
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုပေါင်း ၁၀၀ ပျျာ်ပနထိုင်ကျပေီး 
၎င်းတို့တွင်ထူးမြားသည့် ျိုယ်ေိုင်ဝိပသသလျ္ခဏာြျား၊ ယဉ်ပျျးြှု
ြျားနှင့် အသျ်ပြွးဝြ်းပျျာင်းြှုေုံစံြျား ရှိကျသည်။ တိုင်းရင်းသား
လူြျ ိုးစုြျားစွာသည် ၎င်းတို့၏ ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားြှတစ်ဆင့် ပမြ
နှင့်သယံဇာတရင်းမြစ်ြျားအား လျ်လှြ်းြှီြှု၊ အသုံးမေုနိုင်ြှုနှင့် စီြံ
ြန့်ြွဲြှုတို့ျို ထိန်းညှိပဆာင်ရွျ်ကျသည်။ သို့ပသာ် ထိုနည်းစနစ်ြျား 
သည် ပြိြ်းပမြာျ်ြံပနရပေီး ဥေပေအရ အသိအြှတ်မေုမြင်းလည်းြရှိ
သျဲ့သို့ နိုင်ငံပတာ်အစိုးရျ ျာျွယ်ပစာင့်ပရှာျ်ြှုပေးမြင်းလည်း 
ြရှိပေ။
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Christian Erni ရေးသားသည်

ဥေပေအရအသိအြှတ်မေုပရးနှင့် အျာအျွယ်ပေးနိုင်ပရး သင့်ပလျာ်
သည့န်ည်းလြ်းြျား ပောထ်တုသ်တြ်တှန်ိငုရ်နအ်တျွ ်ဓပလထ့ုံးတြ်း
စနစ်ြျား ြည်သို့ တည်ရှိပဆာင်ရွျ်ပနသနည်း၊ ထိုစနစ်ြျားသည် 
တစ်ြုနှင့်တစ်ြု ြည်သို့ျွာမြားေါသနည်းဟူ၍ သိရှိနားလည်ြှုသည် 
အပမြြံ ျျလှသည်။ ဤပလ့လာဆန်းစစ်ြျျ်၏ ရည်ရွယ်ြျျ်ြှာ 
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် တည်ရှိနှင့်ပေီးမေစ်ပသာ အသိေညာဗဟုသုတြျားျို 
စနစ်တျျ မေန်လည်ပလ့လာသုံးသေ်မြင်းနှင့် အြျ ိုးြျ ိုးပသာဓပလ့
ထုံးတြ်းစနစြ်ျားျို နှိုင်းယှဉပ်လ့လာမြင်းတိုမ့ေင့် အြျ ိုးအစားအလိုျ်
ဆင်တူြှုနှင့် ျွဲမေားြှုြျားအပကျာင်းျို ပရးသားပော်မေလိုမြင်းမေစ်
ေါသည်။
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မြန်ြာနိုင်ငံ ဓလေ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားတွင် စွဲမြဲတည်ရှိလနြှုြျားနှင့် အလမောင်းအေဲြျား 

၁။ ဓရေ့ထံုးတမ်းေုပ်ပုိင်ခွင့်၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိချက်၁။ ဓရေ့ထံုးတမ်းေုပ်ပုိင်ခွင့်၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိချက်

ဓပလ့ထုံးတြ်းလုေ်ေိုင်ြွင့်ဆိုသည်ြှာ ပမြနှင့်သယံဇာတရင်းမြစ်ြျား
အား စီြံြန့်ြွဲရန်အတွျ် မေဋ္ဌာန်းဥေပေေါ လုေ်ေိုင်ြွင့်ြျားနှင့်ြသျ် 
ဆိုင်သည့် ရေ်ရွာအပမြမေုစနစ်ျို ဆိုလိုမြင်းမေစ်သည်။  ဆိုလိုသည်ြှာ 
ဤနည်းစနစ်ြျား၏ စည်းြျဉ်းစည်းျြ်းြျားနှင့် လုေ်ထုံးလုေ်နည်း
ြျား/လုေ်ငန်းစဉ်ြျားျို မေင်ေြှလူြျား/အေွဲ့အစည်းြျားျ ဆုံးမေတ်
မြင်း၊ ထနိ်းသြ်ိးမြင်းြဟတုဘ် ဲ(ဥေြာ- အစိုးရြျား) ရေရ်ွာလထူျုသာ 
ဆုံးမေတ်မြင်း၊ ထိန်းသိြ်းမြင်း မေစ်သည်။ ဤပလ့လာဆန်းစစ်ြျျ်တွင် 
ပအာျ်ေါ အဓိေ္ပါယ်ေွင့်ဆိုြျျ်ျို အသုံးမေုထားေါသည် - 

ဓရေ့ထုံးတမ်းေုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုသည်မှာ ရြမယာနှင့်ဓရေ့ထုံးတမ်းေုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုသည်မှာ ရြမယာနှင့်
အြခားအေင်း အြမစ်များအား မည်သို့အသုံးြပုပပီး အြခားအေင်း အြမစ်များအား မည်သို့အသုံးြပုပပီး 
မည်သို့မျှရေမည်ဟု ဆုံးြဖတ်သည့် ေပ်ေွာအရြခြပုမည်သို့မျှရေမည်ဟု ဆုံးြဖတ်သည့် ေပ်ေွာအရြခြပု
စည်းမျဉ်းများ၊ ထိန်းညှိမှုများနှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းစည်းမျဉ်းများ၊ ထိန်းညှိမှုများနှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်း
များြဖစ်ပပီး ၎င်းတို့သည် ေပ်ေွာ၏ ေူမှုအဖွဲ့အစည်း၊များြဖစ်ပပီး ၎င်းတို့သည် ေပ်ေွာ၏ ေူမှုအဖွဲ့အစည်း၊
ယဉ်ရကျးမှုနှင့်တန်ဖိုးထားမှုများတွင် အြမစ်တွယ်ယဉ်ရကျးမှုနှင့်တန်ဖိုးထားမှုများတွင် အြမစ်တွယ်
ထင်ဟပ်ေျက်ေှိသည်။ထင်ဟပ်ေျက်ေှိသည်။

ဓပလ့ထုံးတြ်းအြင်းအျျင်းတွင် ရေ်ရွာလူထုသည်အြျားအားမေင့် 
ရိုးရာပျျးရွာြလှထူမုေစသ်ည။် သိုပ့သာလ်ည်း ရိုးရာပျျးရွာဟဆုိရုာ၌ 
အုေ်ြျုေ်ပရးယန္တရားပအာျ်တွင် ေွဲ့စည်းထားသည့် ပျျးရွာျိုသာ
ဆိုလိုမြင်းမေစ်သည်ဟု ြြှတ်ယူသင့်ေါ။ ရိုးရာပျျးရွာတွင် နှစ်ြု 
သိုြ့ဟတု ်နစှြ်ထုျေ်ိသုည့ ်အပမြြျပနထိငုသ် ူလအူေုစ်ငုယြ်ျား ေါဝင်
နိုင်သျဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုပေါင်းစုံ ပရာပနှာပနထိုင်မြင်းလည်း
မေစ်နိုင်သည်။ အြျ ို့ပနရာြျားတွင် အိြ်နီးြျင်းရေ်ရွာြျားျ ရိုးရာ
ပျျးရွာတစ်ရွာ၏ အြျ ို့ပသာပမြဧရိယာြျား သို့ြဟုတ် အြျ ို့ပသာ
သယံဇာတရင်းမြစ်ြျားအား ေူးတွဲလုေ်ေိုင်ြွင့် စည်းြျဉ်းစည်းျြ်းြျား
မေင့ ်ြျှပဝအသုံးမေုပနနိငုသ်ည။် အြျ ို့ပနရာြျားတငွြ် ူနစှရ်ွာ သိုြ့ဟတု ်
နှစ်ရွာထျ်ေိုသည့် ရိုးရာပျျးရွာြျားအကျား ြျှပဝအသုံးမေုသည့် 
နယ်ပမြနှင့် ရွာြျားအကျား ေူးတွဲပဆာင်ရွျ်သည့် ဓပလ့ထုံးတြ်း
နည်းစနစ်တစ်ြုလည်း ရှိပနနိုင်သည်။

ရေ်ရွာလူထုြျားသည် အစစအရာရာဆင်တူပေီး တစ်သားတည်းရှိပန
လိြ့်ြည်ဟု ြြှတ်ယူသင့်ေါ။ ရေ်ရွာအြျားစုသည် တိုင်းရင်းသား
လူြျ ိုးစုပေါင်းစုံ ပရာပနှာပနထိုင်ကျသည့် ရေ်ရွာြျားမေစ်ကျပေီး ြည်
သည့်ရေ်ရွာ၌ြဆို အြွင့်အပရးြျား၊ လူြှုအဆင့်အတန်း၊ အာဏာေါဝါရှိ
ြှု၊ စိတ်ဝင်စားြှုနှင့်အျျ ိုးစီးေွား၊ စွြ်းပဆာင်ရည် စသည်တို့တွင် 
ျွဲမေားြှုြျား ရှိကျသည်။ 

1  For an example, see Schlager, E., & Ostrom, E. (1992). Property-rights regimes and natural resources: A conceptual analysis. Land Econom-
ics, 68(3), 249–62

၂။ ဓရေ့ထံုးတမ်းစနစ်များတွင် ဘံုအြဖစ်ေိှရနသည့်၂။ ဓရေ့ထံုးတမ်းစနစ်များတွင် ဘံုအြဖစ်ေိှရနသည့်
အောများမှာ မည်သည်တ့ုိြဖစ်သနည်းအောများမှာ မည်သည်တ့ုိြဖစ်သနည်း

နယ်ရြမ/နယ်နိမိတ်များအရပါ်  စီေင်ဆုံးြဖတ်ခွင့်အာဏာ  ေပ်ေွာေူထုနယ်ရြမ/နယ်နိမိတ်များအရပါ်  စီေင်ဆုံးြဖတ်ခွင့်အာဏာ  ေပ်ေွာေူထု
တွင်ေှိသည်တွင်ေှိသည်

ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားတွင် ရေ်ရွာလူထုနှင့် ၎င်းတို့၏နယ်ပမြ/
နယ်နိြိတ်သည် ြွဲမြား၍ြရဘဲတစ်သားတည်း ဆျ်စေ်ပနသည်။ 
သိုပ့သာ ်ဓပလထ့ုံးတြ်းစနစပ်အာျတ်ငွ ်ပမြြျားအားလုံးသည ်အြျား
ေိုင်ပမြသာမေစ်သည်ဟု ဆုိလုိမြင်းြဟုတ်ေါ။ အြွင့်အပရးြျားျုိ စုပေါင်း 
၍ပသာ်လည်းပျာင်း၊ ေူးတွဲ၍ပသာ်လည်းပျာင်း သို့ြဟုတ် တစ်ဦး
တည်းအမေစလ်ည်းပျာင်း ေိငုဆ်ိငုန်ိငုသ်ည။်  ရေရ်ွာ၏ပမြြျားအားလုံး
ျို ေုဂ္ဂလိျ လုေ်ေိုင်ြွင့်မေုလိုျ်သည့် အပမြအပနတွင်ေင်(ဤ
အပမြအပနတွင် စုပေါင်းပမြ သို့ြဟုတ် အြျားေိုင်ပမြဟူ၍ ဆျ်လျ် 
ြတည်ရှိနိုင်ပတာ့ေါ) ရေ်ရွာလူထု၏ စီရင်ဆုံးမေတ်ေိုင်ြွင့်အာဏာျို
ဆျလ်ျအ်သုံးမေုနိငုေ်ါပသးသည။် အသုံးြျားကျသည့ ်ရေရ်ွာလထူ၏ု 
စီရင်ဆုံးမေတ်ြွင့်အာဏာတစ်ြုြှာ ရေ်ရွာမေင်ေြှ လူေုဂ္ဂိုလ်ြျားထံ ပမြ
ပရာင်းြျြွင့်ျို ျန့်သတ်မြင်းမေစ်သည်။

ဓရေ့ထုံးတမ်းစနစ်များတွင် အခွင့်အရေးအစုအစည်းများပါေင်သည် ဓရေ့ထုံးတမ်းစနစ်များတွင် အခွင့်အရေးအစုအစည်းများပါေင်သည် 

ရေ်ရွာအတွင်းရှိ ြတူညီသည့်လူတစ်ဦးြျင်း သို့ြဟုတ် လူအုေ်စုြျား 
သည် ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားအရ အြျ ိုးြျ ိုးပသာ ရင်းမြစ်ြျားအတွျ် 
ြတညူသီည့ ်အြငွ့အ်ပရးြျား (တစြ်ါတစရ် ံအြငွ့အ်ပရးြျား တစြ်နုငှ့်
တစ်ြု ထေ်ပနပလ့ရှိသည်) ြံစားြွင့်ရှိကျသည့်အတွျ် ဓပလ့ထုံးတြ်း
စနစ်ြျားြှာ ရှုေ်ပထွးလှေါသည်။

ဤအြွင့်အပရး အစုအစည်းြျားတွင် ပယဘုယျအားမေင့် ပအာျ်
ပော်မေေါ အြွင့်အပရး ၅ ြုေါဝင်သည်ဟု သိရှိ နားလည်ရေါသည် 1 - 

၁။  ေက်ေှမ်းမှီခွင့် -ေက်ေှမ်းမှီခွင့် -   ဧရိယာတစ်ြုအတွင်း ဝင်ပရာျ်ြွင့်နှင့် 
ရှိ ပနြွင့်၊ သ့ုိပသာ် ြည်သည့်အရာျုိြျှအသံုးမေုြွင့် သ့ုိြဟုတ် 
ရယူြွင့်ြရှိေါ။

၂။  ထတုယ်ခူငွ့ ်-ထတုယ်ခူငွ့ ်- ရင်းမြစတ်စြ်ျုိ ုရရှေိိငုြ်ငွ့ ်သိုြ့ဟတု ်ရင်းမြစ်
ထံြှ ထုတ်ျုန်ြျား ရရှိြွင့် (ဥေြာ - စိုျ်ေျ ိုးသီးနှံြျား
ရိတ်သိြ်းမြင်း၊ အြဲလိုျ်မြင်း၊ ငါးေြ်းမြင်း သို့ြဟုတ် ပရ
ထုတ်ယူမြင်း)။

၃။  စီမံခန့်ခွဲခွင့် -စီမံခန့်ခွဲခွင့် -  ရင်းမြစ်တစ်ြုျို ြည်သို့အသုံးမေုြည်၊ ြည်
သည့ပ်ဆာငရ်ျွြ်ျျြ်ျားမေင့ ်အသငွေ်ုစံပံမောင်းြည ်(ဥေြာ 
- ပလျှားထစ ်စိျုေ်ျ ိုးမြင်း၊ သစေ်ငစ်ိျုမ်ြင်း သိုြ့ဟတု ်ပရ
သွင်းပရထုတ်ဆိုင်ရာ အပမြြံအပဆာျ်အဦြျား ပဆာျ် 
လုေ်မြင်း) ဟူ၍ ထိန်းညှိစီြံြွင့် ။

၄။  အသုံးမြပုေန် တားြမစ်ခွင့် -အသုံးမြပုေန် တားြမစ်ခွင့် - ြည်သူ့ထံတွင် လျ်လှြ်းြှီ
ြွင့်/ ထုတ်ယူြွင့် ရှိသည်၊ ထိုအြွင့်အပရးျို အမြား ြည်သူ့
ထံ လွှဲပမောင်းြွင့်ရှိသည်ဟု ဆုံးမေတ်ြွင့် (ဥေြာ - ြည်သူျ
အပြွဆျ်ြံြွင့်ရှိသည်/ြည်သူျ အပြွဆျ်ြံြွင့် ြရှိ)

ျရင်မေည်နယ်အတွင်း ောလာပစ့ြျား သယ်ပဆာင်လာသည့် ဆိုင်ျယ်ြျား 
(ဓါတ်ေုံ - Antoine Deligne)
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အကြောင်းအရာ အေျဉ်းချုပ် ၊ ဇူလိုင်  ၂၀၂၂

ထုံးမကျာက်မချာက်ကမ်းပါးကို မနာက်ခံထားပပီး ကယားြပည်နယ်ရှိ ကွိုင်ငံ့ရွာ သွားလမ်း။ ထုံးမကျာက်များသည် အမရးကကီးမသာ၊ အများသူငှာ ပိုင်ဆိုင်သည့် 
အရင်းအြမစ်တစ်ခုြြစ်သည်။ (ဓါတ်ပုံ - Christian Erni )

၅။  ရောင်းချခွင့်/ငှားေမ်းခွင့်ရောင်းချခွင့်/ငှားေမ်းခွင့ ်- ပရာင်းြျြွင့် သို့ြဟုတ် ငှားရြ်းြှု
ျိ ုစြီြံန့်ြွြဲငွ့န်ငှ့ ်အသုံးြမေုရန်တားမြစြ်ငွ့ ်(နငှ့ ်သျ ်ဆိငု ်
ရာ လျ်လှြ်းြှီြွင့်နှင့် ထုတ်ယူြွင့်)

ဓရေ့ထုံးတမ်းေုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ေပ်ေွာေူထု၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဓရေ့ထုံးတမ်းေုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ေပ်ေွာေူထု၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်
များသည် ခွဲြခားမေဘဲ တစ်သားတည်း ဆက်စပ်ရနသည်များသည် ခွဲြခားမေဘဲ တစ်သားတည်း ဆက်စပ်ရနသည်

ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားသည် ရေ်ရွာစီြံအုေ်ြျုေ်ြှု အေွဲ့အစည်းြျား၊
စည်းြျဉ်းစည်းျြ်း အပျာင်အထည်ပော်ပရးလုေ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့် 
ေဋိေျ္ခပမေရှင်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်ြျား တည်ရှိြှုအပေါ် ြူတည်လျျ်ရှိ
ေါသည။် ပျာင်းစွာလညေ်တပ်နသည့ ်ေဋေိျ္ခပမေရငှ်းပရး လေုင်န်းစဉ်
ြျားသည် ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်၏ တရားဝင်ြှု / အြျားလျ်ြံြှုနှင့်
ပရရှည် တည်တံ့ြှုအတွျ် အပရးကျီးလှေါသည်။

အခွင့်အရေးများသည် ဓားမဦးချေုပ်ကိုင်ခဲ့ြခင်း၊  အခွင့်အရေးများသည် ဓားမဦးချေုပ်ကိုင်ခဲ့ြခင်း၊  
အရမွဆက်ခံြခင်းနှင့် စိတ်ေိညာဉ်ရေးော ဆက်သွယ်မှုေှိြခင်းဟူသည့်အရမွဆက်ခံြခင်းနှင့် စိတ်ေိညာဉ်ရေးော ဆက်သွယ်မှုေှိြခင်းဟူသည့်
အရြခခံမူအရပါ်အရြခြပုသည်အရြခခံမူအရပါ်အရြခြပုသည်

ပမြလွတ်တွင် ေထြဦးဆုံး(ဓားြဦးြျ) ြုတ်ထွင်ရှင်းလင်း စိုျ်ေျ ိုးြဲ့သူ 
ျ ဓပလ့ထုံးတြ်းအြွင့်အပရးြျားျို ြူလေိုင်ဆိုင်သူအမေစ် ရရှိမြင်း
သည် အလွန်အမေစ်ြျားေါသည်။ ထို့ပနာျ် ထိုပမြျို အမြားသူြျား
အားပေးအေန်ိငုသ်ည ်သိုြ့ဟတု ်ပရာင်းြျနိငုသ်ည ်သိုြ့ဟတု ် ေိငုရ်ငှ၏် 
သားစဉ်ပမြးဆျ်သို့ လွှဲပမောင်းပေးနိုင်သည်။

ထိုသို့ ဓားြဦးြျစတင်ပဆာင်ရွျ်ြဲ့သူ ပျျးရွာထူပထာင်သူြျားသည် 
ပမြအထွျ်တိုးပအာင် ပစာင်ြကျည့်ရှုပေးကျသည့် ပမြပစာင့်နတ်ယာ
ပစာင့်နတ်ြျားနှင့် အထူးေတ်သျ်ဆျ်နွယ်ြှုရှိသည်ဟု အြျားျ
ယုံကျည်ကျသည်။ ပျျးရွာထူပထာင်သူတို့၏ သားစဉ်ပမြးဆျ်ြျား 
သည် ထိုပမြပစာင့်နတ်၊ ယာပစာင့်နတ်ြျားနှင့် ပျာင်းြွန်သည့်
ဆျ်ဆံပရးျို ထိန်းသိြ်းရန်အတွျ် လိုအေ်သည့် ရိုးရာဓပလ့အရ
ေူပဇာ်ေသြှုြျားျို မေုလုေ်ရန် သို့ြဟုတ် ဦးပဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

ရကျးေွာတွင်ရနထိုင်ကကသူ ေပ်ေွာေူထုအားေုံးသည် ရြမသို့ရကျးေွာတွင်ရနထိုင်ကကသူ ေပ်ေွာေူထုအားေုံးသည် ရြမသို့
ေက်ေှမ်းမှီခွင့်ေှိသည်ေက်ေှမ်းမှီခွင့်ေှိသည်

ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ပအာျ်တွင် ရေ်ရွာအတွင်းရှိ လူတစ်ဦးြျင်း သို့ 
ြဟုတ် ြိသားစုြျားသည် ရေ်ရွာအတွင်း ပနထိုင်သူြျားမေစ်၍ တစ်ဦး
ြျင်း ပမြအြွင့်အပရး သို့ြဟုတ် ြိသားစုပမြအြွင့်အပရးြျား ရရှိကျ
သည် သို့ြဟုတ် ဘုံယုံကျည်ြှုမေင့်ပမြျို စုပေါင်းေိုင်ဆိုင်သူြျား(ဥေြာ 
- ြျ ိုးနွယ်စုတစ်ြု)အမေစ်လည်း အြွင့်အပရးြျား ရှိကျသည်။ သို့ပသာ် 
ပမြအြွင့်အပရးြျားျို အစဉ်အပြဲ တန်းတူရရှိပနသည်ဟု ြဆိုလိုေါ။ 
အြျားအားမေင့် အထူးအြွင့်အပရးရရှိပနသူြျား သို့ြဟုတ် ဦးစားပေး
အြွင့်အပရးရရှိပနသူြျားသည် ရေ်ရွာလူထုအားလုံး ပမြမေင့် အသျ် 
ပြွးဝြ်းပျျာင်းြှု မေုနိငုပ်ရးအတျွ ်တာဝနရ်ှပိေသည။် ဓပလထ့ုံးတြ်း
စနစ်ပအာျ်တွင် ပမြယာြဲ့မေစ်ြှုသည် မေဋ္ဌာန်းဥေပေေါ အြွင့်အပရး
ြျားအရ ပမြယာြဲ့မေစ်ြှုထျ် အမေစ်နည်းသည်။
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မြန်ြာနိုင်ငံ ဓလေ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားတွင် စွဲမြဲတည်ရှိလနြှုြျားနှင့် အလမောင်းအေဲြျား 

အြျားအားမေင့် ပျျးရွာသူ/ပျျးရွာသားြျားသည် ၎င်းတို့ပျျးရွာြှ
ထွျ်ြွာသွားေါျ မေန်ပရာျ်လာသည့် အြျနိ်အထိ ပမြလျ်လှြ်းြှီ
ေိုင်ြွင့်ဆိုင်ရာ ြည်သည့်အြွင့်အပရးျိုြျှ ပတာင်းဆိုနိုင်မြင်းြရှိပတာ့
ေါ။ သို့ပသာ်လည်း အလုေ်ရှာပေွရန် ပမောင်းပရှေ့ပနထိုင်ြှုြျားမေားလာ
သည့်အပနအထားတွင်ြူ ဤစည်းြျဉ်းစည်း ျြ်းြျား ပမောင်းလဲသွား
နိုင်ေါသည်။

စဉ်ဆက်မြပတ် နှစ်စဉ်စိုက်ပျ ိုးအသုံးြပုထားသည့်ရြမသည်  စဉ်ဆက်မြပတ် နှစ်စဉ်စိုက်ပျ ိုးအသုံးြပုထားသည့်ရြမသည်  
ေူတစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အိမ်ရထာင်စုများ၏ ပုဂ္ဂေိကပိုင် ြဖစ်သည်ေူတစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အိမ်ရထာင်စုများ၏ ပုဂ္ဂေိကပိုင် ြဖစ်သည်

ျျယ်ျျယ်ဝန်းဝန်းအသုံးမေုထားသည့်ပမြျို အြျားအားမေင့် ဘုံေိုင်
ပမြအမေစ် သတ်ြှတ်ကျသည်။ ဥေြာ - စားျျျ်ပမြြျား၊ သစ်ပတာ
ပမြြျား သို့ြဟုတ် ပရှေ့ပမောင်းပတာင်ယာပမြ စသည်တို့အေါအဝင်မေစ် 
သည်။ ဆန့်ျျင်ေျ်အားမေင့် အိြ်ပမြျွျ်ြျား၊ စဉ်ဆျ်ြမေတ်  
နှစ်စဉ်စိုျ်ေျ ိုးအသုံးမေုထားသည့်ပမြ (ဥေြာ - ဆည်ပရပသာျ်လယ်
နှင့် ပလှျားထစ်စေါးစိုျ်ြင်းြျား၊ သစ်ြွေန်းခြံြျား၊ လျ်ေျ် 
သိုြ့ဟတု ်ပျာေ်ခီြ)ံ ြျားျိြု ူအြျားအားမေင့ ်လတူစဦ်းြျင်း သိုြ့ဟတု ်
အိြ်ပထာင်စုြျား၏ေုဂ္ဂလိျေိုင်အမေစ် ပတွ့ရှိရသည်။ 

ဓရေ့ထုံးတမ်းစနစ်များသည်  ဓရေ့ထုံးတမ်းစနစ်များသည်  
စဉ်ဆက်မြပတ် ဆင့်ကဲတိုးတက်ရနသည်စဉ်ဆက်မြပတ် ဆင့်ကဲတိုးတက်ရနသည်

ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားသည် ဘိုးစဉ်ပဘာင်ဆျ်ကျာမြင့်ပေီး ရေ်ရွာ၏ 
ယဉ်ပျျးြှုနှင့် ရိုးရာဓပလ့ြျားတွင် နျ်ရှိုင်းစွာ အမြစ်တွယ်တည်ရှိပန
နိုင်သည်။ တစ်ြျနိ်တည်းတွင်လည်း ၎င်းတို့သည် လူြှုစနစ်၏အစိတ် 
အေိုင်းတစ်ြု မေစ်သည့်အပလျာျ် လူြှုစနစ်ြျားပမောင်းလဲတိုးတျ်
လာသည့်နည်းတူ ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားသည်လည်း လျ်ပတွ့
ေျတိ တရားနှင့်လိျုပ်လျာညပီထွြှုရှပိအာင် စဉ်ဆျြ်မေတ် ဆင့ျ် ဲ
တိုးတျ်လာရသည်သာမေစ်သည်။ 

၃။ ဓရေ့ထံုးတမ်းစနစ်များ မည်သ့ုိကဲွြပားကကပါ၃။ ဓရေ့ထံုးတမ်းစနစ်များ မည်သ့ုိကဲွြပားကကပါ
သနည်းသနည်း

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အပမြြံအားမေင့် ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ် ၃ ြုပတွ့ရှိနိုင်
ေါသည် 2- 

၁။  အြျားေိုင်ပရှေ့ပမောင်းပတာင်ယာပမြစနစ်ြျား 

၂။  စုပေါင်းေိုင်ဆိုင်သည့်ပမြြျားနှင့် လူတစ်ဦးြျင်း သို့ြဟုတ် 
အိြ်ပထာင်စုြျားျ ေုဂ္ဂလိျေိုင်သည့်ပမြြျားျို ပရာပနှာ
ထားသည့်စနစ်ြျား

၃။  ပျျးရွာနယန်ြိတိအ်တငွ်းရှ ိပမြြျားအားလုံးသည ်ေဂု္ဂလျိ
ေိငုဆ်ိငုြ်ှုပအာျတ်ငွ ်ရှပိသာလ်ည်း ပမြအြငွ့အ်ပရးြျားျိ ု
မေင်ေလူြျား/အေွဲ့အစည်းြျားထံ ပေးြွင့်/ပရာင်းြွင့် ြရှိ
သည့်စနစ်ြျား

သျ်ဆိုင်ရာရေ်ရွာတစ်ြုစီတိုင်းတွင် ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားသည် 
အြျျ်အလျ်အြျ ို့ပေါ် ြူတည်သည်။ အဆိုေါအြျျ်အလျ်ြျားျို 
ပအာျ်ေါအတိုင်း အပသးစိတ်ပဆွးပနွးတင်မေအေ်ေါသည် - 

2  Andersen, K.E. (2016b). The Recognition of Customary Tenure in Myanmar. Thematic Study #3. Vientiane: Mekong Region Land Governance.

အသက်ရမွးေမ်းရကျာင်းမှုများနှင့် ရြမအသုံးြပုမှုအသက်ရမွးေမ်းရကျာင်းမှုများနှင့် ရြမအသုံးြပုမှု

သျ်ဆိုင်ရာနယ်ပမြြျား၏ ဓပလ့ထံုးတြ်းစနစ်ြျားတွင် အြျ ိုးြျ ိုးပသာ 
ပမြနှင့်သယံဇာတရင်းမြစ်ြျား ေါဝင်သည်။ ရေ်ရွာြျားသည် ပနရာအနှံ့
တွင် အြျားမေုလုေ်ကျသည့် အသျ်ပြွးဝြ်းပျျာင်းစနစ်ြျားျို ြှီြို
ပလရ့ှပိေီး ၎င်းျေင ်ြညသ်ျူ ြညသ်ည့ရ်င်းမြစြ်ျားျိ ုြညသ်ည့န်ည်း
မေင့် အသုံးမေုနိုင်သည်ဟု ဆုံးမေတ်ပေးသည်။ 

စိုျ်ေျ ိုးပရးနှင့် သစ်ပတာထိန်းသိြ်းပရးျုိ ပေါင်းစည်းမြင်း Agroforestry 
(ဥေြာ -ပရှေ့ပမောင်းပတာငယ်ာ)နငှ့ ်လယယ်ာစိျုေ်ျ ိုးမြင်းသည ်မြနြ်ာ့
ပျျးလျ်ပေသြျားတွင် ယပန့အထိအြျားဆုံးပတွ့ရသည့် ပမြအသုံး 
မေုြှုေုံစံမေစ်သည်။ ြျားစွာပသာ အသျ်ပြွးဝြ်းပျျာင်းြှုြျားနှင့် ပမြ
အသုံးမေုြှုစနစြ်ျားတငွ ်ျျွ၊ဲ နွား၊ ကျျ၊် ဝျ၊် ဆတိ ်စသမေင့ ်ပြွးမြူပရး
လေု်ငန်းျို တွေဲျ်လေုျ်ိုင်ကျပသာ်လည်း အနည်းငယျ်သာ ပြွးမြူ 
ပရးလုေ်ငန်းျို အဓိျအသျ်ပြွးဝြ်းပျျာင်းြှုအမေစ် လုေ်ျိုင်ကျ
သည်။ အြဲလိုျ်မြင်းနှင့် စုပဆာင်းမြင်းျို အပမြမေုသည့် အသျ်ပြွး
ဝြ်း ပျျာင်း စနစ်ျို ပြိတ်ျျွန်းစုရှိ ဆလုံတိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုတစ်ြု
ျသာ ျျင့်သုံးကျသည်။ ပလှြျားပေါ်တွင် ပနထိုင်ကျသည့် ပရှေလွယ်
ပမောင်းလွယ်ြိသားစုအုေ်စုြျားသည် ပရပေါ်ပရပအာျ်၊ ျြ်းရိုး တန်း
နှင့် ျျွန်းြျားပေါ်ရိှ ျုန်းတွင်းသယံဇာတရင်းမြစ်ြျားအား အသျ် ရငှသ်န်
ပရးနှင့် ျုန်သွယ်ပရာင်းဝယ်ပရးအတွျ် အသုံးမေုကျသည်။

ကာေေှည်ကကာ ပေပ်၍ ရေှေ့ရြပာင်းရတာင်ယာစိုက်ပျ ိုးရေးစနစ်များကာေေှည်ကကာ ပေပ်၍ ရေှေ့ရြပာင်းရတာင်ယာစိုက်ပျ ိုးရေးစနစ်များ

ျာလရှည်ကျာ ေလေ်၍ ပရှေ့ပမောင်းပတာင်ယာစိုျ်ေျ ိုးြှုျို လူဦးပန
သိေ်သည်းြှုနည်းေါးသည့် ပတာင်ပေါ် ပေသြျား - ဥေြာအားမေင့် ြျင်း၊ 
ျြျင၊် ျယားနငှ့ ်ျရငမ်ေညန်ယ ်အစတိအ်ေိငု်းြျားအြျ ို့နငှ့ ်စစျိ်ငု်း 
တိုင်းပေသကျီးရှိ နာဂျိုယ်ေိုင်ေိုင်အုေ်ြျုေ်ပရးပေသတွင် အသုံးမေုပန

ကရင်ြပည်နယ် သူမပိုင် ြာလာ သီးနှံသစ်မတာခင်းနှင့်အတူ မတွရ့မသာ  
မေဘား တိုင်းရင်းသူအမျ ိုးသမီး (ဓါတ်ပုံ - Christian Erni )
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အကြောင်းအရာ အေျဉ်းချုပ် ၊ ဇူလိုင်  ၂၀၂၂

ဆဲမေစ်ေါသည်။ ဤသို့နှစ်ရှည် ေလေ်၍ စိုျ်ေျ ိုးသည့်စနစ်ြျား၏ ဘုံ
လျ္ခဏာတစ်ြုြှာ ၎င်းတို့အသုံးမေုသည့်ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်တိုင်း၏ 
သိြ်ပြွ့နျ်နဲြှု မေစ်ေါသည်။ ျျယ်ျျယ်ဝန်းဝန်းအသုံးမေုသည့်ပမြ 
(ဥေြာ - သစ်ပတာပမြြျား၊ စားျျျ်ပမြြျား သို့ြဟုတ် ပရှေ့ပမောင်း
ပတာငယ်ာပမြ) ြျားသည ်စပုေါင်းေိငုဆ်ိငုြ်ှုပအာျတ်ငွအ်ြျားအားမေင့်
ထားရှိသည်ဆိုပသာ်လည်း ခြင်းြျျ်ြျားလည်းရှိပနသည်။  စုပေါင်း
ေိုင်ဆိုင်ြှုရှိသည့်ပနရာြျားတွင် အဆိုေါစုပေါင်းေိုင်ဆိုင်ြှုျိုရရှိထား 
သည့လ်ြူှုအေုစ်အုပေါ်ြတူည၍် ျွာမြားြှုြျားရှသိည။် အမြားအပတွ့ရ
ြျားသည့လ်ျ္ခဏာတစြ်ြုှာ ဓားြဦးြျ လေုျ်ိငုြ်ဲသ့ဟူသူည့အ်ပမြြြံူ
ျိုအပမြမေု၍ လူတစ်ဦးြျင်းျမေစ်ပစ သို့ြဟုတ် ြျ ိုးနွယ်စုတစ်ြုျ
မေစ်ပစ ထိုပမြအြွင့်အပရးျို ေိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစု
အသီးသီးတွင် ပရှေ့ပမောင်းပတာင်ယာပမြအပေါ် တစ်ဦးြျင်း သို့ြဟုတ် 
အုေ်စုအလိုျ်အြွင့်အပရးြျား အြျ ိုးြျ ိုးရှိပနနိုင်သည်။ သို့ပသာ် ခြုံငုံ၍ 
စီြံြန့် ြဲွြှု ဆံုးမေတ်ြျျ်ြျားျုိြူ ရေ်ရွာအဆင့်တွင် စုပေါင်းြျြှတ်ရသည်။ 

ေပ်ေွာများအကကားနှင့် ေူမျ ိုးစုအစုအဖွဲ့များ၏ ေပ်ေွာများအကကားနှင့် ေူမျ ိုးစုအစုအဖွဲ့များ၏ 
ဓရေ့ထုံးတမ်းေုပ်ပိုင်ခွင့်ဓရေ့ထုံးတမ်းေုပ်ပိုင်ခွင့်

အြျ ို့ပနရာြျားတွင် ပဝးလံပေီးကျီးြားသည့်သစ်ပတာဧရိယာြျားျို 
တစြ်ထုျေ်ိသုည့ရ်ေရ်ွာလထူြုျားျ အသုံးမေုကျသည့အ်တျွ ်ထိပုမြ
ြျားျိေုူးတွဘဲုအံမေစေ်ိငုဆ်ိငုသ်ည့ပ်မြဟသုတြ်တှက်ျပေီး ထိရုေရ်ွာြျား 
အတွင်းရှိလူထုအားလုံးျ လျ်လှြ်းြှီြွင့်ရှိသည်။ ယဉ်ပျျးြှုအရ
အပရးေါသည့်ဧရိယာြျား (ဥေြာ - မြင့် မြတ်သည့်ပတာင်တန်းြျား 
သို့ြဟုတ် ပနရာြျား) ျိုြူ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုတစ်ရေ်လုံး၏ 
ဘုေံစ္စည်းအမေစ ်သတြ်တှန်ိငုပ်ေီး ထနိ်းသြိ်းပစာင့ပ်ရှာျရ်နတ်ာဝနျ်ိ ု
ထိုမြင့်မြတ်သည့်ပနရာြျားအတွင်းရှိ သို့ြဟုတ် အနီး အနားရှိ ပျျးရွာ
ပြါင်းပဆာင် သို့ြဟုတ် လူြျ ိုးစုအစုအေွဲ့ြျားဆိုင်ရာအရေ်ေျ်အေွဲ့
အစည်းျို ပေးအေ်ပလ့ ရှိသည်။

ရြမ၏အြပင်ဘက် - ေယ်သမား-တံငါသည်များနှင့် ပင်ေယ်ကိုရြမ၏အြပင်ဘက် - ေယ်သမား-တံငါသည်များနှင့် ပင်ေယ်ကို
အရြခခံသည့် မုဆိုး-စုရဆာင်းသူများအကကား သယံဇာတေင်းြမစ်စီမံအရြခခံသည့် မုဆိုး-စုရဆာင်းသူများအကကား သယံဇာတေင်းြမစ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ြခင်းအုပ်ချုပ်ြခင်း

ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားသည် ျြ်းရိုးတန်းေီပရပတာပေသြျားနှင့်
ပရပဝပရလဲပေသြျားရှိ လယ်သြား-တံငါသည်ြျား၏သယံဇာတ
ရင်းမြစအ်သုံးမေုြှုနငှ့ ်ပြတိျ်ျွန်းစရုှ ိဆလုလံထူတုို၏့ ေငလ်ယအ်ပမြမေု 
ြုဆိုး-စုပဆာင်းသူစနစ်တို့ျိုလည်း ထိန်းညှိပေးသည်။ အဆိုေါရေ်ရွာ
ြျားသည် ပမြအပေါ်ျိုသာြျ မြစ်ဝျျွန်း ပေါ်နှင့်ေင်လယ်တို့ထံြှ
သယံဇာတရင်းမြစ်ြျားအပေါ်ျိုလည်းြှီြိုပနရသည့်အတွျ် ၎င်း
တို့၏ဓပလ့ထုံးတြ်း အြွင့်အပရးြျားျိုအသိအြှတ်မေုျာျွယ်ပေး
ရန် စိန်ပြါ်ြှုနှင့်ကျုံပတွ့ပနရသည်။

ေူဦးရေဆို်ငောဆန်းစစ်ချက် - ေူဦးရေများြပားောြခင်း၊ ရေှေ့ရြပာင်းေူဦးရေဆို်ငောဆန်းစစ်ချက် - ေူဦးရေများြပားောြခင်း၊ ရေှေ့ရြပာင်း
သွားောရနထိုင်ြခင်းနှင့် ရြမ အသုံးချမှုပုံစံရြပာင်းေဲြခင်းသွားောရနထိုင်ြခင်းနှင့် ရြမ အသုံးချမှုပုံစံရြပာင်းေဲြခင်း

တစ်နိုင်ငံလုံးရှိပတာင်ပေါ်ပေသြျားတွင် လူဦးပရတိုးေွားလာြှုပကျာင့် 
ပမြရှားေါးြှုနငှ့က်ျုံလာရပေီး ပတာငသ် ူြျားအပနမေင့ ်၎င်းတိုပ့ရှေ့ပမောင်း
ပတာင်ယာစျ်ဝန်းတွင် ပမြ ေလေ်ထားြှုျာလျို ြျုံ့ရန်လိုအေ်လာ
သည်။ သင့်ပတာ်သည့်ပမြရရှိေါျ ပတာင်သူြျားသည် အဆိုေါပမြြျား
တွင် အလှည့်ျျ သီးနှံစိုျ်ေျ ိုးမြင်း သို့ြဟုတ် ပလှျားထစ် စေါး
စိျုေ်ျ ိုးပရးအတျွ ်ပလျှားထစြ်ျား မေငဆ်ငပ်ဆာျလ်ေုမ်ြင်းတိုမ့ေင့ ်
ပမြျိုအပြဲတြ်း အသုံးမေုလာကျသည်။ ထိုသို့စဉ်ဆျ်ြမေတ် အမေင်း 
အထန်  အသုံးမေုသည့်ပမြျို ေုဂ္ဂလိျေိုင်ဆိုင်ြှုပအာျ်တွင် ထားရှိ
သည်။ သို့ပသာ်လည်း သစ်ပတာပမြြျားနှင့် စားျျျ်ပမြြျားျိုြူ 
စုပေါင်းလုေ်ေိုင်ြွင့်ြျားမေင့် အသုံးမေုကျပေီး လူနှင့်သယံဇာတရင်းမြစ်
ြျားအကျား ေတ်သျ်ဆျ်နွယ်ြှုျို ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်မေင့် ထိန်းညှိ 
ပဆာင်ရွျ်ကျသည်။

ကယားြပည်နယ်၊ ကွိုင်ငံ့ရွာ လူထုများ စုမပါင်းစပါးရိတ်သိမ်းြခင်း၊ စပါးစိုက်မြမသည် တစ်ဦးချင်းပိုင်ြြစ်ပပီး မနာက်ခံတွင် ရပ်ရွာပိုင်သစ်မတာြြစ်သည်။ 
(ဓါတ်ပုံ - Christian Erni )
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မြန်ြာနိုင်ငံ ဓလေ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားတွင် စွဲမြဲတည်ရှိလနြှုြျားနှင့် အလမောင်းအေဲြျား 

ရှြ်းမေည်ပတာင်ေိုင်း3ရှိ ေအို့ဝ်လူြျ ိုးစုအကျား ပမြျာလတို ေလေ်၍ 
ပရှေ့ပမောင်းပတာင်ယာစိုျ်သည့်စနစ်နှင့် ျယားမေည်နယ်ရှိ4(Kayan 
Kangan) ျယန်းလူြျ ိုးစုတို့၏ အပြဲတြ်းပတာင်ပေါ်ပရှေ့ပမောင်း
ပတာင်ယာ စနစ်တို့ျို ကျည့်မြင်းအားမေင့် အျယ်၍ စုပေါင်းလုေ်ေိုင် 
ြွင့် ြျား ြတည်ရှိေါလျှင်ပတာင်ြှ သို့ြဟုတ် အနည်းငယ်သာရှိေါလျှင်
ပတာင်ြှ ထိုရေ်ရွာလူထုြျားသည် ပျျးရွာနယ်နိြိတ်တစ်ြုလုံးတွင် 
၎င်းတို့၏ဓပလ့ထုံးတြ်း စီရင်ဆုံးမေတ်ြှုျို ထိထိပရာျ်ပရာျ် ထိန်း 
သိြ်းထားနိုင်ပကျာင်း ပတွ့ရှိရြည်မေစ်သည်။

ပရှေ့ပမောင်းသွားလာပနထိုင်ြှုပကျာင့် ရေ်ရွာေွဲ့စည်းြှုေုံစံြျားတွင်
အပမောင်းအလြဲျား မေစပ်ေါ်လာပေီး ပရှေ့ပမောင်းြျား၏ ပြွးရေဌ်ာပနတငွ်
သာြျ ၎င်းတို့ ပရှေ့ပမောင်းြှု၏ြရီးဆုံးမေစ်သည့် ရေ်ရွာြျားရှိ ဓပလ့
ထုံးတြ်းစနစ်ြျားျိုလည်း နည်းလြ်းြျ ိုးစုံမေင့် သျ်ပရာျ်ြှုရှိသည်။ 

၎င်းသည် လေ်ုသားနှင့်/ သ့ုိြဟုတ် ပမြရှားေါးြှု သ့ုိြဟုတ် ပမြလျ်လှြ်း 
ြှနီိငုြ်ငွ့ ်ေုစံအံသစြ်ျား ြတိဆ်ျလ်ာြှုနငှ့ ်အသုံးမေုလာြှု  (ဥေြာ- ပမြ 
ငှားရြ်းမြင်း ပေးျွျ်နှင့် ရင်းနှီးမြှုေ်နှံြှုြျား စတင်လာမြင်း) တို့
ပကျာင့် မေစ်နိုင်ေါသည်။

 ရေးကွက်ရပါင်းစည်းြခင်း ရေးကွက်ရပါင်းစည်းြခင်း

ျြ္ဘာ့အဆင့်နှင့်ပေသကျီးအဆင့်ပေးျွျ်ြျားပေါင်းစည်းမြင်းနှင့် 
ျုန်ေစ္စည်းြျားထုတ်လုေ်ရန်ေိုြိုလိုအေ်လာ မြင်းတို့ပကျာင့် ပမြ
အသုံးမေုြှုေုံစံအပမောင်းအလဲြျားျိုမေစ်ပေါ်ပစသည်။ လုေ်ျွျ်ငယ်
ပတာင်သူြျားသည် ထိုပေးျွျ်အြွင့်အလြ်းြျားျိုရရှိရန်ကျိုးေြ်း
လာကျပေီး ေုံြှန်စိုျ်ေျ ိုးပနျျသီးနှံြျားအမေင် စီးေွားမေစ် သီးနှံြျားျို
လည်း ထေ်ပဆာင်းစိုျ်ေျ ိုးလာကျသည် - သို့ြဟုတ် ေုံြှန်စိုျ်ေျ ိုးပန 
ျျ သီးနှံြျားအစား စီးေွားမေစ်သီးနှံြျားျိုသာ စိုျ်ေျ ိုးကျပတာ့သည်။ 
ဤအပမောင်းအလဲြျားသည် ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားအပေါ် သျ် 
ပရာျ်ြှု ရှိသည်။

ရေှေ့ရြပာင်းရတာင်ယာစိုက်ပျ ိုးရေးမှသည် စီးပွားြဖစ် စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့်ရေှေ့ရြပာင်းရတာင်ယာစိုက်ပျ ိုးရေးမှသည် စီးပွားြဖစ် စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့်
သစ်ရတာထိန်းသိမ်းရေး (agroforestry) စနစ်များဆီသို့သစ်ရတာထိန်းသိမ်းရေး (agroforestry) စနစ်များဆီသို့

ပတာင်ပေါ်ပေသြျားစွာတွင် ပရှေ့ပမောင်းပတာင်ယာစိျုေ်ျ ိုးပရးြှသည် 
စီးေွားမေစ ်agroforestry ဆသီို ့ျူးပမောင်းလာြှုပကျာင့ ်ဓပလထ့ုံးတြ်း
စုပေါင်းအြွင့်အပရးြျားပနရာတွင် တစ်ဦးြျင်းအြွင့်အပရးြျားျ 
အစားထိုး ဝငပ်ရာျလ်ာသည။် ထိလုေုင်န်းစဉ်ြျားသည ်ရေရ်ွာအတငွ်း 
လူြှုဆျ်ဆံပရးျို ြျားစွာပမောင်းလဲသွားပစနိုင်သည်။

ဥေြာအားမေင့် ျရင်မေည်နယ်၊ လိေ်သိုပြို့နယ်ြွဲရှိ ဂယ်ဘား(Gheba)
ရေ်ရွာလူထုြျား5တွင် ယြင်ျ စုပေါင်းလုေ်ေိုင်ြွင့်ပအာျ်တွင် ထားရှိ
ြဲသ့ည့ပ်မြျိ ုေဂု္ဂလျိေိငုမ်ေုြှုပကျာင့ ်ပငပွကျးတတန်ိငုသ်အူြိ ်ပထာင်

3    Farmers and Land Workers Union. (2016). Customary tenure in Nan-Pan village, Southern Shan State, Myanmar. Briefing paper. Yangon: Mekong 
Region Land Governance.

4 Karuna Mission Social Solidarity-Loikaw. (2017a). Livelihood, Land Use and Customary Tenure in Kwaingan. A Report of a Participatory Action 
Research. Loikaw: Karuna Mission Social Solidarity (KMSS)-Loikaw.

5  See GRET (2019). Farming systems analysis in Myanmar: Methodological background, selected case studies and synthesis of field-based studies 
across five states and regions of Myanmar. Yangon: LIFT.  See also Promotion of Indigenous and Nature Together (2019). Indigenous Peoples’ Rights 
to Customary Land in Myanmar Current Status and the Way Forward. Yangon: POINT (Promotion of Indigenous and Nature Together).

စုြျားျ ထိုပမြြျားျို ေိုင်ဆိုင်သွားကျပေီး ဆင်းရဲနွြ်းေါးသည့်
အြိပ်ထာငစ်ြုျားအတျွြ် ူပမြဆုံးရှုံးသွားရသည။် ဤသို ့ပမြလွှပဲမောင်း
ြှုြျားနှင့် ပငွပကျးတတ်နိုင်သူြျားျသာ ပမြြျားျို ေိုင်ဆိုင်သွားမြင်း
သည် ဓပလ့ထုံးတြ်း စနစ်ပဘာင်အတွင်းတွင် မေစ်ေွားြဲ့မြင်းမေစ်သည်။ 
ျွာဟြှုြျား ေိုြိုနျ်ရှိုင်းလာပသာ်လည်း ပမြယာသည်ရေ်ရွာ လူထု
လျ်ထဲတွင်သာ ျျန်ရှိပနပေီး ယပန့အထိ ပမြယာြဲ့အိြ်ပထာင်စုြျား
ြရှိေါ။ ပမြယာြျားျို မေုမေင်ပေီးပနာျ် မေင်ေလူေုဂ္ဂိုလ်/အေွဲ့အစည်း
ြျားထံသို့ ပရာင်းြျြှုျို ရေ်ရွာျ ြထိန်းြျုေ်နိုင်ပတာ့ေါလျှင် ပနာျ် 
ဆုံးတွင် ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျား ပေျာျ်ျွယ်သွားနိုင်ေါသည်။

ယဉ်ရကျးမှုနှင့်ေူမှုဖွဲ့စည်းပုံယဉ်ရကျးမှုနှင့်ေူမှုဖွဲ့စည်းပုံ

ယဉ်ပျျးြှုနှင့် လူြှုေွဲ့စည်းေုံတို့ျလည်း ြတူညီသည့်ရေ်ရွာလူထုြျား
တငွ ်ဓပလထ့ုံးတြ်းစနစြ်ျား ြညသ်ိုျ့ွ ဲမေားသညဟ် ုဆုံးမေတန်ိငုသ်ည။် 
ယဉ်ပျျးြှုနှင့် လူြှုေွဲ့စည်းေုံတို့၏ လွှြ်းြိုးြှုျို ပမြေိုင်ဆိုင်ြှုနှင့် အပြွ
ဆျ်ြံြွင့် (အထူးသမေင့် အြျ ိုးသြီးြျား ပမြေိုင်ဆိုင်နိုင်ြှုအတွျ်)
စည်းြျဉ်းစည်းျြ်းြျား ျွဲမေားပနြှုျိုကျည့်မြင်းအားမေင့် သိရှိနိုင် 
သည။် ထိုအ့မေင ်လြူှုနိငုင်ပံရးေွဲ့စည်းေုတံိုျ့လည်း ဓပလထ့ုံးတြ်းစနစ်
ျို သျ်ပရာျ်ြှုရှိသည်။ ပတာင်ပေါ်ပေသရှိ အြျ ို့ပသာလူထုြျား 
သည် ပမြမေန့်ပေသရှိ ြင်းြျ ိုးြင်းနွယ်အလွှာြျား၊ အမြား ပတာင်ပေါ် 
ပေသရှိ အနည်းငယ်ပသာ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုြျားထျ်စာလျှင် 
ရိုးရာဓပလ့အားမေင့်ပမြလျ် လှြ်းြှီေိုင်ြွင့်နှင့် ေိုင်ဆိုင်ြွင့်တို့တွင် ေို၍ 
သာ တူညီြျှရှိသည်ျို ပတွ့ရှိရသည်။

ပဲခူးတိုင်း မေသကကီးရှိ သာပင်ကုန်းတွင် ြပန်လည်မနရာချထားမရး  
(ဓါတ်ပုံ - Prawit Nikornuaychai)
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အကြောင်းအရာ အေျဉ်းချုပ် ၊ ဇူလိုင်  ၂၀၂၂

ကာေေှည်ကကာရြမ ပေပ်၍ ရေှေ့ရြပာင်းရတာင်ယာစိုက်ပျ ိုးသည့်စနစ်ကာေေှည်ကကာရြမ ပေပ်၍ ရေှေ့ရြပာင်းရတာင်ယာစိုက်ပျ ိုးသည့်စနစ်
များတွင် ယဉ်ရကျးမှုဆိုင်ော ကွဲြပားမှု များများတွင် ယဉ်ရကျးမှုဆိုင်ော ကွဲြပားမှု များ

ပမြအသုံးြျြှုေုံစံတစ်ြုအတွင်း၌ေင် ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ် ျွဲမေားြှုြျား
ျို ယဉ်ပျျးြှုနှင့် လူြှုေွဲ့စည်းေုံတို့ျ အဆုံးအမေတ်ပေးလွှြ်းြိုးပန 
သည်။ ဥေြာအားမေင့် ျာလရှည်ကျာပမြေလေ်၍ ပရှ့ေ ပမောင်းပတာင်ယာ 
စိုျ်ေျ ိုးသည့်စနစ်ြျားတွင် ပတွ့ရှိရသည့် အြျ ိုးအစားျွဲမေားစုံလင်ြှု
မေစသ်ည။် ြျင်းမေညန်ယပ်မြာျေ်ိငု်းတငွ ်ဓားြဦးြျြအူပေါ် အပမြမေု၍ 
အြျ ို့ပသာပရှေ့ပမောင်းပတာင်ယာပမြျွျ်ြျားျို ေုဂ္ဂလိျေိုင်ဆိုင်ြှု
ပအာျ်တွင် ထားရှိပသာ်လည်း အမြားပမြြျားအားလုံးသည် အြျား
ေိငုဆ်ိငုြ်ှုမေစပ်ေီး စိျုေ်ျ ိုးရာသတီိငု်း ြသိားစြုျားအတျွ ်အြြဲ ့ြျှတစွာ 
ြွဲပဝအသုံးမေုကျသည်6။ ြျင်းမေည်နယ်ပတာင်ေိုင်းတွင်ြူ ပရှေ့ပမောင်း
ပတာင်ယာပမြ ျွျ်ကျီးြျားျို အနည်းငယ်ပသာ ရိုးရာ
ြင်းြျ ိုးြင်းနွယ်ြိသားစုြျား သို့ြဟုတ် ြိသားစုတစ်စုျသာ ထိန်း 
ြျုေ်ထားကျသည7် ။  အမြားပသာြိသားစုြျားြှာြူ ပမြျွျ်တစ်ျွျ်
ျိုလျ်လှြ်းြှီအသုံးမေုနိုင်ရန်အတွျ် အြပကျးပငွပေးရသည်။ 
ျယားမေညန်ယရ်ှ ိျယန်းလြူျ ိုးစ(ုKayan Hlahui)တငွ ်ပမြလေုေ်ိငုြ်ငွ့်
ျို လူတစ် ဦးြျင်း သို့ြဟုတ် ြျ ိုးနွယ်စုအလိုျ် စုပေါင်းေိုင်ဆိုင်ကျ
သည်8 ။

နိုင်ငံရတာ်၏ ကကားေင်ရဆာင်ေွက်မှုနိုင်ငံရတာ်၏ ကကားေင်ရဆာင်ေွက်မှု

ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားတွင် နိုင်ငံပတာ်အစိုးရ၏ တိုျ်ရိုျ်ေါဝင်
ပဆာင်ရွျ်ြှုသည် အပမောင်းအလဲမေစ်ပေါ်ပစသည့် အဓိျပြာင်းနှင်
အားတစ်ြုမေစ်သည်။ နိုင်ငံပတာ်အစိုးရသည် အြျားအားမေင့်ဓပလ့
ထုံးတြ်းစနစ်ြျားအား အသိအြှတ်မေုမြင်းြရှိေါ။ တစ်ြျနိ်တည်းတွင် 
ဘုံအမေစ် အသုံးမေုကျသည့်ရင်းမြစ်ြျား (ဥေြာ - သစ်ပတာြျား)နှင့် 
ြတ်ှေံုြတင်ထားသည့်ပမြျုိလည်း နုိင်ငံပတာ်ေုိင်ေစ္စည်းအမေစ် ပကျညာ 
တတ်ကျသည်။ ထိုသို့ နိုင်ငံပတာ်ေိုင်သတ်ြှတ်လိုျ်ြှုပကျာင့် ရေ်ရွာ
လူထုတို့အပနမေင့် ထိုပမြ သို့ြဟုတ် အမြားရင်းမြစ်ြျားျို အသုံး မေု ရန်
ြှာ တရားြဝင်ပတာ့ေါ။ ေုဂ္ဂလိျျုြ္ပဏီြျားအား နိုင်ငံပတာ်ျ  ပမြ 
ယာလုေ်ေိုင်ြွင့် ြျပေးမြင်းသည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ လုေ်ျွျ်ငယ်ပတာင်သူ 
ြျား ပမြဆုံးရှုံးရမြင်း၏ အဓိျအပကျာင်းရင်းမေစ်သည်။ ထို့အမေင် 
ရေ်ရွာလူထုြျားအား မေဋ္ဌာန်းဥေပေမေင့် ပမြအြွင့်အပရးြျား လိုျ်နာ
ပစမြင်းသည ်ဓပလထ့ုံးတြ်းစနစြ်ျားအပေါ် ထြိိျုန်စန်ာြှု မေစပ်ေါ်ပစ
နိုင်သည်။

6  Boutry, M., Allaverdian, C., Tin Myo Win, & Khin Pyae Sone. (2018). Persistence and change in Hakha Chin land and resource tenure: a study on 
land dynamics in the periphery of Hakha. Of Lives and Land Myanmar research series. Yangon: GRET.

7  Andersen, K.E. (2015). Study of Upland Customary Communal Tenure in Chin and Shan States. Outline of a Pilot Approach towards Cadastral Regis-
tration of Customary Communal Land Tenure in Myanmar. Yangon: Land Core Group, p. 45.

8  Karuna Mission Social Solidarity-Loikaw. (2017). Livelihood, Land Use and Customary Tenure in Khupra. A Report of a Participatory Action Re-
search. Loikaw: Karuna Mission Social Solidarity (KMSS)-Loikaw.

9 Boutry, M., Allaverdian, C., Mellac, M., Huard, S., San Thein, Tin Myo Win, & Khin Pyae Sone. (2017). Land tenure in rural lowland Myanmar: From 
historical perspectives to contemporary realities in the Dry zone and the Delta. Of Lives and Land Myanmar research series. Yangon: GRET.

10 Huard, S. (2020). Nobody Owns the Land: How Inheritance Shapes Land Relations in the Central Plain of Myanmar. Journal of Burma Studies, 24(1), 
79–117. University of Hawai'i Press.

11 Kahan, D. (2001). Dry Zone Farming Systems Study. Yangon: United Nations Development Programme and Food and Agriculture Organization . See 
also Huard op.cit.

12 For an example, see Norwegian Refugee Council (2019). Obstacles to Housing, Land and Property Rights in Northern Mon State. A Field-Based 
Assessment of Formal and Informa Procedures and Practices.

ရြမြပန့်ရေသေှိ ရတာင်သူေယ်သမားများ၏စနစ်များရြမြပန့်ရေသေှိ ရတာင်သူေယ်သမားများ၏စနစ်များ

ပမြနှင့်ရင်းနှီးျျွြ်းဝင်မြင်းနှင့် ပမြအပေါ်ပနှာင်တွယ်ြှုရှိမြင်းသည် 
ပတာင်ပေါ်ပေသရှိ ဌာပနတိုင်းရင်းသားတို့အတွျ် အထူးတလည် ထူး 
ဆန်းသည့် လျ္ခဏာတစ်ရေ်ြဟုတ်ပေ။ ပမြမေန့်အေူေိုင်းဇုန်9တွင် နှစ်
ျာလရှည်ကျာစွာ ပနထိုင်လာကျသူ ဗြာလူထုတို့သည်လည်း ပမြ
အြွင့်အပရးဆိုင်ရာ အပကျာင်းအရာျိစ္စရေ်ြျားျို ပော်ထုတ်ပမောဆို
လာကျပေမီေစသ်ည။် ဌာပနတိငု်းရင်းသားြျားထျစ်ာလျှင ်ဗြာလထူ၏ု 
ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားသည် ေိုြိုအားနည်းလာသည်ဟု ယပန့ပြတ်
တွင် ပော်ထုတ်ပမောဆိုလာကျသည်။ သို့ပသာ်လည်း ဤသို့ ျွာမြား
ြှုသည် ယဉ်ပျျးြှုနှင့် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုပရးရာပကျာင့် ြဟုတ်ဘဲ 
ပမြမေန့်အေုြ်ျုေပ်ရးသြိငု်းပကျာင်းအရနငှ့ ်ြကျာပသးသည့ျ်ာလြျား
အတွင်း နိုင်ငံပတာ်၏ ကျားဝင်ပဆာင်ရွျ်ြှုပကျာင့် မေစ်ပေါ်လာသည့်
ရလေသ်ာမေစသ်ညဟ် ုဆိနုိငုေ်ါသည။် ပမြမေန့်ပေသြျားတငွ ်ဗြာလထူု
ျို နိုင်ငံပတာ်ျသာ အုေ်ြျုေ်လာြဲ့သည်ြှာ နှစ်ပေါင်းရာြျပီေီမေစ်ပေီး10  
လျ်ရှိအြျနိ်တွင်လည်း လယ်ယာပမြအျုန်လုံးနီးေါးျို မေဋ္ဌာန်း 
ဥေပေမေင့်သာ စီြံအုေ်ြျုေ်သည်။ သို့ပသာ် အြျ ို့ပမြြျားသည် စုပေါင်း
စီြံအုေ်ြျုေ်ြှုပအာျ်တွင်သာ ဆျ်ရှိပနပသးပေီး (ဥေြာအားမေင့် စား 
ျျျ်ပမြ) ပမြလွှဲပမောင်းမြင်းနှင့် အပြွဆျ်ြံမြင်းဆိုင်ရာ စည်းြျဉ်း
စည်းျြ်းြျားသည် ဥေပေအရြဟုတ်ဘဲ အလွတ်သပဘာ တည်ရှိပန
ပသးသည်11။ ပမြဆိုင်ရာတရားဝင်စာရွျ်စာတြ်းြျား ရရှိနိုင်ပရး
အတျ်ွ ဥေပေအရ အြငွ့အ်လြ်းလည်းရှေိါသည ်(ဥေြာ - ပမြအသုံးမေု
ြငွ့လ်ျြ်တှြ်ျား)။ သိုပ့သာ ်ထိသုိုတ့ရားဝငစ်ာရျွစ်ာတြ်းြျား ရရှနိိငု်
သည့်အြွင့်အလြ်းြျားျို ရေ်ရွာလူထုြျားစွာျ အြျားအားမေင့် သတိ
ြြူြိကျပသးပေ။ အြျ ို့ြှာ ထိုအြွင့်အလြ်းြျားအပကျာင်း ကျားေူး 
 နားဝရှိပသာ်လည်း ြည်သို့ပလျှာျ်ထားရြည် / သျ်ဆိုင်ရာ အစိုးရ 
ဌာနြျားသို့ ြည်သို့လွယ်ျူစွာ လျ်လှြ်းြှီပရာျ်ရှိနိုင်ြည်ဟု ြသိရှိ
ကျေါ12 ။ အထူးသမေင့် ပဝးလံပြါင်ေျားသည့်ပေသြျားြှ ရေ်ရွာလူထု
ြျားအတွျ် ထိုသို့သိရှိနိုင်ရန် ြျ်ြဲလှပေသည်။

ေက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ေက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ 

လျ်နျ်ျိုင်ေဋိေျ္ခြျားပကျာင့် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုြျား၏ ပေသ
ြျားတွင် ဆုံးရှုံးနစ်နာမြင်းသည် ဆယ်စုနှစ်ြျားစွာ ရှိပနပေီမေစ်သည်။ 
ရေ်ရွာလူထု၏ အသျ်ရှင်ပနထိုင်ြှုဘဝအပေါ် ရှုပထာင့်ပေါင်းစုံြှ
ဆိုးရွားမေင်းထန်စွာ ထိြိုျ်နစ်နာလျျ်ရှိပေီး ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျား
အပေါ် ထိြိုျ်ြှုလည်း အေါအဝင်မေစ်သည်။ ရေ်ရွာလူထုြျားစွာသည် 
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မြန်ြာနိုင်ငံ ဓလေ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားတွင် စွဲမြဲတည်ရှိလနြှုြျားနှင့် အလမောင်းအေဲြျား 

သက်ကကီးကရင်လူမျ ိုးများ.မျ ိုးဆက်မောင်းမတာ်မတာ်များများက သူတိုရွ့ာမောင်းကို ြပန်လာချင်ကကတယ် (ဓါတ်ပုံ - PRAWIT NIKORNUAYCHAI)

၎င်းတို့ေိုင်ဆိုင်သည့် ဓပလ့ထုံးတြ်း ဘိုးဘွားေိုင်ပမြြျားျို စွန့်ြွာရ
သည်။ မြန်ြာစစ်တေ်နှင့် အမြားနိုင်ငံပတာ်အာဏာေိုင်ြျားျ ၎င်းတို့
အား အတင်းအဓြ္မပနရာ ပရှေ့ပမောင်းပစြဲသ့ည ်သိုြ့ဟတု ်အကျြ်းေျ်
ြှုြျားြှ ပရှာင်လွှဲနိုင်ရန်ပနရေ်ျို စွန့်ြွာြဲ့ရသည်။ မေန်လည်ပနရာ
ြျထားပရးပေသြျားတွင် ၎င်းတို့အတွျ် ပမြယာလုေ်ေိုင်ြွင့် ြိုင်ြာြှုရှိ
ြဲ့ေါလျှင်လည်း အနည်းငယ်သာရှိနိုင်ပေီး ပမြနှင့်သယံဇာတရင်းမြစ်ြျား 
အသုံးမေုနိငုပ်ရးအတျွ ်ထိပုေသတငွ ်ဇာတြိျျမ်ြှုေ ်ပနထိငုန်ငှ့ပ်ေီးမေစ်
သူ ရေ်ရွာလူထုြျားနှင့် ပေိုင်ဆိုင်ပနရနိုင်သည်။ ထို့အမေင် မြန်ြာအစိုးရ
နှင့် တိုင်းရင်းသားလျ်နျ်ျိုင်အေွဲ့ြျား တည်ပထာင်ထားသည့်
အစိုးရဟူ၍ အပေိုင်အစိုးရြျား တည်ရှိပနပေီး ထိုအပေိုင်အစိုးရြျားျ 
ပမြနှင့်သယံဇာတရင်းမြစ်ြျားအပေါ် ဥေပေအရစီရင်ြွင့်အာဏာနှင့် ြူ
ဝါေပရးရာ ပေိုင်ဆိုင်ြှုြျားပကျာင့် ရေ်ရွာလူထုြျားသည် ြလုံခြုံြှုြျား
နှင့် ရင်ဆိုင်ပနရသည်13 ။ 

အတင်းအဓမ္မ ရနောရေှေ့ရြပာင်းခံေသည့် ေပ်ေွာေူထုများအတင်းအဓမ္မ ရနောရေှေ့ရြပာင်းခံေသည့် ေပ်ေွာေူထုများ

ပနရေ်စွန့်ြွာရသူရေ်ရွာလူထုအတွျ် ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားျိုဆျ် 
လျ်ထိန်းသိြ်းရန်ြှာ ြမေစ်နိုင်ပတာ့ေါ သို့ြဟုတ် ြျ်ြဲလှသည်။ 
ေဲြူးတိုင်းရှိ အတင်းအဓြ္မ ပနရာပရှေ့ပမောင်းြံရပေီး မေန်လည်ပနရာ
ြျထားပရးပေသြျားတွင် ပနထိုင်ပနရသူ ျရင်ရေ်ရွာလူထုတွင် ပလ့ 
လာဆန်းစစြ်ှုတစြ်အုရ ၎င်းတိုသ့ည ်အလနွြ်ျ်ြျဲျေတ်ည်းလသှည့်
အပမြအပနြျားနှင့် ရင်ဆိုင်ပနရပေီး ၎င်းတို့၏ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျား
အပေါ်လည်း ဆိုးရွားသည့်သျ်ပရာျ်ြှုြျား မေစ်ပေါ်ပနပကျာင်း ပတွ့
ရှိရသည်14။ အြျားစုသည် ပမြယာြဲ့ြျားအမေစ် ဆျ်လျ်ပနထိုင်ပန 
  ရပေီး မေန်လည်ပနရာြျထားပရးပေသတွင် ပန့စားအလုေ်သြားြျား
အမေစ် ြျ်ြဲေင်ေန်းစွာ ရုန်းျန်ပနရသည်။ အသျ်ကျီးသူြျားျ 
လုံခြုံပရးဆုိင်ရာအပမြအပနြျား တုိးတျ်ပျာင်းြွန်လာေါလျှင် ပနရေ်
မေန်ရန်၊ ဘိုးဘွားေိုင်ပမြြျားျို မေန်လည်ရယူရန်နှင့် ဓပလ့ထုံးတြ်း

13 For an example, see Lundsgaard-Hansen, L. M., Schneider, F., Zaehringer, J.G., Oberlack, C., Win Myint, & Messerli, P. (2018). Whose Agency Counts 
in Land Use Decision-Making in Myanmar? A Comparative Analysis of Three Cases in Tanintharyi Region. Sustainability, 10(10), 3823.

14  Based on a field study conducted by Prawit Nikornuaychai, partly published in Erni, C. (2018). Indigenous peoples, land rights and forest conserva-
tion in Myanmar. Copenhagen/Yangon: International Work Group for Indigenous Affairs and Promotion of Indigenous and Nature Together.

15  Wily, L. (2016). Customary tenure: remaking property for the 21st century; in: M. Graziadei and L. Smith (Eds.), Comparative Property Law: Global 
Perspectives (p.463). Cheltenham: Edward Elgar.

စနစ်ြျား မေန်လည်ထူပထာင်ရန် ဆန္ဒရှိကျသည်။ သို့ပသာ် မေန်လည်
ပနရာြျထားပရးပေသြျားတွင်ပြွးေွားြဲ့ပေီး အရွယ်ပရာျ်လာသူြျား
စွာျြူ ထိုဘိုးဘွားေိုင်ပမြြျားအပေါ် ပနှာင်တွယ်ြှုြရှိကျပတာ့ဘဲ  
၎င်းတို့ြိဘြျားနှင့်အတူ ပဝးလံသည့်ပေသြျားသို့ ပနရေ်မေန်လိုမြင်း
လည်း ြရှိကျပတာ့ေါ။ 

၄ ။ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းနှင့် အြပည့်အေစနစ်များ -  ဓရေ့  ၄ ။ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းနှင့် အြပည့်အေစနစ်များ -  ဓရေ့  
ထံုးတမ်းေုပ်ပုိင်ခွင့်များအား စနစ်အေုိက်ရြဖေှင်းြခင်းထံုးတမ်းေုပ်ပုိင်ခွင့်များအား စနစ်အေုိက်ရြဖေှင်းြခင်း

ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်မေင့် ရေ်ရွာလူထု၏အြွင့်အပရးြျား ြိုင်ြာလာ
ပအာင် ထိပရာျ်စွာပဆာင်ရွျ်နိုင်ြှုသည် လူဦးပရနည်းေါးြှု၊ စုပေါင်း
အြွင့်အပရးြျား တည်ရှိပနြှု သို့ြဟုတ် အသျ်ပြွးဝြ်းပျျာင်းစနစ်
အြျ ို့ တည်ရှိပနြှု သို့ြဟုတ် အြျ ို့ပသာ ပမြအြျ ိုးအစားြျား တည်ရှိ
ပနြှု စသည့်အပမြအပနြျားအပေါ် ြူတည်မြင်း ြရှိေါ။ ရေ်ရွာလူထု
ျိုယ်တိုင် စီရင်ဆုံးမေတ်ြွင့် မေုနိုင်မြင်းအပေါ်သာလျှင် ြူတည်ေါသည်။  
ျာျွယ်ပစာင့်ပရှာျ်ထိန်းသိြ်းရန် လိုအေ်ပနသည်ြှာ ရေ်ရွာလူထု
အပမြမေု လုေ်ေိုင်ြွင့်စနစ်မေစ်ပေီး ထိုစနစ်ြျားတွင် ြည်သည့်ပမြအြျ ိုး
အစားြျား အျျုံးဝင်သည်မေစ်ပစ ျာျွယ်ထိန်းသိြ်းရြည်သာမေစ် 
သည1်5။  ဓပလထ့ုံးတြ်းစနစြ်ျားသည ်အြျနိ်ျာလပရွ့လျားလာသည ်
နှင့်အြျှ အြျားအမေား သို့ြဟုတ် အနည်းငယ်ပမောင်းလဲြှု ရှိနိုင်သျဲ့  
သို့ေင် စုပေါင်းအြွင့်အပရးြျားနှင့် ေုဂ္ဂလိျတစ်ဦးြျင်း လုေ်ေိုင်ြွင့်ြျား
ယှဉ်တွဲတည်ရှိပနြှုတို့တွင်လည်း အပမောင်းအလဲ ရှိပနနိုင်ေါသည်။ 
သို့ပသာ်လည်း ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားပရရှည်တည်တံ့ြှုအတွျ် 
အပရးကျီးလှသည့်အြျျ်ြှာ ြိြိတို့နယ်ပမြ/နယ်နိြိတ်ြျားအား 
ျိုယ်ေိုင် ပေသတွင်း စည်းြျဉ်းစည်းျြ်းြျား၊ ျိုယ်ေိုင် စည်းကျေ်ြှု
ြျားမေင့် စီြံအုေ်ြျုေ်ြည်ဟူသည့် ရေ်ရွာလူထု၏ စိတ်ဆုံးမေတ်ြျျ်နှင့် 
စွြ်းပဆာင်ရည် မေစ်ေါသည်။ နိုင်ငံပတာ်၏ ကျားဝင်စွတ်ေျ်ပဆာင် 
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အကြောင်းအရာ အေျဉ်းချုပ် ၊ ဇူလိုင်  ၂၀၂၂

ပပီးြပည့်စုံမသာ 
ဓမလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ်  

မေဘာစိုက်ပျ ိုးမရးစနစ်

ကယန်းကငန်တို၏့ အပမဲတမ်း 
မတာင်ယာ စနစ်

အချိန်ကကာြမင့်စွာ မြမလပ်ထားသည့် 
နာေတို၏့ မတာင်ယာစနစ်

အချိန်ကကာြမင့်စွာ မြမလပ်ထားသည့် 
ကယန်းလှေွီးတို၏့ မတာင်ယာစနစ်

အချိန်ကကာြမင့်စွာ မြမလပ်ထားသည့် 
ချင်းတို၏့ မတာင်ယာစနစ်

အချိန်အနည်းငယ်သာ မြမလပ်ထား
သည့် ပအိုတ့ို၏့ မတာင်ယာစနစ်

မေသခံလူအ့ြွဲအ့စည်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် နိုင်ငံမတာ်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်

မြမြပန ့်ရှိ ဗမာလယ်သမားများ၏စနစ်ပုေ္ဂလိကပိုင်လုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်မှု

အစုအြွဲန့ှင့် ပုေ္ဂလိကပိုင် 
လုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်မှု  

  မေသခံလူအားလုံး 
လုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်မှု

ကရင်လူအ့ြွဲအ့စည်း၏ 
မရေ မ့ြပာင်းမနထိုင်သူများ

တစိတ်တပိုင်းသာြြစ်မသာ  
ဓမလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ်                  

မပျာက်ကွယ်သွားမသာ 
ဓမလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစနစ်

ရျွြ်ှုြျား ေိြုိြုျားမေားလာြှုသည ်ဤစြွ်းပဆာငန်ိငုရ်ညအ်ပေါ် အပမြြ ံ
အားမေင့် စိန်ပြါ်ြှုြျား မေစ်ပေါ်လျျ်ရှိသည်။ 

ပမြမေန့်ပေသအြျားစုတွင် ပျျးလျ်နယ်နိြိတ်ြျားအပေါ် ရေ်ရွာ
လူထ၏ု စီရင်ဆုံးမေတြ်ွင့ပ်နရာ၌ နိုင်ငပံတာ်အစိုးရ၏ စီရင်ဆုံးမေတြ်ွင့်
ျ ျျယျ်ျယမ်ေန့်မေန့် အစားထိုးဝငပ်ရာျလ်ျျရ်ှသိည။် ြရူင်းဓပလ့
ထုံးတြ်းစနစ်၏ အြျ ို့လုေ်ေိုင်ြွင့်ြျားျိုသာ ဆျ်လျ်ထိန်းသိြ်း
ထားနိငုသ်ညျ်ိ ုပတွ့ရှရိပေီး ဥေြာအားမေင့ ်စားျျျပ်မြမေစသ်ည။် ဤ
စနစ်ြျ ိုးျို တစ်စိတ်တစ်ေိုင်း ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ 

အမေည့်အဝ ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ဆိုသည်ြှာ ရေ်ရွာလူထု၏နယ်ပမြ/
နယ်နိြိတ်ျုိ ဘံုေုိင်ဆုိင်ြှုအမေစ်ထားရိှပေီး ရေ်ရွာလူထုသည် ထုိနယ်ပမြ/ 
နယ်နိြိတ်ြျားအပေါ် ဓပလ့ထုံးတြ်းဥေပေအရစီရင်ဆုံးမေတ်ြွင့်ရှိ
သည်။ ရေ်ရွာလူထု စီရင်ဆုံးမေတ်ြွင့်၏ အဓိျညွှန်းျိန်းတစ်ြုြှာ 
အြျားေုိင်အြွင့်အပရး သ့ုိြဟုတ် အမြားစုပေါင်းအြွင့်အပရးြျား ြထား  
ရှိဘဲ ရေ်ရွာလူထုစီြံအုေ်ြျုေ်ြှုအေွဲ့အစည်းျသာ ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ် 

ျို ထိထိပရာျ်ပရာျ် အပျာင်အထည်ပော်မြင်းမေစ်သည် -  အဓိျ
အားမေင့် ပမြလွှဲပမောင်းြွင့်ဆိုင်ရာ စီရင်ဆုံးမေတ်မြင်းမေစ်ပေီး မေင်ေလူ
ေုဂ္ဂိုလ်/အေွဲ့အစည်းြျားထံ ပရာင်းြျြှုျို ျန့်သတ်မြင်း သို့ြဟုတ် 
စည်းကျေ်မြင်းတို့လည်း အေါအဝင်မေစ်သည်။

ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျား၏ စဉ်ဆျ်ြမေတ်ပမောင်းလဲပနသည့် သပဘာ 
သဘာဝ၊ အပမောင်းအလဲမေစ်ပစသည့် အပကျာင်းရင်းြျားနှင့်အပမောင်း 
အလဲပော်ပဆာင်သူြျား အြျ ိုးြျ ိုးတည်ရှိပနနိုင်ြှုပကျာင့် တစ်ြါတစ်ရံ 
ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်တစ်ြုသည် တစ်စိတ်တစ်ေုိင်းစနစ် သို့ြဟုတ် 
အမေည့်အဝစနစ်မေစ်သည်ဟု သတ်ြှတ်ရန်ြျ်ြဲနိုင်ေါသည်။ သို့ပသာ် 
လည်း ဤျွမဲေားြှုသည ်ဓပလထ့ုံးတြ်းစနစြ်ျား သတြ်တှပ်ရးဆိငုရ်ာ 
အဓိျစံနှုန်းတစ်ြုျို ဥေပေအရ အသိအြှတ်မေုရန်နှင့် အျာအျွယ်
ပေးရန်လိုအေ်ြှုျို အြျားအာရုံစိုျ်ြိလာရန် အျူအညီပေးသည်။ ထို
အဓိျစံနှုန်းဆိုသည်ြှာ ရေ်ရွာ၏ ပမြနှင့်သယံဇာတရင်းမြစ်ြျား စီြံ
အုေ်ြျုေ်ရာတွင် ရေ်ရွာလူထု လျ်ဝယ်ရှိသည့် ျိုယ်ေိုင်စီြံအုေ်ြျုေ်ြွင့်
ေြာဏအတိုင်းအတာျို ဆိုလိုမြင်းမေစ်ေါသည်။



ဤဆန်းစစ်ြျျ်အနှစ်ြျုေ်သည် ြူရင်းအပကျာင်းအရာပလ့လာြျျ်မေစ်သည့်  -  Erni, C. (2021)၊ မြန်ြာနိုင်ငံ ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားတွင် စွဲပြဲတည်ရှိပန
ြှုနငှ့အ်ပမောင်းအလ။ဲ  အပကျာင်းအရာ ပလလ့ာဆန်းစစြ်ျျ ်အြတှ ်၁၁၊ ရနျု်န ်- POINT နငှ့ ်MRLG - ျိ ုအျျဉ်းြျုေပ်ောမ်ေထားမြင်း မေစေ်ါသည။် ြရူင်း
ပလ့လာြျျ် အပသးစိတ်ျို ဤတွင်ေတ်ရှုနိုင်ေါသည် - https://www.mrlg.org/publications/persistence-and-change-in-customary-tenure-
systems-in-myanmar/

ဤပလ့လာဆန်းစစ်ြျျ်သည် ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျား အသိအြှတ်မေုပရးနှင့် အျာအျွယ်ပေးပရးအတွျ် ြူဝါေဆိုင်ရာ ပရွးြျယ်စရာြျား  ပော်ထုတ်
သတ်ြှတ်နိုင်ရန် ေထြအဆင့်အပနမေင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် တည်ရှိပနသည့် အြျ ိုးြျ ိုးပသာ ဓပလ့ထုံးတြ်းစနစ်ြျားဆိုင်ရာ အသိအမြင်ဗဟုသုတြျားျို 
မေန်လည်ပလ့လာသုံးသေ်ထားမြင်း မေစ်ေါသည်။ ဓပလ့ထုံးတြ်းလုေ်ေိုင်ြွင့်အပေါ် အဓိေ္ပါယ်သတ်ြှတ်ြျျ်ျို မေန်လည်ပလ့လာသုံးသေ်ပေီးပနာျ် ဓပလ့
ထုံးတြ်းစနစ်ြျား၏ ဘုံလျ္ခဏာြျားနှင့် ျွဲမေားမြားနားြျျ်ြျားျို ဤပလ့လာြျျ်တွင် ပော်ထုတ်ပဆွးပနွးထားသည်။ ထိုျွဲမေားြှုနှင့် ဘုံလျ္ခဏာ
ဆိုင်ရာြျားျို အပမြြံ၍ အြျ ိုးအစားြွဲမြားျာ အဆိုမေုတင်မေြှုတစ်ြု မေစ်ပေါ်ပစသည်။ နိဂုံးတွင် - ရေ်ရွာနယ်နိြိတ်အတွင်းရှိ အြျ ိုးြျ ိုးပသာ ပမြအြျ ိုး
အစားြျားအပေါ် လျ်ပတွ့ျျင့်သုံးပနသည့် လုေ်ေိုင်ြွင့်ြျား ြည်သို့ေင်ရှိပနပစျာြူ အဆိုေါ ရေ်ရွာနယ်နိြိတ်အတွင်းရှိ ပမြနှင့်သယံဇာတရင်းမြစ်ြျား
အပေါ်  ရေ်ရွာလူထု၏ စီရင်ဆုံးမေတ်ြွင့်ျို အသိအြှတ်မေုပေးရြည်သာမေစ်သည်ဟု - ပော်မေထားေါသည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံဓပလ့ထုံးတြ်းလုေ်ေိုင်ြွင့် အသိအြှတ်မေုပရး Alliance အေွဲ့ဝင်ြျား၏ ေူးပေါင်းေါဝင်ပဆွးပနွးြျျ်ြျားမေင့် ဤပလ့လာဆန်းစစ်ြှုျို 
အျျယ်တဝင့် ပော်မေထားမြင်းမေစ်ေါသည် - 

တာေန်မေိှရကကာင်း ြငင်းဆုိချက်တာေန်မေိှရကကာင်း ြငင်းဆုိချက်

ဤပရးသားထတုပ်ဝြှုတငွေ်ါရှသိည့ ်အမြငြ်ျား၊ အယအူဆြျားနငှ့အ်ဓေိ္ပါယေ်ငွ့ဆ်ိြုှုြျားသည ်ပရးသားမေုစသု ူြျားနငှ့အ်ားမေည့ေ်ါဝငသ်တူိုထ့ြံ ှမေစေ်ါသည။် 

၎င်းတ့ုိသည် SDC ၊ ဂျာြနီနှင့် လူဇင်ဘတ်နုိင်ငံြှ အရာရိှြျား၏ တရားဝင်/တရားြဝင် ထင်မြင်ယူဆြျျ်ြျား သ့ုိြဟုတ် ရည်တည်ြျျ်ြျားျုိ ျုိယ်စားြမေုေါ။

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
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Promotion of Indigenous and Nature Together (POINT) -  ရိုးရာဝန်းျျင်မြှင့်တင်ပရးအေွဲ့(ေွိုင့်)သည် ဌာပနတိုင်းရင်းသားအြွင့်အပရး
ြျားမြငှ့တ်ငပ်ရးနငှ့ ်သဘာဝေတဝ်န်းျျငျ်စိ္စရေြ်ျားဆိငုရ်ာ အသအိမြင ်ေငွ့လ်န်းတိုးတျလ်ာပစပရးအတျွ ်၂၀၁၂ ြနုစှတ်ငွ ်ေွဲ့စည်းြဲသ့ည့ ်
မြန်ြာအေွဲ့အစည်းတစ်ြုမေစ်ေါသည်။ ေွိုင့်သည် ေွံ့ပေိုးတိုးတျ်ြှုနှင့် သယံဇာတရင်းမြစ်ြျားစီြံြန့်ြွဲပရးဆီသို့ အြွင့်အပရးအပမြမေု ြျဉ်းျေ်
ြှုမေင့် ဌာပနတိုင်းရင်းသားလူထုြျားနှင့် လျ်တွဲပဆာင်ရွျ်လျျ်ရှိေါသည်။

အပသးစိတ်ျို ဤတွင်ေတ်ရှုနိုင်ေါသည် -  www.pointmyanmar.org 

The Mekong Region Land Governance Project (MRLG) - ြဲပြါင်ပေသပမြယာအုေ်ြျုေ်ြှုစီြံျိန်းသည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ စီြံျိန်း
တစ်ြုမေစ်ပေီး ေွံ့ပေိုးပရးနှင့်ေူးပေါင်းပဆာင်ရွျ်ပရး ဆွစ်စ်ပအဂျင်စီ(SDC)ြှတစ်ဆင့် အပျာင်အထည်ပော်မြင်းမေစ်ျာ ဂျာြနီနိုင်ငံအစိုးရနှင့် 
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံအစိုးရတို့ျလည်း ရန်ေုံပငွ ေူးပေါင်းေံ့ေိုးပေးထားသည်။

အပသးစိတ်ျို ဤတွင်ေတ်ရှုနိုင်ေါသည် - www.mrlg.org

Mekong Region Land Governance
Unit 11, House No. 262, Ban Saphanthong Kang, Sistattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR

PO Box 2973, Vientiane Lao PDR 01000,   Phone: +856 21 454 807,  Email: info@mrlg.org

ေန်ပုံရငွပံ့ပိုးသူ ေန်ပုံရငွပံ့ပိုးသူ ပံ့ပိုးကူညီသူပံ့ပိုးကူညီသူအရကာင်အထည်ရဖာ်သူ အရကာင်အထည်ရဖာ်သူ 


