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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

အတိုကောေ်များ အတိုကောေ်များ 

CF Community Forestry  
(ကဒသေံ ြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာလုြ်ငန်း)

CFC Community Forestry Certificate 
(ကဒသေံ ြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာလုြ်ငန်း ေွင့်ြြုေျေ်)

KESAN Karen Environmental and Social Action Network  
(ေရင်သဘာဝဝန်းေျင် နှင့် လူမှုကရးဆိုင်ရာ လှုြ်ရှားမှုေွန်ရေ်)

KMSS Karuna Mission Social Solidarity  
(ေရုဏာလူမှု  ့စည်းလုံးညီညွတ်ကရးအသင်း)

KNU Karen National Union  
(ေရင်အမျ ိုးသားအဖွဲေ့ျုြ်) 

LUC Land Use Certificate  
(ေရင်အမျ ိုးသားအဖွဲေ့ျုြ်)

MRLG Mekong Region Land Governance Project  
(မဲကေါင်ကဒသကြမယာ အုြ်ေျုြ်မှုစီမံေိန်း)

NLUP National Land Use Policy  
(အမျ ိုးသားကြမယာအသုံးေျမှု မူဝါဒ)

POINT Promotion of Indigenous and Nature Together  
(ဌာကနတိုင်းရင်းသားများနှင့် သဘာ၀ြတ်ဝန်းေျင် ယှဉ်တွဲြမှင့်တင်ြေင်း)

RRtIP Resource Rights for the Indigenous Peoples  
(ဌာကနတိုင်းရင်းသားများ၏ သဘာ၀ အရင်းအြမစ်ဆိုင်ရာ အေွင့်အကရး)
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျေ်များအဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျေ်များ
 ြစ္စည်းတစ်ေုအား လူအ့ဖွဲအ့စည်း တစ်ေုမှ စုကြါင်း ြိုင်ဆိုင်ြေင်း (ဥြမာ- မျ ိုးနွယ်စု၊ ကဒသေံလူ

တစ်စု၊ အသင်းအဖွဲ ့ (သို)့ သမဝါယမအဖွဲ)့။  အများြိုင်ြစ္စည် ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းမှ စုကြါင်း
ြိုင်ဆိုင်ြေင်း။

 ကြမရှင်းလင်းြေင်း- ေနဦး ကြမရှင်းလင်းသူသည် အဆိုြါကြမအား အကမွဆေ်ေံေွင့်ရှိသည်။ 

 တူညီကသာ သမိုင်း၊ ယဉ်ကေျးမှု နှင့် (သိုမ့ဟုတ်) ဘာသာစေား ရှိကသာ လူအစုအဖွဲမ့ျား 

 အမျ ိုးသားလူမျ ိုးများဟု တိုေ်ရိုေ်ဘာသာြြန်ဆိုနိုင်သည်။ ဖွဲစ့ည်းြုံအကြေေံဥြကဒ (၂၀၀၈) 
နှင့် အမျ ိုးသားကြမအသုံးေျမှု မူဝါဒ တွင် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားများစွာ အနေ် အဓိေ  
(၈) မျ ိုးေို ေွဲြေားကဖာ်ြြထားသည် (ဗမာ၊ ေျင်း၊ ေေျင်၊ ေရင်၊ ေယား၊ မွန်၊ ရေိုင်၊ ရှမ်း)။ 

 အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားကရးရာ အဖွဲ၏့ ဌာကနတိုင်းရင်းသားများနှင့် မျ ိုးနွယ်စုများ
ဆိုင်ရာ ြြဋ္ဌာန်းေျေ် ၁၉၈၉ (အမှတ်. ၁၆၉) အရ ဌာကနတိုင်းရင်းသားများေို ကအာေ်ြါ
အတိုင်း အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ဌာကနတိုင်းရင်းသားများမှာ လွတ်လြ်ကသာ နိုင်ငံများ
တွင် ကနထိုင်ကနငြီး ၎င်းတို၏့ လူမှုကရး၊ ယဉ်ကေျးမှု နှင့် စီးြွားကရးအကြေအကနများအရ 
အြေားကသာ နိုင်ငံသားများနှင့် မတူေွဲြြားကနငြီး ၎င်းတို၏့ ရြ်တည်မှု အားလုံး (သို)့ တစ်စိတ်
တစ်ြိုင်းေို ေိုယ်ြိုင် ဓကလ့ထုံးတမ်းများ (သို)့ ယဉ်ကေျးမှုများ (သို)့ အထူးဥြကဒများ (သို)့ 
ြြဋ္ဌာန်းေျေ်များြဖင့် အုြ်ေျုြ်ကနထိုင်ြေသူများြဖစ်သည်။ ၎င်းတိုက့နထိုင်ရာ နိုင်ငံတွင် ယေင်
ေတည်းေ မှီတည်းကနထိုင်ေဲ့ ြေသူများ၏ မျ ိုးဆေ်အြဖစ်ကသာ်လည်းကောင်း (သို)့ 
တိုေ်ေိုေ် သိမ်းယူြေင်း (သို)့ ေိုလိုနီြြုေံရြေင်း (သို)့ မြောမီေ ြြဋ္ဌာန်းေဲ့သည့် နိုင်ငံ၏ 
နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ  ြထဝီဝင်ကဒသအရကသာ်လည်းကောင်း ဌာကနတိုင်းရင်းသားများအြဖစ် 
သတ်မှတ်ြေသည်။ ထိုသူတိုသ့ည် ဥြကဒအရ အေျုံးဝင်မှုေို ရှိမရှိေို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြေင်း
မရှိဘဲ ၎င်းတို၏့ ေိုယ်ြိုင် လူမှုကရး၊ စီးြွားကရး၊ ယဉ်ကေျးမှု နှင့် နိုင်ငံကရး အဖွဲအ့စည်းများေို 
အလုံးစုံ (သို)့ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း ထိန်းသိမ်းထားြေသည်။ 

ကောကြမကောကြမ ကဒသေံ ေရင် လူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ ဓကလ့ထုံးတမ်းများအရ အများြိုင်ကြမ။ 

လိုြီလ်း (Lopil)လိုြီလ်း (Lopil) ကတာင်ယာစိုေ်ြျ ိုးရာတွင် မိသားစုများမှ စိုေ်ြျ ိုးသည့် ကြမေွေ်များစွာ ြါဝင်ကသာ စိုေ်ြျ ိုး
ကြမ ေို ရည်ညွှန်းရန်အတွေ် ေျင်းြြည်နယ်ကြမာေ်ြိုင်းတွင် အသုံးြြုသည့်အမည်။ 

ြုဂ္ဂလိေြိုင် ြစ္စည်းြုဂ္ဂလိေြိုင် ြစ္စည်း လူြုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ကယာေ်မှ ြိုင်ဆိုင်ကသာြစ္စည်း။ 

ြစ္စည်းြစ္စည်း တစ်ဦးတစ်ကယာေ်မှ ြိုင်ဆိုင်သည့် ြစ္စည်း (သို)့ ြစ္စည်းများ။ 

လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် ကယဘုယျအားြဖင့် တစ်စုံတစ်ရာေို လေ်ဝယ်ရရှိထားြေင်း (သို)့ ြိုင်ဆိုင်ြေင်းေို ဆိုလိုသည်  
(ဥြမာ - ကြမယာ)။ သိုက့သာ် ရာထူး (ဥြမာ- တေ္က သိုလ် ဆရာ) သိုမ့ဟုတ် တာဝန်ထမ်းကဆာင်
သည့်အဆင့်ေို ကဖာ်ြြရန်လည်း အသုံးြြုသည်။ ဤကလ့လာမှုအတွေ် လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်
ေို အသုံးြြုရာတွင် လူမှု  ့အသိုင်းအဝန်းအတွင်းရှိ အဖွဲမ့ျာ နှင့် တဦးေျင်းအကနြဖင့် ကြမယာနှင့် 
သဘာ၀အရင်းအြမစ်များေို အသုံးြြုေွင့် ရယူရန်အတွေ် ထားရှိသည့် စည်းမျဉ်းများေို 
ရည်ညွှန်းသည်။ 

၁   Myanmar CT Allianceနှင့် ဌာကနတိုင်းရင်းသားများ၏ ကရွးေျယ်မှုအရ ဤ အစီရင်ေံစာတွင် ဌာကနတိုင်းရင်းသားဆိုသည့် အသုံးအနှုန်း
ေိုသာ အသုံးြြုသွားမည်။ 

စုကြါင်းြိုင်ဆိုင်ြေင်းစုကြါင်းြိုင်ဆိုင်ြေင်း

ဓားမဦးေျကြမဓားမဦးေျကြမ

တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးများတိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးများ

တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးများ (သိုတိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးများ (သို ့)့ ) 
တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးစုများတိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးစုများ -

ဌာကနတိုင်းရင်းသား (သိုဌာကနတိုင်းရင်းသား (သို ့)့ ) 
တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စု တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စု ၁၁  
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိေျေ်ဆုိင်ရာ မှတ်စုအဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိေျေ်ဆုိင်ရာ မှတ်စု
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် မတူေွဲြြားကသာ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုများေို ေျင့်သုံးကနသည့် အလွန်ေွဲြြားကသာ လူမှု  ့

အဖွဲအ့စည်းများရှိသည်။ ဌာကနတုိင်းရင်းသားများ ဆိုသည့် အသုံးအနှုန်းေို နိုင်ငံတော ဥြကဒများ၊ သကဘာတူညီေျေ်များ နှင့် 

စံနှုန်းများတွင် အသုံးြြုြေသည် (အထေ်ကဖာ်ြြြါ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိေျေ်ေို ြေည့်ြါ)။ ြမန်မာနုိင်ငံရိှ MRLG CT Alliance နှင့် 

ကဆွးကနွးမှုများြြုလြုင်ြီးသည့က်နာေ ်သုံးသြေ်ျေအ်ရ ေလုသမဂ္ဂ နငှ့ ်အြြညြ်ြညဆ်ိငုရ်ာ အလြုသ်မားကရးရာအဖွဲတ့ို၏့ အသုံး

 အနှုန်းများနငှ့ ်အည ီဤကလလ့ာမှုတငွ ်ဌာကနတိငု်းရင်းသားများ နငှ့ ်ဌာကနတိငု်းရင်းသား လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ စသည့ ်အသုံးအနှုန်း

များေို အသုံးြြုမည်ြဖစ်သည်။ ကြမယာနှင့် သဘာ၀အရင်းအြမစ်များ အသုံးြြုြေင်းနှင့် ြတ်သေ်၍ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ 

အကလ့အေျင့်များရှိသည့် လူမျ ိုးများနှင့် လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ အားလုံးအတွေ် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ ကြမယာလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်

သည် အေျုံးဝင်သည်ဟု မိတ်ဖေ်အဖွဲမ့ျားမှ သကဘာတူသည်။ 

၂၀၀၈ ဖွဲစ့ည်းြုအံကြေေဥံြကဒတငွ ်တိငု်းရင်းသားလမူျ ိုးများဟ ုတိေုရ်ိေုဘ်ာသာြြနဆ်ိနုိငုသ်ည့ ်တိငု်းရင်းသား ဆိကုသာ စေားလုံး

ေို အသုံးြြုထားသည်။ သိုက့သာ် အင်္ဂလိြ်ဘာသာတွင် အဆိုြါ စေားလုံးအား တိုင်းရင်းသား မျ ိုးနွယ်စုများဟုလည်း ရည်ညွှန်း

နုိင်ငြီး ရံဖန်ရံေါတွင် ထုိစေားလံုးအား ဌာကနတုိင်းရင်းသားများဆုိသည့် အသံုးအနှုန်းြဖင့် အဓိြ္ပာယ်တူညီစွာ အသံုးြြုကလ့ရိှသည်။ ဤ

အစီရင်ေံစာတွင် ရှင်းလင်းစွာ ကဖာ်ြြနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ တိုင်းရင်းသားများဆိုသည့်အသုံးအနှုန်းေို ဗမာလူမျ ိုးများအား ြေုံ ငုံကဖာ်

 ြြရာတွင် အသုံးြြုထားငြီး ဗမာ မဟုတ်ကသာ အြေားလူမျ ိုးများအား ရည်ညွှ န်းရာတွင် ဌာကနတိုင်းရင်းသားများ (သို)့ ဌာကန

တိငု်းရင်းသား လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ ဆိသုည့ ်အသုံးအနှုန်းအား အထေတ်ငွ ်ကဖာြ်ြေဲသ့ည့ ်အဓြိ္ပာယဖ်ငွ့ဆ်ိေုျေန်ငှ့အ်ည ီအသုံးြြု

ထားသည်။ 

ြမနမ်ာနိငုင်ရံှ ိတိငု်းရင်းသား လမူျ ိုးများ၊  တိငု်းရင်းသား လနူည်းစမုျား (သို)့ ဌာကနတိငု်းရင်းသားများနငှ့ ်သေဆ်ိငုသ်ည့ ်အသုံးအနှုန်း

ဆုိင်ရာ ေွဲြြားရှုြ်ကထွးမှုများနှင့် နုိင်ငံသားြဖစ်ြေင်းဆုိင်ရာ အြမင်များေုိ ဤစာတမ်းတွင် အကြဖရှာရန် ရည်ရွယ်ထားြေင်း မရိှြါ။
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ထုံးကေျာေ်ကေျာေ်ေမ်းြါးေို ကနာေ်ေံထားငြီး ေယားြြည်နယ်ရှိ ေွိုင်ငံ့ရွာ သွားလမ်း။ ထုံးကေျာေ်များသည် အကရးကေီးကသာ၊ အများသူငှာ ြိုင်ဆိုင်သည့် 
အရင်းအြမစ်တစ်ေုြဖစ်သည်။ (ဓါတ်ြုံ - Chistian Erni)
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

၂ အစိုးရသည် တိုင်းရင်းသား (၁၃၅) မျ ိုးအား တရားဝင် အသိအမှတ်ြြုထားသည် သိုက့သာ် ထိုအမျ ိုးအစား ေွဲြေားမှုသည် ငဗိတိသျှ ေိုလိုနီ

ကေတ်မှ အကမွေံထားြေင်းြဖစ်ငြီး လူအ့ဖွဲအ့စည်းများအကနြဖင့် ၎င်းတို၏့ ထူးြေားကသာ ဝိကသသ လေ္ခဏာများနှင့် ဆေ်စြ် အကလ့အေျင့်များ

 (ကြမယာလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ဆေ်စြ်လျှင် ြိုမိုသိသာထင်ရှားသည်) နှင့် ြတ်သေ်၍ ဖွင့်ဆိုမှုများေို ေိုယ်စားြြုြေင်းမရှိြါ။

၂၀၁၆ ေနှုစ်တငွ ်အမျ ိုးသားကြမယာအသုံးေျမှု မူဝါဒ (NLUP) ေို
ြြဋ္ဌာန်းေဲ့ ငြီးကနာေ်တွင် မူဝါဒြါ အကြေေံမူများေို ကဖာ်ကဆာင်
ကြးမည့ ်အမျ ိုးသားကြမယာဥြကဒမြူေမ်းေိ ုကရးဆွဲရနအ်တေွ်
အမျ ိုးသားကြမယာအသုံးေျမှုကောင်စီေို ြမန်မာအစိုးရမှ ဖွဲ  ့
စည်းေဲ့သည်။ မူဝါဒတွင် ြါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများစွာထဲ
မှ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ၏ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ အေွင့်အ 
ကရးများေို အမျ ိုးသားကြမယာအသုံးေျမှု မူဝါဒ (NLUP) ၏ 
အြိုင်း (၈) တွင် အေျယ်တဝင့် ကဖာ်ြြေဲ့ကသာကြောင့် အသစ်
ကရးဆွဲမည့ ်အမျ ိုးသားကြမယာဥြကဒတငွ ်အဆိြုါ အေငွ့အ်ကရး
များေိုအသိအမှတ်ြြုောေွယ်ရန် လုိအြ်ကြောင်း မှတ်ယူ
နုိင်သည်။

Mekong Region Land Governance (MRLG)၏ စီမံေိန်းြဖစ်
သည့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုများေို အသိ 
အမှတ်ြြုကရးနှင့် ောေွယ်ရန်အတွေ် မူဝါဒနှင့် ဥြကဒြြုကရး
နစှရ်ြလ်ုံးေိ ုလေမ်းမိုးရန ်ြူးတွဲမဟာဗျူဟာ ေျမတှရ်န ်ကေိုးြမ်း
မှု နှင့်အညီ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုများေို 
ြမန်မာနိင်ုငံတွင် အသိအမှတ်ြြုကရး မိတ်ဖေ်အဖဲွ ့ (An Alliance 
for the Recognition of Customary Tenure in Myanmar) 
ေိ ု ၂၀၁၈ တငွ ်ဖွဲစ့ည်းေဲ့သည်။ ဤမဟာဗျူဟာ၏ အစိတအ်ြိငု်း
တစ်ေုအကနြဖင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ အေွင့်အကရးများနှင့် 
ြတ်သေ်သည့် အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျေ်၊ အသိအမှတ်ြြုကရးနှင့် 
ောေွယ်ြေင်းများ ြြုလုြ်နိုင်ရန်အတွေ် မိတ်ဖေ်အဖွဲမ့ျား 
သည် မူဝါဒဆိုင်ရာ ကရွးေျယ်မှုများေို ကဆွးကနွးရှာကဖွြေငြီး 
ကတွရ့ှိေျေ်များေို သင့်ကလျာ်သည့် မူဝါဒကရးဆွဲသူများထံသို ့
ကြးြို၍့ ကနာင်တွင် ကရးဆွဲမည့် အမျ ိုးသားကြမယာ ဥြကဒနှင့် 
အြေားကသာ ဥြကဒများနငှ့ ်မဝူါဒများေိ ုြြုစရုာတငွ ်ထည့သ်ငွ်း
နိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားကြါင်း (၁၀၀) ကေျာ်တည်ရှိ
ငြီး

၂
အဆိုြါတိုင်းရင်းသားများအထဲ၌ြင် လူအဖွဲအ့စည်းလိုေ် 

ထူးြေားကသာ အမျ ိုးသားလေ္ခဏာများ၊ ယဉ်ကေျးမှုများ နှင့် 
အသေက်မွးဝမ်းကေျာင်း များစွာရှသိည။် ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ
လုြေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှုများသညလ်ည်း အလနွေ်ွဲြြားကသာကြောင့်
၎င်းတိုေ့ို အသိအမှတ်ြြုရာတွင် ဥြကဒယန္တရားတစ်ေုတည်း
ေိုသာ အသုံးြြုြါေ တစ်ေုေျင်း၏ ထူးြေားမှုများနှင့် လိုအြ် 
ေျေ်များေို ြေုံ ငုံနိုင်မည်မဟုတ်ြါ။ မူဝါဒကရွးေျယ်စရာများေို 
ကဖာထ်တုသ်ည့အ်ကနြဖင့ ်အကြေအကနအားလုံးေိ ုြေုံ ငုနံိငုသ်ည့်
အကြဖေို ရှာကဖွရန်အတွေ် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင် 
ရာ အကလ့အေျင့်များေို အကြောင်းအရာအလိုေ် စနစ်တေျ 
ကလ့လာြြုစုငြီး နိှငု်းယှဉ်ြေင်းနှင့် တူညီသည့်အေျေ်များေို 
ထတုက်ဖာြ်ေင်းများေိ ုစတငြ်ြုလြုရ်နအ်တေွ ်မတိဖ်ေအ်ဖွဲမ့ှ
သကဘာတူေဲ့သည်။ 

ဤအစရီငေ်စံာေိ ုြညာရြဆ်ိငုရ်ာ ကဆာင်းြါးများ၊ စာအြုမ်ျား
နှင့် အစီရင်ေံစာများ အြါအဝင် အင်တာနေ်တွင် ကတွရ့သည့် 
ထုတ်ကဝြေင်းမရှိသည့် အစီရင်ေံစာများ နှင့် ကဆာင်းြါးများေို 
အကသးစိတ် သုံးသြ်ကလ့လာြေင်းြဖင့် ြြုစုထားြေင်းြဖစ်သည်။ 
ေိဗုစ-်၁၉ ကြောင့ ်ေရီးသွားလာမှုများ အေန ့အ်သတရ်ှေိဲ့ကသာ
 ကြောင့် ြုဂ္ဂလိေြိုင်၊ အဖွဲအ့စည်းြိုင် နှင့် အများြိုင် စာြေည့် 
တိုေ်များသို ့သွားကရာေ်နိုင်ေဲ့ ြေင်းမရှိြါ။ 

အဆုိြါ ေန ့သ်တေ်ျေမ်ျားရှကိသာလ်ည်း ထတုက်ဝြဖန ့ြ်ဖူးထား
သည့် စာကြများ နှင့် ထုတ်ကဝြေင်း မရှိသည့် စာကြများစွာေို 
ရရှိေဲ့သည်။ သိုက့သာ် ဤအစီရင်ေံစာ ြြုစုရန် အတွေ် ရရှိသည့်
အေျန်ိေန ့သ်တေ်ျေမ်ျားကြောင့ ်စာအြုမ်ျားေိ ုအေန ့အ်သတ်
ြဖင့ ်ကရွးေျယမ်ှုြြုလြုေ်ဲရ့သည။် ထိုက့ြောင့ ်ဤအစရီငေ်စံာတငွ်

ကနာေ်ေံအကြောင်းအရာ၊ ရည်ရွယ်ေျေ် နှင့် ကနာေ်ေံအကြောင်းအရာ၊ ရည်ရွယ်ေျေ် နှင့် 
သုကတသန နည်းစနစ်သုကတသန နည်းစနစ်
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

စာကြများေို ြြုစုရာတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ အကြောင်း 
အရာများေိုသာ ရှင်းလင်းစွာ ဦးတည်ကရးသားထားငြီး (သို)့ 
ဆေ်စြ်အကြောင်းအရာများြဖစ်သည့် ကြမယာအသုံးေျမှု 
ကြြာင်းလဲမှုများ၊ ကြမယာြဋိြေ္ခများ၊ ကြမယာအေွင့်အကရးများ
ေိ ုဥြကဒအရ အသအိမှတြ်ြုြေင်း စသည့်အကြောင်းအရာများ
ြါဝင်၍ မြောမှေီ ထတုက်ဝထားသည့ ်စာကြများေိသုာ ဦးစား
 ကြးေဲသ့ည။် ြမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်လေရ်ှြိဖစြ်ွားကနသည့ဥ်ြကဒနငှ့်
မူဝါဒဆိုင်ရာ ြြုြြင်ကြြာင်းလဲမှုများေို တုံ ြ့ြန်သည့်အကနြဖင့် 
ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ြတ်သေ်ကသာ 
ကလ့လာမှုများစွာေို ြညာရှင်များ၊ ကဒသေံများ နှင့် နိုင်ငံတော
မှ အစိုးရမဟုတ်ကသာ အဖွဲအ့စည်းများ၊ နှစ်ဖေ်သကဘာတူ 
ဖွံ င့ဖိုးကရးကအဂျင်စီများနှင့် ေုလသမဂ္ဂအဖွဲအ့စည်းများ1မှ ြြု 
လုြ်ေဲ့သည်။ သင့်ကလျာ်သည့်ကနရာများတွင် အဆိုြါ ကလ့လာမှု
များေို အြေားနိုင်ငံများတွင် ယေင်ေ ြြုလုြ်ေဲ့သည့် သမိုင်း
ဆိုင်ရာ နှင့် မနုဿကဗဒဆိုင်ရာ စာကြများနှင့် နိှငု်းယှဉ် ြဖည့် 
စွေ်ထားသည်။ 

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ြတ်သေ်သည့် 
ကလ့လာေျေ်များေို ြမန်မာဘာသာြဖင့်လည်း ထုတ်ကဝမှုများရှိ

သည။် ထိထုတုက်ဝမှုများထဲများ အများစေုိ ုအင်္ဂလြိဘ်ာသာသို ့
ြြနဆ်ိထုားကသာကြောင့ ်ေိုးေားနိငုေ်ဲသ့ည။် ထိစုာအြုမ်ျားေို
ဤအစီရင်ေံစာ၏ ကနာေ်ဆေ်တွဲတွင် ကဖာ်ြြထားသည်။ ဤ
အစီရငေ်စံာအတေ်ွ အသုံးြြုေဲ့သည့် အင်္ဂလြ်ိဘာသာြဖင့ ်ကရး
 သားထားကသာစာအုြ်များေို ေိုးေားေျေ်နှင့်တေွ စုစည်း
ကဖာ်ြြထားသည်။ 

ဤအစီရင်ေံစာေို နှစ်ြိုင်းေွဲထားသည်။ အတိုေျုြ်နိဒါန်းအငြီး
တွင် ဤအစီရင်ေံစာတွေ် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်
ြိုင်ဆိုင်ြေင်းေို အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် ြြုစုဆဲ အနေ်ဖွင့်
ဆိုမှုေို သုံးသြ်၍ အတည်ြြုထားသည်။ ထိုက့နာေ်တွင် ဓကလ့
ထုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှု၏ တညူကီသာ ဘုလံေ္ခဏာ
များေို ကဖာ်ြြထားသည်။ ဒုတိယအြိုင်းတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်း
ဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှုစနစမ်ျားေိ ုေွဲြေားနိငုမ်ည့ ်စနံှုန်းများ
ေို ကဖာ်ထုတ်ထားငြီး ဥြမာနှင့်တေွ ထူးြေားေျေ်များေို ကဖာ် 
ြြ၍ အမျ ိုးအစားများေို အဆိုြြုထားသည်။ အဆုံးသတ်တွင် 
နိဂုံးေျုြ် အြမင်အေျ ိုေ့ို ကဖာ်ြြထား၍ ဤအစီရင်ေံစာေို အငြီး
 သတ်ထားသည်။ 

ေယားြြည်နယ်၊ ေွိုင်ငံ့ရွာ လူထုများ စုကြါင်းစြါးရိတ်သိမ်းြေင်း၊ စြါးစိုေ်ကြမသည် တစ်ဦးေျင်းြိုင်ြဖစ်ငြီး ကနာေ်ေံတွင် ရြ်ရွာြိုင်သစ်ကတာြဖစ်သည်။ (ဓါတ်ြုံ - Chistian Erni)
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

ေရင်ြြည်နယ်အတွင်း ဖာလာကစ့များ သယ်ကဆာင်လာသည့် ဆိုင်ေယ်များ (ဓါတ်ြုံ - Antoine Deligne)

 ၁    ၁   ဓကလ့ထုံတမ်းဆိုင်ရာလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု၏  ဓကလ့ထုံတမ်းဆိုင်ရာလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု၏  
   ြြုစုဆဲ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျေ်    ြြုစုဆဲ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျေ် 
လူမှု  ့အဖွဲအ့စည်းတိုင်းတွင် ကြမယာနှင့် အရင်းအြမစ်များေို 
အသုံးေျြေင်းနှင့် ြတ်သေ်၍ လိုေ်နာရန် ြြဋ္ဌာန်းထားကသာ 
ေိုယ်ြိုင် လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်ဆိုင်ရာ စနစ်များရှိြေသည်။ 
မညသ် ူသည ်အရင်းအြမစမ်ျားေိ ုအသုံးြြုနိငုသ်နည်း။ မညသ်ို ့
အသံုးြြုနုိင်သနည်း။ မည်သည့်အေျိန်တွင် အသံုးြြုနုိင်သနည်း။ 
မည်သည့်အေျိန်အထိ အသုံးြြုနိုင်သနည်း။ မည်သိုက့သာ 
အကြေအကနများတွင် အသုံးြြုနိုင်သနည်း စသည့် ကမးေွန်းများ
ေို အဆိုြါစနစ်မှ ြြဋ္ဌာန်းကြးသည်။ ထိုစနစ်များသည် ြြဋ္ဌာန်း
ဥြကဒများ၏ အစတိအ်ြိငု်းများ ြဖစန်ိငုသ်ည ်(လေတက်တာမ်ျားမှ
ြြဋ္ဌာန်းကြးြေင်း) (သိုမ့ဟုတ်) အားလုံးကဝမျှယုံြေည်၍ ကနာေ်
မျ ိုးဆေ ်များထသံို ့နှုတက်ြြာစေားများအားြဖင့ ်လေဆ်င့ေ်မ်း
လာသည့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ ဥြကဒများ နှင့် ယုံြေည်မှုများ
အရလည်း ြဖစ်နုိင်သည်။ အေျ ိုက့သာ အကြေအကနများတွင် 
ြြဋ္ဌာန်းဥြကဒများနှင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းများသည် ယှဉ်တွဲတည်ရှိ
ကလ့ရှိသည်။ သိုက့သာ် ယကနက့ေတ်တွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ 
လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်များေို နိုင်ငံအများစုတွင် တရားဝင် အသိ 
အမှတ်ြြုြေင်း (သို)့ ောေွယ်ြေင်းများ ြြုလုြ်၍ ြြဋ္ဌာန်းဥြကဒ

များေသာ အလုံးစုံ အနိုင်ယူသွားြေင်း (သို)့ ကနရာယူြေင်းများ
ေို ကတွရ့သည်။ Wily2  ၏ ကဖာ်ြြေျေ် အရ

ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ (သို)့ ြြဋ္ဌာန်း ဥြကဒတိုမ့ှ တစ်ေုေို
သာ ကရွးေျယ်ရန် မဟုတ်ြါ။ ကရွးေျယ်စရာမှာ နုိင်ငံ၏ 
ဥြကဒသည ်ဓကလထ့ုံးတမ်းများအား အားကြးြေင်း ြြုလြု်
သလား(လူအဖွဲအ့စည်းများမှ ကြမယာနှင့် ြတ်သေ်၍ 
ြြုလုြ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများ) နှင့် အဆိုြါ စနစ်များ
မ ှကြးသည့ ်ကြမယာအေငွ့အ်ကရးများေိ ုအားကြးသလား
 ဆိုသည့် အေျေ်ြဖစ်သည်။

ြြဋ္ဌာန်းဥြကဒနှင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ ဥြကဒ နှစ်ရြ်စလုံး
တငွ ်အေငွ့အ်ကရးများေိ ုတစဦ်းေျင်း၊ ြူးတွဲ (သို)့ စုကြါင်း၍ ရယူ
နုိင်သည်။ ဓကလ့ထံုးတမ်းဆုိင်ရာ လုြ်ေုိင်ြုိင်ဆုိင်ေွင့်နှင့် ြြဋ္ဌာန်း 
ဥြကဒတို၏့ ေွာြေားေျေ်မှာ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်
ြိုင်ဆိုင်ေွင့်သည် ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းများတွင် အကြေေံြေင်း 
ြဖစ်သည်။ ဤသိုရ့ည်ညွှန်းကဖာ်ြြ ြေင်းအကြောင်းမှာ 
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

… .  ေမ္ဘာတဝှမ်းရှိ  ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ/ဌာကန
တိုင်းရင်းသားများ အကလအ့ေျင့မ်ျား၏ အလနွထ်ူး ြေား
ကသာလေ္ခဏာမှာ အဆိုြါစနစ်၏ စံများနှင့် လုြ်ထုံး 
လုြ်နည်းများေို ကဒသေံများေသာ သတ်မှတ်လိုေ်နာ
ြေင်းြဖစ်ငြီး ြြင်ြအဖွဲအ့စည်းများြဖစ်သည့် အစိုးရများ
၏ ြြဋ္ဌာန်းကြးြေင်းများမ ှမဟတုဘ်ဲ ကဒသေ ံလူအ့ဖွဲအ့စည်း
များေသာ ဆေ်လေ်၍ လိုေ်နာ ရှင်သန် ေျင့်သုံးကန
ြေင်းြဖစ်သည်။ ထိုက့ြောင့် အကြေေျကနထိုင်သူများ၏ 
ဆန္ဒအရ ကေတ်သစ်အကြေအကနနှင့် လိုေ်ကလျာ ညီကထွ
မှု ရှကိစရနအ်တေွ ်ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ စနစမ်ျားတငွ်
ကေတ်သစ် အကလ့အေျင့်များစွာေိုလည်း ထည့်သွင်း
ြါဝင်ကစနုိင်သည်။ မည်သည့်အေါမျှ မကြြာင်းလဲကသာ 
ရိုးရာဓကလမ့ှာမ ူစရီငြ်ိငုေ်ငွ့သ်ည ်ကဒသေ ံလအူဖွဲအ့စည်း
များမ ှဆင်းသေလ်ာငြီး ၎င်းတိုေ့သာ ဆေ်လေ ်ထိန်း
 သိမ်းသွားြေင်းြဖစ်သည်3။ 

ဤအေင်းအေျင်းတွင် “ဓကလ့ထံုးတမ်းဆုိင်ရာ” သည် အများ
စုမှ နားလည်သကဘာကြါေ်ထားသည့် လူမှု  ့ြတ်ဝန်းေျင်၏ 
အကလ့အေျင့် နှင့် ရိုးရာများနှင့် အညီ ကနထိုင်ြေင်း ဆိုသည်
ထေ်သာလွန်ကြောင်းသိရှိထားရမည်။ ဆိုလိုသည့်မှာ လေ် 

ေယားြြည်နယ် ေူးြရာ ရွာသားများ (ဓါတ်ြုံ - Christian Erni)

သင့ေ်ထံားကသာ စနံှုန်း (သို)့ အြြုအမူြုစံံ နှင့ ်ဆေ်စြသ်ည့် ဘုံ
အကလ့အေျင့် ြဖစ်သည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင် 
ဆိငုမ်ှုနငှ့ ်ြတသ်ေလ်ျှင ်ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာဆိသုည့ ်အသုံး
 အနှုန်းသည် ေိုယ်ေျင့်တရား နှင့် လူေ့ျင့်ဝတ်တိုန့ှင့် လုံး၀ 
ညီညွတ်သည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု၏ 
တရားဝင်မှုေို ကဒသေံလူထုမှ ၎င်းတို၏့စနစ်ေို အုြ်ေျုြ်ရန် 
ယုံြေည်မှု အြ်နှင်းထားကသာ လူြုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲအ့စည်း
များထံမှ ရရှိသည်။4

ေျွန်ြုတ်ိုသ့ည် တစ်ဦးနှင့ ်တစ်ဦး ယံုြေည်၍ နားလည်
ြေသည်။ မိမိတို ့ြိငုဆ်ိငုသ်ည့ ်ကြမကနရာများေိ ုသရိှိ
ထားကသာကြောင့် ကြမနယ်နိမိတ်နှင့် ြတ်သေ်၍ 
ကေျးရွာရှိ လူများသည် မည်သည့်အေါမျှ အြငင်းြွား
ြေင်း (သို)့ သကဘာတူညီမှု မရှိြေင်းများေို မြြုလုြ်
ြေြါ။ ကြမယာများေို သစ်ြင်ကေီးများ၊ ကေျာေ်တုံး
များ (သို)့ ဝါးရုံြင်များြဖင့် အမှတ်အသားြြုကလ့ရှိ
သည်။ ေျွန်ုြ်တိုသ့ည် ကသာြောေို ေျင့်သုံးကသာ 
ကြောင့ ်အားလုံးေ လေေ်ြံေသည်။ အေယ်၍ တစ်စံု
 တစက်ယာေသ်ည ်ထိငု်းနိငုင်သံို ့ကရေ က့ြြာင်း၍ အလြု်
သွားလုြ်လျှင်ြင် ၎င်းတို၏့ ကြမြိုင်ဆိုင်မှုေို ေျွန်ုြ်
တို ့သရိှြိေသည။် ထိကုြမသည ်၎င်းတို၏့ ဘိုးဘွားကြမ
ြဖစ်သည်။ ထိုက့ြောင့် ေျွန်ုြ်တို ့ ကလးစားြေသည်။ 
အဘယ့က်ြောင့ဆ်ိကုသာ ်ေရငလ်မူျ ိုးတိုတ့ငွ ်ကသာြော
 ရှိသည်။ 

ေရင်ြြည်နယ်ရှိ ကမးြမန်းကြဖဆိုသူ -ေရင်ြြည်နယ်ရှိ ကမးြမန်းကြဖဆိုသူ -

ြိုးေရင်ြိုးေရင6်6

ဥြမာ - ြုိးေရင်များသည် လူအ့ဖွဲအ့စည်းအတွင်း ကနထုိင်သူ 
များအြေား ဆေဆ်ကံရးေိ ု“ကသာြော” ဟကုေါ်သည့ ်ေျင့ဝ်တ်
ြဖင့် ထိန်းသိမ်းြေသည်။ “ကေျးရွာသူ/သားများအကနြဖင့် ရိုး
ရှင်းစွာနှင့် ရုိးသားစွာ ကနထုိင်ရန်၊ မာနနှင့် ကလာဘ မရိှရန်၊..... 
စည်းလုံးညီညွှ တ်မှုေို တစ်ဦးတစ်ကယာေ်၏ အေျ ိုးထေ် 
တန်ဖိုးထားရန်”5စသည့် ေျင့်ဝတ်များေုိ လိုေ်နာရန် အဆုိြါ 
“ကသာြော” မှ လမ်းညွှန်ကြးသည်။

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စည်းမျဉ်းများေို 
လိုေ်နာေျင့်သုံးရာတွင် ကဆွးမျ ိုးများ၊ အိမ်နီးေျင်းများ၏ လူမှု 
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

ကရးဖိအားနှင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ အုြ်ေျုြ်သူများမှ ေန ့်သတ် 
ေျေမ်ျားထားရှြိေင်းနငှ့ ်ြဋြိေ္ခကြဖရငှ်းြေင်းနည်းလမ်းများြဖင့်
သာ ြြုလြုြ်ေင်းမဟတုဘ်ဲ ေျ ိုးကဖာေမ်ှုများရှြိါေ သဘာ၀လနွ်
နတ်ဘုရားများ၏ အြြစ်ကြးြေင်းေံရမည်ဟု ယုံြေည်ကသာ 
ကြောင့်လည်း ြဖစ်သည်။ 

လူအ့ဖွဲအ့စည်းနှင့် ကြမယာ၊ အရင်းအြမစ်များအြေား ဆေ် 
နယွမ်ှုနငှ့တ်ေ ွ၎င်းတိုန့ငှ့ ်ေျတိဆ်ေက်နကသာ လမူှုကရးစတံနဖ်ိုး
များေို ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုေ ကဖာ်ြြ
ကြးသည်။ အထူးသြဖင့် ဌာကနတိုင်းရင်းသားများသည် ၎င်းတို ့
၏ ကြမယာများနှင့် ေျွမ်းဝင်ကသာ ရင်းနှီးသည့် ဆေ်ဆံကရးရှိ
ငြီး စီးြွားကရး၊ ယဉ်ကေျးမှု နှင့် သေ်ဝင်ယုံြေည်မှု စသည့် ရှု  ့
ကထာင့်ကြါင်းစုံြါဝင်သည်။7

ထိုက့ြောင့် ဤကလ့လာမှုအတွေ် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ် 
ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုေို ကအာေ်ြါအတိုင်း ြြုစုဆဲ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆို
ေျေ်အြဖစ် အသုံးြြုမည်။ 

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုဆိုသည်မှာ 
ကဒသေံလူအ့ဖဲွအ့စည်းေုိ အကြေြြုသည့် စည်းမျဉ်းများ၊ 
စည်းေမ်းများ နှင့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ ြါဝင်သည့် 
စနစြ်ဖစင်ြီး ထိစုနစအ်ားြဖင့ ်ကြမယာနငှ့ ်အြေား အရင်း
 အြမစ်များေို မည်သို ့ အသုံးြြုရန် နှင့် ကဝမျှရန် ဆုံး 
ြဖတ်သည်။ ထုိစနစ်သည် ကဒသေံ လူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ 
လမူှုကရးစဖုွဲမ့ှု၊ ယဉက်ေျးမှု နငှ့ ်စတံနဖ်ိုးများတငွ ်အြမစ်
တည် ဖွဲစ့ည်းထားသည်။ 

“ကဒသေံ လူ“ကဒသေံ လူ ့အ့ဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်း” ၏ အနေ်အဓိြ္ပာယ်အစည်း” ၏ အနေ်အဓိြ္ပာယ်

အထေတ်ငွ ်ကဖာြ်ြထားသည့ ်ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငု်
ြိုင်ဆိုင် ေွင့်၏ အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုေျေ်အရ ကဒသေံလူအဖွဲအ့စည်း
ဟု ဆိုရာတွင် အများအားြဖင့် ရိုးရာကေျးရွာတစ်ရွာေို ရည် 
ညွှ န်းသည်။ ထိုသိုဆ့ိုရာတွင် ရည်ညွှ န်းေျေ်ြါ ကေျးရွာသည် 
ကဒသန္တရ အစိုးရ၏ ဖွဲစ့ည်းမှု (အစိုးရ၏ ဖွဲစ့ည်းမှုအရ ကေျးရွာ
ငယမ်ျားေိ ုစစုည်း၍ အြုေ်ျုြမ်ှု တစေ်ကုအာေတ်ငွ ်ဖွဲစ့ည်းကလ့
ရိှသည်) နှင့် သဏ္ဍာန်တူရန် မလိုအြ်ြါ။ ရုိးရာအရ ကဒသေံလူ ့
အဖွဲအ့စည်းများမှာ လူအုြ်စုများြဖစ်ငြီး အဆိုြါ အဖွဲအ့စည်း
အတွင်း ကနထိုင်သည့် မိသားစုများမှာ ကဆွမျ ိုးများ ြဖစ်ကန
တတ်သည်။ သိုက့သာ် တစ်ကနရာတည်းတွင် အကြေေျကနထိုင်

ြေင်းမျ ိုးြဖစ်ရန် မလိုအြ်ြါ။ နှစ်ကနရာ၊ (သို)့ ကနရာအများတွင် 
အကြေေျကနထိငုြ်ေင်းများြဖစန်ိငုသ်ည။် အများအားြဖင့ ်ကဒသေံ
လူအ့ဖွဲအ့စည်းများသည် တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးတစ်မျ ိုးတည်း
သာြဖစ်တတသ်ည်။ သိုက့သာ ်ရမှ်းြြညန်ယ ်(သို)့ ေေျငြ်ြည်နယ်
ေဲ့သို ့တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ ကရာကနှာကနထိုင်သည့် လူအ့ဖွဲ  ့
အစည်းများလည်း ြဖစ်နိုင်သည်။ 

အေျ ိုက့သာအကြေအကနများတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ စနစ်
များသည် ထြ်ကနြေင်းများလည်းရှိသည်။ ဥြမာ - အိမ်နီးေျင်း 
လူအ့ဖွဲအ့စည်းများသည် အေျ ိုက့သာကြမများေို ြူးတွဲအသုံးြြု
ြေင်းများ ရှသိည ်(သစက်တာ (သို)့ စားေျေက်ြမ) (သို)့ အေျ ိုက့သာ
အရင်းအြမစ်များ (ငါး၊ သစ်၊ တွင်းထွေ်များ စသည်တို)့။ ထိုသို ့
ကသာ ြူးတွဲအသုံးြြုသည့်ကနရာများတွင် ြူးတွဲစနစ်ေို အသုံး 
ြြုအုြ်ေျုြ်သည်။ အြေားကသာ အကြေအကနများတွင် ရိုးရာ
ကေျးရွာ နစှရွ်ာ (သို)့ နစှရွ်ာထေမ်ျားကသာရွာများသည ်နယက်ြမ
တစ်ေုေို အတူတေွအသုံးြြုကနငြီး ၎င်းတို၏့ ကြမယာနှင့် 
အရင်းအြမစမ်ျားေိ ုအသုံးြြုရနန်ငှ့ ်စမီေံန ့ေ်ွဲရနအ်တေွ ်ြူးတွဲ
အုြ်ေျုြ်ကရးစနစ်ေိုလည်း အသုံးြြုနိုင်သည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်း
ဆိုင်ရာ အကလ့အေျင့်များအရ ထိုအကြေအကနများေို “ယှဉ်တွဲ
ကန လူအ့ဖွဲအ့စည်း” ဟုကေါ်နိုင်သည်။ ဥြမာ- ေယားြြည်နယ်
တွင် လူအ့ဖဲွအ့စည်းနှစ်ေုသည် ကဒသေံ NGO ြဖစ်သည့် KMSS- 
Loikaw အား ြူးတွဲကြမြုံနှင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်
ြိငုဆ်ိငုေ်ငွ့ ်မတှတ်မ်းတငြ်ေင်းေိ ုတစရွ်ာြေင်း သီးြေား မြြုလြု်
ဘဲ ြူးတွဲလုြ်ကဆာင်ကြးရန် ကတာင်းဆိုမှုများရှိသည်။ အဆိုြါ 
ကေျးရွာများသည် တူညီကသာ ဇာစ်ြမစ်ရှိကသာကြောင့် ရင်းနှီး
သည့် ဆေ်ဆံကရးနှင့် ြူးတွဲနယ်ကြမများရှိသည်။ 

အေျ ိုက့သာ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများသည် ရင်းနှီးကသာဆေ်ဆံကရး 
ရှိငြီး တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာအြေားနှင့် ၎င်းတို၏့ အရင်းအြမစ်များ
အတွေ် အြြန်အလှန် တာဝန်ယူတတ်ြေသည်။ သိုက့သာ် ထို
အဖွဲမ့ျားေို အေျ ိုးြမတ်လိုလားမှု တူညီသည့်အဖွဲမ့ျားအြဖစ် 
သတမှ်တ၍် မရှုြမငသ်င့ြ်ါ။ မည်သည့်လမူှုအဖွဲအ့စည်းအတငွ်း
မဆို အရင်းအြမစ်များနှင့်ကြမယာများရယူြိုင်ေွင့်နှင့် စီမံေန ့်ေွဲ
ရန် စွမ်းကဆာင်နိုင်မှုများအလိုေ် ေွဲြြားမှုများ ဖန်တီးနိုင်ကသာ
အဆင့်ဆင့်ေွဲြြားြေားနားေျေ်များရှိသည်။ 

ကေျးရွာတစ်ရွာတည်းကသာ်လည်းကောင်း ရွာအများအြြား
ြါဝင်၍ကသာ်လည်းကောင်း အဆိုြါ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏ 
ဓကလ့ထုံတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များတွင် တူညီ
ကသာ ဘုံအင်္ဂါရြ်များရှိကနသည်။ ထိုအကြောင်းအရာများေို 
ကနာေ်စာြိုဒ်များတွင် ဆေ်လေ်ကဖာ်ြြသွားမည်။ 
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် စနစ်များတွင် ကတွ ့
ရိှရကလ့ရိှကသာ အင်္ဂါရြ်များ ရိှသည်။ အဆုိြါ အကြေေံအင်္ဂါရြ်
များသည် ၎င်းစနစ်များေို ေျင့်သုံးကနကသာ လူအ့ဖွဲအ့စည်း
များရှိရာ ကဒသဆိုင်ရာ သီးြေားအကြေအကနများအရ မျေ်ဝါး 
ထင်ထင် ေွဲြြားြေားနားကနသည်။ ယေုအေန်းတွင် ဓကလ့ထုံး 
တမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်စနစ်များတွင် ကတွရ့ှိရကလ့ရှိ
ကသာ တညီူသည့် ဘုအံင်္ဂါရြအ်ေျ ိုေ့ိ ုအေျဉ်းေျုံး ကဆွးကနွးသွား
မညြ်ဖစင်ြီး ကနာေလ်ာမည့ ်အေန်းတငွ ်ေွဲြြားမှုများေိ ုြဖစက်စ
သည့် အဓိေအေျေ်များေို ထုတ်ကဖာ်သွားမည်ြဖစ် သည်။ 

ကဒသေံလူကဒသေံလူ ့အ့ဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်းများသည ်၎င်းတိုအစည်းများသည ်၎င်းတို ့၏့ နယ်နိမိတ်၏ နယ်နိမိတ်

များအကြါ် လုြ်ြိုင်ေွင့် အာဏာသေ်ကရာေ်သည်။ များအကြါ် လုြ်ြိုင်ေွင့် အာဏာသေ်ကရာေ်သည်။ 

ဤအစီရင်ေံစာတွင် အသုံးြြုရန် အြေံြြုထားသည့် ြြုစုဆဲ 
အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျေ်အရ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင် 
ဆိငုေ်ငွ့စ်နစမ်ျားသည ်ကဒသေလံူအ့ဖွဲအ့စည်းများတငွ ်အကြေေံ
သည်။ တနည်းအားြဖင့ ်ဆုိလျှင ်ကဒသေ ံလူအ့ဖွဲအ့စည်းများနငှ့်
၎င်းတုိ၏့ နယ်နိမိတ်များမှာ ေဲွမရကအာင် ေျိတ်ဆေ်ကနြေသည်။ 
Wily ၏ အဆိုအရ “လူမှုအသိုင်းအဝန်းမရှိဘဲ အဆိုြါစနစ်များ
မတည်ရှိနိုင်ြါ (သို)့ ကဒသေံများ၏ စံနှုန်းများ ေျင့်သုံးရမည့် 
ြထဝီဝင်ကနရာမရိှဘဲ အဆုိြါစနစ်များ မတည်ရိှနုိင်ြါ။ ထုိအ 
ေျေ်ေို ေျွနု်ြ်အကနြဖင့် …… ကဒသေံ လူအ့ဖွဲအ့စည်းြိုင်ကြမ
ကနရာ (သို)့ ေျွန်ုြ်တို၏့ကြမဟု ရည်ညွှန်းထားသည်8။” 

ထိုသိုဆ့ိုရာတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် 
စနစက်အာေရ်ှ ိကြမယာများ အားလုံးသည ်အများြိငုဟ် ုမဆိလုို
ြါ (သို)့ ကြမယာ နှင့် အရင်းအြမစ် အေွင့်အကရးများေို လူအ့ဖွဲ  ့
အစည်းများအြေား သာတူညီမျှစွာ ေွဲကဝထားသည်9,ဟုလည်း 
မဆိုလိုြါ။ ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ လုြ်ြိုင်ေွင့်သည့် အများ
ြိုင်ြစ္စည်းများတွင် မှီတည်သည်ဟုလည်း ဆိုလိုြေင်းမဟုတ်ြါ။
ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းအတွင်းရှိ ကြမများေို ြုဂ္ဂလိေများေ 
သာ ြိုင်ဆိုင်ထားငြီး စုကြါင်းြိုင်ဆိုင်မှု (သို)့ အများြိုင်ကြမ မရှိ
လျှင်ြင် ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ လုြ်ြိုင်ေွင့်အာဏာသည် 
ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှု စနစန်ငှ့ ်အတ ူေိငုမ်ာ
စွာ တည်ရှိကနနိုင်သည်10။ ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏ လုြ်
ြိုင် ေွင့်အာဏာေို ကဖာ်ြြကြးသည့် ဥြမာတစ်ရြ်မှာ ကြမယာ
များအား ြြင်ြလူထံသို ့ကရာင်းေျမှု မြြုလုြ်ရန် တားြမစ်ြေင်း

ြဖစ်သည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များ
တွင် ကြမယာများေို ကရာင်းေျရာတွင် ကဆွမျ ိုးများ၊ မျ ိုးနွယ်စုဝင်
များ (သို)့ အြေား ရွာသားများထသံိုသ့ာ ကရာင်းေျရန ်အားကြးငြီး
ဤစနစေ်ိ ုေျင့သ်ုံးသည့က်ေျးရွာများတငွ ်ြြငြ်လထူသံို ့တိေု်
 ရိုေ်ကရာင်းေျြေင်းေို တားြမစ်ြေင်း (သို)့ ေွင့်ြြုြါေလည်း 
ကဆွမျ ိုးများ (သို)့ ကေျးရွာ အာဏာြိုင်များမှ ဆန်းစစ်၍ ေွင့်ြြု
ငြီးကနာေ်တွင်သာကရာင်းေျရန် စသည့်စည်းမျဉ်းများေို ေျင့် 
သုံးြေသည်။ အဆိုြါ စည်းမျဉ်းများေို ေျင့်သုံးသည့် ကေျးရွာ
များေို ေယားြြည်နယ် ေွိုင်ငံ့နှင့် ေူြရာ တိုတ့ွင် ဥြမာအကန 
ြဖင့် ကတွ နုိ့င်ကြောင်း KMSS-Loikaw မှတ်တမ်း11အရ ကတွ ့
နိုင်သည်။ စကောေရင် ကေျးရွာများ၏ စည်းမျဉ်းစာအုြ်များ
အရ ယေငေ် ကရေ က့ြြာင်းကတာငယ်ာ လုြေ်ိငုသ်ည့ ်ကြမများေို
မိသားစုများထံေွဲကြး၍ ရာဘာစိုေ်ြျ ိုးရန် ေွင့်ြြုေဲ့သည် သို ့
ကသာ် အဆိုြါကြမများေို ြြင်ြလူများထံသို ့ ကရာင်းေျြေင်းမ
ြြုလုြ်ရန် ကေျးရွာစည်းမျဉ်းအရ တင်းြေြ်စွာ ြိတ်ြင်ထား 
သည်12။ 

ေိုလိုနီကေတ်မတိုင်မှီတွင် ကေျးရွာများ၏ နယ်နိမိတ်များမှာ 
ရှင်းလင်းစွာ မရိှြါ (သုိ)့ အတည်မရိှြါ။ အထူးသြဖင့် ကတာင်တန်း 
ကဒသများတွင် နယ်နိမိတ်များမှာ မရှင်းလင်းဘဲ အေျိန် ောလ 
အလိေု ်ကြြာင်းလဲတတသ်ည။် ငဗတိသိျှေိလုိနုမီျားေ အြုေ်ျုြ်
ကရးေို ထိန်းေျုြ်လိုေ်သည့်ကနာေ်တွင် ထိုအေျေ် သည် 
ကြြာင်းလဲေဲ့သည်။ ဥြမာ- ေျင်းြြည်နယ် ကြမာေ်ြိုင်းတွင် 

[   ] နယ်နိမိတတ်တိေိျေျ သတမှ်တထ်ားကသာ ကေျးရွာ
(သုိ)့ ကေျးရွာများ၏ နယ်ကြမဆုိသည့် ရှုြမင်ေျေ် မရိှေဲ့ြါ။ 
ကေျးရွာများနှင့် ဆေ်စြ်နယ်ကြမများသည် မျ ိုးနွယ်စု 
စစ်ြွဲများ၊ အရင်းအြမစ် ေုန်ေမ်းြေင်း၊ မိတ်ဖေ်များနှင့် 
ထမိ်းြမှား မင်္ဂလာကဆာငြ်ေင်းများအရ (တငက်တာင်းကြေး
အြဖစ် ကြမအသုံးြြုေွင့်ကြးြေင်း) ကြြာင်းလဲကနသည်။ 
သိုက့သာ် အြုေ်ျုြက်ရး (အေွန်၊ ဥြကဒြြဋ္ဌာန်းြေင်း၊ စသည့်
တို)့ နှင့် ဖွံ င့ဖိုးကရး (လမ်းြန်းဆေ်သွယ်ကရး) များ
ကဆာင်ရွေ်ရန်အတွေ် ကေျးရွာများ၏ နယ်ကြမများေို 
တိေျစွာ သတ်မှတ်ရန် လိုအြ်သည်ဟု ငဗိတိသျှများမှ 
မှတ်ယူေဲ့ကသာကြောင့် ဗမာြြည် အြါအဝင် ၎င်းတို၏့ 
ေိုလိုနီအားလုံးတွင် နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ြေင်း ြြုလုြ်
ေဲ့သည1်3။ 

  ၂    ၂  ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် စနစ်များ၏ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် စနစ်များ၏ 

   တူညီကသာ ဘုံအင်္ဂါရြ်များ      တူညီကသာ ဘုံအင်္ဂါရြ်များ   
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

ထိုက့ြောင့် ယကနတ့ွင် ကတာင်တန်းကဒသများ အြါအဝင် 
ကေျးရွာနယ်နိမိတ်များသည် တိတိေျေျ သတ်မှတ်ထားြေင်း 
ေံရသည်။ နယ်နိမိတ်များေို ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားြေင်း  
(သို)့ တိေျစွာ သတ်မှတ်မှု မရှိြေင်း စသည်တိုထ့ေ် ြို၍ အကရး
 ကေီးသည်မှာ ကဒသေံ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများနှင့် ၎င်းတို၏့ နယ်ကြမ
များအြေား ရှိသည့် ေိုင်မာကသာ ဆေ်နွယ်မှု ြဖစ်သည်။ ထို
နယက်ြမများတငွ ်ကဒသေမံျားသည ်လြုြ်ိငုေ်ငွ့မ်ျားရှငိြီး ကြမယာ
များနှင့် အရင်းအြမစ်များေို ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ်များ
ြဖင့် အုြ်ေျုြ်ြေသည်။ 

ြြဋ္ဌာန်းဥြကဒများေဲ့သိုြ့င် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ြိုင်ေွင့်
များေို စုကြါင်းကသာ်လည်းကောင်း၊ ြူးတွဲကသာ်လည်းကောင်း 
(သို)့ တစ်ဦးေျင်းကသာ်လည်းကောင်း ရယူနိုင်ငြီး တစ်ဦးေျင်း  
(သို)့ အစုအဖွဲလ့ိေု ်ရယထူားသည့ ်အေငွ့အ်ကရးများတငွ ်ဓကလ့
ထုံးတမ်းဆိငုရ်ာလြုြ်ိငုေ်ငွ့၏် အစတိအ်ြိငု်းတစေ် ု(သို)့ အများ
အြြား ြါဝင်နိုင်သည်။ 

သိုက့သာ် ကြမယာများ၊ သစ်ကတာများ၊ စားေျေ်ကြမများ၊ ကရ
အရင်းအြမစ်များ စသည်တိုေ့ို ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ 
နယ်နိမိတ်အြဖစ် စုစည်းရှုြမင်၍ အများြိုင်ြစ္စည်းအြဖစ် သတ်
 မတှန်ိငုက်ြောင်း အြေြံြုထားသည1်4။ ကြမယာနငှ့ ်အြေားကသာ
အရင်းအြမစ်များအား နိုင်ငံကတာ်ြိုင်အြဖစ် သတ်မှတ်ကသာ် 
လည်း အသုံးြြုေွင့်အမျ ိုးမျ ိုး (သို)့ ြိုင်ဆိုင်ေွင့်တိုေ့ို နိုင်ငံသား
များအား ေျကြးသည့ ် လမူျ ိုးစအုမညန်ငှ့ ်ရှကိသာ နိငု်ံငမံျား  ဆင်
တူစွာ (ြမန်မာ အြါအဝင်) ကဒသေံ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများသည်  
၎င်းတို၏့ နယ်ကြမများအကြါ်  ြိုင်ဆိုင်ေွင့် ကတာင်းဆိုနိုင်သည်။ 
သိုက့သာ် ထိုသို ြ့ြုလုြ်ရာတွင် ၎င်းတို၏့ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ 
လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် စနစ်များေို အသိအမှတ်ြြုြေင်း နှင့် ၎င်း
တို၏့ နယ်နိမိတအ်တငွ်းရိှ အရင်းအြမစ်အမျ ိုးမျ ိုးတိုေ့ိ ုကဒသေံ
များထံသို ့အေွင့်အကရး အမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် ြြန်လည် ေျမှတ်ကြးြေင်း
ြဖင့်ကတာင်းဆိုနိုင်သည်။

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိုငေ်ငွ့ ်စနစ်များဓကလ့ထုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိုငေ်ငွ့ ်စနစ်များ

တွင် အေွင့်အကရးများစွာ ြူးတွဲြါဝင်သည်တွင် အေွင့်အကရးများစွာ ြူးတွဲြါဝင်သည်

ြြဋ္ဌာန်းဥြကဒများေဲ့သိုြ့င် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်
ြိုင်ဆိုင်ေွင့် စနစ်များေိုတွင် အေွင့်အကရးများစွာ ြူးတွဲ ြါဝင်
ကသာကြောင့် ဤစနစ်သည် ြိုမို ရှုြ်ကထွးလာသည်။ ဓကလ့
ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်စနစ်များတွင် အေွင့် 
အကရး အမျ ိုးမျ ိုးြါဝင်၍ တစ်ေါတစ်ရံတွင် အရင်းအြမစ်အမျ ိုး
မျ ိုးနှင့ ်ဆေ်စြ၍် တစ်ဦးေျင်း (သို)့ အစုအဖွဲလ့ိုေ ်ရရှကိနသည့်
 ထြ်ကနသည့် အေွင့်အကရးများလည်းြါသည်။ စာကြများတွင် 

ကတွရ့ှေိျေအ်ရ ြူးတွဲြါကနသည့ ်အေငွ့အ်ကရးများသည ်ကယဘုံ
ယျအားြဖင့် အေွင့်အကရး ( ၅ ) ရြ် ြဖစ်သည်။ (ကအာေ်ြါ 
ကလးကထာင့်ေွေ်ေို ြေည့်ြါ)15။

ြူးတွဲြါ အေွင့်အကရးများ ြူးတွဲြါ အေွင့်အကရးများ 

၁။  ဝင်ကရာေ်ေွင့် - ကနရာတစ်ကနရာတွင် ဝင်ကရာေ်
ေွင့်  နှင့်  ကနထိုင်ေွင့်  သိုက့သာ် တစ်စုံတစ်ေုေို  
အသုံးြြုြေင်း (သို)့ ရယူြေင်း မြြုရ။ 

၂။ ထုတ်ယူေွင့် - အရင်းအြမစ် (သို)့ ထုတ်ေုန် ရယူ
ေွင့် - ဥြမာ - စိုေ်ြျ ိုးသီးနှံများ ရိတ်သိမ်းြေင်း၊ 
အမဲလိုေ်ြေင်း၊ ငါးဖမ်းြေင်း (သို)့ ကရသုံးစွဲြေင်း။ 

၃။ စီမံေန ့်ေွဲေွင့် - အရင်းအြမစ်များေို မည်သို ့အသုံး
 ြြုရနန်ငှ့ ်အဆင့ြ်မငှ့တ်ငြ်ေင်းြဖင့ ်မညသ်ို ့ကြြာင်း
 လဲနိုင်မည်တိုေ့ို စည်းမျဉ်း ေျမှတ်လုြ်ကဆာင်ေွင့်
( ဥြမာ- ကလှေားထစ်စိုေ်ေင်း၊ အြင်စိုေ်ြေင်း  
(သို)့ ဆည်ကြမာင်းတည်ကဆာေ်ြေင်း) 

၄။ တားဆီးြိတ်ြင်ြုိင်ေွင့် - မည်သူထံတွင် ဝင်ကရာေ် 
ေွင့်၊ ထုတ်ယူေွင့် နှင့် စီမံေန ့်ေွဲေွင့်တို ့ ရှိကြောင်း 
သတ်မှတ်ြိုင်ေွင့် နှင့် အဆိုြါ အေွင့်အကရးများေို
 အြေားသထူ ံမညသ်ို ့လေဲကြြာင်းနိငုက်ြောင်းတိုေ့ို
 သတ်မှတ်ြိုင်ေွင့် (ဥြမာ - မည်သူေ ကြမယာနှင့်
သဘာ၀အရင်းအြမစ်များေုိ အကမွဆေ်ေံနုိင် 
သည် နှင့်  မည်သူသည် အကမွဆေ်ေံေွင့်  မရိှ
ကြောင်းတိုေ့ို သတ်မှတ်ြိုင်ေွင့်)။ 

၅။ ေွဲကဝကရာင်းေျေငွ့-် ကရာင်းေျြေင်း (သို)့ ငှားရမ်းြေင်း
 နှင့် ဆုံးြဖတ်ြိုင်ေွင့်တိုေ့ို ြြုလုြ်နိုင်ေွင့်။ (ဝင်
ကရာေ်ေွင့် နှင့် ထုတ်ယူေွင့်) 

ြထမနှစ်ေျေ်သည် လေ်ကတွလ့ည်ြတ်မှုအဆင့်တွင်ြဖစ်သည်။ 
အသုံးြြုေွင့်ေို ရည်ညွှ န်းသည်။ အြေားသုံးေျေ်မှာ စုကြါင်း 
ကရွးေျယ်သည့် အဆင့်တွင် ြဖစ်သည် - ဆုံးြဖတ်ေျေ် ေျမှတ်ြိုင်
ေွင့်နှင့် သေ်ဆိုင်သည်။ ထိုေွဲြြားေျေ်ေို ဦးစွာ အြေံြြုေဲ့
သည့် Schlager နှင့် Ostrom16တိုေ့ အဘယ့်ကြောင့် ထိုသို ့
ြြုလုြ်ရန် လိုအြ်ကြောင်း ကဖာ်ြြေဲ့သည်။ 

လေက်တွ ့ လညြ်တမ်ှုအဆင့ ်နငှ့ ်စကုြါင်း ကရွးေျယသ်ည့်
အဆင့် နှစ်ေုေို သီးြေားေွဲရန် အလွန်အကရးကေီးသည်။ 
ထိအုေျေ၏် ေွာြေားေျေမ်ှာ အေငွ့အ်ကရးအား ေျင့သ်ုံး
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ြေင်း နငှ့ ်အနာဂါတအ်ေငွ့အ်ကရးများတေွ ်ဆုံးြဖတရ်ာတငွ်
ြါဝင်ြေင်းတို ြ့ဖစ်သည်။ အနာဂါတ် လေ်ကတွလ့ည်ြတ်
မှုအဆင့်ရှိ အေွင့်အကရးများေို စီမံေွင့်ရှိြေင်းကြောင့် 
စုကြါင်းကရွးေျယ်ေွင့်သည် အလွန်အားကေီးြေင်းြဖစ်သည်။ 

တစ်စံုတစ်ေုကသာ အရင်းအြမစ် နှင့် ြတ်သေ်၍ အေွင့်အကရး
များအားလုံးေို လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး (သို)့ အစုအဖွဲတ့စ်ေုေ အလုံး
 စုံ ရယူထားသည့် အကြေအကနေို17 ြိုင်ဆိုင်မှုရှိြေင်းဟု တစ်ေါ 
တစ်ရံ ရှုြမင်တတ်ြေသည်။ သိုက့သာ် လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်
တစ်ေတုငွ ်ြါဝငသ်ည့် အေွင့အ်ကရးများသည် တစ်ေါတစ်ရံ ထြ်
ကနြေင်းများရှိသည် ထိုသိုက့သာ အကြေအကနများတွင် အြေား
ကသာ အေွင့်အကရးများအား တားြမစ်မှုများ ြဖစ်နိုင်သည်။  
ဥြမာ- ြမန်မာနုိင်ငံအလယ်ြိုင် အညာကဒသတွင် ကြမယာနှင့် 
သစ်ြင်များ ြိုင်ဆိုင်မှု အေွင့်အကရးသည့် ကေျးရွာနှင့် ငမိုန့ယ်
များအြေား ေွာြေားသည်။ ထန်းြင်များေို ြိုင်ဆိုင်သူမှာ နှင့် 
ထုံးတမ်းစဉလ်ာ အရ ကြမယာရှ ိအသီးနှမံျားေိ ုေစံားြိငုေ်ငွ့ရ်ှသိူ
တိုမ့ှာ သီးြေားစီ ြဖစ်နိုင်သည1်8။ သစ်ြင်များ၊ ထန်းြင်များ၊ ဝါး၊ 
ကေိမ် စသည့် အြင်များအကြါ်တွင် လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်ရှိြေင်း
သည် ထိုကဒသအတွင်းရှိ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင် 
ဆိုင်မှုစနစ်များတွင် ကတွရ့ကလ့ရှိသည်။ ကြမယာနှင့် အြင်များ
အကြါ်တွင် ရှိသည့် အေွင့်အကရးများေို ေွဲြေားထားြေင်းကြောင့်
သစ်ြင်ြိုင်ရှင်သည် အဆိုြါ ကြမယာေို ဝင်ကရာေ်ြိုင်ေွင့်နှင့်  
၎င်း ြိုင်ဆိုင်သည့်အြင်များမှ ထုတ်ေုန်များ ထုတ်ယူေွင့်ရှိ
သည်။ ကြမယာြိုင်ရှင်အကနြဖင့် ၎င်းြိုင်ဆိုင်သည့်ကြမယာမှ 
ထုတ်ယူသုံးစွဲြေင်း၊ စီမံေန ့်ေွဲြေင်း နှင့် ကရာင်းေျြေင်းများေို 
တားြမစ်နိုင်ကသာ်လည်း ကြမယာကြါ်ရှိ အြင်များေို ထိေိုေ်ကစ
မည့်လုြ်ရြ်များေို မလုြ်နိုင်ြါ။ ကြမယာေို ထြ်ဆင့်ကရာင်းေျ
ြါလျှင်လည်း အဆုိြါကြမယာကြါ်ရိှ အြင်များသည် မူလအြင်
ြိုင်ရှင်၏ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် အတွင်းတွင် သာရှိသည်။ 

ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုေ်ငွ့န်ငှ့ ်ကဒသေံဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုေ်ငွ့န်ငှ့ ်ကဒသေံ

လူလူ ့အ့ဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်းများ၏ အုြ်ေျုြ်ကရး စနစ်များသည် အစည်းများ၏ အုြ်ေျုြ်ကရး စနစ်များသည် 

ေွဲြေားမရကအာင် ဆေ်စြ်ကနသည်ေွဲြေားမရကအာင် ဆေ်စြ်ကနသည်

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်များသည့်စည်းမျဉ်း
များ လိေုန်ာကစရနအ်တေွန်ငှ့ ်ြဋြိေ္ခများကြဖရငှ်းရနအ်တေွ်
ရြ်တည်ကနသည့် ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ အုြ်ေျုြ်ကရးဆိုင် 
ရာအဖွဲအ့စည်းများ နငှ့ ်ယန္တရားများ၏ တညရ်ှမိှုအကြါ်တငွ ်မှေီို
ကနသည်။ ကောင်းမွန်စွာ လည်ြတ်ကနကသာ ြဋိြေ္ခများ ကြဖ
ရှင်းကရး ယန္တရားများသည် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်
 ဆိုင်ေွင့်၏ တရားဝင်မှုအတွေ် အလွန်အကရးြါကသာကြောင့် 

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် ကရရှည်တည်တံ့
ကရးအတွေ်လည်း အကရးြါသည်။ 

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်စနစ်များ တစ်စိတ်
တစ်ြိုင်း အြဖစ်ြါဝင်သည့် အုြ်ေျုြ်ကရးစနစ်များသည် ြြင်ြ 
ထိန်းေျုြ်မှုများမှ အတိုင်းအတာတစ်ေုအထိ လွတ်လြ်ရန် လို 
အြသ်ည်။ ထုိမှသာလျှင ်ကဒသေံအဖွဲအ့စည်းများတငွ ်အကြေြြု
မှု အစစ်အမှန်ေိ ုရရိှမည် ြဖစ်သည်။ ထုိက့ြောင့ ်ကနာေလ်ာ မည့်
အေန်းတငွ ်ကဖာြ်ြမည့အ်တိငု်း ြိမုိ ုြြည့စ်ုကံသာ ဓကလ ့ထုံးတမ်း
ဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် စနစ်များေို ေျင့်သုံးြေင်းေို နိုင်ငံ
 ကတာ်၏ အုြ်ေျုြ်မှု အြြည့်အ၀မရှိကသာ (သို)့ အနည်းငယ်သာ 
ရှိကသာ ကတာင်တန်းကဒသများတွင်သာ ကတွရ့သည်။ 

ေိုလိုနီကေတ် မတိုင်မှီတွင် ကတာင်တန်းကဒသများ၌ (ယကန ့
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ြါဝင်လာသည့်) နိုင်ငံကတာ်အာဏာ သေ် 
ကရာေ်  မှုမှာ အနည်းငယ်သာရိှသည်။ အကရှက့တာင် အာရှနိုင်ငံ
မျာတငွ ်ကတွရ့ကလရ့ှသိည့အ်တိငု်း ေိလုိနုကီေတမ်တိငုမ်ှ ီြမနမ်ာ
 နိုင်ငံတွင် အကြေေံအားြဖင့် ြုံစံေွဲြြားကနသည့် လူမှု  ့အဖွဲ ့
အစည်းနှစ်ရြ်ရှိသည်။ လူမျ ိုးစုအမည်နှင့်ရှိကသာနိုင်ံငံများ ကန
ထိုင ်ြေ၍ ေျ ိုင့်ဝှမ်းနှင့် ေမ်းရိုးတန်းတစ်ကလျှာေ်တွင် ကြေေျ
သူများနှင့် လူမျ ိုးစုအမည်နှင့်ရှိကသာ နိုင်ံငံများ မရှိကသးဘဲ  
(ေိုလိုနီကေတ် အကေါ်အကဝါ်အရ မျ ိုးနွယ်စုများဟုကေါ်သည်) 
ကတာင်တန်းများ၊ သစ်ကတာများ၊ ေျွန်းဆွယ်များတွင် ကနထိုင်
ြေသည့် သူတို ြ့ဖစ်သည်။ အေျ ိုက့သာ ြညာရှင်များ၏ အြမင်
အရ19 အဆုိြါ လူတန်းစားနှစ်ရြ်သည် ြထဝီဝင်ကဒသအရ 
သီးြေားကနထိုင်ြေသည့် မျ ိုးနွယ်စုများကြောင့်သာ ကြါ်ကြါေ်
လာြေင်းမဟုတ်ဘဲ ကရွးေျယ်မှုအရြဖစ်သည်။ မတူညီကသာ 
ကနထိုင်မှု နှစ်ရြ်အြေားတွင် သမိုင်းတကလျှာေ် ေူးလူး 
ဆေ်ဆံမှု များရှိေဲ့ကသာ်လည်း ြျေ်ြျယ်သွားြေင်း မရှိဘဲ ဆေ် 
လေ်ရြ်တည်ကနကသာကြောင့် ြဖစ်သည်။ 

ငဗိတိသျှေိုလိုနီ အုြ်ေျုြ်သည့် ောလတွင် ကတာင်တန်းကဒသ
များေို တစ်ဆင့်ေံအုြ်ေျုြ်သည့်ဗျူဟာေို အသုံးေျေဲ့သည့် 
အတွေ်ကြောင့် ကဝးလန်ကေါင်ဖျားကသာကဒသများနှင့် ကတာင်တန်း 
ကဒသများတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ စီမံအုြ်ေျုြ်သည့် စနစ်များ 
ဆေ်လေ် တည်ရှိကနေဲ့သည်။ အထေ်ဗမာြြည်ေို သိမ်းြိုေ်
လိုေ်ငြီး ဘုရင်စနစ်ေို ဖျေ်သိမ်းလိုေ်သည့် ကနာေ်တွင် 
ငဗတိသိျှတိုသ့ည့ ်အြုေ်ျုြက်ရး နည်းလမ်း ( ၂ ) မျ ိုးေိ ုအသုံးြြုေဲ့
သည်။ 

ငဗိတိသျှတိုသ့ည် ကြမြြန ့်တွင် ြေားဝင်အုြ်ေျုြ်သည့် 
နည်းလမ်းေိ ုအသုံးြြုေဲသ့ည။် ြထဝကီဒသကေီးအလိေု်
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

 ကေါင်းကဆာင်များ ေန ့်အြ်၍ ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ စီမံမှု
များေိ ုဖျေဆ်ီးေဲသ့ည။် သိုက့သာ ်ကတာငတ်န်းကဒသများ
တငွမ်ှု တဆင့ေ် ံထနိ်းေျုြသ်ည့ ်နည်းလမ်းများေိ ုအသုံးြြု
ေဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုကသာ ထိုကဒသများမှ အေွန်
ကငွအနည်းငယ်ေိုသာ ရရှိနိုင်အတွေ် အုြ်ေျုြ်ကရး
အတေွ ်ေနုေ်ျစရတိမ်ျားေိ ုအနည်းဆုံးသာ ြဖစက်စလို
၍ ြဖစ်သည်။20

ထိုက့ြောင့် ဌာကနတိုင်းရင်းသာများ အများစုကနထိုင်သည့် 
ကတာငတ်န်းကဒသများတငွ ်ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ အြုေ်ျုြက်ရး
သည် ဆေ်လေတ်ည်တံက့နငြီး လတွလ်ြက်ရးရရိှသည့် ၁၉၄၈
 ေနှုစ်အထိ ဓကလထံု့းတမ်းဆုိငရ်ာ ဥြကဒများအရ စီမံေန ့ေ်ွဲေဲ့ ြေ
သည်။  စစ်တြ် အငအ်ားတိုးေျဲမ့ှုများနငှ့ ်လေန်ေေ်ိငု ်ြဋြိေ္ခ
များစွာ ြဖစ်ြွားေဲ့ကသာ်လည်း ထိုအကြေအကနသည် ယကနတ့ိုင် 
အတိုင်းအတာတစ်ေုအထိ ေျန်ရှိကနကသးသည်။ ထိုသိုဆ့ိုရာ 
တွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ အုြ်ေျုြ်ြေင်းစနစ်သည် ကတာင်တန်း
ကဒသြြငြ်တငွမ်ရှဟိ ုဆိလုိြုေင်းမဟတုြ်ါ။ ကအာေတ်ငွ ်ကဖာြ်ြ
ထားသည့်အတိုင်း တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းရှိကသာ ဓကလ့ထုံးတမ်း
ဆိုင်ရာစနစ်များနှင့် စုကြါင်းကြမယာစီမံေန ့်ေွဲသည့်စနစ်များေို 
ြမန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းတွင် ကတွရ့သည်။  

ေနဦးကြမရှင်းလင်းြေင်းနှင့် အကမွကြးြေင်းေနဦးကြမရှင်းလင်းြေင်းနှင့် အကမွကြးြေင်း

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် စနစ်များတွင် ကတွ ့
ရကလ့ရှိသည့် အြေားကသာ ဘုံလေ္ခဏာတစ်ရြ်မှာ ေနဦးကြမ
ရငှ်းလင်းြေင်းနငှ့ ်အကမကွြးြေင်းနယိာမတငွ ်အကြေေ၍ံ ကြမယာ
နှင့်ဆိုင်ကသာ အထူးအေွင့်အကရးများေို အသိအမှတ်ြြုြေင်း
ြဖစ်သည်။ အကရှက့တာင်အာရှရှိ ဌာကနတိုင်းရင်းသားများ 
အြေားတွင ်ဤအေျေေ်ိ ုတညူစီွာ သရိှြိေသည။် ဥြမာ ထိငု်း
နိုင်ငံ ကြမာေ်ြိုင်း လွာလူမျ ိုးများအြေားတွင် - 

စိုေ်ြျ ိုးရန်အတွေ် ရှင်းလင်းထားသည့် ကြမများေို 
လတွလ်ြစ်ွာ အသုံးြြုေငွ့ေ်ိ ုကေျးရွာတညက်ထာငသ်မူျား
၏ မျ ိုးဆေ်များ (သို)့ ကေျးရွာအတွင်းသို ့အထူးကမွးစား
ေရံသည့ ်မသိားစမုျား၏ မျ ိုးဆေမ်ျားေ ရရှသိည။် အဆိြုါ
မိသားစုများသည် ကေျးရွာ၏ ဘာသာကရးကေါင်းကဆာင်
များမှ သာသနာကြမေို ကရွးေျယ်ငြီးကနာေ်တွင် ေျန်ရှိ
သည့ ်ကြမများထဲမ ှဦးစွာ ကရွးေျယေ်ငွ့ ်ရှသိည။် ထိမုသိားစု
များ ကရွးေျယ်ငြီးကနာေ်တွင် ကြမယာနှင့်ြတ်သေ်၍ 
ကတာင်းဆိုေွင့်မရှိသည့် မိသားစုများ၏မျ ိုးဆေ်များမှ 
စိုေ် ြျ ိုးရန်ကြမေို ကရွးေျယ်ြေရသည် ။ 

ရှမ်းြြည်ေ နတ်စင် (ဓါတ်ြုံ - Natalie Y. Campbell)
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

အဆိုြါကဒသတွင် ကနထိုင်ြေသည့် စကောေရင်များတွင်
လည်း - 

တနည်းအားြဖင့် စိုေ်ြျ ိုးရန် ရှင်းလင်းထားသည့် ကြမ
သည် အများြုိငြ်စ္စည်းြဖစ်သည်။ ြါကြရွာ (အထေတ်ငွ်
 ကဖာ်ြြေဲ့သည့် လွာလူမျ ိုးများ၏ ကေျးရွာအမည်) ေဲ့သို ့
ြင် ကေျးရွာြြင်ြတွင် ကမွးဖွားသူများသည် ကေျးရွာသူ
တစ်ဦးဦးနှင့် ထိမ်းြမားြေင်း (သို)့ ကေျးရွာ တည်ကထာင်
သ၏ူ မသိားစဝုင ်တစဦ်းဦးထတံငွ ်ကနထိငုြ်ေင်း မြြုလြု်
ြါေ ကေျးရွာကြမေို ဆေ်ေံေွင့်မရှိြါ။22

ကေျးရွာြြင်ြလူများသည် ထိမ်းြမားြေင်း (သို)့ ကနထိုင်ြေင်း
အားြဖင့်သာလျှင် ကေျးရွာ၏ ကြမများေို အသုံးြြုေွင့်ရှိသည်  
ဆိုသည့် စည်းမျဉ်းမှာ ဤကဒသတွင် ကနထိုင်ြေသည့် ဌာကန
တိုင်းရင်းသား၏ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် 
စနစ်များတွင် အထူးကတွရ့ကလ့ရှိသည်။ 

ြမနမ်ာနိငုင်တံငွမ် ူကြမယာအေငွ့အ်ကရးများေိ ုေနဦးရငှ်းလင်း
ြေင်းနငှ့ ်အကမကွြးြေင်းတိုတ့ငွ ်အကြေေ၍ံ ကြးနိငုသ်ည ်ဆိသုည့်
အကလ့အေျင့်မှာ ဌာကနတိုင်းရင်းသားများတွင် သာမေ ဗမာ
လူမျ ိုးများအြေားတွင်လည်း ကတွရ့ှိရငြီး ဓားမဦးေျကြမဟု ကေါ်
ဆိြုေသည။် ေိလုိနုကီေတမ်တိငုမ်ှတီငွ ်လတွလ်ြ်ကသာကြမများ
ေို ရှင်းလင်းြေင်းနှင့် စိုေ်ြျ ိုးြေင်းများ ြြုလုြ်ြေင်းြဖင့် ဓကလ့
ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ အေွင့်အကရးများေို ရယူနိုင်သည်။ ထိုက့နာေ်
တွင် ေနဦး ရှင်းလင်းစိုေ်ြျ ိုးသူသည် ၎င်း၏ ကြမေို ငှားရမ်း
ြေင်း၊ ကရာင်းေျြေင်း နှင့် အကမွကြးြေင်းများေုိ ြြုလုြ်နုိင်သည်23 ။
ြမန်မာနိုင်ငံ အလယ်ြိုင်းရှိ ကေျးရွာများတွင် - 

မိသားစုများသည် ကြမယာများေုိ ရှင်းလင်း၍ ဓားမဦးေျ
 ကြမအြဖစ် ြိုင်ဆိုင်မှု ရယူနိုင်သည်။ ထိုကြမေို ကနာေ်
မျ ိုးဆေ်များအား အကမွကြးြေင်းြဖင့် ဘိုးဘွားြိုင်ကြမ 
ြဖစ်လာသည်။24

ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ကတာင်တန်းကဒသများရှိ တိုင်းရင်းသားများ
အြေားတွင်လည်း ကြမယာများေို ေနဦး ရှင်းလင်းသူများ၏ 
မျ ိုးဆေ်များေို ဦးစားကြး အေွင့်အကရးများကြးြေင်းနှင့်ြတ် 
သေ်၍ မှတ်တမ်းများရှိသည်။25

အဆိုြါအေွင့်အကရးများေို ကနာေ်မျ ိုးဆေ်များထံသို ့ လေ်
ဆင့် ေမ်းသည့် နည်းလမ်းများမှာမူ အကမွဆေ်ေံသည့် စည်း 
မျဉ်းနှင့်အညီ တိုင်းရင်းသားများအြေား ေွာြေားမှုရှိသည်။ 
ဥြမာ - ကြမယာနှင့် အြေားြုိင်ဆုိင်မှုများေုိ သားများ (အေျ ို ့ (သုိ)့ 

အားလုံးထံ) (သို)့ သမီးများထံသို ့ကြးသလား (သို)့ နှစ်ဦးစလုံး
ထံသို ့ကြးသလား စသည်တို ့ေွာြေားသည်။ 

ဘိုးဘွားြိုင်အေွင့်အကရးများတွင်  ဘိုးဘွားြိုင်အေွင့်အကရးများတွင်  

သေ်ဝင်ယုံြေည်မှုများ ြါဝင်သည်သေ်ဝင်ယုံြေည်မှုများ ြါဝင်သည်

ရိုးရာသေ်ဝင်ယုံြေည်မှုများေို ေျင့်သုံးကနဆဲ ြဖစ်သည့် လူ ့
အဖွဲအ့စည်းများတွင် ကေျးရွာတည်ကထာင်သူများနှင့် မျ ိုးရိုး
ဆေ်နွယ်မှုရှိြေင်းသည် အေွင့်အကရးသာမဟုတ်ဘဲ ၀တ္တ ရား
များေိုလည်း ကဆာင်ေျဉ်းကြးသည်။ ကြမယာများေို ြထမ
ဦးစွာ ရှင်းလင်းေဲ့သည့် ကေျးရွာတည်ကထာင်သူများသည် 
ကေျးရွာကြမများ ကြမဩဇာကောင်းမနွက်စရန ်ကစာင့က်ရှာေက်ြး
သည့် နတ်များနှင့် အထူးဆေ်ဆံကရး ရှိေဲ့ ြေသည်ဟု ယုံြေည်
ြေသည2်6။ ကေျးရွာတည်ကထာင်သူများ၏ မျ ိူ းဆေ်များသည်
လည်း အဆိုြါ နတ်များနှင့် ကောင်းမွန်သည့်ဆေ်ဆံကရးေို 
ဆေ်လေ် ထိန်းသိမ်းရန်အတွေ် လိုအြ်ကသာ အစီအမံများ
နှင့် ြူကဇာ်ြသြေင်းများ ြြုလုြ်ရန် နှင့် ဦးကဆာင်ရန် တာဝန် ရှိ
သည်။ ကေျးရွာတည်ကထာင်သူများ၏(ကေျးရွာများ၏ သူကေီး  
(သို)့ နတ်ဆရာအြဖစ်လည်း ထုိသူများေသာ ကဆာင်ရွေ်ကလ့
ရှိသည်) မျ ိုးဆေ်များ၏ အထူးအဆင့် နှင့် တာဝန်များေို 
အသိအမှတ်ြြုသည့်အကနြဖင့် အြေားကသာ ကေျးရွာသူ/သား
များထံမှ ြထမဦးဆုံး သီးသည့် အသီးအနှံများေို (ငရုတ်သီး၊ 
သေွားသီး စသည်တို)့ ကေျးရွာတည်ကထာင်သူများ၏ မျ ိုးဆေ်
များမှ လေ်ေံရယူသည်။ ၎င်းတိုသ့ည် အသိအမှတ်ြြုြေင်း၏ 
အထိမ်းအမှတအ်ြဖစ် အနည်းငယ်မျှကသာ ြမာဏသာ ြဖစ်ကလ့
ရှိသည်။

ကဒသေံလူကဒသေံလူ ့အ့ဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်းတွင် ကနထိုင်သူများအားလုံးအစည်းတွင် ကနထိုင်သူများအားလုံး

တွင် ကြမယာ အသုံးြြုေွင့်ရှိသည်။ တွင် ကြမယာ အသုံးြြုေွင့်ရှိသည်။ 

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုများအရ လူအ့ဖွဲ  ့
အစည်း အတငွ်းရှ ိတစဦ်းေျင်း (သို)့ မသိားစမုျား၏ အေငွ့အ်ကရး
များေို ေံစားေွင့်ရှိသည် အကြောင်းမှာ သူတိုသ့ည် လူ  အ့ဖွဲ ့
အစည်း (သို)့ အြေားကသာ စုဖွဲမ့ှု (ဥြမာ- မျ ိုးနွယ်စု၊ (သို)့ အေျ ို ့ 
အကြေအကနတွင် လူမျ ိုးတူ) ၏ အဖွဲဝ့င်များ ြဖစ်ငြီး ကြမယာေို 
ဘုံယုံြေည်မှုြဖင့် ြိုင်ဆိုင်သူ ြဖစ်ကသာကြောင့် ြဖစ်သည်။ ထိုသို ့
ဆိုကသာ်လည်း ကြမယာနှင့် ြတ်သေ်၍ တန်းတူ အေွင့်အကရးရှိ
သည်ဟု မဆိုလိုြါ။ အထေ်တွင် ကဖာ်ြြေဲ့သည့်အတိုင်း အေျ ို ့
ကသာ ြုဂ္ဂိုလ်များ (သို)့ မိသားစုများသည် ေနဦး ကြမရှင်းလင်း
ြေင်းနှင့် အကမွကြးြေင်း စည်းမျဉ်းအရ ဦးစားကြး အေွင့်အကရး
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

များ ရရှိြေသည်။ သိုက့သာ်လည်း အထူးေံစားေွင့်များမှာ 
အကေွင်းမဲ့ ြဖစ်ြေင်း နည်းြါးသည့်အြြင် ေံစားေွင့်နှင့် အတူ 
တာဝန်၀တ္တ ရားများလည်း ရှိသည်။ တစ်ေါတစ်ရံတွင် ကြမယာ
အနည်းငယ်သာရှိသူ (သို)့ မရှိသူများအား ထြ်ဆင့် ကြးေမ်း
ရန် တာဝန်ရိှသည်။ အေျ ိုက့သာ အကြေအကနများတွင် ဘိုးဘွား
ြိုင်ကြမရှိသူများသည် ၎င်းတို၏့ ကြမတွင် စိုေ်ြျ ိုးသူများထံမှ 
ငှားရမ်းေ ြြန်လည်ကတာင်းဆိုြေင်းများရှိသည်။ ဥြမာ- ေျင်း 
ြြည်နယ်ကတာင်ြိုင်း27 (သို)့ ေယားြြည်နယ် (ြဖစ်ရြ်ကလ့လာ
ဆန်းစစ်မှု (၄) ေို ကနာေ်အေန်းတွင် ြေည့်ြါ)။ အကရးကေီး
သည့်အေျေ်မှာ ကယဘုယျအားြဖင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ လုြ် 
ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များ ေျင့်သုံးသည့် လူအ့ဖွဲအ့စည်းတွင် 
ကနထိငုသ်ည့ ်အဖွဲဝ့ငမ်ျားအားလုံး အတေွ ်ကြမယာအသုံးြြုေငွ့်
ကြးြေင်း (သို)့ အသေ်ကမွးကြောင်းြြုနိုင်ရန် အြေားအေွင့် အ
လမ်းများကြးြေင်းတိုေ့ို ြြုလုြ်ကြးသည်။ Andersen28 ၏ 
အစီရင်ေံစာ အရ

…. ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များ 
ေျင့်သုံးသည့် ကေျးရွာများတွင် ကြမယာမဲ့ မိသာစုများ 
ကတွရ့ေဲသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုကသာ် ထိုစနစ်တွင် 
စုကြါင်း လုြ်ေိုင်ြေသည့် ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာ ြါဝင်
ကသာကြောင့်လည်း ြဖစ်သည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ 
လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှုစနစ ်မတှတ်မ်းတငြ်ေင်းေိ ုတိငု်း ရင်း
သားလငူယအ်ဖွဲအ့စည်းများနှင့ ်MRLG’ တို ့ြူးတွဲ ြြုလြု်
ေဲ့သည့် ကလ့လာမှုများ အရ စုကြါင်း ကရေ က့ြြာင်းကတာင် 
ယာစိေုြ်ျ ိုးသည့ ်လူအ့ဖွဲအ့စည်းများတငွ ်ကြမယာမဲမ့ျား
ေိ ုမကတွရ့ှရိြါ။ ထိုအ့ြြင ်ြြငြ်မ ှကေျးရွာသို ့ကြြာင်းကရေ ့
ကနထိငုသ်ည့သ်မူျားအတေွ ်ကတာငယ်ာစိေုြ်ျ ိုးရန ်ကြမ
အသုံးြြုေွင့်ကြးမည်ြဖစ်ကသာ်လည်း နှစ်ရှည်ြင်များ 
စိုေ်ြျ ိုးရန်အတွေ်မှာမူ ကြမကြးြေင်းမရှိြါ။  

အေွင့်အကရးများသည် ကေျးရွာတွင် အေွင့်အကရးများသည် ကေျးရွာတွင် 

အကြေေျကနထိုင်ြေင်းနှင့် ဆေ်စြ်ကနသည်အကြေေျကနထိုင်ြေင်းနှင့် ဆေ်စြ်ကနသည်

ကေျးရွာတငွ ်ကနထိငုသ်မူျားသာ ကြမယာအသုံးြြုြိငုေ်ငွ့ရ်ှသိည့်
 အတေွ ်ကေျးရွာမ ှထေွေ်ွာသွားသည့ ်ကနာေတ်ငွ ်ကြမယာများ
နငှ့ ်ြတသ်ေသ်ည့ ်အေငွ့အ်ကရးေိ ုမရရှကိတာဘ့ဲ ြြနလ်ညလ်ာ
ကရာေ်ကနထိုင်မှသာ ရရှိနိုင်သည်။ စစ်ေိုင်းတိုင်းကဒသကေီးရှိ 
ဆွန်မရာကဒသတငွ ်ကနထုိငသ်ည့် နာဂလမူျ ိုများေိ ုဥြမာအကန
 ြဖင့် ကတွန့ိုင်သည်။ 

မိသားစု၏ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုများေို ရယူရန်အတွေ် 

ကေျးရွာတွင် ေုိယ်တုိင်ေုိယ်ေျ ကနထုိင်ရန် လုိအြ် 
သည်။ အေယ်၍ တစ်စံုတစ်ကယာေ်သည် ကေျးရွာမှ 
ထွေ်ေွာသွားြါေ ၎င်း၏ စိုေ်ြျ ိုးြိုင်ေွင့်သည် နီးစြ်ရာ
ကဆွမျ ိုးထံသို ့  ကရာေ်ရှိသွားသည်။ အေယ်၍ မိသားစု
ဝငမ်ျားေ မစိေုြ်ျ ိုးလိြုါေ မျ ိုးနယွစ် ုတညူသီမူျားထသံို ့
 လေဲကြြာင်းရသည။် ထိုက့နာေမ် ှအြေားကေျးရွာသားများ
ေလည်း ရယူနိုင်သည။် အေယ်၍ အဆိုြါ ြဂု္ဂိုလ်သည်
ကေျးရွာတွင်းသို ့ ြြန်လည်ဝင်ကရာေ်ကနထိုင်ြါေ ၎င်း
၏ ကြမယာအေွင့်အကရးများေို ြြန်လည် ရရှိမည်ြဖစ် 
သည။် ကေျးရွာသားများအကနြဖင့ ်လတွလ်ြက်သာကြမယာ
 အားလုံးတငွ ်အေျ ိုးရှစိွာ စိေုြ်ျ ိုးလြုေ်ိငုန်ိငုရ်နအ်တေွ်
 ဤစနစ်မှ ထိန်းကေျာင်းကြးသည်။29

ကေျးရွာတငွ ်ြြနလ်ညက်နထိငုသ်သူည့ ်ယေင်ေ ၎င်းစိေုြ်ျ ိုးေဲ့
သည့် ကြမကနရာေို ြြန်လည်ရရိှရန် အာမေံေျေ်မရိှြါ။ အြေား
ကြမတစ်ကနရာေို အစားထိုး ြြန်လည်ရရှိနိုင်သည်။ 

ကေျးရွာတွင် ကနထိုင်သူများအားလုံးသည် ကြမယာ
အေွင့်အကရးများ ရရှိမည်ဟု ေျင်းြြည်နယ်နှင့် ရှမ်းြြည်
 နယ်တွင် ကနထုိင်သည့် ကေျးရွာသူ/သားများေ ဆုိသည်။ 
ကနာင ်ြြနလ်ညေ်ွဲတမ်းေျကြးရနအ်တေွ ်ကေျးရွာမ ှထေွ်
ေွာသသူည ်၎င်း၏ အများြိငုက်ြမကနရာေိ ုနီးစြရ်ာကဆမွျ ိုး
ထံ (သို)့ ကေျးရွာသူကေီးထံသို ့အဖိုးကငွမယူဘဲ ြြန်လည်
ကြးအြသ်ည။် ထေွေ်ွာသွားသည့ ်မသိားစသုည့ ်ကေျးရွာ
သုိြ့ြန်လည်ဝင်ကရာေ်ကနထုိင်ြါေ ကြမယာအသစ် (သုိ)့ 
ယေငေ် ၎ငး်တိုစ့ိေုြ်ျ ိုးေဲသ့ည့ ်ကြမယာေိ ုြြနလ်ညရ်ရှိ
မည်ြဖစ်သည်။30

အငမဲတမ်းစိုေ်ြျ ိုးကသာ ကြမများသည် တစ်ဦးေျင်း  အငမဲတမ်းစိုေ်ြျ ိုးကသာ ကြမများသည် တစ်ဦးေျင်း  

(သို(သို ့)့ မိသားစုများ၏ ေိုယ်ြိုင်ြစ္စည်းြဖစ်သည်။ ) မိသားစုများ၏ ေိုယ်ြိုင်ြစ္စည်းြဖစ်သည်။ 

ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာ၊ စားေျေ်ကြမ (သို)့ သစ်ကတာ စသည့် 
ယာယီအြဖစ် အသုံးြြုကသာကြမများေို  လူအ့ဖွဲအ့စည်း၊ မျ ိုး
နွယ်စု (သို)့ လူမျ ိုးစုတစ်စု၏ အများြိုင်ြစ္စည်းအြဖစ် သတ်မှတ်
ကလ့ရှိသည်။ သိုက့သာ် ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ အုြ်ေျုြ်ကသာ စနစ်
များတွင် အငမဲတမ်းအသုံးြြုကသာ ကြမများေို ြုဂ္ဂလိေြိုင်
အြဖစ် သတ်မှတ်ကလ့ရိှသည်။ ဥြမာ - အိမ်ကြမများ၊ ကရသွင်း 
လယေ်င်းများ၊ ကလေှါးထစစ်ိေုေ်င်းများ၊ ဥယျာဉမ်ျား၊ လေဖ်ေ်
(သို)့ ကော်ဖီစိုေ်ေင်းများ စသည့် လုြ်အားများစွာ ရင်းနှီးထား
သည့်ကနရာများ နှင့် အငမဲတမ်းအသုံးြြုသည့် ကြမကနရာတို ြ့ဖစ် 
သည်။31
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

မျ ိုးနွယ်စုများနှင့် တစ်ဦးေျင်း ြိုင်ဆိုင်သည့် ကြမများကြါ်တွင်ရှိသည့် ေယားြြည်နယ် ေူးြရာ ကေျးရွာ လူထုများ၏ 
ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာ စိုေ်ြျ ိုးေွင်း (ဓါတ်ြုံ - Christian Erni)
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

အကြေအကနအများစုတွင် အဆိုြါ ြုဂ္ဂလိေြိုင်ကြမယာများေို 
ထြ်ဆင့်ကရာင်းေျေွင့်အား ကဒသေံ လူအ့ဖွဲအ့စည်းမှ ထိန်းေျုြ်
ထားြေင်းြဖင့် ေန ့်သတ်ထားသည်။ ကေျးရွာ၏ နယ်နိမိတ်
အကြါ် လုြ်ြုိင်ေွင့်သေ်ကရာေ်မှုေုိ ကဖာ်ြြသည့်အကနြဖင့် ြြင်ြ 
လမူျားအား ကြမယာများေိ ုကရာင်းေျြေင်း (သို)့ ငှားရမ်းြေင်းများ
ေို မြြုလုြ်ရန် တားြမစ်သည်။ ထိုသို ြ့ြုလုြ်လျှင် ကြမယာအုြ် 
ေျုြ်မှုညီညွှ တ်ကရးအား ထိေိုေ်ကစငြီး ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်း
များသည် အဆိုြါကြမယာအကြါ် ထိန်းေျုြ်နိုင်မှု ဆုံးရှုံးနိုင်
သည့်အတွေ် ြဖစ်သည်။ 

ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှုစနစမ်ျားသည်ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှုစနစမ်ျားသည်

အငမဲကြြာင်းလဲကနသည်အငမဲကြြာင်းလဲကနသည်

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များသည် မျ ိုး 
ဆေ်များစွာ ြောြမင့်၍ ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ ယဉ်ကေျးမှု
နငှ့် ဓကလထ့ုံးတမ်းများတငွ ်အြမစတ်ညက်နကသာလ်ည်း ၎င်းတို ့
ေို ေျင့်သုံးသည့် လူမှုစနစ်နှင့်အညီ လေ်ကတွတ့ွင် သင့်ကလျာ်
မှုရှိကစရန်အတွေ် ကြြာင်းလဲမှုများရှိကနသည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်း
ဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များသည် ဥြကဒတစ်ရြ်ြဖစ်
သေဲ့သို ့လူမှု  ့စနစ်လည်းြဖစ်သည်။ လူမှုစနစ်ြဖစ်ကသာကြောင့် 
ကရရှည်ရြ်တည်နိုင်ြေင်း၊ ဆေ်လေ်ေျင့်သုံးနိုင်ြေင်း နှင့် ြြု
ကြြာင်းလွယ်ြြင်လွယ်ြဖစ်ြေင်းတိုေ့ို ရရှိသည်ဟု Wily32မှ သုံး 
သြ်သည်။ 

ထိုက့ြောင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များ
ေိ ုနယန်မိတိတ်စေ်တုည်းတငွ ်ြောရညှစ်ွာ ကနထိငုလ်ာေဲသ့ည့်
လူအ့ဖွဲအ့စည်းများတွင် ေိုင်မာစွာကတွရ့ကလ့ရှိကသာ်လည်း၊ မိမိ
၏ဆန္ဒအကလျာေ ်ကရေ က့ြြာင်းကနထိငုသ်ည့ ်လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ
(သို)့ ြဋိြေ္ခများကြောင့်၊ သဘာ၀ကဘးအန္တရာယ်များကြောင့်  
(သို)့ ကြမယာသိမ်းဆည်းေံရကသာကြောင့် ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်
သည့် လူအ့ဖွဲအ့စည်းများတွင်လည်းကတွရ့သည်။ 

ယကနအ့ေါ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် စနစ်
များသည် အမျ ိုးမျ ိုးကသာဖိအားများေို ြေုံ ကတွက့နရငြီး တစ်ေါ 
တစ်ရံ ထိုဖိအားများကြောင့် ကေီးမားကသာ ကြြာင်းလဲမှုများေို 
ြဖစ်ကစသည်။ ဥြမာ- ကရေ က့ြြာင်းအလုြ်သမား ဦးကရးများြြား
လာြေင်းကြောင့် အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်းနှင့် ကြမယာအသုံးြြု
မှုသာ မဟုတ်ဘဲ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် 
စနစ်၏ စည်းမျဉ်းများလည်း ကြြာင်းလဲလာနိုင်သည်။ ရှမ်းြြည်

 နယ်ကတာင်ြိုင်းတွင် ြြုလုြ်ေဲ့သည့် ကလ့လာမှုအရ ထိုင်းနိုင်ငံ
နှင့် ငမို ့ြြများသို ့ ကရေ က့ြြာင်းလုြ်ေိုင်သူများ များြြားသည့် 
အတွေ် ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ စုဖွဲမ့ှုနှင့် ကြမယာြိုင်ဆိုင်မှု
တိုေ့ို များစွာထိေိုေ်ကြောင်း ကတာင်သူလယ်သမားများေ ဆို 
သည်။33 အလားတူစွာြင် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင် 
ဆိုင်ေွင့်စနစ်များတွင် ကြမယာမဲ့ ြဖစ်ြေင်းသည် အလွန်ရှားြါးေဲ့
ကသာ်လည်း ကဒသေံ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏ အသေ်ကမွးဝမ်း
ကြောင်းနငှ့ ်ကြမယာအသုံးေျမှုများ ကြြာင်းလဲလာသညန်ငှ့အ်မျှ
ြုိမုိများြြားလာနုိင်သည်။34  Andersen မှ ဤသုိ ့သံုးသြ်သည်- 

အထေ်ေ ကဖာ်ြြေဲ့သည့် စကော ေရင်ကေျးရွာတွင် 
ကြမယာမဲ ့ကေျးရွာသားများသည ်အသေက်မွးဝမ်းကြောင်း
အတွေ် ကနစ့ားအလုြ်သမားအြဖစ် လုြ်ေုိင်ြေသည်။ 
ကြမယာများေို ြုဂ္ဂလိေြိုင်အြဖစ် ကြြာင်းလဲကနသည့် 
ကေျးရွာများနှင့် ကေျးရွာတွင်း ကြမယာကရာင်းဝယ်ြေင်း
များေို ေွင့်ြြုသည့် စည်းမျဉ်းများရှိသည့် ရွာများတွင် 
ထိုသိုက့သာ ြဖစ်စဉ်များေို ကတွရ့သည်။ 

ကနာေ်အြိုင်းတွင် ကဖာ်ြြသွားမည့် ဂီဘာ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ
အကြောင်း ြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှုတွင် ကတွရ့သည့်အတိုင်း
ြုဂ္ဂလိေြိုင်ကြမများစွာ ရှိကနသည့် လူအ့ဖွဲအ့စည်းများနှင့် ကြမ 
ယာြိုင်ဆိုင်မှု တန်းတူညီမျှမှုမရှိကသာ ကနရာများတွင်ြင်လျှင် 
ကြမယာမဲ့များေို ရလဒ်အကနြဖင့် ကတွရ့မည်ဟု အတတ် မဆုိ
နိုင်ြါ။ အဆိုြါ ကလ့လာမှုအရ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်
ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များသည် ကြမအသုံးေျမှု ကြြာင်းလဲလာသည်နှင့် 
အမျှကြြာင်းလဲလာကြောင်း နှင့် အဆိုြါ ကြြာင်းလဲမှုများသည် 
အလွန်ကေီးမားကသာ်လည်း ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းများသည်  
၎င်းတို၏့ ကေျးရွာနယ်နိမိတ်များ နှင့် အရင်းအြမစ်များ စီမံ
ေန ့်ေွဲြေင်းအကြါ် လုြ်ြိုင်ေွင့်အာဏာေို ဆေ်လေ် ထိန်းသိမ်း
ထားကြောင်းကတွရ့သည်။ သိုက့သာ်လည်း အေျ ိုက့သာ အကြေ 
အကနများတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်
များသည် ကေတ်ကြြာင်းလဲမှုနှင့်အညီ လိုေ်ြါနိုင်ြေင်းမရှိဘဲ 
ြျေ် ဆီးသွားကြောင်း ကတွရ့သည်။ 

ကနာေ်အြိုင်းတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု 
စနစ်များတွင် မတူေွဲြြားမှုများေို ြဖစ်ကစသည့် အကြောင်း
အရင်းများ နှင့် လေ်ရှိတွင် ကြြာင်းလဲမှုများေို ြဖစ်ကစသည့် 
အကြောင်းအရာများ ေို ဤအစီရင်ေံစာမှ စူးစမ်းကလ့လာသွား
မည် ြဖစ်သည်။ 
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု 
စနစ်များေို ကေျးရွာတွင် ကနထိုင်သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုး
များ၏ လူအဖွဲအ့စည်းများတငွ ်ကတွရ့ကလရ့ှသိည။် သိုက့သာ ်ြိမုို
ငြီးြြည့်စုံသည့်စနစ်များေို ဌာကနတိုင်းရင်းသားများထံတွင် 
ကတွရ့သည်။ အမှန်ဆိုလျှင် ြမန်မာနိုင့်၏ ကြမယာအများစုသည် 
ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ (သို)့ အလတွသ်ကဘာြဖစ်သည့် လြ်ုေုိင်
ြိုင်ဆုိင်ေွင့် အစီအမံများြဖင့် လည်ြတ်ကနသည်ဟု ယံုြေည်ရ
သည် ။ Ennion36 ၏ ကတွရ့ှိေျေ်အရ 

ြဋိြေ္ခနှင့် ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်မှုများစွာ ရှိသည့် ကဒသ
များတငွြ်ငလ်ျှင ်ဓကလထ့ုတံမ်းဆိငုရ်ာ ကြမယာအေငွ့အ်ကရး
များအကြါ် မှီတည်မှုများရှိသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်း
နိုင်ငံ၏ နယ်စြ်တကလျှာေ်တွင် NGOs များ ြြုလုြ်ေဲ့
သည့် စစ်တမ်းကောေ်ယူေျေ်အရ စိုေ်ြျ ိုးကြမများ 
အသုံးြြုေွင့်ေိ ုကေျးရွာသူကေီးများ (သို)့ ဓကလထ့ုံးတမ်း
ဆိငုရ်ာ ကြမယာအေငွ့အ်ကရးများကြောင့ ်ရရှသိညဟ် ုကြဖ
ဆိုသူ၏ ၇၁% မှ ဆိုသည်။ သိုက့သာ် ကြမရှင်း၍ စိုေ်ြျ ိုး
သူများသည် လူသစ်များြဖစ်သည့်အကြေအကနများတွင် 
ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ ကြမယာစီမံေန ့်ေွဲမှုစနစ်များသည်
အားနည်းမှုရှိသည်။ 

ကဒသတစ်ေုတွင် ကရရှည်ကနထိုင်ြေင်းြဖင့် ကဒသေံများြဖစ်လာ
ငြီး ကြမယာနှင့် ဆေ်စြ်မှု ြိုမိုကောင်းမွန်သူများေ ဌာကန
တိုင်းရင်းသားကဒသများတွင် ကတွရ့သည့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင် 
ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များ၏ အားသာေျေ်ေို ရှင်းြြနိုင်
ြေသည်။ ထိုအေျေ်ေို ြမန်မာတွင်သာမေ ေမ္ဘာဝှမ်းတွင်ြင် 
ကတွရ့သည်။ 

ြမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှုစနစ်
များအား အသိအမှတ်ြြုကရးနှင့် ြတ်သေ်၍ ြြုလုြ်ေဲ့ကသာ 
ကလ့လာမှုတွင်  Andersen37 ေ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ် 
ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်၏ အကြေေံအမျ ိုးအစား (၃) မျ ိုးေို ေွဲြေား
ထားသည်။ ၎င်းတိုမ့ှာ - (၁) စုကြါင်း ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာ
လုြ်ေိုင်သည့် စနစ်များ၊ ( ၂) စုကြါင်းြိုင်ဆိုင်သည့် ကြမယာများ
 (ကေျးရွာ/လူအ့ဖွဲအ့စည်း အဆင့၊် မျ ိုးနွယ်စု (သို)့ တိငု်းရင်းသား
လူမျ ိုးများ) နှင့် မိသားစုများ (သို)့ တစ်ဦးေျင်းမှ ြိုင်ဆိုင်သည့် 
ြုဂ္ဂလိေြိုင်ကြမများ (လယ်ယာကြမ နှင့် ကတာင်တန်းကဒသများ

တွင် တစ်ဦးေျင်း (သို)့ မိသားစု၏ ဘိုးဘွားြိုင်ကြမများ) ကရာ 
ယှေ်ကနသည့် စနစ်များ၊ (၃) ကေျးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ကြမ
များအားလုံးေို တစ်ဦးေျင်း (သို)့ မိသားစုများမှ ြိုင်ဆိုင်ေွင့်ရှိ
ကသာ်လည်း ြြင်ြသူများထံသို ့ကရာင်းေျ/ငှားရမ်းေွင့် မရှိကသာ 
စနစ် တို ြ့ဖစ်သည3်8 ။ 

ထိုအ့မျ ိုးအစား (၃) မျ ိုးမှ မည်သည့်အမျ ိုးအစားေို ေျင့်သုံး
သနည်းဆိသုညမ်ှာ အကြောင်းအရင်းအမျ ိုးမျ ိုးကြောင့ ်ြဖစန်ိငု်
 သည်။ ဥြမာ- ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ ကဒသန္တရ ြတဝ်န်းေျင်
အကြေအကန၊ အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်းနှင့် ကြမယာအသုံးြြုမှု 
စနစ်၊ လူဦးကရကနထိုင်မှု၊ ယဉ်ကေျးမှုနှင့် သမိုင်းတိုအ့ြြင် ြိုမို
ေျယ်ြြန ့က်သာ လမူှု  ့စီးြွားကရးနငှ့ ်နိငုင်ကံရးအကြေအကနတိုတ့ငွ်
အကြေေံ၍ ေွဲြြားသည်။ ဤအေန်းတွင် အဆိုြါအကြောင်း
အရင်းများ နှင့် ကြြာင်းလဲမှုများေို ြဖစ်ကစသည့် အကြောင်း 
အရာများေိ ုကဖာထ်တုသ်ွားမညြ်ဖစင်ြီး မညသ်ိုက့သာ ကြြာင်းလဲ
မှုများေ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ်များေို ကြျာေ်ေွယ်ကစ
နိုင် သည်တိုေ့ို စူးစမ်းသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ကြမယာအသုံးေျမှုသည် စံသတ်မှတ်ေျေ်များေို ြဖစ်ကစငြီး၊ 
ကြမယာအသုံးေျမှု ကြြာင်းလဲြေင်းနငှ့ ်ကဝမျှြေင်းတိုသ့ည် အဆုိြါ
စံသတ်မှတ်ေျေ်များေို ကြြာင်းလဲကစငြီး ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင် 
ရာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှုစနစမ်ျားေိ ုမတေူွဲြြားကစသညဟ်ကူသာ
 Wily39 ၏ မှတ်ေျေ်နှင့်အတူ သကဘာတူညီသည်။ ကြမယာ
အသုံးေျမှုေို ြထမစံနှုန်းအြဖစ် ကဆွးကနွးသွားမည်ြဖစ်ငြီး 
ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များ၏ ေွဲြြား
ြေားနားမှုများေို ြဖစ်ကစသည့် အြေားအကြောင်းအရင်းများေို 
ကဖာ်ထုတ်ရန်အတွေ် စမှတ်အြဖစ် အသုံးြြုသွားမည်။ 

တစ်ဦးေျင်း၏ ကြမယာအေွင့်အကရးများသည် ဓကလ့ထုံးတမ်း
ဆိငုရ်ာစနစက်အာေတ်ငွ ်ရှကိနြေင်းကြောင့ ်ထိအုေငွ့အ်ကရး များ
ေို အသိအမှတ်ြြုရန်နှင့် ောေွယ်ရန်အတွေ် တစ်ဦးေျင်း၏ 
အေွင့်အကရးများေို အစိုးရမှ တိုေ်ရိုေ်အသိအမှတ်ြြု၍ ော
ေွယ်ရန် လိုအြ်သည်ဟု မဆိုလိုကြောင်း သတိြြုရန် အကရး 
ကေီးသည်။ ဆန ့်ေျင်ဘေ်အကနြဖင့် တစ်ဦးေျင်း၏ ကြမယာ
အေွင့်အကရးများသည် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ် ကအာေ်
တွင်ရှိကနြေင်းသည် အဆိုြါ အေွင့်အကရးများ ဆေ်လေ် 
တည်တံ့ရန် အကရးြါသည်။ 

    ၃၃  ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များသည်   ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များသည် 
    မည်သို    မည်သို ့ ့ေွဲြြားြေားနားြေသနည်း    ေွဲြြားြေားနားြေသနည်း   



19

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

ေယားြြည်နယ် ေူးြရာ ကေျးရွာကြမ - အကြေေျကနထိုင်မှု၊ ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာစိုေ်ေင်း၊ စားေျေ်ကြမနှင့် 
ကဒသေံအစုအဖွဲြ့ိုင်သစ်ကတာ (ဓါတ်ြုံ - Christian Erni)

A. အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်းများနှင့်  A. အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်းများနှင့်  

 ကြမယာအသုံးေျမှု ကြမယာအသုံးေျမှု

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များသည် 
ကယဘုယျအားြဖင့် အလွန်ရှုြ်ကထွးသည်။ ထုိစနစ်သည်  
ကြမြြင်အကြေအကနတွင် အရင်းအြမစ်များအား စီမံေန ့်ေွဲသည့် 
စနစ်များြဖစ်ငြီး အေွင့်အကရးများစွာ ြူးတွဲြါဝင်၍ ကဒသေံများ
နှင့် ၎င်းတို၏့ နယ်ကြမအတွင်းရှိ ကြမအမျ ိုးအစား အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် 
အရင်းအြမစ်များအြေား ဆေ်နွယ်မှုေို စည်းမျဉ်းများြဖင့် 
ထိန်းေျုြ်ကြးသည်။ ကြမြြင်အကြေအကနဟုဆိုရာတွင် ကဒသေံ
များ၏ နယ်နိမိတ်အားလုံး (သို)့ အေျ ိုအ့ကြေအကနများတွင် 
ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်း နှစ်ေု (သို)့ ြိုမိုများြြားသည့် လူအ့ဖွဲ ့ 
အစည်းများြိုင်ဆိုင်ကသာ ြူးတွဲြိုင်ဆိုင်သည့် နယ်ကြမများေို 
ဆိုလိုသည်။ 

လူအ့ဖွဲအ့စည်းတစေ်တုငွ ်ကနထိငုသ်မူျားအြေား ထငရ်ှားသည့်
အသေက်မွးဝမ်းကြောင်းကြါ် အကြေေ၍ံ မညသ်ည့ ်အရင်းအြမစ်

များေိ ုမညမ်ျှအသုံးြြုသညေ်ိ ုသတမ်တှန်ိငုသ်ည။် ြမနမ်ာနိငုင်ံ
၏ ကေျးလေ်ကဒသများတွင် လယ်ယာကြမစိုေ်ြျ ိုးြေင်းသည် 
အသုံးအများဆုံးကသာ ကြမအသုံးေျမှုြုံစံြဖစ်သည်။ ကမွးြမူကရး
သည်လည်း အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်းနှင့် ကြမယာအသုံးေျမှု 
စနစ်အတွေ် အကရးြါသည့် အစိတ်အြိုင်းြဖစ်သည်။ သိုက့သာ် 
အေျ ိုက့သာ ခေငွ်းေျေအ်ကြေအကနများတငွသ်ာ ကမွးြမူကရးသည်
အဓိေလြ်ုငန်းြဖစ်သည်။ ဥြမာ- အြူြိငု်းကဒသများတငွ ်ဆိတ်
ကမွးြမူကရးလုြ်ေိုင်ြေင်း (သို)့ ေျင်းြြည်နယ်ရှိ40  အေျ ိုက့သာ 
ကေျးရွာများတွင် နွားကနာေ်ကမွးြမူြေင်းများေို၃  လုြ်ေိုင်ြေ
သည်။ 

အမဲလိုေ်ြေင်းြုံစံတစ်မျ ိုးနှင့် ြစ္စည်းစုကဆာင်းစုြေင်းြဖင့် 
အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်းြြုြေင်းေို တိုင်းရင်းသားတစ်မျ ိုးေ
သာလျှင် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ေျင့်သုံးသည်။ ထိုသူတိုမ့ှာ ငမိတ်
ေျွန်းစုများတွင် ကနထိုင်သည့် ဆလုံ လူမျ ိုးများြဖစ်ငြီး သူတို ့
သည ်ရိုးရာအရ ကလမှျားတငွ ်ကနထိငု၍် ြငလ်ယ၊် ေမ်းရိုးတန်း
တကလျှာေ် နှင့် ေျွန်းကြါ်ရှိ ေုန်တွင်း အရင်းအြမစ်များေို 

၃  ကဂးရယ်(Gayal) ဟုလည်းကေါ်ကသာ မုိင်သွန် (Mithun) (Bos frontalis) သည် အိန္ဒယိနုိင်ငံနှင့် ေြ်လျေ်ကဒသများနှင့် စစ်တကောင်းကတာင်တန်း
များ ၊ ဘင်္ဂလားကဒ့ရှ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ြြည်နယ်၊ ဘူတန်နိုင်ငံများနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံအကနာေ်ကြမာေ်ြိုင်း (ေျင်းြြည်နယ်နှင့် နာဂေိုယ်ြိုင်
အြုေ်ျုြေ်ငွ့ရ်ကဒသ)ရှ ိဌာကနတိငု်းရင်းသားလမူျ ိုးများ ထနိ်းသမိ်းကမွးြမူသည့ ်ေျွဲနွားမျ ိုးရင်းဝင ်အကောငက်ေီးတရိစ္ဆာနမ်ျ ိုးစတိတ်စမ်ျ ိုးြဖစသ်ည။်
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ေုန်သွယ်ကရာင်းေျြေသည်။ ထိုသိုလ့ုြ်ကဆာင်ရာတွင် ရာသီ
အလိုေ် ြြုလုြ်ကလ့ရှိငြီး ကရအကြေအကနနှင့် အရင်းအြမစ်များ
 ရနိုင်ကြေတိုတ့ွင် မှီေိုရသည်။ 

အြေား ေျန်ရှိကသာ ကြမအသုံးေျမှု ြုံစံများမှ လယ်ယာစိုေ်ြျ ိုး 
ကရးတွင်သာ ြဖစ်သည်။ လယ်ယာစုိေ်ြျ ိုးရန် အသုံးမြြုသည့် 
ကြမများတွင် ဥယျာဉ်ြေံများ၊ အမဲလိုေ်ြေင်းြစ္စည်းကဆာင်ြေင်း
များ ြြုလုြ်ြေင်းသည်လည်း သေ်ဆိုင်ရာ လူအ့ဖွဲအ့စည်း
အတွေ် အလွန်အကရးြါကသာ အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်းြဖစ် 
သည်။ သိုက့သာ် ကဒသတွင်း အဓိေ စီးြွားကရးမှာ လယ်ယာ
စိုေ်ြျ ိုးြေင်းြဖစ်သည်။ ကဒသတစ်ေုတွင် ထင်ရှားသည့် စိုေ် ြျ ိုး
ကရး ြုံစံများမှာ စိုေ်ြျ ိုးကရး-ကဂဟစနစ် အကြေအကန၊ လူကန 
ထိုင်မှု၊ ကစျးေွေ်ရရှိမှု၊ ယဉ်ကေျးမှု၊ အစိုးရ မူဝါဒနှင့် နိုင်ငံကရး
များအရ ေွာြေားသည်။ 

အနည်းငယ ်ကဖာ်ြြေဲ့ ငြီးသည့အ်တိငု်း မနားတမ်းနငှ့အ်ငမဲတမ်း
စိုေ်ြျ ိုးသည့် ကြမများြဖစ်ကသာ လယ်၊ ဥယျာဉ်ြေံနှင့် လုြ်အား
များစွာ ရင်းနှီး၍ ြြုစုထိန်းသိမ်းရကသာ ကြမများအတွေ် 
ြုဂ္ဂလိေ အေွင့်အကရးများေို ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာလုြ်ေိုင်

ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များကအာေ်တွင် အသိအမှတ်ြြုကလ့ရှိသည်။ 
သစ်ကတာ၊ စားေျေ်ကြမ နှင့် ကတာင်ယာစိုေ်ေင်းအတွေ် 
အသုံးြြုကသာ ကြမလွတ်များ စသည့်  ယာယီအသုံးြြုကသာကြမ
များေို စုကြါင်းြိုင်ဆိုင်မှုအြဖစ်ထားရှိြေသည်။ ထိုက့ြောင့် 
ကြမယာတစ်ေုတွင် လုြ်ေိုင်ေွင့်သည် ကြမအသုံးေျမှု ကြြာင်းလဲ 
သည်နှင့်အမျှ ကြြာင်းလဲနုိင်သည်။ ဥြမာ - ကရေ က့ြြာင်းကတာင် 
ယာစိုေ်ေင်းများေို အငမဲတမ်းစိေု်ေင်းများစနစ်သို ့ကြြာင်းလဲ
လိုေ်သည့်ကနာေ်တွင် ယေင်ေ အများြိုင်အြဖစ် ထားရှိေဲ့
ကသာကြမများေိ ုတစဦ်းေျင်းြိငုအ်ြဖစသ်ို ့ကြြာင်းလဲလိေုသ်ည့်
ြဖစ်စဉ်များေို အကရှက့တာင်အာရှတဝှမ်းတွင် ကတွရ့သည်။ ဤ
တွင် ဥယျာဉ်ြေံများ၊ ကော်ဖီ၊ ရာဘာ နှင့် လေ်ဖေ်စိုေ်ေင်းများ
 ြါဝင်သည် (ကအာေ်တွင် ဂီဘာ လူအ့ဖွဲအ့စည်းအား ြဖစ်ရြ်
ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ြြုလုြ်ထားသည်ေို ြေည့်ြါ)41။ သစ်ကတာ
နှင့် စားေျေ်ကြမေဲ့သိုက့သာ အများြိုင်ကြမများသည် ြိုမို ြော 
ြမင့်စွာ တည်တံ့ ြေငြီး ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ် ေျင့်သုံး
ြေင်း မရှကိတာသ့ည့ ်လူအ့ဖွဲအ့စည်းများတငွြ်င ်ဆေလ်ေ ်ြမင်
ကတွန့ိုင်သည်။ 

ကြမြြင်အကြေအကနတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ ကြမယာများေိုကြမြြင်အကြေအကနတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ ကြမယာများေို
စီမံအုြ်ေျုြ်ြေင်း - ကရေစီမံအုြ်ေျုြ်ြေင်း - ကရေ ့က့ြြာင်းကတာင်ယာစနစ်များ နှင့် စုကြါင်း ကြြာင်းကတာင်ယာစနစ်များ နှင့် စုကြါင်း 
လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ြေင်း လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ြေင်း 

ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာသည် အလှည့်ေျစိုေ်ြျ ိုးသည့် စနစ်မျ ိုး
ြဖစ်ငြီး လူဦးကရနည်းြါးသည့် ကတာင်တန်းကဒသများတွင် 
ယကနတ့ိုင် ေျင့်သုံးလျှေ်ရှိသည်။ ဥြမာ - နာဂေိုယ်ြိုင်အုြ် 
ေျုြ်ေွင့်ရကဒသ၊ ေျင်းြြည်နယ်၊ ေေျင်ြြည်နယ်၊ ေယား ြြည် 
နယ်နှင့ ်ေရငြ်ြည်နယ်တိုတ့ငွ ်ကတွရ့သည်။ ကရေ က့ြြာင်းကတာင်
 ယာများတွင် ရှုြ်ကထွးကသာ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်
ြိုင်ဆိုင်ေွင့် စနစ်များရှိငြီး ထိုစနစ်ကအာေ်တွင် သစ်ကတာများ  
(သို)့ စားေျေ်ကြမများ နှင့် ကတာင်ယာကြမများေို စုကြါင်းြိုင် 
ဆိုင်မှုအြဖစ် ထားရှိြေသည်။ စုကြါင်းြိုင်ဆိုင်မှု ရှိကသာ်လည်း 
လူမှုအဖွဲအ့လိုေ် ထိုြိုင်ဆိုင်မှုေို ရယူထားသူတိုသ့ည် မတူညီ
ြေြါ။ အြေား ထင်ရှားကသာ ြုံစံတစ်ေုမှာ တစ်ဦးေျင်း (သို)့ မျ ိုး
နွယ်စုများမှ အကမွဆေ်ေံြေင်းြဖင့် ကြမယာြိုင်ဆိုင်ေွင့်ရယူြေင်း
ြဖစ်သည်။ အထေ်ေ ကဖာ်ြြေဲ့သည့် ဓားမဦးေျနိယာမ နှင့် 
တူသည်။ ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာစနစ်တွင် တစ်ဦးေျင်းနှင့် အစု
ဖွဲအ့ေငွ့အ်ကရးများေိ ုစစုည်းသည့ ်နည်းလမ်းများမှာ တိငု်း ရင်း
သားအလိေု ်ေွာြေားကသာလ်ည်း ဆုံးြဖတေ်ျေေ်ျမတှမ်ှုများေို
စုကြါင်း၍ ကဒသေံ လူအဖွဲအ့စည်းအဆင့်တွင် ြြုလုြ်ကလ့ရှိ
သည်။ 

နာဂေိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရကဒသရှိ ရွာတစ်ရွာ၏ အဓိေလမ်း၊  
စစ်ေိုင်းတိုင်း ကဒသကေီး (ဓါတ်ြုံ -Raphael Bick_Flickr)
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

The main street at a village in Naga Self-Administered Zone, Sagaing Region 
(Photo: Raphael Bick_Flickr)

ြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု (၁) - နာဂေိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရကဒသ - နာဂ လူြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု (၁) - နာဂေိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရကဒသ - နာဂ လူ ့အ့ဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်းများတွင် အစည်းများတွင် 

ကြမအသုံးေျမှုနှင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် ကြမအသုံးေျမှုနှင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် 

ကလရှီးငမိုန့ယ်ရှိ နာဂ လူအ့ဖွဲအ့စည်း (၃) ေုတွင် RRtIP42  မှြြုလုြ်ေဲ့သည့် ြဖစ်ရြ်ကလ့လာဆန်းစစ်မှုတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်း
ဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှုစနစမ်ျားြဖင့ ်ကြမြြငတ်ငွ ်ကြမယာစမီေံန ့ေ်ွဲကရး လြုက်ဆာငရ်ာတငွ ်ရှုြက်ထွးမှုများစွာ ရှကိြောင်း
 မတှတ်မ်းြြုထားသည။် ထိုအ့ရာများေိ ုအကရှက့တာငအ်ာရ၏ှ ကတာငတ်န်းကဒသများတငွ ်ကရေ က့ြြာင်းကတာငယ်ာ လြုေ်ိငု်
သည့် လူအ့ဖွဲအ့စည်းများတွင်လည်း ကတွရ့သည်။ 

နာဂ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ်တွင် ကြမအသုံးြြုမှုအမျ ိုးမျ ိုးအတွေ် လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်အမျ ိုးမျ ိုးေို စီမံြေ  
သည။် ဆန၊် ကလေှားထစစ်ိေုေ်င်း၊ ဥယျာဉြ်ေ ံနငှ့ ်သစစ်ိေုေ်င်းများ အြါအဝင ်ေိယုတ်ိငုစ်ိေုြ်ျ ိုးသည့ ်အရင်းအြမစ်
များေို မိသားစုများသည် စီမံေန ့်ေွဲေွင့်နှင့် ရိတ်သိမ်းေွင့်ရှိသည်။ သစ်ကတာများ၊ ကေျာင်းများမှ အရင်းအြမစ်များေို 
လူအ့ဖွဲအ့စည်းတငွ ်ကနထိငုသ်မူျားမ ှစကုြါင်းရယ၍ူ ကေျးရွာအဖွဲအ့စည်းများမှ စီမံေန ့ေ်ွဲသည။် ကရေ က့ြြာင်းကတာငယ်ာ
စိေုေ်င်းများေိ ု(jhum) မသိားစမုျားမ ှေိယုတ်ိငု ်ရတိသ်မိ်း၍ စမီေံန ့ေ်ွဲြေကသာလ်ည်း ကရေ က့ြြာင်းကတာငယ်ာစိေုေ်င်း
များေို စီမံေန ့်ေွဲသည့် တာဝန်အေျ ို ့ သည် ကေျးရွာထံတွင်ရှိသည်။43  

ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာစိုေ်ေင်းများေို ေနဦးကြမရှင်းလင်းြေင်းနှင့် အကမွဆေ်ေံြေင်းအရ မိသားစုများမှ ြိုင်ဆိုင်သည်။ 
သစက်တာရိငု်းများေိ ုြထမဦးစွာရငှ်းလင်းသည့ ်မသိားစ၏ု မျ ိုးဆေမ်ျားသည ်ထိကုြမေိ ုြိငုဆ်ိငုေ်ငွ့ရ်ှသိည။် ထိကုြမြိငုရ်ငှ်
များမှ စိုေ်ြျ ိုးကြမလုံကလာေ်စွာ မရှိသည့်သူများအား ရာသီလိုေ် စိုေ်ြျ ိုးေွင့်ကြးသည်။ ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာကြမများေို
 ကဒသေ ံလူအ့ဖွဲအ့စည်းမ ှစကုြါင်း စမီ၍ံ နစှတ်စန်စှ၏် စိေုြ်ျ ိုးရာသအီတေွ ်မညသ်ည့က်ြမေိ ုရငှ်းလင်းရမညေ်ိ ုဆုံးြဖတ်
ကလ့ရှိသည်။44  

ကတာင်တန်းကဒသတွင် ကနထိုင်သည့် ဌာကနတိုင်းရင်းသားများ၏ လူမှု  ့အဖွဲအ့စည်းများတွင် ရှိကနကသာ ြူးတွဲအေွင့်အကရး
များ၏ ရှုြ်ကထွးမှုေို ဇယား (၁) တွင် ကဖာ်ြြထားသည်။ ြမန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စြ်နှစ်ဖေ်စလုံးတွင် ကနထိုင်သည့် တန်ေူလ်
နာဂများမှ ေွင်းဆင်းကလ့လာမှုေို အကြေေံ၍ ြြုစုထားြေင်းြဖစ်သည်။ ဤကလ့လာမှုတွင် အရင်းအြမစ်များနှင့် ြတ်သေ်
၍ ရှိသည့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ အေွင့်အကရးများေို ကယဘုယျသကဘာြဖင့် အနည်းငယ်သာကဖာ်ြြထားငြီး ကေျးရွာများ
အြေားတွင် မတူညီမှုများလည်း ရှိကြောင်း ကတွရ့သည်။ 

ကဒသေံလူကဒသေံလူ ့အ့ဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်းများ၏ ြြင်ြ - ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ အစည်းများ၏ ြြင်ြ - ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ 
ကြမယာအသုံးေျမှုများ နှင့် လူကြမယာအသုံးေျမှုများ နှင့် လူ ့အ့ဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်းများအြေား စုကြါင်း အစည်းများအြေား စုကြါင်း 
ြိုင်ဆိုင်မှုြိုင်ဆိုင်မှု

ကေီးမား၍ ကဝးလကံေါင်းဖျားကသာ ကဒသများရှ ိသစက်တာများေို
လူအ့ဖွဲအ့စည်းများစွာေ ေွဲကဝသုံးစွဲသည့ ်အကြေအကနများရှငိြီး
ထိုသိုက့သာ ြဖစ်စဉ်များေို ြူးတွဲြိုင်ဆိုင်မှုအြဖစ် သတ်မှတ်ငြီး 
ကဒသေံ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများတွင် ကနထိုင်သူများမှ အသုံးြြုနိုင် 
သည်။ ေယားြြည်နယ်၊ ဒီကမာဆိုငမိုန့ယ်တွင် ကဒသေံ လူ ့အဖွဲ ့
အစည်း (၆) ေုမှ ြူးတွဲထိန်းသိမ်းထားသည့် သစ်ကတာများရှိ
သည်45။ ေျင်းြြည်နယ်ကြမာေ်ြိုင်းတွင်လည်း ကေျးရွာများ
အြေား ကြမယာ၊ ကရတကလျှာေ် (သို)့ စားေျေ်ကြမများေို 
ြူးတွဲစီမံမှုများရှိသည်46။ သေ်ဝင်ယံုြေည်မှုအရ သတ်မှတ်

ထားသည့် ကတာင်များ (သို)့ ကနရာများ စသည့် ယဉ်ကေျးမှုအရ 
အကရးြါသည့ ်ကနရာများေိ ုထိကုဒသရှ ိတိငု်းရင်းသား လမူျ ိုး၏
စုကြါင်းြိုင်ဆိုင်မှုအြဖစ် မှတ်ယူသည်။ ထိုေဲ့သို ့ကနရာများေို 
ထိန်းသိမ်းရန်အတွေ် ကေျးရွာတွင် ကနထိုင်သူ (သို)့ ထုိကနရာ 
အနီးတွင် ကနထိုင်သူများ (သို)့ တိုင်းရင်းသား အကြေြြု အရြ်
ဖေ်အဖွဲအ့စည်းများအား တာဝန်ကြးနိုင်သည်။ စစ်ေိုင်းတိုင်း
ကဒသကေီးနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ နာဂြြည်နယ်တို ့နယ်စြ်တွင် ရှိ
သည့် စာရာကမတိကတာင်သည် ဥြမာတစ်ေုြဖစ်သည်။ ထုိ  
ကတာင်သည် မာေုရီနာဂများအတွေ် အထွတ်အြမတ်ထားရာ 
ကနရာြဖစ်သည်။ ထိုကနရာအနီးတွင်ရှိကသာ ကေျးရွာများ၊ မာေု
ရီ နာဂ လငူယ်ဖေဒ်ကရးရှင်းအဖွဲတ့ိုတ့ငွ ်ထနိ်းသမိ်းရန ်တာဝန်
 ရှိသည်47။ အထေ်ေဆိုေဲ့သည့်အတိုင်း လူအ့ဖွဲအ့စည်းသည် 
ကေျးရွာတစ်ရွာ (သို)့ ကနထိုင်မှု နှစ်ေု၊ သုံးေု စုဖွဲထ့ားသည့် 
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ကြမယာ/ကြမယာ/

အရင်းအြမစ်အရင်းအြမစ်
၀င်ကရာေ်ေွင့်၀င်ကရာေ်ေွင့် စီမံေွင့်စီမံေွင့် အသုံးြြုေွင့်/ ထုတ်ယူေွင့်အသုံးြြုေွင့်/ ထုတ်ယူေွင့်

တားဆီးြိတ်တားဆီးြိတ်

ြင်ြိုင်ေွင့်ြင်ြိုင်ေွင့်
ကရာင်းေျ/ငှားရမ်းေွင့်ကရာင်းေျ/ငှားရမ်းေွင့်

ကလှေားထစ် စြါး
စိုေ်ေင်းများ

အားလုံး မိသားစု မိသားစု - စြါး 
ကဒသေံ လူအ့ဖွဲအ့စည်း 
- ကြောေ်ကသွရ့ာသီတွင် 
စားေျေ်ကြမအြဖစ်၊ ေရုနှင့် 
ငါးများဖမ်းြေင်း။

မိသားစု မိသားစု - (ကဒသေံ 
လူအ့ဖွဲအ့စည်း (သို)့ 
မျ ိုးနွယ်စုများ မှ 
ထိန်းေျုြ်နိုင်သည်)

ကရေ က့ြြာင်း
ကတာင်ယာကြမ

အားလုံး ကဒသေံ 
လူအ့ဖွဲအ့စည်း

မိသားစု- စိုေ်ေင်း ထုတ်ေုန်
ကဒသေံ လူအ့ဖွဲအ့စည်း 
- အရင်းအြမစ် အရိုင်းများ  
နှင့် ကြမလြ်ေျိန်တွင် 
စားေျေ်ြဖစ် အသုံးြြုသည်။ 

မိသားစု မိသားစု - (ကဒသေံ 
လူအ့ဖွဲအ့စည်း (သို)့ 
မျ ိုးနွယ်စုများ မှ 
ထိန်းေျုြ်နိုင်သည်)

သစ်ကတာ အားလုံး ကဒသေံ 
လူအ့ဖွဲအ့စည်း  
(သို)့ မျ ိုးနွယ်စု

သစ်၊ ဝါး - ကဒသေံ 
လူအ့ဖွဲအ့စည်း (သို)့  
 သစ်မဟုတ်ကသာ သစ်ကတာ
ထုတ်ေုန်များ (အမဲလိုေ်
ြေင်း၊ စုကဆာင်းြေင်း) အားလုံး 
ဝင်ကရာေ်နိုင်။ 

ကဒသေံ 
လူ ့
အဖွဲအ့စည်း 
(သို)့ မျ ိုးနွယ်စု

ကဒသေံ 
လူအ့ဖွဲအ့စည်း (သို)့ 
မျ ိုးနွယ်စု (ကဒသေံ 
လူအ့ဖွဲအ့စည်း မှ 
ထိန်းေျုြ်ထားသည်)

စားေျေ်ကြမ အားလုံး ကဒသေံ 
လူအ့ဖွဲအ့စည်း 
(သို)့ မျ ိုးနွယ်စု

ကဒသေံ လူအ့ဖွဲအ့စည်း (သို)့ 
မျ ိုးနွယ်စု

ကဒသေံ 
လူ ့
အဖွဲအ့စည်း 
(သို)့ မျ ိုးနွယ်စု

ကဒသေံ 
လူအ့ဖွဲအ့စည်း (သို)့ 
မျ ိုးနွယ်စု (ကဒသေံ 
လူအ့ဖွဲအ့စည်း မှ 
ထိန်းေျုြ်ထားသည်)

ကရအရင်းအြမစ်များ အားလုံး ကဒသေံ 
လူအ့ဖွဲအ့စည်း

ကဒသေံ လူအ့ဖွဲအ့စည်း ကဒသေံ 
လူအ့ဖွဲအ့စည်း

ကဒသေံ 
လူအ့ဖွဲအ့စည်း

နေျယ်ကောင်နှင့် 
ြျားအုံ 

အားလုံး ြုဂ္ဂလိေ ြုဂ္ဂလိေ - ကတွရ့ှိသူများမှ 
ရယူနိုင်သည်။ 

မရှိ (ကတွရ့ှိသူ
မှ ရယူနိုင်)

ြုဂ္ဂလိေ

ဇယား (၁) - တန်ေူလ် နာဂများ၏ ရှုြ်ကထွးစွာ ယှဉ်တွဲရှိကနသည့် ြူးတွဲအေွင့်အကရးများ ဇယား (၁) - တန်ေူလ် နာဂများ၏ ရှုြ်ကထွးစွာ ယှဉ်တွဲရှိကနသည့် ြူးတွဲအေွင့်အကရးများ 

ကဒသေံ အစုအဖွဲ ့ နှင့် တူညီသည်။ သိုက့သာ် ယေုကဖာ်ြြေဲ့သည့် 
ြဖစ်စဉ်များတွင် လူအ့ဖွဲအ့စည်း ဆိုသည့် အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုေျေ်
မှာ ြိုမို၍ ကြျာ့ကြျာင်းရန် လိုအြ်သည်48။ 

လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ အြေား (သို)့ တိုင်းရင်းသား အကြေြြု 
လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ကရှးယေင်ေတည်းေ အကရးြါ
ကသာ (စာရာကမတ ိကတာင)် (သို)့ မြောမီှေမှ စတငေ်ဲ့သည် စုဖွဲ ့
မှုများ ေဲသ့ိုက့သာ   ြဖစစ်ဉမ်ျားစွာ ရှမိညဟ် ုယဆူနိငုသ်ည။် ယေု

ကဖာ်ြြေဲ့သည့် ြဖစ်ရြ်များအြြင် ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ လုြ်ေိုင်
ြိငုဆ်ိငုမ်ှု စနစက်အာေတ်ငွ ်နယက်ြမတစေ်အုား လူအ့ဖွဲအ့စည်း
 နှစ်ေု (သို)့ ထိုထေ်များြြားကသာ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများမှ ြူးတွဲ
ထိန်းသိမ်းသည့် အြေားကသာ ြဖစ်ရြ်များစွာ ရှိမည်ဟု ယူဆ
သည်။ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများအြေား နှင့် တိုင်းရင်းသားအကြေြြု 
ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များနှင့် 
ြတ်သေ်သည့် သုကတသန အသစ်များစွာ လိုအြ်သည်မှာ 
ရှင်းလင်းလှသည်။ 
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

ေရင်ြြည်နယ်ရိှ သံလွင် ငငိမ်းေျမ်းကရးြန်းြေံေရင်ြြည်နယ်ရိှ သံလွင် ငငိမ်းေျမ်းကရးြန်းြေံ

ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် စနစ်များေို အသိအမှတ်ြြုကရးနှင့် ောေွယ်ကရးအတွေ် အကေီးစား ြူးတွဲ
လုြ်ကဆာင်သည့် ထူးြေားကသာ လုြ်ကဆာင်မှုမှာ သံလွင်ငငိမ်းေျမ်းကရးြန်းြေံ ြဖစ်သည်။ ဤြန်းြေံကေီး၏ ရည်မှန်းေျေ်မှာ 
ကေျးရွာကြါင်း ၃၄၀ ကေျာ်၏ ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် စနစ်များေို အသိအမှတ်ြြုကရးနှင့် ောေွယ်ကရး
အတွေ်ြဖစ်ငြီး တေျိန်တည်းတွင် သစ်ကတာများ နှင့် ဇီ၀မျ ိုးစုံမျ ိုးေွဲများအား ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အဖွဲဝ့င်များ သကဘာေျ 
စီမံအုြ်ေျုြ်ကသာနည်းြဖင့် အရင်းအြမစ်များအား စီမံေန ့်ေွဲြေင်းေို ြမှင့်တင်၍ နိုင်ငံအတွင်း စစ်တြ်လေမ်းမိုးမှု အလွန်
ကေီးမားေဲ့ ငြီး ၅၄၈၅ ေလီိမုတီာ ေျယဝ်န်းကသာ ကဒသတငွ ်ကရရညှတ်ညတ်ံက့သာ ငငမိ်းေျမ်းကရးေိ ုြမငှ့တ်င ်ယကူဆာငက်ြး
ရန်ြဖစ်သည်။ အဆုိြါ ြန်းြေံကေီးတငွ ်ကောကြမ အြဖစ်သတမှ်တထ်ားကသာ ကြမ ၁၃၉ ကနရာ၊ ကဒသေံအစုအဖွဲြ့ိငု ်သစက်တာ
 (၂၇) ေု၊ ကေိုးဝိုင်းကတာ (၄) ေု နှင့် ကဘးမဲ့ကတာ (၃) ေု တိုြ့ါဝင်သည4်9 ။ 

စကော ေရငဘ်ာသာြဖင့ ်ကော ဟကုေါ်သည့ ်ဓကလထ့ုံးတမ်းကြမများတငွ ်သစက်တာများ၊ လယက်ြမများ နငှ့ ်ကေျးရွာ
ကြမများ ြါဝင်ငြီး အရွယ်အစားအရ ေွာြေားမှုများ ရှိသည်။ ယေင်ေ ထိုကြမများေို ကဒသေံ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏
 ဆုံးြဖတေ်ျေြ်ဖင့ ်ထူးြေားကသာနည်းလမ်းများြဖင့ ်စမီေံန ့ေွ်ဲေဲ့သည်။ ကောကြမ၏ တည်ရိှမှုသည် ေရင ်နတေုိ်းေယ်ွ
မှုတွင် အကြေတည်ထားသည်။ ကောကြမနယ်နိမိတ်ေို ကလာ့ ဟုကေါ်သည့် နတ်စံရာ ကနရာမှ ကဖာေ်ဖျေ်မရကအာင်
ြြုလုြ်ထားငြီး ထိုကြမများေို ကစာင့်ကရှာေ်ရန်အတွေ် အဆိုြါ နတ်များနှင့် ဆေ်စြ်မှုရှိကသာ မိသားစုများ၏ 
အကေီးေဲ အမျ ိုးသားများမှ တာဝန်ယူသည်။ 

ငငိမ်းေျမ်းကရးြန်းြေံ၏ ြြဋ္ဌာန်းေျေ်တွင် ကောကြမအား ောေွယ်ရန် နှင့် ြြန်လည်အားကောင်းလာကစရန် ကဖာ်ြြ
ထားသည်။ ထိုသို ြ့ြုလုြ်ြေင်းြဖင့် ေရင်လူမျ ိုးများ၏ ကြမယာအေွင့်အကရးများေို ောေွယ်ရန်သာ မဟုတ်ဘဲ 
သဘာ၀ြတဝ်န်းေျငထ်နိ်းသမိ်းကရးနငှ့ ်မမိေိိယုေ်ိ ုဖလူုကံသာ ေရငလ်မူျ ိုးများ၏ အကလအ့ေျင့မ်ျားေိ ုထနိ်းသမိ်း
နိုင်သည့် ကော အုြ်ေျုြ်ကရး အဖွဲအ့စည်းများမှ သမိုင်းေို သေ်ကသြြရန်လည်းြဖစ်သည်။ ထိုသို ့ ြြုလုြ်ရာတွင် 
တိုင်းရင်းသားများ၏ ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုများေို အာမေံေျေ်ကြးနိုင်ရန်အတွေ် အမျ ိုးသား
ကြမယာဥြကဒတွင် ထည့်သွင်းကဖာ်ြြရန် ကရးဆွဲေဲ့ ငြီး ၂၀၁၆ ေုနှစ်တွင် အတည်ြြုေဲ့ကသာ အမျ ိုးသားကြမအသုံးေျ
မှု မူဝါဒ ေို ေိုင်ဆွဲ၍ ြမန်မာအစိုးရအား  ကထာေ်ြြထားသည်။50

ေရင်ြြည်နယ် သံလွင်ြမစ်  (ဓါတ်ြုံ - Harri Suvisalmi_Flickr)
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ကြမယာြြင်ြ - ြင်လယ်အကြေစိုေ် ကဒသများနှင့် အမဲလိုေ်ကြမယာြြင်ြ - ြင်လယ်အကြေစိုေ် ကဒသများနှင့် အမဲလိုေ်
ြေင်း နှင့် ြစ္စည်း စုကဆာင်းြေင်း ြြုလုြ်၍ ကရေြေင်း နှင့် ြစ္စည်း စုကဆာင်းြေင်း ြြုလုြ်၍ ကရေ ့က့ြြာင်းကနထိုင်ကြြာင်းကနထိုင်
သည့် ကဒသများအတွေ် အရင်းအြမစ် စီမံေနသည့် ကဒသများအတွေ် အရင်းအြမစ် စီမံေန ့့်ေွဲ အုြ်ေျုြ်မှု်ေွဲ အုြ်ေျုြ်မှု

ကြမယာနှင့် အရင်းအြမစ်များ ရှိကသာ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏ 
ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာလြုေ်ိငုမ်ှုစနစမ်ျားေိ ုနားလညြ်ေင်းနငှ့်
တေွ ထြ်တူအကရးကေီးကသာ အြေားစနစ်များေို နားလည်ရန်
အလွန်အကရးကေီးြါသည်။ ဥြမာ - ဒီကရကတာနှင့် ြင်လယ် 
အနီးတငွ ်ကနထိငုက်သာ လယလ်ြုင်န်း-ငါးဖမ်းလြုင်န်း လြုြ်ေ
သည့် လူအ့ဖဲွအ့စည်းများနှင့် ငမိတ်ေျွန်းဆွယ်တွင် ကနထုိင်သည့် 
ြင်လယအ်ကြေစိုေ် အမဲလိုေ်ြေင်း-ြစ္စည်းစုကဆာင်းြေင်းစနစ်
ြဖင့် ကနထိုင်ြေကသာ မိုေန် လူအ့ဖွဲအ့စည်းများတို ြ့ဖစ်သည်။ 

ကဖာ်ြြြါ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏ ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငု်
ြိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ရှုြ်ကထွးြေင်း၊ အငမဲကရွလ့ျားကနြေင်း၊ မရှင်း 
လင်းြေင်း နငှ့ ်နယန်မိတိ ်ကရွက့နြေင်း (ဒကီရကြောင့ ်ကြမယာများ
ြငလ်ယ်သိုြ့ါဝငသ်ွားြေင်း) တိုအ့ြြင ်အမဲလိေုြ်ေင်းနငှ့ ်ြစ္စည်း
စုကဆာင်းြေင်းတိုသ့ည် ကရကအာေ်ကြမြြင်တွင် ြဖစ်ြွားကလ့ရှိ
ြေင်း (မျ ိုးစိတ်များြြားသည့် သန္တာကေျာေ်တန်းများတွင်) စသည် 
တိုက့ြောင့ ်၎င်းတို၏့ ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာများေိ ုအသအိမတှ်
 ြြုရန် နှင့် ောေွယ်ရန်အတွေ် သုကတသနများေို ြိုမိုလုြ် 
ကဆာင်ရန် လိုအြ်ကနသည်။ 

B. ယဉ်ကေျးမှုနှင့် လူမှုနိုင်ငံကရး အဖွဲB. ယဉ်ကေျးမှုနှင့် လူမှုနိုင်ငံကရး အဖွဲ ့အ့စည်းအစည်း

အသေ်ကမွးဝမ်းကေျာင်း၊ ကြမယာအသုံးေျမှု နှင့် ဆေ်စြ်ကသာ
ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များ မတူညီရ
ြေင်းမှာ အကြောင်းအရင်းအမျ ိုးမျ ိုးကြောင့် ြဖစ်သည်။ စိုေ်ြျ ိုး
 ကရး-ကဂဟစနစ်၊ လူကနထုိင်မှု အကြေအကန၊ ကစျးေွေ်လည် 
ြတ်မှု နှင့် အစိုးရ၏ မူဝါဒများကြောင့်သာ မဟုတ်ဘဲ ကဒသေံ

ြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ( ၂ ) - ေျွန်းကြါ်တွင်ကနထိုင်သည့်လူများ- ြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ( ၂ ) - ေျွန်းကြါ်တွင်ကနထိုင်သည့်လူများ- 

မိုေန်များ၏ အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်း နှင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုများမိုေန်များ၏ အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်း နှင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုများ

 ြငလ်ယေ်ရီးသွားများဟ ုအသမိျားငြီး မမိေိိယုေ်ိ ုမိေုနဟ်ကုေါ်သည့ ်တိငု်းရင်းသားများသည ်ေမ်းရိုးတန်းတစက်လျှာေ်
နှင့် ဖိလစ်ြိုင်နိုင်ငံမှ ငမိတ်အထိ ြေားရှိ အကရှက့တာင်အာရှေျွန်းများတွင် ကနထိုင်ြေသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ ငမိတ်ေျွန်းစုတွင်
 မိုေန် (၃၀၀၀) ေန ့်၊ ကတာင်ြိုင်း ထိုင်းနယ်စြ်တွင် (၈၀၀) ေန ့် ရှိငြီး ေျွန်းငယ်များနှင့် အန္ဒမာန်ြင်လယ်၏ ေမ်းရိုးတန်း
တစ်ကလျှာေ်တွင် ကနထိုင်ြေသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် မိုေန်များအား ဆလုံ လူမျ ိုးဟုလည်း ကေါ်ြေသည်51 ။ 

မုိေန်တုိသ့ည် ကရှးယေင်ေတည်းေ ကလှများကြါ်တွင် ကရေလ့ျားကနထုိင်ြေငြီး ြင်လယ်ြြင်မှ ရရိှကသာ အရင်းအြမစ်များ၊ 
သန္တာကေျာေ်တန်းများ၊ ေမ်းရိုးတန်းနှင့် ေျွန်းများမှ ရရှိကသာ ြစ္စည်းများေို ကရာင်းေျေုန်သွယ်ြေင်းြဖင့် အသေ်ကမွး
ြေသည။် ဆနေ်ိ ုအဓေိစားသုံးကသာလ်ည်း ေိယုတ်ိငုစ်ိေုြ်ျ ိုးြေင်းမှာ အထူး ရှားြါးသည။်52  ေိယုတ်ိငုစ်ိေုြ်ျ ိုးမည့အ်စား
တန်ဖိုးကေီးကသာ ြင်လယ်ထွေ်ြစ္စည်းများ ြဖစ်သည့် ြုလဲ၊ ြင်လယ်ေရုေွံ၊ ြင်လယ်လိြ်ေွံ၊ ငှေ်သိုေ်၊ ြင်လယ်သေွား တို ့
ေို ကရာင်းေျြေင်းြဖင့် ရယူြေသည5်3။ 

စိုေ်ြျ ိုးသီးနှံြဖစ်ကသာ ဆန်ေဲ့သိုက့သာ အစားအစာများေို ရယူရန်အတွေ် မိုေန်တိုသ့ည် ြင်လယ်ထွေ်ြစ္စည်း
များေိ ုစုကဆာင်း၍ လဲလှယ်ြေကသာ်လည်း ထိုေုန်သွယ်ကရးလုြ်ငန်းသည် ရာသီအလိုေ်သာြဖစ်ငြီး ေျန်တစ်နှစ်
ြတ်လုံးတွင် မိုေန်တိုသ့ည် မိမိတိုဘ့ာသာ ဖူလုံစွာကနထိုင်နိုင်ကြောင်း ကတွရ့သည်။ အေျ ိုက့သာ အစုအဖွဲမ့ျားသည်

ေယားြြည်နယ်၊ ေိွုင်င့ံရွာ လူထုများ စုကြါင်းစြါးရိတ်သိမ်းြေင်း၊ စြါးစုိေ်ကြမသည် တစ်ဦး
ေျင်းြုိင်ြဖစ်ငြီး ကနာေ်ေံတွင် ရြ်ရွာြုိင်သစ်ကတာြဖစ်သည်။ (ဓါတ်ြံု - Chistian Erni)
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

 ေမ်းကြေတွင် စိုေ်ေင်းများေို စိုေ်ြျ ိုးငြီး ရိတ်သိမ်းရန်အတွေ် ြြန်လာကလ့ရှိသည်။ ေျွန်းဆွယ်အတွင်းရှိ ေျွန်း
များမ ှအရင်းအြမစမ်ျားေိ ုမိေုနတ်ိုသ့ည် များစွာရယူြေသည်။ ြျားရည်၊ သစ်သီးသစ်ြမစ်များ ထုတယူ်သည့်အြြင်
 ကတာဝေမ်ျားေိ ုကေွးများြဖင့ ်အမဲလိေုက်လရ့ှသိည။် အေျ ိုက့သာ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများသည ်ြမစ၀်များ နငှ့ ်ဒကီရကတာ
များေိုလည်း ြိုင်ဆိုင်ငြီး ထိုကနရာများမှ အရင်းအြမစ်များေို ထုတ်ယူြေသည်။ 

ဒီကရကတာများ၊ ေမ်းရိုးတန်း သစ်ကတာများေို စိုေ်ြျ ိုးကရး၊ မီးကသွးထုတ်လုြ်ကရး၊ စိုေ်ေင်း နှင့် အြေား ဖွံ င့ဖိုး
တိုးတေ်ကရးများအတွေ် ေုတ်ထွင်း ရှင်းလင်း ြေသည့် အတွေ် မိုးသစ်ကတာရှိ အမဲလိုေ်-ြစ္စည်းစုကဆာင်းြေ
သူများ ေဲ့သိုြ့င် ယကနအ့ေါ အဆိုြါ အစုအဖွဲမ့ျားသည် ြတ်ဝန်းေျင်ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများေို ြေုံ ကတွက့နသည်54။

မိေုနတ်ို၏့ ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှုစနစန်ငှ့ ်ြတသ်ေ၍် စာကြတငွ ်မတှတ်မ်းတငထ်ားမှုမှာ အနည်းငယ်
သာရှသိည။် အြေားကသာ အမဲလိေု ်အစအုဖွဲမ့ျားနှင့်တညူစီွာ မိေုနတ်ို၏့ ထူးြေားကသာ လေ္ခဏာမှာ ၎င်းတိုက့နထိငု်သည့်
အဓိေ ေျွန်းတစ်ေျွန်းရှိငြီး ထိုအနီးရှိ ြင်လယ်များ၊ ေျွန်းများ အြါအဝင် နယ်နိမိတ်အားလုံးေို ကလှကြါ်တွင် ကနထိုင်
သည့် မျ ိုးနွယ်စု လူအ့ဖွဲအ့စည်းများေ စုကြါင်းြိုင်ဆိုင်ြေင်းြဖစ်သည5်5။ 

၁၉၈၀ ြြည့်နှစ်များအထိ ငမိတ်ေျွန်းစုများရှိ ေျွန်းကြါင်း (၈၀၀) ကေျာ်ေို ၎င်းတို၏့ အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်းြြုရာ
နယ်နိမိတ်များအြဖစ် မိုေန်တိုေ့ သတ်မှတ်သည်။ အဆိုြါ ေျွန်းစုများသည် မိုေန်တို ့ အစားအကသာေ်များ 
စုကဆာင်းရာ (သို)့ အဓိေ ေျွန်း (၅) ေုအနီးတွင် ြင်လယ်ေရုေွံများ ကောေ်ယူရာတုိအ့ြဖစ် သတ်မှတ်၍ ကနထိုင်ေဲ့
ြေသည်။ ေျွန်းတစ်ေျွန်းတွင် ကနထိုင်သည့် မိုေန်များေို မိုးရာသီတွင် ၎င်းတို၏့နယ်ကြမများ၌ အစုအဖွဲလ့ိုေ် 
ေဲွြေားနုိင်သည်။ ကလှ (၇) စင်းမှ (၁၀) စင်း တုိသ့ည် ြင်လယ်ထုတ်ေုန် အမျ ိုးမျ ိုးေုိ (ြိန်းဥများ၊ ြင်လယ်ကေျာ့များ၊ 
ြင်လယ်ေရုေွံများ) စုကဆာင်းြေငြီး အမဲလိုေ်ြေသည် (ကတာဝေ်နှင့် ြင်လယ်လိြ်များ)။56  

လွန်ေဲ့ကသာ ဆယ်စုနှစ်များတွင် မိုေန်တို၏့ ကနထိုင်မှုြုံစံတိုသ့ည် အကြောင်းအမျ ိုးမျ ိုးကြောင့် ကေီးမားစွာ ကြြာင်းလဲေဲ့
သည်။ ထိုအကြောင်းအရာများတွင် ကမာ်ကတာ်ဘုတ်များ ရှိလာြေင်း၊ စီးြွားြဖစ် ငါးဖမ်းလုြ်ငန်းများ တိုြ့ါဝင်သည်။ ထုိ
ကြောင့် မိုေန်တို ့မှီေိုကနရသည့် ရှားြါးကသာ အရင်းအြမစ်များ ရှားြါးလာသည့်အြြင် ဗမာလူမျ ိုးများ ကနထိုင်မှုများလာ
ြေင်းနှင့် နိုင်ငံကတာ်မှ ကနရာကြြာင်းကရေ က့နထိုင်ကစြေင်းတိုေ့ို ြြုလုြ်၍ ထိြါးကနှာေ်ယှေ်ြေင်းတို ြ့ဖစ်လာသည်57။ ထို ့
အကြောင်းအရာများအားလုံးသည် မိုေန်တို၏့ ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ြေင်းစနစ်များေို ထိေိုေ်လာသည်။ 
အေယ်၍ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ြေင်း စနစ်များေို အနာဂါတ်တွင် အသိအမှတ်ြြုြေင်းနှင့်
ောေွယ်ကြးြေင်းများ ြြုလုြ်မည်ဆိုြါေ မိုေန်လူမျ ိုးများေဲ့သိုက့သာ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏ ေျန်ရစ်ေဲ့ ြေင်းမရှိကစရန် 
အတွေ် ၎င်းတို၏့ အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်းအကြေအကနနှင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များေို ြိုမို
နားလည်ထားရန် လိုအြ်သည်။ 

များ၏ လမူှုစဖုွဲမ့ှု နငှ့ ်ယဉက်ေျးမှုဆိငုရ်ာ ကရွးေျယမ်ှုများကြောင့်
 ြဖစ်သည်။ ဥြမာ- ကြမြြငအ်ကြေအကနတငွ ်တိငု်းရင်းသားတို၏့
ရှုြက်ထွးကသာ ကြမယာစမီမံှုများေိ ုရမှ်းြြညန်ယန်ငှ့ ်အမိန်ီးေျင်း
နိုင်ငံများ ြဖစ်ကသာ လာအို (သို)့ ထိုင်းနိုင်ငံ ကြမာေ်ြိုင်းတိုတ့ွင် 
ကတွရ့ှိရြေင်းမှာ ယဉ်ကေျးမှုဆိုင်ရာ ကရွးေျယ်မှုများကြောင့်
ြဖစ်သည်။ တိုင်-ေဒိုင် လူမျ ိုးဘာသာ စေားအုြ်စုဝင်များ ြဖစ်
ြေသည့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲမ့ျားမှာ(ရှမ်း၊ ထိုင်း၊ လာအို၊ ေွန်ကမွ 
နှင့် အြေားကသာ တိုင်းရင်းသားအုြ်စုငယ်များ ြဖစ်ြေသည့် 
ထိုင်းမဲ) ကြမြြန ့်နှင့် ေျ ိုင့်ဝှမ်းများတွင် ကနထိုင်ရန် ြိုမိုနှစ်သေ်
ြေငြီး အြေားကသာ တိုင်းရင်းသားများေမူ ကတာင်တန်းကဒသ

များတွင် ကနထိုင်ြေင်းေို ြိုမိုနှစ်သေ်ြေသည်။ အကြေေျကန 
ထိုင်ရန် ကရွးေျယ်မှုသည် ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ ကြမအသုံးေျမှုနှင့် 
ဆေ်စြ်ကနသည် - ဥြမာ- လယ်ကြမများေို ကြမြြန ့်တွင် စုိေ် 
ြျ ိုး၍ ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာများေို ကတာင်တန်းတွင် စိုေ်ြျ ိုး
ြေသည်။ မည်သည့်အသီးအနှံများေို မည်သိုက့သာ နည်းြဖင့် 
စိုေ်ြျ ိုးမည်ဆိုသည်ေို ဆုံးြဖတ်ရာတွင် စိုေ်ြျ ိုးကရး-ကဂဟ
စနစ် အကြေအကနများ (သို)့ လူဦးကရ ကနထိုင်မှု တိုေ့ တစ်စိတ်
တစ်ြိုင်းသာ ြံ့ြိုးငြီး ယဉ်ကေျးမှုဆိုင်ရာ ကရွးေျယ်မှုများေ
လည်း အကရးြါသည့် အေန်းေဏ္ဍမှ ဆံုးြဖတ်ကြးသည်။ ဆင်
တူကသာ ကြမအသုံးေျမှုေို ေျင့်သုံးသည့် လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ငမိတ်ေျွန်းစုရှိ ဆလုံ ကေျးရွာ (ဓါတ်ြုံ - Axel Drainville_Flickr)

တွင်လည်း ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိငု်ြိုင်ဆိုင်မှုများသည်
တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးအလိုေ် မတူညီြေကြောင်းေို ကအာေ်
တွင် ကဖာ်ြြမည့် ြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှုတွင် ကတွရ့မည်ြဖစ် 
သည်။  

ယဉက်ေျးမှုနငှ့ ်လမူှုကရး အဖွဲအ့စည်းများမ ှမညသ်ိုက့သာ ဓကလ့
ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်ေို ေျင့်သုံးမည်ေို 
ဆုံးြဖတ်ကြး၍ အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်းနှင့် ကြမအသုံးေျမှု 
အြါအဝင် အြေားကသာ နည်းလမ်းများေုိလည်း လေမ်းမုိးသည်။ 
ဥြမာ- ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များ 
သည် ကဒသေလံူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏ အစတိအ်ြိငု်းြဖစသ်ည့ ်လူ
မှု  ့အသိုင်းအဝိုင်း၏ ဓကလ့ရိုးရာ လူမှု-နိုင်ငံကရး စုဖွဲ မ့ှုများ
ကြောင့် သိသာစွာ ေွဲြြားြေသည်။ 

ကတာင်တန်းကဒသရှိ လူမှု  ့အသိုင်းအဝိုင်းများတွင် ကေျးရွာ
အဆင့်ထေ် ကေျာ်လွန်၍ နိုင်ငံကရးအရ စုစည်းမှုများမရှိ
ကြောင်း ကတွရ့သည်။ ထုိက့ြောင့် အေျ ိုက့သာ စာကရးသူများေ 
နာဂကေျးရွာများေို လွတ်လြ်ကသာ ကေျးရွာအြဖစ် ရည်ညွှန်း
ြေသည5်8။ အေျ ိုက့သာ တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးများတွင် ကေျးရွာ
သူကေီးသည် နီးစြ်ရာ ရွာငယ်များအထိ ဩဇာလေမ်းမိုးမှုများ
လည်း ရှိကသာ်လည်း ထိုြဖစ်ရြ်များမှာ ရှားြါး၍ ယာယီသာ
ြဖစ်သည် (ဥြမာ-ေျင်းြြည်နယ် ကြမာေ်ြိုင်း59)။ ထိုအ့ြြင် 
ေျင်းြြည်နယ်ကြမာေ်ြိုင်းရှိ အဆိုြါ သူကေီးများမှာ ၎င်းတို၏့ 
ဩဇာသေ်ကရာေ်မှုသည် နီးစြ်ရာ ကေျးရွာများအထိ လေမ်းမိုး

မှုလျှင်ြင် အဆိုြါ ကေျးရွာများတွင် ေိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ေို 
အကြေအကနတေုအထိ ေျယ်ြြန ့်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်60။ 

ေနဦး ကြမရငှ်းလင်းြေင်းသည ်ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာလြုေ်ိငု်
ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်အေွင့်အကရးများေို ဆုံးြဖတ်ရာတွင် အဓိေ 
အေျေ်တစ်ေုြဖစ်ငြီး ကတာင်တန်းကဒသရှိ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ
တွင်လည်း များစွာကတွရ့သည်။ သိုက့သာ် ထိုအေျေ်နှင့်တေွ 
ြူးတွဲြါလာသည့် တိုင်းရင်းသားတို ့ေျင့်သုံးကသာ စည်းမျဉ်းမှာ
ကဒသေံလူအ့ဖဲွအ့စည်းတွင် ကနထုိင်သူများအားလံုးသည် အဆုိြါ 
ကြမတွင် ဝင်ကရာေ်ေွင့်ရှိသည်။ သူကေီးဦးစီးသည့် ကေျးရွာများ
တွင် သူကေီးနှင့် သူ၏မျ ိုးနွယ်စု (ကေျးရွာတည်ကထာင်သူ၏ 
မျ ိုးဆေ်များ)သည် အဆိုြါကြမများနှင့် ြတ်သေ်လျှင် ဦးစား 
ကြး အေငွ့အ်ကရးရရိှနုိငသ်ည်။ အေျ ိုက့သာ အကြေအကနများတငွ်
သူကေီးသည် ကေျးရွာ၏ နယ်ကြမအားလံုးေုိ ထိန်းေျုြ်နုိင်ငြီး ၎င်း 
အား ကြမြုိင်ရှင်အြဖစ်သတ်မှတ်နုိင်သည်။ သုိက့သာ် ကတာင်တန်း 
ကဒသရှိ ကြမယာ အေွင့်အကရး၊ အေန်းေဏ္ဍ နှင့် ရိုးရာသူကေီး၏ 
တာဝန်များ၏ သကဘာသဘာ၀မှာ ကဂါြေ အဖွဲန့ှင့် တူညီငြီး 
ကေျးရွာေိယုစ်ား ကြမများေိ ုစမီေံန ့ေ်ွဲရြေင်း ြဖစသ်ည။် ေိလုိနုီ
ကေတ် (ေိုလိုနီကေတ်လွန်) တွင် နိုင်ငံကတာ်မှ ဓကလ့ထုံးတမ်း
ဆိုင်ရာ ဥြကဒများနှင့် နိုင်ငံကရး စုဖွဲမ့ှုများေို ကြမြြန ့်တွင်သာ
မေ ကတာင်တန်းကဒသများတွင်လည်း ြြန်လည် ကြြာင်းလဲေဲ့
သည်။ ဤအကြောင်းအရာေို နိုင်ငံကတာ်၏ ြေားဝင်ကဆာင် 
ရွေ်မှု ဆိုသည့် အေန်းကအာေ်တွင် အေျဉ်းေျုံးကဆွးကနွးသွား
မည်။ 
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Thematic Study

ရှမ်းြြည်နယ်ရှိ ြအိုဝ်းအမျ ိုးသမီး (ဓါတ်ြုံ - Urs Bucher_Flickr)

အကမွဆေ်ေံေွင့် နည်းဥြကဒ နှင့် ဂျန်ဒါ မတူညီမှုများအကမွဆေ်ေံေွင့် နည်းဥြကဒ နှင့် ဂျန်ဒါ မတူညီမှုများ

ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ စနစမ်ျားအကြါ် ယဉက်ေျးမှု၏ လေမ်းမိုးမှု
များေို ကြမြိုင်ဆိုင်ြေင်းနှင့် အကမွဆေ်ေံြေင်းဆိုင်ရာ နည်း 
ဥြကဒများ၏ ေွာြေားမှုတွင်လည်း ကတွရ့သည်။ အထူးသြဖင့် 
အမျ ိုးသမီးများ၏ ကြမြိုင်ဆိုင်ေွင့်နှင့် ဆေ်စြ်လျှင်ကတွန့ိုင် 
သည်။ ကဒသကလးေုရှိ ကေျးရွာ (၄) ရွာတွင် ြြုလုြ်ေဲ့သည့် ကလ့ 
လာမှုအရ အမျ ိုးသမီး ကတာင်သူလယ်သမားများ၏ ကြမယာ
အေွင့်အကရးများမှာ ၎င်းတိုက့နထိုင်သည့် ကေျးရွာ၏ ဓကလ့
ထုံးတမ်းစနစ၊် မသိားစတုငွ ်ကမွးဖွားမှု အစဉအ်လိေု၊် ၎င်းတို၏့
ကေွယ်၀မှု (အြေားမိသားစုဝင်များနှင့်လည်း ဆိုင်သည်) နှင့် 
အိမ်ကထာင်ရှိမရှိ စသည်တိုအ့ကြါ်တွင် မူတည်သည်။ 

စစ်ေိုင်းတိုင်းရှိ ေျင်းြြည်နယ်တွင် ကြမယာ၏ ၈၅% ေို သား
များထံသို ့ အကမွကြးေဲ့ကသာ်လည်း ေရင်၊ ဗမာများကနထိုင်
သည့် တန င်္သာရီတိုင်းရှိ ကေျးရွာတွင် ၆၆% ကသာ ကြမများေို 
သမီးများထံ အကမွကြးေဲ့သည်။ စစ်ေိုင်းတိုင်းရှိ ဗမာကေျးရွာ
နှင့် ေရင်ြြည်နယ်ရှိ ေရင်ကေျးရွာတိုတ့ွင်မူ အကမွဆေ်ေံ
မှုသည် ဂျန်ဒါအရ ေွာြေားမှုမရှိဘဲ ဗမာကေျးရွာတွင် ကြမယာ 
၅၅% ေို သားများထံသိုလ့ည်းကောင်း၊ ေရင်ကေျးရွာတွင်  
၅၁% ေို သမီးများထံသိုလ့ည်းကောင်း အကမွကြးကြောင်းကတွ ့
ရသည6်1 ။ ကြမယာအကမွကြးြေင်းတွင် ဂျန်ဒါအရ သာတူညီမှုရှိ
ြေင်းတွင် မတူညီမှုများရှိကနြေင်းမှာ ယဉ်ကေျးမှုအရ ေွာြေားမှု
ကြောင့ ်ြဖစသ်ည။် ကေျးရွာအြုေ်ျုြသ်မူ ှသကုတသမီျားထ ံကြြာ
ြေားေျေ်အရ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဗမာများသည် သားသမီးများ

အြေား အကမွေုိ မျှတစွာေဲွကဝကလ့ရိှငြီး ေျင်းတုိ၏့ယဉ်ကေျးမှုတွင်
သားများေုိသာအကမွကြးရန် ဦးစားကြးကြောင်းကတွရ့သည်62။

မတူညီကသာ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်
များ၏ ဂျန်ဒါ အေန်းေဏ္ဍ (သို)့ အားနည်းကသာ လူအ့စုအဖွဲမ့ျား
၏(မဆုိုးမများ၊ ကရေ က့ြြာင်းကနထိငုသ်မူျား၊ အြေားတိငု်းရင်းသား
မျ ိုးစုများ စသည့်) ကြမယာနှင့် အရင်းအြမစ်များေို ဓကလ့
ထုံးတမ်းစနစက်ဘာငအ်တငွ်း အသုံးေျြိငုေ်ငွ့ ်တိုနှ့င့ ်ဆေစ်ြ၍်
မှတ်တမ်းြြုစုထားကသာ စာကြအနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ 
ကနာေေ်ျမ ှဝငက်ရာေက်နထိငုသ်မူျား (သို)့ လမူှု  ့ကရးအဆင့ ်နမိ့်
ြါးသူများသည် အရည်အကသွး ညံ့ကသာကြမများ (သို)့ အစွန် 
အဖျားရှိ ကြမများေိုသာ ရယူနိုင်သည်။ အမျ ိုးသမီးများအား 
ဦးစားကြးကဆာင်ရွေ်ရန် လိုအြ်သည်ဟု ဆိုလိုြေင်းမဟုတ်
ကသာ်လည်း ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ်များသည် ြြဋ္ဌာန်း
ဥြကဒစနစ်များထေ် ြို၍ ကြျာ့ကြြာင်းနိုင်ငြီး ြုဂ္ဂလိေြိုင်ဆိုင်
မှု အြဖစ် အြြည့်အ၀ကြးြေင်းမဟုတ်ဘဲ ကေျးရွာတွင် ကနထိုင်
သူများအားလုံးေို ရရှိနိုင်ကသာ ကြမယာနှင့်အညီ ကြမယာလုြ်
ြိုင် ေွင့်ကြးသင့်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားနှင့် 
ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းများမှာ အလွန်ေွဲြြားြေကသာကြောင့် 
ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ်များမှာလည်း အလွနေ်ွဲြြားသည်။ 
ထိုက့ြောင့် ဂျန်ဒါ အေန်းေဏ္ဍ၊ အေွင့်အကရး နှင့် ကြမယာ
အသုံးြြုေွင့်တိုန့ှင့် ဆေ်စြ်၍လည်း ေွဲြြားမှုများစွာ ရှိမည်ဟု 
သုံးသြ်နိုင်သည်။ 

အေျိန်ြောြမင့်စွာ ကြမလြ်ထားကလ့ရှိသည့် ကရေအေျိန်ြောြမင့်စွာ ကြမလြ်ထားကလ့ရှိသည့် ကရေ ့က့ြြာင်းကြြာင်း
ကတာင်ယာစနစ်ေို ေျင့်သုံးကသာ တိုင်းရင်းသားများ၏ ကတာင်ယာစနစ်ေို ေျင့်သုံးကသာ တိုင်းရင်းသားများ၏ 
ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ စနစ်များ မတူညီမှုဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ စနစ်များ မတူညီမှု

ဤအစီရင်ေံစာ၏ ြထမ ြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှုတွင် အေျိန်
ြောြမင့်စွာ ကြမလြ်ထားကလ့ရှိသည့် ကရေ က့ြြာင်း စိုေ်ြျ ိုးကရး
စနစ်ေို ေျင့်သုံးသည့် နာဂလူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏ ဓကလ့
ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ အကလ့အေျင့်များေို ကဖာ်ြြေဲ့သည်။ ကလရှီး
ငမိုန့ယ်ရိှ နာဂလူအ့ဖွဲအ့စည်းများတငွ ်ေနဦးရငှ်းလင်းြေင်းနငှ့်
အကမွဆေ်ေံြေင်းအရ ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာများေို မိသားစု
များေ ြိုင်ဆိုင်ြေကြောင်းကတွရ့သည်။ သိုက့သာ် ကြမယာ လုံ
လုံကလာေ်ကလာေ် မရှိသူများအတွေ် ကြမြိုင်ရှင်များေ တစ်
ရာသီစာ စိုေ်ြျ ိုးရန် အေွင့်ကြးကလ့ရှိသည်။ အေျိန်ြောြမင့်စွာ 
ကြမလြ်ထားကလ့ရှိသည့် ကရေ က့ြြာင်းစိုေ်ြျ ိုးကရးစနစ်ေို ေျင့် 
သုံးသည့် အြေားကသာ တိုင်းရင်းသားများတွင် မတူညီကသာ 
စည်းမျဉ်းများရှိကြောင်းေို ကနာေ်တွင် ကဖာ်ြြမည့် ြဖစ်ရြ်
ဆန်းစစ်ကလ့လာမှုတွင် ကတွရ့မည်။ 
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ြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ( ၃ ) - ေျင်းြြည်နယ်ကြမာေ်ြိုင်း- ေျင်းလူြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ( ၃ ) - ေျင်းြြည်နယ်ကြမာေ်ြိုင်း- ေျင်းလူ ့အ့ဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်းများ၏ အစည်းများ၏ 

ဘိုးဘွားြိုင်ကြမနှင့် စုကြါင်းြိုင်ဆိုင်ကသာ အရင်းအြမစ်များဘိုးဘွားြိုင်ကြမနှင့် စုကြါင်းြိုင်ဆိုင်ကသာ အရင်းအြမစ်များ6363

ေျင်းြြည်နယ်ကြမာေ်ြိုင်းတွင် ကနထိုင်သည့် ေျင်းလူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏ ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာစနစ်နှင့် နာဂတို၏့စနစ်တို ့
တွင် တူညီမှုများစွာရှိသည်။ စားေျေ်ကြမ၊ သစ်ကတာ စသည့်ကြမများနှင့် ြတ်သေ်သည့် လုြ်ြိုင်ေွင့်များတွင် တူညီမှုများ
စွာရှိကသာ်လည်း ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာများ၏ ြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ြတ်သေ်၍မူ မတူညီမှုများရှိသည်။ ကလရှီးငမိုန့ယ်ရှိ နာဂ
လူအ့ဖွဲအ့စည်းများသည် ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာများေို တစ်ဦးေျင်းြိုင်ဆိုင်ြေကသာ်လည်း ေျင်းြြည်နယ်ကြမာေ်ြိုင်းရှိ 
လူအ့ဖွဲအ့စည်းများသည် ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာများေို တစ်ဦးေျင်းကသာ်လည်းကောင်း အစုလိုေ်ကသာ်လည်းကောင်း 
ြိငုဆ်ိငုြ်ေသည။် ထိုက့ြောင့ ်တညူကီသာ ကြမအသုံးေျမှုေိ ုေျင့သ်ုံးသည့ ်လူအ့ဖွဲအ့စည်းများြေားတငွလ်ည်း မတညူသီည့်
ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်များ ရှိသည်။ ထိုသို ့မတူညီရြေင်းမှာ သမိုင်းကြောင်းများကြောင့်ြဖစ်နိုင်ငြီး ကလ့လာကဖာ်ထုတ်ရန် ေဲ
ယှဉ်းသည်။ သိုက့သာ် ယဉ်ကေျးမှုအရ ေွာြေားမှုများေိုမူ ြို၍ ရှင်းလင်းရ လွယ်ေူနိုင်သည်။ 

နာဂများေဲ့သိုြ့င် ကတာင်တန်းထူထြ်သည့် ကြမာေ်ြိုင်းေျင်းြြည်နယ်64တွင် လူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ နယ်နိမိတ်အေျ ိုေ့ိုသာ 
ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာ (သို)့ အြေား စိုေ်ြျ ိုးကရးနည်းြဖင့် အသုံးြြုနိုင်သည်။ ကေျးရွာတိုင်းတွင် လုံြီးလ် ဟုကေါ်သည့် 
ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာစိုေ်ေင်းေွေ်များစွာရှိငြီး စိုေ်ြျ ိုးနှစ်တစ်နှစ်အတွေ် မည်သည့် လုံြီးလ်ေို အသုံးြြုမည်ေို 
လူအ့ဖွဲအ့စည်းမှ ဆုံးြဖတ်သည်။ စိုေ်ြျ ိုးငြီးကနာေ် ထိုကြမေို (၁၀) နှစ်အထိ လြ်ထားြေသည်။ အေျ ိုက့သာ မိသားစုများ
တွင် ဘိုးဘွားြိုင်အရ ြိုင်ဆိုင်သည့် လုံမေန် တစ်ေု(သို)့ အများအြြား ရှိသည်။ သိုက့သာ် လုံြီးလ် အားလုံးေို ြိုင်ဆိုင်ြေင်း 
မဟုတ်ြါ။ ဥြမာ- ေျွန်ေျုံးကေျးရွာ65တွင် လံုြီးလ်၏ သံုးြံုတစ်ြံုေုိ ဘုိးဘွားြုိင်ကြမအြဖစ် တစ်ဦးေျင်းေ ြုိင်ဆုိင်ြေသည်။ 
ေျန်ရှိကသာ ကတာင်ယာစိုေ်ေင်းကြမအားလုံးသည် လူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ စုကြါင်းြိုင်ဆိုင်ကသာ ဘုံကြမေွေ်များြဖစ်သည်။

ဘုိးဘွားြုိင်ကြမရိှသည့် မိသားစုများသည် ၎င်းတုိ ့အကမွဆေ်ေံထားသည့် ကြမများေုိ စုိေ်ြျ ိုးရန်အတွေ် ကရွးေျယ်နိင်ုသည်။ 
အြေားေျန်ရှိကသာ ကြမေွေ်များေို ဘိုးဘွားြိုင်ကြမ မရှိသည့် မိသားစုများအတွေ် ေွဲကဝကြးရသည်။ အေျ ိုက့သာ ကေျးရွာ
များတွင် မဲနိှေု်ြေင်း၄ြဖင့် ြြုလုြ်ကလ့ရှိငြီး အေျ ိုက့သာ ရွာများတွင် မိသားစုများေ လုံြီးလ် ရှင်းလင်းငြီးသည့်ကနာေ်တွင်
ကြမေွေ်များေို ကရွးေျယ်ြေငြီး စုကြါင်းအစည်းအကဝးတွင် အတည်ြြုြေသည်66။ လုံြီးလ်ေိုတိုေ်ရိုေ်ကရွးေျယ်ြေင်း  
မြြုဘဲ မဲနိှေု်ြေင်းသည် လူကနမှုထူထြ်ြေင်း၊ ကြမေွေ်အရည်အကသွး မတူညီြေင်း နှင့် ကြမဆီလောကောင်းမွန်မှု မတူညီ
ြေင်းတိုန့ှင့် ဆေ်စြ်သည6်7။ 

အေျ ို က့သာ မိသားစုများသည် ဘိုးဘွားြိုင် အေွင့်အကရးများကြောင့် ကြမေွေ်များေို ကရွးေျယ်ရာတွင် ဦးစားကြးေံရ
ကသာ်လည်း နှစ်တနှစ်တွင် ၎င်းတို ့လုြ်ေိုင်နိုင်သည့် ကြမြမာဏထေ် ြို၍ ရယူြေင်း မြြုလုြ်နိုင်ြါ။ 

အေယ်၍မိသားစုတစ်စုသည် တစ်နှစ်အတွေ် စိုေ်ြျ ိုးရန်ထေ် ြိုမိုေျယ်ဝန်းကသာ ဘိုးဘွားြိုင်ကတာင်ယာေွေ်
များေို လုံြီးလ် တွင် ရှိြါေ ထိုကြမေွေ်များသည် အများဆိုင် အရင်းအြမစ်များ ြဖစ်သွားငြီး ဘိုးဘွားြိုင်ကြမေွေ်
 မရှကိသာ ေျန ်မသိားစမုျားအား မဲနိှေု၍် ကဝမျှရသည။် ကေျးရွာတငွ ်ကနထိငုသ်မူျားသည ်အများဆိငုက်ြမေေွမ်ျား
ေို အသုံးြြုြိုင်ေွင့်ရှိသည်။ အြေားမိသားစု၏ ဘိုးဘွားြိုင်ကြမများေို အသုံးြြုသည့် မိသားစုများအကနြဖင့် ကြမ
အသုံးြြုေ ကြးကဆာင်ရန် မလိုအြ်ြါ။ အများဆိုင် အရင်းအြမစ်များေို လွတ်လြ်စွာကဝမျှနိုင်သည်68။ 

ကေျးရွာတွင် ကနထိုင်ြေင်းမရှိသည့် မိသားစုများသည် ထိုကြမများေို အသုံးြြုေွင့်မရှိကသာ်လည်း ကေျးရွာတွင်ကနထိုင်
သမူျားသည ်ကြမအသုံးြြုေငွ့ရ်ှြိေသည။် ဆိလုိသုညမ်ှာ ကေျးရွာတငွ ်ဝငက်ရာေအ်ကြေေျ ကနထိငုသ်ည့ ်မသိားစမုျားသည်
လည်း ထိုကြမများေို အသုံးြြုေွင့်ရှိသည်69။ 

၄   မဲနိှေု်သည့်စနစ်ြဖင့် ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာကြမေွေ်များအား ေွဲကဝမှုေို အြေားကသာ တိုင်းရင်းသားများတွင်လည်းကတွရ့သည် - ရှမ်းြြည်
ကြမာေ်ြိုင်းရှိ တကအာန်း လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ (Andersen 2016, p. 6)။
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

ေျင်းြြည်နယ် ရိုးရာအိမ် (ဓါတ်ြုံ - Antoine Deligne)

လုံြီးလ် ၏ ကြမအစိတ်အြိုင်း အေျ ိုေ့ို အငမဲတမ်းစိုေ်ြျ ိုးကြမအြဖစ် တစ်စုံတစ်ကယာေ်ေ ကြြာင်းလဲလိုေ်ြါေ ထိုကြမ
သည် ြုဂ္ဂလိေြိုင်ကြမ ြဖစ်သွားနိုင်သည် (ဥြမာ-ကလှေားထစ် စိုေ်ေင်းြြုလုြ်ြေင်း)။ ထိုသို ြ့ြုလုြ်ရန် ကေျးရွာလူကေီး
များထံမှ ေွင့်ကတာင်းရမည်။ ဘိုးဘွားြိုင်ကြမများေိုလည်း ကလှေားထစ်စိုေ်ေင်းြြုလုြ်ရန် ကတာင်းဆိုနိုင်ငြီး အေယ်၍ 
ြိုင်ဆိုင်သူများမှ ကလှေားထစ်စိုေ်ေင်းများ ြြုလုြ်ရန် ရည်ရွယ်ေျေ်မရှိြါေ ေွင့်ြြုေျေ် ရရှိနိုင်သည်။70  

သူကေီးအာဏာသာစိုးမိုးကသာ အုြ်ေျုြ်ကရးကေတ်တွင် ကြမယာအားလုံးေို သူကေီးမျ ိုးနွယ်စုများေသာ အြိုင်ရထားကသာ် 
လည်း ယေုကဖာ်ြြေဲ့သည့်စနစ်မှာ မျ ိုးဆေ်များစွာအထိ ကြြာင်းလဲြေင်းမရှိဘဲ ဆေ်လေ်တည်ရှိကနသည်။ သူကေီးများ၏ 
ကြမြုိင်ဆုိင်မှုမှာ စီမံေန ့ေဲွ်သည့် သကဘာသာြဖစ်ငြီး ငှားရမ်းေကြးကဆာင်မှုတုိသ့ည် ကလးစားမှု သဏ္ဍာန်သာကဆာင်သည်71။ 
ေျင်းြြည်နယ်ကြမာေ်ြိုင်းရှိ ကေျးရွာများနှင့် နိှငု်းယှဉ်ကလ့လာေဲ့သည့် ကတာင်ြိုင်းကေျးရွာများတွင် ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာ
စိုေ်ေင်းများသည် ြုဂ္ဂလိေြိုင်များသာြဖစ်ငြီး ကြမယာြိုင်ဆိုင်မှုမရှိသူတိုသ့ည် ကြမငှားရမ်းေကြးကဆာင်ရသည်။72  

ြောြမင့်စွာ ကြမလြ်ထားသည့် ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာစနစ်ေို အသုံးြြုသည့် အြေားကသာ ကြမလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့် ြုံစံေို
 ေယားြြညန်ယ ်ေယန်းလဟှွီးတငွ ်မတှတ်မ်းြြုစထုားငြ ီထိအုကြောင်းအရာေိ ုကနာေလ်ာမည့ ်ြဖစရ်ြဆ်န်းစစက်လလ့ာ
မှုတွင် ကဖာ်ြြထားသည်။ 
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ( ၄ ) - ေယားြြည်နယ်-ေယန်းလှဟွီး လူမှုြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ( ၄ ) - ေယားြြည်နယ်-ေယန်းလှဟွီး လူမှု  ့ ့အဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်းများ၏ အစည်းများ၏ 

မျ ိုးနွယ်စုနှင့် လူမှုမျ ိုးနွယ်စုနှင့် လူမှု  ့ ့အဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်း အေွင့်အကရးများ ထြ်ကနြေင်း အစည်း အေွင့်အကရးများ ထြ်ကနြေင်း 

ေယန်းလှဟွီးတိုသ့ည် ေယားြြည်နယ်တွင်ကနထိုင်ြေကသာ ဌာကနတိုင်းရင်းသားများထဲမှ တစ်ေုြဖစ်သည်။ ဒီကမာဆို
ငမိုန့ယ်တွင် တည်ရှိသည့် ေယန်းလှဟွီးတို၏့ လူအ့ဖွဲအ့စည်းြဖစ်ကသာ ေူြရာ73 တွင် ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာစိုေ်ြျ ိုးြေင်း
ေို ကြမလြ်အေျိန်စေ်ဝန်း (၁၂)နှစ် မှ (၁၄) နှစ် အထိထား၍ ေျင့်သုံးြေသည်။ မည်သည့်ကနရာတွင် ကတာင်ယာအတွေ်
 ကြမရှင်းလင်းရမည်ေို ကေျးရွာအတွင်းရှိ မျ ိုးနွယ်စု (၃) ေု၏ ကေါင်းကဆာင်များေ နှစ်ဦးြိုင်းတွင် ဆုံးြဖတ်သည်။ 

ေူြရာ လူအ့ဖွဲအ့စည်းတွင် ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာစနစ်နှင့် ဆေ်စြ်ကသာ မျ ိုးနွယ်စုများ၏ စုကြါင်းလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်မှာ
အထေ်ေကဖာ်ြြေဲ့သည့် ြဖစ်ရြ်နှစ်ေုထေ် ြိုမိုထင်ရှားသည်။ ကတာင်တန်းကဒသတွင် ကနထိုင်သည့် လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ
ေဲသ့ိုြ့င ်လယယ်ာ၊ ဥယျာဉြ်ေနံငှ့ ်သဘာ၀စိေုေ်င်းများမှာ ြဂု္ဂလေိြိငုမ်ျားြဖစသ်ည။် ကရေ က့ြြာင်းကတာငယ်ာကြမ တစဝ်ေ်
ေန ့ေ်ိလုည်း ြဂု္ဂလေိမ ှြိငုဆ်ိငုင်ြီး ေျနက်ြမများေိ ုမျ ိုးနယွစ်မုျားေ ြိငုဆ်ိငုသ်ည။် ထိုအ့ြြင ်စားေျေက်ြမများနငှ့ ်သစက်တာ
အများစုေို မျ ိုးနွယ်စုများေြိုင်သည်။ သစ်ကတာ၏ အစိတ်အြိုင် အနည်းငယ်နှင့်တေွ အထွတ်အြမတ်ထားသည့် သစ ်
ကတာများ၊ သင်္ ေျ ိုင်းသစ်ကတာတိုသ့ည် အများြိုင်ြဖစ်ငြီး ၎င်းတိုေ့ို ြုဂ္ဂလိေများေ ြိုင်ဆိုင်ြေင်း မရှိြါ74။ 

သစ်ကတာအများစုေို မျ ိုးနွယ်စုများေ ြိုင်ဆိုင်ကသာ်လည်း ကေျးရွာသားတိုသ့ည် ထိုသစ်ကတာများတွင် ဝင်ကရာေ်ေွင့်နှင့်
သစက်တာအရင်းအြမစမ်ျားေိ ုထတုယ်ေူငွ့ရ်ှသိည။် ထိုအ့ြြင ်ကေျးရွာသားများနငှ့ ်နီးစြရ်ာ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများေြငလ်ျှင်
၎င်းတို၏့ တိရိစ္ဆာန်များနှင့် ေျွဲများေို မျ ိုးနွယ်စုများြိုင်ဆိုင်သည့်ကြမများတွင် ေျေ်စားကစနိုင်သည်။75 

ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာကြမများေို မျ ိုးနွယ်စုများေ ြိုင်ဆိုင်သည့်အတွေ် ထိုကြမများေို မျ ိုးနွယ်စုဝင်များေ အသုံးြြုေွင့်ရှိ
သည်။ ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာကြမများေို ြိုင်ဆိုင်သည့် မျ ိုးနွယ်စုများနှင့် ြုဂ္ဂိုလ်များသည် ထိုကြမများေို ထြ်ဆင့်ကရာင်းေျ
ေွင့်နှင့် ငှားရမ်းေွင့်များရှိကသာ်လည်း စီမံေန ့်ေွဲေွင့်သည် ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းများထံတွင် ရှိသည်။ ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာ
ကြမများေို ြိုင်ဆိုင်သည့် မျ ိုးနွယ်စုများနှင့် ြုဂ္ဂိုလ်များတွင် ြိုင်ဆိုင်ေွင့်ရှိကသာ်လည်း စိုေ်ြျ ိုးရန်လုံကလာေ်ကသာ ကြမမရှိ
သည့်သူများအား ယာယီအသုံးြြုရန်အတွေ် ထြ်ဆင့်ငှားရမ်းရန် တာဝန်ရှိသည်။76

ကြမြိငုရ်ငှမ်ျားသည ်၎င်းတို၏့ ကြမများေိ ုလူအ့ဖွဲအ့စည်းအတငွ်း လတွလ်ြစ်ွာ ကရာင်းေျြိငုေ်ငွ့ရ်ှကိသာလ်ည်း ြြငြ်လမူျား
ထံသို ့ ကရာင်းေျေွင့်မရှိြါ။ ကေျးရွာနယ်နိမိတ်အနားရှိသည့် ကြမများေိုသာ ေြ်လျေ်ကေျးရွာမှ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများထံ
ကရာင်းေျနိုင်သည်။77 

C. လူဦးကရ တိုးြွားလာြေင်း၊ ကရေC. လူဦးကရ တိုးြွားလာြေင်း၊ ကရေ ့က့ြြာင်းကနထိုင်ြေင်းကြြာင်းကနထိုင်ြေင်း

နှင့် ကြမအသုံးေျမှု ကြြာင်းလဲြေင်းနှင့် ကြမအသုံးေျမှု ကြြာင်းလဲြေင်း

လူဦးကရကနထိုင်မှုသည့် ကြမယာအသုံးေျမှုေို ကြြာင်းလဲကစ
သည့် အဓိေအေျေ်ကေီးတစ်ေျေ်ြဖစ်သည်။ လူဦးကရးတိုးြွား
လာြေင်းနငှ့ ်ကြမယာ ရှားြြားလာြေင်းေိ ုတုံ ြ့ြနသ်ည့အ်ကနြဖင့်
ကြမယာေို အလွန်အေျွံ အသုံးြြုလာြေငြီး ြောြမင့်စွာ ကြမ 
လြ်ထားငြီးကနာေ်မှ ကတာင်ယာစိုေ်ြျ ိုးသည့် အကလ့အေျင့်
မှ ကြမလြ်ထားြေင်းေုိ အေျိန်အနည်းငယ်သာထား၍ လုြ်ကဆာင်
 လာြေငြီး ေွင့်ြြုေျေ်ရနိုင်သည့်ကနရာများတွင် အငမဲတမ်း ကြမ
အသုံးေျြေင်း နည်းလမ်းများေို အသုံးြြုလာြေသည်။ ထိုသို ့
ကသာကြြာင်းလဲမှုများသည ်သေဆ်ိငုရ်ာ ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ

လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များေို ကြြာင်းလဲလာကစသည်။ ဆိုလို 
သည်မှာ စုကြါင်းြိုင်ဆိုင်ြေင်းမှ (ယေင် အကလ့အေျင့်) တစ်ဦး
ေျင်းြိုင်ဆိုင်မှုသို ့ကြြာင်းလဲလာသည်။ 

အရင်းအြမစ်များ ရှားြါးလာြေင်းေို တုံအရင်းအြမစ်များ ရှားြါးလာြေင်းေို တုံ ့ြ့ြန်ြေင်း - အေျိန်ြြန်ြေင်း - အေျိန်
အနည်းငယ်သာ ကြမလြ်၍ ကရေအနည်းငယ်သာ ကြမလြ်၍ ကရေ ့က့ြြာင်းကတာင်ယာစိုေ်ြျ ိုးြေင်းကြြာင်းကတာင်ယာစိုေ်ြျ ိုးြေင်း
နှင့် အငမဲတမ်း လယ်ယာစိုေ်ြျ ိုးြေင်း စနစ်များ နှင့် အငမဲတမ်း လယ်ယာစိုေ်ြျ ိုးြေင်း စနစ်များ 

နိငုင်တံဝမှ်းရှ ိကတာငတ်န်းကဒသများတငွ ်ကနထိငုသ်ည့ ်လူ ့အဖွဲ ့
အစည်းများသည် လူဦးကရတိုးြွားလာြေင်း နှင့် အြေားကသာ 
အကြောင်းအရာများကြောင့ ်ကြမရှားြါးမှုများေိ ုြေုံ ကတွလ့ာရ
ငြီး ကတာင်ယာစိုေ်ြျ ိုးရန်အတွေ် ထားရှိသည့် ကြမလြ်ေျိန်ေို 
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

ကလျှာ့ေျလာရသည့်အြြင် ကြမဩဇာကောင်းမွန်သည့် ကြမများ
တငွ ်သီးနှမံျားေိ ုအလညှ့ေ်ျ စိေုြ်ျ ိုး၍ အငမဲတမ်းစိေုေ်င်းများ
အြဖစ ်ကြြာင်းလဲရသည။် သင့က်လျာသ်ည့ ်ကနရာတိငု်းတငွ ်စြါး
စိုေ်ေင်းများအတွေ် ကလှေားထစ်များေိုလည်း ကတာင်သူ 
လယ်သမားများမှ ကဆာေ်လုြ်ြေသည်။ အငမဲတမ်းအသုံးြြု
သည့်ကြမများေို ြုဂ္ဂလိေ ြိုင်ဆိုင်မှုြဖင့်၅ထားရှိြေသည်။ သို ့
ကသာ် သစ်ကတာများ၊ စားေျေ်ကြမတိုေ့ိုမှု ကဒသေံလူအ့ဖွဲ  ့

အစည်းများေ စုကြါင်းြိုင်ဆိုင်ြေငြီး ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာ 
စနစ်များေဲ့သိုြ့င် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု 
စနစ်သည် ကဒသေံများနှင့် ၎င်းတို၏့ အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်း
အတွေ် မှီေိုရကသာ အရင်းအြမစ်များအြေား ဆေ်နွယ်မှုေို 
ထိန်းကေျာင်းကြးသည့် စည်းမျဉ်းများြါဝင်ကသာ ကြမြြင်
အဆင့် အရင်းအြမစ် စီမံအုြ်ေျုြ်ကရးစနစ်အြဖစ် ေျန်ရိှကန 
သည်။

၅   ကလှေားထစ်စြါးစိုေ်ေင်းများသည် များကသာအားြဖင့် ကရသွင်းရန်လိုအြ်ငြီး ကရသွင်းစနစ် လုြ်ကဆာင်ရန်အတွေ် ကဆာေ်လုြ်ကရးနှင့် 
စီမံေန ့်ေွဲမှုများေို ကဆာင်ရွေ်ရန်အတွေ် အသုံးြြုသူများအြေား ြူကြါင်းလုြ်ကဆာင်ရန် လိုအြ်သည်။ ထိုသိုလ့ုြ်ကဆာင်ရန်အတွေ် အြေား
ကသာ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများေို အသုံးြြုနိုင်သည်။

၆   ြတ်ဝန်းေျင်နှင့် သဟဇာတြဖစ်ကသာ စိုေ်ြျ ိုးကရးနည်းလမ်း (Agroforestry) ဆိုသည်မှာ FAO ၏ အနေ်အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုေျေ်အတိုင်းြဖစ် 
သည်။  – ြတ်ဝန်းေျင်နှင့် သဟဇာတြဖစ်ကသာ စိုေ်ြျ ိုးကရး နည်းလမ်း (Agroforestry) ဆိုသည်မှာ သစ်ထွေ်နှစ်ရှည်ြင်များ(သစ်ြင်များ၊ြေုံ
များ၊ ထန်းြငမ်ျား၊ ဝါးများ) တိုေ့ိ ုစိေုြ်ျ ိုးသည့က်ြမတငွ ်သီးနှမံျား တရိစိ္ဆာနမ်ျားနငှ့ ်အတတူေ ွရညရွ်ယေ်ျေရ်ှရိှ ိအသုံးြြုကသာ ကြမယာအသုံးေျ
မှုစနစမ်ျား နငှ့် နည်းြညာများေိ ုစစုည်းကေါ်ဆိသုည့ ်အမညြ်ဖစသ်ည။် ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာသည ်စိေုြ်ျ ိုးသီးနှမံျား၊ တိရစိ္ဆာနမ်ျား နငှ့် နစှရ်ညှ်
ြငမ်ျားေိ ုကနရာြေား၍ အသုံးြြုသည့အ်တေွ ်(သီးနှမံျ ိုးကစမ့ျားေိ ုစိေုြ်ျ ိုးသည့ ်ောလတငွ ်အြေားကသာ အြငမ်ျား (သို)့ ဝါးများနငှ့် တစက်နရာ
တည်းတွင် စိုေ်ြျ ိုးသည်။ သဘာ၀အြင်များသည် ကြမလြ်ထားသည့် ောလတွင် ြြန်လည်ကေီးထွားလာငြီး တိရိစ္တာန်များသည်လည်း အဆိုြါ
ကြမများတွင် ေျေ်စားနိုင်သည်။ )ထိုစနစ်တွင် အေျုံးဝင်သည်။

ြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ( ၅ ) - ရှမ်းြြည်နယ်ကတာင်ြိုင်း - ြအိုြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ( ၅ ) - ရှမ်းြြည်နယ်ကတာင်ြိုင်း - ြအို ့က့ဒသတွင် ကတွကဒသတွင် ကတွ ့ရ့သည့်အေျိန်ရသည့်အေျိန်

အနည်းငယ်သာ ကြမလြ်၍ ြြုလုြ်ကသာ ကရေအနည်းငယ်သာ ကြမလြ်၍ ြြုလုြ်ကသာ ကရေ ့က့ြြာင်းကတာင်ယာစိုေ်ြျ ိုးကရး နှင့် ကြမယာလုြ်ေိုင်ကြြာင်းကတာင်ယာစိုေ်ြျ ိုးကရး နှင့် ကြမယာလုြ်ေိုင်

ြိုင်ဆိုင်မှု    ြိုင်ဆိုင်မှု    

ရှမ်းြြည်နယ်များသည် ကဂဟစနစ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများအရ အလွန် ေွဲြြားသည့်နည်းတူ ကြမအသုံးေျမှုနှင့် ဓကလ့
ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုများသည်လည်း ြုံစံအမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် တည်ရှိကနသည်။ ကြမြြန ့်နှင့် ေျ ိုင့်ဝှမ်းများတွင် ကရ
သွင်း စြါး၊ မိုးစြါးများ နှင့်အြေား သီးနှံများေို စိုေ်ြျ ိုးြေငြီူး  ကတာင်တန်းကဒသများတွင် ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာသည် 
အဓိေ ကြမအသံုးေျမှုအြဖစ်ရိှကနငြီး ကလှေားထစ် စြါးစုိေ်ြျ ိုးကရး နှင့် အြေားကသာ စုိေ်ြျ ိုးကရးများြဖစ်သည့် လေ်ဖေ်၊ 
ကော်ဖီ (သို)့ ဥယျာဉ်များေိုလည်း ြူးတွဲ စိုေ်ြျ ိုးြေသည်၆။ 

ရမှ်းြြညန်ယက်တာငြ်ိငု်း နနြ်နရ်ှ ိြအိုက့ေျးရွာတငွ ်ကြမဧေ (၆၅၀၀) နှင့ ်လဦူးကရ (၂၀၀၀) ဝန်းေျငက်နထုိငြ်ေငြီး လဦူးကရ
 သိြ်သည်းမှုမှာ တစ်ေီလိုမီတာြတ်လည်လျှင် ၇၆ ဦး ရှိသည်။ ထိုနယ်နိမိတ်၏ အများစုေို (၅၀၀၀ ဧေ) ကရေ က့ြြာင်း
ကတာင်ယာအတွေ် အသုံးြြုကသာ်လည်း ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာ လုြ်ေိုင်သည့် လူအ့ဖွဲအ့စည်း အတွေ် ဤလူဦးကရ 
သိြ်သည်းမှုသည် ြမင့်မားသည်။စိုေ်ြျ ိုးငြီးကနာေ် ကြမလြ်ေျိန်ေို (၃) နှစ်မှ (၄) နှစ် အထိသာ ထားရှိကသာကြောင့် အေျိန်
အားြဖင့် ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာစိုေ်ြျ ိုးသည့် စေ်ဝန်းသည် အလွန်တိုကတာင်းသည်။ 

ကြမဧေ (၅၀၀) ေန ့ေုိ် လေ်ဖေ်ြေံ နှင့် သစ်သီးများစုိေ်ြျ ိုးသည့် ဥယျာဉ်များအတွေ် အသံုးြြုထားသည်။ ကြမဧေ (၁၅၀)ေုိ
သာ ကရသွင်းစြါးစိုေ်သည့် ကလှေားထစ်စိုေ်ေင်းနှင့် (၁၀၀) ဧေေို အငမဲတမ်းယာကြမစိုေ်ေင်းအြဖစ်အသုံးြြုသည်။ 
ေျန်ကြမများမှာ ကဒသေံလူအစုအဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာကြမ၊ ကရကဝကရလဲ သစ်ကတာ၊ စားေျေ်ကြမ၊ ထင်းရှာကဖွရန် နှင့် အထွတ်
 အြမတ်ထားရာကြမတို ြ့ဖစ်သည်။ 
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

၇   ယေုအေါ လယ်ယာကြမစီမံေန ့ေွ်ဲမှုနှင့် စာရင်းအင်းဌာနဟုကေါ်ဆုိငြီး စုိေ်ြျ ိုးကရး၊ ကမွးြမူကရးနှင့် ဆည်ကြမာင်း ဝန်ကေီးဌာနကအာေ်တွင်ရိှသည်။

ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာအားလုံးသည် အစုအဖွဲြ့ိုင်ကြမများြဖစ်ငြီး မိသားစုတိုင်းသည် တစ်နှစ်လျှင် တစ်ေွေ် စိုေ်ြျ ိုးေွင့်ရှိ
သည်။ ကြမရှင်းလင်းြေင်း မစတင်မှီ စိုေ်ေင်းေွေ်များေို အားလုံး၏သကဘာတူညီေျေ်ြဖင့် ဇန်နဝါရီလတွင် ြြုလုြ်သည့်
 ကေျးရွာ အစည်းအကဝးတွင် ဆုံးြဖတ်သည်။ 

လူအစုအဖွဲြ့ိုင်ကြမြဖစ်သြဖင့် ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာများေို ကရာင်းေျြေင်း မြြုလုြ်နိုင်ြါ။ အငမဲတမ်းအသုံးြြုသည့် ကြမ
များသည် ြုဂ္ဂလိေြိုင်ြဖစ်သည့်အတွေ် ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းများထဲမှ ကသာ်လည်းကောင်း (သို)့ နီးစြ်ရာ ြအိုက့ေျးရွာ
များမှ လူများထံသို ့ကရာင်းေျနိုင်သည်။ ကြမကရာင်းေျြေင်းမှာ အလွန်ရှားြါးသည်ဟု သိရသည်။ အကြောင်းမှာ ကေျးရွာရံြုံ
ကငွေို မတည်ထားငြီး ထိုရံြုံကငွအား လူမှုကရးြွဲများအတွေ်သာ မဟုတ်ဘဲ ေေ်ေဲသည့် မိသားစုများအား ကေျးကြးရန်
အတွေ် အသုံးြြုကသာကြောင့်လည်းြဖစ်သည်။ ကဒသေံလူအဖွဲအ့စည်းများသည် ကေျးကငွအာမေံေျေ်အကနြဖင့် ြုဂ္ဂလိေ
ြိုငက်ြမများေုိ လေ်ေံငြီး ထုိကြမများအကြါ်တွင် ၎င်းတုိ၏့ အေွင့်အကရးများေုိ ေုိင်ဆုြ်ထားသည်။ ကေျးရွာသူ/သား တစ်ဦးမျှ
ကြမအသုံးြြုေွင့်အကထာေ်အထားေို ကလျှာေ်ထားြေင်း မရှိကသးြါ။ 

ကလ့လာမှု၏ အေျုြ်ေို ကဖာ်ြြထားသည့် ကအာေ်ြါစာြိုဒ်တွင် ဤသို ့နိဂုံးေျုြ်ထားသည်။ 

ကဒသေလံူအ့ဖွဲအ့စည်းအကနြဖင့ ်ကလေှားထစစ်ိေုေ်င်းများတငွြ်ငလ်ျှင ်ြဂု္ဂလေိြိငုဆ်ိငုေ်ငွ့ ်မတှြ်ုတံငထ်ားြေင်း
များေို မနှစ်သေ်ြါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုကသာ် အေယ်၍ တစ်စုံတစ်ကယာေ်သည် ကလှေားထစ်စိုေ်ေင်း (သို)့ 
လေဖ်ေြ်ေအံတေွ ်ြဂု္ဂလေိြိငုဆ်ိငုေ်ငွ့ေ်ိ ုရရှေိဲြ့ါေ ေျနရ်ှကိသာသမူျားေလည်း ကတာင်းဆိလုာနိငုင်ြီး ြဂု္ဂလေိ
ြိငုဆ်ိငုမ်ှုကအာေတ်ငွမ်ရှကိသာ အြေားကြမများ အားလုံးေိ(ုကရေ က့ြြာင်းကတာငယ်ာကြမများေိ ုဆိလုိသုည)် ဆုံးရှုံးနိငု်
ကသာကြောင့် ြဖစ်သည်။ ကြမယာများအားလုံးေို စုကြါင်းြိုင်ဆိုင်မှုကအာေ်တွင် ထားရှိရန် ကေျးရွာသားများေ 
အလိုရှိငြီး ြုဂ္ဂလိေြိုင် ကလှေားထစ်စိုေ်ေင်း ြိုင်ရှင်များေလည်း ၎င်းတို၏့ အေွင့်အကရးများနှင့် ကဒသေံလူ ့အဖွဲ ့
အစည်းတွင် လုံြေုံ သည်ဟု ေံစားရငြီး ထိုအတွေ် ကနရာေျထားကရးနှင့် ကြမစာရင်း ဌာနမ၇ှ မှတ်ြုံတင် မလိုအြ်
ကြောင်းဆိုသည်။ 

ေူးြရာ ရွာသားများ (ဓါတ်ြုံ - Christian Erni)
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

ြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ( ၆ ) - ေယားြြည်နယ်- ေွိုင်ငံ့ လူြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ( ၆ ) - ေယားြြည်နယ်- ေွိုင်ငံ့ လူ ့အ့ဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်း၏ အငမဲတမ်း စိုေ်ြျ ိုးအစည်း၏ အငမဲတမ်း စိုေ်ြျ ိုး

ကသာ ကတာင်ယာ နှင့် ကြမယာလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု  ကသာ ကတာင်ယာ နှင့် ကြမယာလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု  

ေွိုင်ငံ့ လူအ့ဖွဲအ့စည်းသည် ေယားြြည်နယ် ဒီကမာဆိုငမိုန့ယ်တွင် တည်ရှိသည်။ သိုက့သာ် စိုေ်ြျ ိုးကရးဆေ်စြ် ကဂဟ
စနစ်သည် အထေ်ေကဖာ်ြြေဲ့သည့် ေူြရာ လူအ့ဖဲွအ့စည်းနှင့် လွန်စွာမှ ေွာြေားသည်။ ေိွုင်င့ံရွာ၏ နယ်နိမိတ်မှာ (၁၁) 
ေီလိုမီတာ ြတ်လည်သာရှိငြီး ေူြရာ လူအ့ဖွဲအ့စည်းထေ် တဝေ်ေန ့်ကသးငယ်သည်။ သိုက့သာ် လူဦးကရမှာ ေူြရာ နီးြါး
ရှိသည်( လူဦးကရ (၅၀၀) ရှိငြီး ေူြရာတွင် (၆၀၀) ရှိသည်)။ ကနထိုင်သူများမှာ ေယန်း-ေငန်လူမျ ိုးများြဖစ်သည်။ ၎င်းတို ့
နယ်နိမိတ်၏ ထေ်ဝေ်ေန ့်မှာ ထူထြ်ကသာ သစ်ကတာများြဖစ်ငြီး စိုေ်ြျ ိုးရန် မြဖစ်နိုင်ကေျ။ ေျန်ရှိကသာ ကြမကနရာ၏  
(၃၂%) သည် ကြမြြန ့ေ်ဲသ့ို ြ့ဖစင်ြီး ကြမဆလီောကောင်းမနွသ်ည့ ်ကြမနမီျားြဖစသ်ြဖင့ ်အငမဲတမ်းစိေုြ်ျ ိုးနိငုက်သာ ကတာငယ်ာ
အြဖစ် လုြ်ေိုင်ရန် သင့်ကတာ်သည်။ (၄%) မှာ ကရသွင်းစြါးစိုေ်သည့် ကြမြဖစ်သည်။ ကြမယာစုစုကြါင်း၏ (၂%) တွင်သာ 
အေျိန်ြောြမင့်စွာ ကြမလြ်ြေင်း မြြုလုြ်ဘဲ (၄) နှစ် (၅) နှစ်သာ အနားကြး၍ ကတာင်ယာေို လုြ်ေိုင်ြေသည်။ ထိုက့ြောင့်
 ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာသည် လူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်းေို အကထာေ်အေူများစွာ မြြုြါ။ 

ေွိုင်ငံ့လူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ ကြမြိုင်ဆိုင်မှု (၃) မျ ိုးေို အသိအမှတ်ြြုသည်။ ၎င်းတိုမ့ှာ ြုဂ္ဂလိေြိုင်၊ မျ ိုး
နွယ်စုြိုင် နှင့် အများြိုင်တို ြ့ဖစ်ငြီး အရင်းအြမစ်များေို ထုတ်ယူသုံးစွဲြေင်းနှင့် ြတ်သေ်သည့် စည်းမျဉ်းများစွာ ရှိသည်။ 
စိုေ်ြျ ိုးကြမအများစုသည် ြုဂ္ဂလိေြိုင်ြဖစ်ငြီး အေျ ိုေ့ို မိသားစုဝင်များအြေား အကမွေွဲကဝကြးြေင်း မြြုမှီ အေျိန်အထိ 
ြူးတွဲြိုင်ဆိုင်ြေသည်။ သစ်ကတာကြမ အနည်းငယ် (၁၃.၈ ဟေ်တာ၊ ကေျးရွာကြမ၏ ၁.၃ %) ေို မျ ိုးနွယ်စုများေ ြိုင်ဆိုင်
ငြီး ေျန်ရှိကသာ သစ်ကတာများမှာ အများြိုင် ြဖစ်သည်။ 

စုစုကြါင်း မိသားစု (၈၆) စု မှ (၄၇) စုသည် ကြမအသုံးြြုေွင့် ြုံစံ (၇) နှင့် ြုံစံ (၁၀၅) ေို ရရှိထားသည်။ သိုက့သာ် ထိုလေ်မှတ်
များသည် ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ အသိအမှတ်ြြုထားသည်များေို ထြ်ကလာင်း သေ်ကသြြုြေင်းသာြဖစ်ငြီး ဓကလ့ထုံးတမ်း
အရ ကြမယာလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်သည့် စနစ်သည် လူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ ကြမယာနှင့် အရင်းအြမစ်များေို စီမံေန ့်ေွဲသည့် အဓိေ 
မူကဘာင်အြဖစ်ရှိကနကသးသည်။ ဥြမာ - ကြမြိုင်ရှင်များအကနြဖင့် ၎င်းတိုက့ြမများေို ကရာင်းေျြိုင်ေွင့်ရှိကသာ်လည်း ၎င်းတို ့
၏ ရည်ရွယ်ေျေ်ေို မျ ိုးနွယ်စုကေါင်းကဆာင်၊ မိသားစုနှင့် အြေား ကဆွမျ ိုးများထံ ဦးစွာ အသိကြးရမည်ြဖစ်သည။ ကရာင်းေျ
လိုသူ၏ ကမာင်နှမရင်းေျာများမှ ကြမေို မဝယ်ယူနိုင်သည့် အကြေအကနတွင်သာလျှင် ကေျးရွာတွင်းရှိ အြေားသူများ (သို)့ 
အြေားနီးစြ်ရာကေျးရွာမှ လူများထံသို ့ကရာင်းေျနိုင်သည်။ အေယ်၍ နီးစြ်ရာ ရွာမှသူများေို ကရာင်းေျမည်ဆိုြါေ ထိုသူ
တိုသ့ည် ေယားတိုင်းရင်းသားများြဖစ်ရန် လိုအြ်သည်။ ကေျးရွာတွင် ကနထိုင်သူများေသာလျှင် ကရ၊ သစ် (သို)့ ထုံး  
စသည့် ကေျးရွာနယ်နိမိတအ်တငွ်းရိှ အရင်းအြမစ်တိုေ့ိ ုထတုယ်နူိငုသ်ည။် ထိသုို ြ့ြုလြ်ုြါေ အရင်းအြမစ်တစ်ေုစီ အတေ်ွ
ထားရှိကသာ စည်းမျဉ်းများနှင့် အညီ ထုတ်ယူရမည်။ 

ေိုင်မာကသာ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ စနစ်များသည် စုကြါင်းကြမယာများရှိြေင်းတွင် မမှီေိုကြောင်းနှင့် ကေျးရွာနယ်နိမိတ်
အတွင်းရှိ ကြမများတွင် လူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ လုြ်ြိုင်ေွင့်ရှိြေင်း၌ ြို၍ မှီေိုကြောင်းေို ေွိုင်ငံ့ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏ ြဖစ်ရြ်
တွင် ကတွရ့သည်။ နန်ြန်ရွာရှိ ြအို လူအ့ဖွဲအ့စည်းတွင် ကတွရ့သည့်အတိုင်း ေွိုင်ငံ့ရွာ၏ စုကြါင်းလေ္ခဏာ ဝိကသသမှာ 
ေိုင်မာငြီး ၎င်းတို၏့ ကေျးရွာေို ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ စနစ်ကအာေ်တွင်သာ ထားလိုသည်။

ကရေကရေ ့က့ြြာင်းကနထိုင်ြေင်းကြြာင်းကနထိုင်ြေင်း

အြေားအရြ်သို ့ ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်ြေင်းသည် ကြမယာအသစ် 
ရှာကဖွြေင်း (သို)့ အြေားကသာ အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်းများေို 
ရှာကဖရွန ်ြဖစင်ြီး ၎င်းသညလ်ည်း အရင်းအြမစရ်ှားြါးမှုကြောင့်
ြဖစ်သည်။ ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်ြေင်းသည် ကရေ က့ြြာင်းသွားသူများ

၏ မူလ လူအ့ဖွဲအ့စည်းအတွေ် ဖိအားနည်းြါးကစကသာ်လည်း 
၎င်းတိုသ့ွားကရာေ်ကနထိုင်မည့် ကြမကနရာနှင့် အသေ်ကမွးဝမ်း
ကြောင်းြြုရာ ကဒသ အတေွက်ြြာင်းလဲမှုများေိ ုကသေျာကြါေ်
 ြဖစ်ကစမည်ြဖစ်သည်။ ြထမအေျေ်အကနြဖင့် ကရေ က့ြြာင်း
ကနထိုင်သူအသစ်များကြောင့် ကဒသေံလူဦးကရများ၏ (ဌာကန
တိုင်းရင်းသားများအား ထိေိုေ်ကလ့ရှိသည်) ကနရာ ဆုံးရှုံးြေင်း
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

မတူညီကသာ ယဉ်ကေျးမှုများ နှင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ် 
ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များ ေျင့်သုံးြေသည့် နိုင်ငံတဝှမ်းမှ လာ
ကရာေ်ကနထုိင်ြေသူများအတွေ် စည်းလံုးညီညွှတ်ကသာကဒသေံ 
လူအ့ဖွဲအ့စည်း အကြေြြုစနစ်များေို ြြန်လည်တည်ကဆာေ်
ရန် စိန်ကေါ်မှုကေီးနှင့် ကတွရ့နိုင်သည်။ 

ြမစ်ဝှမ်းကဒသတွင် အကြေေျကနထိုင်ရန် လုြ်ကဆာင်ေဲ့သည့် 
အေျိန်မှာစ၍ ကြမယာအသုံးေျမှု နှင့် ြိုင်ဆိုင်ေွင့်များသည် 
အစိုးရြြဋ္ဌာန်းကသာ ဥြကဒအတိုင်း ြဖစ်လာသည်။ ကြမယာ
အများစုမှာ ြုဂ္ဂလိေြိုင်ြဖစ်လာငြီး ကြမြိုင်ရှင်များသည် ကြမ
အသုံးြြုေွင့်များ (ြုံစံ-၇) ေို လွန်ေဲ့သည့် နှစ်များတွင် ကလျှာေ် 
ထားေဲ့ ြေသည်။ အထေ်ေကဖာ်ြြမှုအတွေ် ေွင်းဆင်းကလ့ 
လာမှုြြုေဲ့ရာ ကြမြိုင်ရှင် (၇၁%) တွင် ြုံစံ (၇) များရှိသည်။ 
အဆိုြါကေျးရွာများတွင် အများြိုင်ကြမများ မရှိကတာ့ြါ။ ယေင်
ေရှိေဲ့ကသာ အများြိုင် စားေျေ်ကြမများသည်လည်း ကေျးရွာ
နယ်နိမိတ် ေျဲထ့ွင်းမှုကြောင့် ကြျာေ်ေွယ်ေဲ့သည8်0 ။ 

ြမစ်ေမ်းနံကဘးနှင့် အရင်းအြမစ်များြဖစ်သည့် ဓနိြင်
များနှင့် အြေားကသာ အြင်များသည်ြင်လျှင် လယ်ကြမ
နှင့် အိမ်ြေံကြမများ၏ အစိတ်အြိုင်းများြဖစ်လာသည်။ 
ထိုသိုမဟုတ်လျှင်လည်း ြမစ်ေမ်းနံကဘးများသည် 
သစ်ကတာကြမများြဖစ်လာသည်။81 

ဒီကရကတာများ အများစုြါဝင်ကသာ ြမစ်ဝှမ်းကဒသ၏ သစ်ကတာ
ကြမများအားလုံးသည် နိုင်ငံကတာ်ြိုင်ကြမြဖစ်၍ သစ်ကတာဦးစီး 
ဌာန၏ စီမံေန ့ေ်ွဲမှုကအာေတ်ငွ ်ရှသိည။် သိုက့သာ ်ဒကီရကတာများ
 သည် လူအ့ဖွဲအ့စည်း အများအြြား၏ အသေက်မွးဝမ်းကြောင်း
အတွေ် အလွန်အကရးြါသည်။ ကအာေ်တွင် အကသးစိတ် 
ဆေလ်ေက်ဖာြ်ြထားသည့အ်တိငု်း အေျ ိုက့သာ လူအ့ဖွဲအ့စည်း
များသည် ထိုသစ်ကတာများနှင့်ြတ်သေ်သည့် ၎င်းတို၏့ ေိုယ် 
ြိုင်အေွင့်အကရးများေို အစုအဖွဲြ့ိုင်သစ်ကတာများ ဖွဲစ့ည်းြေင်း
ြဖင့် ောေွယ်ရန် ကေိုးြမ်းကနြေသည်။ 

လုြ်အားကရေလုြ်အားကရေ ့က့ြြာင်းြေင်းကြြာင်းြေင်း

ယကနက့ေတ်ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လုြ်အားကရေ က့ြြာင်းြေင်းဟုဆို
ရာတွင် အသေ်ငယ်ရွယ်ကသာသူများသည် ၎င်းတို၏့ ကေျးရွာ
များေိ ုစနွ ့၍် အြေားကဒသ၌ အလြုအ်ေိငုမ်ျားရှာကဖြွေင်းြါဝင်
သည်။ ဤသည်မှာ အထင်ရှားဆုံး ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်သည့် ြုံစံ
ြဖစ်သည်။ လူငယ်များသည် ြမန်မာနုိင်ငံတွင်းရိှ ငမို ့ြြများသုိ ့(သုိ)့ 
အိမ်နီးေျင်းနိုင်ငံများ သို ့(အထူးသြဖင့် ထုိင်းနုိင်ငံ) ကရေ က့ြြာင်း
ြေသည်။ ၂၀၁၄ နှင့ ်၂၀၁၅ တငွ ်မကေွးတိငု်းနှင့ ်ဧရာ၀တတီိငု်း

နှင့် မူလကနထိုင်သူများ၏ ကြမယာလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု (ကရေ  ့
ကြြာင်းကတာင်ယာစနစ်)ြျေ်စီးြေင်း ြဖစ်ကလ့ရှိသည်။ ဒုတိယ 
အကနြဖင့ ်မလူကနထိငုသ်မူျားသည ်ကဒသေမံျားြဖစက်နတတင်ြီး
ကြမယာအသုံးြြုမှု ြုံစံသစ်များနှင့် အရင်းအနှီးအသုံးြြုမှုေို 
မိတ်ဆေ်ကြးြေင်း (သို)့ တတိယအေျေ်အကနြဖင့် ကရေ က့ြြာင်း
သွားသည့က်နရာတငွ ်လဥူီးကရ တိုးြွားလားြေင်းကြောင့ ်ကြမယာ
ေို ဖိအားြဖစ်ကစ၍ ကြမအသုံးေျမှု ြုံစံအသစ်များ ကြါ်ထွေ်လာ
ြေင်းတို ြ့ဖစ်သည်။ 

အကြေေျကနထိုင်သူများ ကရေအကြေေျကနထိုင်သူများ ကရေ ့က့ြြာင်းကနထိုင်ြေင်းကြြာင်းကနထိုင်ြေင်း

ဆင်းရဲနမွ်းြါး၍ ကြမယာမဲ ့လယသ်မားများသည ်ကြမယာရှာကဖွ
ရန်အတွေ် လူဦးကရနည်းြါးကသာ ကဒသများသို ့ကရေ က့ြြာင်း၍ 
ကနထိုင်ြေင်းသည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ကေီးကေီးမားမား သတိြြု
ဖွယ် မြဖစ်ြွားကသးြါ။ ယကနက့ေတ်တွင် ကြြာင်းကရေ က့နထိုင်ြေ
သည့် ကနရာများမှာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ငမို ့ြြ နှင့် နိုင်ငံြေားသိုသ့ာ 
ြဖစ်သည်78။ သုိက့သာ် ေေျင်ြြည်နယ်တွင် ကတွရ့သည့် တစ်သျှူး 
ငှေ်ကြျာစိုေ်ေင်းများေဲ့သိုက့သာ စေ်မှုအ  ကြေြြု စိုေ်ြျ ိုးကရး
လြုင်န်းများ ကေီးထွားလာြေင်းကြောင့ ်ကဒသေလံယသ်မားများ
၏ကြမယာများ ဆုံးရှုံးြေင်း၊ စစ်ြွဲများကြောင့် ကြမယာများ ဆုံးရှုံး
ြေင်း နငှ့ ်ြမနမ်ာနိငုင်အံြေားကဒသများနငှ့ ်တရတုန်ိငုင်မံ ှအလြု်
 သမားများစွာ ကြြာင်းကရေ က့နထိုင်ြေင်းများေို ြဖစ်ကစသည်79။ 
ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏ အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်းနှင့် လူ
ကနမှုဘ၀ေို အေျ ိုးသေ်ကရာေ်မှု ြဖစ်ကစသည့် အဆိုြါစိုေ် 
ေင်းများအကြောင်းေို မှတ်တမ်းတင်ထားြေင်း များစွာရှိကသာ် 
လည်း ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုများေို မည်သို ့
အေျ ိုးသေ်ကရာေ်သည်ေိုမူ အနည်းငယ်သာ သိရှိရသည်။ 

နိုင်ငံကတာ်မှ အေျ ိုးကဆာင်ြြုလုြ်သည့် အကြေေျကနထိုင်သူ 
များ ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်ြေင်းသည် ေိုလိုနီကေတ်တွင် ကေီးကေီး 
မားမားြဖစ်ေဲ့သည်။ ထုိောလတွင် ဧရာ၀တီကဒသ၌ စြါးစုိေ် 
ြျ ိုးရန် လူလိုအြ်သြဖင့် အထေ်ြမန်မာြြည်မှ လယ်သမားများ
အား ကြြာင်းကရေ က့နထိုင်ရန် ြံ့ြိုးေဲ့သည်။ ထိုသို ့အစုလိုေ် ကရ ေ ့
ကြြာင်းကနထိုင်ြေင်းကြောင့် ေျန်ေဲ့သည့်ကဒသတွင်လည်း များ
စွာကြြာင်းလဲမှုြဖစ်ကစသည် (သို)့ အစိုးရမှ ကနရာေျထားကြး
ြေင်းကြောင့်လည်း အကြြာင်းအလဲြဖစ်ကစငြီး ဓကလ့ထုံးတမ်း
ဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှုများေိ ုကြြာင်းလဲကစသည။် ဧရာ၀တီ
ြမစ်ဝှမ်းကဒသနှင့် အလယ်ြိုင်းကဒသ၏ ကြမယာလုြ်ေိုင်ြိုင် 
ဆိုင်မှုေို နိှငု်းယှဉ်ကလ့လာရာတွင် ေိုလိုနီအုြ်ေျုြ်ကရးကြောင့် 
ကြြာင်းကရေ အ့ကြေေျကနထိုင်သူများ၏ ကြမယာလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်
မှုေို ကေီးမားစွာအေျ ိုးသေ်ကရာေ်ကစကြောင်း ကတွရ့သည်။ 
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

တွင် ြြုလုြ်ေဲ့သည့် ကလ့လာမှုအရ ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်မှုသည် 
ြမင့တ်ေက်နငြီး မကေွးတိငု်းရှ ိ(၅) မသိားစလုျှင ်တစဦ်းနှုန်း နငှ့်
 ဧရာ၀တတီိငု်းတငွ ်(၄) မိသားစုလျှင ်တစ်ဦးနှုန်းြဖင့ ်ကရေ က့ြြာင်း
ကနထိုင်ကြောင်းကတွရ့သည်။ အဓိေကြြာင်းကရေ က့နထိုင်သည့် 
ကဒသများမှာ အလုြ်အေိုင်အေွင့်အလမ်းများြြား၍ ကဆာေ် 
လုြ်ကရး၊ စားကသာေ်ဆိုင် နှင့် လေ်ဖေ်ရည်ဆိုင်တိုတ့ွင် 
အလုြ်ရနုိင်သည့် ရန်ေုန် နှင့် မန္တကလး ြဖစ်သည်။ အေျ ို ့ 
ကရေ က့ြြာင်းကနထိငုသ်မူျားထဲမ ှရာေိငုန်ှုန်း အနည်းငယသ်ည ်ြိမုို
ကောင်းမွန်၍ ြုံမှန်အလုြ်ရှိကသာ အထည်ေျုြ်များတွင် လုြ် 
ေိုင်ြေသည8်2 ။ 

ြြင်ြသို ့ လုြ်သားအင်အား ကရေ က့ြြာင်းြေင်းသည် လူအ့ဖွဲ  ့
အစည်း၏ စုဖွဲ မ့ှုေို ကြြာင်းလဲကစငြီး ကြမယာအသုံးေျမှုနှင့် 
ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုများအကြါ် အေျ ိုးသေ် 
ကရာေ်ကစသည်။ ရှမ်းြြည်ကတာင်ြိုင်းရှိ ရှမ်း၊ ဓနု နှင့် ြအို8့3 
လူအ့ဖွဲအ့စည်းများြေားတငွ ်ြြုလြုေ်ဲသ့ည့ ်ကလလ့ာမှုများအရ
ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်သည့် လူငယ်များကြောင့် လူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ 
စုဖွဲမ့ှုနှင့် ကြမယာြိုင်ဆိုင်မှုေို ထိေိုေ်ကြောင်းကတွရ့သည်။ 

ဤကြြာင်းလဲမှုများသည် လူဦးကရကနထိုင်မှုေို အေျ ိုး
သေက်ရာေက်စသည ်အဘယ့က်ြောင့ဆ်ိကုသာ ်ထိငု်းနိငုင်ံ
သို  ့ ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်ြေသူများမှာ လူငယ်အရွယ် 
လင်မယားများြဖစ်ငြီး အသေ်ကေီးကနငြီြဖစ်ကသာ ၎င်း
တို၏့ မဘိများနငှ့ ်ေကလးငယမ်ျားေိ ုကေျးရွာတငွ ်ထား
ရစ်ေဲ့ ြေသည်။ ထိုက့ြောင့် ကေျးရွာမှ ကရေ က့ြြာင်းသွား
သည့် သားသမီးများ၏ မိဘအိုများသည် ၎င်းတို၏့ ကြမ
တွင် ထွန်ရေ်ရန်အတွေ် အလုြ်သမားများေို ငှားရမ်း
ရသည်။ 

ြြင်ြမှ အလုြ်သမားများေို ရာသီအလိုေ် ငှားရမ်းရသည့် 
အတွေ် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ စနစ်များအကြါ် အေျ ိုးသေ် 
ကရာေ်ကစငြီး ငှားရမ်းြေင်း (သို)့ ကြမလွတ်တွင် ယာယီအသုံးြြု
စိုေ်ြျ ိုးြေင်း စသည့် လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်သစ်များထွေ်
ကြါ်လာသည်84။ တေျိန်တည်းတွင် လူဦးကရကေီးထွားမှု၊ ကစျး
ေေွစ်စုည်းမှု နငှ့ ်စိေုြ်ျ ိုးကရးလြုင်န်းများ၏ စီးြွားကရးဖအိား
များကြောင့် ကဒသေံများတွင် ကြမယာမဲ့များ များြြားလားသည်။
သိုက့သာ် ကလ့လာမှုတွင် ကတွရ့ှိေျေ်အရ85

ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏ စည်းလုံးညီညွှ တ်မှုသည် 
ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်ြေင်းနှင့် ကြမယာဖိအားများကြောင့် 
ေေလ်ဲလာကသာလ်ည်း ကဒသေလံူအ့ဖွဲအ့စည်းများသည်

ေိုင်မာစွာ ရြ်တည်ကနဆဲြဖစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆို
ကသာ် လယ်သမားများသည် ၎င်းတို၏့ ကြမယာများနှင့် 
ဓကလ့ထုံးတမ်းများေို ယဉ်ကေျးမှု အကမွအနှစ်အြဖစ် 
တန်ဖိုးထားကသာကြောင့် ြဖစ်သည်။ ကဒသေံလူအ့ဖွဲ  ့
အစည်းများ၏ စုဖွဲမ့ှုေို ထိန်းသိမ်းရန်အတွေ် ကြမယာ
သည် အလွန်အကရးကေီးကြောင်း ရှုြမင်ြေသည်။ လယ် 
သမားများသည် ကြမယာကရာင်းေျရန် အေွင့်အလမ်းများ
ရှိကသာ်လည်း အများစုမှာ ကြမကရာင်းေျမည့်စိတ်ေူးေို  
ြစြ်ယြ်ေြေင်းသည ် ထိသုိုက့သာ ဓကလမ့ျားနငှ့ ်သေဆ်ိငု်
ကသာ သာဓေ ြဖစ်သည်။

D.  ကေးေွေ်စုစည်းမှု D.  ကေးေွေ်စုစည်းမှု 

လူဦးကရတိုးတေ်လာမှုအြြင်  ကဒသအလိုေ်၊ ေမ္ဘာတစ်ဝန်း 
ေုန်ြစ္စည်းဝယ်လိုအားကြြာင်းလဲမှုများေ ကြမယာ အသုံးြြုမှု
အကြါ် များစွာသေက်ရာေမ်ှုရှသိည။် ြိမုိြုမင့မ်ားကသာဝငက်ငရွရှိ
ရန် လယ်သမားများသည် ကြမယာများေို ြုံစံအသစ်များြဖင့် 
ကြြာင်းလဲအသံုးြြုလာြေသည်86။ ြမန်မာနိင်ုငံသည် အကရှက့တာင်
အာရှတွင် ကရာ်ဘာစိုေ်ြျ ိုးကသာ ဦးဆုံးနိုင်ငံများထဲတွင် ြါဝင်
သည်။ ၂၀ ရာစုအကစာြိုင်းတွင် ငဗိတိသျှေိုလိုနီများ၏ မိတ်
ဆေ်ကြးြေင်းြဖင့် မွန်ြြည်နယ်ရှိ အကသးစားလုြ်ငန်းရှင်များ
ေ ြထမဦးဆံုးစုိေ်ြျ ိုးေဲ့ ြေငြီး ၁၉၉၀ ေုနှစ် ကရာ်ဘာကေးတေ် 
လာေျိန်တွင် မွန်ြြည်နယ်၊ ေရင်ြြည်နယ်နှင့် တန င်္သာရီတိုင်း
တိုတ့ွင် ြိုမိုစိုေ်ြျ ိုးလာေဲ့ြေသည်။87 

ဘိန်း၊ ကော်ဖီ၊ လေ်ဖေ် (သို)့ ကရာ်ဘာ ေဲ့သိုက့သာ စီးြွားြဖစ်
သီးနှံစိုေ်ြျ ိုးြေင်းေို ကရှရှည်ေုန်ထုတ်လုြ်ဝမ်းစာဖူလုံကရး 
အကထာေ်အေူအြဖစ် စတင်လုြ်ေိုင်လာေဲ့ ြေသည8်8။ သိုရ့ာ
 တွင် ကအာေ်တွင် ကဖာ်ြြထားကသာ ကလ့လာေျေ်များ အရ 
အကရှက့တာငအ်ာရတှစက်လျှာေအ်တငွ်း တစြ်ေားကသာ ကြမယာ
သုံးများမှုြုစံမံျားသည ်အကထာေအ်ေြူဖည့စ်ေွရ်နသ်ေသ်ေ်
 မဟုတ်ြဲ ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာစနစ်ေို အလျင်အြမန်ြင် 
အစားထိုးလာကြောင်း ကတွရ့ှိရသည်။ 

ကရေကရေ ့က့ြြာင်းကတာငယ်ာစနစမ် ှစီးြွားြဖစသ်ီးနှသံစက်တာကရာကနှာကြြာင်းကတာငယ်ာစနစမ် ှစီးြွားြဖစသ်ီးနှသံစက်တာကရာကနှာ
စိုေ်ြျ ိုးကရးစနစ်သိုစိုေ်ြျ ိုးကရးစနစ်သို ့့

အကရှက့တာင်အာရှအတွင်းရှိ ကတာင်တန်းနှင့် သစ်ကတာများ
တွင် လုြ်ေိုင်ကနကသာ ေုန်ြမင့်ြိုင်းကတာင်သူများနည်းတူ 
ြမန်မာနုိင်ငံရိှ ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာစုိေ်ြျ ိုးသူများသည် ကြမယာ 
သုံးစွဲမှုြုံစံသစ်များြဖင့် လုြ်ေိုင်လာြေသည်။ ၎င်းြုံစံသစ်များ 



36

အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာစနစ်မှ စီးြွားြဖစ်သီးနှံသစ်ကတာ ကရာ 
ကနှာစိုေ်ြျ ိုးကရးသိုေ့ူးကြြာင်းမှုသည် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ 
တစ်ဦးေျင်း ကြမယာသုံးစွဲမှုစနစ်သို ့ကြမယာြိုင်ဆိုင်ေွင့်များေို 
စုစည်းမှုြဖစ်ကစသည် သို ့စုကြါင်းြိုင်ဆိုင်မှုများေို တစ်ဦးြိုင်
များအြဖစ် အစားထုိးမှုများြဖစ်လာကစသည်။ သမုိင်းတစ်ကလျှာေ် 
တွင် ကြမယာသုံးစွဲမှုအကြြာင်းအလဲအကြါ်မူတည်၍ ဓကလ့ထုံး 
တမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ် ကြြာင်းလဲလာသည်ေို 
ကတွရ့သည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်၏ 
ြြုင်လွယ်ကြြာင်းလွယ်မှုေို ကတွန့ိုင်သည်။ သိုရ့ာတွင် ကြမယာ
သုံးစွဲမှုြုံစံသစ်များနှင့် စနစ်များကြောင့် ြဖစ်ကြါ်လာကသာ တစ်
ေျ ိုက့ြြာင်းလဲမှုများသည် ကဒသအတွင်းရှိ လူမှုဆေ်ဆံကရးများ
ေို အကေီးအေျယ် ကြြာင်းလဲကစ ကြောင်း ကတွရ့သည်။ ဥြမာ 
- ေရင်ြြည်နယ်၊ ကလေုိငမိုန့ယ်ေွဲရှိ  ကဂဘာလူမျ ိုးစုများတွင် 
ကတွရ့သည်။  

သည် ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာစိုေ်ြျ ိုးြေင်းေို ြဖည့်စွေ်ကထာေ်
ေူကြးြေင်း (သို)့ အစားထိုးြေင်းြဖစ်လာငြီး ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်
 ရာ ကြမယာသုံးစွဲမှုစနစ်အကြါ်တွင်လည်း သေ်ကရာေ်ကြြာင်း 
လဲမှုများရှိလာနိုင်သည်။

ြမန်မာ-ထိုင်းနယ်စြ်နှင့် ြဲေူးရိုးမတွင် ကနထိုင်ြေကသာ ေရင်
လူမျ ိုးများသည် ၎င်းတို၏့ သဘာဝရင်းြမစ်များစီမံေန ့်ေွဲမှုနှင့် 
ရှုြ်ကထွးကသာ  ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာစိုေ်ြျ ိုးြေင်းများကြောင့် 
လူသိများသည်။89 ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ကြမယာရှားြါးမှုများနှင့် 
ကေးေွေ်လုိအြ်ေျေ်များအြြင် ကအာေ်တွင် ကဖာ်ြြထားသည့် 
ကလ့လာေျေ်များအရ ကေးေွေ် စုစည်းမှုများသည် စီးြွားြဖစ်
သီးနှံသစ်ကတာကရာကနှာစိုေ်ြျ ိုးကရးစနစ်ေို ကြမယာသုံးစွဲမှု
အဓိေြုံစံအြဖစ် တိုးတေ်ကစသည်90။ ၎င်းြြင်ြ လိုအြ်ေျေ်
များေိြုေည့ေ်ာ ကြြာင်းလဲသုံးစွဲလာသည့ ်ကြမယာသုံးစွဲမှုစနစ်
မှာမူ လူသိနည်းသည်။ 

ြဖစ်ရြဆ်န်းစစ်ကလလ့ာမှု ( ၇ )  -  ေရငြ်ြည်နယ် ကဂဘာမျ ိုးနွယ်စုအတငွ်း စီးြွားြဖစ်သီးနံှသစ်ကတာြဖစ်ရြဆ်န်းစစ်ကလလ့ာမှု ( ၇ )  -  ေရငြ်ြည်နယ် ကဂဘာမျ ိုးနွယ်စုအတငွ်း စီးြွားြဖစ်သီးနံှသစ်ကတာ

ကရာကနှာစိုေ်ြျ ိုးကရးသိုကရာကနှာစိုေ်ြျ ိုးကရးသို ့ ့ကြြာင်းလဲြေင်း ကြြာင်းလဲြေင်း

ကဂဘာမျ ိုးနွယ်စုများသည် ေရင်အနွယ်တွင် ြါဝင်ကသာ တိုင်းရင်းသားအုြ်စုြဖစ်သည်။ လွန်ေဲ့ကသာဆယ်စုနှစ် ကလးေု
အတငွ်း ကဂဘာလမူျ ိုးများ၏ အသေက်မွးဝမ်းကြောင်းလြုင်န်းသည ်ကရေ က့ြြာင်းစိေုြ်ျ ိုးြေင်းနငှ့ ်စြါးစိေုေ်င်းအနည်းငယ်
ေိုအကြေေံကသာ ဝမ်းစာဖူလုံစိုေ်ြျ ိုးကရးမှ စီးြွားြဖစ်သီးနှံသစ်ကတာစိုေ်ြျ ိုးကရးသို ့ ေူးကြြာင်းလာေဲ့ရာ စားနြ်ရိေ္ခာ 
ထုတ်လုြ်မှုအား အလွန်နည်းလာသည်။  ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာစိုေ်ြျ ိုးကရးမှ ကော်ဖီနှင့် ဖာလာ (black cardamom) တို ့
ေို စီးြွားြဖစ် စိုေ်ြျ ိုးလာြေင်းကြောင့် စုကြါင်းကြမယာများသည် ြုဂ္ဂလိေြိုင်ြဖစ်လာြေသည9်1။ ကတာင်သူလယ်သမား
များေ ဝငက်ငရွသီးနှ ံစိေုြ်ျ ိုးငြီး အစားအစာများေိ ုကေးတငွ ်ဝယယ်ရူန ်လိလုားလာြေသညန်ငှ့အ်မျှ မမိဖိာသာအစားအစာ
ဖူလှုံကရးမှာ တကြဖးကြဖးေျဆင်းလာေဲ့သည်။ လယ်သမားများ၏ စီးြွားကရး မျေ်စိများကြောင့် ကြမယာများသည်လည်း 
ေနုြ်စ္စည်းသာသာ ြဖစလ်ာြေငြီး ဝမ်းစာ မလုကံလာေသ်ည့ ်မသိားစမုျား၏ ကသာေကြောင့က်ြမယာ ကရာင်းေျမှုများသည်
ကြမယာအကြမာေ်အများ ြိုင်ဆိုင်သူများေို ထွေ်ကြါ်လာကစသည်။92

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်စနစ်သည် ကြမယာအသုံးြြုမှုကြြာင်းလဲမှုများနှင့်လိုေ်ကလျာရန် ကြြာင်းလဲကနရ
ငြီး ကဒသလူထုေမူ ၎င်း၏ အေျ ိုးဆေ်များေို ကေိုတင်ြမင်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်အတွေ် လူမှုအသိုင်းအဝန်းမညီမျှမှုများေို
လည်း ောေွယ်နိုင်ြေင်း မရှိကတာ့ကြ။ 

… စီးြွားြဖစ်ဖာလာစိုေ်ြျ ိုးကရးေျယ်ြြန ့်လာကသာအကနအထားတွင်တစ်ဦးြိုင်နှင့် အစုြိုင်စိုေ်ြျ ိုးကရး အြေား 
ေွာဟေျေ်များရှိကနလာသည်ေို ကတွရ့သည်။ တစ်ဦိးြိုင်တွင် စိုေ်ြျ ိုးသူ၏ လိုလားေျေ်အလိုေ် စီးြွားြဖစ် 
စိုေ်ြျ ိုးကရးစနစ်ေို ေျဲထ့ွင်ော စီးြွားကရး အေွင့်အလမ်းအသစ်များ လျင်လျင်ြမန်ြမန် ရရှိတတ်ြေသည်။ ကဒသ
အဆင့်တွင် စီးြွားကရးအေွင့်အလမ်း ရုတ်တရေ်ထွေ်ကြါ်လာြေင်းေ  ကဒသအကြါ် လေမ်းမုိးမှုအားကေီးသည်။ သဘာဝ 
ရင်းြမစ်စီမံေန ့်ေွဲမှုနည်းနာများ (ဥြမာ- ကြမယာကရာင်းေျြေင်း၊ အစုြိုင်ကနရာများေို ထိန်းသိမ်းြေင်း) ေို လိုေ်နာ
နုိင်ြေင်း မရိှကတာ့ြဲ ကဒသကြမယာကေးေွေ် ြျေ်စီးမှုနှင့် လူမှုကရးအဆင့်ေဲွြေားမှုများ အလျင်အြမန်ြဖစ်ကြါ် ကစသည်။
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

E. နိုင်ငံကတာ်၏ အေန်းေဏ္ဍE. နိုင်ငံကတာ်၏ အေန်းေဏ္ဍ

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံကတာ်၏ အေန်းေဏ္ဍနှစ်ရြ်သည် ဓကလ့
ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်အကြါ်နေ်နေ်နဲနဲ 
သေ်ကရာေ်မှုရှိကနသည်ေို ကတွရ့သည်။ ြထမဦးဆံုးအကန 
ြဖင့် နိုင်ငံကတာ်ေ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု
စနစ်ေို အသိအမှတ်ြြုထားြေင်းမရှိဘဲ စိုေ်ြျ ိုးကြမများအြါ 

ကလ့လာေျေ်တွင် ြါဝင်ကသာ ကဒသတွင် အိမ်ကထာင်စုအားလုံး၏ ၁၀ ရာေိုင်နှုန်းေန ့်သာ အကသးစားစိုေ်ြျ ိုးကရး 
လြုေ်ိငုသ်မူျားြဖစြ်ေငြီး ဝငက်ငအွတေွ ်စီးြွားြဖစ ်သီးနှသံစက်တာကရာကနှာစိေုြ်ျ ိုးကရးအနည်းငယလ်ြုေ်ိငုေ်ာ
 ကရေ က့ြြာင်းစိေုြ်ျ ိုးကရးေိ ုဆေလ်ေလ်ြုေ်ိငုသ်မူျားြဖစြ်ေသည။် ၆၀ ရာေိငုန်ှုန်းသည ် စီးြွားြဖစသ်ီးနှမံျားစိေုြ်ျ ိုး
သူများ (ကယဘုယျအားြဖင့် ကြမယာ၏ ၁၆ ဧေ/၆.၅ ဟေ်တာ) ြဖစ်ြေော ၁၅ ရာေိုင်နှုန်းမှာ စြါးလယ်ယာများ
နှင့် စီးြွားြဖစ်စိုေ်ြျ ိုးရာကနရာများတွင် လုြ်ေိုင်ြေသည့် အလတ်စားစိုေ်ြျ ိုးသူများြဖစ်ငြီး ၅ ရာေိုင်နှုန်းသည် 
စီးြွားြဖစ် သီးနှံအများစုစိုေ်ြျ ိုးဧေ ၅၀ မှ ၁၀၀ အတွင်း (၂၀-၄၀ ဟေ်တာ) လုြ်ေိုင်ကနကသာ အကေီးစား စိုေ်ြျ ိုး
သမူျား ြဖစြ်ေသည။် သိုရ့ာတငွ ်ကြမယာြိငုဆ်ိငုမ်ှု ေွာဟေျေ ်ကေီးမားကသာလ်ည်း ကြမယာမြိငုသ်ည့ ်အမိက်ထာငစ်ု
မရှိကြ။93   

 ကဒသအတွင်းရှိ ဌာကနတိုင်းရင်းသား ကဒသများတွင် လယ်သမားများ၏ စီးြွားကရးကဇာေ်ေျလုြ်ေိုင်မှုများသည် စိုေ်ြျ ိုး 
ကြမများေိ ုတစဦ်းြိငုြ်ြုလြုမ်ှုမရှသိည့အ်ြြင ်ကြမယာေိ ုေနုြ်စ္စည်းသာသာသတမ်တှြ်ေင်း၊ ကဒသတငွ်း ကြမယာကေးေေွ်
ေျယ်ြြန ့လ်ာြေင်းနငှ့ ်ကငရွင်းစိေုထ်တုေ်ာ ကြမယာဝယယ်နူိငုင်ြီး စီးြွားြဖစသ်ီးနှစံိေုြ်ျ ိုးလြုေ်ိငုန်ိငုသ်ည့ ်အကြေကနကြး
ကသာ အိမ်ကထာင်စုအနည်းငယ်တွင် ကြမယာများစုစည်းလာြေင်းတိုေ့ိုမူ ြမင့်တေ်လာကစသည်။94  ကအာေ်တွင်ကဖာ်ြြ
ထားကသာစာစု “ကအာေ်ကြေမှ ြေံေတ်ြေင်း” (သို)့ “ကအာေ်ကြေမှ လေ်လွတ် ဆုံးရှုံးမှု” သည် အစုြိုင်သုံးစွဲမှု ကအာေ်တွင်
ရှိကနရာမှ တစ်ဦးြိုင်ကြမယာအြဖစ် ြြုလုြ်ြေင်းလုြ်ငန်းစဉ်နှင့် တစ်ြိုင်တစ်နိုင် စိုေ်ြျ ိုးကရးမှ စီးြွားြဖစ်စိုေ်ြျ ိုးကရး သို ့
ကြြာင်းလဲလာေျနိတ်ငွ ်ကြမယာများ စစုည်းသမိ်းဆည်းြေင်းတိုေ့ိ ုရညည်ွှန်းြေင်းြဖစသ်ည9်5။ ကလေိကုဒသအတငွ်းရှ ိကဂဘာ
အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ကြမယာလေဲကြြာင်းြေင်းနှင့် လယ်ယာကြမများေို စုကဆာင်းြေင်းတိုသ့ည် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ 
ကြမယာသုံးစွဲမှုစနစ်ကအာေ်တွင်ြဖစ်ကြောင်း သတိေျြ်ရန် အကရးကေီးသည်။

ကလေိုတွင် ၎င်းတို၏့ ကြမယာများေို တည်ဆဲဥြကဒအရ စာရင်းသွင်းရန် ကေိုးစားမှုများရှိကသာ်လည်း ကြမယာအများစုေို
သစ်ကတာအြဖစ်သတ်မှတ်ထားသြဖင့် ကရွးေျယ်စရာနည်းြါးလှသည်96။ ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းများသည် ၎င်းတို၏့ 
အကေွင်းမဲ့ ကြမယာလုြ်ြိုင်ေွင့်များေို ထိန်းထားနိုင်မည်လားနှင့် ကြမယာများေို ြြင်ြမှ လူများထံ ကရာင်းေျေွင့်ကြးမည်
လားဆိုသည့်ေိစ္စများသည် ကနာင်အနာဂတ်တွင် ြြဿနာရှိလာနိုင်သည်။ ယေုအေျိန်တွင် ကြမယာြိုင်ဆိုင်မှု ေွာြေားမှု
များသည် ြိုမိုနေ်နဲရိှငု်းလာကစနိုင်ကသာ်လည်း ကဒသေံအသိုင်းအဝိုင်းလေ်ဝယ်တွင်သာ ကြမယာများရှိကနငြီး ကြမယာမဲ့
အမိက်ထာငစ်မုရှကိသးကြ။ တစဦ်ီးြိငု ်ကြမယာကေးေေွ ်အသေဝ်ငလ်ာငြီး ကဒသေမံျားမ ှြြငြ်လမူျားထ ံကြမယာကရာင်းေျ
ြေင်းေိ ုမထနိ်းသမိ်းနိငုသ်ညန်ငှ့ ်တစင်ြိုငန်ေ ်၎င်းတို၏့ ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှုစနစမ်ှာလည်း ယိယုငွ်း
လာမည်ြဖစ်သည်။ 

Andersen97 ကထာေြ်ြထားသေဲသ့ို ့(ြုစံံ ၇) ေိ ုအတညြ်ြုလိုေသ်ညန်ငှ့်အတူ ဤြြဿနာများသည် တိုးြွားလာနိငု်ကြေ
ရှိသည်။ နိုင်ငံကတာ်ေ ထုတ်ထားကသာ ြုံစံ ၇ တွင် စာရင်းဝင်ြေသည်နှင့် တစ်ငြိုင်နေ် ၎င်းကြမယာများသည် ြြင်ြ
စီးြွားကရးသမားအတွေ် လမ်းဖွင့်ကြးသေဲ့သို ြ့ဖစ်သွားငြီး ြုံမှန်စနစ်ေို ြျေ်ကစသည်။ ငမို ့ြြရင်းနှီးြမှုြ်နှံသူများ၏ 
ထင်ြမင်ေျေ်များနှင့် ရင်းနှီးြမှုြ်နှံမှုများကြောင့် ကြမယာကေးေွေ်သည် ငမို ့ြြကဒသများတွင် တိုးတေ်ြီြြင်လာသည်။ 

အဝင် အစုြိုင်ြဖစ်ကသာ စားေျေ်ကြမများနှင့် သစ်ကတာများ
အကြါ်တွင်လည်း အုြ်စိုးရန် ြြင်ဆင်လျေ်ရှိသည်။ ၎င်းေို 
သစ်ကတာ်ဥြကဒနှင့် ကြမလွတ်၊ ကြမလြ်၊ ကြမရိုင်း စီမံေန ့်ေွဲကရး 
ဥြကဒေို ကဖာ်ကဆာင်ော လုြ်ကဆာင်လျေ်ရှိသည်။ ရလဒ်
အားြဖင့် ကဒသေံများြိုင်ဆိုင်ထားသည့် အစုြိုင်ကြမများသည် 
တရားမဝင်ြိုင်ဆုိင်မှု ြဖစ်လာသည်။ ဒုတိယအကနြဖင့် ကြမယာ
စာရင်းသွင်းြေင်း (ဥြမာ - ြုံစံ ၇) ေို တစုိေ်မတ်မတ်
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ေွြ်ေဲမှုကအာေ်တွင် ထားရှိေဲ့သည့် ေိုလိုနီကေတ်မတိုင်ေင် 
အေျနိေ်ိ ုကနာေြ်ြနလ်ညက်နသေဲသ့ိုြ့င ်ြဖစ်သည်။98 ယေတုငွ်
မူ အုြ်ေျုြ်ကရးကြြာင်းလဲမှုများနှင့်အတူ တစ်ဦးြိုင်ကြမယာများ
ေိ ုသသိသိာသာြြုလြုလ်ာြေငြီး ကြမြိငုအ်တန်းအစားအသစ်
ကြါ်ကြါေ်လာကရးေို ဦးတည်လာကနသည်။99 ကြမြြန ့်လွင်ြြင် 
ဗမာအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ငဗိတိသျှေိုလိုနီကေတ်အတွင်း ကြမယာ
သုံးစွဲမှုသည် စိုေ်ြျ ိုးကရးေို စီးြွားြဖစ်လုြ်ေိုင်လာသည့်နှင့်
အညီ ေုိလုိနီကေတ်အလွန်တွင် ကြမယာရာေုိင်နှုန်းအများစုသည် 
အကြေေျကနထိငုြ်ေင်း မရှသိမူျား၏ လေဝ်ယသ်ို ့ကရာေရ်ှသိွား
ေဲ့သည်။ အများစုမှာ နိုင်ငံြေားသားများနှင့် အိန္ဒိယကငွကေျးသူ 
များထံသို ့ြဖစ်သည်။100 

ကတာင်တန်းကဒသများတွင်လည်း ငဗိတိသျှအုြ်ေျုြ်မှုကြောင့် 
ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှုစနစအ်ကြါ်ကြြာင်းလဲ
သေ်ကရာေ်မှုများရှိေဲ့သည်။ ေိုလိုနီအင်ြါယာအုြ်ေျုြ်ကရး
အဆင်ကြြကေျာကမွရ့န်အလိုင့ှာ ငဗိတိသျှများသည် ရွာသူကေီး
များနှင့် ကေါင်းကဆာင်များေို အသုံးေျေဲ့သည်၈။

ထိုရွာသူကေီးများေို အုြ်ေျုြ်သူမရှိသည့် ကဒသများနှင့် ရိုးရာ
အကေီးအေဲများ မရှိသည့် ကဒသများတွင် ကရွးေျယ်ကြးေဲ့ ြေ
သည်101 ။ နိငုင်ကံတာ၏် အသမိတှြ်ြုကထာေေ်မံှုေိ ုအားယေူာ
 အကရာေ်အကြါေ်နည်းသည့်ကနရာများအထိ ကြမယာများေို 
သုံးစွဲေဲ့ ြေရာ ယေုအေါတစ်ေျ ိုရွ့ာသူကေီးများေ ရွာ၏ ကြမယာ
အများစုေို ကစာင့်ကရှာေ်သူအြြင် ၎င်းတို ့ြိုင်ကြမအြဖစ် သတ် 
မှတ်ကြြာဆိုသည်များလည်း ရှိသည်။ တစ်နည်းအားြဖင့်ဆိုရ
ကသာ် ၎င်းတို၏့ ဓန၊ နိုင်ငံကတာ်အုြ်ေျုြ်ကရးအေျိတ်အဆေ် 
 များေိ ုအသုံးေျော ကြမယာများေိ ု၎င်းတိုြ့ိငုက်ြမအြဖစ ်စာရင်း
သွင်းလိုကနြေသည်။ ဤေိစ္စများသည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း
အတွင်း မညီမျှမှုများ၊ ေွဲြေားမှုများနှင့် ြဋိြေ္ခများေို ြမင့်တေ်
လာကစသည်102။ 

အမိန်ီးေျင်းအနိ္ဒယိနိငုင်၏ံ အကရှအ့ကြမာေန်ယစ်ြတ်ငွမ် ူရိုးရာ
ကေါင်းကဆာင်များနှင့် ရွာကောင်စီများသည် ကဒသန္တာရအုြ်ေျုြ်
ကရးတငွ ်အကရးြါကနဆဲြဖစင်ြီး ၎င်းနငှ့ ်ဆန ့ေ်ျငစ်ွာ ြမနမ်ာနိငုင်ံ
တွင်မူ ထိုေဲ့သိုက့သာ အဖွဲအ့စည်းများသည်  ကဒသကတာ်ကတာ်
များများတွင် ကြျာေ်ေွယ်သွားငြီြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် နိုင်ငံ 
ကတာ်၏ အုြ်ေျုြ်မှုေို ကတာင်တန်းကဒသများအထိြဖန ့်ေျေ်
ထားေဲ့ ြေင်းနှင့် ဘာသာကရးအကြြာင်းအလဲများကြောင့် ြဖစ်
ကြါ်လာကသာ လူမှုကရးကြြာင်းလဲမှု၏ ရလဒ်ြင်ြဖစ်သည်103။ 

ေရင်ြြည်နယ် သူမြိုင် ဖာလာ သီးနှံသစ်ကတာေင်းနှင့်အတူ ကတွရ့ကသာ  
ကဂဘား တိုင်းရင်းသူ အမျ ိုးသမီး (ဓါတ်ြုံ - Christian Erni)

ကဆာငရွ်ေက်နြေင်းေ ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငု်
မှု စနစ်ေုိ အားနည်းကစငြီး အစုြိုင်ကြမများေို အာဏာြိုင်များ
မှ သိမ်းြေင်း၊ တစ်သီးြုဂ္ဂလရင်းနှီးြမှုြ်နှံမှုတိုးြွားလာငြီး စိုေ် 
ြျ ိုးကရးေို စီးြွား ကရးလေ်ေိုင်ထားြေင်းနှင့် စိုေ်ြျ ိုးကရးဆိုင် 
ရာ ေွဲြြားမှုများနှင့် ြေံ့ ြေံ့ေံနိုင်စွမ်းများ ဆုံးရှုံးြေင်းစသည့် 
အေျ ိုးဆေ်များေို ကဒသေံများ ေံစားရနိုင်သည်။ 

သစ်ကတာဥြကဒနှင့် ကြမလွတ်၊ ကြမလြ်၊ ကြမရိုင်း စီမံေန ့်ေွဲကရး 
ဥြကဒသည ်ကဒသေြံိငုက်ြမယာများ ြဖစက်သာ အစြုိငုသ်စက်တာ
 (သို)့ စားေျေက်ြမများေိ ုနိငုင်ြံိငုသ်စက်တာ (သို)့ ကြမလတွမ်ျား
အြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းကြမယာများေို လုြ်ေိုင်ေွင့်
ေျထားကြးရရန်ကရး ကလျှာေ်လောများတင်ရန်ဖွင့်ထားငြီး ကဒသေံ 
များ၏ ထိန်းသိမ်းြိုင်ေွင့်ေို တရားဝင် ဖယ်ရှားြစ်သည်။

တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့် ကြမယာများေို ထိန်းေျုြ်ရန် 
နိုင်ငံကတာ်ေ ကေိုးြမ်းကနကသာ်လည်း ၎င်းနှင့်ြတ် သေ်သည့် 
နည်းနာများ၊ ြြဋ္ဌာန်းသည့်အတိုင်းကဆာင်ရွေ်မှုများ ဥြမာ - 
သစ်ကတာဥြကဒများသည် အစွန ့်အဖျားရှိကဒသများတွင် သေ် 
ကရာေ်မှုမရှိဘဲ (အထူးသြဖင့် တိုင်းရင်းလေ်နေ်ေိုင်များ 
ထိန်းေျုြ်ထားသည့်နယ်ကြမများ) ကြမြြန ့်ကဒသများတွင်သာ 
အဓိေ သေ်ကရာေ်မှုရှိကနသည်။ 

နုိင်ငံကတာ်မှ တုိေ်ရုိေ်ြါဝင်ကနကသာေဏ္ဍသည် ဓကလ့ထံုးတမ်း 
ဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်ေို အားနည်းကစငြီး လုံးဝ
ကြျာေ်ေွယ်သွားသည်အထိလည်း ြဖစ်သွားကစနိုင်သည့် အ
ကြြာင်း အလဲ ကစက့ဆာ်မှုတစေ် ုြဖစက်နသည။် ဤအကြေအကနမှာ
ဗမာလယ်သမားများ၏ ကြမယာများေို အများြိုင်ြြုလုြ်လိုေ်
ငြီး ၎င်းကြမယာများရယူမှုေို အကေီးအေဲများ၏ အနီးေြ်

၈   ကယဘူယျအားြဖင့် ဤကနရာတွင် ရွာတစ်ရွာထေ်ြုိ၍ ၎င်း၏လုြ်ြုိင်ေွင့်အာဏာေုိ ြဖန ့ေ်ျေ်ထားကသာ အကေီးအေဲ/ကေါင်းကဆာင်တစ်ဦးေုိ 
ရွာတစ်ရွာ၏ ထံုးတမ်းစဉ်လာကေါင်းကဆာင် အြဖစ် ရွာသူကေီးဟု နားလည်ြေသည်။ သုိရ့ာတွင်၊ ရွာသူကေီးေုိ 'အကေီးအေဲ' ဟု သတ်မှတ်ကေါ်ဆုိရာ 
ဥြမာအားြဖင့် အိန္ဒယိအကရှက့ြမာေ်ြုိင်းတွင် 'ရွာအကေီးအေဲ' ဟုကေါ်ဆုိ သေဲ့သုိ ့ြဖစ်သည်။
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

ယေုအေါတွင်မူ တစ်ေျ ိုေ့ိစ္စရြ်များတွင် ရြ်ကေျးအုြ်ေျုြ်သူ 
များသည် ၎င်းတို၏့ လုြ်ြိုင်ေွင့်ေို ကြမယာြိုင်ဆိုင်ေွင့်ရရန် 
အသုံးေျြေသည်။ ဥြမာအားြဖင့် ကတာင်ကေီးငမို ့ြြကနရာ
လျာထားေျေ်များေို ြေည့်၍ ရှမ်းြြည်နယ်ကတာင်ြိုင်းရှိ ြအို ့
ကေါင်းကဆာင်များသည် ၎င်းတို၏့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲအ့စည်း
အတွင်းရှိ လုြ်ြိုင်ေွင့်ေို အသုံးေျော ရွာသားများ၏ ဆန္ဒနှင့် 
ဆန ့်ေျင်လျေ် ကြမယာများေို ငမို ့ြြမှ ဝယ်ယူလိုသူများသို ့
ေုမ္ပဏီများထံ ကမှာင်ေိုကရာင်းေျသူြဖစ်လာြေသည1်04။ ကနာေ်
 တစ်ေုမှာ  ကဒသေံမဟုတ်သည့်အြြင် ၎င်းကဒသအတွင်း လယ်ယာ
 လုြ်ေိုင်မှီေိုြေင်းမရှိသည့် လယ်သမား ၅၄ ဦးေိုယ်စား ရွာ 
သူကေီးကဟာင်းတစ်ဦးမှ ကြမလွတ်၊ ကြမလြ်၊ ကြမရိုင်း ကလျှာေ် 
ထားသည်ေို ေွင့်ြြုကြးြေင်းြဖစ်သည1်05 ။ 

ကြမလွတ်၊ ကြမလြ်၊ ကြမရိုင်းစီမံေနကြမလွတ်၊ ကြမလြ်၊ ကြမရိုင်းစီမံေန ့့်ေွဲမှု ဥြကဒြဖင့် အကေီးစား်ေွဲမှု ဥြကဒြဖင့် အကေီးစား
ကြမယာသိမ်းမှုများကြမယာသိမ်းမှုများ

နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကြမလွတ်၊ ကြမလြ်၊ ကြမရိုင်းဥြကဒြဖင့် 
ကြမယာကြမဆုံးရှုံးမှုများနငှ့ ်ေမု္ပဏမီျားထ ံကြမယာေျထား ကြးမှု
များသည် လယ်သမားအြေားသိသာလှကသာ ကြမယာဆုံးရှုံးမှု 
ရင်းြမစ်ြဖစ်ကနသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် စိုေ်ြျ ိုးကရးဖွံ င့ဖိုးကရး
အတွေ် ကြမယာသိမ်းဆည်းမှုမှာ သမုိင်းတစ်ကလျှာေ်ရိှေဲ့သည်။ 

ေိလုိနုကီေတတ်ငွ ်ငဗတိသိျှတိုသ့ည ်စိေုြ်ျ ိုးကရးရင်းနှီးမှု
အတွေ် အေရာေျသည်ဟုဆိုော ရှုြ်ကထွးလှကသာ 
ကြမလတွဥ်ြကဒေိ ုထတုြ်ြနေ်ဲသ့ည။် လတွလ်ြက်ရးရငြီး
ကနာေြ်ိငု်း ကြမယာများေိ ုနိငုင်ြံိငုြ်ြုလြုြ်ေင်းနငှ့ ်နိငုင်ံ
ြိငု ်လယယ်ာများစိေုြ်ျ ိုးြေင်းေိ ု ၁၉၈၈ ေနုစှ ်စစအ်ာဏာ
မသိမ်းေင်အထိ လုြ်ကဆာင်ေဲ့သည်။ ထုိောလတွင် 
စစ်တြ်သည် စုိေ်ြျ ိုးကရးေဏ္ဍဘေ်စံုဖံွ င့ဖိုးကရးအတေွ်
နိုင်ငံြိုင် ကြမယာများေို အသုံးြြုော အကေီးအေျယ်
လုြ်ကဆာင်ေဲ့သည်။ စိုေ်ြျ ိုးကရးလုြ်ေိုင်လျေ်ရှိကသာ 
လယ်သမားများနှင့် အကသးစားစိုေ်ြျ ိုးကရးသမားများ
၏ ကြမယာအကြမာေအ်များေုိ သမ်ိးဆည်းေဲ့သည်။ ၂၀၁၂
 ေုနှစ်တွင် အစုိးရသစ်မှြြဋ္ဌာန်းေဲ့ကသာ ကြမလွတ်၊ ကြမလြ်၊ 
ကြမရိုင်းဥြကဒသည် ကြမယာများေို ြြည်တွင်း၊ ြြည်ြ 
ရင်းနှီးြမှုြ်နှံသူများထံ ကြးအြ်ရန် အလားအလာရှိကန 
သည်။ ထုိက့ြောင့ ်ဤလြုက်ဆာငေ်ျေေ်ိ ုသမိငု်းစဉဆ်ေ်
တငွ ်ကတွေ့ဲရ့ကသာ အကသးစားလယသ်မားများ၏ လယယ်ာ
ကြမဆုံးရှုံးေဲ့မှုြဖစ်စဉ်အြဖစ် ရှုြမင်ရမည1်06။ 

ဤအစီရင်ေံစာတွင် ကဖာ်ြြထားေျေ်အရ “၁၉၉၁ ေုနှစ်မှ 
ကအာေတ်ိဘုာလ၊ ၂၀၁၆ အထ ိနိငုင်ကံတာအ်စိုးရမ ှစိေုြ်ျ ိုး ကရး
ေုမ္ပဏီများနှင့် စွန ့်ဦီးစီးြွား ကရးလုြ်ငန်းရှင်များထံ ကြမယာ
ေျထားမှုမှာ စုစုကြါင်း ၅,၁၅၆,၈၁၉ ဧေ (၂,၀၉၁,၅၄၃ ဟေ်တာ) 
ရှိသည်ကြောင်းကတွရ့သည်။107 

အကြေေံအကဆာေ်အအုံစီမံေိန်းများအတွေ်  အကြေေံအကဆာေ်အအုံစီမံေိန်းများအတွေ်  
အတင်းအဓမ္မကရေအတင်းအဓမ္မကရေ ့က့ြြာင်းကစြေင်းကြြာင်းကစြေင်း

အကေီးစား အကြေေအံကဆာေအ်အုမံျား တညက်ဆာေြ်ေင်း နငှ့်
အထူးသြဖင့် ကရအားလျှြ်စစ်ဆည်များ တည်ကဆာေ်ြေင်း
ကြောင့် ကနရာဖယ်ရှားြေင်းနှင့် အတင်းအဓမ္မ ကနရာကရေ က့ြြာင်း
ကစြေင်းများ ြဖစ်ြွားေဲ့သည်။ 

ကရအားလျှြ်စစ်စီမံေိန်းများသည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အတင်း 
အဓမ္မ ကရေ က့ြြာင်းကစြေင်း၏ အဓိေ တွန်းအားကေီး ြဖစ်ြါသည်။ 
ကရကလှာငေ်နမ်ျားသည ်ကေီးမားကသာကရလေမ်းမိုးသည့ ်ဧရယိာ
 များေို ြဖစ်ကြါ်ကစငြီး ဆည်တစ်ေုစီမှာ လူကထာင်ကြါင်းများစွာ
ေို မိမိတို၏့ ကနအိမ်များ စွန ့်ြစ်ကစနိုင်သည့် အလားအလာ ရှိ
 ကနြါသည။် ြမနမ်ာနိငုင်၏ံ ကတာငတ်န်းကဒသများသည ်ကရအား
လျှြ်စစ်အတွေ် သင့်ကတာ်ကသာ ကဒသများြဖစ်ကသာကြောင့် 
တရုတ်နှင့် ထိုင်းေုမ္ပဏီများသည် မိမိတို၏့ စွမ်းအင်လိုအြ် 
ေျေ်တိုေ့ို ြဖည့်ဆည်းရန်အတွေ် ထိုကဒသများတွင် ဆည်များ
ကဆာေ်လုြ်ကရးအတွေ် ဆယ်စုနှစ်များစွာေြင် ကငွကြေး
ကထာေ်ြံ့ေဲ့ ြေသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စီးြွားကရးသည် ြိုမိုအား 
ကောင်းလာငြီး စေ်ရုံများနှင့် တစ်ဦးေျင်းစီအတွေ် စွမ်းအင်
လိုအြ်ေျေ် ြမင့်တေ်လာသည်နှင့်အမျှ ဆည်များေို ဆေ် 
လေ်ကဆာေ်လုြ်ရန် အစုိးရေ စီစဉ်ကနသည်။ ြမန်မာ ြမစ်
ကေျာင်းများ ေွန်ယေ်၏ ၂၀၁၅ ေုနှစ်၊ မတ်လ ထုတ်ြြန်ေျေ်
အရ လူ ၁၀၀,၀၀၀ ကေျာ် ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်ရန် လိုအြ်မည့် 
ဆည် ၄၃ ေုေို ထြ်မံကဆာေ်လုြ်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရ
ြါသည်။108 မြောကသးမီေ ြမန်မာနိုင်ငံရှိ ကရအားလျှြ်စစ်ေို 
သုံးသြ်ေျေ်အရ အနာဂတ်တွင် ကရအားလျှြ်စစ် စီမံေိန်း ၉၂ 
ေုအား အကောင်အထည်ကဖာ် တည်ကဆာေ်ရန် စီစဉ်ထား
ကြောင်း သိရြါသည်။ ယင်းတိုအ့ထဲမှ အများစုသည် ဆည်
ကဆာေ်လုြ်ြေင်း ြါဝင်ကနငြီး လူများေို ကနာေ်ထြ် အိုးအိမ် 
စွန ့်ေွာကစြေင်းများ ြဖစ်ကစြါလိမ့်သည်၉။ ယေုလို အတင်းအဓမ္မ 
ကရေ က့ြြာင်းေံရသူများ သွားကရာေ် အကြေေျ ကနထိုင်သည့် 
လူအ့ဖဲွအ့စည်းများသည်လည်း  အတင်းအဓမ္မ ကရေ က့ြြာင်းြေင်း၏ 

၉    ဤစီမံေိန်းတွင် ဧရာ၀တီြမစ်တွင် ြြုလုြ်မည့် လျှြ်စစ်ဓာတ်အားထုတ် စီမံေိန်း (၃၄) ေု၊ ေျင်းတွင်း ြမစ်တွင် (၈)ေု၊ စစ်ကတာင်းြမစ်တွင် (၁၁) ေု၊ သံလွင်
ြမစ်တွင် (၂၁) ေု၊ မဲကေါင်ြမစ်တွင် (၄) ေု နှင့် အြေား ြမစ်များတွင် (၁၄) ေု တုိ ့ြါဝင်သည်။ (May Myat Moe Saw and Li Ji-Qing 2019, p. 118).



40

အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

အေျ ိုးသေ်ကရာေ်မှုေို ေံစားရသည်။ ဥြမာအားြဖင့် ရှမ်း 
ြြည်နယ်၊ ြင်လုံကလာင်းငမိုန့ယ်ရှိ အထေ်ကြါင်းကလာင်း ကရ 
ောတာ၏အနီးတစ်ဝုိေ်ရိှ ကေျးရွာကဒသေံများသည် ကရေ က့ြြာင်း 
ကတာင်ယာနှင့် အြေားရည်ရွယ်ေျေ်များအတွေ် ထုံးတမ်း စဉ်
လာအရ အသုံးြြုထားကသာ မိမိတိုြ့ိုင်ကြမများေို ကရေ က့ြြာင်း
ကနထိုင်ြေင်း ေံရသည့် ကေျးရွာသားများအား ကြးလိုေ်ရသည့် 
အတွေ် ဆေ်လေ်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်ေို လေ်လွတ်ဆုံးရှုံးေဲ့ရသည်။ 
ကြမယာရှားြါးြေင်း၏ အေျ ိုးအဆေ်မှာမူ စိုေ်ြျ ိုးကရး အကလ့ 
အထများ ကြြာင်းလဲြေင်း၊ အလည့်ေျစိုေ်ြျ ိုးြေင်းြဖစ်စဉ် တို 
ကတာင်းြေင်း၊ သစက်တာြြုန်းတီးြေင်းနငှ့ ်ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ
 အသုံးေျမှု ငြိုလဲြေင်းများ ြဖစ်ကြါ်ကစကသာ ကြမယာရှားြါးမှုြင် 
ြဖစ်ြါကတာ့သည် 109။ 

Forest rights under the Forest Law and Forest rights under the Forest Law and 

Forest Policies  Forest Policies  

ေိုလိုနီကေတ်လွန်ောလေ ြမန်မာနိုင်ငံသည် သစ်ကတာကြမ
များအားလုံးေိ ုနိငုင်ြံိငုြ်ြုလြုင်ြီး သစက်တာဦးစီးဌာန၏ လေ်
 ကအာေ်တွင် ထားရှိြေင်းြဖင့် ငဗိတိသျှတို ့ စတင်မိတ်ဆေ်ေဲ့
ကသာ သစ်ကတာကရးရာ မူဝါဒေုိ ဆေ်လေ် ထိန်းသိမ်းေဲ့သည်။ 
အငမဲတမ်း သစ်ကတာနယ်ကြမ (ကေိုးဝိုင်းသစ်ကတာနှင့် အစုအဖွဲ ့
ြိုင် ောေွယ်ကတာများ ြါဝင်သည့်) နှင့် ြတ်သေ်၍ အစိုးရ၏ 
စီမံေန ့်ေွဲမှုသည် စီးြွားြဖစ် သစ်ထုတ်လုြ်ြေင်းေို အဓိေထား 
သည်။ သစ်ကတာများသည် ေဏ္ဍအသီးသီး၏ ဖွံ င့ဖိုးတိုးတေ်မှု
နှင့် စီးြွားကရး အြမတ်အစွန်းများေို ြောရှည်စွာ ြံ့ြိုးကြးငြီ 
ြဖစ်သည်။ ထိုက့ြောင့် သစ်ကတာများအကြါ် အကေီးစား ရင်းနှီး 
ြမှုြ်နှံမှုနှင့် သစ်ကတာြြုန်းတီးမှုနှုန်း ြမင့်မားြေင်းများေို ြဖစ်
ကြါ်ကစေဲ့သည်။ ၂၀၁၈ သစ်ကတာဥြကဒသည် အငမဲတမ်းသစ် 
ကတာကြမများေို ြိုမိုကောင်းမွန်စွာ စီမံေန ့်ေွဲမှုအတွေ် စည်း 
မျဉ်းများနှင့် ြြဋ္ဌာန်းေျေ်များေို မိတ်ဆေ်ကြးြေင်းြဖင့် ေျယ ်
ြြန ့က်သာ သစ်ကတာြြုန်းတီးမှုေုိ ထိန်းေျုြ်ရန် ကေိုးြမ်းေဲ့သည်။

သစ်ကတာဧရိယာ အမျ ိုးမျ ိုးေို ထုတ်ြြန်ကြေညာကနစဉ်တွင် 
ကဒသေလံမူျား၏ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိငုရ်ာ ကြမယာများေိမု ူထည့်
 သွင်းစဉ်းစားြေင်း သိုမ့ဟုတ် အသိအမှတ်ကြးြေင်း မြြုကေျ။  
၎င်း ေ ြဋိြေ္ခများ တိုးြွားလာြေင်းနှင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ 
ကြမယာလုြ်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်များ၊ ဆုံးရှုံးြေင်းတိုေ့ို ြဖစ်ကြါ်ကစ 
သည်110။ သစ်ကတာဥြကဒ (၂၀၁၈) သည် ြဂု္ဂလေိေဏ္ဍ ရင်းနီှး
 ြမှုြ်နှံမှုအကနြဖင့် သစ်ကတာဧရိယာများတွင် ကြမယာေျထားမှု 
နငှ့ ်သယဇံာတထတုယ်သူည့လ်ြုင်န်းများအား ရင်းနှီးြမှုြန်ှေံငွ့်
ေွင့်ြြုထားကသာကြောင့် သစ်ကတာများအကြါ် မှီေိုကနရကသာ 

ကဒသေံလူမှု အသိုင်းအဝိုင်း၏ အသေ်ကမွးဝမ်းကေျာင်းမှု
အတွေ် ကနာေ်ထြ် အန္တရာယ်တစ်ေုလည်း ြဖစ်ကစြါသည်။

ယေငေ် ကဖာ်ြြေဲ့သည့်အတိငု်း သစ်ကတာဥြကဒ (၂၀၁၈) သည်
ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ လုြ်ြိုင်ေွင့် အေွင့်အကရးများေို လုံလုံ 
ကလာေ်ကလာေ် မကဖာ်ြြထားသည့်အြြင် ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ
လုြ်ြိုင်ေွင့်ေို အသိအမှတ်ြြုရန် တိေျကသာ ြြဋ္ဌာန်းေျေ်များ
ြါဝင်သည့ ်အမျ ိုးသား ကြမအသုံးေျမှု မဝူါဒနငှ့လ်ည်း မေိေုည်ီ
ြါ။ ဥြကဒေ ကဒသေံြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာလုြ်ငန်း 
(CF) ေို အမှန်တေယ် အသိမှတ်ြြုသည်။ ကဒသေံြြည်သူအစု
အဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာလုြ်ငန်းဆိုသည်မှာ အများြြည်သူနှင့် သစ် 
ကတာဦးစီးဌာနတို ့အတူတေွ စီမံေန ့်ေွဲရန်အတွေ် သစ်ကတာ
များေိ ု အသုံးြြုြေင်းနငှ့ ်စမီေံန ့ေ်ွဲြေင်းဆိငုရ်ာ အေငွ့အ်ကရးများ
ကြးကသာ ြူးတွဲစမီေံန ့ေ်ွဲမှုအစီအစဉ်တစ်ေ ုြဖစ်ြါသည်။  ကဒသေံ
ြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာလုြ်ငန်း အစီအစဉ်များသည် 
ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ လြုြ်ိငုေ်ငွ့ေ်ိ ုအထူးသြဖင့ ်ေိငုတ်ယွြ်ေင်း
မရှိကသာ်လည်း အနည်းဆုံး သိုမ့ဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း ြိုင် 
ဆိငုေ်ငွ့ ်အေငွ့အ်ကရးများ ရရှကိစနိငုသ်ည့ ်နည်းလမ်းတစေ် ုြဖစ်
နိုင်ြါသည် (ကအာေ်တွင် ကဖာ်ြြထားကသာ ဒီကရကတာနှင့် အစု
အဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာများ အြိုင်းေို ြေည့်ြါ)။

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေ်လေ်၍ လုြ်ကဆာင်ကနကသာ ကဒသေံ
ြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာလုြ်ငန်းဆုိင်ရာ အစီအစဉ်များ 
အများအြြား မရှိကသာ်လည်း မြောကသးမီေ ြြုလုြ်ေဲ့ကသာ 
ကလ့လာမှုများအရ ကဒသေံြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာ ဖန် 
တီးြေင်း လုြ်ငန်းစဉ်တွင် ယေင်တည်ရှိငြီးကသာ အဖွဲအ့စည်း
များ၊ ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုေ်ငွ့ ်သိုမ့ဟတု ်ကြမ
အသုံးေျမှုများေိ ုအငမဲတမ်းထည့သ်ငွ်းစဉ်းစားြေင်းမရှကိြောင်း
သိရြါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာ
ေဲ့သိုက့သာ ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ လုြ်ြိုင်ေွင့်စနစ်များ၏ အဓိေ
ေျသည့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ အကလ့အေျင့်များေို မြော 
ေဏ ဖယ်ထုတထ်ားသည်111။ ြမန်မာနုိငင်ရိှံ ကဒသေံြြည်သအူစု
အဖွဲြ့ိငု ်သစက်တာလြုင်န်းသည ်ကရရညှြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှု လုြံေုံ မှုေိ ုမ
ကြးြေင်း (နှစ် ၃၀ သာ သေ်တမ်းရိှသည်)၊ ဓကလ့ထံုးတမ်း
ဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်၏ အစိတ်အြိုင်းများြဖစ်ကသာ 
အြေားကြမယာအသုံးြြုမှုများနှင့် သစ်ကတာများေို  ေွဲြေားထား
ြေင်း၊ ရြ်ရွာတစ်ေုလုံးအကနြဖင့်မဟုတ်ဘဲ ကေျးရွာအတွင်းရှိ  
‘အဖွဲ’့တစ်ဖွဲ ့ (သစက်တာအသုံးြြုသအူဖွဲ)့ အား အေငွ့အ်ကရးများ
ကြးအြ်နိုင်ကသာကြောင့် အထေ်စီးရယူမှုေို ရှိကစနိုင်ြေင်း 
အကြောင်းအရင်းများကြောင့် အေျ ိုက့သာ ကဒသေံြြည်သူများ
သည် ကဒသေံြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာေို ဆန ့်ေျင်ြေ
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

ဒီကရကတာများနှင့် ကဒသေံြြည်သူအစုအဖွဲဒီကရကတာများနှင့် ကဒသေံြြည်သူအစုအဖွဲ ့ြုိ့င် သစ်ကတာလုြ်ငန်း ြုိင် သစ်ကတာလုြ်ငန်း 

ဧရာဝတီြမစ်ဝေျွန်းကြါ်ကဒသတွင် ဒီကရကတာအများစုြါဝင်ကသာ သစ်ကတာများအားလုံးသည် နိုင်ငံြိုင်ကြမအြဖစ် သတ် 
မှတ်ငြီး သစ်ကတာဦးစီးဌာန၏ စီမံေန ့်ေွဲမှုကအာေ်တွင် ရှိကနသည်။ သိုက့သာ် ဒီကရကတာများသည် ကလာင်စာြဖစ်သုံးကသာ 
သစ်များ၊ ြျဉ်များ၊ ေဏန်းများနှင့် အြေား ကရအရင်းအြမစ်များအြါအဝင် ကဒသတွင်း အသေ်ကမွးဝမ်းကေျာင်းလုြ်ငန်း
များအတေွ ်အဓေိြံြ့ိုးမှုများ ကြးြါသည။် ြမစဝ်ေျွန်းကြါ်ကဒသရှ ိကဒသေြံြညသ်လူထူမုျားသည ်ဒကီရကတာများေိ ုဆယ်
စနုစှမ်ျားစွာ အသုံးြြုေဲ့ ြေငြြီဖစက်သာလ်ည်း တိငု်းြြညအ်နှံအ့ြြားရှ ိလအူစအုဖွဲမ့ျားေဲသ့ိုြ့င ်နိငုင်ြံိငု ်သစက်တာကြမများ
အား ေျူးကေျာ်သူများဟု ဥြကဒအရ သတ်မှတ်ေံရြေသည်112 ။ ကဒသေံြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ
ညွှ န်ြေားေျေ်များေို ၁၉၉၅ ေုနှစ်တွင် ြြဋ္ဌာန်းငြီးကနာေ် ြမစ်ဝေျွန်းကြါ်ကဒသရှိ လူအစုအဖွဲမ့ျားသည် သတ်မှတ်ထား
ကသာ ကဒသေံြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာဧရိယာများတွင် သေ်တမ်းတိုး၍ရကသာ နှစ် ၃၀ အသုံးြြုေွင့်ေို ကြးသည့် 
ကဒသေံြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာလုြ်ငန်းလေ်မှတ်များေိုလည်း ကလျှာေ်ထားေဲ့ ြေသည်။ ဤကဒသေံြြည်သူအစု
အဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာများေို ကဒသေံြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာအသုံးြြုသူအဖွဲမ့ျားေိုယ်တိုင်ေ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်း
များြဖင့် အုြ်ေျုြ်ထားသည်။ ထိုက့ြောင့် ဤစည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများသည် အသုံးြြုသူအုြ်စုများအြေား ြေားနားသည်။ 
ြမစ်ဝေျွန်းကြါ်ကဒသရှိ ဒီကရကတာများအကြါ် များစွာမှီေိုကနရကသာ ကေျးရွာများတွင် ြြုလုြ်ေဲ့ကသာ ကလ့လာမှုတစ်ေုတွင် 
ကဒသေံြြည်သအူစုအဖွဲြ့ိငု ်သစက်တာလြုင်န်း ြုစံသံည ်နိငုင်၏ံအြေားကနရာများရှ ိကဒသေြံြညသ်အူစအုဖွဲြ့ိငု ်သစက်တာ
လုြ်ငန်း၏ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများ၊ အြေားအစိတ်အြိုင်းများနှင့် ေွဲြြားကြောင်း ကတွရ့ှိရသည် -

CFUG အဖွဲဝ့ငမ်ျား (ကဒသေြံြည်သအူစုအဖွဲြ့ိငု ်သစက်တာအသုံးြြုသအူဖွဲမ့ျား ) သည ်သီးြေားစိေုေ်င်းများအတေွ်
စုကြါင်း'ြိုင်ဆိုင်မှု မဟုတ်ဘဲ’ တစ်ဦးေျင်းြိုင်ဆိုင်မှုေိုသာ လိုလားသည်ဟု အစြိုင်း၌ ဆုံးြဖတ်ေဲ့ ြေသည်။ ြုံစံ
တွင် 'တစ်ဦးေျင်းြိုင်ဆိုင်မှု' နှင့် 'စုကြါင်းစီမံေန ့်ေွဲမှု' တို ့ြါဝင်သည်။ လူတစ်ဦးေျင်းစီအကနြဖင့် ြုဂ္ဂလိေြိုင်ကြမေို
ြိုင်ဆိုင်ရန် အြေားအေွင့်အကရးမရှိကသာကြောင့် လူများသည် ယင်းေို နှစ်သေ်ြေသည်။ ကြမအားလုံးသည် 
သစ်ကတာဦးစီးဌာနကအာေ်ရှိ သတ်မှတ်ထားကသာ ထိန်းသိမ်းထားသည့် သစ်ကတာဧရိယာတွင် ရှိသည်113။

ထိုလူအစုအဖွဲမ့ျားသည် ကဒသေံြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာလုြ်ငန်းေို စိတ်ဝင်စားသည်ဟူကသာ အေျေ်ေ ၎င်း
တိုသ့ည ်ဒကီရကတာများနငှ့ ်အြေားဘုအံရင်းအြမစမ်ျားအကြါ်  မှေီိကုနသညေ်ိ ုကဖာြ်ြကနသည။် ထိအုရင်းအြမစမ်ျားနငှ့ ်သူ
တို၏့ ဆေန်ယွမ်ှုေိ ုဓကလထ့ုံးတမ်းအရ လြုြ်ိငုေ်ငွ့ ်ြုစံတံစေ်အုြဖစ ်မတှယ်နူိငုသ်ည။် သိုက့သာ ်ကနာေထ်ြစ်ုစံမ်းစစက်ဆး
ြေင်းမြြုဘဲ ေျွန်ကတာ်တို ့ကသေျာမသိနိုင်ကြ။ ြမစ်ဝေျွန်းကြါ်ကဒသရှိ လူအစုအဖွဲမ့ျားအြေား လေ်ရှိအရင်းအြမစ် စီမံ
ေန ့ေ်ွဲမှုြုစံမံျားနငှ့ ်စိေုြ်ျ ိုးကရးမဟတုက်သာ ကြမယာနငှ့ ်အရင်းအြမစမ်ျားအကြါ်  သတူို ့ြိမုိနုစှသ်ေက်သာ ြိငုဆ်ိငုမ်ှုြုစံမံျား
နှင့် ြတ်သတ်၍ အနည်းငယ်သာ သိရကသးသည်။ ထုိက့ြောင့် သုကတသနများ ြိုမို လိုအြ်လာသည်။ ဤလူအစုအဖွဲ ့
တိုသ့ည် ကဒသေံြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင် လုြ်ငန်းသစ်ကတာတစ်ေုထေ် ကေျာ်လွန်ကသာ ောေွယ်မှုေို လိုလားနိုင်သည်။

ဧရာဝတီြမစ်ဝေျွန်းကြါ်  (ဓါတ်ြုံ - Antoine Deligne)
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

သည။် ကနာေဆ်ုံးတငွ ်သစက်တာများေိစုမီေံန ့ေ်ွဲြေင်း သိုမ့ဟုတ်
 အသုံးြြုြေင်းတငွ ်မမိေိိယုေ်ျ ိုးစီးြွားလိလုားမှုများ ရှနိိငုသ်ည့်
သစ်ကတာဦးစီးဌာနသည် ကဒသေံြြည်သူအစုအဖဲွြုိ့င် သစ်ကတာ 
များအား ထိန်းေျုြ်ကေီးြေြ်ရကသာ အာဏာေို ေိုင်ကဆာင်
ထားသည်။

နိုင်ငံကတာ်၏ အားကောင်းကသာ ထိန်းေျုြ်မှုကအာေ်နိုင်ငံကတာ်၏ အားကောင်းကသာ ထိန်းေျုြ်မှုကအာေ်

ရှိ ကြမြြနရှိ ကြမြြန ့့်ကတာင်သူလယ်သမားစနစ်များ်ကတာင်သူလယ်သမားစနစ်များ

ကြမယာနှင့် ရင်းနှီးမှု၊ သံကယာဇဉ်တွယ်ေြ်မှုတိုသ့ည် ဌာကန
တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများအတွေ် သီးသန ့် ထူးြေားေျေ်မဟုတ်
ဘဲ အြူြိုင်းကဒသရှိ ြောြမင့်စွာ အကြေေျကနထိုင်သည့် ဗမာ
လမူျ ိုးအသိငု်းအဝိငု်းများတငွလ်ည်း ကတွရ့သည်114။ ယကန ့ဗမာ
လမူျ ိုးအသိငု်းအဝိငု်းများြေားရှ ိဓကလထ့ုံးတမ်းအရ လြုြ်ိငုေ်ငွ့်
စနစသ်ည ်ဌာကနတိငု်းရင်းသားများ ကနထိငုရ်ာ ကဒသများထေ်
ြိုမိုအားနည်းကနသည်ဆိုကသာ အေျေ်သည် ယဉ်ကေျးမှုနှင့်  
(တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစု) သေ်ဆိုင်မှု နည်းြါးငြီး မြောကသး
မီေ ြဖစ်ြွားေဲ့ကသာ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံကတာ်၏ ဝင်
ကရာေ်စွေ်ဖေ်မှုနှင့် ြိုမိုဆေ်စြ်ကနသည်။

ရာစုနှစ်များစွာအတွင်း ကြမြြန ့်ကဒသရှိ ဗမာကတာင်သူလယ် 
သမားအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် ဆေ်ဆံမှုေို ဥြကဒများြဖင့် အုြ် 
ေျုြ်ေဲ့ကသာကြောင့် ြုဂ္ဂလိေြိုင်ဆိုင်မှုများသည် ကြမယာြိုင် 
ဆိုင်မှု၏ အဓိေြုံစံြဖစ်လာငြီး၊ ယေင်အေန်းတွင် ကဖာ်ြြေဲ့
သည့်အတိုင်း၊ ေိုလိုနီကေတ်မတိုင်မီေတည်းေ အုြ်ေျုြ်ကရး 
ြြုြြင်ကြြာင်းလဲမှုအမျ ိုးမျ ိုး ကြါ်ကြါေ်လာေဲ့ ြေင်းကြောင့် ကြမ 
ယာြိငုဆ်ိငုမ်ှုဆိငုရ်ာ လြုြ်ိငုေ်ငွ့ေ်ိ ုဆုံးရှုံးေဲရ့သည။် အေျနိြ်ော
လာသညန်ငှ့အ်မျှ ထိလုမူှုအသိငု်းအဝိငု်းများရှ ိကြမယာများအား
နိုင်ငံကတာ်ေ ေျယ်ေျယ်ြြန ့်ြြန ့် အုြ်ေျုြ်လာေဲ့သည်။ ြမန်မာ 
နိုင်ငံ၏ လေ်ရှိဥြကဒကရးရာမူကဘာင်သည် ေိုလိုနီဥြကဒတွင် 
အြမစတ်ယွက်နငြီး ထိအုေျနိေ်တည်းေ ဆယစ်နုစှမ်ျားစွာတငွ်
 'ဥြကဒသစ်များ၊ အုြ်ေျုြ်ကရးအမိန ့်များနှင့် မူဝါဒများသည် 
တည်ဆဲဥြကဒများအကြါ်တွင် ဆေ်လေ်ရြ်တည်ကနငြီး 
ဥြကဒမူကဘာင်အတွင်းတွင် များြြားကသာ ရှုြ်ကထွးမှု ြမာဏ
ေို ြဖစ်ကြါ်ကစသည1်15။’

သိုက့သာ ်ရွာသူရွာသားများသည ်ဥြကဒေိ ုတမိ်းကရှာငရ်န ်နည်း
လမ်းများေိ ုအငမဲရှာကဖကွတွရိှ့ေဲ့ ြေသည်။ ၁၉၆၃ ေနှုစ်၊ ငှားရမ်း
ေွင့် အေ်ဥြကဒအားြဖင့် 'ကတာင်သူလယ်သမားများသည် 
လေဲကြြာင်းကြးအြ်ထားသည့် ကြမယာအသုံးြြုေွင့်နှင့်အတူ 
နိုင်ငသံား ကြမငှားရမ်းသူများ ြဖစလ်ာေဲသ့ည1်16' ြဖစင်ြီး ‘၁၉၈၉

 ေုနှစ်၊ နုိင်ငံကတာ်၏ ြြန်လည်ကနရာေျထားကရးအငြီးတွင် အကသး 
စားငှားရမ်းြေင်း၊ အကရာင်းနှင့် ကြါင်နှံြေင်းတိုသ့ည် ဥြကဒ  
ြြင်ြတွင် ြဖစ်ြွားေဲ့သည်။ တရားဝင်ကြမယာြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်
သည် ကဒသေံရုံးတာဝန်ရှိသူများအတွေ် မိမိတို၏့ စည်းစိမ်ေို 
တိုးြွားကစရန် နည်းလမ်းတစ်ေုြဖစ်လာေဲ့သည်။ ဥြမာအားြဖင့်
သတူိုသ့ည ်ြိငုဆ်ိငုမ်ှုများေိ ုစာရွေက်ြါ်တငွအ်မညက်ြြာင်းကြး
ြေင်းအတွေ် အေကြေးကငွ ကတာင်းေံြေင်းများ ြြုလုြ်ေဲ့ ြေ
သည်117။ 

အေျ ိုက့သာကနရာများတွင် စားေျေ်ကြမေဲ့သုိက့သာ ကြမများသည် 
အများြုိင် စီမံေန ့ေဲွ်မှုကအာေ်တွင် ရိှကနကသာ်လည်း 'လယ်သမား
များသည် နိုင်ငံကတာ်အုြ်ေျုြ်ကသာ ြုဂ္ဂလိေ ြိုင်ဆိုင်မှုြုံစံေို 
အသုံးြြု၍ လယ်ယာကြမအားလုံးနီးြါးေို စီမံြေသည်။’ ၂၀၁၂ 
ေုနှစ်၊ လယ်ယာကြမဥြကဒေို ြြဋ္ဌာန်းငြီးကနာေ် LUC များေို 
ကြမြြန ့်ကဒသများတွင် ထုတ်ကဝကြးေဲ့သည်။ ယင်းြြဋ္ဌာန်းေျေ် 
သည် အကတာ်အသင့် အဆင်ကြြငြီး အေေ်အေဲမရှိကြောင်း
ကတွရ့ှိေဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ အမှန်တေယ် အြငင်းြွားမှုမရှိ
ကသာ နယ်ကြမများအကြါ်တွင် 'ရာဘာတံဆိြ်တုံး ေတ်ြေင်း  
(ေျင့်သုံးြေင်း) မျှသာြဖစ်ြေင်းကြောင့် ြဖစ်သည်118။ ကဒသေံ
အာဏာြုိငမ်ျားေ ("တရားမဝင"် ကသာ်လည်း)  အသအိမှတြ်ြု
ြေင်းနှင့် တရားဝင်ကစြေင်းတိုက့ြောင့်လည်း ြဖစ်သည်။’ ထို ့
ကြောင့် အြူြိုင်းဇုန်တွင် ြြုလုြ်ေဲ့ကသာ အထေ်ကဖာ်ြြြါ ကလ့ 
လာမှု၏ နိဂုံးေျုြ်အကနြဖင့် LUC ထုတ်ကြးြေင်းအားြဖင့် 
ကတာင်သူများအတွေ် တရားဝင်ြေင်း မဝင်ြေင်း အနည်းငယ်
သာကြြာင်းလဲသွားသည်။ သိုက့သာ် ဤအေျေ်သည် ကတာင်သူ 
လယ်သမားများ၏ ကြမယာြိုင်ဆိုင်ေွင့်များေို တရားဝင်အသိ 
အမှတ်ြြုြေင်း ယေုအေျိန်ထိ မရှိကသးကသာ ကတာင်တန်းကဒသ
များတွင် ေွဲြြားြေားနားနိုင်ြါသည်။ 

ကြမယာအသုံးြြုေွင့်လေ်မှတ်နှင့် ကတာင်တန်းကဒသကြမယာအသုံးြြုေွင့်လေ်မှတ်နှင့် ကတာင်တန်းကဒသ

ရှိ လူရှိ လူ ့အ့ဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်းများတွင်  ြဋိြေ္ခများအစည်းများတွင်  ြဋိြေ္ခများ

အဓေိအားြဖင့ ်အားနည်းကနသည့ ်သိုမ့ဟုတ ်အသုံးမဝငက်သာ
ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ြိုင်ေွင့်စနစ်များ လည်ြတ်ရာ ကြမ 
ြြန ့်ကဒသရှိ ကတာင်သူလယ်သမားအသိုင်းအဝိုင်းများတွင် ြုံစံ  
(၇) များေို ထုတ်ကြးြေင်းသည် တစ်ဦးေျင်း၏ ကြမြိုင်ဆိုင်မှု
တွင် 'ရာဘာတံဆိြ်ေတ်' ြေင်းသာ ြဖစ်ကသာကြောင့် ြြဿနာ 
မရှိဟု ထင်ရကသာ်လည်း ကတာင်တန်းကဒသများတွင် ြုံစံ(၇) 
များ  စတင်မိတ်ဆေ်ကြးြေင်းသည် ကောင်းမွန်စွာလည်ြတ်
ကနသည့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ြိုင်ေွင့်စနစ်များေို အား 
နည်းကစမည်ေို စိုးရိမ်စရာများ ရှိကနြါသည1်24 ။ 
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

ြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ( ၈ ) - အလယ်ြိုင်း ကြောေ်ကသွြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ( ၈ ) - အလယ်ြိုင်း ကြောေ်ကသွ ့က့ဒသ - ဗမာ လူကဒသ - ဗမာ လူ ့အ့ဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်းများ၏  အစည်းများ၏  

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု 

ြမန်မာနိုင်ငံအလယ်ြိုင်း ကဂါ်ကေီးကဒသရှိ ဗမာလူမျ ိုးအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ၂၀၁၂ နိုင်ငံကတာ် လယ်ယာကြမဥြကဒ ြြဋ္ဌာန်းငြီး
ကနာေ် ြုံစံ(၇) များ ထုတ်ကြးြေင်းသည် ောလြောရှည်တည်တံ့ေဲ့ကသာ အြငင်းြွားမှုများေို ကရှသ့ိုြ့ိုလ့ိုေ်သလို ြဖစ်သွား
ငြီး မကမျှာလ်င့ထ်ားသည့ ်ြြဿနာသစမ်ျားစွာေိ ုြဖစက်ြါ်ကစေဲသ့ည။် သိုက့သာ ်ကနာေဆ်ုံးတငွ ်မညသ်ေူ မညသ်ည့ ်ကြမေေွ်
များအကြါ် အာဏာရှိငြီး ကြမယာမှတ်တမ်းများြါကသာ ကြမသတင်းအေျေ်အလေ်စနစ် ြုံစံေို ေုန်ေျစရိတ်သေ်သာစွာ
ြြုြြင်မွမ်းမံေွင့်ရှိကြောင်း အသိအမှတ်ြြုြေင်းသာ ြဖစ်ြါသည1်19။

ကြမနမိ့ြ်ိငု်း ဗမာလူအ့ဖွဲအ့စည်းတငွ ်ြြဋ္ဌာန်းထားကသာဥြကဒများ ကနရာတော ြျံန့ှံက့နကသာလ်ည်း ကရှးရိုးရာ ဓကလထ့ုံးတမ်း
ဆိုင်ရာ လုြ်ြိုင်ေွင့်စနစ်၏ အကြေေံသကဘာတရားများေို ဆေ်လေ်ထိန်းသိမ်းထားဆဲြဖစ်ငြီး အကမွဆေ်ေံြေင်းနှင့် 
ြတ်သေ်၍ အဓိေေျကသာ အေန်းေဏ္ဍတွင် ြါဝင်ဆဲြဖစ်သည်။ ကဂါ်ကေျးရွာတွင်…

…တရားဝင ်ကြမယာြိငုဆ်ိငုမ်ှုစနစအ်ြြင၊် ကစာင့က်ရှာေသ်-ူကစာင့က်ရှာေေ်သံ ူဆေဆ်ကံရးမလှွဲ၍၊ ကြမယာဆေဆ်ံ
ကရးေို စုစည်းသည့်အရာမှာ ကဆွမျ ိုး (မဟာမိတ်၊ မျ ိုးဆေ်နှင့် မျ ိုးဆေ် ဆေ်များ) အြေား ဆေ်ဆံကရး၊ မိသားစု
ဝင်များ အြေားေုိယ်ေျင့်တရားနှင့် လူမှုကရးဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ နှင့် ြိုင်ဆိုင်မှု စသည်တိုေ့ို ဥစ္စာြစ္စည်း 
ကေီးြေြ်အုြ်ေျုြ်မှုအြဖစ် ယူဆမှုတို ့ြဖစ်သည1်20။ 

ဆေ်လေ်ထိန်းသိမ်းထားကသာ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ အေွင့်အကရးများလည်းရှိငြီး အစိုးရ၏ အုြ်ေျုြ်မှုစနစ်နှင့် လိုေ်
ကလျာည်ကီထမွှု ရှြိေင်းေိလုည်း ကတွရ့သည်။ ဤသည်တငွ ်တရားဝငမ်ဟုတက်သာ အများြိငု ်ကြမများြါဝငသ်ည်။ အြြူိငု်း
ကဒသရှ ိဗမာကေျးရွာများတငွ ်'စားေျေက်ြမများေိ ုအများြိငုအ်ြဖစ ်အသုံးြြုြေင်းသည ်ဓကလထ့ုံးတမ်းြဖစသ်ည။် တရိစ္ဆာန်
များေိ ုမထနွယ်ေက်သာကြမတငွ ်ြျေစ်ီးကနကသာ အရာများ၊ ကောေရ်ိုးြြတမ်ျားေိ ုေျေစ်ား ကစရန ်မညသ်၌ူမဆိ ုအေငွ့်
ရိှသည်။’ သိုက့သာ ်အလနွအ်ေျွ ံစားေျေစ်ားြေင်းသည ်ဤဘုသံယဇံာတများေိ ုအကေီးအေျယ ်ြျေစ်ီးကစသညဟ်ကူသာ121

 အေျေ်ေ  ဤေိစ္စတွင် ဓကလ့ထံုးတမ်းဆုိင်ရာလုြ်ြုိင်ေွင့်စနစ်သည် ကောင်းစွာ လည်ြတ်မကနကြောင်းေုိ ကဖာ်ြြသည်။ တစ်
နည်းဆိကုသာ ်ရြရွ်ာလထူအုားလုံးအား လတွလ်ြစ်ွာ အသုံးြြုေငွ့ရ်ှသိည ်ဆိသုည့အ်ဆင့မ် ှစည်းမျဉ်းသတမ်တှထ်ားကသာ
အသုံးြြုေွင့်သို ့ ကြြာင်းလဲြေင်း မရှိကသးြါ။ ဤသို ြ့ဖစ်ရြေင်း၏ ြဖစ်နိုင်ဖွယ်အကြောင်းအရင်းတစ်ေုမှာ ငဗိတိသျှ ေိုလိုနီ
ကေတ်မှစ၍ ယေုတိုင်ကအာင် စားေျေ်ကြမများေို နိုင်ငံကတာ်ကြမယာအြဖစ် (ယကန ့အကထွကထွအုြ်ေျုြ်ကရး ဦးစီးဌာန၏ 
တရားစီရင်ြိုင်ေွင့်အရ) သတ်မှတ်ြေင်းကြောင့် ြဖစ်သည်။ ရလဒ်အကနြဖင့် 'ြိုင်ဆိုင်မှု' နှင့် လူထုအ့ကြေြြု စီမံေန ့်ေွဲမှုတို ့
အလွန်နည်းြါးသည်ဟု ကမျှာ်လင့်နိုင်သည်။ ထိုက့ြောင့်  ဤကြမများကြါ်တွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာလုြ်ြိုင်ေွင့်ေို  
အသိအမှတ်ြြုြေင်းနှင့် ောေွယ်ြေင်းအားြဖင့် စီမံေန ့်ေွဲမှုေို တိုးတေ်ကောင်းမွန်လာကစနိုင်ြါသည်။

ဤလူအစုအဖွဲတ့ိုသ့ည် ကဒသေံြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာများေို မထိန်းေျုြ်နိုင်ြုံရှိငြီး၊ အစိုးရ(သစ်ကတာဦးစီးဌာန) 
သည် ထိုကဒသရှိ သစ်ကတာများအကြါ် တရားစီရင်ြိုင်ေွင့်ေို ေိုင်ငမဲစွာ တည်ကထာင်ထားြုံရသည်။

ကဒသေံြြည်သအူစုအဖွဲြ့ိငု ်သစက်တာဆိငုရ်ာ ဝငက်ရာေစ်ေွဖ်ေမ်ှုများနငှ့ ်/ သိုမ့ဟတု ်စိေုြ်ျ ိုးကရးဆိငုရ်ာ သစက်တာ
များအတေွ ်သစက်တာကြမအသုံးြြုမှုေိ ုအသုံးြြုသ ူအေငွ့အ်ကရးများကြးထားသည့ ်သစက်တာ ဦးစီးဌာနနငှ့ ်ညှနိှိငု်း
ရန် လိုအြ်သည်။ သိုက့သာ် ဤကြမယာေို တရားဝင်ရရှိမှု ြဖစ်စဉ်သည် ရြ်ရွာလူထုအတွေ် မရှင်းလင်းသည်သာ
မေ အစိုးရအရာရှိများြေားတွင်ြင် မြြတ်မသား ြဖစ်ကနသည1်22။
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ကတာင်တန်းကဒသများတွင် ြုံစံ(၇) များေို ယေုအေျိန်ထိ ေျယ်
ေျယ်ြြန ့်ြြန ့် အသုံးေျြေင်း မရှိကသးြါ။ ကယဘုယျအားြဖင့် ြုံစံ
(၇) များေိ ုတရားဝင ်သိုမ့ဟတု ်အလတွသ်ကဘာ ကြမကေးေေွ်
ရှိြေင်းနှင့် ကြမယာသိမ်းယူမှု ငေိမ်းကြောေ်မှုများ ရှိသည့် ကနရာ
ကဒသများတွင် လေ်ေံကေိုဆိုလာနိုင်ြါသည်။ ထိုအ့ြြင် ဓကလ့
ထုံးတမ်းအာဏာြိုင်များသည် ကြမယာအကရာင်းအဝယ်များေို 
ထိန်းေျုြ်နိုင်ြေင်း မရှိကသာ ကနရာများတွင်လည်း ကေိုဆိုနိုင် 
သည်။ ကတာင်တန်းကဒသများတွင် ဤသိုမ့ြဖစ်ြါ သိုမ့ဟုတ်  
မြဖစ်ကသးြါ။ ထိုက့ြောင့် လယ်သမားများသည် ြုံစံ(၇) များေို 
ရယူရန် စိတ်ဝင်စားြေမည် မဟုတ်ြါ။

ကဝးလံကေါင်သီကသာ ကတာင်တန်းကဒသများတွင် ကနထိုင်သည့် 
ရြ်ရွာလူထုများသည် ြုံစံ(၇) များေို ရရှိရန် ြဖစ်နိုင်ကြေေိုြင် 
သတိမထားမိြေြါ။ ထိုမျှမေ ထိုအကြောင်းေို သိထားသူ
အများစုသည် မည်သိုက့လျှာေ်ထားရမည်နှင့် ြတ်သေ်၍
လည်း ဗဟုသုတ မရိှြေြါ။ ထုိအ့ြြင် သူတိုသ့ည် အဓိေ ငမို ့
ကေီးများတွင်သာ တည်ရှိသည့် သေ်ဆိုင်ရာ အစိုးရရုံးများသို ့
လွယ်ေူစွာ သွားလာေွင့် မရှိြေြါ။ တိုင်းရင်းသား လေ်နေ် 
ေိငုအ်ြုစ်မုျား ရှကိနြေင်းသည ်ကဒသေမံျားအား ြုစံ(ံ၇) အတေွ်
ကလျှာေ်ထားရန် အလားအလာနည်းြါးကစနုိင်သည်။ အကြောင်း
 ရင်းမှာ အစိုးရအရာရှိများသည် ဤကဒသများသို ့မဝင်ကရာေ်
ြေင်း သိုမ့ဟုတ် ကဒသေံများသည် ၎င်းတို၏့ အငြိုင်အစိုးရများ
အတွင်းရှိ သေ်ဆိုင်ရာ အာဏာြိုင်များမှ သူတို၏့ ကြမယာ
ြိုင်ဆိုင်ေွင့်ေို အသိအမှတ်ြြုရန် ြိုမိုနှစ်သေ်ြေြေင်းတို ့ြဖစ်
ြါသည်။ 

မွန်ြြည်နယ်ကြမာေ်ြိုင်းရှိ ေရင်အမျ ိုးသား အဖွဲအ့စည်း 
(KNU) ထိန်းေျုြ်ထားသည့် နယ်ကြမရိှ ေရငလ်မူှုအသိငု်းအဝုိင်း
များအြေား ကလ့လာမှုတစ်ေုအရ125  လယ်သမားအနည်းငယ်
သာ ကြမယာအသုံးြြုေငွ့ ်လေမ်တှမ်ျား ရရှေိဲသ့ည။် လယသ်မား
အများစုသည် ၎င်းတို၏့ ကြမယာများေို ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ 
အသအိမှတ်ြြုြေင်းေံယူြေသည်။ ထုိသုိြ့ြုြေင်းြဖင့် 'ဤကြမယာ 
များေို အြေားလုြ်ကဆာင်သူများေ ကြမယာသိမ်းဆည်းမှုများ 
ြဖစက်စနိငုြ်ါသည1်26။’ ကြဖဆုိသ ူ၄၇ ဦးအနေ် ၆ ဦးေသာ LUC 
(ြံုစံ ၇) ရိှြေသည် 127။ ထုိကလ့လာမှု၏ ြြုလုြ်သူများေ'တရားဝင်
 စနစ်နှင့် ထိကတွရ့န် တွန ့်ဆုတ်ကနြေင်းသည် အသိြညာ ဗဟု 
သုတ မရှိြေင်း၊ ဘာသာစေား အတားအဆီးများ၊ အာဏာ 
ကြောေ်ရံွ ြ့ေင်း၊ ကေီးြမင့်လှကသာ ကေးနှုန်းများေို ကြောေ်ရံွ ့
ြေင်းတို၏့ အေျ ိုးဆေ်များ ြဖစ်သည်’128 ဟု ကောေ်ေျေ်ေျေဲ့
ြေသည်။  ကြမယာစာရွေ်စာတမ်းများနှင့် မှတ်ြုံတင်ြေင်းေို 
ဗမာဘာသာြဖင့်သာ ထုတ်ကဝထားငြီး ကြဖဆိုသူ ၅၇ ရာေိုင်နှုန်း
ေသာ ြမန်မာစာြဖင့် ဖတ်တတ် ကရးတတ်ကြောင်း ကြြာဆို
ကသာကြောင့ ်ဘာသာစေားသည် အမှန်တေယ် ြြဿနာတစ်
 ရြ်ြဖစ်ြါသည်129 ။ ထိုအ့ြြင် ကစျးနှုန်းနိမ့်ေျြေင်း၏ ကနာေ်
အကြောင်းရင်းတစ်ေုမှာ လူများသည် မိမိတို၏့ ဓကလ့ထုံးတမ်း
ဆိုင်ရာ လုြ်ြိုင်ေွင့်၌ ယုံြေည်မှုရှိကသာကြောင့် LUC(ြုံစံ ၇)  ရှိ
ရန် လိုအြ်သည်ဟု မယူဆကသာကြောင့်လည်း ြဖစ်နိုင်သည်။  
၎င်းတိုအ့နေ် မည်သူမျှ KNU ကြးအြ်ကသာ ြိုင်ဆိုင်မှု စာရွေ် 
စာတမ်းများလည်း မရှိြါ။  

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်သည် ထန်းြင်များေဲ့သိုက့သာ တိေျကသာ အရင်းအြမစ်များေို အသုံးြြုြေင်း
နှင့် ရယူြိုင်ေွင့်များေိုအတွေ် စည်းမျဉ်းရှိသည်။ ထန်းြင်များသည် တစ်ဦးေျင်းစီ၏ ြိုင်ဆိုင်မှုြဖစ်သည်။ ထိုသူတိုသ့ည် 
ထန်းြငမ်ျား ရှရိာ ကြမ၏ ကြမြိငုရ်ငှမ်ျား မဟတုသ်ညလ်ည်း ြဖစန်ိငုြ်ါသည1်23။  ဤဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုြ်ိငုေ်ငွ့စ်နစ်
၏ အြေားေဏ္ဍများရှငိြီး ဤစနစအ်တငွ်းရှ ိအေငွ့အ်ကရးများသည ်အြြူိငု်းကဒသရှ ိဗမာလမူျ ိုးအသိငု်းအဝိငု်းတငွ ်အသုံးေျ
နိုင်ကသးသည်ဟု ကမျှာ်လင့်ရသည်။ သိုက့သာ် ယင်းနှင့်ြတ်သေ်ငြီး ရရှိနိုင်သည့် စာကြများတွင် အနည်းငယ်သာ ကတွရ့ှိရ
သည။် ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုြ်ိငုေ်ငွ့န်ငှ့ ်စြလ်ျဉ်းကသာ ကလလ့ာမှုအများစေုိ ုနိငုင်ကံတာ ်ြါဝငြ်တသ်ေမ်ှု အနည်းငယ်
သာရှိငြီး ကြမယာနှင့် သယံဇာတအရင်းအြမစ်များေို ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ြိုင်ေွင့်စနစ်များြဖင့် လေမ်းမိုးထားဆဲြဖစ်
ကသာ ကတာင်တန်းကဒသများတွင် ြြုလုြ်ေဲ့သည်။

ကြမြြန ့က်ဒသများတငွ ်မညသ်ိုက့သာ ဘုအံရင်းအြမစ် စီမံေန ့ေွ်ဲမှုြုစံံတည်ရိှသနည်း ဆုိသည်ေုိ အေဲြဖတရ်န် ထြ်မံ၍ စံုစမ်း
စစက်ဆးမှုများ ြြုလြုြ်ေင်းသည ်အသုံးဝငန်ိငုသ်ည။် ဥြမာအားြဖင့ ်ဆညက်ြမာင်းကရ စမီေံန ့ေ်ွဲမှု၊ ငါးလြုင်န်း၊ စားေျေက်ြမ
များ၊ သစ်ကတာများ၊ ဒီကရကတာများစသည်ြဖင့် ြါဝင်သည်။ ထိုအ့ြြင် ဤအရာများေို မည်သိုအ့သိအမှတ်ြြု၍  အားကြး
ရမည်ေို အေဲြဖတ်ရန်အတွေ် အသုံးဝင်နိုင်ြါသည်။ 
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

LUCs (ြုံစံ ၇) ေို စြါးစိုေ်ေင်းများ၊ သစ်သီးြေံများ သိုမ့ဟုတ် 
စိုေ်ေင်းများေဲ့သိုက့သာ အငမဲတမ်း စိုေ်ြျ ိုးြေင်းြြုလုြ်ကသာ 
ကြမအတွေ်သာ ထုတ်ကြးသည်။ လယ်ယာကြမဥြကဒေုိ
ြြင်ဆင်သည့် ၂၀၂၀ ေုနှစ်မတိုင်မီ အေျိန်အထိ ကရေ က့ြြာင်း
ကတာင်ယာကြမများ၊ အထူးသြဖင့် ကြမလွတ်ကြမရိုင်းများမှာ ြုံစံ(
၇) အတွေ် စံနှုန်းမြြည့်မီှြါ။ ထုိအ့ြြင် ဤြြင်ဆင်ေျေ်သည် 
ကရေ က့ြြာင်းကတာငယ်ာေိ ုလေက်တွတ့ငွ ်မညသ်ိုအ့သအိမှတြ်ြု
မည်ေို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မကဖာ်ြြကသးြါ။

စိုေ်ြျ ိုးကရးကြမများေို အသုံးြြုေွင့် (LUCs) သိုမ့ဟုတ် 
သစ်ကတာကြမေို ယာယီအသုံးြြုေွင့် (ကဒသေံြြည်သူအစုအဖွဲ ့
ြိုင် သစ်ကတာလုြ်ငန်း ကဆာင်ရွေ်ေွင့် လေ်မှတ်- CFC) 
ကလျှာေ်ထားြေင်းေို သူတို၏့ အေျ ိုက့သာ ကြမေွေ်များအကြါ် 
အေွင့်အကရးများ ထိန်းသိမ်းရန် နည်းလမ်းတစ်ေုအြဖစ် အေျ ို ့
ကသာ ရြ်ရွာလူထုများေ ရှုြမင်ြေသည်။ သိုက့သာ် LUCs (သို)့ 
CFCs များေဲသ့ိုက့သာ အသအိမတှ်ြြုလေမ်တှေ်ိ ုလေေ်ြံေင်း
သည် မိမိတို၏့ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ ကြမယာြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် 
ြတ်သေ်၍ နိုင်ငံကတာ်ေ အြိုင်သိမ်းရန် ကတာင်းဆိုေျေ်ေို 
အသိအမှတ်ြြုြေင်းြဖစ်သည်ဟု စဉ်းစားကသာ အြေားသူများ
ေမူ ြငင်းြယ်သည်။ လေ်မှတ်ေို လေ်ေံြေင်းြဖင့် သူတိုသ့ည် 
သူတို၏့ ကြမယာများအကြါ် ထိန်းေျုြ်မှု ဆုံးရှုံးသွားငြီး သူတို၏့ 
ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ြိုင်ေွင့်စနစ်ေို အားနည်းကစမည် 
စဉ်းစားြေသည်။ ရှမ်းြြည်နယ်၊ ေယားြြည်နယ်၊ 
စစ်ေိုင်းတိုင်းကဒသကေီးရှိ နာဂ ေိုယ်ြိုင်အုြ်ေျုြ်ေွင့်ရကဒသရှိ 
အေျ ိုလ့ူမှုအသိုင်းအဝိုင်းသည် LUCs ရရှိရန် ကရွးေျယ်မှုေို လုံး
ဝ ြငင်းြယ်ေဲ့သည1်30 ။

ြဖစ်ရြ်များစွာတွင် လူများသည် ထိုအေျိန်ောလတွင် တစ်ေု
တည်းကသာ ကရွးေျယ်မှု ြဖစ်ကသာကြောင့် LUCs ေို ရယူေဲ့ ြေ
ြေင်း ြဖစ်နိုင်သည်။ သိုမ့ဟုတ် ကဒသေံ အထေ်တန်းလောများေ
 ၎င်းတိုေ့ို ရြ်ရွာလူထုနှင့် ရြ်ရွာ၏ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ 
လုြ်ြိုင်ေွင့်စနစ် ေို လျစ်လျူရှု၍ ရယူေဲ့ ြေင်းလည်း ြဖစ်နိုင်
ြါသည်131 ။ ေမ္ဘာ၏ အြေားကနရာများတွင်လည်း ြဖစ်ြျေ်
သေဲ့သို ့အစိုးရ၏ LUCs ေမ်းလှမ်းေျေ် (CFCs ကအာေ်နည်း 
နိုင်ကနသည်) သည် ရြ်ရွာလူထု၏ စုကြါင်းအေျ ိုးစီးြွားနှင့် 
တစ်ဦးေျင်းအေျ ိုးစီးြွားေို ငြိုင်ဆိုင်မှု ြဖစ်ကြါ်ကစသည်။ Wily 
ကလ့လာကတွရ့ှိေျေ်အရ132 

ြြဋ္ဌာန်းထားကသာ စံနှုန်းများအရ ေမ်းလှမ်းထားသူများ
ေိ ုလေေ်ငံြီး ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ စနံှုန်းများေိ ုစနွ ့လ်ေတ်
ြေင်းသည် တစ်ဦးေျင်း ြိုင်ဆိုင်ကသာ ကြမများေို အစိုးရ
များ၊ တရားရုံးများ၊ စီးြွားကရးလြုင်န်းရငှမ်ျား၊ သိုမ့ဟုတ်
 သူတို၏့ မိသားစုများအတွင်း နှင့် ရယူလိုသူတစ်ဦးေျင်း
စီေ တမင်တော ြိုင်ဆိုင်မှုေို ြငင်းဆိုြေင်း သိုမ့ဟုတ် 
တမငတ်ော ဝငက်ရာေြ်ေင်းမ ှောေယွက်ြးရန ်ြိမုိလုုြံေုံ
သည့ ်နည်းလမ်း ြဖစသ်ညဟ် ုအသိငု်းအဝိငု်းတစေ်အုတငွ်း
ရှိ ြိုငြီး ကလာေီအကြမှာ်အြမင်ရှိသူများေ ေျ ိုးကြောင်း
ဆေ်စြ်၍ ေျင့်ေျိန်ကောင်း ေျင့်ေျိန်နိုင်ြါလိမ့်မည်။ ၎င်း
သည် တစ်ဦးေျင်းစီ၏ ြိုင်ဆိုင်မှုေို ထိန်းသိမ်းနိုင်
ကသာလ်ည်း ရြရွ်ာ၏ တရားစရီငြ်ိငုေ်ငွ့ ်သိုမ့ဟုတ ်ရြ်ရွာ
၏ လုြ်ြိုင်ေွင့်ေို ထိန်းသိမ်းနိုင်းြေင်း မရှိကတာ့ြါ။ 

မည်သိုြ့င်ဆိုကစောမူ ရြ်ရွာတစ်ေုလုံးတွင် LUCs များ တည် ရှိ
ြေင်းသည် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ြိုင်ေွင့်စနစ်များနှင့် ၎င်း

ြမန်မာနိုင်ငံ အြူြိုင်း မိုးနည်းကရရှားရြ်ဝန်းကဒသ (ဓါတ်ြုံ - UNDP_Flickr)
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

တို၏့ တွဲဖေ်တည်ရှိမှုများေို အသိအမှတ်ြြုြေင်း ြဖစ်လာနိုင်
ကေျေို ကသေျာကြါေ် မတားဆီးနိုင်ြါ။ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို ့
သည် ေဲွြြားြေားနားကသာ ကြမအမျ ိုးအစားများအတွေ်ကလျှာေ် 
ထားမည် သိုမ့ဟုတ် တစ်ဦးေျင်းလုြ်ြိုင်ေွင့်ေို ဓကလ့ထုံးတမ်း
ဆုိငရ်ာ စည်းမျဉ်းများေ အတိငု်းအတာတစ်ေုအထိ ဆေလ်ေ်
 ထိန်းေျုြ်ထားြေင်းကြောင့် ြဖစ်သည်။ ဥြမာ အကမွဆေ်ေံြေင်း၊ 
ြဋိြေ္ခကြဖရှင်းြေင်း စသည်ြဖင့် ြါဝင်သည်။ စိုေ်ြျ ိုးကြမများ
အတွေ် ြြဋ္ဌာန်းဥြကဒအရ လုြ်ြိုင်ေွင့်အာဏာ ရှိြေင်းေို ြိုမို
ေျယ်ြြန ့်ကသာ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ြိုင်ေွင့်စနစ်တွင် 
အြြည့်အဝ ကြါင်းစည်းနိုင်သည်ေို ေျင်းြြည်နယ်ကြမာေ်ြိုင်း 
လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများမှ ကလ့လာေျေ်တစ်ေုေ ြြသကနြါ 
သည်133 ။

F. လေ်နေ်ေုိင် ြဋိြေ္ခများ F. လေ်နေ်ေုိင် ြဋိြေ္ခများ 

နိုင်ငံကတာ်၏ ဝင်ကရာေ်စွေ်ဖေ်မှု အြမင့်ဆုံးြုံစံမှာ လေ်နေ်
အင်အား အသုံးြြုြေင်းြဖင့်ြဖစ်သည်။ ထိုအကြေအကနသည် 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးများ ဆယ်စုနှစ်ကေျာ် ေံစား
ေဲ့ရသည့် ြဖစ်ရြ် ြဖစ်သည်။ ြြည်နယ်အဆင့် နှင့် ြြည်ကထာင်စု
 အဆင့် အြစ်အေတ် ရြ်စဲမှုစာေျုြ်များစွာ ရှိကသာ်လည်း အေျ ို ့
ကသာ စစြ်ွဲများမှာ ရြတ်န ့ဖ်ယွ ်မရှကိသးြါ။ ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငု်
 ရာ လုြ်ေုိင်ြုိင်ဆုိင်မှု စနစ်များအြါအဝင် ကဒသေံများ၏ လူမှုဘ၀
 အကြါ်တွင် လေ်နေ်ေိုင်ြဋိြေ္ခများ၏ အေျ ိုးသေ်ကရာေ်
မှုမှာ အလွန်ဆိုးရွားသည်။ ထိေိုေ်ေံစားမှုများတွင် အဓိေ 
အေျေ်ကေီးနစှ်ေျေ်ရှိသည်။ ြထမအကနြဖင့် နိုင်ငံကတာ်၏ ော
 ေွယ်ကရးတြ်များမှ ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းများအား ဆန္ဒမြါ
ဘဲ ကြြာင်းကရေ က့နထုိင်ကစြေင်း (သုိ)့ အြေမ်းဖေ်မှုများနှင့် အတင်း
 အေျြ်ကစေိုင်းမှုများမှ လွတ်ကြမာေ်ရန်အတွေ် ကေျးရွာများ
ေို ကရေ က့ြြာင်းြေင်းတိုေ့ို ြြုလုြ်၍ကသာကြောင့် ကဒသေံများ 
သည် ၎င်းတို၏့ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာအရ ြိုင်ဆိုင်ကသာ 
ဘိုးဘွားြိငုက်ြမများေိ ုဆုံးရှုံးရသည။် အများစမုှာ ကြမယာမဲမ့ျား
ြဖစ်သွားငြီး ကနစ့ားအလုြ်သမားအြဖစ် အသေ်ကမွးြေသည်။ 
ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်ရသည့် လူအ့ဖွဲအ့စည်းများအတွေ် ဓကလ့
ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များေို ြြန်လည် 
အသေ်သွင်းရန်မှာ မြဖစ်နိုင်သည် မဟုတ်ကသာ်လည်း အလွန်
ေေ်ေဲသည်။ ၎င်းတို၏့ ဘိုးဘွားြိုင်ကြမများသို ့ ြြန်လည်သွား 
ကရာေ်ကနထုိင်ရန် လုြ်ကဆာင်ြါေလည်း ောေွယ်ကရး တြ်
များေ တားြမစြ်ေင်း (သို)့ အြေားအကြောင်းအရင်းများကြောင့်
 ေေ်ေဲနုိင်သည်။ လွန်ေဲ့ကသာ အေျိန် အကတာ်အတန် အြောေ 
ကရေ က့ြြာင်းကနထိငုသ်မူျား၏ သားသမီးများသည ်အရွယက်ရာေ်
 လူငယ်များြဖစ်ကနငြီြဖစ်ငြီး ၎င်းတို၏့ ဘိုးဘွားြိုင်ကြမများနှင့် 

ရင်နှီးမှု မရှိကတာ့သြဖင့် ထိုကဒသများသို ့မိဘများနှင့် ြြန်သွား
ရန် မလိုလားကတာ့ကြ134 ။ 

ဒုတိယအကနြဖင့် ြမန်မာအစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားလေ်နေ် 
ေိုင်အဖွဲမ့ျား၏အစိုးရတို ့ ယှဉ်တွဲတည်ရှိကနငြီး ကြမယာနှင့် 
အရင်းအြမစ်များအကြါ် စီရင်ေွင့်နှင့် မူဝါဒ ြြဋ္ဌာန်းေွင့် အတွေ် 
ယဉှင်ြိုငမ်ှုများသည ်ကဒသေလံူအ့ဖွဲအ့စည်းများအြေား မလုြံေုံ
မှုေို ြဖစ်ကစသည်။ ေရင်အမျ ိုးသား အစည်းအရံုးနှင့် ေရင်နီ 
အမျ ိုးသား ဖွံ င့ဖိုးတိုးတေ်ကရးြါတီေဲ့သိုက့သာ တိုင်းရင်းသား 
လေ်နေ်ေိုင်များသည် ၎င်းတို၏့ ေိုယ်ြိုင် ကြမယာမူဝါဒများ
ေို ကရးဆွဲထားငြီး ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ ကြမများနှင့် လုြ်ေိုင်
ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များေို အထိုေ်အကလျာေ် အသိအမှတ်ြြုထား 
သည်။ ေရငအ်မျ ိုးသား အစည်းအရံုး၏ ကြမယာမူဝါဒေုိ ၂၀၁၅
 တွင် ထုတ်ြြန်ေဲ့သည်။ ေရင်နီ အမျ ိုးသား ဖွံ င့ဖိုးတိုးတေ်ကရး
ြါတီ၏ ကြမယာမူဝါဒေို မြောမှီေ ြြုစုထားငြီး ထုတ်ကဝြေင်း 
မြြုကသးြါ136။ ေေျင် နှင့် မွန်တို၏့ ကြမယာမူဝါဒများေို ကရး 
သားြြုစုကနဆဲြဖစ်သည1်37 ။ 

ေရင်အမျ ိုးသား အစည်းအရုံး၏ ကြမယာမူဝါဒေို ၎င်းတို၏့ 
ထိန်းေျုြ်နယ်ကြမများရှိ ေရိုင် (၇) ေုတွင် ေျင့်သုံးကနသည်။ 
၂၀၁၇ ကမလ အထိ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ စုကြါင်း ကြမြိုင် ဆိုင်
ေွင့် ကတာင်းဆိုမှု (၁၃၃) ေု နှင့် မိသားစု ကြမ (၆၈၅၃၀)ေွေ်နှင့် 
အြေား ကြမအမျ ိုးအစားများ (ကဒသေံြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင်သစ် 
ကတာများ၊ ကဘးမဲ့ကတာများ၊ ကေိုးဝိုင်းကတာနှင့် အသုံးြြုလွင့်) 
များေိ ုမတှြ်ုတံငထ်ားသည1်38 ။ ကြမအသုံးြြုေငွ့ ်လေမ်တှမ်ျား
ထတုက်ြးြေင်းေိ ုအလနွက်ေိုဆိြုေကသာလ်ည်း ြမနမ်ာအစိုးရ၏
ဥြကဒအရ ထုတက်ြးသည့်  ြုစံံ (၇) နှင့ ်နိှငု်းယှဉလ်ျှင ်တရားဝင်
မှု အားနည်းမည်ေို စိုးရိမ်သည့် အေျ ိုရွ့ာသားများ139 ရှိငြီး မည် 
သည် မူဝါဒ( ေရငအ်မျ ိုးသား အစည်းအရံုး၏ မူဝါဒ (သို)့ ြမန်မာ
အစုိးရ၏ မူဝါဒ) ေို လိုေ်နာရမည် မသိဘဲ ရှုြ်ကထွးကနကသာ 
သူများရှိသည်140။ 

ထိန်းေျုြ်နယ်ကြမ ထြ်ကနသည့် ကဒသများတွင် ရှိကသာ 
ကြမအသုံးြြုသမူျားသည ်ေရငအ်မျ ိုးသား အစည်းအရုံး
၏ မဝူါဒေိ ုလိေုန်ာရန ်ြိမုိ ုဆန္ဒရှဖိယွရ်ှငိြီး အြေားကသာ
 သူများသည် ြမန်မာ အစိုးရ၏ ဥြကဒေို လိုေ်နာဖွယ်ရှိ
သည ်(အရင်းအြမစ-် တစဦ်းေျင်း ကမးြမန်းမှုများ၊ ကြဖြေား
သူများသည် အမည်ထုတ်ကဖာ်လိုြေင်းမရှိြါ)။ သကဘာ 
သဘာ၀မတူညီသည့်အတွေ် နှစ်ဖေ်လုံး၏ မူဝါဒများ
ေို လိုေ်နာရန် စိန်ကေါ်မှုရှိသည်။ ဤသိုက့သာ ြဋိြေ္ခ
ြဖစန်ိငုသ်ည့ ်အဖွဲအ့စည်းများ ထြက်နြေင်းသည ်ကြမယာ
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

အုြ်ေျုြ်ကရး၏ ရှုြ်ကထွးမှုေို ကနာေ်တစ်ဆင့် ထြ်ြမင့်
ကစသည်141။

အုြ်ေျုြ်ကရးနှင့် ကြမယာစီမံေန ့်ေွဲမှု စနစ်နှစ်ေု ထြ်ကနသည့် 
ကဒသတွင်  ြေုံ ကတွက့န ေရင် ကေျးရွာသားများ၏ အကတွ  အ့
ြေုံ များေို ကလ့လာမှု တစ်ေ1ု42 တွင် မှတ်တမ်းြြုထားသည်။ 

ေရင်မိသားစုများသည် ကြမယာ စီမံနှစ်ေုအြေားတွင် 
ြိတ်မိကနငြီး စိတ်မလုံြေုံ မှုေို ြိုမိုြဖစ်ကစသည်။ ဥြမာ- 
ထုတ်ြြန်ကြးသည့် မည်သည့် လုြ်ြုိင်ေွင့်ေုိ( ြံုစံ-၇ (သုိ)့ 
ေရင်အမျ ိုးသား အစည်းအရံုး၏ မူဝါဒ)  မဆုိ အယံု
အြေည် မရိှကြောင်း ေရင်မိသားစုများမှ ကြြာဆုိသည်။ 
သိုက့သာ် နှစ်ေုစလုံးေို ကလျှာေ်ထားရန် ရည်ရွယ်ြေ
သည်။ ထုိအ့ြြင ်ြဂု္ဂလေိ စီမံေိန်းများေိ ု(ရာဘာ၊ သတ္တ ု
တူးကဖာြ်ေင်း၊ သစထ်တုြ်ေင်း၊ လမ်းကဆာေြ်ေင်း) ကလလ့ာ
မှု ြြုေဲ့သည့် ကေျးရွာအနီးတွင် ြြုလုြ်ကနကြောင်းကတွ ့
ရသည်။ ထိုသို ြ့ြုလုြ်ရာတွင် ဗဟိုအစိုးရ (သို)့ ေရင်
အမျ ိုးသား အစည်းအရုံးတိုန့ှင့် တရားဝင်ကသာ်လည်း 

ကောင်း အလတွသ်ကဘာကသာလ်ည်းကောင်း သကဘာတူ
ညီမှု ရယူ၍ လုြ်ကဆာင်ြေင်းြဖစ်ငြီး ထိုက့ြောင့်ြင်လျှင် 
ေရင်ရွာသားများအတွေ် ရှုြ်ကထွးမှုနှင့် ြူြန်မှုများစွာ 
ရှိကနသည်။ 

အတင်းအဓမ္မ ကနရာကရေအတင်းအဓမ္မ ကနရာကရေ ့က့ြြာင်းရကသာ လူကြြာင်းရကသာ လူ ့အ့ဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်းများအစည်းများ

၂၀၁၉ ဒဇီငလ်ာလ အထိ ြဋိြေ္ခနှင့ ်အြေမ်းဖေ်မှုများကြောင့်
ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ၄၅၇၀၀၀ ဦးသည် စစ်ကဘးကရှာင် ြဖစ်ေဲ့ရ
သည1်43။ အြေားကနရာတငွ ်လုြံေုံ မှု ရှာကဖရွန ်အေျ ိုက့သာသမူျား
သည် ၎င်းတို၏့ ကေျးရွာများမှ ထွေ်ေွာေဲ့သည်။ အေျ ိုက့သာ 
အကြေအကနတငွ ်နိငုင်ကံတာမ် ှလူအ့ဖွဲအ့စည်းများအား အတင်း
 အေျြ ်ကရေ က့ြြာင်းကစသည။် ကအာေတ်ငွက်ဖာြ်ြထားသည့ ်ြဖစ်
 ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှုတွင် အတင်းအဓမ္မ ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်မှု
ကြောင့် လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏ အသေ်ကမွးဝမ်းကြောင်းနှင့် 
ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုများ အကြါ် အေျ ိုး
သေ်ကရာေ်မှုများေို ကဖာ်ြြထားသည်။ 

ြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ( ၉ ) - ြဲေူးတိုင်းကဒသကေီး -  ကရေြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ( ၉ ) - ြဲေူးတိုင်းကဒသကေီး -  ကရေ ့က့ြြာင်းကနထိုင်ရကသာ ကြြာင်းကနထိုင်ရကသာ 

ေရင်လူေရင်လူ ့အ့ဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်းများအစည်းများ

သာဗျုကေျးရွာသည် စကောေရင်(၎င်းတိုသ့ည် မိမိေိုယ်ေို Pgaz k’nyau ဟုကေါ်ဆိုြေငြီး အဓိြ္ပာယ်မှာ လူ ြဖစ်သည်) 
လူအ့ဖွဲအ့စည်းတစ်ေုြဖစ်ငြီး ၎င်းတိုသ့ည် ြဲေူးရိုးမတွင် ရာစုနှစ်များစွာ ကနထိုင်ေဲ့ ြေသူများြဖစ်သည်။ ထိုကေျးရွာသည် 
ယေင်ေ ြဲေူးရိုးမ ထဲတွင် တည်ရှိေဲ့သည်။ ၎င်းတို၏့ ကေျးရွာကဟာင်းတွင် ရွာသူ၊သားများသည် ကရေ က့ြြာင်းကတာင်ယာ 
လုြ်ေိုင်၍ လိုအြ်ကသာ အစားအစာများေို စိုေ်ြျ ိုးြေငြီး အနည်းငယ်ကသာ ထုတ်ေုန်များေိုသာ ကရာင်းေျ၍ ၎င်းတို ့
စိုေ်ြျ ိုး၍မရကသာ ြစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အသုံးြြုြေသည်။ ၎င်းတို၏့ ကြမယာနှင့် အရင်းအြမစ်များေို ဓကလ့ထုံးတမ်း
ဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များအရ စီမံအုြ်ေျုြ်ြေသည်။အဆိုြါ စနစ်တွင် အေျ ိုက့သာ တိရိစ္ဆာန်များအား အမဲလိုေ်
ြေင်းေို တားြမစ်ြေင်း နှင့် အထွတ်အြမတ်ထားကသာ သစ်ကတာများေို တင်းြေြ်စွာ ောေွယ်ြေင်းတို ့ြါဝင်သည်။ 

၁၉၇၅ ေုနှစ်တွင် စစ်တြ်သည် ၎င်း၏ ြဖတ်ကလးြဖတ် မူေို အသုံးေျရန် အတွေ် လူအ့ဖွဲအ့စည်းများအားလုံးေို ကြမြြန ့်
သို ့ကရေ က့ြြာင်းကစေဲသ့ည။် ြဖတ်ကလးြဖတ် မ ူဆိသုညမ်ှာ တိငု်းရင်းသား လေန်ေေ်ိငု်များ၏ အစားအစာ၊ ဝင်ကငွ၊ သတင်း
အေျေ်အလေ် နှင့် တြ်သားစုကဆာင်းမှု စသည့် ကလးရြ်ေို ြဖတ်ကတာေ်ြေင်း ြဖစ်သည်။ သာဗျုကေျးရွာသည် ဘာမန်
လြိ၊် ညဝါေွ ီနငှ့ ်သာမကီေျးရွာများနငှ့ ်အတ ူသကြြေနု်းရှ ိဗမာကေျးရွာသို ့ကရေ က့ြြာင်းေဲရ့သည။် ကရေ က့ြြာင်းစဉတ်ငွ ်အစာ
နှင့် ကရ ရှားြါးမှုကြောင့် လူ (၄၀) ဦး ကသဆုံးေဲ့သည်။ စစ်တြ်သည် ေုန်ထမ်းရန် နှင့် စစ်တြ် စိုေ်ေင်းတွင် အလုြ်လုြ်
ရန် ရွာသားများအား အတင်းအဓမ္မ ကစေိုင်းေဲ့သည်။

၁၉၈၁တငွ ်ကနရာေျထားကြးကသာ ကဒသအနီးတငွ ်သစက်တာဦးစီးဌါနမ ှေျွန်းြငစ်ိေုေ်င်းေိ ုလြုက်ဆာငေ်ဲသ့ည။် စမီေံနိ်း
 ေုန်ဆုံးမည့် ၂၀၀၀ ြြည်နှစ်အထိ ကေျးရွာသားများသည် တဲများတွင် ကနထိုင်၍ ေိုယ်ြိုင်စိုေ်ေင်းများေို လုြ်ေိုင်ရင်း 
စိုေ်ြျ ိုးသည့် ောလတွင် သစ်ကတာဦးစီးဌာနအတွေ် ေျွန်းြင်များ စိုေ်ြျ ိုး၍ နှစ်ကြါင်း (၂၀) အလုြ်လုြ်ေဲ့ရသည်။ 
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ေျွန်းစိေုေ်င်း စမီေံနိ်း ငြီးဆုံးသည့ ်ကနာေတ်ငွ ်ရွာသားများသည ်ကနစ့ား အလြုမ်ျား လြုေ်ိငုြ်ေရငြီး အေျ ိုမ့ှာ ကရေ က့ြြာင်း
ကတာင်ယာ ြြန်လည် လုြ်ေိုင်ြေ၍ အငမဲတမ်းစိုေ်ြျ ိုးရန်အတွေ် သင့်ကလျာ်သည့် ကြမတွင် မိုးကရသုံး စိုေ်ေင်းများေို 
လုြ်ေိုင်ေဲ့သည်။ သိုက့သာ် သကြြေုန်းသို ့ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်ေဲ့သည့် မိသားစု (၆၃) စုတွင် (၃၉) စု သာ ကြမအေျ ိုေ့ိုြိုင်ဆိုင်
ငြီး စိေုြ်ျ ိုးကရးြဖင့ ်အနာဂါတတ်ငွ ်အသေက်မွးနိငုသ်ည။် အြေားသမူျားအတေွမ် ူကြမယာကဖာထ်တုရ်န ်ေေေ်ဲကနငြီး ေျန်
ရှိကသာ ကြမကနရာများအတွေ် တစ်ကဒသတည်းတွင် ကနထိုင်ကသာ ဗမာများနှင့် ယှဉ်ငြိုင်ကနရသည်။ 

သာဗျုကေျးရွာသားများ သကြြေနု်းသို ့ကရေ က့ြြာင်းကနထိငုရ်ာတငွ ်အမိက်ဆာေရ်နန်ငှ့ ်ကလာငစ်ာအတေွ ်နီးစြရ်ာ သစက်တာ
များေို အသုံးြြုရသည်။ အြေားကသာ ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်သူများနှင့် ဗမာကေျးရွာများသည်လည်း အဆိုြါ သစ်ကတာများ
ေို မှီေိုကနရသည့်အတွေ် သစ်ရှားြါးြေင်း၊ သစ်ကတာထွေ် အရင်းအြမစ်များ ရှားြါးလားြေင်းနှင့် ငါးရှားြါးလာြေင်းများ
ေို ြေုံ ကတွရ့သည်။ ထိုသို ြ့ဖစ်ရြေင်းမှာ ထိန်းေျုြ်မှုစနစ်မရှိကတာ့ဘဲ မည်သူမဆို အရင်းအြမစ်များေို ထုတ်ယူကနကသာ 
ကြောင့ြ်ဖစသ်ည။် ဗမာကေျးရွာများတငွ ်ရှေိဲက့သာ ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ စမီေံန ့ေ်ွဲမှုများသည ်အစိုးရ၏ ထနိ်းေျုြမ်ှု ကအာေ်
သိုက့ရာေ်ရှိငြီး ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်သူများ ကရာေ်လာသည့်အေါ ေျင့်သုံးရန် မြဖစ်နိုင်ကတာ့ကေျ။ ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်သည့် 
ေရငလ်မူျ ိုးများသညလ်ည်း ၎င်းတို ့အသေရ်ငှသ်နန်ိငုက်ရးေိသုာ ဦးစားကြးကနရသြဖင့ ်စကုြါင်းတာဝနမ်ျား၊ အရင်းအြမစ်
ထုတ်ယူမှု ေန ့်သတ်ြေင်း နှင့် ကရရှည်စီမံေန ့်ေွဲမှုအစီအစဉ်များေို စဉ်းစားနိုင်ြေင်း မရှိကတာ့ကြ။ 

ကဒသေံြြည်သူအစုအဖွဲြ့ိုင် သစ်ကတာ ဖွဲစ့ည်းေွင့် ကလျှာေ်ထားရန် ရည်ရွယ်၍ သစ်ကတာနယ်ကြမ သတ်မှတ်မှု ြြုလုြ်ရန်
ကေိုးြမ်းမှုရှိေဲ့သည်။ သိုက့သာ် စည်းမျဉ်းများ သတ်မှတ်ရန် မြဖစ်နိုင်ေဲ့ကေျ။ သကြြေုန်းတွင် ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်သူများ၏ 
ရှင်းြြေျေ်အရ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ကစာင့်ြေည့်ရန် မြဖစ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုက့ြောင့် ၎င်းတို၏့ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်
 ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ေုေို ြြန်လည်အကောင်ထည်ကဖာ်ရန် ကေိုးြမ်းမှုမှာ ေျရှုံးေဲ့သည်။ 

သကြြေုန်းရှိ ေရင်လူမျ ိုးများသည် သစ်နှင့် သစ်ကတာထွေ်ြစ္စည်းများ ထုတ်ယူရန်အတွေ် နာရီများစွာ လမ်းကလျှာေ်
ရသည့် ၎င်းတို၏့ ကေျးရွာကဟာင်းများသို ့ သွားေဲ့ရသည်။ သစ်ကတာဦးစီးဌာနမှ စစ်ကဆးကရးဂိတ်များစွာ ေျထားသည့် 
အတွေ် အြြန်လမ်းတွင် ရွာသားများသည် တာဝန်ရှိသူများအား လဘ်ထိုးရသည်။ ၎င်းတို၏့ ကေျးရွာကဟာင်းများရှိ 
သစ်ကတာများသည်လည်း တရားမဝင်သစ်ေိုးထုတ်သူများကြောင့် ြျေ်စီးကနငြီြဖစ်သည်။ မိမိတို၏့ သစ်ကတာများေို 
ေိုယ်ြိုင် ထိန်းသိမ်းစီမံနိုင်ကသာ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများသည်လည်း ထိုအရြ်တွင် မရှိကတာ့ကြ။ 

ကရေ က့ြြာင်းကနထိငုသ်မူျားထဲမ ှြထမမျ ိုးဆေမ်ျားသည ်၎င်းတို၏့ ကြမယာနငှ့ ်ဓကလထ့ုံးတမ်းများေိ ုသရိှကိသာကြောင့ ်မမိိ
တို၏့ ကေျးရွာနယ်နိမိတ်သို ့ ြြန်၍ ၎င်းတို၏့ လူအ့ဖွဲအ့စည်း၊ ကြမအသုံးေျမှု နှင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်များေို ြြန်လည် 
ထူကထာင်ရန် ဆန္ဒရှိသည်။ အေျ ိုသ့ည် ြြန်လည်သွားကရာေ်၍ ကေိုးြမ်းေဲ့ ြေသည်။ သိုက့သာ် ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်ရာတွင် 
ကမွးဖွားသည့် မျ ိုးဆေ်သစ်သည် ၎င်းတို၏့ ဘိုးဘွားြိုင် နယ်နိမိတ်များနှင့် ရင်းနှီးမှုမရှိကတာ့ ြေင်း၊ သစ်ကတာများ၊ အြင်
များ နှင့် တိရိစ္ဆာန်များေို မသိရှိကတာ့ြါ။ ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ ကြမယာနှင့် အရင်းအြမစ်များေို မည်သို ့စီမံအုြ်ေျုြ်ရမည်
ေိုလည်း မသိရှိကတာ့ြါ။ ထိုက့ြောင့် မျ ိုးဆေ်သစ်များသည် ကောင်းမွန်စွာ ကနထိုင်ရန် ေေ်ေဲကသာ်လည်း ကနရာကဟာင်း
သို ့ြြန်လည်ကရေ က့ြြာင်းလိုြေင်းမရှိကတာ့ြါ။ လူငယ်များအတွေ် ကေျးရွာကဟာင်းသည် အလွန်ကဝးေွာငြီး လမ်း၊ကေျာင်း
၊ကဆးေန်း နှင့် ဆိုင်များ မရှိြါ။ ထိုက့ြောင့် ရွာြြန်မည့် အစား ငမိုတ့ေ်၍ အလုြ်ရှာကဖွရန် ြိုမို စိတ်အားသန်ြေသည်။ 

သာဗျူ လူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှုစနစမ်ှာ ြျေဆ်ီးသွားငြ ီြဖစသ်ည။် ဤြဖစရ်ြက်လလ့ာ
မှုေို ထည့်သွင်းရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်မှာ ြျေ်ဆီးသွားငြီြဖစ်ကသာ်
 လည်း ြထမမျ ိုးဆေ်များ၏ မှတ်ဉာဏ်တွင် ထုိ စနစ်၏ စည်းမျဉ်းများ ေျင့်ဝတ်များေျန်ရိှကနကသးကသာကြောင့်ြဖစ်သည်။ 
အေယ်၍ ၎င်းတို၏့ ဘိုးဘွားြိုင်ကြမများေို ြြန်လည်ရယူေွင့်ရှိြေင်း (သို)့ ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်သည့် အရြ်တွင် လုံကလာေ်
ကသာ အရင်းအြမစ်နှင့် ကြမယာများရှိြါေ ထိုမှတ်ဉာဏ်များ ြြန်လည်အသေ်ဝင်လာနိုင်ကသာကြောင့် ြဖစ်သည်။ 
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှု စနစမ်ျား၏ ြဖစတ်ည်
မှုေို အဆံုးအြဖတ်ကြးကသာ အကရးကေီးသည့်အေျေ်မှာ ြြဋ္ဌာန်း 
ဥြကဒနှင့ ်အစုိးရ၏အြ်ုေျုြ်ကရးစနစ်တိုသ့ည် မည်မျှဝငက်ရာေ်
 စွေ်ဖေ်မှုရိှသနည်း (သို)့ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင် 
ဆိငုမ်ှု အစအီမမံျားနငှ့ ်သေဆ်ိငုရ်ာ လူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ အြ်ုေျုြ်
ကရး အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ထြ်ကနသည့် ေိစ္စများရှိသလားဆို
သည့်အရာ ြဖစ်သည်။ ယကနတ့ွင် နိုင်ငံကတာ်၏ ြြဋ္ဌာန်းဥြကဒ
များသည် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ်များအကြါ်တွင် တနည်း
မဟုတ်တနည်း လေမ်းမိုးကနငြီး အလွန်ကဝးလံကသာ ကဒသများ
အထိ သေ်ကရာေ်မှုရိှကနသည်။ အေျ ိုးသေ်ကရာေ်မှုသည် 
အနည်းငယ်သာ ြဖစ်နုိငသ်ည် (သို)့ ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ စနစ်
များနှင့် ြြဋ္ဌာန်းဥြကဒ စနစ်များ ထြ်ကနြေင်းလည်းြဖစ်နိုင်ငြီး 
ကနာေ်ဆုံးတွင် ြြဋ္ဌာန်းဥြကဒများေ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ 
စနစ်များအား အစားထိုးသွားြေင်းလည်း ြဖစ်နိုင်သည်။ ကဒသေံ
များအကနြဖင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ စနစ်များြဖင့် စီမံအုြ်ေျုြ်
သည့် ၎င်းတို၏့ နယ်နိမိတ်များအကြါ်  လုြ်ြိုင်ေွင့် ရှိြေင်းများ မ
ရိှကတာ့ြါေ ထုိစနစ်များ၏ အဆံုးသတ်သုိ ့ကရာေ်ရိှငြီ ြဖစ်သည်။ 

ထိုက့ြောင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်အရ ကဒသေံများ လုြ်ြိုင်ေွင့် 

မည်မျှရှိသည်ေို သုံးသြ်၍ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းသာ ြဖစ်ကသာ 
စနစ်နှင့် ငြီးြြည်စုံကသာစနစ်များအြေား အကြေေံေွဲြေားမှုြြု 
လုြ်ရန် အဆိုြြုသည်။ ဤအစီရင်ေံစာတွင် ြါဝင်ကသာ ြဖစ်ရြ်
ကလ့လာဆန်းစစ်မှုများေို ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင် 
ဆိုင်မှုအရ ငြီးြြည့်စုံကသာစနစ်၊ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ် 
ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုအရ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းသာြဖစ်ကသာစနစ်နှင့် 
ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှု ကြျာေေ်ယွသ်ွားငြီး
ြဖစ်ကသာစနစ်ဟူ၍ အစဉ်လိုေ်ေွဲြေား၍ ကအာေ်တွင် ကဖာ်ြြ
ထားသည့် ြုံ (၁) တွင် တင်ြြထားသည်။ သိုက့သာ် လေ်ကတွ ့
တွင် ြေုံ ကတွရ့သည့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု
စနစ်၏ ေွဲြြားြေားနားမှုအားလုံးေို ြေုံ ငုံနိုင်မည်မဟုတ်ြါ။ 
ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များ၏ သဘာ၀
 အရနငှ့ ်ြြဿနာြဖစြ်ွား အကြောင်းအရင်းများနငှ့ ်ကြြာင်းလဲမှု
ေိ ုြြုလြုသ်တူို၏့ အကြေအကနအရ တစ်ေါတစ်ရံတငွ ်တစ်စိတ်
တစြ်ိငု်းသာြဖစက်သာစနစန်ငှ့ ်ငြီးြြညစ်ုကံသာစနစမ်ျားအြေား
ေွဲြေားရန ်ေေေ်ဲလသှည။် သိုက့သာ ်ထိသုိုက့သာ ေွဲြြားမှုေိ ုကဖာ်
 ထုတ်ြေင်းြဖင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်
များေို ောေွယ်ရန် လိုအြ်သည့် ယန္တရားများေို ရှာကဖွရန် 
အကထာေ်အေူြြုနိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

  ၄၄  ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များအား   ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များအား 
   ရှုကထာင့် အမျ ိုးမျ ိုးမှ ရှုြမင်ြေင်း       ရှုကထာင့် အမျ ိုးမျ ိုးမှ ရှုြမင်ြေင်း    

လိြ်သိုငမိုန့ယ်ရှိ ကဂဘား ျျးရွာ။ သစ်ကတာလိုထ့င်ြမင်ရတဲ့ အများစုဟာ တေယ်ကတာ့ သီးနှံသစ်ကတာ ကရာကနှာစိုေ်ေင်းြဖစ်ြါတယ်။ (ဓါတ်ြုံ - Christian Erni)



50

အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ြဲေူးတိုင်း ကဒသကေီးရှိ သာြင်ေုန်းတွင် ြြန်လည်ကနရာေျထားကရး (ဓါတ်ြုံ - Prawit Nikornuaychai)

တစစ်တိတ်စြ်ိငု်းသာ ြဖစက်သာ ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာတစစ်တိတ်စြ်ိငု်းသာ ြဖစက်သာ ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ

လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များ

တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းသာြဖစ်ကသာ ဓလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်
ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များသည် နိုင်ငံကတာ်၏ စီမံအုြ်ေျုြ်မှုကအာေ်
တွင်ရှိကသာ ကဒသများအားလုံးတွင် ြဖစ်နိုင်ငြီး တရား၀င် 
ကြမယာလုြ်ေိုင်ေွင့်များအားြဖင့် လုြ်ကဆာင်နိုင်သည်- ဥြမာ
- ကေိုးဝိငု်းကတာ၊ အများြိငု ်ောေယွက်တာများအားြဖင့ ်ြြုလြု်
နိုင်သည်။ ဤတွင် ကြမလွတ်၊ ကြမလြ်၊ ကြမရိုင်းများ ေျထားကြး
ြေင်း သိုမ့ဟုတ် တရားဝင်(သို)့ တရားမဝင်ြဖင့် ကြမကစျးေွေ်
များ ကြါ်လာြေင်းတိုြ့ါဝင်သည်။ ထုိသိုက့သာ ကြြာင်းလဲမှုများမှ 
၎င်းတို၏့ အေွင့်အကရးများေို ောေွယ်ရန်အတွေ် တစ်နုိင်ငံ
လုံးရှိ လယ်သမားများသည် ြုံစံ(၇) (သို)့ အစုအဖွဲြ့ိုင်သစ်ကတာ 
ေငွ့ြ်ြုေျေ ်များေိ ုကလျှာေထ်ားြေသည။် ထိေုငွ့ြ်ြုေျေမ်ျားေို
ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်နှင့်အတူ အသုံး 
ြြုနိုင်သည်။ ထိုက့ြောင့် တရားဝင် ေွင့်ြြုေျေ်များသည် ဓကလ့
ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ်အား အစားထိုးြေင်းမဟုတ်ဘဲ တငြိုင်
တည်းတွင် ထြ်ကနြေင်းသာ ြဖစ်သည်။

ကတာင်တန်းကဒသများရှိ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင် 
ဆိုင်ေွင့်စနစ်များေျင့်သုံးသည့် ကြမများအတွေ် ြုံစံ (၇) ထုတ် 

ကြးြေင်းနှင့် ြုံစံ (၇) ၏ အေျ ိုးသေ်ကရာေ်မှုမှာ ကရှက့နာေ်ညီ
ညွှ တ်ြေင်းမရှိြါ။ ကြမြြန ့်ကဒသများတွင်မူ အကြေအကနမှာ အ 
လွန်ေဲွြြားသည်။ ဥြမာ- ဤအစီရင်ေံစာတွင် ကဖာ်ြြထားသည့် 
အြူြုိင်းကဒသမှ ဗမာကတာင်သူလယ်သမား လူအ့ဖဲွအ့စည်းများ
တွင် ြြဋ္ဌာန်းဥြကဒများသည် ကဒသေံတို၏့ ဓကလ့ထုံးတမ်းများ
အား အစားထိုးလိုေ်ငြီး ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏ နယ်နိ 
မိတ်မှာ အများြိုင်မဟုတ်ကတာ့ဘဲ စားေျေ်ကြမေဲ့သိုက့သာ 
ကနရာမျ ိုးေိုသာ မူလဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ်မှ ထိန်းသိမ်း 
ေျင့်သုံးနိုင်သည်။ ထိုက့ြောင့် ထိုစနစ်များေို ငြီးြြည့်စုံကသာ 
ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်စနစ်ဟု မဆိုနိုင်ဘဲ 
တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းသာ ရှိကသာ စနစ်အြဖစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

ကဒသေံ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ အကြါ်တငွ ်နိငုင်ကံတာမ် ှဝငက်ရာေ်
စွေ်ဖေ်မှုများတွင် အကေီးဆုံးမှာ စစ်ြဋိြေ္ခ၊ ဆည်ကဆာေ်
ြေင်း ေဲ့သိုက့သာ အကြေေံအကဆာေ်အအုံစီမံေိန်းအကေီးစား 
နှင့် ကြမေျထားကြးြေင်းများကြောင့် ကဒသေံများအား အတင်း 
အေျြ် ကနရာကြြာင်းကရေ က့နထုိင်ကစြေင်း ြဖစ်သည်။ အတင်း 
အဓမ္မ ကနရာကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်ကစကသာ ြဲေူးတိုင်းရှိ ေရင် 
လူအ့ဖွဲအ့စည်းများအကြောင်း ြဖစ်ရြ်ဆန်းစစ်ကလ့လာမှုတွင် 
ကတွရ့သည့်အတိုင်း ကဒသေံများ၏ ဘိုးဘွားများ ြိုင်ဆိုင်ကသာ 
ကြမကနရာမှ ဖယ်ရှားြေင်းေံရသည့်အတွေ် ၎င်းတို၏့ ဓကလ့
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ စနစ်များေို ေျင့်သုံးနိုင်ြေင်းမရှိကတာ့ြါ။ ထို
အကြေအကနများေို ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ စနစ်များ တစ်စိတ်
တစ်ြိုင်းသာ ေျင့်သုံးသည်ဟူ၍ြင် မဆုိနုိင်ကတာ့ြါ ။ အဘယ့်
ကြောင့်ဆိုကသာ် ကဒသေံများ ယေင်ေ ေျင့်သုံးေဲ့သည့် စနစ်
များေို အရင်းအြမစ် ရှားြါးြေင်း၊ ဆင်းရဲမွဲကတြေင်း နှင့် လူမှု
အသိေုအ်ဝန်း ေွဲြေင်းများကြောင့ ်ဆေလ်ေေ်ျင့သ်ုံးနိငုြ်ေင်း
မရှကိတာသ့ည့အ်တေွ ်ြဖစသ်ည။် သိုက့သာ ်ဓကလထ့ုံးတမ်းစနစ်
များအား ြြဋ္ဌာန်းဥြကဒမှ လုံး၀ အစားထိုးလိုေ်သည့် ကြမြြန ့်
ကဒသရှိ ကတာင်သူလယ်သမားများ၏ ြဖစ်ရြ်နှင့် မတူညီဘဲ 
အတင်းအဓမ္မ ကရေ က့ြြာင်းကနထိငုြ်ေင်း ေရံကသာ လူအ့ဖွဲအ့စည်း
များေို ၎င်းတို၏့ နယ်ကြမသို ့ြြန်လည် အကြေေျကစငြီး ဘိုးဘွား
ြိုင်ကြမများေို အသုံးြြုေွင့်ကြးြေင်း (သို)့ ကြမနှင့် အရင်းအြမစ်
အသုံးြြုေွင့်များေို ြြန်လည်ကြးအြ်ြါေ ထိုလူအ့ဖွဲအ့စည်း
များသည် ၎င်းတို၏့ ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုများ
ေို ြြန်လည် အသေ်သွင်းနိုင်သည်။ 

ငြီးြြည့်စုံကသာ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ ငြီးြြည့်စုံကသာ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ 

လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များ

ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ နယ်နိမိတ်ေို အများြိုင်ကြမ အြဖစ် 
သတ်မှတ်ထားငြီး ဓကလ့ထံုးတမ်းဥြကဒအရ လုြ်ြုိင်ေွင့် အြြည့် 
အ၀ရှိကသာ အကြေအကနေို ငြီးြြည့်စိုက့သာ ဓကလ့ထုံးတမ်း
ဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များဟု ကေါ်နိုင်သည်။ လုြ်ြိုင် 
ေွင့်အြြည့်အ၀ရှိကသာ အကြေအကန၏ ညွှန်းေိန်းမှာ အများြိုင်
အေွင့်အကရးများ ရှိြေင်းမဟုတ်ဘဲ ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ် 
ေိုင်ြိုငဆုိ်င်ေွင့်များေုိ ကဒသေံအုြ်ေျုြ်ကရးအဖဲွမ့ျားမှ(တရားဝင် 
ကေျးရွာ အုြ်ေျုြ်ကရး (သို)့ ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ ေိုယ်ြိုင်အုြ် 
ေျုြ်သည့် အဖွဲအ့စည်း) ထိကရာေ်စွာ အကောင်အထည်ကဖာ်
ကဆာင်ကြးနုိင်ြေငး်သည် အဓိေြဖစ်သည်။ ထုိမျှေ ြြင်ြလူ
များထံ ကြမယာကရာင်းေျြေင်းေို တားြမစ်ြေင်း (သို)့ စည်းမျဉ်း
ထားရိှြေင်း စသည်တုိြ့ါဝင်ကသာ ကြမယာလေဲကြြာင်းြေင်းအတွေ် 
ကဒသေံ လူအ့ဖွဲအ့စည်းမှ ထိန်းေျုြ်ေွင့်ရှိြေင်းသည် အကရးြါ 
သည်။ 

ကအာေက်ဖာြ်ြြါြုတံငွ ်ဤအစရီငေ်စံာတငွ ်ြါဝငက်သာ ြဖစရ်ြ်
ဆန်းစစ်ကလ့လာမှုများေို ဝင်ရိုးစွန်းနှစ်ဖေ်ထား၍ ကဖာ်ြြ
ထားသည်။ အလျားလိုေ်မျဉ်း တွင် အစိုးရ၏ ြြဋ္ဌာန်းေျေ်များ
ေိ ုကဖာြ်ြငြီး ကဒါငလ်ိေုမ်ျဉ်းမတငွ ်အများြိငုမ် ှြဂု္ဂလေိြိငုသ်ို ့
ေူးကြြာင်းသွားမှုအရ ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ လုြ်ြိုင်ေွင့်ေို
 ကဖာ်ြြထားသည်။ 

ငြီးြြည့်စုံကသာစနစ်များအတွေ် ကြမယာနှင့် အရင်းအြမစ်များ
ေို လွတ်လြ်စွာ စီမံေန ့်ေွဲေွင့်အား ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းများ
ထံတွင် ြြည့်၀စွာ ကြးအြ်ထားရမည်။ အေျ ိုက့သာ အကြေအကန
များတွင် တရားဝင် အများြိုင်ကြမ ေွင့်ြြုေျေ်များ ထုတ်ကြး
သည့အ်စား ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ အကလအ့ေျင့မ်ျားေိ ုအသိ
 အမှတ်ြြုြေင်းနှင့် ောေွယ်ြေင်းများေို ကေျးရွာများ (သို)့ 
တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး ြါဝင်သည့် ဇုံများသတ်မှတ်ကြး
ြေင်းြဖင့် ြြုလုြ်နိုင်ငြီး ထိုနယ်ကြမများတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်
 ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်ေွင့်ေို ကဒသန္တရအုြ်ေျုြ်ကရး၏ အစိတ် 
အြိုင်းအြဖစ် ေျင့်သုံးရမည်။ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းသာြဖစ်ကသာ
စနစ်များတွင် ြြဋ္ဌာန်းဥြကဒတွင် မြါဝင်ကသာ ကြမနှင့် အရင်း 
အြမစ်များအတွေ် သီးြေားအသိအမှတ်ြြုြေင်း လိုအြ်သည်။ 
အဆိုြါ ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းများသည် ၎င်းတို၏့ ဓကလ့ထုံး 
တမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု မြျေ်ဆီးသွားကစရန်အတွေ် 
ောေယွမ်ှုြြုလြုရ်န ်ကြမယာများေိ ုဆေလ်ေထ်နိ်းကြောင်း
ရန် ဆုံးြဖတ်ထားသည့် အေျိန်တွင် အသိအမှတ်ြြု အတွေ် 
ြဖစ်သည်။ 

ြမစ်ဝှမ်းကဒသသို ့ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်ြေသူများ၏ မျ ိုးဆေ်များ
အတေွလ်ည်း တညီူကသာ ေျဉ်းေြမ်ှု လိအုြသ်ည်။ ဒကီရကတာ
ေဲ့သိုက့သာ အကရးကေီးသည့် အရင်းအြမစ်များအတွေ် လူထု
အကြေြြု အုြ်ေျုြ်ကရးစနစ်များေို ထူကထာင်ရန် ဆန္ဒရှိနိုင်ငြီး 
ထိုသို ့ လုြ်ကဆာင်ရန်မှာ ြြဋ္ဌာန်းဥြကဒတွင်ြါကသာ အေန ့် 
အသတ်ရှိ အေွင့်အကရးများနှင့် မလုံကလာေ်နိုင်ြါ။ သိုက့သာ် 
ယကနတ့ိုင် ထိုသို ့အသိအမှတ်ြြုြေင်း မရှိကသးြါ။ 

ကနာေ်ဆုံးအကနြဖင့် အတင်းအဓမ္မ ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်ကစမှု
ကြောင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များေို 
ေျင့်သုံးေွင့် မရှိကတာ့ကသာ်လည်း ြြန်လည်ေျင့်သုံးနိုင်ကသာ 
အကြေအကနများရှိြါေ ထိုအကလ့အေျင့်များေို ြြန်လည် 
အသေ်သွင်းလိုသည့် လူအ့ဖွဲအ့စည်းများအတွေ် အထူးစဉ်း 
စားကြးရန် လိုအြ်သည်။ ထိုသို ြ့ဖစ်ရန်အတွေ် ကဒသေံများ 
သည် ၎င်းတို၏့ ဘိုးဘွားြိုင်နယ်ကြမများသို ့ြြန်လည်အကြေေျ 
ကနထိငုန်ိငုြ်ေင်း (သို)့ နစန်ာမှုများ၏ သေသ်ာေငွ့ ်အြဖင့ ်၎င်းတို ့
ကနထိုင်ရာ ကေျးရွာများတွင် လူထုအကြေြြုလုြ်ြိုင်ေွင့်ေို ြြန် 
လည် ထူကထာင်နိုင်ြေင်းတိုေ့ို ြြုလုြ်ရန် လိုအြ်သည်။ ဓကလ့
ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုများေို ြြန်လည် အား 
ကောင်းကစရနအ်တေွ ်လိအုြက်သာ ယန္တရားများေိ ုအနာဂါတ်
တွင် စဉ်းစားသင့်သည်။
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အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ြံု(၁) - ဓကလ့ထံုးတမ်းဆုိင်ရာ ကြမယာအုြ်ေျုြ်မှုစနစ်၏ အတုိင်းအတာတစ်ေုအတွင်း ဆေ်လေ်တည်ရိှကနြံု  ြံု(၁) - ဓကလ့ထံုးတမ်းဆုိင်ရာ ကြမယာအုြ်ေျုြ်မှုစနစ်၏ အတုိင်းအတာတစ်ေုအတွင်း ဆေ်လေ်တည်ရိှကနြံု  

ငြီးြြည့်စုံကသာ ငြီးြြည့်စုံကသာ 
ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ်  ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ်  

ကဂဘာစိုေ်ြျ ိုးကရးစနစ်

ေယန်းေငန်တို၏့ အငမဲတမ်း 
ကတာင်ယာ စနစ်

အေျိန်ြောြမင့်စွာ ကြမလြ်ထားသည့် 
နာဂတို၏့ ကတာင်ယာစနစ်

အေျိန်ြောြမင့်စွာ ကြမလြ်ထားသည့် 
ေယန်းလှဟွီးတို၏့ ကတာင်ယာစနစ်

အေျိန်ြောြမင့်စွာ ကြမလြ်ထားသည့် 
ေျင်းတို၏့ ကတာင်ယာစနစ်

အေျိန်အနည်းငယ်သာ ကြမလြ်ထားသည့် 
ြအိုတ့ို၏့ ကတာင်ယာစနစ်

ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ လုြ်ြိုင်ေွင့် နိုင်ငံကတာ်၏ လုြ်ြိုင်ေွင့်

ကြမြြန ့်ရှိ ဗမာလယ်သမားများ၏စနစ်
ြုဂ္ဂလိေြိုင်လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုြုဂ္ဂလိေြိုင်လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု

အစုအဖွဲအစုအဖွဲ ့န့ှင့် ြုဂ္ဂလိေြိုင် နှင့် ြုဂ္ဂလိေြိုင် 
လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု  လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု  

  ကဒသေံလူအားလုံး   ကဒသေံလူအားလုံး 
လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုလုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု

ေရင်လူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ 
ကရေ က့ြြာင်းကနထိုင်သူများ

တစိတ်တြိုင်းသာ ြဖစ်ကသာ ဓကလ့တစိတ်တြိုင်းသာ ြဖစ်ကသာ ဓကလ့
ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ်          ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ်          

ကြျာေ်ေွယ်သွားကသာဓကလ့ထုံးတမ်းကြျာေ်ေွယ်သွားကသာဓကလ့ထုံးတမ်း
ဆိုင်ရာ စနစ်ဆိုင်ရာ စနစ်
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးတြ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ြှုစနစ် လမပာင်းေဲြှုြျားနှင့် ဆက်ေက်တည်ရှိြှုြျား 

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များ၏ ဘုံ
လေ္ခဏာများေိ ုကဖာထ်တုြ်ေင်းြဖင့ ်ဤအစရီငေ်စံာေိ ုအစြျ ိုး
ေဲ့သည်။ ြထမ ဘုံလေ္ခဏာမှာ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများသည် ၎င်း
တို၏့ နယန်မိတိ၌် လြုြ်ိငုေ်ငွ့ ်ရှြိေင်းြဖစသ်ည။် ကနာေဆ်ေတ်ွဲ
 အေန်းများတငွ ်ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှု စနစ်
များ၏ ြုံစံေွဲ အမျ ိုးမျ ိုးေို ကဆွးကနွးေဲ့ ငြီး လွန်ေဲ့ကသာ အေျိန်
များတွင် အဆိုြါ စနစ်များသည် မည်မျှြင် ကြြာင်းလဲကစေဲ့ော
မူ (အစုအဖွဲ ့ လုြ်ြိုင်ေွင့် နှင့် တစ်ဦးေျင်း လုြ်ြိုင်ေွင့်များေို ဆို 
လိုသည်)လူအ့ဖွဲအ့စည်းများအကနြဖင့် ၎င်းတို၏့ နယ်နိမိတ်၌ 
လုြ်ြိုင်ေွင့်ေို ထိန်းသိမ်းလိုြေင်း နှင့် ၎င်းတို၏့ ေိုယ်ြိုင် စည်း 
မျဉ်းနငှ့ ်ဥြကဒများြဖင့ ်အြုေ်ျုြလ်ိြုေင်း တိုသ့ည ်ဓကလထ့ုံးတမ်း
ဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များ၏ ကရရှည်တည်တံ့ေိုင်ငမဲ
ကရးအတွေ် အေရာ ြဖစ်ကနြါသည်။

ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ် ြေုံ ကတွက့နရ
သည့် ဖိအားများမှာ အလွန်များြြားသည်။ ဥြမာ - ေရင် ြြည် 
နယ်ရှိ ဂဲဘာ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများတွင် စိုေြ်ျ ိုးကရးေိ ုစီးြွား ြဖစ်
ြြုြေင်း၊ ြုဂ္ဂလိေ ကြမြိုင်ဆိုင်မှု ြြုြေင်း နှင့် ကြမယာကစျးေွေ်
ကြါ်ကြါေ်လာြေင်းတိုသ့ည် နွမ်းြါးကသာ မိသားစုများ ကြမယာ
ဆုံးရှုံးြေင်း နှင့် ေျမ်းသာကသာ လေ်တဆုြ်စာထံတွင် ကြမယာ
များ ကရာေ်ရှိသွားြေင်းေို တိုေ့ို ကဖာ်ြြသည့် ကအာေ်ကြေမှစ၍
ြိုင်ဆိုင်မှုလေ်လွတ် ဆုံးရှုံးရြေင်းဟုကေါ်ကသာ အကြေအကနေို 
ြဖစ်ကစနိုင်သည်။

လယ်ယာကြမဥြကဒ (၂၀၁၂) အရ ြံုစံ (၇) များေုိ လွတ်လြ်စွာ 
လေဲကြြာင်းနိုင်ေွင့်ရှိငြီး မည်သည့် ြမန်မာနိုင်ငံသားထံတွင် မဆို 
ြြန်လည်ကရာင်းေျနိုင်သည်။ ထိုအေျေ်သည့် ဓကလ့ထုံးတမ်း
အရ ြြင်ြလူများထံ ကြမမကရာင်းေျရ ဆိုသည့် စည်းမျဉ်းေို 
ဆန ့်ေျင်ကနငြီး ထိုသိုက့သာ ဥြကဒများေို ေျင့်သုံးကစြေင်း
သည် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များေို 
လျစ်လျူရှု ြေင်းြဖစ်သည်။ 

ရှမ်းြြည်နယ်ကတာင်ြိုင်းရှိ ရှမ်း၊ ဓနု နှင့် ြအို ့လူအ့ဖွဲအ့စည်း
များတငွ ်ြြုလြုက်သာ ကလလ့ာမှုအရ ကြမယာများအားလုံးသည်
ြုဂ္ဂလိေြိုင် ြဖစ်ကသာ်လည်း ကေျးရွာသားများသည် အစိုးရ၏ 
ယန္တရားများေို အသုံးြြုြေင်းထေ်  အြငင်းြွားမှု ကြဖရှင်းသည့်
ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ အကလ့အေျင့် နှင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင် 
ရာ ကြမယာလြ်ုေိငုြ်ိငုဆုိ်ငမ်ှု စနစ်၏ စီမံေန ့ေ်ွဲမှုေိ ုလိေုန်ာြေ

သည်။ ဤအေျေ်ေို လုြ်သားကြြာင်းကရေ ြ့ေင်း ကေါင်းစဉ်
ကအာေ်တွင် ကဖာ်ြြငြီးြဖစ်သည်။ လယ်သမားများသည် စိတ်
ြိုင်ဆိုင်ရာ အရ ၎င်းတို၏့ ကြမများနှင့် ဆေ်နွယ်မှုရှိငြီး ြြန် 
လည်ကရာင်းေျရန် ဆန္ဒမရှိကြောင်း ကတွရ့သည်144။ သိုက့သာ် 
စိုေ်ြျ ိုးကရးအကြေြြု စီြွားကရးလုြ်ငန်းများ၏ ဖိအားများ အြါ 
အဝင် လူဦးကရ တိုးြွားလားြေင်း နှင့် ကစျးေွေ် ေျယ်ြြန ့်လာ
ြေင်းတိုက့ြောင့် ကြမယာမဲ့များ ြိုမိုများြြားလာသည်။ ရိုးရာ လူ ့
အဖွဲအ့စည်း၏ စုဖွဲမ့ှုေို ထိန်းသိမ်းလိုစိတ်ရှိကသာ်လည်း ကြမ
ကရာင်းေျမှုများ ြမင့တ်ေလ်ာကြောင်း ကတာငသ်လူယသ်မား အ
ဖွဲ  အ့စည်းများ၏ ကေါင်းကဆာင်များေ ကြြာြေားသည်။ ထိုြဖစ် 
ရြ်များကြောင့် ကဒသေံများနည်းြါးလာငြီး ြြင်မမှ လာကရာေ်
ကနထိုင်သူများ များြြားကသာကြောင့် ကဒသေံမ လူအ့ဖွဲအ့စည်း
၏ ဝိကသသများေို ဆုံးရှုံးရနိုင်သည်146။ 

ကြမာေ်များစွာကသာ NGO ကေါင်းကဆာင်များ နှင့် လယ် 
သမားအဖွဲအ့စည်းများ၏ ကေါင်းကဆာငမ်ျားသည ်ကြမယာ
ကရာင်းေျမှု ကြောင့် ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်းများ၏ စုဖွဲမ့ှု
နှင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ ကြမယာလုြ်ေိုင်မှု အကလ့ 
အေျင့်များအကြါ် အေျ ိုးသေ်ကရာေ်နိုင်မှုအတွေ် 
စိုးရမိမ်ှုရှကိြောင်း ကဖာြ်ြေဲ့ ြေသည။် လယသ်မားများသည်
ြြင်ြမှ ေျမ်းသာကသာ ဝယ်လေ်များနှင့် ယှဉ်၍ ကြမမ
ဝယ်ယူနိုင်ကတာ့ ြေင်း၊ ကငွြမာဏ အနည်းငယ်အတွေ် 
ကြမယာများ ကရာင်းေျရကြောင့ ်ကငေွနုသ်ည့အ်ေါ လယယ်ာ
မဲ့များအြဖစ် ေျန်ရစ်ေဲ့ ငြီး အြေားကရွးေျယ်စရာ အလုြ်
မရှိြေင်း နှင့် ကြမကရာင်းေျြေင်းမှ အြမတ်ရယူသည့် 
အေျ ိုးကဆာငမ်ျား (တစေ်ါတစရ် ံအတင်း ကစေိငု်း ကရာင်း
 ေျကစြေင်း) စသည်တိုသ့ည် ၎င်းတို၏့ စိုးရိမ်မှုများတွင်
ြါဝင်သည်။ လယ်သမားများစွာတိုေ့လည်း ၎င်းတို၏့ 
ကြမများေို ဆေ်လေ်ထိန်းသိမ်းလိုငြီး ဓကလ့ထုံးတမ်း
အရ အကမွကြးြေင်းြဖင့် ကြမယာေုိ လေဲကြြာင်းလုိြေသည်။
 ထိကုြောင့က်နာေဆ်ုံးတငွ ်အဆိြုါစိုးရမိမ်ှုများေိ ုလနွေ်ဲ
စွာ ကဖာ်ြြထားရန် ထင်ရှားလာရြေင်း ြဖစ်နိုင်မည1်46။ 

လယ်သမားများ၏ လိုလားေျေ်များသည် အမှန် တည်ရှိနိုင်
ကသာ်လည်း ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုေို 
ထိန်းကေျာင်းသည့် စီမံအုြ်ေျုြ်ကရး အဖွဲမ့ျားအကြါ်တွင် ေျ
ကရာေ်ကနသည့် ဖိအားများေို လူအ့ဖွဲအ့စည်းများအကနြဖင့် 

    ၅၅  နိဂုံး- လူ  နိဂုံး- လူ ့အ့ဖွဲအဖွဲ ့အ့စည်းများ၏ လုြ်ြိုင်ေွင့်ေို အစည်းများ၏ လုြ်ြိုင်ေွင့်ေို 
   ောေွယ်ရန် လိုအြ်သည့် အကြောင်းအရင်း    ောေွယ်ရန် လိုအြ်သည့် အကြောင်းအရင်း 



54

အကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်းအကြောင်းအရာ အကြေြြု ကေ့ောြေင်း

ေရင်ြြည်နယ်ရှိ ကတာအုြ် ဖာလာစိုေ်ေင်း (ဓါတ်ြုံ - Christian Erni)

ကတာင့်ေံ၍ ၎င်းတို၏့ နယ်ကြမ အကြါ်တွင် ရှိကသာ လုြ်ြိုင်ေွင့်
များေို ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်လားဆိုသည့်ကမးေွန်း ေျန်ရှိသည်။  
ဓကလ့ထုံတမ်းဆိုင်ရာ လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှုေို တရားဝင် အသိ 
အမှတ်ြြုြေင်း နှင့် ောေွယ်ြေင်းရှိြါေ ထိုသို ့လုြ်ကဆာင်ရန် 
အေွင့်လမ်း ြိုမို ကောင်းမွန်မည်ြဖစ်သည်။ 

အနီးစြ်ဆံုး ၁၉၉၉ ေုနှစ်တွင် ေမ္ဘာဘဏ်ေ ဤသုိ ့ဆုိေဲ့သည်147။ 

လူဦးကရ သိြ်သည်းမှု နည်းြါးကသာ အကြေအကနများ
တွင် တရားဝင်လုြ်ေိုင်ေွင့် ြါမစ်များ ေျကြးြေင်းသည် 
ေုန်ေျစရိတ် အနည်းြါးဆုံး နည်းလမ်းနှင့် လုြ်ေိုင်
ြိုင်ဆိုင်ေွင့် လုံြေုံ ကရးနှင့် ကြမယာလေဲကြြာင်းမှုများေို 
ကဆာင်ရွေ်ရန် ကောင်းမွန်သည့် နည်းလမ်း မဟုတ်ြါ။ 
အြေားကသာ နည်းလမ်းတစေ်မုှာ ကဒသေလံူအ့ဖွဲအ့စည်း
များအား လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုေ်ငွ့မ်ျားကြး၍ အသင့က်လျာဆ်ုံး
အစီအမံများအား ဆုံးြဖတ်ကစြေင်းြဖစ်သည်။ 

ဤကလ့လာဆန်းစစ်မှုမှ ရရှိသည့် အဓိေ သင်ေန်းစာမှာ ဓကလ့
ထုံးတမ်းဆိငုရ်ာ လြုေ်ိငုြ်ိငုဆ်ိငုမ်ှု စနစမ်ျား၏ ထကိရာေမ်ှုနငှ့်
 ကဒသေံများအား ရရှိသည့် လုံြေုံ ကရးသည် လူဦးကရသိြ်သည်း
မှု နည်းြါးြေင်း၊ စုကြါင်းအေွင့်အကရးများ ရှိြေင်း (သို)့ အသေ် 
ကမွး ဝမ်းကြောင်းစနစ်တစ်ေု (သို)့ ကြမယာအမျ ိုးအစားတွင် 
အကြေမေံဘဲ ကဒသေံ လူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ လြုြ်ိငုေ်ငွ့ ်ရှမိှုကြါ်တငွ်
သာ အကြေေံသည်။ မည်သည့်ကြမယာတွင် မည်သည့် စနစ်ေုိ 
အသုံးြြုသည်ထေ် လူထုအကြေြြု လုြ်ေိုင်ြိုင်ဆိုင်မှု စနစ်ေို
 ောေွယ်ရန် လိုအြ်ကြောင်း Wiley ေ အြေံြြုသည်148။ 
ထိုသို ြ့ြုလုြ်ရာတွင် မတူညီကသာ ကဒသေံလူအ့ဖွဲအ့စည်း၏ 
နယန်မိတိအ်တငွ်းရှ ိမတညူကီသာ ကြမယာအမျ ိုးအစားအတေွ်
ေျင့်သုံးကသာ နည်းလမ်းများေို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြေင်းထေ် 
တစစ်တိတ်စြ်ိငု်းသာ ေျနရ်ှကိတာက့သာ ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ
လြုေ်ိငုြ်ိငုဆုိ်ငမ်ှုစနစ်ြငြ်ဖစ်လင့ေ်စား ကဒသေမံျား၏ နယ်နိ
 မတိက်ြါ်တငွ ်ရှကိသာ ကြမယာနငှ့ ်အရင်းအြမစမ်ျားနငှ့ ်ြတသ်ေ်
လျှင် လုြ်ြိုင်ေွင့် ရှိမှုေို အသိအမှတ်ြြုရမည်။
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