em
*&G
m
jynf"avh
xH
;wrf;ajr, m
k
ES
i fh
opfawm
o, H
Zm
wprDH
cefY
cG
rIpepf
J
Resource Rights for the Indigenous Peoples (RRtIP)

ထုတ္ေ၀မႈ သတ ္းအခ်က္အလက္မ်ား
ထပ္

့္မွ်ေ၀ရန္ ခြ ့္ျပဳခ်က္ေတာ ္းခံျခ ္း

ဤအ ီရ ္ခံ ာသည္ Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 UK

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/uk/ တြ ္ လို ္

္တ ္ၿပီး ျဖ ္ပါသည္။

RRtIP မွ ၂၀၁၈ ခုနွ ္၊ မတ္လတြ ္ ပံုနိွပ္ထုတ္ေ၀ပါသည္။

RRtIP: rrtip.info@gmail.com
ေရးသားျပဳ ုသူ : Julia Fogerite, Jack Jenkins Hill, and Athong Makury
RRtIP (2018) Land and Forest Governance in the Naga Village Republic,Yangon, Myanmar
ဓာတ္ပံုအမွတ္ ၁၊ ၂၊ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၇ နွ ့္ ေနာက္ဖံုးပါ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ Lin Bojian ကူညီပံ့ပုိးပါသည္။
Funded by - ေျမယာမ႑ိဳ ္အဖဲြ႕၊ Rainforest Foundation Norway နွ ့္ LIFT အဖဲြ႕တုိ႔မွ ေ ြေၾကးေထာက္ပံ့ကူညီပါသည္။

Land
Core
Group
ေက်း ူးတ ္လႊာ
ျမန္မာနို ္ ံ ေက်းလက္လူထု၏ ားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈႏွ ့္ အသက္ေမြးမႈမ်ား တိုးတက္ေကာ ္းမြန္ေရးအတြက္ ရန္ပုံေ ြထည့္ဝ ္လွဴဒါန္း
ၾကေသာ ဥေရာပသမဂၢႏွ ့္ ၾသ ေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပ ္သ ္၊ အို ္ယာလန္၊ အီတလီ၊ လူ

္ဘတ္၊ နယ္သာလန္၊ နယူး ီလန္၊

ြီဒ ္၊

ြ ္ ာလန္၊ ယူနိုက္တက္ က ္းဒမ္း ႏွ ့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာ ္ ု အ ိုးရမ်ားကို ေက်း ူးအထူးတ ္ရွိပါသည္။ LIFT တြ ္ ပုဂၢလိက
က႑မွ ပထမ

ုံးထည့္ဝ ္လွဴဒါန္းသည့္ မ ္

ူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွ ္းကိုလည္း ေက်း ူးတ ္ရွိပါသည္။

အသိေပးေၾကျ ာခ်က္
ဤ ာတမ္းကို ဥေရာပသမဂၢ၊ ၾသ ေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပ ္သ ္၊ အို ္ယာလန္၊ အီတလီ၊ လူ
ြီဒ ္၊

ြ ္ ာလန္၊ ယူနိုက္တက္က ္းဒမ္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာ ္ ုႏွ ့္ မ ္

LIFT ရန္ပုံေ ြ၏ ပံ့ပိုးမွုျဖ ့္ ေ

္ဘတ္၊ နယ္သာလန္၊ နယူး ီလန္၊

ူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွ ္းတို႔ ထည့္ဝ ္လွူဒါန္းထားသည့္

ာ ္ရြက္သည္။ ယခု ာတမ္းတြ ္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ LIFT အလွဴရွ ္မ်ား၏ တရားဝ ္

အတည္ျပဳထားသည့္အျမ ္မ်ားဟု မယူ

ႏို ္ပါ။
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ေျမပံု (၈): ဒိန္းကေလးေ၀း၏ေျမယာပို ္

ို ္ခြ ္႔ေျမပုံ ....................................................... ၈၈

ေျမပံု (၉): ကိုကီေျမယာအသုံးျပဳမွဳေျမပံု ........................................................................... ၉၂
ေျမပံု (၁၀): ကိုကီေျမယာပို ္

ို ္ခြ ္႔ေျမပံု ...................................................................... ၉၂

ေျမပံု (၁၁):

ြမ္မ္ရာ ( omra) ေျမယာအသုံးျပဳမွဳေျမပုံ ....................................................... ၉၇

ေျမပံု (၁၂):

ြမ္မ္ရာ ေျမယာပို ္

ို ္ခြ ္႔ေျမပုံ ................................................................ ၉၇

ယား(၁): ျဖ ္ရပ္အလိုက္ေလ႔လာေသာရြာမ်ား ............................................................... ၂၅
ယား(၂): ေက်းရြာတရြာခ် ္း ီ၏ မွတ္တမ္းတ ္ပုံနည္းလမ္းမ်ား ............................................ ၂၆
ယား( ): မတူညီေသာေျမယာအသုံးျပဳမွဳအမ်ိဳးအ ားမ်ားအတြက္ ေျမယာပို ္

ို ္ခြ ္႔

အခြ ္႔အေရးမ်ား.......................................................................................... ၀
ယား(၄): လက္၀ယ္ပို ္

ို ္ခြ ္႔အမ်ိဳးအ ားမ်ား ............................................................. ၅

ယား(၅): ဒိန္းကေလးေ၀းရွိ ေျမယာအသုံးျပဳမွဳႏွ ္႔ ပို ္
ယား(၆): ကိုကီရွိ ေျမယာအသုံးျပဳမွဳႏွ ္႔ ပို ္
ယား(၇):
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ို ္ခြ ္႔ ယား .................................. ၈၆

ို ္ခြ ္႔ ........................................................... ၉၀

ြမ္မ္ရာရွိ ေျမယာအသုံးျပဳမွဳႏွ ္႔ ပို ္

ို ္ခြ ္႔ .................................................... ၉၅
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ဤ ာတမ္းႏွ ့္အတူ သုေတသနလုပ္ န္းၿပီး
ကိဳး ားပါဝ ္လုပ္ေ

ံုးခဲ့ၿပီ ျဖ ္ေသာေၾကာ ့္ အဖက္ဖက္မွ အားတက္သေရာ

ာ ္ခဲ့ၾကသူအားလံုးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ RRtIP အဖြဲ႔အေနျဖ ့္ အထူးေက်း ူးတ ္

ေၾကာ ္းေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ေဝးလံေခါ ္ပါးေသာ နာဂေဒသတြ ္
သနလုပ္ န္း

လုပ္ေ

ာ ္ရာတြ ္

အကူအညီႏွ ့္

ြန္႔ ားလုပ္ေ

ာ ္ခဲ့ေသာ ဤသုေတ

လမ္းညႊန္မွဳမ်ားေပးခဲ့ၾကေသာ

ႏို ္ ံေတာ္အ ိုးရ၊

္ကို ္းတို ္းေဒသ ကီး အ ိုးရႏွ ့္ နာဂကိုယ္ပို ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြ ့္ရေဒသ အ ိုးရတို႔အား အထူးပ ္ေက်း ူး
တ ္ရွိပါသည္။ ေအဒီ ဦး ိုးညႊန္႔ဦး ဦးေ

ာ ္ေသာ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္ GADႏွ ့္ ဌာန

တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားေၾကာ ့္သာ ဤလုပ္ န္းအ

ို ္ရာ အသီးသီးရွိ အ ုိးရ

္ေျပေခ်ာေမြ႕ႏို ္ခဲ့မည္ မဟုတ္ပါ။ လူ ကီးမ ္းတို႔၏

ကူညီျခ ္းျဖ ့္သာ မိမိတို႔အဖြဲ႔အေနျဖ ့္ သုေတသနအား ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္တြ ္ လံုၿခံဳ ြာႏွ ့္ ေအာ ္ျမ ္ ြာ
အေကာ ္အထည္ေဖာ္ ေ

ာ ္ရြက္ႏို ္ခဲ့ပါသည္။

နာဂရိုးရာ ဟိုေကာ္မတီ၊ နာဂအမ်ိဳးသားေရးရာေကာ ္ ီ၊ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္ယဥ္ေက်းမွဳေကာ္မတီႏွ ့္ ရာ ု
ႏွ ္မ်ား ြာ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားအား လံုၿခံဳမွဳေပးခဲ့ေသာ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအလွတရားႏွ ့္ နက္နဲမွဳမ်ားကို
ေလ့လာႏို ္ရန္ မိမိတို႔အား ေႏြးေထြး ြာ ကိဳ

ိုခဲ့ၾကေသာ သက္

ို ္ရာမ်ိဳးႏြယ္ ု

ေခါ ္းေ

ာ ္မ်ား

အားလံုးကို မိမိတို႔ရ ္ထဲက အ ဥ္အၿမဲေက်း ူးတ ္ရွိေနမည္ ျဖ ္သည္။ ႏွ ္ေပါ ္းမ်ား ြာ အေျပာ ္းအလဲ
မ်ားႏွ ့္ လႊမ္းမိုးမွဳမ်ားကို တြန္းလွန္ ေက်ာ္လႊားႏို ္ခဲ့ေသာ နာဂရိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံမွဳ န ္၏
အဓိက ဟိုျဖ ္သည့္ ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ား၏ သ ္ေတာႏွ ့္ ေျမယာ

ို ္ရာ အသိပညာ ဟုသုတမ်ား ြာကို

မိမိတို႔အဖြဲ႔မွေလ့လာသ ္ယူ ရရွိခဲ့ပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွ ့္ လူ ယ္မ်ားအပါအဝ ္ ပူးေပါ ္းပါဝ ္ၾကေသာရပ္သူရြာသားမ်ား၊ ရပ္ရြာလူ ကီးမ်ားသည္
မိမိတို႔၏ ေမးျမန္းမွဳမ်ားကို ိတ္ရွည္ ြာ ိတ္ဝ ္တ ားေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာေၾကာ ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
မိမိတို႔အဖြဲ႔အေနျဖ ့္ အေကာ ္း
မိမိတို႔ အဖြဲ႔အေနျဖ ့္

ံုးမွတ္တမ္းတ ္ႏို ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသူတို႔၏ ပူးေပါ ္းပါဝ ္မွဳ မရွိပါက

ံုးခန္းတို ္ ေအာ ္ျမ ္ႏို ္ခဲ့မည္ မဟုတ္ေပ။ လူ ကီးမ ္းမ်ားအား မိမိတို႔ ရ ္ထဲမွ

လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေက်း ူးတ ္ရွိပါသည္။ မိမိတို႔သြားလိုရာ ေနရာမွန္သမွ် ပို႔ေ
ေသာ ေတာ ္ေပ ပ်ံလႊား ွက္မ်ားသဖြယ္ က်ြမ္းက် ္လွတဲ့

ာ ္ေပးခဲ့သည့္ ကြ်မ္းက် ္

ို ္ကယ္သမားအဖြဲ႔ကိုလည္း အထူးပ ္

ေက်း ူးတ ္ရွိပါသည္။ သူတို႔၏ ကြ်မ္းက် ္မွဳမ်ားေၾကာ ့္သာ မိမိတို႔အဖြဲ႔အေနျဖ ့္ ရည္ရြည္ထားေသာ
ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိႏို ္ၿပီး သုေတသနကို အထိခိုက္အတား

ီးမရွိပဲ ျပဳလုပ္ႏို ္ခဲ့ပါသည္။

အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြ ္

ာ ္ေပးခဲ့ၾကေသာ

မိမိႏွ ့္အတူ

အၿမဲလိုက္ပါ

လုပ္ေ

လုပ္ေဖာ္ကို ္ဖက္

အားလံုးကို လိႈက္လႈိက္လွဲလွဲ ေက်း ူးတ ္ရွိပါသည္။ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကို ္ဖက္မ်ားေၾကာ ့္သာ လုပ္ န္း
အ မွ ာတမ္းၿပီးေျမာက္သည္အထိ ေအာ ္ျမ ္မွဳကို ျမ ္ေတြ႔ခံ ားရျခ ္းျဖ ္သည္။ မိမိတို႔ခရီး ဥ္အတြ ္း
အေကာ ္း

ံုး ီဒီယို မွတ္တမ္းႏွ ့္ ရ ္သက္ရွဳေမာဖြယ္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရိုက္ကူးေပးခဲ့ေသာ Tony ႏွ ့္

Jimmy တို႔ကို ေက်း ူးအထူးတ ္ရွိပါသည္။

ိတ္ရွည္ျခ ္း၊

ိတ္န ္ကိုယ္န ္ရွိျခ ္းႏွ ့္ ဤ ာတမ္းအား

ေရးသားျခ ္း၊ တည္းျဖတ္ျခ ္း၊ ျပဳ ုျခ ္းမ်ားကို မိမိတို႔၏ တက္ကြ်မ္းမွဳမ်ားျဖ ့္ လုပ္ေ

ာ ္ေပးခဲ့ၾကေသာ

Julia ႏွ ့္ Jack တို႔ကိုလည္း အထူးေက်း ူးတ ္ရွိပါသည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊား

ဤသုေတ

သနလုပ္ န္း ေအာ ္ျမ ္ၿပီးေျမႇာက္ေရးအတြက္ ေ ြေၾကး ႏွ ့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားေပးခဲ့ၾကေသာ
LCG, RFN ႏွ ့္ LiFT တို႔ကိုလည္း မိမိတို႔ RRtIP အဖြဲ႔မွ အလြန္ပ ္ေက်း ူးတ ္ရွိပါသည္။ ေနာက္
အေနျဖ ့္

အမည္ေဖာ္ျပထားျခ ္းမရွိေသာ္လည္း

တတ္အားသ

ဤသုေတသနလုပ္ န္းတ ္ေလွ်ာက္

ံုး

မိမိတို႔အား

ပါဝ ္ကူညီခဲ့ၾကသူမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်း ူးတ ္ရွိပါသည္။

Athong Makury, Executive Director, RRtIP
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ဌာေနတို ္းရ ္းသားတို႔၏ သဘာ၀သယံ ာတအခြ ့္ေရးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (RRtIP) သည္ သဘာ၀သယံ
ာတ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွ ့္ အမ်ိဳးသား ၀ိေသသ ႐ိုက္လကၡဏာ

ို ္ရာ အခြ ္႔ေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခ ္း၊

ၿခိမ္းေျခာက္ခရ
ံ ျခ ္းမ်ား ကံဳ႕ေတြ႕ေနရသည္မ်ားကို ကာကြယ္ေဖးမွကည
ူ ရ
ီ န္ ဌာေနတို ္းရ ္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
၏ ေမွ်ာ္လ ့္ခ်က္ ျဖည့္

ီးသည့္အေနျဖ ့္ ၂၀၁၂ ခုႏွ ္တြ ္ တ ္ခဲ့ပါသည္။ RRtIP အဖြဲ႕ ည္းအေနျဖ ့္

အဖြဲ႕၀ ္ေပါ ္း ၁၀၀ေက်ာ္ျဖ ့္ နာဂေဒသႏွ ့္ အျခားေဒသမ်ားတြ ္ လုပ္ေ
မ်ားသည္ ဌာေနတို ္းရ ္းသားေရးရာ၊ မႏု

ာ ္လ်က္႐ွိပါသည္။ အဖြဲ႕၀ ္

ေ ဒ၊ ေဒသတြ ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက် ္ႏွ ့္

သုုေတသန သည္က႑မ်ားတြ ္ က ြမ္းက် ္သည့္ ပညာ႐ွ ္မ်ားပါ၀ ္ ေ

ာ ္႐ြက္လွ်က္႐ွိပါသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
ဌာေနနာဂလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဌာေနတို ္းရ ္းသားမ်ားအခြ ့္ေရး

ို ္ရာ ကမာ႕ကုလသမဂၢ ေၾကျ ာ ာတမ္း

(UNDRIP, 200 ) ပါ အခ်က္မ်ားအတို ္း ကမာေပ ႐ွိ အျခားဌာေနလူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏ သဘာ၀သယံ
ာတမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွ ့္ အမ်ိဳးသား ၀ိေသသ ႐ိုက္ လကၡဏာမ်ား

ို ္ရာ အခြ ့္အေရး ႐ွိပါသည္။

၎တို႔၏ သဘာ၀သယံ ာတမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွ ့္ အမ်ိဳးသား ၀ိေသသ ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို ထိန္းသိမ္း
ကာကြယ္ကာ ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ာ၀တ္ေနေရး၊ လူမႈဘ၀၊ မိသား ုမ်ားႏွ ့္ ရပ္႐ြာမ်ား လံုၿခံမႈအျပည့္
အ၀႐ွိကာ မိမိတို႔၏ အေျခခံအခြ ့္ေရးမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ဘဲ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ န္းမ်ားကို
ီမံေ

န ္တက်

ာ ္႐ြက္သည့္ အခြ ့္ေရး႐ွိပါသည္

လုပ္ န္း ဥ္
ဌာေနတို ္းရ ္းသားတို႔၏ သဘာ၀သယံ ာတအခြ ့္ေရးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (RRtIP) သည္ ဌာေနလူမ်ိဳး
မ်ားအေနႏွ ့္ ၎တို႔၏ သဘာ၀သယံ ာတမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွ ့္ အမ်ိဳးသား ၀ိေသသ ႐ိုက္ လကၡဏာ
မ်ား

ို ္ရာ အေရးကိ ၥရပ္မ်ား

ြမ္းေ

ို ္ရာ

ံုးျဖတ္ ီမံသည့္ ျဖ ္ ဥ္မ်ားတြ ္ ပါ၀ ္လာႏို ္ေ ရန္ ၎တို႔၏

ာ ္ရည္မ်ား ျမွ ့္တ ္ျခ ္းႏွ ့္ ေဒသခံမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီျခ ္း သည္မ်ား လုပ္ေ

ဌာေနတို္ ္းရ ္းသားတို႔၏ အခြ ့္ေရးမ်ားကို ျမွ ့္တ ္ေဖာ္ထုတ္ပါသည္။
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ာ ္ျခ ္းျဖ ့္

t wd
kaum
ufrsm
;
asl

above sea level

CEDAW

Convention on the Elimination of all
Forms of Discrimination Against Women

CFI

Community Forestry Instruction

CF

Community Forestry

CNA

Council of Naga Affairs

DALMS

Department of Agricultural Land
Management and Statistics

FD

Forest Department

FPIC

Free, Prior and Informed Consent

GAD

General Administration Department

HH

Households

IDP

Internally Displaced Person

MOAI

Ministry of Agriculture and Irrigation

MONREC

Ministry of Natural Resources and
Environmental Conservation

MOALI

Ministry of Agriculture, Livestock and
Irrigation

NLUP

National Land Use Policy

NNC

Naga National Council

NSCN

The Naga Socialist Council of Nagaland

NSCN-IM

The Naga Socialist Council of Nagaland
– Isak Muivah

NSCN-K

The Naga Socialist Council of Nagaland
- Khaplang

PFE

Permanent Forest Estate

PPF

Public Protected Forests

RF

Reserved Forests

RRtIP

Resource Rights for the Indigenous
Peoples

SAZ

Self-Administered Zone

SLORC

State Law and Order Restoration
Council

UNDRIP

United Nations Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples

VFV

Vacant, Fallow and Virgin Land
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t usOf;csK
yf
" ဒီေျမကိုက်ေနာ္တို႔ပို ္ပါတယ္၊ ေျမယာႏွ ့္ သ ္ေတာေတြကို

ီမံခန္႔ခြဲဖို႔ရာ က်ေနာ္တို႔မွာ
န ္ေကာ ္း ရွိၿပီးသားျဖ ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြဟာ ေျမယာကိုပို ္ ို ္ၾကတယ္ ိုေပမဲ့
လည္း မိမိတို႔ေျမကို မရွိ
္းရဲသားေတြ၊ ေျမယာမဲ့ေတြကို မွ်ေဝအသံုးျပဳခြ ့္ေပးပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ န ္ဟာ အမွန္ ိုရ ္ အ ိုးရအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖ ္ေ ပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ န ္ကို မက် ့္သံုးဘူး ိုရ ္ မိမိတို႔ရဲ့
လူမ်ိဳးေရး ျပယုဂ္ႏွ ့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာျဖ ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ဓေလ့
ထံု းတမ္း ဥပေဒေတြကို မွတ္တမ္းတ ္ ထားရွိျခ ္းမရွိပါဘူး။ သို႔ေသာ္ အဲဒီ ဥပေဒေတြ က္လက္
ရွ ္သန္ေရးအတြက္ ဥ္ က္မပ်က္ ထိန္းသိမ္းေလ့ရွိပါတယ္ "
- ႐ိုးရာသူ ကီး၊

နာဂလူမ်ိဳးဟု

ြမရာ

ိုရာတြ ္ မ်ိဳးႏြယ္ ုေပါ ္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အေရွ႕ေျမာက္အိႏိယႏွ ့္ အေနာက္ေျမာက္ ျမန္မာ

နယ္နိမိတ္ျဖ ့္ ပို ္းျခားထားေသာ နာဂေတာ ္တန္းေဒသတြ ္ ေနထို ္ၾကသည္။ နာဂလူမ်ိဳးမ်ားသည္
သမို ္းေၾကာ ္း၊ ယဥ္ေက်းမွဳဓေလ့ထံုးတမ္းအရ မိမိတို႔ေျမအေပ အလြန္တြယ္တာၾကၿပီး မိမိတို႔၏ ေျမကို
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ န ္ျဖ ့္

ီမံလွ်က္ရွိသည္။ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံမွဳ

န ္တြ ္ အိမ္ေထာ ္ ု၊ ဖသား ု၊ ေက်းရြာ ုႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ား၏ သဘာဝအရ ္းအျမ ္ အသံုးျပဳ ီမံပို ္ခြ ့္
ရွိသည္ကို သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး

ီမံခန္႔ခြဲေရး ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားကိုပါ ခ်မွတ္ေပးထားသည္။ ထို

ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရန္ ႏွ ့္ ၾကပ္မတ္ေပးရန္ ေက်းရြာေကာ ္ ီႏွ ့္ ေက်းရြာ ေခါ ္း
ေ

ာ ္မွအ

မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီႏွ ့္

မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားေကာ ္ ီအထိရွိေသာ

တာဝန္ရွိသည္။ ရိုးရာတရားေရး န ္တြ ္ အျ

္းပြားမႈမ်ားကို

ရိုးရာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားတြ ္

ေျဖရွ ္းရန္ မူေဘာ ္မ်ားခ်မွတ္ထားၿပီး

ျပ ္ဒဏ္ႏွ ့္ဒဏ္ေ ြမ်ားခ်မွတ္ကာ ေက်းရြာ ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္လွ်က္ရွိသည္။ ရိုးရာ
တရားဥပေဒႏွ ့္
မတူကြဲျပား

ရိုးရာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားသည္

ားဝတ္ေနေရးႏွ ့္

ားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးတို႔အတြက္

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျမအသံုးျပဳမွဳ န ္ကို ခ်မွတ္သည္။ အရ ္းအျမ ္မ်ားကိုလည္း

သ ့္ေတာ္သလို

ီမံၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက် ္ကို ကာကြယ္ေပးကာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွ ့္ ဘာသာေရး

ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေပးလွ်က္ရွိသည္။
နာဂသမို ္းတ ္ေလ်ွာက္တြ ္ ေက်းရြာသည္ အေျခခံက်ေသာ ႏို ္ ံေရး၊ လူမႈေရးႏွ ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ို ္ရာ

နယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္ယူန ္တ ္ခုအျဖ ္ တည္ရွိပါသည္။ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြ ္း ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား
သည္ အထြက္ေကာ ္းေသာ သဘာ၀ေဂဟ

ိုက္ပ်ိဳးေရး န ္ကို လုပ္ေ

ာ ္ၿပီး အေျခခံ ားသံုးရန္

လိုအပ္ေသာ သီးႏွံႏွ ့္ ီးပြားျဖ ္ သီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ Jhum ေခ ေတာ ္ယာ ိုက္ပ်ိဳးေရး
န ္သည္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး အကုန္က်သက္သာေသာ အလွည့္က် ိုက္ပ်ိဳးေရး န ္ျဖ ္ၿပီး

ားနပ္

ရိကၡာ ဖူလံုေရးအတြက္ အေရးပါသည္။ ထို န ္တြ ္သီးႏွံ ိုက္ပ်ိဳးျခ ္းမျပဳေသာကာလမ်ားကို ေျမ

ီ

ျပန္လည္ျပည့္ဝလာေ ရန္ထားရွိသည္။ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားသည္ ေလွကားထ ္ ိုက္ပ်ိဳးနည္းႏွ ့္ ေတာ ္ယာ
ိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ားျဖ ့္

ိုက္ပ်ိဳးကာ သ ္ေတာအုပ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားၾကၿပီး ေက်းရြာမ်ားအေနျဖ ့္

ေရထိန္းေတာမ်ားကဲ့သို႔ အမ်ားပို ္သဘာဝအရ ္းအျမ ္မ်ားကိုလည္း
ီမံေသာ

သ ္ေတာမ်ားကို

ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ျဖ ့္

ီမံေလ့ရွိသည္။ ေက်း႐ြာမ်ားမွ

ထိေရာက္ ြာကာကြယ္ထိန္းသိ္မ္းထားၿပီး

သ ္လံုးမ်ားႏွ ့္ ေလာ ္ ာထ ္းမ်ားကို အိမ္သံုးအတြက္သာထုတ္ယူခြ ့္ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္
အကြ်ံထုတ္ယူျခ ္းကို ဒဏ္ေၾကးျဖ ့္ ၾကပ္မွတ္ထားသည္။
နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအသံုးျပဳမႈ န ္တြ ္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ ေျမကို အက်ိဳးရွိရွိအသံုးျပဳႏို ္ရန္
ီမံထားသည္။ ေျမယာအားလံုးသည္ ီမံမွဳေအာက္တြ ္ရွိၿပီး ေျမလြတ္/လပ္ဟူ
ေရြ ႔လာသူမ်ားႏွ ့္ ပ ိပကၡေၾကာ ့္ျဖ ္ေ ၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာ ့္ျဖ ္ေ

မရွိေပ။ အသ ္ ေျပာ ္း
ေျပာ ္းေရြ႕လာၾကသူမ်ား

အပါအဝ ္ ေျမယာမဲ့ (သို႔) လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ အိမ္ေထာ ္မ်ားကို ႏွ ္အလိုက္ ေျမယာမ်ား ခြဲေဝေပး
ေလ့ရွိသည္။ အေမြအျဖ ္လည္းေကာ ္း၊ ေရာ ္းခ်ျခ ္းျဖ ့္၎၊ အျခားေနရာသို႔ ေျပာ ္းေရႊ႕ေနထို ္ျခ ္း
ေၾကာ ့္၎ ေျမယာပို ္
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ြမ်ိဳးအရ ္းအျခာမ်ားကို ပထမ

ံုး

ဦး ားေပးၿပီး၊ ထို႔ေနာက္ မိမိတို႔ဖသား ု၊ ေနာက္မွ ရပ္သူရြာသားမ်ားကို အ ဥ္လိုက္ ဦး ားေပးေလ့ရွိသည္။
ေျမကို ပုဂၢလိက ကုမဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ေက်းရြာျပ ္ပမွ လူမ်ားထံေရာ ္းခ်ခြ ့္ မရွိေပ။
ရိုးရာအဖြဲ႔ အ ည္းမ်ား၊ အထူးသျဖ ့္ ေက်းရြာေကာ ္ ီ ႏွ ့္ ေက်းရြာေခါ ္းေ
ေက်းရြာ နယ္နိမိတ္အတြ ္း ီမံကြပ္ကဲၾကသည္။ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ
အေဝးမ်ားတြ ္ လူထုမွ
ေပးသည္။ အျ

ို ္ရာ

ာ ္မ်ားက ေျမယာကို မိမိတို႔

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေက်းရြာ အ ည္း

ံုးျဖတ္ေပးၿပီး ေက်းရြာေကာ ္ ီႏွ ့္ ေက်းရြာေခါ ္းေ

ာ ္မ်ားမွ အတည္ျပဳ

္းပြားမွဳမ်ားကို ေျဖရွ ္းရာတြ ္လည္းေကာ ္း၊ ရိုးရာဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ ီ

္ရာ

တြ ္၎၊ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာ ္အထည္ေဖာ္ရာတြ ္လည္း မ်ိဳးႏြယ္ ု ေကာ ္ ီ၊ ၿမိဳ႕နယ္အ

့္

ေကာ္မတီမ်ားႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုအားလံုးပါဝ ္ေသာ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားက ေက်းရြာမ်ားႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားကို
ေခ ယူ ု ည္းေလ့ရွိသည္။
ရိုးရာတရား ီရ ္ေရး န ္ျဖ ့္ ေျမယာအျ

္းပြားမွဳကိုေျဖရွ ္းရာတြ ္ ပံုမွန္အားျဖ ့္ ရိုးရာအာဏာပို ္မ်ားမွ

မိမိတို႔ေက်းရြာအတြ ္းတြ ္သာ ညိႇႏိႈ ္းျဖန္ေျဖေပးျခ ္းျဖ ့္ ေျဖရွ ္းေလ့ရွိသည္။ ရိုးရာတရား ီရ ္ေရး
န ္သည္ ႏွ ္ဦးႏွ ္ဖက္ျပန္လည္သ ့္ျမတ္ေရးႏွ ့္ လူမႈေရးသဟ ာတျဖ ္မွဳထိန္းသိမ္းေရးတို႔ကို အေလး
ထားသည္။ ေက်းရြာေကာ ္ ီႏွ ့္ ေက်းရြာေခါ ္းေ

ာ ္အပါအဝ ္ ေက်းရြာအာဏာပို ္မ်ားသည္ ေျမယာ

ီမံခန္႔ခြဲမွဳ ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားကို ၾကပ္မွတ္လွ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ မိမိတုိ႔ထံမွ ခြ ့္ျပဳခ်က္မရပဲ သ ္မ်ား
ထုတ္ယူျခ ္းကို သြားေရာက္ ဖမ္း

ီးျခ ္းျဖ ့္ ည္းကမ္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ေပးသည္။

ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအသံုးျပဳမႈ န ္အားျဖ ့္ ဘာသာေရးႏွ ့္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပယုဂ္မ်ားကို ေဖာ္ျပ
လွ်က္ရွိသည္။ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ဘာသာေရးဓေလ့မ်ားသည္ နယ္ေျမႏွ ့္ ထိုနယ္ေျမရွိ ရိုးရာနတ္မ်ား
ေပ တြ ္ အျမ ္တြယ္လွ်က္ရွိသည္။ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ား ႏွ ့္ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား
သည္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ၊ အထူးသျဖ ့္ ႏွ ္ ဥ္လည္ပတ္ေနေသာ ေတာ ္ယာ
ိုက္ပ်ိဳးေရး န ္ႏွ ့္

ပတ္သက္

က္ ပ္ေနသည္။

ခရ ္ယာန္ဘာသာယံုၾကည္သက္ဝ ္လာမွဳေၾကာ ့္

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွ ္ေပါ ္း (၁၅၀) အတြ ္း ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ယံုၾကည္မႈမ်ား ယုတ္ေလွ်ာ့သြားေသာ္လည္း
ေျမယာႏွ ့္ ပတ္သက္ေသာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ာကိုမူ ထိန္းသိမ္းထားၾကပါသည္။
ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္နာဂေတာ ္တန္းမ်ား
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ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအသံုးျပဳမႈ

န ္ကို

ီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔ ည္းသ ္မ်ား ထူေထာ ္ျခ ္းျဖ ့္၎၊

ေက်းရြာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားေျပာ ္းလဲျခ ္းျဖ ့္၎၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ကို ျပန္လည္
ီ

္ျခ ္းျဖ ့္၎ ေခတ္ႏွ ့္အညီ တိုးတက္ ေျပာ ္းလဲ က် ့္သံုး လာခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

အေမြရပို ္ခြ ့္မ်ားေပးအပ္လာၾကသည္။ ေက်းရြာမ်ား၊ ဖသား ုမ်ားႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားသည္ အတိတ္မွ
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွ ့္ မတူပဲ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအသံုးျပဳမႈ န ္ကို ေခတ္နဲ႔အညီ အားေကာ ္း
ေအာ ္ ခ်မွတ္ေ

ာ ္ရြက္လွ်က္ရွိ သည္။

ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအသံုးျပဳမႈ န ္ကို တန္ဖိုးထားေသာ္လည္း လက္ရွိ ျမန္မာ့ဥပေဒမူေဘာ ္တြ ္
ထိုရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအသံုးျပဳမႈ န ္ကို ေကာ ္း ြာ အသိအမွတ္ျပဳထားျခ ္းမရွိေပ။ မၾကာေသး
မွီ ႏွ ္မ်ားက ဥပေဒႏွ ့္ မူဝါဒမ်ား ၾကပ္မတ္လာၿပီး အ ိုးရအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား နာဂေဒသတြ ္ တိုးျမႇ ့္
ေရာက္ရွိလာျခ ္းေၾကာ ့္ နာဂလူမ်ိဳးတို႔၏ ေျမယာႏွ ့္ သ ္ေတာ
မ်ား ယခ ္ကထက္ပိုမိုယိမ္းယို ္လာၿပီး အက်ိဳး

ို ္ရာ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း အခြ ့္အေရး

က္အေနျဖ ့္ ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအသံုးျပဳမႈ

န ္ႏွ ့္ ကိုက္ညီမွဳမရွိျခ ္းေၾကာ ့္ ပ ိပကၡမ်ား ျဖ ္ပြားေ သည္။ ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာပို ္

ို ္မွဳကို

အသိအမွတ္မျပဳဘဲ အ ိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာျခ ္းသည္ ျမန္မာႏို ္ ံရွိ နာဂလူမ်ိဳးမ်ား၏ ားဝတ္
ေနေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက် ္ ႏွ ့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ား ျဖ ္ေ သည္။
နာဂေက်းရြာမ်ားတြ ္ က် ့္သံုးေသာ ေရရွည္တည္တံ့

ထိေရာက္ေသာ ေျမယာ ီမံမႈမ်ားသည္ ရိုးရာ

ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအသံုးျပဳမႈ န ္မွ ခြဲထုတ္ မရေပ။ နာဂရိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံမွဳ န ္ကို
ေကာ ္း ြာ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေျမယာပို ္

ို ္ခြ ့္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး သ ့္ေတာ္ေသာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္

ီမံပို ္ခြ ့္အာဏာကို ရိုးရာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားထံ ေပးအပ္ထားရမည္ ျဖ ္သည္။ သဘာဝအရ ္းအျမ ္မ်ား
ေရရွည္တည္တံ့ႏို ္ရန္

ီမံရာတြ ္၎၊ ေက်းလက္ေဒသ

ၿ ိမ္းခ်မ္းေရး အေျခခံအုပ္ျမ ္မ်ားတည္ေ

ားဝတ္ေနေရးဖူလံုေရး ႏွ ့္ ခို ္မာေသာ

ာက္ရန္ နာဂလူမ်ိဳးတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံမွဳ

န ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ေပသည္။
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ဤသုေတသန ာတမ္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွ ္ ူလို ္လတြ ္ RRtIP အဖြဲ႔မွ လုပ္ေ

ာ ္ခဲ့ေသာ ေဒသခံ လူထု

မ်ားႏွ ့္ပူးေပါ ္းပါဝ ္သည့္သုေတသနလုပ္ န္းေပ တြ ္ အေျခခံထားပါသည္။1 ဤသုေတသန လုပ္ န္း
လုပ္ေ

ာ ္ရာတြ ္ လူထုႏွ ့္ ပူးေပါ ္းေ

အုပ္ခ်ဳပ္ခြ ့္ရေဒသရွိ ရိုးရာေခါ ္းေ

ာ ္ရြက္ၿပီး ျမန္မာႏို ္ ံ အေနာက္ေျမာက္၊ နာဂကိုယ္ပို ္

ာ ္မ်ားမွေရြးခ်ယ္ေပးေသာ နာဂမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ား၏ ေျမယာ ီမံမွဳ န ္

မ်ား ကြဲျပားပံုကို ပံုေဖာ္ႏို ္ရန္ ထိုေျမယာ ီမံမွဳ န ္မ်ား၏ အဓိကအ ိတ္အပို ္းမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳ ု
ခဲ့သည္။2
ဤသုေတသန၏ ရည္ရြည္ခ်က္မ်ားမွာ •

ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမယာ ႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳ
စနစ္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ ေဒသခံလူထုအား တြန္းအားျဖစ္ေစရန္

•

ေဒသအ
ီမံမွဳ န ္
ေခါ ္းေ

•

့္၊ တို ္းေဒသ ကီးအ
ို ္ရာ ေ

့္ ႏွ ့္ ျပည္ေထာ ္ ုအ

့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ

ြးေႏြးပြဲမ်ားတြ ္ ပါဝ ္လာႏို ္ေရးအတြက္ နာဂလူမႈအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား၊

ာ ္မ်ားႏွ ့္ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား၏ ြမ္းရည္ႏွ ့္ ျပ ္

္မွဳမ်ား အားေကာ ္းလာေ ရန္

ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ ီမံမွဳ န ္ကို ျပ ာန္းခ်က္ဥပေဒမ်ားျဖ ့္ ပိုမိုအသိအမွတ္ျပဳလာႏို ္
ေ ေရး တို ္းေဒသ ကီးအ

့္ႏွ ့္ ျပည္ေထာ ္ ုအ

့္တြ ္ တိုက္တြန္းအ ကံျပဳေျပာ

ိုႏို ္ရန္

အတြက္ သက္ေသျပ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေ ရန္

ျမန္မာႏို ္ ံဥပေဒတြ ္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခ ္းမရွိေသာ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံမွဳ န ္မ်ားကို
က် ့္သံုးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား၊ အထူးသျဖ ့္ ေရြ႕ေျပာ ္းေတာ ္ယာ ိုက္ပ်ိဳးေရး န ္ကိုက် ့္သံုးသူ
မ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္မ်ားသည္ ေျမယာႏွ ့္ သဘာဝအရ ္းအျမ ္မ်ားရရွိေရး ၿပိဳ ္

ို ္မွဳမ်ား

ေၾကာ ့္ ပိုမိုၿခိမ္းေျခာက္ခံလာရၿပီး၊ ဤသို႔ အေရး ကီးလိုအပ္ေနခ်ိန္တြ ္ ဤသုေသသနလုပ္ န္း ထြက္ေပ
လာခဲ့ျခ ္း ျဖ ္သည္။ ေဒသ၏ အေျခေနမွန္အေပ ေအာက္ေျခအ
ေဒသခံတို႔၏ အသံမ်ားကို ျပည္ေထာ ္ ုအ

့္ မူဝါဒေရးရာေ

့္ မူဝါဒေရးရာ ေ

ြးေႏြးပြဲမ်ားႏွ ့္

ြးေႏြးပြဲမ်ားထိ သယ္ေ

ာ ္သြားႏို ္ရန္

ရိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံမွဳ န ္မ်ားကို ပူးေပါ ္းပါဝ ္ မွတ္တမ္းတ ္ထားရန္လိုအပ္ေပသည္။
ဤသုေတသန ာတမ္းတြ ္ နာဂေက်းရြာသံုးရြာရွိ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ

ီမံမွဳ န ္၏ အဓိက

အ ိတ္အပို ္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတ ္ထားၿပီး၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအသံုးျပဳမႈ န ္ကို ပံုေဖာ္
ထားေသာ ေျမယာ ီမံမႈမ်ား၊ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား၊ ေျမယာအျ

္းပြားမွဳ ေျဖရွ ္းသည့္ န ္မ်ားႏွ ့္ သ ္ေတာ ီ

မံခန္႔ခြဲမႈဓေလ့မ်ားပါဝ ္သည္။ ေဒသ၏ ားဝတ္ေနေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက် ္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး၊
ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဘာသာေရးျပယုဂ္မ်ား ႏွ ့္ နာဂလူမ်ိဳးတို႔၏ အခြ ့္အေရးမ်ားအတြက္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း
ေျမယာအသံုးျပဳမႈ န ္၏ တန္ဖိုးကိုလည္း ေဖာ္ညႊန္းထားသည္။
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ပို ္

ို ္ေသာ ေျမယာမ်ား ႏွ ့္

ဥပေဒမ်ားျဖ ့္ အကာအကြယ္ေပးထားေရး ေ
1

ာ ္ရြက္ရာတြ ္ လူ႔အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား၊ အ ိုးရႏွ ့္ အရပ္ဘက္

ဤအ ီရ ္ခံ ာတြ ္ေဖာ္ျပထားေသာ နာဂေတာ ္တန္းမ်ား
မူလပို ္

ားဝတ္ေနေရး ဖူလံုမွဳရွိေ ရန္ ျပ ာန္းခ်က္

ိုသည္မွာ ၄ ္းတို႔ကိုယ္၄ ္းတို႔ နာဂအျဖ ္ သတ္မွတ္ထားေသာလူမ်ိဳးမ်ားမွ

ို ္ေသာ ျမန္မာႏွ ့္ အိႏိယႏွ ္ႏို ္ ံရွိ ေတာ ္ကုန္းထူထပ္ေသာ ပထ၀ီ၀ ္ေဒသကို ရည္ညႊန္းပါသည္။၄ ္းကို ဤေတာ ္ကုန္း

ေဒသအတြက္ ေယဘုယ်အသုံးအႏွဳန္းအျဖ ္သာ အသုံးျပဳထား

ကိုလိုနီေခတ္တြ ္သုံးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေဒသအမည္ကို ရည္ညႊန္းျခ ္း

မရွိပါ။
2

ုေပါ ္းလူမ်ိဳး ုမ်ားႏွ ္႔ လူမ်ိဳး ု ယ္မ်ားအပါအ၀ ္ နာဂမ်ိဳးႏြယ္ ုအေရအတြက္သည္ အျ
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လူ႔အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားအတြက္ ဤ ာတမ္းမွ အသံုးဝ ္မည့္ အေတြးအျမ ္မ်ားေပးႏို ္မည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔
ေမွ်ာ္လ ့္ပါသည္။3

နာဂဓေလ႔ထုံးတမ္း န ္မ်ားႏွ ္႔ အေလ႔အက် ္႔မ်ားကို မွတ္တမ္းတ ္ထား

၄ ္းအား ဘုံအျမ ္ သေဘာထားရွဳ႕ေဒါ ္႔မ်ား သတ္မွတ္

ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖ ္ရပ္အလိုက္ေလ႔လာမွဳမ်ားႏွ ္႔ႏွိဳ ္းယွဥ္ႏို ္ပါသည္။ ဥပမာ။ ။ Mungleng A (201 ) The

hirui Village: A case

study of village administration in Tangkhul society. Assam, India: Action Aid India and arma JK and aika R (201 )
I K and ustainable Land Resource Management

a surveillance on the practices among the Tangsa Naga and

Tanghkul Naga of North ast India. Indian Journal of Traditional Knowledge. 12(2), 2 2-2 8
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နာဂလူမ်ိဳးတို႔သည္ ျမန္မာႏွ ့္ အိႏိယနယ္ ပ္တ ္ေလွ်ာက္ရွိ ေတာေတာ ္ထူထပ္ေသာ နာဂေတာ ္တန္း
ေဒသတြ ္ ေနထို ္ၾကသည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုေပါ ္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အေရွ႕ေျမာက္အိႏိယႏွ ့္ အေနာက္ေျမာက္
ျမန္မာတို႔တြ ္ ခြဲျခားေနထို ္ၾကသည္။ အိႏိယႏို ္ ံဘက္ျခမ္းတြ ္ နာဂလန္းျပည္နယ္ အဓိကေနထို ္ၾက
ၿပီး မဏိပူရျပည္နယ္၊ အာသံျပည္နယ္ႏွ ့္ အရိုနားခ်ားပရာဒ ္႐ွ္ျပည္နယ္တို႔တြ ္လည္း ေနထို ္ၾကသည္။
ျမန္မာႏို ္ ံဘက္ျခမ္းတြ ္မူ မ်ိဳးႏြယ္ ု ၁၀ ခုမွ လူဦးေရး တ ္သန္းဝန္က် ္ခန္႔တို႔သည္

္ကို ္းတို ္း

ေဒသ ကီးႏွ ့္ ကခ် ္ျပည္နယ္တို႔တြ ္ ေနထို ္ၾကသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ျပ ာန္းေပးထား
ေသာ နာဂကိုယ္ပို ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြ ့္ရေဒသကို

္ကို ္းတို ္းေဒသ ကီး ခႏီးခရို ္ရွိ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္၊ လဟယ္

ၿမိဳ႕နယ္ႏွ ့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ျဖ ့္ ဖြဲ႔ ည္းထားသည္။
နာဂေတာ ္တန္းသည္ ဘာသာ ကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွ ့္ ီဝသက္ရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြန္းကားရာ ေနရာျဖ ္သည္။
ထိုေတာ ္တန္းသည္ အာရွတိုက္ႏွ ့္ အိႏိယတိုက္ ယ္

ံုေတြ႔ရာ ေနရာတြ ္ျဖ ္ေပ ၿပီး ေတာ ္ဟိမဝႏာမွ

အိႏိယ ျမန္မာနယ္ ပ္ တ ္ေလွ်ာက္လံုးျဖ ္သည္။ နာဂေက်းရြာမ်ားကို ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေတာ ္
ရိုးႏွ ့္ ေတာ ္ထိပ္မ်ားတြ ္ တည္ေလ့ရွိၿပီး ေအာက္ေျခမွ လယ္ကြ ္းမ်ား၊ ိုက္ပ်ိဳးထားျခ ္းမရွိေသာ ေျမ
မ်ား၊ ေလွကားထ ္ ပါး ိုက္ခ ္းမ်ားႏွ ့္ သ ္ေတာမ်ားကို ေကာ ္း ြာျမ ္ႏို ္သည္။
ဤေဒသသည္

ီဝသက္ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳး ထြန္းကားရာေနရာေဒသလည္းျဖ ္သည္။ ပ ္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပ ္

အနိမ့္ပို ္းတြ ္ ေတာ ္တန္းမ်ားမွာ အပူပို ္း

ီမီးအၿမဲ ိမ္း မိုးသ ္ေတာမ်ားျဖ ့္ ဖုံးအုပ္ေနၿပီး ပ ္လယ္ေရ

မ်က္ႏွာျပ ္အျမ ့္ မီတာ ၁၀၀၀-၁၅၀၀ ခန္႔တြ ္မူ ဟိမဝႏာ အပူေလ်ာ့ပို ္းရြက္ေၾကြေတာမ်ား သို႔ကူး

က္

သြားသည္။ ပ ္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပ ္ အျမ ့္ မီတာ ၁၅၀၀ ႏွ ့္အထက္တြ ္ အပူေလ်ာ့ပို ္း ထ ္းရွဴးေတာမ်ား
ႏွ ့္ ရြက္ေၾကြေတာမ်ား ေရာေႏွာေနၿပီး ေျမနိမ့္ပို ္းတြ ္ ထ ္းရွဴးမ်ိဳး ိတ္မ်ားႏွ ့္ သ ္ႏွံပ ္မ်ား ေရာေႏွာ
ေပါက္ေရာက္ကာ ေတာ ္ကုန္းျမ ့္မ်ားတြ ္ ထ ္းရွဴးေတာမ်ား၊ သ ္ယားပ ္မ်ား၊ ထ ္းရွဴးသား၊ ဝက္သ ္
က်ပ ္ႏွ ့္ သၾကားသီးပ ္မ်ား ေပါက္ေရာက္ေနသည္။ နာဂေတာ ္တန္း၏ ပ ္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပ ္ အျမ ့္
မွာ ၈၂၆ မီတာ အျမ ့္

ံုးရွိၿပီး ေတာ ္ျမ ့္ ျမက္ခ ္းပ ္မ်ားႏွ ့္ ေတာ ္ထိပ္မ်ားတြ ္ ရာသီဥတုအလိုက္

ီးႏွ ္းမ်ား ဖံုးအုပ္ထားသည္။
နာဂမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ န ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၿပီး ေရခံေျမခံႏွ ့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိၾကသည္။ အဓိကကြဲျပားမႈမ်ားအနက္တ ္ခုမွာ ေက်းရြာေခါ ္းေ
ေကာ ္ ီတို႔ၾကား အာဏာခြဲေဝပံု ႏွ ့္ ေခါ ္းေ

ာ ္ႏွ ္ ေက်းရြာ

ာ ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္တ ္ေျမႇာက္ပံု ျဖ ္သည္။ သို႔ေသာ္

ေျမယာအသံုးျပဳမႈ ဓေလ့မ်ား၊ ရိုးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွ ့္ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား၏ အဓိကအ ိတ္အပို ္းမ်ားမွာ
မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားအားလံုးတြ ္ တူညီၾကၿပီး ျမန္မာႏို ္ ံရွိ အျခားတို ္းရ ္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွ ့္လည္း

္တူမႈ

မ်ား ရွိသည္။
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ေျမပံု ၁ - ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ သုေတသန ရိယာမ်ား

ဤသုေတသနအတြက္ ကြ ္း

္းရာတြ ္

ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္ကို အေျခခံထားၿပီး နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း

ေျမယာအသံုးျပဳမႈ န ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကိုယ္ ားျပဳႏို ္ရန္ ဤကြ ္း

္းရာေနရာကို ေရြးခ်ယ္ထားျခ ္း

ျဖ ္သည္။ ဒိန္းကေလးေဝး (Deingleiway) သည္ ပါရာမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ား၏ ေက်းရြာျဖ ္ၿပီး၊ ကိုကီးရြာသည္
တန္ကြန္မ်ိဳးႏြယ္ ုခဲ ကိုကာ့ မ်ိဳးႏြယ္ ု၏ ရြာျဖ ္သည္။

ြမရာေက်းရြာသည္လည္း

ြမရာမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ား၏

ရြာျဖ ္သည္။ သ ္ေတာမ်ားမွာ အၿမဲ ိမ္းရြက္ေၾကြသ ္ေတာမ်ားႏွ ့္ ထ ္းရွဴးေတာမ်ား ေရာေႏွာေပါက္
ေရာက္ေနသည္။ ေတာ ္သူမ်ားသည္

ပါး၊ ေျပာ ္း၊ ေျပာ ္း

ံ၊ ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွ ့္ သ ္သီး

ဝလံမ်ားကို ိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး ေတာ ္ေ ာ ္းမ်ားႏွ ့္ ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ားတြ ္ ေ
ိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

14
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းဖက္ဝ ္ အပ ္မ်ားကို
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ျမန္မာႏို ္ ံသည္ လူမ်ိဳးမ်ား ြာႏွ ့္ ယဥ္ေက်းမွဳအမ်ိဳးမ်ိဳး တည္ရွိရာေနရာျဖ ္သည္။ တို ္းရ ္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
၏ လူဦးေရမွာ ု ုေပါ ္းလူဦးေရ၏ ခန္႔မွန္းေျခ ၄၀

ခန္႔ရွိၿပီး၊ အမ်ား ုမွာ တို ္းျပည္၏ ၆၆

ခန္႔ရွိေသာ

ေတာ ္တန္းေဒသတြ ္ ေနထို ္ၾကသည္။4 ေတာ ္တန္းေဒသတြ ္ ေနထို ္ၾကေသာ တို ္းရ ္းသား
အမ်ား ုမွာ မိမိတို႔၏ ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲရာတြ ္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း
ေန

ေျမအသံုးျပဳမႈ န ္မ်ားကို က် ့္သံုး

ဲျဖ ္ၿပီး ထို န ္တြ ္ ေလွကားထ ္ ပါး ိုက္ပ်ိဳးျခ ္းမ်ား၊ ေရြ႕ေျပာ ္းေတာ ္ယာမ်ား၊ သ ္ေတာမ်ား၊

သ ္သီး ိုက္ခ ္းမ်ား ႏွ ့္ ားက်က္ေျမမ်ားပါဝ ္သည္။
တို ္းျပည္အတြ ္းရွိ ေျမယာရာခို ္ႏွဳန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို

ီမံခန္႔ခြဲရာတြ ္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္

သည္အဓိက အေရး ကီးေသာ္လည္း လက္ရွိဥပေဒမူေဘာ ္တြ ္ ထို န ္မ်ားကို ေကာ ္း ြာ အသိအမွတ္
ျပဳထားျခ ္း မရွိေပ။ ထို န ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမည္

ိုပါက နယ္ေျမ ုန္ သတ္မွတ္ရာတြ ္ အေျပာ ္း

အလဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအခြ ့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွ ့္ ေျမယာ ီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ န ္ကို ျပန္လည္ ီ

္ၿပီး တာဝန္ရွိ ရိုးရာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားကို သ ့္ေတာ္သလို အာဏာ အပ္ႏွ ္း

ထားရွိရန္ လိုအပ္ေပမည္။
နာဂေတာ ္တန္းေဒသ၏ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ ီမံမွဳ သမို ္းအက်ဥ္း
နာဂတို႔သည္ မိမိတို႔နာဂေတာ ္တန္းမ်ားတြ ္ ေနထို ္ခဲ့ၾကသည္မွာ အလြန္ရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖ ္သည္။ နာဂ
တို႔၏ သမို ္းတ ္ေလွ်ာက္ကို ၾကည့္လွ် ္ ေက်းရြာသည္ လူမႈေရး ႏွ ့္ ႏို ္ ံေရးအရ အေရး ကီး

ံုး နယ္ေျမ

သတ္မွတ္ခ်က္ယူန ္ တ ္ခုျဖ ္ခဲ့သည္။ ရြာျပည္ေထာ ္ ဟုရည္ညႊန္းလွ်က္ရွိေသာ ထိုေက်းရြာမ်ားတြ ္
လြတ္လပ္ေသာ တို ္းျပည္မ်ားကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွ ့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ားျဖ ့္ ီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။
ေက်းရြာမ်ား အခ် ္းခ် ္းအျပန္အလွန္
ႏွ ့္လည္း ကုန္သြယ္ျခ ္း၊ လက္ေ
က္

က္

ံၾကၿပီး ကပ္လွ်က္ရွိေသာ ေျမနိမ့္ပို ္းတြ ္ေနထို ္သူမ်ား

ာ ္ပ႑ာမ်ားေပးျခ ္းႏွ ့္ တိုက္ခိုက္ ီးန ္းျခ ္း မ်ားျဖ ့္ အျပန္အလွန္

ံမွဳရွိခဲ့သည္။

ၿ ိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အ ိုးရလက္ထက္တြ ္ နာဂေတာ ္တန္းေဒသ အမ်ား ု အ ိုးရမွ ဝ ္ေရာက္ ြက္ဖက္ျခ ္း
မျပဳေသာ မူဝါဒကို က် ့္သံုးခဲ့သည္။ ေျမာက္ပို ္း ေတာ ္တန္းမ်ားတြ ္ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားႏွ ့္ ေက်းရြာမ်ားကို
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းႏွ ့္အညီ မိမိကိုယ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ ီမံေ ၿပီး သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖ ့္ ၿ ိတိသွ်အ ိုးရက
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၿ ိတိသွ်အ ိုးရသည္ အိႏိယႏို ္ ံတြ ္ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ ာန္းကာ သြယ္ဝုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
န ္ကို က် ့္သံုးခဲ့သည္။6 ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္မ်ားျဖ ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေဒသမ်ားတြ ္လည္း ဥပေဒႏွ ့္
ျပ ာန္းခ်က္မ်ား ေရြးခ်ယ္က် ့္သံုးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏို ္ ံတြ ္လည္း ၿ ိတိသွ်အ ိုးရသည္ ခ် ္းေတာ ္ႏွ ့္
ကခ် ္ေတာ ္တန္းေဒသမ်ားတြ ္ သြယ္ဝိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို က် ့္သံုးရန္ အလားတူခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေ

ာ ္

ခဲ့သည္။
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ၿ ိတိသွ်အ ိုးရသည္ နာဂတို႔၏ နယ္ေျမ

၀

ခန္႔ကို သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖ ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။8

ေတာ ္ပို ္းေဒသတြ ္ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖ ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ေျမာက္ပို ္းေတာ ္တန္းတြ ္မူ လက္ရွိနယ္ ပ္
ည္းမ်ဥ္း၏ ႏွ ္ဘက္ လံုးရွိ ေဒသခံမ်ားႏွ ့္

က္

ံေရး အနည္း ယ္သာရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာ ့္ နာဂ

ႏို ္ ံေရး ႏွ ့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားက ၿ ိတိသွ်တို႔သည္ နာဂေတာ ္တန္းေဒသကို ေလာေလာ
လတ္လတ္ လြတ္လပ္ေရးရထားေသာ အိႏိယ ႏွ ့္ ျမန္မာႏို ္ ံ လက္ထဲသို႔ လႊဲေျပာ ္းေပးပို ္ခြ ့္ မရွိဟု
အခို ္အမာ

ိုထားသည္။ အိႏိယႏွ ့္ ျမန္မာသည္ သမို ္းေၾကာ ္းအရ မည္သို႔မွ် နာဂနယ္ေျမကို ပို ္

ထားျခ ္း မရွိေပ။ ယဥ္ေက်းမႈ၊
က္

ို ္

ီးပြားေရး (သို႔) သမို ္းေၾကာ ္းအရ နာဂလူမ်ိဳးမ်ားႏွ ့္ အနည္း ယ္သာ

ံမွဳရွိၿပီး သမို ္းတေလွ်ာက္တြ ္ မည္သည့္အခါမွ် နာဂနယ္ေျမကို သိမ္းပိုက္ႏို ္ခဲ့ျခ ္းမရွိေပ။

ၿ ိတိသွ်အ ိုးရသည္ ျမန္မာႏို ္ ံကို အိႏိယ၏ အ ိတ္အပို ္းတ ္ခုအေနျဖ ့္ ၁၉ ၅ ခုႏွ ္တို ္ေအာ ္
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္မွ ျမန္မာႏို ္ ံကို ကိုယ္ပို ္ ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖ ့္ တ ္ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ အိႏိယႏို ္ ံမွခြဲထုတ္လိုက္ေသာအခါ တိက်ေသာ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္
ေပးခဲ့ျခ ္း မရွိေသာေၾကာ ့္ ေနာက္ပို ္းတြ ္ သတ္မွတ္လာေသာ နယ္ ပ္မ်ဥ္းမ်ားေၾကာ ့္ နာဂလူမ်ိဳးမ်ား
သည္ ယေန႔တို ္ ႏွ ္ႏို ္ ံတြ ္ ခြဲျခားခံေနၾကရသည္။ အိႏိယသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွ ္တြ ္ လြတ္လပ္ေရး
ရရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏို ္ ံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွ ္တြ ္ ရရွိခဲ့သည္။ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ ေၾကျ ာရာတြ ္ နာဂ
လူမ်ိဳးမ်ား ပါဝ ္ျခ ္းမရွိပဲ
ခ်ဳပ္

ံုးျဖတ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ နယ္ ပ္မ်ဥ္းကို ၁၉၆၇ ခုႏွ ္ အိႏိယ ျမန္မာ

ိုေသာ ာခ်ဳပ္တြ ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး နယ္ ပ္ မွတ္တို ္မ်ားကို ၁၉၆၉-၇၀ တြ ္ တည္ေ

ာက္ခဲ့ၾကသည္။

ကိုလိုနီေခတ္ၿပီးကာလတြ ္ နာဂတို႔၏ အခ်ဳပ္ျခာအာဏာပို ္ေရးႏွ ့္ ကိုယ့္ကံၾကမာကို္ယ္ဖန္တီးခြ ့္ရ႐ွိ
ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ နာဂႏို ္ ံ ထူေထာ ္ရန္ ႏိုးၾကားေနၿပီး ရြာျပည္ေထာ ္မ်ားႏွ ့္ မ်ိဳႏြယ္ ု
မ်ားသည္ နာဂလူမ်ိဳးဟူေသာ ျပယုဂ္တ ္ခုတည္းေအာက္တြ ္ ေပါ ္း ည္းၾကသည္။ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ေ

ာ ္ရြက္ရန္ ေက်းရြာမ်ားႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားကို

ု ည္းေပးေသာ မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီမ်ား၊ မ်ိဳးႏြယ္ ု

အားလံုးပါဝ ္ေသာ ေကာ ္ ီမ်ား ႏွ ့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား အပါအဝ ္ နာဂလူမ်ိဳး အားလံုးနဲ႔
ို ္ေသာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားကို တည္ေထာ ္ခဲ့ၾက (သို႔) အားေကာ ္းေအာ ္ ေ

ာ ္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။10

မွတ္တမ္းတ ္ထားသမွ်ထဲတြ ္ နာဂကုိယ္ပို ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြ ့္ရရွိေရးအတြက္ ပထမဦး
နာဂကလပ္မွ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး နာဂကလပ္ကို ပထမကမာ

ံုး ေတာ ္း

္တြ ္ပါဝ ္ခဲ့ေသာ ဥေရာပနာဂ

ိုမႈကို

္ျပန္မ်ားမွ ၁၉၁၈

ခုႏွ ္တြ ္ ဖြဲ႔ ည္းခဲ့ျခ ္းျဖ ္သည္။ နာဂ ကလပ္သည္ နာဂကိုယ္ပို ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြ ့္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏို ္ရန္
ို ္မြန္ေကာ္မရွ 11
္ ထံသို႔ နာဂသေဘာထား ာတမ္းအားတ ္သြ ္းခဲ့သည္။

၁၉၂၉ ခုႏွ ္တြ ္

၁၉၄၆ ခုႏွ ္တြ ္ နာဂကလပ္မွ နာဂအမ်ိဳးသားေကာ ္ ီ (NNC) ဟု ေျပာ ္းလဲတည္ေထာ ္ခဲ့ၿပီး ည္းလံုး
လြတ္လပ္ေသာ နာဂတို ္းျပည္ ထူေထာ ္ရန္

ည္းရံုးလွံဳ႕ေ

ာ္ခဲ့သည္။ နာဂအမ်ိဳးသားေကာ ္ ီသည္

ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔၊ ၁၉၄၇ ခုႏွ ္တြ ္ အိႏိယထက္ တ ္ရက္ေ ာ
သည္။ အန္ဂမီ ာပူး ဖီ ို၏ ေခါ ္းေ
ည္းရံုးလွံဳ႕ေ
8

ာ ္မွဳျဖ ့္ နာဂအမ်ိဳးသားေကာ ္ ီသည္ အခ်ဳပ္ျခာအာဏာပို ္ေရး

ာ္မႈမ်ားႏွ ့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လူထု

နာဂအုပ္ ုမ်ားသည္ ၄ ္းတို႔ရုပ္ပို ္း

ို ္ရာ သို႔မဟုတ္ ႏို ္ ံေရး

အထက္ခ် ္းတြ ္းခရို ္ျမန္မာေဒသအညႊန္းအရ
တိုက္ရိုက္မဟုတ္ေသာ
သည္။ Grant B G

နာဂလြတ္လပ္ေရးကို ေၾကျ ာခဲ့

ႏမဲခံယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၂ ခုႏွ ္ အိႏိယ

ို ္ရာတည္ရွိမဳွမရွိခဲ႔သည္႔ေျမကို ျ ိတိသွ်တို႔ေတာ ္း

ိုမွဳကို လက္မခံခဲ႔ပါ။

ြမ္မ္ရာ ( omra) ေဒသကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄ ္းေဒသသည္ နယ္ ပ္ေဒသအျဖ ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြ ္ရွိ

၄ ္း၏ေျမာက္ဖက္သည္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြ ္မရွိေသာေဒသ

R (1 1 ) Upper Chindwin District, Volume A. Burma Ga etteer, Rangoon, Burma:

ျဖ ္ပါ

f ce of the

uperintendent, Government Printing
ကိုလိုနီအ ိုးရသည္ ျမန္မာအား အိႏိယကို ပိုမိုၾကီးမားသည္႔ကိုယ္ပို ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးသည္႔မည္သည္႔အ ီအမံတြ ္မွ
ထည္႔သြ ္းရန္
10

ႏမရွိခဲ႔ၾကပါ။Callahan M (200 ) Making nemies, New York: Cornell University Press

၄ ္းအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားတြ ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာမ်ိဳးႏြယ္ ုံေကာ ္ ီမ်ား အထူးသျဖ ္႔ ၁၉၉၀ ခုႏွ ္မ်ား အေ ာပို ္းက တည္ေထာ ္ထားသည္႔
နာဂဟိုးဟိုးမ်ား (Naga Ho Ho) ပါ၀ ္ပါသည္။ မၾကာေသးမီကမွလည္း ျမန္မာႏို ္ ံ
နာဂအမ်ိဳးသားမ်ားညီလာခံမွ

ingaling-Khamti တြ ္က် ္းပျပဳလုပ္ေသာ

ုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာ ္အထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွ ္တြ ္ နာဂေရးရာေကာ ္ ီကို တည္ေထာ ္ခဲ႔

ပါသည္။
11

ို ္မြန္ေကာ္မရွ ္ ( imon Commission) သည္ ဖြဲ႔ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဳျပ ္ေျပာ ္းလဲမွဳကို ေလ႔လာအကဲခတ္ရန္အတြက္ (၁၉၈၂)
ခုႏွ ္တြ ္ အိႏိယသို႔ေ လႊတ္ခဲ႔သည္႔ ျ ိတိသွ်ပါလီမန္အမတ္ (၇) ဦးျဖ ္႔ဖြဲ႔ ည္းထားေသာအဖြဲ႔ျဖ ္ပါသည္။ နာဂကလပ္ေၾကညာခ်က္ကို
ျ ိတိသွ်လက္ေအာက္တြ ္ အိႏိယအား ပိုမိုၾကီးမားေသာကိုယ္ပို ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏို ္ရန္ ေမွ်ာ္လ ္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။
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အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅

ခုႏွ ္တြ ္ အိႏိယအ ိုးရမွ NNC

မိ်ဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး တ ္းက်ပ္ေသာ ဥပေဒျပ ာန္းခ်က္မ်ား တရ ပ္ခ်မွတ္ကာ
ေနာက္

ံုးတြ ္ ၁၉၅၈ ခုႏွ ္

္တပ္အထူးဥပေဒကို ျပ ာန္းခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒသည္ အိႏိယ

္တပ္အား

နာဂလန္းတြ ္ ကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွ ့္ တာဝန္ခံမႈ မရွိပဲ အ ္အားသံုး ျခယ္လွယ္ပို ္ခြ ့္ေပးထားသည္။12
ၿ ိမ္းခ်မ္း ြာ ရုန္းကန္လွဳပ္ရွားရာမွ ရွည္ၾကာ

ရက္ က္ေသာ လက္နက္ကို ္ ပ ိပကၡ အ

လာေသာအခါ ေထာ ္ေပါ ္းမ်ား ြားေသာ အသက္မ်ား

့္သို႔ေရာက္ရွိ

ံုးရွံဳးၾကရသည္။

13

၁၉၅၀ ခုႏွ ္ အိႏိယ နာဂ အေရးအခ ္း တ ္ကတည္းက ၿ ိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး အ ကိမ္ ကိမ္ ကိဳး ား
ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွ ္တြ ္ နာဂျပည္သူ႔ကြန္
ကို ေရး

္းရွ ္း ႏွ ့္ အိႏိယအ ိုးရၾကား ၁၆ ခ်က္ပါ သေဘာတူညီခ်က္

ြဲခဲ့ၿပီး ထိုသေဘာတူညီခ်က္တြ ္ နာဂလန္းျပည္နယ္ထူေထာ ္ေရးႏွ ့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္

ႏွ ့္ ကိုယ္ပို ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြ ့္ကို ျပည္ေထာ ္ ုလႊတ္ေတာ္မွ အကာအကြယ္ ေပးထားေရးတို႔ပါဝ ္သည္။ နာဂ
အမ်ိဳးသားေကာ ္ ီမွ ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကို မေထာက္ခံခဲ့ေပ။ ၁၉၇၅ ခုႏွ ္တြ ္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ
ရွီေလာ ္ ာခ်ဳပ္ကို နာဂႏို ္ ံေရး လွဳပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔ဝ ္မ်ားမွ ပယ္ခ်ခဲ့ျခ ္းေၾကာ ့္ ၁၉၈၀ ခုႏွ ္တြ ္ နာဂ
အမ်ိဳးသား

ိုရွယ္လ ္ေကာ ္ ီ (N CN) ေပ ထြက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွ ္တြ ္ N CN အဖြဲ႔ သည္

ေအး က္ ႏွ ့္ ေမြဝါ ဦးေ
ဟူ

ာ ္သာ N CN-IM ႏွ ့္ အက္ ္အက္ ္ ခပ္ပလန္ ဦးေ

ာ ္ေသာ N CN-K

ႏွ ္ဖြဲ႔ကြဲသြားခဲ့သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွ ္တြ ္ N CN-IM သည္ ၿ ိမ္းခ်မ္းေရး ႏွ ့္ ႏို ္ ံေရး ေ

ြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ အိႏိယအ ိုးရႏွ ့္

မူေဘာ ္သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွ ္တြ ္ N CN-K အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာ
အ ိုးရႏွ ့္ ျပည္နယ္အ

့္ အပ ္အခတ္ရပ္ ဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။14 ထိုသို႔

အပ ္အခတ္ရပ္ ဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ပ ိပကၡအေျခေနႏွ ့္အတူ
ၿ ိမ္းခ်မ္းေရးမွာ မေရရာႏို ္ေသးေပ။ အိႏိယႏွ ့္ ျမန္မာ ႏွ ္ႏို ္ ံလံုးတြ ္ နာဂလူမ်ိဳးတို႔သည္
ညီညႊတ္မႈႏွ ့္ ကိုယ္ပို ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြ ့္ရေရးတို႔အတြက္ ရုန္းကန္ေနရ

ည္းလံုး

ဲျဖ ္သည္။

အိႏိယႏို ္ ံ၏ လက္ရွိ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ ီမံမွဳ အေျခအေန
အိႏိယအ ိုးရသည္ ႏို ္ ံပို ္နက္အတြ ္းရွိ တို ္းရ ္းသား မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ား ( cheduled Tribes ဟုတရားဝ ္
ေခ ေဝ သည္) ၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒျပ ာန္းခ်က္မ်ားျဖ ့္ အသိအမွတ္ျပဳထား
သည္။ ဤျပ ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အထူးသျဖ ့္ အေရွ႕ေျမာက္အိႏိယတြ ္ အားေကာ ္းၿပီး အေျခခံ ဥပေဒ
၏ ျပ ာန္းခ်က္ ၆ တြ ္ တို ္းရ ္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ နယ္ေျမ

ကိုယ္ပို ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြ ့္ရ ခရို ္မ်ားဖြဲ႔ ည္းရန္

ခြ ့္ျပဳထားသည္။ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာႏွ ့္ သ ္ေတာအသံုးျပဳမႈ န ္ အပါအဝ ္ ရိုးရာဥပေဒ
မ်ားႏွ ့္ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ ျပဳထားသည္။ ၁၉၆

ခုႏွ ္တြ ္ ၁၆ ခ်က္ပါ သေဘာ

တူညီခ်က္ျဖ ့္ နာဂလန္း ျပည္နယ္ကို တည္ေထာ ္ခဲ့ၿပီး အိႏိယ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၁ (က) အရေပး
ထားေသာ အာဏာအပါအဝ ္ အေတာ္အသ ့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အာဏာမ်ားကို ရိုးရာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားအား
ေပးအပ္ရန္ ျပ ာန္းခဲ့သည္။ ပုဒ္မ
ပတ္သက္

၇၁ (က)အရ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ေျမယာတို႔ႏွ ့္

ပါလီမန္မွခ်မွတ္သည့္ မည္သည့္ ဥပေဒမ

ို နာဂျပည္နယ္အတြ ္း က် ့္သံုးရန္ နာဂျပည္

ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳေပးရန္လိုအပ္သည္။

12

Chasie C and Ha arika

(200 ) The state strikes back: India and the Naga insurgency. Policy

tudies, No. 2.

ashington DC: ast- est Center. pp. i
13

ခန္႔မွန္းေခ်ေသေၾကပ်က္ ီးမွဳမ်ားသည္ အရ ္းအျမ ္မ်ားအေပ မူတည္

အမ်ားၾကီးကြဲျပားျခားနားပါသည္။ ဥပမာ ။ ။ သတ ္းအခ်က္

အလက္မ်ားထမ္ပံရရွိရန္ လူ႔အခြ ္႔အေရးအတြက္ နာဂလူမ်ိဳးမ်ား လွဳပ္ရွားမွဳ (the Naga Peoples Movement for Human Rights) မွ
ျပဳလုပ္ထားေသာမွတ္တမ္းမ်ား
14

Peace Monitor (201 ) http://www.mmpeacemonitor.org/stakeholders/mpsi/1
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THE CONSTITUTION OF INDIA, ARTICLE 371A
ဤဖြဲ႔ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ
(က) မည္သည့္ လြတ္ေတာ္ျပ ာန္းခ်က္မွ်
(၁) နာဂလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာေရး (သို႕) လူမွဳေရး ဓေလ့က် ့္ထံုးမ်ား
(၂) နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွ ့္ လုပ္ထံုးလုပ္ န္း
( ) နာဂရိုးရာဥပေဒႏွ ့္အညီခ်မွတ္ေသာ
ရာ ဝတ္မွဳ

ို ္ရာ တရားေရး အုပ္ခ်ဳပ္ ီမံမွဳ။

(၄) နာဂျပည္ဥပေဒျပဳေရးမွ ခ်မွတ္
ပို ္

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပါဝ ္သည့္ တရားမႏွ ့္

ံုးျဖတ္ထားျခ ္း မရွိပါက၊ ေျမယာႏွ ့္ သဘာ၀သယံ ာတ

ို ္ လႊဲေျပာ ္းခြ ့္သည္ နာဂျပည္တြ ္သာရွိရမည္။

၁၉၆၆ ခုႏွ ္တြ ္ အ ိုးရမွ နာဂလန္းျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာေကာ ္ ီမ်ားႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီမ်ားကို အသိ
အမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး သက္သာေခ်ာ ္ခ်ိေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႏွ ့္ အျ
ဏာပို ္မ်ားႏွ ့္ပူးေပါ ္းေ
လန္းေက်းရြာႏွ ့္

္းပြားမွဳေျဖရွ ္းျခ ္း ကိ ၥရပ္မ်ားတြ ္ ေဒသအာ

ာ ္ရြက္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသည္။1 ၁၉၈၇ ခုႏွ ္တြ ္ ျပ ာန္းခဲ့ေသာ နာဂ

ရိယာေကာ ္ ီဥပေဒမွ ေက်းရြာေကာ ္ ီမ်ားအား ေက်းရြာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအ ီအမံမ်ားကို

ခ်မွတ္ရန္ ႏွ ့္ သ ္ေတာ၊ ေရထု၊ လမ္း၊ ပညာေရး ႏွ ့္ ေက်းရြာ သက္သာေခ်ာ ္ခ်ိေရးတို႔ကို ကီးၾကပ္ရန္
အခြ ့္အာဏာ ေပးအပ္ထားသည္။
ေက်းရြာမ်ားကို လက္ရွိတြ ္ ရိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္း န ္ျဖ ့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားျဖ ့္ ဖြဲ႔ ည္း
ထားသည့္ ေက်းရြာေကာ ္ ီမ်ားႏွ ့္ ထိုေက်းရြာတြ ္ အတည္တက်ေနထို ္သူ အားလံုးပါဝ ္ေသာ
ေက်းရြာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘုတ္အဖြဲ႔ မ်ားမွ ီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်ွက္ရွိသည္။ နာဂလန္းျပည္နယ္ရွိ သ ္ေတာ ၈၈
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ျဖ ့္ ေက်းရြာေကာ ္ ီမ်ားႏွ ့္ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားမွ

ခန္႔ကို

ီမံၿပီး ေက်းရြာအမ်ားအျပား

တြ ္ ေဘးမဲ့ေတာမ်ား ႏွ ့္ ေတာရို ္းတိရိ ာန္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးတို႔ကို လုပ္ေ

ာ ္ထားသည္။16

ျမန္မာႏို ္ ံ၏ လက္ရွိ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ ီမံမွဳ အေျခအေန
ျမန္မာႏို ္ ံတြ ္ နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ ီမံမွဳ အားေကာ ္း
ီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာ

ထိုရိုးရာ န ္မ်ားကို

ဲျဖ ္ၿပီး ေက်းရြာမ်ားတြ ္ေျမယာမ်ား

က္လက္က် ့္သံုးလွ်က္သည္။ နာဂေတာ ္တန္းသည္ ေဝးလံ

ေခါ ္ပါးသျဖ ့္ တ ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြ ္ အ ိုးရႏွ ့္

က္

ံမႈအလြန္နည္းပါးသည္။ အျခားေဒသမ်ားႏွ ့္

ယွဥ္လွ် ္ အပယ္ခံေနရာျဖ ္ျခ ္းေၾကာ ့္ ႏို ္ ံ၏ အျခားေဒသမ်ားတြ ္ ရ ္
ည္းမႈ ျပ

ို ္ၾကရေသာ ေျမယာသိမ္း

နာမ်ား အခ်ိဳ႕ေသာ နာဂေတာ ္တန္းေဒသမ်ားတြ ္ မ ကံဳေတြ႔ရေပ။ သို႔ေသာ္ထိုသို႔

အပယ္ခံ ေနရာျဖ ္ျခ ္းေၾကာ ့္ ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြ ္ လမ္းပမ္း

က္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး

ေ ာ ့္ ေရွာက္မွဳႏွ ့္ ေက်ာ ္းမ်ား ေကာ ္း ြာမရွိေပ။ နာဂေဒသမ်ားတြ ္ အ ိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တိုးျမွ ့္
လာျခ ္းေၾကာ ့္

ားဝတ္ေနေရးဖူလံုေရးႏွ ့္ သား ဥ္ေျမး

က္

ီမံခဲ့ေသာ ေျမယာအတြက္

ိုးရိမ္မွဳမ်ား

ျဖ ္ေပ လာေ သည္။
လက္ရွိျမန္မာ့ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ ီမံမွဳ န ္သည္ ကိုလိုနီေခတ္မွ အေျခတည္လာခဲ့ျခ ္းျဖ ္သည္။ ၿ ိတိသွ်
ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြ ္ ႏို ္ ံေတာ္မွ ျမန္မာႏို ္ ံရွိေျမယာအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။
ႏို ္ ံေတာ္အတြက္ သ ္လံုးမ်ားထုတ္ရန္ သ ္ေတာမ်ားကို
1
16

ီမံသည္။ ေျမနိမ့္ပို ္းကို ရပ္ကြက္မ်ားခြဲ

The Nagaland Tribal, Area, Range, and Village Councils Act, 1
ာေနတို ္းရ ္းသားမ်ားထိန္းသိမ္းျခ ္းႏွ ္႔ ရပ္ရြာမွထိန္းသိမ္းထားေသာေနရာမ်ား (ICCAs) အေၾကာ ္း Kalpavriksh အ ီရ ္ခံ ာ
သည္ ဓေလ႔ထုံးတမ္းအရျပဳလုပ္ေသာအေလ႔အထမ်ားႏွ ္႔ အ ိုးရဥပေဒမ်ားအပါအ၀ ္ နာဂေဒသႏွ ္႔ အိႏိယတေလွ်ာက္ရွိ ရပ္ရြာလူ႔
အဖြဲ႔အ ည္းမွ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေသာလွဳပ္ရွားလုပ္ေ

ာ ္မွဳမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ထားပါသည္။ Pathak N ( d.) (200 )

Community Conserved Areas in India A Directory. Pune: Kalpavriksh: http://www.kalpavriksh.org/images/CCA/
Directory/M-1
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အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ေတာ ္ေပ ေဒသကိုမူ နယ္ ပ္ ုန္မ်ား (သို႔) ေဒသခံလူထုမွ မိမိတို႔ ေျမယာမ်ားကို ရိုးရာဓေလ့
ထံုးတမ္းမ်ားႏွ ့္အညီ ီမံႏို ္ေသာ ပပ္လပ္ ေဒသမ်ားအျဖ ္ ပို ္းျခားသတ္မွတ္ထားသည္။1
ဦးေနဝ ္းလက္ထက္ ၁၉၆၀ ႏွ ္မ်ားတြ ္ ေျမယာႏွ ့္ပတ္သက္
ေျမယာပို ္

ဟိုခ်ဳပ္ကို ္မွဳျမႇ ့္တ ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူတို႔၏

ို ္ခြ ့္ (သို႔) ွားရမ္းခြ ့္မ်ား ထိ္န္းခ်ဳပ္ခံလာရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွ ္ေနာက္ပို ္း န၀တ ( L RC)

အ ိုးရ လက္ထက္တြ ္ ေျမယာေ ်းကြက္ကို ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့သည္။18 ေျမယာသည္ ႏို ္ ံေတာ္ပို ္ ျဖ ္ေန
ျခ ္းေၾကာ ့္ ြန္႔ပ ္ေျမေခ ေျမမ်ားကို ပုဂၢလိကရ ္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံသို႔ ေရာ ္းခ်ခြ ့္ရွိခဲ့ၾကသည္။1 ၂၀၁၀
ခုႏွ ္ဝန္းက် ္တြ ္ တ ္ခဲ့ေသာ ဦးသိန္း ိန္အ ိုးရ လက္ထက္တြ ္ ပုဂၢလိက ရ ္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ား သည္
ျမန္မာႏို ္ ံ၏ ၾကြယ္ဝေသာ အရ ္းအျမ ္မ်ားကို
ျမႇဳပ္ႏွံမွဳမ်ား အလံုးအရ ္းလိုက္ဝ ္လာကာ

ေခါ ္းပံုျဖတ္ရန္ လုပ္ေ

ာ ္လာျခ ္းေၾကာ ့္ ရ ္းႏွီး

ေျမယာခြ ့္ျပဳခ်က္သ ္မ်ား ခ်ေပးခဲ့သည္။ ရ ္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ

အသ ္မ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေ ရန္ ဥပေဒမူေဘာ ္သ ္ ခ်မွတ္ကာ ေျမကြက္မ်ားကို ပုဂၢလိကပို ္ခြ ့္ျပဳခဲ့ၿပီး၊
ေဒသအတြ ္း

ီမံလ်က္ရွိေသာ မွတ္ပံုတ ္ထားျခ ္းမရွိသည့္ေျမမ်ားကို

လႊဲေျပာ ္းေပးရန္ လြယ္ကူေ ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ လႊဲေျပာ ္းမွဳေၾကာ ့္ ျပ

ီးပြားေရးလုပ္ န္းမ်ားထံသို႔

နာသ ္မ်ားေပ ေပါက္လာခဲ့ၿပီး၊

အထူးသျဖ ့္ မိမိတို႔ေျမယာမ်ားကို လက္ရွိဥပေဒမူေဘာ ္ေအာက္တြ ္ မွတ္ပံုတ ္ထားႏို ္ျခ ္း မရွိေသးဘဲ
ရိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္း ေျမယာအသံုးျပဳမွဳ န ္မ်ားကိုသာ က် ့္သံုးေသာ ေတာ ္ေပ ေဒသရွိ လူ႔အဖြဲ႔အ ည္း
မ်ားအတြက္ ျပ
ေျမလြတ္
- ရပ္မိရပ္ဖ၊

နာမ်ား ေပ ေပါက္လာရသည္။20
ိုတာမရွိဘူး ေျမယာအားလံုးကို အသံုးျပဳေနတာပါ
ြမ ရာ

လယ္ယာေျမဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွ ္တြ ္ ေရး

ြဲခဲ့ၿပီး ိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွ ့္

ည္ေျမာ ္းဝန္ ကီးဌာန

(M ALI) မွ အေကာ ္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိသည္။ ထိုဥပေဒမွ ေျမယာေရာ ္းဝယ္ျခ ္းႏွ ့္ လႊဲေျပာ ္းေပး
အပ္ျခ ္းကို ခြ ့္ျပဳထားသည္။ ထိုဥပေဒမူေဘာ ္သည္ ယခ ္ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွ ့္ သိသိသာသာ ကြဲျပား
သြားၿပီး

ိုက္ပ်ိဳးေျမ

ေျမယာပို ္

ီမံခန္႔ခြဲမွဳႏွ ့္

္တမ္း ဦး ီးဌာန (DALM ) မွ ထုတ္ေပးထားေသာ လက္မွတ္ျဖ ့္

ို ္ေၾကာ ္း တရားဝ ္ ေတာ ္း

ိုခြ ့္ျပဳထားသည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒသည္

မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားႏွ ့္ အတည္တက် ိုက္ပ်ိဳးေသာ လယ္ကြ ္းမ်ားကို
ထားေသာ္လည္း ေရြ႕ေျပာ ္းေတာ ္ယာမ်ားကိုမူ

ပါး ိုက္ခ ္း

ိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖ ္ အသိအမွတ္ျပဳ

ိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖ ္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခ ္း မရွိေပ။

ထိုဥပေဒတြ ္ ေျမယာကို တ ္ဦးခ် ္း ီ၏ ေျမကြက္မ်ားအျဖ ္သာ မွတ္ပံုတ ္ခြ ့္ ေပးထားၿပီး၊ ရိုးရာဓေလ့
ထံုးတမ္းေျမယာ ီမံမွဳ န ္ႏွ ့္ ရပ္ရြာမွ ီမံေသာေျမယာတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ကိုက္ညီမွဳမရွိေပ။
၂၀၁၂ ခုႏွ ္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွ ့္ ေျမရို ္း (VFV) ဥပေဒသည္ အသံုးမျပဳေသာ (သို႔) အသံုးနည္းေသာ
ေျမယာမ်ားကို ီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ န္းမ်ားသို႔ ေပးအပ္ရန္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
လက္ရွိတြ ္ ျမန္မာႏို ္ ံေျမ၏ ၀.၁

ကို VFV ေျမအျဖ ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုေျမယာမ်ားကို အ ိုးရ

မွပို ္ၿပီး ပုဂၢလိက ရ ္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးႏို ္သည္။21
ႏို ္ ေ
ံ တာ္၏ လက္ရသ
ိွ
ေ
္ တာဥပေဒမူေဘာ တ
္ ြ ္ သ ေ
္ တာႏွ ပ
့္ တ္သက္သည့္ ႏို ္ ေ
ံ တာ္၏ ထိနး္ ခ်ဳပ္
မ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ဳွ ကို ဟိျု ပဳထားၿပီး လူအ
႔ ဖြအ
႔ဲ
ည္းမ်ား၏

မ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ မ
႔ဲြ ဳွ က႑ကိက
ု န္သ
႔ တ္ထားေသာ္လည္း ပိမ
ု ေ
ုိ နရာ

ေပးလာသည္။ အၿမဲတမ္းသ ေ
္ တာေျမ (PF ) ဟုသတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ သ ေ
္ တာနယ္ေျမကို သယံ ာတႏွ ့္
1

currah N, Hirsch P and

oods K (201 ) The political economy of land governance in Myanmar. Mekong Region Land

Governance
18
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ာက္ေရးေကာ ္ ီ

1

Ferguson J M (201 ) The scramble for the

aste Lands: Tracking colonial legacies, counterinsurgency and international

investment through the lens of land laws in Burma/Myanmar. ingapore Journal of Tropical Geography.
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311
20

bendorf R (2012) Legal review of recently enacted Farmland Law and Vacant, Fallow, Virgin Lands Management Law:
improving the legal and policy frameworks relating to land management in Myanmar. Yangon, Myanmar: Land Core
Group
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Thant Y

M and

in H H (201 ) Myanmar agricultural and rural statistics system and development plans: http://www.

unsiap.or.jp/e-learning/el material/Agri/1 0

RRtIP |

Advocacy K R/cr Myanmar.pdf

em*&G
mjyn f"av h
xH
k;wrf; ajr, mES
i fho pfawmo , H
Zmw pD
rH
cefY
cG
JrIpepf

19

သဘာဝပတ္ဝန္းက် ထ
္ န
ိ း္ သိမး္ ေရးဝန္ ကီးဌာန (M NR C) ၏ မ
ီ မ
ံ ဳွ ေအာက္တြ ထ
္ ားရွသ
ိ ည္။ အၿမဲတမ္း
သ ေ
္ တာနယ္ေျမသည္ လက္ရတ
ိွ ြ ္ ျမန္မာျပည္ေျမ၏
ျဖ သ
္ ည္။

22

၁ ရွၿိ ပီး သ ေ
္ တာအားလံးု ၏ ၇၀

၁၉၉၂ ခုႏွ ္ သ ေ
္ တာဥပေဒတြ ္ းီ ပြားျဖ ္ တန္ဖးုိ ျမ သ
့္
လ
္ းုံ မ်ား ဥ္

ရာခို ႏ
္ န
ုွ း္

က္မျပတ္ ထုတယ
္ ူ

ႏို ေ
္ ရး ေဘးမဲေ
့ တာမ်ား (RF) ထားရွရ
ိ န္ႏွ ့္ ၾကားခံနယ္ေျမအျဖ ္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ ျပည္သပ
ူ ုိ ေ
္ ဘးမဲ့
ေတာမ်ား

(PPF) ထားရွရ
ိ န္ ခြ ျ့္ ပဳထားသည္။ အ အ
ု ဖြ႕ဲ ပို ္ သ ေ
္ တာ

သ ေ
္ တာ အသံးု ျပဳမည္အ
့ ဖြအ
႔ဲ ား ႏွ ္
အတြ း္ မည္သည့္ ရိးု ရာသ ေ
္ တာ ပို ္

န
ႊ မ
္ ွ တ ္

၀ (သက္တမ္းတိးု ႏို )္ သ ေ
္ တာအသံးု ျပဳခြ ေ
့္ ပးျခ း္ မွလဲႊ

့္
PF

ို အ
္ သံးု ျပဳခြ က
့္ မ
ုိ ်ွ အသိအမွတ္ မျပဳထားေပ။ ေဘးမဲေ
့ တာမ်ားကို

ဝ
ီ သက္ရမ
ိွ ်ိဳး တ
ိ မ
္ ်ား ထိနး္ သိမး္ ထားရန္
ေရရွညအ
္ သံးု ျပဳႏို ေ
္ ရးအတြက္

ုိ ရ
္ ာ လမ္း

မ
ီ ထ
ံ ားရွသ
ိ ည္။ ေဘးမဲေ
့ တာ မ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ ေ
ဲြ ရး အ အ
ီ မံမ်ားတြ ္

ၾကားခံ မ
ံု ်ားပါဝ ၿ္ ပီး

လက္ရတ
ိွ ြ ္

ရိးု ရာဓေလ့ထးုံ တမ္း

န မ
္ ်ားကို

လက္ေတြက
႔ ်က် အသိအမွတျ္ ပဳထားျခ း္ မရွေ
ိ ပ။

ျမန္မာႏို ္ ံ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒ၊ ၂၀၁၆
ေအာက္ပါေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားအပါအ၀ ္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမႈ န ္မ်ားကို အသိ
မွတ္ျပဳထားသည္ ၆၄။ တို ္းရ ္းသားလူမ်ိဳး ုတို႔၏ ႐ိုးရာေျမအသံုးခ်မႈ အေလ့အက် ့္မ်ားကို သိ႐ွိလိုက္နာက် ့္
သံုးေရးအတြက္လည္းေကာ ္း၊
ဘက္မလိုက္ေသာ အျ

အခြ ့္အေရးကို

ကာကြယ္ႏို ္ေရးအတြက္လည္းေကာ ္း၊

္းပြားမႈေျဖ႐ွ ္းေရး လုပ္ န္း ဥ္မ်ားကို အသ ့္အသံုးျပဳႏို ္ေရးအတြက္

လည္းေကာ ္း ႐ိုးရာေျမအသံုးခ်မႈ န ္ကို အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ ျပ ာန္းေပးရမည္။
၇ ။ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒသ ္တြ ္ တို ္းရ ္းသားလူမ်ိဳး ု ေျမအသံုးခ်မႈအခြ ့္အေရးမ်ားႏွ ့္
သက္

ို ္ေသာ အျ

္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွ ္းႏို ္ေရးအတြက္ ႐ိုးရာတို ္းရ ္းသား အျ

္းပြားမႈ

ေျဖ႐ွ ္းေရး လက္ေတြ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ႏို ္ရန္ အမ်ိဳးသား ေျမဥပေဒသ ္တြ ္
ပါ၀ ္ေ ရမည့္အျပ ္ အျပ ္းပြားမႈေျဖ႐ွ ္းရာတြ ္ တို ္းရ ္းသားလူမ်ိဳး ု အဖြဲ႕ ည္းအတြ ္း လူ
အမ်ားက ေလး ား

ၾသ ာတိကမ႐ွိသူမ်ားကို ပါ၀ ္

ံုးျဖတ္ခြ ့္ ႐ွိေ ရမည္။

၂၀၁၆ ခုႏွ ္ ႏို ္ ံေတာ္ ေျမယာအသံုးျပဳမွဳ မူဝါဒ (NLUP) သည္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ပို ္

ို ္ေသာေျမ၊

ရိုးရာတရားေရး န ္ ႏွ ့္ ေရြ႕ေျပာ ္း ေတာ ္ယာမ်ား အပါအဝ ္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအသံုးျပဳမွဳ
န ္ပံု ံမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ႏို ္ ံေတာ္ ေျမယာအသံုးျပဳမွဳ မူဝါဒသည္ ျမန္မာႏို ္ ံရွိ
တို ္းရ ္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ပို ္

ို ္ေသာ ေျမယာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွ ့္

အကာအကြယ္ေပးရန္ ပဏာမေျခလွမ္း ျဖ ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုမူဝါဒကို ေကာ ္း ြာ အေကာ ္အထည္
ေဖာ္ႏို ္ေရးႏွ ့္ ျပ ာန္းခ်က္ ဥပေဒမ်ားျဖ ့္ ေျမယာပို ္

ို ္ခြ ့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႏို ္ေရး လုပ္ န္း

မ်ား ြာ က်န္ရွိေနေသးသည္။

UNDRIP
ဌာေနတို ္းရ ္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတြ ္ သမို ္းေၾကာ ္းအရ မတူထူးျခားသည့္ နယ္ေျမ၊ ယံုၾကည္မွဳ၊
ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဘာသာ ကားႏွ ့္ လူမွဳေရး န ္မ်ားအပ ခို ္မာေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားရွိသည္။2

22

Kissenger, G. (201 ). Identifying the drivers of deforestation and forest degradation in Myanmar. Bangkok: UN P and
the Myanmar Ministry of Natural Resources and nvironmental Conservation.

2

ေျမယာႏွ ္႔သယံ ာတမ်ားသိမ္း

ည္းျခ ္းႏွ ္႔ပတ္သက္

သတ ္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံ သိရွိလိုပါက Karen Human Rights

Group (KHRG), KDNG (Kachin Development Networking Group), Food ecurity
Hands (LI H), Forest Trends အဖြဲ႔မ်ားမွထုတ္ေသာအ ီရ ္ခံ ာမ်ားအားၾကည္႔ပါ။
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ကုလသမဂၢ၏ဌာေနတို ္းရ ္သးာလူမ်ိဳးမ်ား အခြ ့္အေရး

ို ္ရာ ေၾကျ ာ ာတမ္းကို လက္မွတ္

ေရးထိုးထားေသာ ႏို ္ ံတ ္ခုအေနျဖ ့္၊ ျမန္မာႏို ္ ံတြ ္ ဌာေနတို ္းရ ္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏
အခြ ့္အေရးမ်ားကို မူဝါဒႏွ ့္ ဥပေဒမ်ားျဖ ့္ အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳရန္ကတိကဝတ္ရွိသည္။

ေျမယာႏွ ့္ ၿ ိမ္းခ်မ္းေရး
နာဂေဒသအတြ ္း တည္တံ့ေသာ ၿ ိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေ
အေျခခံအုတ္ျမ ္ တည္ေ

ာက္ရန္ႏွ ့္

ဥ္

က္မျပတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ာက္ႏို ္ရန္ ျမန္မာႏို ္ ံရွိ နာဂလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ ေအာက္

တြ ္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံမွဳမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္သည္။
ေျမယာရရွိေရး ၿပိဳ ္

ို ္မွဳမ်ားသည္ ျမန္မာႏို ္ ံ၏

ယ္ ုႏွ ္မ်ား ြာ ရွည္ၾကာခဲ့ၿပီးျဖ ္ေသာ ပ ိပကၡ

ျဖ ္ရျခ ္း အေၾကာ ္းရ ္းခံ တ ္ခုျဖ ္သည္။ ေျမယာသည္

ီးပြားေရး ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳအတြက္ အရ ္း

အျမ ္တ ္ခုျဖ ္ၿပီး လူမွဳေရးျပယုဂ္ႏွ ့္ ႏို ္ ံသားျဖ ္ျခ ္း၏ အရ ္းခံတ ္ခုျဖ ္သည္သာမက တို ္းရ ္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား၏ အမိေျမ ႏွ ့္ ႏို ္ ံေရးပို ္နက္မ်ားျဖ ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာ ့္ ေျမယာပ ိပကၡသည္ တို ္းရ ္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဝိေသသလကၡဏာ၊ ႏို ္ ံသားျဖ ္ျခ ္း၊ အာဏာပို ္ျခ ္းႏွ ့္ ကိုယ့္ကံၾကမာကိုယ္ ဖန္းတီးခြ ့္
တို႔ ႏွ ့္ ပ္လ်ဥ္းေသာ ကိ ၥရပ္မ်ားႏွ ့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

က္ႏြယ္မွဳရွိေနသည္။

သယံ ာတထုတ္ယူျခ ္း၊ သတဳတူးေဖာ္ျခ ္း၊ သ ္ထုတ္ယူျခ ္း၊
လွ်ပ္

္အ ီအမံမ်ား၊

အထူး ီးပြားေရး ုန္ျပဳလုပ္ျခ ္း

ႏွ ့္

ိုက္ပ်ိဳး ီးပြားေရးတိုးခ်ဲ႕ျခ ္း၊ ေရအား

သ ္ေတာမ်ား

ဝ ္းၿခံခတ္ျခ ္းတို႔ေၾကာ ့္

ေျမယာက်ဴးေက်ာ္မွဳမ်ား ျမန္မာျပည္တ ္ဝွမ္းတြ ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖ ္လာခဲ့သည္။2 ေျမယာဝယ္ယူမွဳ
အမ်ား ုမွာ

ျမန္မာျပည္၏သယံ ာတေပါၾကြယ္ဝေသာ နယ္ ပ္ေဒသမ်ားတြ ္ ျဖ ္သည္။2 ဤေတာ ္

တန္းေဒသမ်ားသည္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ ီမံမွဳ န ္ျဖ ့္ သား ဥ္ေျမး
တို ္းရ ္းသားအမ်ဳိးမ်ိဳးတို႔၏ ဌာေနျဖ ္သည္။ ၎တို႔၏ ေျမယာပို ္

က္

ီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ

ို ္မွဳကို တရားဝ ္အသိအမွတ္ျပဳထား

ျခ ္း မရွိပါက ပုဂၢလိကရ ္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳမ်ား၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ီမံကိန္းမ်ားႏွ ့္ အၿမဲတမ္းသ ္ေတာနယ္ေျမခ်ဲ႕ထြ ္
ျခ ္းမ်ားေၾကာ ့္ ၎တို႔၏ေျမယာမ်ား
ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္

ံုးရွံဳးရႏို ္ေျခရွိသည္။ ေတာ ္ေပ ေဒသရွိလူထု၏အေျခခံ လိုအပ္

ည္းေပးေနေသာ ေရြ႕ေျပာ ္းေတာ ္ယာေျမမ်ားသည္ အ ိုးရမွ အျခားက႑မ်ားတြ ္

အသံုးျပဳရန္ ခြဲေဝျခ ္းကို ခံရႏို ္ေျခရွိသည္။
အပ ္အခတ္ရပ္
ျဖ ္ပြားေန

ဲေရးလက္မွတ္ထိုးထားေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ ေနရာအမ်ားအျပားတြ ္ တိုက္ပြဲမ်ား

ဲျဖ ္သည္။ ေျမယာပ ိပကၡသည္ ႏို ္ ံအႏွံ႔တြ ္ အဓိကႏို ္ ံေရး ျပ

နာတ ္ခုျဖ ္သည္။

ျပည္တြ ္းတြ ္ ေထာ ္ေပါ ္းမ်ား ြာေသာ ျပည္သူမ်ားႏွ ့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေရြ႕ေျပာ ္းခံရျခ ္းေၾကာ ့္ ေျမ
ယာအျ

္းပြားမွဳေျဖရွ ္းျခ ္းႏွ ့္ ေျမယာခြဲေဝသတ္မွတ္ျခ ္းတို႔ကို ရွဳပ္ေထြးသြားေ သည္။ ျပည္ေထာ ္ ု

န ္တည္ေ

ာက္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊

ီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိ ၥရပ္မ်ားႏွ ့္အတူ ေျမယာႏွ ့္ သဘာဝသယံ

ာတအုပ္ခ်ဳပ္ ီမံေရးသည္ လက္ရွိျပဳလုပ္ေနေသာ ႏို ္ ံေရးေ

ြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကမ႑ိဳ ္ ါးခုအနက္

တ ္ခုျဖ ္သည္။ ေျမယာပ ိပကၡမ်ား ေျဖရွ ္းရန္ႏွ ့္ တည္တံ့ေသာ ၿ ိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေ
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာပို ္
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ာက္ရန္ ရိုးရာ

ို ္မွဳကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္သည္။

oods K (201 ) The political economy of land governance in Myanmar, Vientiane: Mekong

Regional Land Governance Programme
2

က္ ပ္မွဳမရွိသည္႔အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားအဖြဲ႕သည္ ပ်ားအုံေက်ာက္ေ
အျမ ္မ်ားပို ္

ာ ္မ်ား၊ ႏြားေနာက္ (mithun) မ်ားကဲ႔သို႔ေသာ တန္ဖိုးရွိသည္႔အရ ္း

ို ္မွဳကို မွ်ေ၀သုံး ြဲႏို ္ပါသည္။
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၂၀၁၆ခုႏွ ္

ူလို ္လတြ ္ RRtIP သည္ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာသံုးရြာ၏ နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း

ေျမယာ ီမံမွဳ န ္မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳ ုရန္ လူထုပူးေပါ ္းပါဝ ္ေသာ သုေတသနကို လုပ္ေ
ထိုသုေတသနလုပ္ န္း ဥ္ ေရး

ြဲရာတြ ္ ႐ိုးရာကိုယ္ ားလွယ္မ်ား၊ ေခါ ္းေ

ာ ္ခဲ့သည္။

ာ ္မ်ား၊ ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖ

မ်ားႏွ ့္ ေက်းရြာတ ္ခုခ် ္း ီမွ ကိုယ္ ားလွယ္မ်ား ပါဝ ္ၿပီး၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ႏွ ့္ ပတ္သက္
၎တို႔မွ မိမိတို႔၏ တက္ကြ်မ္းမွဳျဖ ့္ နည္းေပးလမ္းျပမွဳမ်ား လုပ္ေ
ထိုမွတ္တမ္းတ ္ျခ ္းလုပ္ န္း ဥ္ကို ေရး

ာ ္ေပးခဲ့သည္။

ြဲရာတြ ္ လူထုမွ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ႏွ ့္ ပတ္သက္

ထိန္းသိမ္းလိုသည့္အခ်က္မ်ားႏွ ့္ ေျပာ ္းလဲလိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ပါဝ ္ေ
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳႏွ ့္ ကိုယ္ ားျပဳေျပာ
ထံုးတမ္း ေျမယာပို ္

ြးေႏြးႏို ္ရန္ ေရး

ြဲခဲ့သည္။

ိုခ်က္မ်ားကို လူထုမွအသံုးျပဳႏို ္ၿပီး ရိုးရာဓေလ့

ို ္မွဳကို အသိအမွတ္ျပဳေပးေရး ကိုယ္ ားျပဳေျပာ

ိုရန္ ရိုးရာေခါ ္းေ

ာ ္မ်ား၊

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားႏွ ့္ အ ိုးရကိုယ္ ားလွယ္မ်ားမွ အသံုးျပဳႏို ္သည္။
ပုံ ၁ - သုေတသနႏွ ္႔ ည္းရုံးလွဳံ႕ေ

အ ီအ ဥ္ေရး

ြဲျခ ္း

ေလရွီးအလုပ္ရံုေ

ို ္ရာ

သ တ
္ န္း

ြးေႏြးပြဲ

ေက်းရြာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔
မ်ားအားသ ္တန္းေပးျခ ္း၊

္မွဳႏွ ့္

ျပန္လည္

ပ ိပကၡေလ်ာ့ခ်ေရး မဟာ ်ဴဟာ၊

္႔မ်ား

လူထုပူးေပါ ္းပါဝ ္ေသာ သုေတသန

RRtIP သုေတသီမ်ားႏွ ့္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ FPIC ၊
အႏရာယ္ေလ့လာ မ္း

ာ္တိုက္တြန္းျခ ္း (အက္ဒ ိုေက ီ) ျဖ ္ ဥ္အ

္ထုတ္ျခ ္းနည္းလမ္း

အုပ္ ုလိုက္ေ
ေျမပံုေရး

ြဲျခ ္း၊ ေတြ႔

ကိယ
ု ္ ားျပဳေျပာ

ြးေႏြးျခ ္း၊
ံုေမးျမန္းျခ ္း၊

ေျမျပ ္သို႔သြားေရာက္ေလ့လာျခ ္း
(ဒ ္ကေလေဝ၊ ကိုကီး၊

ျုိ ခ း္

မွတတ
္ မ္းတ မ
္ ဳွ ရလဒ္အား
ရပ္ရာြ လူထ၊ု အ းုိ ရ ႏွ ့္
အရပ္ဘက္လအ
႔ူ ဖြအ
႔ဲ
ည္းမ်ားအား

ြမရာ)

မွ်ေဝေပးျခ း္

ေနရာေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခ ္း

အ ီအ ဥ္ေရး

ြဲျခ ္းႏွ ့္ ျပ ္

္ျခ ္း

၂၀၁၆ခုႏွ ္ မတ္လတြ ္ မွတ္တမ္းျပဳ ုေရး လုပ္ န္း ဥ္ ေရး
အႏွံ႔ရွိ ရိုးရာေခါ ္းေ
ပို ္

ို ္မွဳကိ ၥ ေ

ြဲရန္ RRtIP ဝန္ထမ္းမ်ားႏွ ့္ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္

ံုခဲ့ၾကသည္။ RRtIP ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ

ာ ္မ်ား ေတြ႔

ြးေႏြးရန္ႏွ ့္ သုေတသနလုပ္ န္း ဥ္အတြက္ အ ကံဥာဏ္မ်ားရယူရန္ ၿမိဳ႕နယ္အ

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွ ့္လည္း ေတြ႔

့္

ံုခဲ့သည္။

RESEARCH PRINCIPLES
Participatory:

ရိုးရာေခါ ္းေ

ာ ္မ်ားႏွ ့္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခ ္းမွ

ေနာက္

ရပ္ရြာကိုယ္ ားလွယ္မ်ားက
ံုး ကိုယ္ ားျပဳေျပာ

သုေတသန၏

ိုရန္အခ်က္မ်ားထိတို ္ ဤ

သုေတသနအား ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသုေတသနနည္းလမ္းမ်ားသည္ အုပ္ ုလိုက္ေ

ြးေႏြး

ျခ ္း၊ မွ်ေဝျခ ္းႏွ ့္ အ ကံျပဳတ ္ျပခ်က္မ်ားကို အထူးအေလးေပးထားသည္။

Transparent: သုေတသနလုပ္ န္း ဥ္ ႏွ ့္ပတ္သက္ေသာ သတ ္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ရိုးရာေခါ ္းေ

ာ ္မ်ားႏွ ့္ အ ိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို အသိေပးမွ်ေဝခဲ့သည္။ ျဖ ္ရပ္ ေလ့လာမွဳ

ျပဳလုပ္သည့္ ေနရာမ်ားကို ပြ ့္လ ္း ြာ၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖ ့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ေက်းရြာတ ္ခု
ခ် ္း ီ ျပဳလုပ္ေသာ မိတ္

က္ အ ည္းအေဝးပြဲမ်ားသို႔ အိမ္နီးခ် ္း ရြာမ်ားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။
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Inclusive: ဤသုေတသနတြ ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူ ယ္၊ မသန္ ြမ္းႏွ ့္ ရိုးရာ ဦးေ

ာ ္မွဳေအာက္

တြ ္ မရွိေသာအျခားသူမ်ား ပါဝ ္ခဲ့သည္။

ေလရွီးတြ ္ မ်ိဳးႏြယ္ ုအဖြဲ႔ဝ ္မ်ားႏွ ့္ ေခါ ္းေ

ာ ္မ်ား၊ ေက်းရြာေခါ ္းေ

ာ ္မ်ား၊ ေက်းရြာ ေကာ ္ ီ

အဖြဲ႔ဝ ္မ်ားႏွ ့္ ရိုးရာ ာေပႏွ ့္ ယဥ္ေက်းမွဳေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝ ္မ်ားသည္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ
ပို ္

ို ္မွဳကို မွတ္တမ္း တ ္ထားရွိရန္ အတြက္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ ြာ

ကိဳတ ္ေဖာ္ျပေသာ သေဘာတူညီမွဳ (FPIC) မ်ားေပးအပ္ျခ ္းလုပ္ န္း ဥ္ကိုလည္း ၎တို႔မွ သေဘာတူ
ၾကသည္။ ရိုးရာေခါ ္းေ

ာ ္မ်ားႏွ ့္ ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳအတြက္ ေရြးျခယ္ထားေသာ ေက်းရြာအဖြဲ႔ဝ ္

ႏွ ္ဦးလံုးမွ FPIC သေဘာတူညီမွဳကိုေပးခဲ့ၿပီး၊ အျခားမ်ိဳးႏြယ္ ု ကိုယ္ ားလွယ္မ်ားကလည္း ေပးခဲ့သည္။
၎အဖြဲ႔မွပ ္ ဤသုေတသန လုပ္ န္းမွ ကံဳေတြ႔ႏို ္ေသာ အႏရာယ္မ်ားကို မ္း

္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ထိုအႏရာယ္

မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏို ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေနရာေရြးခ်ယ္ျခ ္း
ရိုးရာေခါ ္းေ

ာ ္မ်ားႏွ ့္ လူ႔အဖြဲ႔အ ည္းေခါ ္းေ

ာ ္မ်ားမွ အားေကာ ္းေသာ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း

ေျမယာ ီမံမွဳ န ္မ်ားကို ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳျပဳလုပ္ရန္ ေနရာသံုးခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး၊ ၎တို႔မွာ ဒိန္းကေလး
ေဝး (Deingleyway)၊ ကိုကီး (Koki) ႏွ ့္
ရန္

ြမရာ ( omra) တို႔ျဖ ္သည္။ အဖြဲ႔မွ ကြ ္း

္းေနရာ ေရြးခ်ယ္

ံႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ထို ံႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွ ့္ အကိုက္ညီ

ံုး ေက်းရြာ

သံုးခုကို သေဘာတူ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထို ံႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြ ္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္အား
ေကာ ္းျခ ္းႏွ ့္ ျပ ္ပပ ိပကၡမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေသာ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ပံု ံကို ပံုေဖာ္
ႏို ္ရန္ ပ ိပကၡနည္းေသာေနရာမ်ားပါဝ ္သည္။ ပ ိပကၡမ်ားေသာေဒသ (သို႔) ေျမယာႏွ ့္ နယ္နိမိတ္
အျ

္းပြားမွဳမ်ားေသာ ေဒသရွိ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ဤ ာတမ္းမွ ၿခံဳ ံုႏို ္မည္ မဟုတ္ပါ။

ေနရာေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္ ံႏွဳန္းမ်ား
နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ပို ္

ို ္မွဳ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပႏို ္ရန္ ေနရာမ်ားကို

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
ေနရာေရြးခ်ယ္ရန္ ံႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 1.

အားေကာ ္းေသာ ရိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းမ်ား (ေျမအသံုးျပဳမွဳႏွ ့္ ရိုးရာပြဲေတာ္မ်ား
ျပဳလုပ္က် ္းပမွဳျဖ ့္ တို ္းတာသည္)

2.

ေတာ ္ယာ၊ ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ား၊ သ ္သီးခ ္းမ်ား၊ ိုက္ပ်ိဳးသ ္ေတာမ်ားႏွ ့္
ရပ္ရြာပို ္သ ္ေတာမ်ား အပါအဝ ္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအသံုးျပဳမွဳ ဥပမာအမ်ိဳးမ်ိဳး။

3.

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ ရွ ္းလ ္းတိက်မွဳ

4.

လံုၿခံဳေရးႏွ ့္သြားလာေရးအ

5.

အရြယ္ ား မတူညီေသာ ေက်းရြာမ်ား

6.

ေ ်းကြက္ ု ည္းလာမွဳ အ

7.

အ ိုးရလုပ္ န္းရွိေသာ ေက်းရြာအား ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳျပဳျခ ္း

္ေျပမွဳ
့္ မတူညီမွဳ

ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္မ်ားသည္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ခုႏွ ့္တ ္ခုအျပ ္ ေက်းရြာတ ္ခုႏွ ့္ တ ္ခုပ ္လွ် ္
မတူၾကၿပီး နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခ ္းကို ျပသရန္ႏွ ့္ ျဖ ္ရပ္ေလ႔လာမွဳအခ်ိဳ႕ကို
ထည့္သြ ္းေဖာ္ျပရန္ ဤေက်းရြာသံုးခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
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ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားႏွ ့္ ေက်းရြာမ်ားကို ကိုယ္ ားျပဳျခ ္းသက္သက္
မဟုတ္ပဲ နာဂလူမ်ိဳးမ်ားကိုယ္ ား ဤသုေတသနကို

န ္တက်လုပ္ေ

ာ ္ရန္လိုအပ္ေၾကာ ္း အဖြဲ႔မွ

သေဘာတူၾကသည္။

သ ္တန္း
ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွ ္
နည္းလမ္းမ်ားကို ျပ ္
ေျမပံုေရး

ူလို ္လတြ ္ RRtIP သုေတသနအဖြဲ႔သည္ သုေတသနလုပ္ေ
္ရန္ ေက်းရြာတ ္ခုခ် ္း ီမွ ကုိယ္ ားလွယ္မ်ားႏွ ့္ ေတြ႔

ြဲျခ ္းလုပ္ န္းႏွ ့္

ပတ္သက္ၿပီး

အေတြ႔အ ကံဳ

လမ္းညႊြန္ခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႔မွ ရွ ္းလ ္း ြာေရး

ိုးမ်ားရွိခဲ့သျဖ ့္

ာ ္ျခ ္း

ံုခဲ့သည္။ ထိုေဒသတြ ္

ေျမပံုမ်ားအသံုးျပဳႏို ္ေရး

ြဲခဲ့ၾကသည္။

ယား ၁ - ျဖ ္ရပ္အလိုက္ေလ႔လာေသာရြာမ်ား
ေက်းရြာ/ေနရာ

အက်ယ္အဝန္း

မ်ိဳးႏြယ္ ု

အဓိက
သြ ္ျပ လ
္ ကၡဏာမ်ား
အားေကာ ္းေသာ ရိုးရာဓေလ့

အ ကီး- 00 HH

ြမရာ

ထံုးတမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး။ ။

တန္ကြန္မ်ိဳးႏြယ္ ု

,000 people

သ ္ေတာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳအား
ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳျပဳျခ ္း
အားေကာ ္းေသာ ရိုးရာဓေလ့

ကိုကီး

ထံုးတမ္းမ်ား။ ။

အလတ္- 00 HH

ကိုကာ့

1, 00 people

(တန္ကြန္မ်ိဳးႏြယ္ ုခြဲ)

မတူကြဲျပားေသာ
ေျမယာအသံုးျပဳမွဳပံု ံ ဥပမာ
ေကာ ္းမ်ား
ပါရာမ်ိဳးႏြယ္ ုရိုးရာဓေလ့မ်ား
အား ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမႈ
ျပဳလုပ္ျခ ္း။ ။ ေလရွီးၿမိဳ႕ႏွ ့္

အေသး,
11 HH

ဒ ္ကေလေဝ

နီးေသာေၾကာ ့္ အ ိုးရႏွ ့္

ပါရာမ်ိဳးႏြယ္ ု

100 people

အျပန္အလွန္
ေ

က္သြယ္

ာ ္ရြက္မွဳမ်ား။

ေ ်းကြက္ေပါ ္း ည္းမွဳ
ပိုျမ ့္မား။

ပုံ ၂ - မွတ္တမ္းတ ္ျခ ္းျဖ ္ ဥ္

ေက်းရြာအ ည္းအေဝး

လူထပ
ု းူ ေပါ း္ ပါဝ ေ
္ သာ သုေတသန

ေက်းရြာအ ည္းအေဝး

သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္မ်ာ

လူထုပူးေပါ ္းပါဝ ္ေသာ သုေတသန

သုေတသနကို အတည္ျပဳၿပီး

ႏွ ့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေ

ြးေႏြး

အုပ္ ုလိုက္ေ
ေျမပံုေရး

ြဲျခ ္း၊ ေတြ႔

ြးေႏြးျခ ္း၊
ံုေမးျမန္းျခ ္း၊

ေျမျပ ္သို႔သြားေရာက္ေလ့လာျခ ္း

ကိုယ္ ားျပဳေျပာ
ေ

ိုရန္ အခ်က္မ်ားကို

ြးေႏြ၈.ာခထဖ ၂၁၏ အမကည

ေက်း႐ြာမွတ္တမ္းေကာက္ယူျခ ္းနည္းလမ္းမ်ား
မွတ္တမ္းတ ္ျခ ္းလုပ္ န္းကို

တ ္ရာတြ ္ ဒိန္းကေလးေဝး (Dengkleyway), ကိုကီး (Koki) ႏွ ့္

ြမရာ ( omra) အ ရွိေသာ ေက်းရြာတ ္ခုခ် ္း ီ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ သုေတသန ရည္မွန္းခ်က္
မ်ားႏွ ့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေ

ြးေႏြးဖလွယ္ရန္လည္းေကာ ္း၊ ဦး ားေပး မွတ္တမ္းတ ္မည့္အပို ္းကို

သတ္မွတ္ရန္ ႏွ ့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ားကို ေ

ာ ္ရြက္ရန္၎ ေက်းရြာအ ည္းအေဝးျပဳလုပ္

တ ္ခဲ့

သည္။

RRtIP |
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ထို႔ေနာက္တြ ္ RRtIP သည္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာပို ္
ေျမပံုေရး

ို ္မွဳႏွ ့္ လူထုပူးေပါ ္းပါဝ ္ေသာ ေကးျပ

ြဲျခ ္းမ်ားႏွ ့္ ပတ္သက္ၿပီး မတူညီေသာရွဳေထာ ့္မ်ားျဖ ့္ အုပ္ ုဖြဲ႔ေ

သည္။ ေတြ႔

ြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့

ံုေမးျမန္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး သ ္ေတာမ်ား၊ ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ား၊ ေတာ ္ယာ

ိုက္ခ ္း

မ်ား ႏွ ့္ ိုက္ပ်ိဳးထားျခ ္းမရွိေသာ ေျမယာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ယား (၂)တြ ္ ေျမျပ ္
ေျမယာ ီမံမွဳ ဓေလ့မ်ားမွ

ထိုဓေလ့မ်ားကိုထိန္းသိမ္း ီမံေသာ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားထိ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း

န ္၏ မတူညီေသာ အ ိတ္အပို ္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ မွတ္တမ္းတ ္ထားသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ယား ၂ - ေက်းရြာတရြာခ် ္း ီ၏ မွတ္တမ္းတ ္ပုံနည္းလမ္းမ်ား

ေျမယာပို ္

ို ္မွဳ

ေျမယာကို မည္သို႔ပို ္ ို ္ႏို ္သနည္း။ ေျမယာပို ္ ို ္မွဳ ပံု ံမ်ားကဘာလဲ။
ေျမယာႏွ ့္ သဘာဝ အရ ္းအျမ ္မ်ားကို မည္သူက ပို ္ ို အ
္ သံုးျပဳႏို ္သနည္း။
ေျမယာပို ္ ို ္မွဳမ်ားကို မည္သို႔လႊဲေျပာ ္းေပးသနည္း။
ေျမယာအသံုးျပဳပံုႏွ ့္ ေျမယာပို ္ ို္ မ
္ ွဳျပ ေျမပံုမ်ား၊ ေျမယာ ပို ္
ေ ြးေႏြးေရးအဖြဲ႔၊ ေတြ႔ ံုေမးျမန္းျခ း္ မ်ား။

ီမံခန္႔ခြဲမွဳ

အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား

ေျမယာအသံုးျပဳမွဳ ႏွ ့္ ေျမယာပို ္ ို ္မွဳျပ ေျမပံုမ်ား၊ ေျမယာအသံုးျပဳမွဳ၊ သ ္ေတာ၊
ေတာ ္ယာ ႏွ ့္ပတ္သက္ေသာေ ြးေႏြးေရးအဖြဲ႔၊ အမဲလိုက္ျခ ္း ို ္ရာ ေ ြးေႏြးေရးအဖြဲ႔
ႏွ ့္ ေတြ႔ ံုေမးျမန္းျခ ္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေ ြးေႏြးေရးအဖြဲ႔၊ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားအား
ေတြ႔ ံုေမးျမန္းျခ ္း၊ သ ္ေတာမ်ား၊ ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ား၊ ေတာ ္ယာ ိုက္ခ ္းမ်ား
ႏွ ့္ ေက်းရြာရွိအျခားေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ ၾကည့္ရွဳျခ ္း။
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္တြ ္ ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ မည္သူမ်ား ပါဝ ္
မည္သို႔ခ်မွတ္ေလ့ရွိသနည္း။ ရုိုးရာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားႏွ ့္ အ ိုးရ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား
ကဘာေတြလဲ။ မည္သို႔အျပန္အလွန္ က္သြယ္လုပ္ေ ာ ္ၾကသနည္း။
အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား
ျပ

တရားေရး န ္

ားဝတ္ေနေရး

ယဥ္ေက်းမွဳ
သမို ္း ႏွ ့္
အနာဂါတ္

RRtIP |

ို ္ရာေ

ြးေႏြးေရးအုပ္ ု၊ ေတြ႔

ံုေမးျမန္းျခ ္းမ်ား

နာမ်ားကို မည္သို႔ေျဖရွ ္းၿပီး ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားကို မည္သို႔ ၾကပ္မတ္သနည္း။

တရားေရး န ္ ို ္ရာ ေ ြးေႏြးေရး အုပ္ ု၊ ေျမယာအသံုးျပဳမွဳ၊ သ ္ေတာ ႏွ ့္ ေတာ ္ယာ
ို ္ရာေ ြးေႏြးေရး အုပ္ ုမ်ား
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ န ္သည္ ားဝတ္ေနေရး၊ ားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး
တို႔အတြက္ မည္သို႔ အက်ိဳးျပဳသနည္း။ သဘာဝအရ ္းအျမ ္ရရွိေရးႏွ ့္ ျဖန္႔ေဝေရး
တို႔အတြက္ မည္သို႔လႊမ္းမိုးမွဳရွိသနည္း။
ခ်မ္းသာမွဳအ
့္သတ္မွတ္ခ်က္၊ ေျမယာအသံုးျပဳျခ ္း၊ သ ္ေတာ ႏွ ့္ ေတာ ယ
္ ာ ုိ ္ရာ
ေ ြးေႏြးေရးအုပ္ ုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေ ြးေႏြးေရးအဖြဲ႔၊ အိမ္ေထာ ္သည္မ်ားႏွ ့ေ
္ တြ႔ ုံ
ေမးျမန္းျခ ္းမ်ား။
ယဥ္ေက်းမွဳႏွ ့္ ေျမယာ

က္ႏြယ္မွဳကဘာလဲ။

အခမ္းအနားမ်ား ႏွ ့္ ပြဲလမ္းသဘ ္မ်ား ျပကၡဒိန္
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္သည္ အခ်ိန္ႏွ ့္အမွ် မည္သို႔ေျပာ ္းလဲခဲ့သနည္း။ အနာဂါတ္တြ ္
မည္သို႔ျဖ ္သ ့္သနည္း။
ေက်းရြာအခ်ိန္ ယား၊ ေ
ေက်းရြာအ ည္းအေဝး။

ြးေႏြးမွဳအုပ္ ုမ်ားႏွ ့္ ေတြ႔

ံုေမးျမန္းမွဳမ်ား အားလံုး၊ ေနာက္

ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္တြ ္ အမ်ိဳးသား ႏွ ့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
အခန္းက႑ကဘာေတြလဲ။
အမ်ိဳးသမီးေ
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ို ္ရာ

ေက်းရြာတြ ္ မည္သည့္ ေျမယာသံုးျပဳမွဳပံု ံမ်ား ရွိသနည္း။ အသံုးျပဳမွဳပံု ံ တ ္ခု ီအား
မည္သူမ်ားမွ အသံုးျပဳႏို ္သနည္း။ ၎တို႔ကို မည္သို႔ ီမံသနည္း။

ေျမယာ

က်ား၊မ

ို ္ခြ ့္

ြးေႏြးေရးအုပ္ ု ႏွ ့္ အျခားေ

ြးေႏြးေရးအုပ္ ုအားလံုး
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ံုး

ေျမပံု ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ား
•

RRtIP ၏အကူအညီျဖ ့္ ေရး

ြဲေသာ ေျမပံုမ်ားသည္

သဘာဝအရ ္းအျမ ္ႏွ ့္ ေျမယာအသံုးျပဳမွဳပံု ံမ်ားကို
ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြည္ပါသည္။
•

ေျမပံုမ်ားသည္ နယ္နိမိတ္ျပ
ေျမယာပို ္

•

ို ္မွဳကို ျပရန္ မရည္ရြယ္ပါ။

ေက်းရြာႏွ ့္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပို ္းျခားရန္
ေျမပံုကို အသံုးျပဳ

•

နာမ်ားကို ေျဖရွ ္းရန္ (သို႔)

မရပါ။

ေျမပံုမ်ားကို နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ ီမံခ
န္႔ခြဲမွဳ န ္ ႏွ ့္ သဘာဝအရ ္းအျမ ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ီမံမွဳ
သုေတသနလုပ္ န္း အတြက္ ေရး

ြဲျခ ္းျဖ ္သည္။

•

ေျမပံုမ်ားကို ေက်းရြာမ်ားမွ ပို ္

•

ေက်းရြာႏွ ့္ သေဘာတူထားသည္အ
့ တို း္ RRtIP အေနျဖ ့္ ကိယ
ု ္ ားျပဳ
ေျပာ

ို ္သည္။

မ
ုိ ဳွ မ်ားအတြက္ ေျမပံမ
ု ်ားကို အသံးု ျပဳႏို သ
္ ည္။

ေက်းရြာတ ္ခုခ် ္း ီ၏ ေကးျပေျမပံုမ်ားကို ေရး
ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ေရး
ထံုးတမ္းအရ ေတာ ္း

ြဲရာတြ ္ Google arth မွ ေျမမ်က္ႏွာသြ ္ျပ ္ေျမပံုႏွ ့္

ြဲသည္။ ထိုေျမပံုမ်ားတြ ္ ေျမယာအသံုးျပဳမွဳႏွ ့္ ရိုးရာဓေလ့

ိုမွဳမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ေ

ြးေႏြးမွဳမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳျဖ ္သည္။

လူထုပူးေပါ ္းပါဝ ္ေသာ သုေတသနတြ ္ လူတန္း ားအလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွ ့္ ႐ႈ႕ေထာ ့္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝ ္ရမည္
ျဖ ္သည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုေခါ ္းေ
လူ ကီးမ်ားႏွ ့္

ာ ္မ်ား၊ ေက်းရြာေခါ ္းေ

ာ ္မ်ား၊ ေက်းရြာေကာ ္ ီအဖြဲ႔ဝ ္မ်ား၊ ေက်းရြာ

ာေပႏွ ့္ ယဥ္ေက်းမွဳေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝ ္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါ ္းေ

လူ႔အဖြဲ႔အ ည္း ေခါ ္းေ
ေႏြးပြဲမ်ားႏွ ့္ ေတြ႔

ာ ္မ်ား အပါအဝ ္

ာ ္မ်ားသည္ မိမိတို႔သိရွိထားသည့္အေၾကာ ္းအရာမ်ားကို အုပ္ ုလိုက္ ေ

ံုေမးျမန္းမွဳမ်ားမွတ ္

့္ မွ်ေဝၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ အုပ္ ုဖြဲ႔ ေ

ြးေႏြးျခ ္း

ျဖ ့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ခံယူခ်က္ႏွ ့္ ႐ႈ႕ေထာ ့္မ်ားကို မွတ္တမ္းတ ္ခဲ့သည္။ ကြ်မ္းက် ္ေသာ မု
ႏြားေက်ာ ္းသားမ်ားႏွ ့္

အျခားကြ်မ္းက် ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း

ေတြ႔

ြး

ိုးမ်ား၊

ံုေမးျမန္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

္းရဲေသာ အိမ္ေထာ ္မ်ား၊ မၾကာေသးမွီကမွ ေျပာ ္းေရြ႕လာသူမ်ား၊ အျခားမ်ိဳးႏြယ္ဝ ္မ်ား၊ သက္ ကီး
ရြယ္အိုမ်ား ႏွ ့္ လူ ယ္မ်ား အပါအဝ ္ လံုၿခံဳမွဳမရွိေသာ အုပ္ ုမ်ားကို လည္း ေတြ႔

ံုေမးျမန္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္

ခဲ့သည္။
ဤသုေတသနလုပ္ န္းၿပီး

ံုးခ်ိန္

အုပ္ ုဖြဲ႔ေ

ြးေႏြးပြဲတ ္ခုခ် ္း ီမွ အဖြဲ႔ဝ ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ရလဒ္

မ်ားကို ဒုတိယအ ကိမ္ အ ည္းအေဝးတြ ္ က်န္ေက်းရြာလူထုအားလံုးကို ခ်ျပေ
ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ကိုယ္ ားျပဳေ

လူထုမွ

္ေ

းၿပီး

လိုအပ္သလိုျဖည့္ ြက္ျပ ္

ြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ရလာ
္မွဳမ်ား

ျပဳလုပ္ကာ

ြးေႏြးႏို ္ေရး အခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳႏို ္ခဲ့ၾကသည္။ သတ ္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ရရွိျခ ္းႏွ ့္ ျပန္လည္မွ်ေဝျခ ္းအျပ ္ မိမိတုိ႔၏ သုေတသနလုပ္ န္း ဥ္တြ ္ မတူကြဲျပားေသာ လူထုအဖြဲ႔ဝ ္
အုပ္ ုမ်ားအား ေျမယာအသံုးျပဳျခ ္းႏွ ့္ ီမံခန္႔ခြဲျခ ္းဓေလ့မ်ားကို ေ

ြးေႏြးရန္ ေနရာေပးထားသည္။

ဒီသုေတသနလုပ္ န္း ဥ္ဟာ မိမိတို႔၏ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ရဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြကို
ဥ္း ားရန္ႏွ ့္ အားေကာ ္းေအာ ္ ျပဳလုပ္ရန္ အကူအညီျဖ ္ေ ပါတယ္။ ဒီဟာက မိမိတို႔အတြက္
အလြန္ အေရး ကီးပါတယ္
- ရပ္မိရပ္ဖ ဒိန္းကေလးေဝး

ဤလုပ္ န္း ဥ္တြ ္

ိန္ေခ မွဳမ်ားကို လူထုမွ အတူတကြ ပူးေပါ ္း

ထံုးတမ္း န ္ကို ပိုမိုအားေကာ ္းလာေအာ ္ ေ

ဥ္း ားျခ ္းျဖ ့္ မိမိတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့

ာ ္ရြက္ရာတြ ္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ျဖ ္ေ သည္။

လူထုပူးေပါ ္း ပါဝ ္ေသာ သုေတသနလုပ္ န္း ဥ္တြ ္ မွတ္တမ္းတ ္ျခ ္းအျပ ္ ေဒသ၏ခံ ားခ်က္ပဲ႔
တ ္သံ ႏွ ့္ ရိုက္ခတ္မွဳမ်ားလည္း ပါဝ ္ရန္အေရး ကီးသည္။
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နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံမွဳ န ္တြ ္ လူထု၏

ားဝတ္ေနေရး၊

ားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ လူသား

တို႔၏ က်န္းမားေရးႏွ ့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက် ္ ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ေရး

န ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ထို န ္တြ ္ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားႏွ ့္ ေက်းရြာမ်ားသည္ မိမိတို႔

သီးႏွံမ်ား ႏွ ့္ ီးပြားျဖ ္သီးႏွံမ်ားကို ဘက္ေပါ ္း ံု ိုက္ပ်ိဳးၿပီး၊ ိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ
မ်ားႏွ ့္

လိုက္ေလ်ာညီေထြမွဳရွိေ ေရးတို႔ကိုလည္း

အားေပးသည္။

ိုက္ပ်ိဳး
ားသံုးရန္

န္းသ ္ တီထြ ္မွဳ

ဤေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ န ္သည္

၎ကိုအေထာက္အပံ့ေပးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ န ္ရွိျခ ္းေၾကာ ့္ ထိေရာက္မွဳရွိၿပီး၊ ထိုအုပ္ခ်ဳပ္မွဳ န ္တြ ္
ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ပံုကို သတ္မွတ္ထားၿပီး

ီမံခန္႔ခြဲမွဳ ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္း မ်ားကိုလည္း ၾကပ္မွတ္

ထားသည္။ ထိေရာက္ေသာ ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳသည္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္၊ ရိုးရာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား ႏွ ့္
ရိုးရာ တရားေရး န ္တို႔မွ က ္းကြာ

မရေပ။

ေတာ ္ယာ ုိက္ပ်ိဳးေရး န ္သည္ ေရရွည္တည္တံ့

အကုန္အက်သက္သာေသာ အလွည့္က်

ေရး န ္ျဖ ္ၿပီး၊ မိမိတို႔ ားသံုးရန္လိုအပ္ေသာ သီးႏွံမ်ားႏွ ့္

ိုက္ပ်ိဳး

ီးပြားျဖ ္သီးႏွံမ်ားကို ေပး ြမ္းၿပီး

ားနပ္

ရိကၡာဖူလံုေရး၊ ီဝမ်ိဳး ိတ္မ်ားရွ ္သန္ေရးႏွ ့္ ယဥ္ေက်းမႈျပယုဂ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေပသည္။ ေတာ ္ယာ
ိုက္ခ ္းမ်ား၊ ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ား၊ ႏွ ္ရွည္သီးပ ္ ိုက္ခ ္းမ်ား ႏွ ့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားတြ ္ ပါး၊ ေျပာ ္း၊
သ ္သီး၊ ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ားႏွ ့္ ေ

းဘက္ဝ ္အပ ္မ်ားကို

ိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေတာ ္ယာတြ ္း႐ွိ မီးကြက္ပံု

မ်ားတြ ္ ေရြလန္ဘို ရုပ္သီးႏွ ့္ အျခား ီးပြားျဖ ္သီးႏွံမ်ားကို ိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ား သည္
သ ္ေတာခ ္းမ်ားကို

ီမံၿပီး၊ လမ္းမ်ားေကာ ္းလာေသာအခါ ကုန္ ည္ကူးသန္းမွဳ လြယ္ကူလာရန္

ေမွ်ာ္လ ့္ခ်က္ျဖ ့္ ေတာ ္ယာ ိုက္ခ ္းအခ်ိဳ႕တြ ္ သ ္သီးခ ္မ်ားကို တိုးျမွ ့္ ိုက္ပ်ိဳး လာၾကသည္။
ေက်းရြာမ်ား
ေ

က္လက္ ေရရရွိေရး၊ အိမ္မ်ားေ

ာက္လုပ္ရန္ သ ္ဝါးမ်ားရရွိေရး၊ အ ားအ ာႏွ ့္ အိမ္သံုး

းဝါးမ်ား ရရွိေရးတို႔အတြက္ လူထုမွ ီမံေသာ သ ္ေတာမ်ားကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားသည္။

Rice Terrace

Beehive Rock

Household Tenure

Group Tenure

Community
Managed Forest
Community Tenure

Jhum Fallows

Community and
Household Tenure

Jhum Fields

Community and
Household Tenure
ဒိန္းကေလးေ၀း (Dengkleyway)ေက်းရြာရွိ ုံလ ္ကြဲျပားေသာ ပို ္

ေျမယာအသံုးျပဳျခ ္းႏွ ့္ ေျမယာပို ္
ေျမယာပို ္

ို ္ခြ ္႔အ ီအ ဥ္ေအာက္ရွိ ေျမယာအသုံးျပဳမွဳ အကန္႔ ုံ

ို ္ျခ ္း

ို ္မွဳအခြ ့္အေရးဟူသည္ မတူကြဲျပားေသာ အုပ္ ုမ်ား၏ အခြ ့္အေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို

ုေပါ ္း

ထားၿပီး၊ ထိုအခြ ့္အေရးမ်ားကို ည္း န ္က်က် အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားျဖ ့္ ၾကပ္မွတ္ထားျခ ္းဟု နားလည္ႏို ္
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သည္။ ထိုအခြ ့္အေရးမ်ားတြ ္ သယံ ာတမ်ား ထုတ္ယူခြ ့္၊ ေျမယာ ီမံ

ံုးျဖတ္ခြ ့္၊ ေျမယာလႊဲေျပာ ္း

ခြ ့္ ႏွ ့္ ေျမယာအသံုးျပဳပံု ေျပာ ္းလဲခြ ့္တို႔ ပါဝ ္သည္။
နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္တြ ္ မတူညီေသာေျမအသံုးျပဳမွဳပံု ံမ်ားအတြက္ ေျမယာပို ္

ို ္မွဳ အ ီအမံ

အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားသည္ ပါး၊ ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ား၊ အသီးခ ္းမ်ားႏွ ့္ သ ္ပ ္မ်ား
အပါအဝ ္ မိမိတို႔မွ တိုက္ရိုက္
ေတာ ္

ိုက္ပ်ိဳးထားေသာ အရ ္းအျမ ္မ်ားကို

မ္းေခ်ာ ္းမ်ားရွိ အရ ္းအျမ ္မ်ားကိုမူ လူထုမွ

အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားသည္

မိမိတို႔၏

ကိုယ္ပို ္

ီမံထုတ္ယူခြ ့္ရွိသည္။ ေတာ

ု ည္းၿပီး ေက်းရြာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားမွ

ေတာ ္ယာကြက္မ်ားကို

ီမံသည္။

ီမံရိတ္သိမ္းႏို ္ေသာ္လည္း၊

ေတာ ္ယာေျမကြက္ ႏွ ့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္မ်ားကိုမူ ေက်းရြာမွ ကို ္ထားသည္။
အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားတြ ္ မိမိတို႔သား ဥ္ေျမး
ႏွ ့္ ႏွ ္အလိုက္

က္ လက္

့္ကမ္းလာခဲ့ေသာ ေရရွည္ ေျမယာပို ္

ိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေရတိုေျမယာအသံုးျပဳခြ ့္

ိုက္ပ်ိဳးေျမ အသံုးျပဳခြ ့္ကို မိမိတို႔ အေျခခံ ားဝတ္ေနေရး အ

ို ္ခြ ့္

ႏွ ္မ်ိဳးလံုးရွိႏို ္သည္။ ႏွ ္အလိုက္

္ေျပေ ရန္ ိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အသံုးျပဳ

ႏို ္သည္။
အိမ္ေထာ ္ ုမ်ား၊ အုပ္ ုမ်ား၊2 ဖသား ုမ်ား၊ ေက်းရြာလူ႔အဖြဲ႔အ ည္း ႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားတြ ္ ေျမယာ
ပို ္

ို ္ခြ ့္ ရွိၾကသည္။2 ေက်းရြာအမ်ား ုတြ ္ ဖသား ုမ်ိဳး ံု ေနထို ္ၾကၿပီး ထိုဖသား ုမ်ားသည္ မ်ိဳးႏြယ္ ု

တ ္ခုတည္း ျဖ ္သည္။ ဤ ာတမ္းတြ ္ ေျမယာပို ္

ို ္မွဳႏွ ့္ ပတ္သက္ၿပီး အဓိကလူမွဳအဖြဲ႕မ်ားအေၾကာ ္း

ပါဝ ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ နာဂမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားတြ ္ မ်ိဳးႏြယ္ ုခြဲႏွ ့္ ဖသား ုအမ်ိဳးမ်ိဳး အပါအဝ ္
အ

့္မတူေသာ လူမွဳအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားရွိသည္။28

ေျမယာပို ္

ို ္မွဳကို ေယဘုယ်အားျဖ ့္ ဤ လူမွဳအဖြဲ႕ ည္းမ်ားက ကို ္ထားသည္။ ဥပမာ သ ္ေတာကို

ရပ္ရြာမွ ီမံခန္႔ခြဲၿပီး၊ ထိုသ ္ေတာမွ ေတာထြက္ပ ၥည္းမ်ားကို မိမိတို႔ေက်းရြာသူ/သား မ်ားကသာ ထုတ္ယူ
ခြ ့္ရွိသည္။ ထိုအုပ္ ုမ်ား (သို႕) ၎တို႔ကို ကိုယ္ ားျပဳေသာ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားတြ ္
လူထုမွ ီမံေသာ သ ္ေတာမွ သ ္လံုးထုတ္ယူရာတြ ္
အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ သ ္ေတာ ီမံခန္႔ခြဲျခ ္း

ေက်းရြာေခါ ္းေ

ီမံခန္႔ခြဲ ပို ္ခြ ့္ရွိၿပီး၊

ာ ္ ႏွ ့္ ေက်းရြာေကာ ္ ီ၏

ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားကို ၾကပ္မွတ္ရသည့္ ပံု ံမ်ိဳးျဖ ္

သည္။
ဤလူမွဳအုပ္ ုအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ အဖြဲ႔ဝ ္ျဖ ္ျခ ္းမျဖ ္ျခ ္းသည္ ၎တို႔၏အရ ္းအျမ ္ပို ္

ို ္ခြ ့္ အမ်ိဳးအ ား

ကို သတ္မွတ္ေပးသည္။ ဥပမာ ေျမယာကို ေရာ ္းခ်ရာတြ ္၎၊ အေမြေပးအပ္ရာတြ ္ လည္းေကာ ္း
လႊဲေျပာ ္းေပးရာတြ ္

မိမိတို႔၏ မိသား ုဝ ္ အရ ္းအျခာမ်ား၊ ဖသား ု၀ ္မ်ားကို ဦး ားေပးသည္။

ထို႔ေနာက္မွ မိမိတို႔ရြာသူ/သားမ်ားႏွ ့္ လူမွဳအသို ္းအဝန္း မတူေသာအုပ္ ုမ်ားထိ အ
သြားသည္။ ေျမယာကို တ ္ႏွ ္ထက္ပို
ျဖ ္ရေပမည္။ ေျမယာပို ္

ပို ္

့္

့္ ဦး ားေပး

ို ္ခြ ့္ရွိရန္ သ ္သည္ ဖသား ုႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုဝ ္တ ္ဦး

ို ္ခြ ့္တြ ္ ဤအုပ္ ုမ်ား၏ အခန္းက႑ကို

ာတမ္း၏ ေနာက္အခန္းတြ ္

အေသး ိတ္ ေဖာ္ျပသြားမည္။
ေအာက္ပါ ယားကြက္တြ ္

ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳျပဳလုပ္ေသာေက်းရြာမ်ားမွ

အမ်ိဳးအ ားမ်ားႏွ ့္ ေက်းရြားတ ္ခုခ် ္း ီ၏ ေျမယာပို ္
ိုက္ပ်ိဳးခြ ္႔ (သို႔) အရ ္းအျမ ္မ်ားကို ထုတ္ယူခြ ့္ႏွ ့္ ီမံ

အဓိကေျမယာအသံုးျပဳမွဳ

ို ္မွဳ အ ီအမံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ အထူးသျဖ ့္
ံုးျဖတ္ပို ္ခြ ့္ မည္သူတြ ္ရွိသည္ကို ေဖာ္ျပထား

ပါသည္။ ဤေျမအမ်ိဳးအ ားမ်ားတြ ္ အဓိက ိုက္ပ်ိဳးေသာ (သို႔) ခူးယူေသာ သီးႏွံမ်ားကိုလည္း

ေဖာ္ျပ

ထားၿပီး ီမံခန္႔ခြဲမွဳအေၾကာ ္း မွတ္ ုမ်ားပါရွိသည္။

2

မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ား
လူမ်ိဳး ု

2
28

ိုသည္မွာ အတူတကြပို ္

ို ္သည္႔ မ်ိဳးရိုးမ်ားရွိၾက

မ်ိဳးႏြယ္ ုကိုတည္ေထာ ္သူတဦးရွိသည္႔ အုပ္ ုကိုေခ ပါသည္။

ိုသည္မွာ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ သမို ္း ဥ္လာမ်ားအရ ခ်ည္ေႏွာ ္ ထားသည္႔ ေက်းရြာမ်ား ုေပါ ္းဖြဲ႔ ည္းထားျခ ္းကိုေခ ပါသည္။

ubba T B and Gosh G C (200 ) The Anthropology of North- ast India. Hyderabad:
ကိုလိုနီ

ိုသည္မွာ ရပ္ကြက္ႏွ ္႔အ

္႔တူျဖ ္

rient Longman

ျမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာလက္ေအာက္ရွိ ဒိ ၾတိတ္ခြဲ တခုျဖ ္ပါသည္။
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ယား

- မတူညီေသာေျမယာအသုံးျပဳမွဳအမ်ိဳးအ ားမ်ားအတြက္ ေျမယာပို ္

ေျမယာအသံုးျပဳျခ ္း
ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္း

ေျမယာပို ္

ို ္မွဳ

ေတာ ္ယာ

ီမံခန္႔ခြဲမွဳ

ထြက္ကုန္

ို ္ရာ

မွတ္ခ်က္မ်ား

အိမ္ေထာ ္ ု

ပါးႏွ ့္ ေကာက္ညွ ္း အမ်ိဳးမ်ဳိး၊

- ိုက္ပ်ိဳးသူ-

ပဲ၊ ရုပ္၊ ခရမ္းသီး၊ ေလွကားထ ္

ေရသြ ္း ိုက္ပ်ိဳးျခ ္း

ို ္ခြ ္႔ အခြ ္႔အေရးမ်ား

ိုက္ခ ္းၾကား ိုက္ပ်ိဳးေသာ အျခား

ေကာက္မ ိုက္မွီ
ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္း ပတ္လည္
ပ်ိဳးခ ္းတြ ္ ပါးမ်ိဳးက်ဲ။

ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ား။

အ ုအဖြဲ႕မ်ား ႏွ ့္ ေကာ္မတီမ်ားမွ

ဝ ္ေ ြ - ပိုလ်ံေသာသီးႏွံ

ေရသြ ္းျခ ္းကို ီမံခန္႔ခြဲသည္။

အိမ္ေထာ ္ ု။ ။

သီးႏွံ ိုက္ပ်ိဳးရာ ကာလ ပါး၊ ေျပာ ္း၊

မီးရွိဳ႕ရွ ္းလ ္းၿပီး သီးႏွံကို တ ္ႏွ ္

ေတာ ္ယာ ိုက္ပ်ိဳးျခ ္း

ေျပာ ္း

(သို႕) ႏွ ္ႏွ ္ ိုက္ပ်ိဳး၊ ထို႔ေနာက္

န္၊ ပဲ၊ ပိန္းဥ၊ သခြါး၊ ေရႊဖရံု၊

ပီေလာပီနံ၊ အာလူး၊

ီထြက္သီးႏွံ၊ ရုပ္၊

အနားေပးထားရွိျခ ္းျဖ ့္ အပ ္

အျခား ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ား

မ်ား ျပန္လည္ေပါက္ေရာက္ကာ

Kh yebong: ေရႊလံဘို ရုပ္၊

ေျမ

(ပ ္ ိမ္း၊ ေ

တိရိ ာန္ ေက်ာ ္းၿပီး ေျမ

းပ ္မ်ား)၊ ဂ် ္း၊
းဘက္ဝ ္

အပ ္မ်ား
ဝ ္ေ ြ။ ။ ပိုလ်ံေသာ သီႏွံမ်ား
ေတာ ္ယာေဟာ ္း

ျပာပိုမ်ားေသာ ိုက္ကြက္ ယ္
မ်ားတြ ္ ိုက္ပ်ိဳးသည္။
အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားသည္
အလွည့္က် က္ဝန္းတ ္ခု ီတို ္း
အရ ္ ိုက္ကြက္မ်ားကို ျပန္လည္

အိမ္ေထာ ္ ု ။ ။ တဲအိမ္မ်ား

ရွ ္းလ ္း ိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည္။

ေ

ရွ ္းလ ္းခုတ္ထြ ္မည့္ ေနရာ

ာက္လုပ္ရန္ ေလာ ္ ာထ ္း၊ ဝါးလံုး၊

ကို ေက်းရြာမွ အတူအကြ

သ ္။
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အ ည္း။ ။ ေတာထြက္

ံုးျဖတ္ၿပီး၊ ေျမယာလိုအပ္ေသာ

ဟ ္းသီး ဟ ္းရြက္မ်ား၊ ဝါးျမ ္၊ မို

အိမ္ေထာ ္မ်ားကို ေတာ ္ယာ
ေရအရ ္းအျမ ္အတြက္

ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အ ည္း ။

အိမ္တြ ္းသံုးေ

သ ္ေတာ

။ အရ ္းျမ ္မ်ား ရယူခြ ့္

ကိမ္၊ ဝါး၊ သက္ကယ္၊ ေလာ ္ ာထ ္း။

ေရထိန္းသ ္ေတာမ်ားကို

ႏွ ့္ ီမံခန္႔ခြဲျခ ္း

အ ားအ ာ။ ။ မို၊ ေတာရို ္း သ ္သီးႏွ ့္

ထိန္းသိ္မ္းကာကြယ္ထား။

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္ျခ ္း

ဟ ္းသီး ဟ ္းရြက္မ်ား၊ ါး၊ ဂဏန္း၊ ဖား၊
ခရု၊ game meat

ဖသား ု။ ။ အရ ္းျမ ္မ်ား
ရယူခြ ့္ႏွ ့္ ီမံခန္႔ခြဲျခ ္း
ို ္ရာ

ာက္လုပ္ေရး။ ။ သ ္၊

ကြက္မ်ား ခြဲေဝေပးႏို ္သည္။

ရပ္ရြာမွ ီမံေသာ

ို ္ရာ

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ခ်မွတ္ျခ ္း

ီျဖည့္။

တန္ဖိုးျမွ ့္ သီးႏွံမ်ားကို

ားေျပာ ္း၊ အျခားတန္ဖိုးျမွ ့္
ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ားႏွ ့္ ေ

ီျပန္လည္ ျဖည့္တ ္းၿပီး

ေပါ ္းပ ္မ်ားကို ႏွိမ္ႏွ ္း။

ဟ ္းခတ္အေမႊးအ ကိဳ ္မ်ား

ေ

းဝါး။ ။ ေ

းဖက္ဝ ္အပ ္မ်ား၊

ပ်ားရည္၊ ေတာရို ္းတိရိ ာန္ထြက္
ပ ၥည္းမ်ား
ဝ ္ေ ြ။ ။ ပ်ားရည္၊ ပ်ားသလက္၊
ပ်ားဖေယာ ္း၊ တိရိ ာန္ထြက္ပ ၥည္းမ်ား

ရပ္တည္ႏို ္ရန္ေဒသခံမ်ားမွ
အသံုးျပဳ။ ေက်းရြာ အာဏာပို ္
မ်ား၏ ခြ ့္ျပဳခ်က္ျဖ ့္ မိမိတို႔
အိမ္သံုးအတြက္ သ ္မ်ား
ေရြးခ်ယ္ခုတ္လွဲ။ သ ္ေတာမ်ား
ခုတ္ထြ ္မွဳအတြက္ ဒဏ္ေ ြ။
အခ်ိဳ႕ဖသား ုမ်ားသည္
မိမိတို႔ ီမံေသာ ကိုယ္ပို ္
သ ္ေတာရွိသည္။

ရပ္ရြာမွ ီမံေသာ

ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အ ည္း ။ ။

အိမ္တြ ္းသံုး။ ။ သ ္၊ ေလာ ္ ာထ ္း၊ မို၊

အလွည့္က် ီမံခန္႔ခြဲျခ ္း၊

သ ္ေတာ (ထ ္းရွဴး)

အရ ္းျမ ္မ်ား ရယူခြ ့္ႏွ ့္

ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္၊ သ ္သီး ( ြန္ပလြံသီး

သဘာဝအတို ္း ျပန္လည္

ႏွ ့္ သဖန္းသီး)၊ ေ

ေပါက္ေရာက္ျခ ္း။ ရပ္ရြာမွ

ီမံခန္႔ခြဲျခ ္း

ို ္ရာ

းပ ္မ်ား၊ ထန္းရြက္။

ီမံေသာ အျခားသ ္ေတာမ်ားႏွ ့္

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္

္တူေသာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳႏွ ့္

ျခ ္း

ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ား။

ဖသား ု။ ။ အရ ္းျမ ္မ်ား

အခ်ိဳ ႔မိသား ုမ်ားသည္

ရယူခြ ့္ႏွ ့္ ီမံခန္႔ခြဲျခ ္း
ို ္ရာ

မိမိတို႔ ီမံေသာ ကိုယ္ပို ္

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

သ ္ေတာရွိသည္။

ခ်မွတ္ျခ ္း
ိုက္ပ်ိဳးသ ္ေတာ

အိမ္ေထာ ္ ု

ေ

ာက္လုပ္ေရး။ ။ သ ္၊ ကိမ္၊ ဝါး၊

အ ားအ ာ။ ။ မို၊
ေတာထြက္ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္ႏွ ့္
သ ္သီးမ်ား၊ ေတာထြက္ ပ ၥည္းမ်ား
ေ

30
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ိုက္ပ်ိဳးျခ ္း။ သ ္ပ ္မ်ား
ျပန္လည္အေပါက္ျမန္ရန္
ေတာပ ္မ်ား ခုတ္ထြ ္ျခ ္း ႏွ ့္
တိရိ ာန္မ်ား ထိန္းေက်ာ ္းျခ ္း။

ိုက္ပ်ိဳးသ ္ေတာ

အိမ္ေထာ ္ ု

(ထ ္းရွဴး)

သ ္၊ ေလာ ္ ာထ ္း၊ မို၊

အလွည့္က် ီမံခန္႔ခြဲျခ ္း။

ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္၊ သ ္သီး ( ြန္ပလြံသီး

သ ္ခုတ္ယူၿပီးလွ် ္

ႏွ ့္ သဖန္းသီး)၊ ေ

မီးရွိဳ႕ရွ ္းလ ္း။ ေျမ

းဝါးပ ္မ်ား၊

ီ

ျပန္ျပည့္လာေ ရန္ ိုက္ပ်ိဳးျခ ္း၊

ထန္းရြက္

ေတာပ ္မ်ား ခုတ္ထြ ္ျခ ္း ႏွ ့္
တိရိ ာန္မ်ား ထိန္းေက်ာ ္း
ျခ ္းျဖ ့္ သ ္ေတာ ျပန္လည္
ေပါက္ေရာက္ေ ျခ ္း။
သန္႔ရွ ္းေသာ သ ္ေတာ

ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အ ည္း

အမ်ိဳးအ ားႏွ ့္ အရြယ္အ ား

သန္႔ရွ ္းရာ သ ္ေတာ

အမ်ားအျပား၊ အခ်ိဳ႕ဝ ္ခြ ့္မရွိပါ။

သ ္ခုတ္ခြ ့္မရွိ။ အမဲ မလိုက္မွီ

အေတာ္မ်ားမ်ား

နတ္မ်ားအား ပူေ ာ္။

ား န္ေခ်ာ ္း ႏွ ့္

ေရအို ္။ အခ်ိဳ႕မွာ သမ ္၊ ေျပာ ္
ႏွ ့္ အျခားေတာရို ္းတိရိ ာန္မ်ား
အမဲလိုက္ကြ ္း
သ ္သီးခ ္း

အိမ္ေထာ ္ ု

ဝ ္ေ ြ။ ။ လိေမာ္၊

ီးသီး၊ ေထာပတ္သီး

ပထမႏွ ္မ်ားတြ ္ ပါးႏွ ့္
ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ား
ညွပ္ ိုက္ပ်ိဳး။

သက္ကယ္ခ ္း

ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အ ည္း

ေခါ ္မိုးအတြက္ သက္ကယ္

ဒိန္းကေလးေဝးႏွ ့္ ကိုကီးတြ ္

ပ်ားေတာ ္မ်ား

အုပ္ ု

အိမ္တြ ္းသံုးႏွ ့္ ဝ ္ေ ြ။ ။ အ ားအ ာႏွ ့္

ပံုမွန္အားျဖ ့္

ေ

ပ်ားသိုက္တ ္သိုက္မွ ပ်ားရည္ကို

းဝါးအတြက္ ပ်ားရည္

လူ ၅-၆ ေယာက္ခန္႔မွ
ပို ္

ို ္ရယူႏို ္သည္။

ဖသား ုတူရန္ မလိုပါ။
အိမ္ဥယ်ာဥ္ၿခံ

အိမ္ေထာ ္ ု

ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္၊ ေ
ေ

းဖက္ဝ ္အပ ္၊

ဝါးပ ္၊ သ ္သီးမ်ား။

ေအာ္ဂ ္းန ္၊ အိမ္တြ ္း
ခ်က္ျပဳတ္ေရး မီးဖိုမွ ရေသာ
ျပာျဖ ့္ ေျမ

ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္

အိမ္ေထာ ္ ု

ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္၊ ပီေလာပီနံ

ကိုကီးေက်းရြာအနီးရွိ

ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား

ိုက္ခ ္း ယ္မ်ား
ရပ္ရြာ

အပန္းေျဖျခ ္းႏွ ့္
ယဥ္ေက်းမွဳ

ီျဖည့္

ို ္ရာ

အပန္းေျဖေနရာ၊ ပြဲေတာ္ႏွ ့္

အပန္းေျဖေနရာမ်ားကို

အားက ားကြ ္း

ေက်းရြာအတြက္
အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားမွ လွဴဒါန္း

ျပည္သူပို ္ ေနရာ

ႏို ္သည္။
႐ိုးရာယဥ္ေက်းမွဳ

ို ္ရာ

မ်ိဳးႏြယ္ ု

ေနရာမ်ား

သန္႔ရွ ္းရာေတာ ္မ်ား အပါအဝ ္

မ်ိဳးႏြယ္ ုဓေလ့ႏွ ့္ အညီ

ယဥ္ေက်းမွဳ

ဤေနရာမ်ားကို ေက်းရြာ မ်ားမွ

ို ္ရာ၊ သမို ္း

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ
ားက်က္ေျမ

ို ္ရာ ႏွ ့္

ို ္ရာေနရာမ်ား
ီျဖည့္

ကာကြယ္ထားရွိ။
ိုက္ခ ္းမ်ား၊ ေလွကားထ ္

အိမ္ေထာ ္ ု၊

ႏြားေႏွာက္၊ ကြ်ဲ၊ ႏြား မ်ားမွ ေျမ

ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အ ည္း

ေပး၊ ျပန္လည္ ေပါက္ေရာက္လာေသာ

(သို႔) အမ်ိဳးတူအုပ္ ု

ေတာ ႏွ ့္ ိုက္သ ္ေတာမ်ားအား

ေပ တြ ္ တိရိ ာန္မ်ားကို

ရွ ္းလ ္းေပး။

ေက်ာ ္း။ ကိုကီးတြ ္ ရပ္ကြက္

ိုက္ခ ္း ႏွ ့္ သ ္ေတာေျမမ်ား

တ ္ခုခ် ္း ီ ႏြားေက်ာ ္းသား
တ ္ဦးရွိၿပီး၊ ေတာ ္ယာ
ားက်က္ေျမရွိသည္။
ေရထု

ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အ ည္း

ါး ႏွ ့္ အျခားေရေန သတဝါမ်ား

ေရႏွ ့္ ါးမ်ား ရရွိေရး
ျမ ္၊ ေခ်ာ ္း၊ အ ္းမ်ားကို
ရပ္ရြာလူထုမွ အသံုးျပဳႏို ္သည္။

ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ား
ေလွကားထ ္ ပါး ိုက္ခ ္းမ်ားကို ေျမကြက္မ်ားအျဖ ္ ပို ္းျခားထားၿပီး၊ ထိုေျမကြက္မ်ားကို အိမ္ေထာ ္ ု
မ်ားမွ ပို ္

ို ္၊ ိုက္ပ်ိဳး၊ ရိတ္သိမ္းၾကသည္။ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားေပါ ္းဖြဲ႔
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မ်ားကို တ ္လွည့္ ီ

ိုက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္းၾကၿပီး၊ အိမ္ရွ ္မိသား ုမွ မိမိတို႔ ိုက္ကြက္တြ ္ လာေရာက္ကူညီ

လုပ္အားေပးၾကသူမ်ားကို

ားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားျပ ္

္ ေကြ်းေမြးေလ့ရွိသည္။

ိုက္ခ ္းသို႔ ေရသြ ္း

ျခ ္းကို ၎တို႔ အားလံုးမွ ီမံၿပီး ေရသြယ္ေျမွာ ္းမ်ားကို မွ်ေဝအသံုးျပဳၾကသည္။ ကိုကီး႐ြာသားမ်ားသည္
မိမိတို႔ အသို ္းအဝို ္းၾကား ေရသြ ္း ိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေရျဖန္႔ေဝေရး ီမံရန္ ေရ ီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ
ကို မၾကေသးမွီက ဖြဲ႔ ည္းထားသည္။
ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳျပဳလုပ္ေသာ ေက်းရြာတ ္ခုခ် ္း ီတြ ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွ ္ေပါ ္း ၅၀ ေက်ာ္ကတည္းက
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလွကားထ ္

ပါး ိုက္ခ ္းမ်ားရွိသည္။ အိမ္ေထာ ္မိသား ု အမ်ား ုတြ ္

ိုက္ပ်ိဳးရန္

ေလွကားထ ္ ိုက္ကြက္ ရွိၾကၿပီး၊ ယ ္း ိုက္ကြက္မ်ားမွာ အေမြရထားေသာေျမမ်ား၊ အျခားသူမ်ားထံမွ ႏွ ္
အလိုက္ ွားရမ္း ိုက္ပ်ိဳးေသာေျမမ်ား (သို႔) ႏွ ္ခုလံုးေပါ ္းထားေသာ ိုက္ကြက္မ်ားျဖ ္ၾကသည္။
ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳျပဳလုပ္ေသာေက်းရြာမ်ားတြ ္

ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ားသည္

မိသား ုမ်ားအတြက္

ပါးသီးႏွံ ရရွိရန္ အဓိကအရ ္းအျမ ္ျဖ ္သည္။ ေတာ ္သူမ်ားသည္ ပါးသီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွ ့္ ေကာက္ညွ ္း
ပါးမ်ားကို

ိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး၊ ႏွ ္အလိုက္

ိုက္ပ်ိဳးရန္မ်ိဳးေ ့မ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားၾကသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီႏွ ့္

မတ္လမ်ားတြ ္ ေတာ ္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းတ ္ဝိုက္ရွိ ေတာ ္ေ ာ ္းမ်ားတြ ္
ပ်ိဳးခ ္းမ်ားမ်ိဳးခ်ေလ့ရွိသည္။ ထိုပ်ိဳးပ ္မ်ားကို

ြန္လ (သို႔)

ူလို ္လတြ ္ ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ားသို႔

ေျပာ ္းေရြ ႔ ိုက္ပ်ိဳးၿပီး၊ ေအာက္တိုဘာလႏွ ့္ ႏိုဝ ္ဘာလမ်ားတြ ္ ရိတ္သိမ္းၾကသည္။ ေတာ ္သူမ်ားသည္
ပဲ၊

ရုပ္၊ ခရမ္းသီး ႏွ ့္ အျခားဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ားကိုလည္း

ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းပတ္လည္တြ ္

ိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္အမ်ား ုကိုမူ ေတာ ္ယာ

ိုက္ခ ္းမ်ားႏွ ့္ မိသား ု

ဥယ်ာဥ္ၿခံ မ်ားတြ ္ ိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။
သ ္သီးၿခံမ်ား
ေတာ ္သူမ်ားသည္ မၾကာမွီလမ္းပမ္း

က္သြယ္ေရးေကာ ္းမြန္လာၿပီး သီႏွံမ်ားကို ေက်းရြာျပ ္ပသို႔

ပိုမိုလြယ္ကူ ြာျဖ ့္ တ ္ပို႔ေရာ ္းခ်ႏို ္ရန္ ေမွ်ာ္ကိုးလ်က္ လိေမာ္ၿခံမ်ား၊ ေထာပတ္သီးခ ္းမ်ားႏွ ့္ မက္မန္း
ၿခံမ်ားကို တိုးျမွ ့္ ိုက္ပ်ိဳးလာၾကသည္။

ြမရာအနီး အိႏိယနယ္ ပ္တြ ္ ေ ်း တ ္ ေ

ာက္လုပ္မွဳသည္

ကုန္သြယ္ေရး တိုးျမွ ့္လာရန္ အ ီအ ဥ္ရွိသည္ကို ျပေနသည္။ ေတာ ္သူမ်ားသည္ ေဒသတြ ္ ိုက္ပ်ိဳးရန္
သ ့္မသ ့္ မ္းသပ္ရန္ ေထာပတ္သီးပ ္မ်ားကို အိမ္ၿခံမ်ားႏွ ့္ သ ္သီး ိုက္ကြက္မ်ား တြ ္ တ ္ မ္းသပ္
ိုက္ပ်ိဳးလာၾကသည္။ အိမ္ေထာ ္မိသား ုမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေတာ ္ယာ ိုက္ခ ္းတ ္ခ်ိဳ႕ပို ္းကို သ ္သီး
ိုက္ခ ္း အျဖ ္ေျပာ ္းလဲၿပီး

ပါး၊ ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ားႏွ ့္အတူ သ ္သီးပ ္မ်ားကိုပါ

ိုက္ပ်ိဳးလာၾက

သည္။
ေလရွီးၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ေထာ ္မိသား ုမ်ားသည္ မိမိတို႔ဥယ်ာဥ္မ်ားမွ ရေသာ မက္မန္းသီးမ်ားမွ ရိုးရာမက္မန္း
ဝို ္ကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ မက္မန္းဝုိ ္မ်ားကို မၾကာေသးမွီကမွ အျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တ ္ေရာ ္းခ်လာၾကၿပီး၊
ဒိန္းကေလးေဝး ရြာအပါအဝ ္ အနီးနားရြာမ်ားရွိ ေတာ ္သူမ်ားကလည္း ေလရွီးၿမိဳ႕သို႔ တ ္းပို႔ ေရာ ္းခ်
ႏို ္ရန္ မက္မန္းပ ္မ်ား တ ္ ိုက္ပ်ိဳးလာၾကသည္။
ားက်က္ေျမ
ကြ်ဲ၊ ႏြား ႏွ ့္ ႏြားေနာက္မ်ား2 ကို ေတာ ္ယာ၊ လယ္ကြ ္းမ်ား၊ ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ား၊ သ ္ေတာမ်ားႏွ ့္
ေက်းရြာရွိ အျခား ိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားတြ ္ ေက်ာ ္းေလ့ရွိသည္။ အေၾကာ ္းမွာ ိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမ
မြန္လာေ ရန္ျဖ ္သည္။ ေတာရို ္းပ ္မ်ားကို ရွ ္းလ ္း

2

ီမ်ား ေကာ ္း

အပ ္မ်ား ကီးထြားလာေ ရန္ အိမ္ေမြးတိရိ ာန္

ႏြားေနာက္ (Mithun) မ်ားသည္ ေတာ ္အာရွႏွ ္႔ အေရွ႕ေတာ ္အာရွႏို ္ ံမ်ား၏ ေတာ ္ကုန္းထူထပ္ ေသာေတာမ်ားတြ ္ အေတြ႔ရမ်ား
ေသာ

ျခံေမြးတိရိ ာန္ႏြားအႏြယ္၀ ္သတ၀ါမ်ိဳး ိတ္မ်ားျဖ ္ပါသည္။

တန္ဖိုးအရွိ

ႏြားေနာက္မ်ားသည္

ေရာ ္း၀ယ္ႏို ္ေသာ၊

လဲလွယ္ႏို ္ေသာ

ုံးျခံေမြးတိရိ ာန္အမ်ိဳးအ ား ျဖ ္ေသာေၾကာ ္႔ နာဂယဥ္ေက်းမွဳတြ ္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မွပါ၀ ္ေနပါသည္။

ႏြားေနာက္မ်ား သည္ ားေသာက္ ည္႔ခံပြဲမ်ားႏွ ္႔ပြဲလမ္းသဘ ္မ်ားတြ ္ အခမ္းအနားအထိမ္းအမွတ္တခုလည္းျဖ ္ပါသည္။
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မ်ားကို ေတာ ္ယာ ိုက္ကြ ္းမ်ားတြ ္ ေက်ာ ္းၾကသည္။ ကိုကာ့မ်ိဳးႏြယ္ ုတြ ္ ဖသား ုတ ္ခုခ် ္း ီ မိမိ
တို႔အုပ္ ုရွိ မိသား ုမ်ား၏ တိရိ ာန္မ်ားကို ီမံရန္ ႏြားေက်ာ ္းသားတ ္ဦး ီထားရွိသည္။
သက္ကယ္ခ ္းမ်ား
ကိုကီးေက်းရြာ ေတာ ္ဘက္တြ ္ လူထုပို ္ သက္ကယ္ခ ္းမ်ားရွိၿပီး ေက်းရြာမွ မည္သူမ

ို သြားေရာက္

အိမ္အမိုးအတြက္ ဝါးႏွ ့္ သက္ကယ္မ်ား ရယူႏို ္သည္။
ပ်ား ြဲေသာ ေက်ာက္ေ

ာ ္မ်ား

အာရွပ်ားအေကာ ္ ကီးမ်ား (Apis dorsata) သည္ ေတာ ္အာရွႏွ ့္ အေရွ႕ေတာ ္အာရွတ ္ဝွမ္း ေတာ ္
နံရံမ်ားရွိ ေက်ာက္ကမ္းပါးယံမ်ားတြ ္ ပ်ားအံုမ်ား ေ

ာက္လုပ္ေနထို ္ၾကသည္။ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ား သည္

ပ်ားအံုမ်ားမွ ပ်ားရည္မ်ားရယူခြ ့္ ရွိၾကၿပီး ပ်ား ြဲေသာ ေက်ာက္ကမ္းပါးယံမ်ားကို အုပ္ ုမ်ားမွ ခြဲေဝ
ပို ္

ို ္ၾကသည္။ ပ်ားအံုမ်ားကို မထိခိုက္ေ ရန္ ပ်ားေတာ ္တ ္ဝိုက္ရွိ သ ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္း

ကာကြယ္ထားၾကသည္။ ပ်ား ြဲေသာေက်ာက္ေ
ျဖ ္ၿပီး၊ ပ်ာရည္ကို ေ

ာ ္မ်ားသည္ တန္ဖိုအရွိး

ံုးပို ္

ို ္မွဳမ်ား အနက္တ ္ခု

းဝါးအျဖ ္အသံုးျပဳကာ၊ ဝ ္ေ ြရရွိရန္ ေရာ ္းခ်ၾကသည္။ ပ်ားရည္ႏွ ့္ ပ်ားဖေယာ ္း

မ်ားကို သ ္ေတာရွိ ပ်ားအံုမ်ားႏွ ့္ ေျမျပ ္ရွိ Apis cerana ေခ ေျမေအာ ္းပ်ားမ်ားမွလည္းရယူၾကၿပီး၊
အ

ိပ္မရွိ ေသာ Melipona ႏွ ့္ Trigona ပ်ားမ်ိဳး ိတ္မ်ားမွလည္း ရယူၾကသည္။

0

အိမ္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား
ေက်းရြာမ်ားတြ ္ နာဂအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႔အိမ္အနီး တ ္ဝိုက္ရွိ ဥယ်ာဥ္မ်ားတြ ္ ဖရံုသီးမ်ား၊
ေျပာ ္း

န္မ်ားႏွ ့္ ပဲမ်ား အပါအဝ ္ ဟ ္းသီးဟ ္ရြက္မ်ိဳး ံုႏွ ့္ ေ

သည္။ အိမ္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားတြ ္ မက္မန္းပ ္၊

းဘက္ဝ ္အပ ္မ်ားကို

ိုက္ပ်ိဳးၾက

ွက္ေပ်ာပ ္၊ လိေမာ္ပ ္၊ ပ ္မွဲ႔သီးပ ္၊ သ ္ေသာ္သီးပ ္ႏွ ့္

ေထာပတ္သီးပ ္မ်ားအပါအဝ ္ အသီးပ ္မ်ားကိုလည္း ိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ထိုဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားသည္ ထိုနာဂ
ေဒသရွိ အျခား ိုက္ပ်ိဳးခ ္းမ်ားနည္းတူ ေအာ္ေဂးန ္ ၿခံမ်ားျဖ ္ၾကသည္။ ထိုဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားကို မိသား ု
မီးဖို ေခ်ာ ္မွရေသာ ျပာမ်ားျဖ ့္ ေျမၾသ ာထည့္သြ ္း ိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။
ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား
ကိုကီးမ်ိဳးႏြယ္ ုတြ ္ အခ်ိဳ႕အိမ္ေထာ ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ရြာအနီး ဥယ်ာဥ္ေျမကြက္မ်ားတြ ္ပီေလာပီနံႏွ ့္
ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ားကို ိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။
အပန္းေျဖေနရာမ်ားႏွ ့္ အမ်ားျပည္သူက ားကြ ္းမ်ား
ေက်းရြာမ်ားတြ ္ အားက ားကြ ္း ႏွ ့္ ပြဲေတာ္က် ္းပေရးကြ ္း အ ရွိေသာ ျပည္သူပို ္ေနရာမ်ားရွိၿပီး၊
ယ ္းတို႔ကို လူထုမွအသံုးျပဳႏို ္ရန္ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားမွလွဴဒါန္း ထားၾကသည္။

ြမရာတြ ္ ရြာကုန္းထိပ္ရွိ

ျမတ္ခ ္းျပ ္ကို ျပည္သူပို ္ အပန္းေျဖေနရာအျဖ ္ ထားရွိသည္။ လူထုမွျပဳလုပ္ေသာ အ ီအ ဥ္မ်ားႏွ ့္
ပြဲေတာ္မ်ားက် ္းပႏို ္ရန္ လမ္းေအာက္ပို ္းတြ ္ ေျမကြက္တ ္ခုကို မၾကာေသးမွီကမွ အိမ္ေထာ ္တ ္ခုက
လွဴဒါန္း ထားသည္။
႐ိုးရာအထြ ္ျမတ္ေနရာမ်ားႏွ ့္ ယဥ္ေက်းမွဳ အထ ္ကရေနရာမ်ား
မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားသည္

သန္႔ရွ ္းေသာေတာ ္မ်ား အပါအဝ ္ မိမိတို႔၏မ်ိဳးႏြယ္ ု ယဥ္ေက်းမွဳ၊ သမို ္းႏွ ့္

ဘာသာေရးတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ ေနရာမ်ားႏွ ့္ ေတာ ္မ်ားကို
0

ီမံထိန္းသိ္မ္းထားၾကသည္။ ယ ္း

ပ်ားမ်ိဳး ိတ္မ်ားႏွ ္႔ ရိုးရာပ်ားေမြးျမဴမွဳအေလ႔အထမ်ားသည္ ပ်ားေမြးျမဴေရးကိုျမွ ္႔တ ္ရန္ ႏို ္ ံေတာ္ အ

္႔လုပ္ေ

ာ ္မွဳတခုျဖ ္ေသာ

နာဂေျမပ်ားေမြးျမဴေရးႏွ ္႔ပ်ားရည္ထုတ္လုပ္ေရးတာ၀န္(Nagaland Beekeeping and Honey Mission) မွ မွတ္တမ္းတ ္ထားပါသည္။
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ေနရာမ်ားသည္ ေက်းရြာ၏ နယ္နိမိတ္အတြ ္းတြ ္ရွိၿပီး မ်ိဳးႏြယ္ ုဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွ ့္အညီ ကာကြယ္
ထိန္းသိမ္း ီမံရန္ ေက်းရြာမ်ားတြ ္ တာဝန္ရွိသည္။
ေရအရ ္းျမ ္မ်ား
ဒိန္းကေလးေဝးတြ ္

အိမ္ေထာ ္ ုတ ္ခုမွ

ေတာ ္ယာ ိုက္ခ ္းကို

ါးကန္အျဖ ္

ေျပာ ္းလဲကာ

ac uaculture နည္းပညာျဖ ့္ မ္းသပ္ေနသည္။ မ္းေခ်ာ ္းမ်ားကို ပတ္လည္ရွိ ရြာမ်ားမွ သန္႔ရွ ္းေအာ ္
ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။ ကိုကီးေက်းရြာတြ ္ ေနထို ္ၾကသူမ်ားသည္ မိုးရာသီအကုန္တြ ္ ေခ်ာ ္းကို
ည္ပိတ္

ုန္

္းေသာ ါးမ်ားကို ဖမ္းေလ့ရွိသည္။ ါးေသးေလးမ်ားႏွ ့္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ

ါးမ်ားသည္ တာေပါက္မ်ားမွ ထြက္သြား

ရသျဖ ့္ အနာဂါတ္အတြက္ ါးမ်ိဳးမ်ား

ထားႏို ္သည္။ ထို ါးဖမ္းေရကာတာကို လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၄၀ ခုႏွ ္မ်ားက လုပ္ေ
လုပ္ န္းအတြက္

အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖ ့္

လူတ ္ဦးအား

က္လက္ထိန္းသိမ္း

ာ ္ခဲ့ေသာ လူထုအက်ိဳးျပဳ

အခမ္းအနားျဖ ့္

ေပးအပ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ါးမ်ားကိုရြာသူ ရြာသားအားလံုးမွ သြားေရာက္ ဖမ္းႏို ္သည္။

ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ကိုကီ (Koki) ေက်းရြာရွိ ါးဖမ္း ည္းရိုးတခုအားတည္႔မတ္ေနပုံ

အမဲလိုက္ျခ ္း
အမဲလိုက္ျခ ္းသည္
ေ

နာဂတို႔၏

အရိုး ြဲေနၿပီျဖ ္ေသာ

ယဥ္ေက်းမွဳတ ္ခုျဖ ္သည္။

းဝါးမ်ား ရရွိရန္၊ မိမိတို႔၏ သီးႏွံမ်ားႏွ ့္ အိမ္ေမြးတိရိ ာန္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွ ့္

အ ားအ ာႏွ ့္
ဝ ္ေ ြရရွိရန္

ေတာရို ္း တိရိ ာန္မ်ားကို အမဲလိုက္ၾကေလ့ရွိသည္။ ရြာသူ၊ရြာသားမ်ား မိမိတို႔ေက်းရြာရွိ ေတာေတာ ္မ်ား
တြ ္ အမဲလိုက္ခြ ့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားအားျဖ ့္ လယ္ကြ ္း၊
လာေရာက္ေသာ ေတာေကာ ္မ်ားကိုသာ အခြ ့္ေကာ ္းယူ

ိုက္ခ ္း၊ ေတာ ္ယာ ားက်က္မ်ားသို႔

အမဲလိုက္ၾကေလ့ရွိသည္။ ေတာဝက္မ်ား

( us crofa) ႏွ ့္ သမ ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ား ႏွ ့္ ေတာ ္ယာ ိုက္ခ ္းမ်ားရွိ

ပါးမ်ားကို

လာေရာက္ ားေသာက္ ၾကၿပီး၊ အာရွဝက္ဝံနက္မ်ား (Ursus thibetanus) မွ တ ္ခါတ ္ရံ ေတာ ္ယာ
ိုက္ခ ္းမ်ားရွိ ေျပာ ္းမ်ားကို လာေရာက္ ားၾကသည္။ အထူးသျဖ ့္ ေတာရို ္းတိရိ ာန္မ်ားမွ မိမိတို႔၏
အိမ္ေမြးတိရိ ာန္မ်ားကို လာေရာက္သတ္ျဖတ္ ားေသာက္လွ် ္ အိမ္ေမြးတိရိ ာန္မ်ား

က္လက္ မ

ံုး

ရွံဳးရေအာ ္ အမဲလိုက္ထြက္ ၾကေလ့ရွိသည္။ ေက်းရြာရွိ လူအနည္း ယ္သာ ေတာနက္မ်ားသို႕ ရက္ရွည္
အမဲလိုက္ခရီးထြက္ၾကသည္။
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နာဂမ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ခ်ိဳ႕တြ ္ အမဲလိုက္ျခ ္းႏွ ့္ ပတ္သက္ၿပီး ရိုးရာဓေလ့ျပ ာန္းခ်က္မ်ားရွိၿပီး၊ တိရိ ာန္မ်ား
မ်ိဳးပြားခ်ိန္တြ ္ အမဲလိုက္ျခ ္းကို တားျမ ္ထားသည္။ အျခားမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားတြ ္မူ အမဲလိုက္ျခ ္းႏွ ့္
ပတ္သက္ၿပီး အမဲလိုက္မည့္ေနရာႏွ ့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္ အနည္း ယ္သာရွိသည္။ သို႔ေသာ္
အမဲမလိုက္ႏို ္ေသာသက္ ကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မု

ိုးမမ်ား ႏွ ့္ မသန္ ြမ္းသူမ်ား အပါအဝ ္ ေက်းရြာရွိ အျခား

သူမ်ားအား ရရွိလာေသာ အသားမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ခြဲေဝ ေပးရမည္ကိုမူ ရိုရာဓေလ့
မ်ားရွိသည္။ ဒိန္းကေလးေဝးရွိ မု

ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္း

ိုးတ ္ဦး ေျပာျပခ်က္အရ ေတာေကာ ္မ်ားကို အုပ္ ုလိုက္ ေတြ႔လွ် ္

အခ်ိဳ႕ကို မထိခိုက္ေ ပဲ အၿမဲလြတ္ေပးရသည္။ အခ်ိဳ႕နာဂရြာမ်ားတြ ္ အမဲလိုက္ျခ ္းကို ခြ ့္မျပဳေသာ
ေနရာမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားၾကသည္။
အခ်ိဳ႕နာဂမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားတြ ္

တိရိ ာန္မ်ိဳး ိတ္အခ်ိဳ႕ကို

ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ

အမဲလိုက္ျခ ္းမွ

ကာကြယ္ေပးထားသည္။ သမာန္းက်ား (Neofelis nebulosa) သည္ နာဂယဥ္ေက်းမွဳတြ ္ အထူးေနရာ
ရထားသည္။
ခ်ိတ္

ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း

က္မွဳရွိၾကသည္။ မု

ယံုၾကည္မွဳအရ

အခ်ိဳ႕နာဂလူမ်ိဳးမ်ားသည္

ထိုက်ား၏ဝိဥာဥ္ႏွ ့္

ိုးေကာ ္းတ ္ေယာက္သည္ ရိုေသမွဳမထားပဲ ထိုက်ားကို မည္သည့္အခါ

မွ်မပ ္ေခ်။
ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳျပဳလုပ္ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြ ္ ေနထို ္သူမ်ားသည္ လယ္ကြ ္းမ်ားႏွ ့္ သ ္ေတာမ်ားတြ ္
ေတြ႔ရွိရေသာ

ေတာရို ္းတိရိ ာန္ေကာ ္ေရ ေလ်ာ့က်လာသည္ကို သတိမူမိၾကသည္။ ဤသို႔က်

္း

လာမွဳသည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွ ္မ်ားက ေသနတ္မ်ားပိုမိုလြယ္ကူ ြာရရွိႏို ္ေသာေၾကာ ့္ ျဖ ္သည္ ဟုအခ်ိဳ႕က
ိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ေ

ာက္လုပ္ေရးလုပ္ န္းမ်ားအတြက္ သ ္ပ ္မ်ား ခုတ္လွဲလာသည့္ ေနာက္ပို ္း

တြ ္ ေတာရို ္းတိရိ ာန္ေကာ ္ေရ က်

္းလာမွဳကို သတိမူမိၾကသည္။ အေျပာ ္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္

ေတာရို ္းတိရိ ာန္မ်ားကို ပိုမိုေကာ ္းမြန္ ြာကာကြယ္ေပးႏို ္ရန္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ကို အသံုးျပဳႏို ္
သည္။ ထိုသို႔လုပ္မွသာ ေနာ ္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ ေတာေကာ ္မ်ား ရရွိႏုိ ္မည္ျဖ ္ၿပီး ေတာရို ္း
တိရိ ာန္ႏွ ့္ အမဲလိုက္ျခ ္း

ို ္ရာ နာဂရိုးရာဓေလ့မ်ားကိုလည္း

က္လက္ထိန္းသိမ္း ထားႏို ္မည္ျဖ ္

သည္။
အမဲမလိုက္ရ နယ္ေျမႏွ ့္ ေတာရို ္းတိရိ ာန္ေဘးမဲ့ေတာမ်ားကို ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ျဖ ့္ နာဂရြာမ်ား
မွ ထားရွိၾကသည္။ အိႏိယဘက္ျခမ္းရွိ ထ ္ရွားေသာ ဥပမာတ ္ခုမွာ Khonoma သဘာဝထိန္းသိမ္း
ကာကြယ္ေရး

ႏွ ့္

Tragopan

ေဘးမဲ့ေတာတို႔ျဖ ္ၾကသည္။31

က်လာမွဳ ကို ေျဖရွ ္းရန္ ေက်းရြာအ ည္းအေဝးမ်ားမွ တ ္

ေတာရို ္းတိရိ ာန္ေကာ ္ေရေလ်ာ့

့္ ေက်းရြာမ်ားႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားမွ အေျပာ ္း

အလဲမ်ား ခ်မွတၿ္ ပီး ထိအ
ု ေျပာ ္းအလဲမ်ားကို ရိုးရာတရားေရး န ္ႏွ အ
့္ ညီ ရိုးရာအဖြအ
႔ဲ
ည္းမ်ားမွတ ္
ၾကပ္မွတ္ႏို ္ေရး ေ

့္

ာ ္ရြက္ရန္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္တြ ္ ထိေရာက္သည့္မူေဘာ ္ရွိသည္။

Jhum ေခ ေတာ ္ယာ
ေတာ ္ယာသည္

ေတာ ္ကုန္းေတာ ္ေက်ာမ်ားတြ ္

ိုက္ပ်ိဳးေသာ န ္ျဖ ္ၿပီး

ေတာ ္သူမ်ားသည္

ိုက္ပ်ိဳးေျမကို မီးရွိဳ႕ရွ ္းလ ္းၿပီး သီးႏွံမ်ားကို တ ္ႏွ ္ (သို႔) ႏွ ္ႏွ ္ ိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္တြ ္
ေတာရို ္းပ ္မ်ား သဘာဝအတို ္းျပန္လည္ ေပါက္ေရာက္ေ ၿပီး ေျမ

ီမ်ားျပန္တက္ကာ ေပါ ္းပ ္မ်ား

ရွ ္းလ ္းေအာ ္ထားရွိသည္။ Jhum ဟူသည္ ဤကဲ့သို႔ အလွည့္က်

ိုက္ပ်ိဳးေသာနည္းကို နာဂလိုေခ

ေဝ ေသာ အမည္ျဖ ္ၿပီး၊ ၎ကို ျမန္မာလို ေရြ႕ေျပာ ္း ေတာ ္ယာ ဟုလည္းေခ သည္။ Jhum သည္

31
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ားနပ္ ရိကၡာဖူလံုေရး၊ ီဝမ်ိဳး ိတ္မ်ားႏွ ့္ ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ၿပီး အကုန္အက်
သက္သာ

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အလွည့္က် ိုက္ပ်ိဳးေရး န ္ျဖ ္သည္။

2

တိမ္ၾကားမွ ဟြန္း (Jhum) ေျမလပ္မ်ား

ေျမယာပို ္

ို ္မွဳ မလံုၿခံဳျခ ္း

Jhum ေျမယာပို ္

ို ္မွဳသည္ အထူးသျဖ ့္ လံုၿခံဳမွဳမရွိေပး၊ အဘယ့္ေၾကာ ့္

ိုေသာ္ Jhum

ေျမယာကို VFV ေျမအမ်ိဳး ားထဲ ထည့္သြ ္းထားသည္ (သို႕) သ ္ေတာျပဳန္တီးရာေနရာအျဖ ္
သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာ ့္ ျဖ ္သည္။ Jhum သည္ ထိခိုက္မွဳနည္းၿပီး အလွည့္က်
ပ်ိဳးေသာ ဥယ်ာဥ္ ိုက္ခ ္း န ္ ဟု

ိုလွ် ္ ပိုတိက်မည္ျဖ ္သည္။ မသ ့္ေလ်ာ္ေသာ

သတ္မွတ္လာျခ ္းေၾကာ ့္ Jhum ေျမမ်ားသံုး ြဲခြ ့္

ိုက
ုန္မ်ား

ံုးရွံဳးလာရၿပီး၊ က်န္ေျမမ်ားကို ေရရွည္

တည္တံ့ ြာ အသံုးျပဳ ိုက္ပ်ိဳးရန္ ခက္ခဲလာသည္။

ေက်းရြာတ ္ရြာ တ ္ တည္ေထာ ္လွ် ္ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားသည္ ေတာေတာ ္မ်ားကို ဦး ြာ ခုတ္ထြ ္
ရွ ္းလ ္း ိုက္ပ်ိဳးျခ ္းျဖ ့္ ေျမယာပို ္

ို ္မွဳကို ရယူၾကသည္။ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားသည္ Jhum ိုက္ခ ္းမ်ား

ကို ပလပ္ထားၿပီး တ ္ဖန္ျပန္လည္ ရွ ္းလ ္း ိုက္ပ်ိဳးေသာ

က္ဝန္းအားျဖ ့္ မိမိတို႔၏ ေျမယာပို ္

ုိ ္

မွဳကို ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာႏို ္ ံရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ အျခားတို ္းရ ္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွ
က် ့္သံုးေသာ အလွည့္က် ိုက္ပ်ိဳးေရး န ္ႏွ ့္ ကြာျခားၿပီး ိုက္ပ်ိဳးရန္ Jhum ကိုခုတ္ထြ ္ ရွ ္းလ ္းတို ္း
တြ ္ ေျမယာကို အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားၾကားျပန္လည္ ခြဲေဝေလ့ရွိၾကသည္။

2

ဤ ိုက္ပ်ိဳးမွဳပုံ ံသည္ ီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ားကို ပိုမိုထိန္းသိမ္း
ေျမ

အေတြ႔ရမ်ားေသာၾကီးမားသည္႔ ိုက္ပ်ိဳးေရး

ို ္ရာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားထက္

ီလႊာ၊ ေရထု၊ ေျမထုမ်ားအေပ ထိခိုက္မွဳပိုနည္းပါသည္။ ee Rerkasem K, Lawrence D, Padoch C, chmidt-Vogt D, iegler

A D and Bruun T B (200 ). Conse uences of widden Transitions for Crop and Fallow Biodiveristy in outheast Asia.
Human cology

,

0 and iegler A D, Bruun T B, Guardiola-Claramonte M, Giambelluca T

, Lawrence D and

Lam N T (200 ) nviornmental Conse uences of the Demise of widden Cultivation in Montane Mainland outheast
Asia: Hydrology and Geomorphology. Human cology
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အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားသည္ မိမိတို႔၏

ိုက္ကြက္မ်ားကို အသံုးျပဳခြ ့္ရွိၾကၿပီး၊ ရပ္ရြာမွ

တ ္ခ်ိဳ႕ကို ကို ္ထားသည္။ အဘယ့္ေၾကာ ့္

ီမံခန္႔ခြဲမွဳ အခြ ့္အေရး

ိုေသာ္ ေတာ ္သူမ်ားသည္ ႏွ ္ ဥ္ အ ည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး

Jhum ိုက္ခ ္းမ်ားအတြက္ ခုတ္ထြ ္ရွ ္းလ ္းမည့္ ေနရာမ်ားကို ေ

ေသာ အိမ္ေထာ ္မ်ားကို တ ္ႏွ ္ေျမ ွားရမ္းေပးရာတြ ္လည္း Jhum

ြးေႏြးၾကသည္။ ုိက္ပ်ိဳးေျမလိုအပ္
ိုက္ပ်ိဳးေျမ သည္သာအမ်ား

ံုး

ျဖ ္သည္။
ေက်းရြာတ ္ရြာ ထူေထာ ္ၿပီးေနာက္တြ ္ Jhum အတြက္ေျမႏွ ့္ သ ္ေတာေျမမ်ားကို ကန္႔သတ္ ပို ္းျခား
သတ္မွတ္သည္။ ရပ္ရြာမွ ီမံေသာ သ ္ေတာ ရိယာတြ ္ Jhum ိုက္ကြက္မ်ားရွ ္းလ ္းရန္ ရိုးရာဓေလ့
ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံမွဳ န ္အရ ခြ ့္မျပဳေပ။ ထိုသ ္ေတာမ်ားတြ ္ တ ္ဦးဦးမွ Jhum
(သို႔) အေၾကာ ္းတ ္ခုခုေၾကာ ့္ ခုတ္ထြ ္ရွ ္းလ ္းမည္

ို္က္ခ ္းအတြက္

ိုပါက ေက်းရြာေကာ ္ ီႏွ ့္ အျခား သက္

ို ္ရာ

အာဏာပို ္မ်ား၏ ခြ ့္ျပဳခ်က္လိုအပ္သည္ သို႔မဟုုတ္ပါက ဒဏ္ရိုက္ျခ ္းကို ခံရမည္ျဖ ္သည္။
အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားသည္ ကပ္လွ်က္ရွိေနေသာ
ုေပါ ္း လုပ္ေ

ာ ္ေလ့ရွိသည္။ ပထမဦး

ိုက္ခ ္းမ်ားကို ခုတ္ထြ ္ရွ ္လ ္းရာတြ ္ အတူတကြ

ံုး လက္ျဖ ့္ရွ ္းလ ္းၿပီးလွ် ္ ျပန္လည္မီးရွိဳ႕ရွ ္းလ ္းသည္။

န္နဝါရီႏွ ့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမ်ားတြ ္ Jhum ိုက္ခ ္းမ်ားကို ရွ ္းလ ္းၾကသည္။ ခုတ္ထြ ္ရွ ္းလ ္းထားေသာ
ေတာပ ္မ်ားကို အေျခာက္ခံရန္ အနည္း

ံုး သံုးပတ္၊ ေလးပတ္ခန္႔ ေ ာ ့္ၿပီးလွ် ္ ေက်းရြာတ ္ခု ီမွ

ေန႔တ ္ေန႔ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ ႏွ ့္

ၿပီလအေ ာပို ္း ၾကားကာလတြ ္

ိုက္ခ ္းကို

ထိန္းခ်ဳပ္ရွိဳ႕မီးျဖ ့္ ရွ ္းလ ္းၾကသည္။
ထိန္းခ်ဳပ္မီးရွိဳ႕ျခ ္းသည္ ကမာတ ္ဝွမ္းတြ ္ ေတာ ္သူမ်ားႏွ ့္ သ ္ေတာထိန္းသိမ္းသူမ်ားမွ အမ်ား

ံုး

က် ့္သံုးေသာ ီမံမွဳ န ္တ ္ခုျဖ ္သည္။ ထိုသို႔မီးရွိဳ႕ျခ ္းျဖ ့္ ျပာမွရေသာ အဟာရမ်ားကို အပ ္မွ ုပ္ယူ
ားသံုးႏို ္သည္။ မီးရွိဳ႕ျခ ္းျဖ ့္ အပ ္အဟာရမ်ားရရွိေ ၿပီး၊ ေျမရွိအက္

္ဓာတ္ကို ေလ်ာ့ပါးေ သည္။

ေပါ ္းပ ္မ်ား၊ အပ ္မ်ား၊ ေျမေအာ ္းေရာဂါပိုးမ်ားႏွ ့္ ပိုးမႊားမ်ားကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ေ သည္။33
မီးကူး

က္ျခ ္းမွ ကာကြယ္ရန္

ိုက္ခ ္းပတ္လည္ရွိ ေတာပ ္မ်ားကို ႏွ ္မီတာ၊ သံုးမီတာခန္႔ ရွ ္းလ ္း

ထားသ ့္ေၾကာ ့္ ကိုကီးေက်းရြာရွိ ေတာ ္သူမ်ားမွ ရွ ္းျပသည္။ အထူးသျဖ ့္ ေက်းရြာမ်ား၊ ျမတ္ေတာမ်ား
ႏွ ့္ ရပ္ရြာပို ္သ ္ေတာမ်ား အနီးရွိ အခ ္းမ်ားကို မီးရွိဳ႕ရွ ္းလ ္းရာတြ ္ ဤသို႔ မီးကိုတား

ီး ကာကြယ္

ထားျခ ္သည္ အေရး ကီးသည္။ ရပ္ရြာပို ္ေတာမ်ားႏွ ့္ ရြာေျမမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္ ီးေ လွ် ္ ဒဏ္ရိုက္
ျခ ္းျဖ ့္ ျပ ္ဒဏ္ေပးႏို ္သည္။

KHËYEBONG
Khëyebong မ်ားသည္ Jhum ိုက္ခ ္းရွိ တန္ဖိုးျမွ ့္ သီးႏွံမ်ား ိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ဥယ်ာဥ္ ယ္
ေလးမ်ား ျဖ ္သည္။34
Jhum ိုက္ခ ္းကို ရွ ္းလ ္း မီးရွိဳ႕ၿပီးေသာ အခါ ေတာ ္သူမ်ား သည္ တ ္ဝက္မီးေလာ ္ထားၿပီး
ေသာ သ ္ကို ္းေျခာက္မ်ားကို ဒုတိယအ ကိမ္ ျပန္လည္ ုပံု မီးရွိဳ႕ျခ ္းျဖ ့္ ေျမ
ပိုမို ရရွိေ သည္။ Jhum
ေ

ီရရွိရန္ ျပာမ်ား

ိုက္ခ ္းတြ ္ ဤကဲ့သို႔ ေျမကြက္ေလးမ်ားထားရွိၿပီး ေရႊလံဘို ရုပ္၊

ာ ္း ၾကက္သြန္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ဂ် ္း၊ ေ

းဖက္ဝ ္ အပ ္ ႏွ ့္ ေ

းဝါး ပ ္မ်ား အပါအဝ ္

သီးႏွံမ်ား ေရာေႏွာ ိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

ပထမႏွ ္ Jhum ိုက္ခ ္း ိုက္ပ်ိဳးရာတြ ္ ပါး၊ ေျပာ ္း၊ ပဲ၊ ပိန္းဥ၊ သခြါး၊ ဖရံု၊ အာလူး၊
ေျပာ ္း

33

ီထြက္သီးႏွံႏွ ့္

န္ မ်ားကို ုိက္ပ်ိဳး ၾကသည္။ ဒုတိယႏွ ္တြ ္ ရြာႏွ ့္ နီးေသာ Jhum ခ ္းမ်ား ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္

Kerkhoff,

. . and

harma

. (comps.). 200 . Debating

hifting Cultivation in the

astern Himalayas: Farmers

Innovations as Lessons for Policy. Kathmandu: ICIM D.
34

Kh yebong သည္ ၄ ္းေျမကြက္မ်ားကို Makury ဘာသာ ကားျဖ ္႔ေခ
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အခ်ိဳ႕ကို

က္လက္ ိုက္ပ်ဳိးၿပီး၊ မို ႏွ ့္ သက္ကယ္မ်ားကို ရယူၾကသည္။ ဒုတိယႏွ ္တြ ္ ရြာႏွ ့္နီးေသာ

Jhum ိုက္ခ ္းမ်ား သီးႏွံအခ်ိဳ႕ကို ိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည္။

ပါး ိုက္ပ်ိဳးရန္ ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ားကို ပိုႏွ ္သက္ၾကေသာ္လည္း Jhum သည္ ဟ ္းသီးဟ ္း
ရြက္မ်ိဳး ံု ိုက္ပ်ိဳးေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက

ိုက္ခ ္းျဖ ္ေသာေၾကာ ့္

အ ားထိုး မရႏို ္ဟု

ဒိန္းကေလးေဝးေက်းရြာရွိ

Jhum ခ ္းကို ႏြားေႏွာက္၊ ကြ်ဲ ႏွ ့္ ႏြား

ိုသည္။ ဒုတိယႏွ ္မွ

ားက်က္အျဖ ္

အသံုးျပဳၾကသည္။ တိရိ ာန္မ်ားကို ပလပ္ Jhum ခ ္းမ်ားတြ ္ ေက်ာ ္းျခ ္းျဖ ့္ အပ ္ ယ္မ်ား ပတ္လည္ရွိ
ေတာပ ္မ်ားကို

ရွ ္းလ ္းေ သည္။

ားက်က္ေျမအျဖ ္

အသံုးမျပဳေသာအခ ္းမ်ားႏွ ့္

ယွဥ္လွ် ္

ားက်က္ေျမအျဖ ္ အသံုးျပဳေသာ ပလပ္ Jhum ခ ္းမ်ားတြ ္ သ ္ပ ္မ်ား ကီးထြား ျမန္ၿပီး သ ္ေတာ

ျပန္လည္ေပါက္ေရာက္ရန္ ေႏွးေကြးေ ေသာ ၿခံဳႏြယ္မ်ား ႏွ ့္ ဝါးရံု နည္းပါးသည္။
ေတာ ္ယာေဟာ ္းမ်ားတြ ္ အလိုအေလ်ာက္ေပါက္ေရာက္ေသာ ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ား၊ မိႈမ်ား၊ ဝါးျမ ္
မ်ားႏွ ့္ အျခားအပ ္မ်ားကို မည္သူမ

ို သြားေရာက္ခူး

ြတ္ႏို ္သည္။ ေတာ ္ယာကြက္ရွိ ေရအို ္ မ်ားရွိ

ါး၊ ဂဏန္း၊ ႏွ ့္ ခရုမ်ားကို ရပ္သူရြာသားမ်ားမွ သြားေရာက္ ဖမ္းယူႏို ္သည္။ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားသည္
မိမိတို႔၏ ေတာ ္ယာေဟာ ္းေျမကြက္မ်ားရွိ ေလာ ္ ာထ ္းႏွ ့္ သ ္လံုးမ်ားကို ပို ္

ို ္ၾကၿပီး၊ ယ ္းအ

ကြက္အားျပန္လည္ရွ ္းလ ္းေသာအခါ တဲထိုးရန္ ၎သ ္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ဒိန္းကေလးေဝး႐ြာ
တြ ္ ခြ ့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ Jhum ကြက္မ်ားမွ သ ္ခိုးထုတ္သူမ်ားအား ေက်းရြာေကာ ္ ီမွ သြားေရာက္ဖမ္း

ီး

ခဲ့ၿပီး သ ္မ်ားကို ေလာ ္ ာထ ္းအျဖ ္ အသံုးျပဳရန္ ေက်ာ ္းသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
ဒိန္းကေလးေဝးရြာတြ ္ ေတာ ္ယာအလွည့္က်သက္တမ္းအား

ယ္ႏွ ္ထားသည္။ ကိုကီးေက်းရြာကို

အုပ္ ု ၄ ခုခြဲထားသည္။ အုပ္ ု(၁) ႏွ ့္ (၂)မွ ီမံေသာ ပ ္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပ ္ျမ ့္
မ်ားရွိ

ိုက္ကြက္မ်ားကို ေတာ ္ယာေဟာ ္းအျဖ ္ထားရွိျခ ္းကာလမွာ

ပိုေအးေသာ ေနရာ

ယ္ႏွ ္ျဖ ္ၿပီး၊ အုပ္ ု ( ) ႏွ ့္

(၄) မွ ီမံေသာ ပ ္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပ ္ႏွိမ့္ အပူခ်ိန္ ပိုမိုျမ ့္မားေသာ ေနရာရိွ ိုက္ကြက္မ်ားကိုမူ ါးႏွ ္
ထားရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ
ယူေ

ာ ္လာခဲ့ၾကၿပီး၊

ယ္ႏွ ္ခန္႔က ေတာ ္သူမ်ားသည္ ကီးထြားျမန္ေသာ

ယ ္း ပါးမ်ိဳးသည္

ေကာ ္း ြာ ျဖ ္ထြန္းၾကသည္။ ထိုေျမတြ ္
ဝန္းျဖ ့္ ေျပာ ္းလဲ

ေအးေသာေျမာက္ပို ္းေဒသရွိ

အဓိက

ြမရာသို႔

ိုက္ခ ္းမ်ားတြ ္

ိုက္ပ်ိဳးေသာ ေတာ ္သူမ်ားသည္ ယခုအခါတြ ္

ါးႏွ ္ က္

ိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး၊ ႏွ ္ႏွ ္တြ ္ သီးႏွံ ိုက္ပ်ိဳးကာ အလွည့္က်ကာလ သံုးႏွ ္ထားရွိသည္။

အထြက္ႏွုန္းမွာမူ ယခ ္ကႏွ ့္ မတူပဲ ပိုမိုေကာ ္းမြန္ေၾကာ ္
ထ ္ျမ ္ယူ

Jhum

ပါမ်ိဳးကို

ိုၾကသည္။ ဤပံုဥပမာသည္ ယခ ္

ခ်က္ႏွ ့္ လႊဲေနၿပီး အလွည့္က်ကာသတ္မွတ္ထားရွိျခ ္းမွာ လူဦးေရတိုးပြားလာျခ ္း ႏွ ့္

က္ ပ္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေျမမ်ားကို ပိုမို ိတ္ ိတ္

ိုက္ပ်ိဳးလာၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာ ့္

ေျမအေျခအေနမွာ ေကာ ္းမြန္ေသာေၾကာ ့္ျဖ ္ၿပီး၊ ပိုမို အထြက္မ်ားကာ ေျမအရည္အေသြး က်

ိုေသာ္
္းျခ ္း

မဟုတ္ေပ။

ိုက္ပ်ိဳးေရးတြ ္ ေျမ ီမံခန္႔ခြဲျခ ္း
Jhum ိုက္ပ်ိဳးေရး န ္တြ ္ ိုက္ပ်ိဳးေျမကို ေျမလပ္အျဖ ္ထားရွိၿပီး သဘာဝအတို ္း ေျမ
ျခ ္းျဖ ့္ ေျမ

ီျပန္ တက္ေ

ီအရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းေလ့ရွိသည္။ ေျမလပ္အျဖ ္ထားရွိေသာ ကာလသည္

သဘာဝသ ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ ေပါက္ေရာက္လာၿပီး ေျမကို ယခ ္မ ိုက္ပ်ိဳးမွီကာလအတို ္း ျပန္ေကာ ္း
လာေအာ ္ ေ

ာ ္ရြက္ျခ ္းျဖ ္သည္။ ေျမ၏ ရူပေ ဒ၊ ဓာတုေ ဒႏွ ့္

ီဝေ ဒ

ို ္ရာ ဂုဏ္သတိမ်ား

အေပ ေရြ႕ေျပာ ္းေတာ ္ယာ ိုက္ပ်ိဳးျခ ္း၏ အက်ိဳးတက္ေရာက္မွဳကို မၾကာေသးမွီက မ္း
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွ ္ေပါ ္း ၀ အတြ ္း သိပံဂ်ာနယ္တြ ္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ား၏ ၉၀
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္ခ်က္အရ၊
ခန္႔တြ ္

ေရြ႕ေျပာ ္းေတာ ္ယာ ိုက္ပ်ိဳးျခ ္းသည္ ေျမ၏အရည္အေသြးကို အႏုတ္လကၡဏာဘက္ ေရာက္သြားေ
ျခ ္း မရွိေၾကာ ္းေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။
ေျမလပ္အျဖ ္ထားရွိေသာ ကာလတြ ္ ေျမသည္ အသ ္ျပန္ျဖ ္လာသည္။ ေျမလပ္အျဖ ္ထားရွိေသာ
ကာလသည္ အေတာ္အတန္ ရွည္လွ်ားသျဖ ့္ သဘာဝအတို ္းျပန္လည္ ေပါက္ေရာက္လာျခ ္းသည္
ေျမ၏ အရည္အေသြးႏွ ့္ ေဒသတြ ္းရွိ သက္ရွိမ်ိဳး ိတ္မ်ားကို ထိ္န္းသိမ္းေပးသည္။ ေျမလပ္အျဖ ္ထား
ရွိေသာ ကာလကို ခ်ံဳ႕လိုက္ေသာအခါ ေျမယာ ီမံမွဳကို ပိုမိုက် ္လ ္ေ သည္။ ဥပမာ ေအာ္ဂ ္းန ္ ေျမၾသ
ာေကြ်းျခ ္း ႏွ ့္ ႏိုက္ထရိုဂ် ္ဓာတ္အားျဖည့္ အပ ္မ်ား ိုက္ပ်ိဳးျခ ္း ျဖ ္သည္။36
နာဂေတာ ္သူမ်ားသည္ ေျမလပ္အျဖ ္ထားရွိေသာကာလကို ေျမ

ီျပန္တက္လာရန္

ကြ်ဲ၊ ႏြား ႏွ ့္ ႏြားေႏွာက္မ်ားကို Jhum ကြက္မ်ားတြ ္ေက်ာ ္းၿပီး ေျမ

ီမံထားရွိသည္။

ီျပန္လည္ရရွိေ သည္။ Jhum

မ်ားတြ ္ ပဲကို အၿမဲတမ္း ိုက္ပ်ိဳးၿပီး၊ ထိုသို႔ ိုက္ပ်ိဳးျခ ္းျဖ ့္ ေျမတြ ္ ႏိုက္ထရိုဂ် ္ဓာတ္ကို ရရွိေ သည္။

ြမရာအပါအဝ ္ နာဂရြာအခ်ိဳ႕ရွိ Jhum ိုက္ခ ္းမ်ားတြ ္ Alnus nepalensis ေခ ႏိုက္ထရိုဂ် ္ဓာတ္အား

ျဖည့္ အပ ္မ်ားေပါက္ေရာက္ၾကသည္။ ေျမလပ္အျဖ ္ထားရွိေသာ အခ ္းမ်ားကို ျပန္လည္ ရွ ္းလ ္းရာ
တြ ္ သ ္ပ ္မ်ားအရိပ္ရ

ေပါ ္းပ ္ ႏွ ့္ ျမတ္ပ ္မ်ား ကီးထြားမလားေအာ ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏို ္သည္အထိ

ေ ာ ့္ၾကသည္။ ထိုသို႔ေ ာ ့္ျခ ္းျဖ ့္ ိုက္ခ ္းအား ေျမလပ္အျဖ ္ထားရွိရမည့္ အနည္း

ံုးကာလကို သိရွိ

လိုက္နာရန္ အကူအညီ ျဖ ္ေ သည္။

ြမ္မ္ရာ (Somra) ရွိ ဟြန္း (Jhum) ေျမကြက္မ်ားတြ ္ ေျမ

ီလႊာအား ေျမၾသ ာေပးသည္႔ ေ

ာ ္းရြက္ေၾကြပ ္မ်ား

ေရခံပ ္ ိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴျခ ္းႏွ ့္ ေျမၾသ ာထိန္းသိမ္းျခ ္း

Alnus nepalensis: Maibau, Nbau Ning-bau Yang-bau (Kachin); Bachiing
(Somra Naga); Këbasang (Makury Naga); Rupro (Angami Naga); Hyang (Chin)
ဥယ်ာဥ္ ိုက္ခ ္း န ္တြ ္ Alder (Alnus nepalensis) ေခ ေရခံပ ္မ်ားကို အာရွတ ္ဝွမ္း
သား ဥ္ေျမး

က္ အသံုးျပဳလာၾကသည္။ Alder ပ ္မ်ားကို ပ ္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပ ္အျမ ့္

Filho A A R et al (201 ) သည္ အပူပို ္းေဒသတေလွ်ာက္ ေျမ

ီလႊာ၏ ရုပ္ပို ္း

ို ္ရာ၊ ဓာတုပို ္း

ို ္ရာ၊ ီ၀ပို ္း

ို ္ရာ ျဖ ္တည္မွဳမ်ား

အေပ ေရြ႕ေျပာ ္း ိုက္ပ်ိဳးျခ ္း၏ သက္ေရာက္မွဳမ်ားကို ေလ႔လာထားသည္႔ (၁၉၈၁) ခုႏွ ္က ထုတ္ေ၀ခဲ႔ေသာ သုေတသနေ
(၈၀) ႏွ ္႔ ျပန္လည္ သုံးသပ္သည္႔ေ

ာ ္းပါး

ာ ္းပါး (၉) ခုကို ေလ႔လာသုံးသပ္ထားပါသည္။ Ribeiro Filho A A, Adams C, Murrieta R

(201 ) The impacts of shifting cultivation on tropical forest soil: a review. Boletim do Museu Paraense m lio Goeldi.
Ci ncias Humanas. 8( ),
36

2

Cairns M (200 ) Conceptuali ing Indigenous Approaches to Fallow Management: A Road Map to this Volume. In
Cairns, M. ( d.) Voices from the Forest.

ashington DC: RFF Press
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ဓေလ႔ရိုးရာပို ္

ို ္ခြ ္႔ န ္ေအာက္တြ ္ အ ုအဖြဲ႔ပို ္သ ္ေတာေျမမ်ားအားကာကြယ္ထားပုံ

၁၀၀၀ မီတာ ႏွ ့္ ၂၅၀၀ မီတာ ၾကားတြ ္ ေတြ႔ရၿပီး ဟိမဝႏာတြ ္ ေပါက္ေရာက္ေသာ အပ ္မ်ိဳး
ိတ္မ်ားျဖ ္သည္။
A. nepalensis သည္ ၎ရွိအရြက္ ကီးမ်ား ႏွ ့္ ၎အပ ္၏ root nodules ရွိ ႏိုက္ထရိုဂ် ္
အားျဖည့္ Frankia ဘက္တီးရီးယားမ်ားမွတ ္

့္ ေျမ

ီမ်ားျဖည့္တ ္းေပးသည္။ အိႏိယ

ႏို ္ ံ၊ နာဂျပည္၊ ခိုႏိုမာေက်းရြာရွိ ေတာ ္သူမ်ားသည္ Alder ပ ္ေၾကာ ့္ ေျမ
မက်ပဲ သီးႏွံမ်ားကို ႏွ ္ႏွ ္

ီႏွ ့္ အထြက္ႏွဳန္း

က္တိုက္ ိုက္ပ်ိဳးႏို ္ၿပီး၊ ေျမလပ္အျဖ ္ ႏွ ္ႏွ ္သာထားရွိႏို ္သည္။

ေရြ႕ေျပာ ္းေတာ ္ယာ န ္တြ ္ Alder ပ ္မ်ားအသံုးျပဳျခ ္းကို ကခ် ္ျပည္နယ္၊

္ကို ္းတို ္း

ေဒသ ကီး၊ ၀ ကိုယ္ပို ္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြ ့္ရတို ္းႏွ ့္ ခ် ္းေတာ ္တန္းေဒသမ်ားတြ ္ မွတ္တမ္းျပဳ ုထား
သည္ မ်ားရွိသည္။

ြမရာတြ ္ A. nepalensis ပ ္မ်ားသည္ ပိုေအးေသာ ေျမာက္ပို ္း Jhum

ခ ္းမ်ား သဘာဝ အတို ္း ေပါက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။ ေျပာ ္း၊ ဖရံု ႏွ ့္ အျခားသီးႏွံမ်ားကိုႏွ ္ႏွ ္
ိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေျမလပ္အျဖ ္ ေျခာက္ႏွ ္မွ ခုႏွ ္ႏွ ္အထိ ထားရွိေသာ ရြာအထက္ပို ္းရွိ

ိုက္ခ ္း

တြ ္ Alder ပ ္မ်ား သဘာဝအတို ္း ေပါက္ေရာက္ေနသည္။ ေျပာ ္းပ ္မ်ားသည္ ပဲႏြယ္မ်ား
တက္ရန္ ကို ္းအျဖ ္ရွိေနၿပီး၊ ဖရံုႏြယ္မ်ားမွာ ေျမျပ ္ေပ တြ ္ ျပန္႔လွ်က္ ေပါက္ေရာက္ၾက
ေသာေၾကာ ့္ ေပါ ္းပ ္မ်ားမထြက္လာရန္ ႏွ ့္ ေျမအ ိုဓာတ္ကိုထိန္းထားရန္အရိပ္ကို ျဖ ္ေ
သည္။
ထိုအပ ္မ်ားမွ ေၾကြေသာ အရြက္မ်ားသည္ ေျမ
သီးႏွံမ်ား ကီးထြား ျမန္ေၾကာ ္း
မ်ား ခုတ္ထြ ္

ီကို ျဖ ္ေ ေသာေၾကာ ့္ ပတ္လည္ရွိ ိုက္ပ်ိဳး

ြမရာရွိ ေတာ ္သူမ်ားက

ိုၾကသည္။ Alder ပ ္ကို ကို ္း

ေလာ ္ ာထ ္း ႏွ ့္ ပရိေဘာဂ အျဖ ္အသံုးျပဳၿပီး အရြက္မ်ားကို အနာအံုေ

း

ႏွ ့္ ကေလးမ်ားမွ ပီေကအျဖ ္ အသံုးျပဳၾကသည္။

Cairns M, Keit ar

and Amenba Yaden T (200 ) hifting Forests in Northeast India: Management of Alnus nepalensis

as an Improved Fallow in Nagaland. In Cairns M ( d.). Voices from the Forest.
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သ ္ေတာမ်ား
နာဂလူအ
႔ ဖြအ
႔ဲ
ည္းမ်ားသည္ ျမ ေ
္ ခ်ာ း္ မ်ားကိထ
ု န
ိ း္ သိမး္ ထားရန္ႏွ ့္ အ ာေရ ာ ရရွေ
ိ ရး၊ ေ
ပ ည
ၥ း္ မ်ားရရွေ
ိ ရး၊ ေလာ ္ ာသ ္ ရရွေ
ိ ရး ႏွ ့္ ေ
ထိနး္ သိမး္ ထားရန္ မ
ီ ေ
ံ

ာက္လပ
ု ေ
္ ရး

းဝါးမ်ားရရွေ
ိ ရးတိအ
႔ု တြက္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ သ ေ
္ တာမ်ားကို

ာ ရ
္ က
ြ ၾ္ ကသည္။ အိမေ
္ ထာ ္ ု မ်ားအေနျဖ ့္ မိမတ
ိ က
႔ုိ ယ
ုိ ပ
္ ုိ အ
္ သံးု ျပဳရန္အ တြက္

သ ေ
္ တာအုပမ
္ ်ားကိလ
ု ည္း ထိနး္ သိမး္ ထားၾကၿပီး၊ သ ပ
္ ္ က
ုိ ပ
္ ်ိဳးျခ း္ ၊ ခုတထ
္ ြ ရ
္ ွ း္ လ း္ ျခ း္ ႏွ ့္ ေရြးခ်ယ္
ခုတလ
္ ျဲွ ခ း္ တိက
႔ု ုိ တိးု တက္ေ ကာ းီ ပြားေရးအရ အဖိးု တန္သ မ
္ ်ား က
ုိ ပ
္ ်ိဳးရန္ အားေပးၾကသည္။ ထ း္ ရွဴး
ေတာမ်ားကိလ
ု ည္း အလွညက
့္ ် န ျ္ ဖ ့္ ေ
ု ပါ း္ မ
ီ ၾံ ကသည္။

သ ္ေတာထြက္ပ ၥည္းမ်ား
•

ေ

ာက္လုပ္ေရးပ ၥည္း။ ။ သ ္၊ ကိမ္၊ သက္ကယ္၊ ေလာ ္ ာထ ္း

•

အ ားအ ာ။ ။ သ ္သီး၊ ဟ ္းသီး ဟ ္းရြက္၊ ပီေလာပီနံ၊ မိႈ၊ ေ

းဖက္ဝ ္ အပ ္၊

အသားမ်ား၊ ပိုးမႊား၊ ေရခ်ိဳ သတဝါမ်ား ( ါး၊ ဖား၊ ဂဏန္း၊ ခရု)
•

ေ

းဝါး။ ။ အပ ္မ်ား၊ ပ်ားရည္၊ ေတာရို ္း တိရိ ာန္

•

ဝ ္ေ ြ။ ။ ပ်ားရည္၊ သ ္ခြ၊ ေတာရို ္း တိရိ ာန္

သ ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွ ့္ ေဒသ၏ ားဝတ္ေနေရး ဖူလံုေရးအတြက္ နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း
သ ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရး န ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ေပသည္။ သ ္ေတာမ်ား ရွ ္သန္ေအာ ္
ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေျမယာ ီမံမွဳ န ္သည္ ထိေရာက္မွဳရွိသည္။ အေၾကာ ္းမွာ ထို န ္သည္ သ ္ေတာ
ီမံခန္႔ခြဲေရး

ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားကိုခ်မွတ္ၿပီး

ရိုးရာတရားေရး န ္ႏွ ့္အညီ

ၾကပ္မွတ္ေပးေသာ

အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားျဖ ့္ ခ်မွတ္ထားေသာ န ္တြ ္ ပါဝ ္သည္။

ရပ္ရြာမွ ီမံခန္႔ခြဲေသာ သ ္ေတာမ်ား
ေက်းရြာတို ္းတြ ္ ျမ ္ေခ်ာ ္းရွိေသာေနရာမ်ားရွိ သ ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိ္မ္းကာကြယ္ထားျခ ္းျဖ ့္
ိုက္ပ်ိဳးေရးႏွ ့္ အိမ္သံုးေရရရွိေရး ေ

ာ ္ရြက္ၾကသည္။ အ ာေရ ာရရွိေရး၊ ေ

ရရွိေရး၊ ေလာ ္ ာထ ္းရရွိေရးႏွ ့္ ေ
ီမံထိန္းသိ္မ္းၾကသည္။

ာက္လုပ္ေရးပ ၥည္းမ်ား

းဝါးပ ္မ်ားရရွိေရးအတြက္ ရပ္ရြာပို ္ သ ္ေတာမ်ားကိုလည္း

ဤေတာထြက္ပ ၥည္အမ်ား ုကို

ႏို ္ၿပီး၊ အိမ္သံုးအတြက္သာ ရယူႏို ္သည္။

ရပ္သူရြာသားမ်ားကသာ

သြားေရာက္ရယူ

ီမံခန္႔ခြဲခြ ့္အာဏာကို ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း

ို ္ရာ ေက်းရြာ

အာဏာပို ္မ်ား ကကို ္ထားသည္။
" သ ္ေတာသည္ နာဂလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေ ်းနဲ႔ ေ

းရံုပါပဲ

- ေလရွီးမွ အမ်ိဳးသမီးတ ္ဦး

ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳျပဳလုပ္ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြ ္ ေက်းရြာေကာ ္ ီ၊ ေက်းရြာေခါ ္းေ
ႏွ ့္ ဖသား ု ေခါ ္းေ
ို ္ခြ ့္ႏွ ့္

8

ာ ္မ်ားမွ သ ္ေတာ ီမံေရး တာဝန္မ်ားကို ယူထားၿပီး၊ ေက်းရြာတ ္ရြာႏွ ့္ တ ္ရြာ

အနည္း ယ္ကြဲျပားၾကသည္။
ေျမယာပို ္

ာ ္၊ ေတာေခါ ္း

ြမရာအပါအဝ ္

ီမံခန္႔ခြဲခြ ့္ကို

အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြ ္

ဖသာ ုမ်ားမွ

ကို ္ထားၾကသည္။

သ ္ေတာ ရိယာအခ်ိဳ႕၏
ရပ္ရြာပို ္သ ္ေတာမ်ားကို

ခုတ္ထြ ္ ရွ ္းလ ္းခြ ့္မျပဳဘဲ၊ ခုတ္ထြ ္ရွ ္းလ ္းျခ ္းႏွ ့္ ခြ ့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲသ ္လံုးမ်ား ထုတ္ယူျခ ္းအတြက္
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း

ို ္ရာ ေက်းရြာအာဏာပို ္မ်ားမွ ဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္ထားသည္။ ဥပမာ ကိုကီးေက်းရြာ

တြ ္ Jhum ခ ္းမ်ားကို သ ္ေတာ ရိယာတြ ္ ခုတ္ထြ ္ရွ ္းလ ္းျခ ္း (သို႔) မီးရွိဳ႕ရာတြ ္ သ ္ေတာ (သို႔)
ေက်းရြာ သို႔ကူး

8

က္ေ ျခ ္းမ်ားအတြက္ေက်းရြာေခါ ္းေ

ာ ္ႏွ ့္ ေက်းရြာေကာ ္ ီမ်ားမွ ဒဏ္ေၾကး

ကိုကီ (Koki) ရြာတြ ္ သ ္ေတာေခါ ္းသည္ ရြာသူရြာသားအခ် ္းခ် ္း၊ ရြာအခ် ္းခ် ္းျဖ ္ပြားေသာ သ ္ေတာေရးရာအျ
မ်ားကို ၾကား၀ ္ေ ႔ ပ္ေ

္းပြားမွဳကိ ၥရပ္

ာ ္ရြက္ေပးရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။
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ခ်မွတ္ၾကသည္။ ဒဏ္ေၾကးမွာ သ ္ေတာထိခိုက္ပ်က္ ီးမွဳႏွ ့္ အခ်ိဳးက်ျဖ ္ၿပီး၊ ဥပမာအားျဖ ့္ ေနာက္လာ
မည့္ ေက်းရြာပြဲတြ ္ ဝက္တ ္ေကာ ္ ေပးရျခ ္း တို႔ျဖ ္သည္။
ေက်းရြာမ်ား၏ နယ္နိမိတ္ရွိ ရပ္ရြာမွ ီမံေသာ သ ္ေတာမ်ားကို တ ္ခါတ ္ရံ ေက်းရြာအမ်ားမွ ပို ္

ို ္ၾက

သည္။ ဒိန္းကေလးေဝးမွ ရပ္သူရြာသားမ်ားႏွ ့္ အျခားနယ္နိမိတ္ခ် ္း ထိ ပ္ေနေသာ ေက်းရြာ ါးရြာမွ
ရပ္သူရြာသားမ်ားသည္ နယ္ ပ္သ ္ေတာရွိ အပ ္မ်ားႏွ ့္ တိရိ ာန္မ်ားကို အိမ္တြ ္းသံုးအတြက္ သြား
ေရာက္ ရယူႏို ္သည္။
ရပ္သူရြာသားမ်ားသည္ သ ္လံုးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ သာ ခုတ္ခြ ့္ရွိၿပီး၊ မိမိတို႔အိမ္ေ
ဘုရားေက်ာ ္း၊
ေ

ာသ ္ေက်ာ ္း၊ ေ

းခန္း ႏွ ့္ အ ိုးရရံုး အ ရွိေသာ ျပည္သူပို ္ အေ

ာက္လုပ္ရန္သာ ခုတ္ယူခြ ့္ရွိသည္။ အ ိုးရ ေ

မည္

ာက္လုပ္ရန္ ႏွ ့္
ာက္အဦးမ်ား

ာက္လုပ္ေရးလုပ္ န္းမ်ားသည္ သ ္လံုးမ်ား ထုတ္ယူ

ိုပါက ေက်းရြာေကာ ္ ီထံမွ ခြ ့္ျပဳခ်က္ယူၾကရသည္။ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္တြ ္ သ ္ေတာမ်ား

မွ သ ္လံုးမ်ားကို ထုတ္ယူေရာ ္းခ်ခြ ့္မရွိေပ။
ေလာ ္ ာထ ္းမ်ားကို ရပ္ရြာပို ္သ ္ေတာမ်ားႏွ ့္ မိသား ုပို ္ သ ္ေတာအုပ္မ်ားမွ အိမ္တြ ္းသံုးအတြက္
သာ ထုတ္ယူခြ ့္ရွိသည္။

ြမရာေက်းရြာတြ ္ အိမ္ေထာ ္ ုတ ္ ုလွ် ္ တ ္ႏွ ္လံုး ာအတြက္ ေလာ ္ ာ

ထ ္း ကားတ ္ ီး ာ ထုတ္ယူထားသ ့္သည္။

ိုက္ပ်ိဳးသ ္ေတာ
သ ္ေတာအုပ္မ်ားသည္ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားမွ ီမံေသာ သ ္ေတာ ရိယာျဖ ္သည္။ သ ္ေတာအုပ္မ်ားသည္
ထ ္းရွဴးေတာမ်ား (သို႔) ရြက္ၾကြယ္သ ္ေတာမ်ားႏွ ့္ ရပ္ရြာပို ္သ ္ေတာမ်ားရွိ သ ္အမ်ိဳးအ ားမ်ား
ေရာေႏွာေနေသာ ေတာအုပ္မ်ား ျဖ ္သည္။ အိမ္ေထာ ္မ်ားသည္ သ ္ေတာအုပ္ကို ပံုမွန္အားျဖ ့္ မိမိတို႔
၏ Jhum ခ ္းတ ္ခုတြ ္ ထိန္းသိမ္းထားရွိသည္။

ေတာထဲတြ ္ထ ္းေကာက္ေနေသာရြာသားမ်ား

Jhum ိုက္ကြက္ေပ သ ္ေတာအုပ္ကို တ ္ဖန္တီးရာတြ ္လည္းေကာ ္း၊ ေလာ ္ ာထ ္းႏွ ့္ သ ္မ်ား
ထုတ္ယူၿပီးခ်ိန္တြ ္၊ အသံုးဝ ္ေသာသ ္အမ်ိဳးအ ားမ်ား ကီးထြားလာေ ရန္ ိုက္ပ်ိဳးျခ ္း၊ ခုတ္ထြ ္ ရွ ္း
လ ္းျခ ္းႏွ ့္

ားက်က္ေျမ အျဖ ္အသံုးျပဳျခ ္းတို႔ကို ေ

ာ ္ရြက္ၾကသည္။ ကိုကီးေက်းရြာရွိ ေတာ ္သူ

မ်ားသည္ ပ ္ေပါက္မ်ားရွာေဖြ ၊ မ်ိဳးေ ့မ်ားႏွ ့္ ထ ္းရွဴးဖူးမ်ား က်ဲျဖန္႔ ိုက္ပ်ိဳးျခ ္းျဖ ့္ လည္းေကာ ္း၊
အပ ္းပြား ိုက္ပ်ိဳးျခ ္းျဖ ့္၎ ေဒသထြက္ သ ္မ်ိဳး ၂၀ ေက်ာ္ကို ိုက္ပ်ိဳးေၾကာ ္း
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ိုၾကသည္။

ြမရာေက်းရြာတြ ္ ဤေတာအုပ္မ်ားမွ ေတာရို ္းအပ ္မ်ားႏွ ့္ တိရိ ာန္မ်ားကို ရပ္သူရြာသားမ်ားအားလံုး
မွ သြားေရာက္ ရယူႏို ္သည္။ သို႔ေသာ္ သ ္၊ဝါးႏွ ့္ ကိမ္မ်ားကိုမူ ထိုေတာအုပ္ကို
အိမ္ေထာ ္မ်ားကသာ

ခုတ္ယူႏို ္သည္။

ဒိန္းကေလးေဝးႏွ ့္

ေတာထြက္ပ ၥည္းမ်ားကို ေရာ ္းခ်ခြ ့္မရွိေသာ္လည္း
အသံုးျပဳၾကၿပီး မိသား ုတြ ္က်န္မားေရးျပ
ထုတ္ယူ

ီမံထိန္းသိမ္းေသာ

ကိုကီေက်းရြာမ်ားတြ ္

ေတာအုပ္ရွိ

ြမရာတြ ္မူ ေတာအုပ္မ်ားကို ေ ြ ု ာအုပ္သဖြယ္

နာႏွ ့္ အျခားအေရးေပ ျပ

နာမ်ားရွိပါက သ ္လံုးမ်ား

ေဒသအတြ ္း ေရာ ္းခ်ႏို ္ေၾကာ ္း ေတာ ္သူမ်ားမွ ရွ ္းျပသည္။

ထ ္းရွဴးေတာမ်ား
ထ ္းရွဴးပ ္မ်ားသည္ ရပ္ရြာမွ ီမံေသာ သ ္ေတာမ်ားတြ ္ ေပါက္ေရာက္ၿပီး၊ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားမွ ီမံေသာ
ေတာအုပ္မ်ားတြ ္လည္း ိုက္ပ်ိဳးကာ၊ တူညီေသာ ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားျဖ ့္ ီမံခန္႔ခြဲၾကသည္။ ရပ္သူ
ရြာသားမ်ားသည္ ရပ္ရြာမွ ီမံထိန္းသိမ္းေသာ ထ ္းရွဴးေတာမ်ားမွ ေလာ ္ ာထ ္း၊ သ ္၊ မိႈ၊ ထန္းသီး၊
သဖန္းသီး၊ ေတာရို ္းဟ ္းသီးဟ ္းရြက္၊ ေ
အတြက္

သြားေရာက္ရယူႏို ္ၿပီး

းဘက္ဝ ္အပ ္ႏွ ့္ ေတာရို ္းတိရိ ာန္မ်ားကို အိမ္တြ ္းသံုး

အိမ္ေထာ ္မ်ားမွ

မိမိတို႔ ီမံေသာ

ထ ္းရွဴးေတာအုပ္မ်ားမွလည္း

ထိုေတာထြက္ပ ၥည္းမ်ားကို ရယူေလ့ရွိၾကသည္။
ဒိန္းကေလးေဝးတြ ္ ထ ္းရွဴးေတာသည္ ေတာ ္ဘက္ ႏွ ္ကီလိုမီတာ မွ သံုးကိီလိုမီတာအကြာ တြ ္ရွိၿပီး
ေက်းရြာအမ်ားမွ ုေပါ ္းအသံုးျပဳၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ အိမ္ေထာ ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ Jhum ိုက္ကြက္တြ ္
ထ ္းရွဴးေတာ ိုက္ပ်ိဳးထားရွိၾကေသာေၾကာ ့္ ရပ္ရြာပို ္သ ္ေတာသို႔ သြားေရာက္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။
ႏွ ္ေပါ ္းရာခ်ီခဲ့ေသာ္လည္း သ ္ေတာမ်ား ရွိေနေသးျခ ္းက မိမိတို႔မွာ သ ္ေတာမ်ား
ီမံခန္႔ခြဲ နည္း န ္ရွိေၾကာ ္း သက္ေသျဖ ္သည္။ သ ္ေတာမ်ား ရွိေနေသးျခ ္း ေၾကာ ့္
မိမိတို႔ နာဂ န ္ကို ေက်း ူးတ ္ရွိပါတယ္
-

ြမရာ ေဒသခံ

ကိုကီးေက်းရြာတြ ္ ျမ ္ေခ်ာ ္းမ်ားရွိေသာ ရပ္ရြာပို ္သ ္ေတာႏွ ့္ အိမ္ေထာ ္မ်ားမွပို ္ေသာ

ိုက္သ ္

ေတာ ႏွ ္ခုလံုးတြ ္ ထ ္းရွဴးပ ္မ်ား ရွိသည္။ အိမ္ေထာ ္မ်ားသည္ ထ ္းရွဴးပ ္မ်ားကို အလွည့္က် န ္
ျဖ ့္

ီမံၾကၿပီး ႏွ ္

၀ အၾကာတြ ္ သ ္လံုးမ်ားႏွ ့္ ေလာ ္ ာထ ္းမ်ားကို ရယူၾကသည္။ ကပ္လွ်က္

တ ္

က္တည္း ျဖ ္ေနေသာ ိုက္သ ္ေတာမ်ားကို ပို ္

တြ ္ ပူးေပါ ္းလုပ္ေ

ို ္ေသာ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားသည္ သ ္ထုတ္ယူရာ

ာ ္ၾကသည္။ သ ္လံုးႏွ ့္ ေလာ ္ ားထ ္းမ်ားကို ထုတ္ယူၿပီးပါက ေျမကြက္ကို

မီးရွိဳ႕ရွ ္းလ ္းကာ ေျမ

ီတက္ေ ၿပီး သ ္ေတာ ျပန္လည္ ေပါက္ေရာက္လာေအာ ္ လုပ္ေ

ာ ္ၾကသည္။

ထိုေျမကြက္မ်ားတြ ္ ႏြားေနာက္မ်ားကို ေက်ာ ္းျခ ္းျဖ ့္ ထ ္းရွဴးပ ္ ယ္မ်ား တ ္ဝိုက္ရွိ ေတာပ ္မ်ားကို
ရွ ္းလ ္းေ သည္။
ကိုကီးေက်းရြာတြ ္ တာဝန္က် ဥ္ အ ိုးရအရာရွိတ ္ဦးမွ အိမ္ေ

ာက္နည္းသ ္ကို မိတ္

ေနာက္တြ ္ ေက်းရြာရွိ အိမ္အမ်ားအျပားကို ထ ္းရွဴးသားျဖ ့္ ေ

က္ေပးၿပီးသည့္

ာက္လုပ္ၾကသည္။ အိမ္မ်ားကို ပံု ံ

အသ ္ ျပန္လည္ေ

ာက္လုပ္လာၾကသျဖ ့္ သ ္လိုအပ္မွဳ ျမွ ့္မားလာၿပီး ရပ္ရြာပို ္ သ ္ေတာမွ ထ ္းရွဴး

ပ ္ ကီးမ်ား ပ်က္ ီး

ံုးရွံဳးလာရသည္။

အထြ ္ျမတ္ထားရာ သ ္ေတာမ်ား
အထြ ္ျမတ္ထားရာ ေတာေတာ ္မ်ားတြ ္ နတ္မ်ားေနထို ္ၾကၿပီး နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ အကာ
အကြယ္ေပးထားၾကသည္။ ထိုေနရာမ်ားသည္ ေနရာအမ်ားအျပားတြ ္ရွိၿပီး၊ သ ္ေတာရွိ ေနရာတ ္
ေနရာျဖ ္ေ ၊ သ ္ေတာ တ ္ခုလံုးျဖ ္ေ ၊ ေတာ ္ျဖ ္ေ ပါဝ ္သည္။ ဥပမာ

ား န္ရွိေသာ မ္းေခ်ာ ္း

မ်ားသည္ သန္႔ရွ ္းျမ ့္ျမတ္ၿပီး၊ ပတ္ဝန္းက် ္ရွိ သ ္ေတာမ်ားကို ခုတ္ထြ ္ရွ ္းလ ္းျခ ္း မျပဳလုပ္ရေပ။
ဤ မ္းေခ်ာ ္းမ်ားကို သမ ္မ်ား၊ ေတာေၾကာ ္မ်ားႏွ ့္ အျခားေတာရို ္းတိရိ ာန္မ်ားမွ ေရ
ေနရာအျဖ ္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ဒိန္းကေလးေဝးတြ ္
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ညတြ ္သြားေရာက္အမဲလိုက္ျခ ္းမျပဳမွီ မု

ိုးမ်ားမွ ထိုသန္႔ရွ ္းရာေတာရိွ နတ္မ်ားအား တ ္ခုခု ေပးကမ္း

ပူေ ာ္ေလ့ရွိၾကသည္။
နာဂေတာ ္တန္းတြ ္ အျမ ့္
အထြ ္ျမတ္ထားရာေနရာ၊

ံုးျဖ ္ေသာ

ာရာေမတိ ေတာ ္သည္ မကူရီနာဂမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားအတြက္

ဘိုးေဘးတို႔၏

၀ိဥာဥ္မ်ားက်ိန္း၀တ္ဘံုျဖ ္သည္။

ာရာေမတိေတာ ္ႏွ ့္

ေတာ ္ေျခတ ္ဝိုက္ရွိ သ ္ေတာမ်ားသည္ ေတာ ္ပတ္လည္ရွိ မကူရီေက်းရြာမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ ထံုးတ
မ္းေျမယာနယ္နိမိတ္အတြ ္းတြ ္ရွိၿပီး၊ ထိုအထြ ္ျမတ္ထားရာေနရာကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ထိုေက်း
ရြာမ်ားတြ ္ တာဝန္ရွိသည္။ မကူရီမ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီမွ မကူရီနာဂလူ ယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ထိုထိန္းသိမ္းနယ္
ေျမကို ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ေပးထားသည္။

သ ္ေတာဖံုးအုပ္ ရိယာ ေျပာ ္းလဲလာျခ ္း
သ ္ေတာ ရိယာမ်ားကို
အတည္ျပဳထားသည္။

ထိေရာက္ ြာ

ကာကြယ္ထားေၾကာ ္း

ၿဂိဳတုသတ ္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ

ြမရာ၊ ကိုကီးႏွ ့္ ဒိန္းကေလေဝ ေက်းရြာမ်ားရွိ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေျမမ်က္ႏွာသြ ္ျပ ္

ေျမပံုမ်ားႏွ ့္ Google arth မွ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ရိုးရာေျမ ေကးျပေျမပံုမ်ား ေရး
ခဲ့သည္။ ၎ေျမပံုမ်ားကို ဒ ္ဂ် ္တယ္ျဖ ့္ ေရး

ြဲထားေသာေၾကာ ့္ ၿပီးခဲ့ေသာ

ြဲ

ယ္ ုႏွ ္အတြ ္

သ ္ေတာဖုံးအုပ္နယ္ေျမ အေျပာ ္းအလဲမ်ားကိုျပသေသာ အေဝးထိ္န္း သတ ္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွ ့္
ႏွိဳ ္းယွဥ္

ရႏို ္သည္။ ေျမပံု (၂) တြ ္ ကိုကီးေက်းရြာ၏ ရိုးရာေျမအသံုးျပဳမွဳ ပံု ံအခ်က္အလက္ကို

ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၀၁ မွ ၂၀၁၄ အထိသ ္ေတာ ဖံုးအုပ္နယ္ေျမ ေျပာ ္းလဲမွဳ အခ်က္အလက္
မ်ားႏွ ့္ ေပါ ္း ပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေျမပံုတြ ္ ေဖာ္ျပထားေသာအေရာ ္မ်ားသည္ ႏွ ္အလိုက္ သ ္ေတာ
ျပဳန္းတီးမွဳကို ေဖာ္ညႊန္းထားသည္။

ာရာေမဟိေတာ ္သည္ ဓေလ႔ရိုးရာ န ္မ်ားအရ ရပ္ရြာမွထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားသည္႔ ရိယာမ်ားထဲမွတခုျဖ ္ပါသည္။ ၄ ္း ရိယာ
မ်ားကို ႏို ္ ံတကာမွ ာေနတို ္းရ ္းသားနယ္ေျမႏွ ္႔ ရပ္ရြာမွ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားသည္႔ ရိယာမ်ား (ICCAs) အျဖ ္သိၾကပါသည္။
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ေျမပုံ ၂ - ဒိန္းကေလးေ၀း (D NGKL Y AY) ေက်းရြာရွိ သ ္ေတာေျမေျပာ ္းလဲမွဳ

ေျမပုံ

-

ြမ္မ္ရာ (

MRA) ေက်းရြာရွိ သ ္ေတာေျမေျပာ ္းလဲမွဳ
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ေျမပုံ ၄ - ကိုကီ (K KI) ေက်းရြာရွိ သ ္ေတာေျမေျပာ ္းလဲမွဳ

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ႏွ ္အတြ ္း ရပ္ရြာမွ ီမံေသာ သ ္ေသာ ရိယာမ်ားမွာ ျပဳန္တီးသြားျခ ္းမရွိေၾကာ ္းဤ
ေျမပံုမ်ာျဖ ့္ အတည္ျပဳႏို ္ၿပီး ေက်းရြာသမို ္းတြ ္ ထိုသ ္ေတာမ်ားကို
ႏို ္ေၾကာ ္း

ေတြ႔ရသည္။

သ ္လံုးမ်ားထုတ္ယူျခ ္း(သို႔)

ယ္ ုႏွ ္မ်ား ြာ ထိန္းသိမ္းထား

ိုက္ပ်ိဳးေျမအတြက္

အသံုးျပဳျခ ္းေၾကာ ့္

သ ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးျခ ္း မရွိေပ။ Jhum ိုက္ခ ္းမ်ားကို ခုတ္ထြ ္ရွ ္းလ ္းၿပီး အပ ္မ်ား ျပန္လည္ေပါက္
ေရာက္လာေအာ ္ အလွည့္က် န ္ျဖ ့္ ျပဳလုပ္ကာ သ ္ေတာ ရိယာတြ ္ ရွ ္းလ ္းျခ ္း မျပဳလုပ္ေပ။
ေက်းရြာသမို ္း တ ္ေထာ ့္တြ ္ မူလသ ္ေတာမ်ားကို ရွ ္းလ ္း
မူလသ ္ေတာကို ျပန္ေပါက္ေသာ သ ္ေတာႏွ ့္

Jhum

ိုက္ခ ္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ကာ

ိုက္ခ ္းမ်ားအျဖ ္ သို႔ေျပာ ္းလဲခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္

ိုက္ပ်ိဳးေရးႏွ ့္ သ ္ေတာေရးရာအားလံုးတြ ္ မူလေတာမ်ားကို အျခားက႑အသံုးျပဳရန္ တ ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြ ္
ေျပာ ္းလဲ ၾကရသည္။ Jhum သည္ ဥယ်ာဥ္ ိုက္ခ ္း ပံု ံျဖ ္ၿပီး သ ္ေတာျပဳန္းတီးျခ ္း၏ တရားခံအျဖ ္
ကြက္ေျပာ မရေပ။ အဘယ့္ေၾကာ ့္

ိုေသာ္ အျခား ိုက္ပ်ိဳးေရး န ္မ်ားႏွ ့္ ယွဥ္လွ် ္ သ ္ေတာ ဖံုးအုပ္

နယ္ေျမမ်ားကို ပိုမိုထိန္းသိမ္းထားႏုိ ္ခဲ့သည္။
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ရပ္ရြာပို ္ သ ္ေတာ
ရပ္ရြာပို ္သ ္ေတာသည္ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အ ည္း၏ သ ္ေတာ ီမံခန္႔ခြဲပို ္ခြ ့္ကို အသိအမွတ္
ျပဳရန္ ျမန္မာအ ိုးရအေနျဖ ့္ အမ်ား

ံုး အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းျဖ ္သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွ ္တြ ္

တ ္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွ ္တြ ္ ျပန္လည္ ိ
မွ

္ျပ ္

္ခဲ့ေသာ Community Forestry Instruction

ီးပြားျဖ ္ေသာ္ လည္းေကာ ္း၊ မိမိတို႔ကိုယ္ပို ္သံုးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာ ္း သ ္ေတာ

အသံုးျပဳအဖြဲ႔အား ႏွ ္

၀ သ ္ေတာအသံုးျပဳခြ ့္ကို ေပးခဲ့ၿပီး၊ အသံုးျပဳခြ ့္ သက္တမ္းတိုးျမွ ့္

ႏို ္သည္။
မတူသည္မွာ နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္တြ ္ ေျမယာအားလံုးကို သား ဥ္ေျမး
နယ္နိမိတ္အတြ ္း

က္ ေက်းရြာ

ထိန္းသိမ္းေလ့ရွိသည္။ ေျမယာအားလံုးကို ေက်းရြာအတြ ္း ထိန္းသိမ္း

ထားျခ ္းသည္ သ ္ေတာမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ ိုက္ခ ္းမ်ား ႏွ ့္

ိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔ကို

ုေပါ ္း ီမံႏို ္ေ

သည္။ နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္သည္ ရိုးရာသ ္ေတာ ီမံမွဳ ဓေလ့အားမေကာ ္းေသာေနရာ
မ်ားတြ ္

ုေပါ ္း ီမံမွဳ န ္ကို က် ့္သံုးရန္ CF အား

ိတ္ဝ ္ ားမွဳ ျဖ ္ေပ ေ သည္။ သို႔ေသာ္

အျခား ရိယာမ်ား မွ အေတြ႔အ ကံဳမ်ားကို အေျခခံၿပီး CF ကို လက္ရွိပံု ံအတို ္း အေကာ ္
အထည္ေဖာ္ေ

ာ ္ရြက္ျခ ္းသည္

ေျမယာပို ္

ို ္မွဳႏွ ့္

ီမံခန္႔ခြဲမွဳကို လြယ္ကူရုိး

ရိုးရာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားကို အားေလ်ာ့သြားေ ႏို ္သည္။ အက်ိဳး

္းေ ၿပီး

က္အေနျဖ ့္ ေက်းရြာမ်ား

အတြ ္း (သို႔) ေက်းရြာမ်ားၾကားတြ ္ ပ ိပကၡမ်ား ျဖ ္ေပ ေ ႏို ္ၿပီး၊ ရိုးရာအုပ္ခ်ဳပ္ ီမံမွဳမ်ားကို
အားေလ်ာ့ေ ကာ

သ ္ေတာ ီမံခန္႔ခြဲျခ ္းႏွ ့္

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခ ္းကို

ထိေရာက္မွဳ

အားနည္းေ မည္ ျဖ ္သည္။

ပ ္မသ ္ေတာေနရာမ်ားသို႔ခ်ဲ႕ထြ ္ ၀ ္ေရာက္ျခ ္း -

ြမရာအေျခေနအားေလ့လာျခ ္း

ြမရာတြ ္ ျဖ ္ပြားခဲ့သည့္ အေတြ႔အ ကံဳအရ နာဂရြာမ်ားတြ ္ အ ိုးရသက္

ို ္ရာဌာနမ်ားမွ ရိုးရာဓေလ့

ထံုးတမ္း န ္ႏွ ့္ ကိုက္ညီမွဳ မရွိဘဲ ေျမယာႏွ ့္ သ ္ေတာမ်ားကို ီမံေသာအခါ ေနာက္

ံုးတြ ္ ေရရွည္

တည္တံ့ေသာ သ ္ေတာ ီမံမွဳ န ္ကို ယုတ္ေလ်ာ့သြားေ ေၾကာ ္း ေတြ႔ရသည္။ ေက်းရြာမ်ားသည္
သ ္ေတာမ်ားကို မိမိတို႔ပို ္ေၾကာ ္း

ိတ္ခ်မွဳမရွိဘဲ သ ္ထုတ္ေသာ ကုမဏီမ်ားမွ မိမိတို႔ ရပ္ရြာပို ္

သ ္ေတာမ်ားႏွ ့္ မိသား ုမ်ားမွ ိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ိုက္သ ္ေတာမ်ားရွိသ ္မ်ားကို မည္သည့္ အခ်ိန္တြ ္
လာေရာက္ ခုတ္ယူမည္ကို ိုးရိမ္မက ္းျဖ ္ရသျဖ ့္ ေရရွည္တြ ္ ႐ိုးရာ သ ္ေတာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳမ်ား အႏရာယ္
က်ေရာက္ႏို ္ဖြယ္ရွိသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွ ္အနည္း ယ္အတြ ္းတြ ္ ႏို ္ ံေတာ္သ ္ေတာမူဝါဒ (၂၀၀၁-၂၀ ၀)မွ ခ်မွတ္ထားေသာ
ႏို ္ ံေျမ၏

၀

PF

သ ္ေတာ ရိယာမ်ား

နယ္ေျမျဖ ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မွီရန္ သ ္ေတာဦး ီးဌာနမွ PF
ခ်ဲ႕ထြ ္သတ္မွတ္လာခဲ့သည္။

ကာ ြန္ ေလ်ာ့ခ်ေရး ႏွ ့္ R DD

အျဖ ္

ီဝသက္ရွိမ်ိဳး ိတ္မ်ားထိ္န္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊

၊ ႏွ ့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သ ္ေတာ ီမံမွဳ အ ီအ ဥ္ေအာက္တြ ္

0

သ ္ေတာမ်ားကို ေဘးမဲ့ေတာႏွ ့္ ရပ္ရြာပို ္ေတာမ်ားအျဖ ္ သတ္မွတ္ျခ ္းကို အ ိုးရႏွ ့္ အ ိုးရ မဟုတ္
ေသာ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားကလည္း အားေပးလ်က္ရွိသည္။ PF
တို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာပို ္

0

သ ္ေတာျပဳန္းတီးမွဳႏွ ္႔ သ ္ေတာအ
ေရးႏွ ္႔

သ ္ေတာပို ္ရွ ္မ်ားအား

ရိယာသ ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြ ္လာျခ ္းႏွ ့္တူ မိမိ

ို ္မွဳမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳပဲ မိမိတို႔ မွီခိုအားထားရာျဖ ္ၿပီး

္႔ေလ်ာ႔က်ျခ ္းမွ ေလ်ာ႔နည္းသြားေသာထုတ္လႊ ္႔မွဳမ်ား (R DD ) သည္ မူ၀ါဒျပဳျပ ္ ေျပာ ္းလဲ
သ ္ေတာမ်ားကိုကာကြယ္ရန္၊

ျပန္လည္ျဖ ္ထြန္းရန္အတြက္တိုက္ရိုက္ခ်ေပးေသာ

ေထာက္ပံ႔ေပးျခ ္းအားျဖ ္႔ ကာ ြန္ထုတ္လႊ ္႔မွဳကို ေလ်ာ႔ခ်ရန္ ႏို ္ ံတကာမွ ၾကိဳးပမ္းေ
ရွိေသာရပ္ရြာမ်ားအက်ိဳးရွိေ ရန္ သို႔မဟုတ္ ကာ ြန္ ုပ္ယူျခ ္း ီမံကိန္းမ်ားတြ ္ အနည္း
ပို ္

ရံပုံေ ြမ်ား

ာ ္ရြက္မွဳတခု ျဖ ္ပါသည္။ သ ္ေတာတြ ္
ုံး ၄ ္းတို႔ ေျမမ်ားကိုမ

ုံးရွံဳးေ ရန္ ေဒသတြ ္း

ို ္မွဳအသိအမွတ္ျပဳျခ ္းကို ကာကြယ္ေ ာ ္႔ေရွာက္ျခ ္းသည္ ေအာ ္ျမ ္ေသာ သ ္ေတာျပဳန္းတီးမွဳႏွ ္႔သ ္ေတာအ

္႔ေလ်ာ႔က်

ျခ ္းမွ ေလ်ာ႔နည္းသြားေသာ ထုတ္လႊ ္႔မွဳမ်ား (R DD ) အတြက္ မရွိမျဖ ္အေရးၾကီးပါသည္။
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ြမ္မ္ရာတြ ္ ကာကြယ္ထားေသာအမ်ားပုိ ္သ ္ေတာေျမ (ၾကိဳး၀ို ္းသ ္ေတာ)

ယဥ္ေက်းမွဳႏွ ့္ ဘာသာေရး

ို ္းဘုတ္နားတြ ္ သ ္ထုတ္ယူေနပုံ

ို ္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုေလ့လာရန္တြက္ မရွိမျဖ ္ေသာ သ ္ေတာ

မ်ားကို အသံုးျပဳရာတြ ္ ကန္႔သတ္လာျခ ္းမ်ားေၾကာ ့္ ရပ္ရြာလူထုၾကား ိုးရိမ္မွဳမ်ား ျဖ ္ေပ လာ ရသည္။
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ကို အသိအမွတ္မျပဳေသာ သ ္ေတာ ီမံမွဳျပ ာန္းခ်က္သ ္မ်ားသည္ ေရရွည္
တည္တံ့ေသာ

ီမံမွဳ န ္ကို အားနည္းသြားေ ေၾကာ ္း

ြမရာအေတြ႕ ကံဳမွ ပံုဥပမာျဖ ့္ ေဖာ္ျပသည္။

ဤကိ ၥရပ္တြ ္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ကို အားနည္းသြားေ ျခ ္းသည္ ရပ္ရြာလူထုႏွ ့္ သ ္ေတာ
ဦး ီးဌာန ႏွ ္ခုလံုးမွမလိုလားေသာ သ ္ေတာပ်က္ ီး
၂၀၁၄ ခုႏွ ္တြ ္
အတြ ္း
အ

ံုးရွံဳးမွဳကိုသာ ျဖ ္ေ သည္။

ြမရာေဒသခံမ်ားက လမ္းေဘးရွိ မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာပို ္ ေရထိန္း သ ္ေတာ ရိယာ

ို ္းဘုတ္သ ္ တ ္ခုကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို

ို ္းဘုတ္တြ ္ အ

ိုျပဳ ကိဳးျပ ္ကာကြယ္ေတာ ဟုေရးထားသည္။ က ၅၀၀၀

ိုျပဳထားေသာ ၅၀၀၀ ကရွိ

ိုသည္မွာ

ြမရာ ရိုးရာေျမ နယ္နိမိတ္

အတြ ္း မည္သည့္ေနရာျဖ ္သနည္း။ ေက်းရြာရွိ မည္သူမွ်ေသခ်ာမသိေပ။ အဘယ့္ေၾကာ ့္
ထို

ိုေသာ္

ို ္းဘုတ္အား လာေရာက္ ိုက္ထူေသာ အ ိုးရဝန္ထမ္းသည္ ေဒသရွိ ရိုးရာႏွ ့္ အ ိုးရအာဏာ

ပို ္မ်ားကို တ ္ ံုတ ္ရာ အေၾကာ ္းၾကားခဲ့ျခ ္းမရွိေပ။
အ

ိုျပဳထားေသာ PPF

ို ္းဘုတ္ ဝန္းက် ္ရွိ သ ္ေတာမ်ားကို ျမ ္ေခ်ာ ္းမ်ား ထိ္န္းသိမ္းကာကြယ္ရန္

ႏွ ့္ အေျခခံ အ ားအ ာ၊ ေလာ ္ ာထ ္း၊ ေ
လူထုမွ

ာက္လုပ္ေရးသ ္ဝါးမ်ား ႏွ ့္ ေ

ီမံ ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေက်းရြာတြ ္ မူလေနထို ္သူမ်ား၏ ေခါ ္းေ

းဝါးမ်ားရရွိေရးအတြက္

ာ ္မ်ားမွ

မိသား ုႏွ ္ ုတြ ္ ေက်းရြာ၏ ထို ရိယာအား ဘိုးေဘး ရာ ၀ ္အရ ပို ္

္းသက္လာေသာ

ို ္ခြ ့္ရွိၾကၿပီး၊ ထိုေတာႏွ ့္

ပတ္သက္ေသာ နတ္မ်ားကို ပူေ ာ္ပသရန္လည္း တာဝန္ရွိၾကသည္။
ေက်းရြာေခါ ္းေ
သား ဥ္ေျမ

ာ ္ႏွ ့္

မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီမ်ားမွ

ေက်းရြာအ ည္းအေဝးေခ ယူ

က် ္းပၿပီး

မိမိတို႔

က္ ီမံထိန္းသိမ္းကာကြယ္လာခဲ့ျခ ္းကို အသိအမွတ္မျပဳပဲ ရိုးရာသ ္ေတာမ်ားကို အ ိုးရမွ

ခ်ဳပ္ကို ္လာျခ ္းအေပ မည္သို႔တုန္႔ျပန္မည္တို႔ကို ေ
ကာလ ၾကာရွည္ ြာ

ြးေႏြးၾကသည္။ ထိုသ ္ေတာမ်ားကို ေက်းရြာမွ

ီမံလာခဲ့ၾကေသာ္လည္း အနာဂါတ္တြ ္ ထိုသ ္ေတာမ်ားကို အသံုးျပဳႏို ္ရန္မွာ

မေသခ်ာေတာ့ေပ။ အ ိုးရအေနျဖ ့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက် ္အတြက္ ေဒသ၏ သ ္ေတာ ီမံမွဳမ်ားကို
တရားမဝ ္ေအာ ္ လုပ္မည္ေလာ (သို႔မဟုတ္) သ ္ထုတ္ယူရန္ သ ္ေတာမ်ားကို ခုတ္ထြ ္ ရွ ္းလ ္းမည္
ေလာ။

္ျခ ္သံုးသပ္ရန္ျဖ ္သည္။

လြတ္လပ္ ြာ ေ

ြးေႏြးျ

္းခုန္ၿပီးသည့္ေနာက္ PPF အ

ည္းကမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ ီ
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္ျပဳျပ ္

ိုျပဳ ရိယာရွိ ရိုးရာသ ္ေတာ ီမံမွဳ

ည္းမ်ဥ္း

သ ္ေတာကို အိမ္တြ ္းသံုးႏွ ့္ ီပြားျဖ ္သံုး ႏွ ္မ်ိဳးလံုး အတြက္
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ဖြ ့္ထားေပးရန္

ေက်းရြာလူထုမွ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ အ ည္းအေဝးတြ ္ ရပ္သူရြာသားမ်ားအား

မိမိတို႔ အိမ္သံုးအတြက္ သ ္လံုးမ်ားႏွ ့္ ေလာ ္ ာထ ္းမ်ား ထုတ္ယူရန္ ႏွ ့္ အပိုအလ်ံမ်ားကို ေဒသ
ေ ်းကြက္ ထဲသို႔ ေရာ ္းခ်ရန္ ခြ ့္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလတြ ္ အ ိုးရေ
ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာ ့္ ေက်ာ ္း၊ ေ
အ ရွိသည္ မ်ားကို ေ
ေက်ာ ္းေ

ာက္လုပ္ေရး လုပ္ န္းမ်ား ြာ

းခန္း၊ အေထြေထြ အုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦး ီးဌာန (GAD) ရံုး ႏွ ့္ ရဲ ခန္း

ာက္လုပ္ရန္ သ ္မ်ားကို ထိုအ ိုးရ လုပ္ န္းမ်ားသို႔ ေရာ ္းခ်ၾကသည္။ အျခား

ာ ္ တ ္ခု ေ

ာက္လုပ္ရန္အပါအဝ ္ အိမ္နီးခ် ္းရြာမ်ားသို႔လည္း ေရာ ္းခ်ၾကသည္။

ရပ္သူရြာသားမ်ာသည္ သ ္မ်ားထုတ္ယူရန္ ႐ိုးရာအရေတာပို ္ေတာ ္ပို္ ္မ်ားထံမွ ခြ ့္ျပဳခ်က္ယူရၿမဲ
ျဖ ္သည္။ သ ္ေရာ ္းခ်ရာမွ ရေသာေ ြ၏ ၁၀ ကို ေက်းရြာရန္ပံုေ ြ အတြက္၎၊ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ကို
ထိုသ ္ေတာအားပို ္ေသာ ေ
ေက်းရြာမွ သေဘာတူ

ြမ်ိဳး ုအတြက္၎မွ်ေဝေပးၿပီး၊ က်န္ေ ြမ်ားကို သ ္ထုတ္သူမွ ရယူရန္

ံုးျဖတ္ ၾကသည္။ လူထုအ ည္းအေဝးမ်ား၊ ေက်းရြာအာဏာပို ္မ်ား၏ လုပ္ န္းႏွ ့္

ပတ္သက္ေသာ ခရီးသြား ရိတ္၊

ည့္သည္မ်ားႏွ ့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳမ်ားးအား

ည့္ခံ ရိတ္ ႏွ ့္ ေက်းရြာ၏

အျခားအသံုး ရိတ္မ်ားအတြက္ ေက်းရြာရန္ပံုေ ြကို အသံုးျပဳၾကသည္။
PPF သတ္မွတ္ျခ ္းကို ကန္႔ကြက္ရန္ ေက်းရြာမွ တရားဝ ္ ာထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း သက္

ို ္ရာ အ ိုးရ

အာဏာပို ္မ်ားထံ မေရာက္ရွိခဲ့ဘဲ မည္သည့္တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မွ မရရွိခဲ့ေပ။ သ ္ေတာဦး ီးဌာန ႏွ ့္
ရိုးရာအာဏာပို ္မ်ားၾကား လြတ္လပ္ပြ ့္လ ္းေသာ

က္

ံေရး ႏွ ့္ ပိုမိုေကာ ္းမြန္ေသာ နားလည္မွဳမ်ား

ရွိလွ် ္ အနာဂါတ္အတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ျဖ ္သည္။ သ ္ေတာဦး ီးဌာနအေနျဖ ့္ သ ္ေတာမ်ား ီမံရာတြ ္
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ကို ေလ့လာၿပီး မိမိတို႔၏ ေျမယာ ီမံမွဳ န ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ရပ္ရြာလူထုမွ
အ ကံ ေပးၾကသည္။
ယခုအခါတြ ္ သ ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးကာ လမ္း၏ တ ္ဖက္တ ္ခ်က္ ီတြ ္ သ ္ ုတ္တိုမ်ားသာ က်န္ရွိၿပီး
သ ္ထုတ္ယူသည့္ေနရာမ်ားတြ ္ သ ္ေလွ်ာရာမ်ားသာက်န္ရွိေတာ့သည္။ ေတာရို ္းတိရိ ာန္ေကာ ္ေရ
က်

္း လာမွဳကို ရပ္သားမ်ားမွ သတိမူမိၾကၿပီး အထူးသျဖ ့္ သမ ္ ႏွ ့္ ေျပာ ္မ်ား ျဖ ္ၾကသည္။

ရိုးရာအာဏာပို ္မ်ားႏွ ့္ ရပ္သူရြာသားမ်ားအေနျဖ ့္ သ ္ထုတ္ေရာ ္းရေ ြျဖ ့္ မိမိတို႔၏ သ ္ေတာမ်ားကို
ပကတိအတို ္း ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွ ့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံမွဳ န ္ကိုလည္း လံုၿခံဳမွဳ ရွိေ ရန္
လိုလားၾကမည္ျဖ ္သည္။ မိမိတို႔ ကံဳေတြ႔ရေသာ အေနအထားမ်ားေၾကာ ့္ ေဒသခံလူထုအေနျဖ ့္ မိမိတို႔
၏ ေျမယာႏွ ့္ပတ္သက္ၿပီး ဥ္း ားေတြးေခ မွဳပံု ံ ေျပာ ္းလဲလာသည္။ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ေအာက္
တြ ္ လံုၿခံဳမွဳရွိခဲ့ေသာ မိမိတို႔၏ သ ္ေတာပို ္

ို ္မွဳသည္ ယခုအခါ မေရရာေတာ့ေပ။ မိမိတို႔ သား ဥ္ေျမး

က္ ီမံထိန္းသိမ္းလာခဲ့ေသာ ိုက္ခ ္းမ်ားႏွ ့္ သ ္ေတာမ်ား

ံုးရွွံဳးရမည္ကို ိုးရိမ္ေန ၾကရသည္။

ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ န ္ေအာက္ ေျမယာအသံုးျပဳမွဳအနာဂါတ္
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအသံုးျပဳမွဳ န ္တြ ္ အေလ်ာ့အတ ္းရွိၿပီး
ညီေထြမွဳ ႏွ ့္

ိုက္ပ်ိဳးေရး

ို ္ရာ လိုက္ေလွ်ာ

န္းသ ္တီထြ ္မွဳမ်ားကို ခြ ့္ျပဳထားသည္။ ရိုးရာ ိုက္ပ်ိဳးေရး ဓေလ့မ်ားသည္ မူလအတို ္း

ရပ္တန္႔မေနဘဲ၊ ေတာ ္သူမ်ားအေနျဖ ့္

ဥ္

က္မပ်က္

မ္းသပ္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ကာ

ီးပြားေရး၊ ႏို ္ ံေရး

ႏွ ့္ လူမွဳေရး အေျပာ ္းအလဲမ်ားႏွ ့္ လိုက္ေလွ်ာညီေထြမွဳရွိေ ရန္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာ ္ လုပ္ေ

ာ ္

လွ်က္ရွိသည္။
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ေရႊ႕ေျပာ ္း ိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ ီးပြားျဖ ္ ိုက္ပ်ိဳးေသာသီးႏွံႏွ ္႔ ေ ်းကြက္မ်ားကို တသားတည္း ေပါ ္း ည္းရန္၊

ိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေန

ေသာအ ိုးရမူ၀ါဒမ်ားကို တုံ႔ျပန္ရန္၊ လူဦးေရ၊ လူမွဳေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳအေျပာ ္းအလဲႏွ ္႔ လို္က္ေလ်ာညီေထြျဖ ္ေ ရန္ ၄ ္းတို႔၏ဓေလ႔
ရိုးရာ န ္မ်ားကို
ၾကား၀ ္ေ

ျပဳျပ ္မြမ္းမံေနပါသည္။

လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖ ္ေအာ ္ျပဳလုပ္ျခ ္းသည္

ာ ္ရြက္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ျခ ္းထက္ အ ိုးရမူ၀ါဒမ်ားက အေထာက္အပံ႔ျဖ ္

အခါတြ ္ ေအာ ္ျမ ္လာပါသည္။Cramb R A, Pierce Colfer C J, Dressler
Peluso N L and
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ေအာက္

ို ္ခြ ္႔ကို အသိအမွတ္ ျပဳေသာ

, Laungaramsri P, Trang Le

, Mulyoutami ,

adley R L (200 ) widden Transformations and Rural Livelihoods in outheast Asia. Human cology
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RRtIP |

em*&G
mjyn f"av h
xH
k;wrf; ajr, mES
i fho pfawmo , H
Zmw pD
rH
cefY
cG
JrIpepf

49

ေလရွီးျမိဳ႕နယ္မွအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တီထြ ္

အမ်ိဳးသမီးေတာ ္သူမ်ားႏွ ့္ ေ
ေနသည္။

န္းသ ္ေသာလယ္သမားမ်ား၊ ြန္႔ဦးတီထြ ္သူမ်ား ျဖ ္ၾကသည္။

ြးေႏြးရာတြ ္ သီးႏွံသ ္ႏွ ့္ ေ ်းကြက္သ ္မ်ားအေၾကာ ္းသာ ျပည့္နက္

ြမရာမွ အေနာက္ဘက္ရွိနယ္ ပ္သို႔လွမ္းျမ ္ေနရေသာ အိႏိယနယ္ ပ္လမ္း ေကာ ္းမြန္လာ

ၿပီး ကုန္သြယ္ေရး

္တာဖြ ့္လ ္မည့္အ ီအ ဥ္ မ်ားေၾကာ ့္ သီးႏွံမ်ား တ ္ပို႔ေရာ ္းခ်ရန္ အခြ ့္အေရးမ်ား

ရရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္ကိုးလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာ ့္ မိသား ုမ်ားသည္ လိေမာ္ခ ္း၊ ေထာပတ္သီးခ ္းႏွ ့္
မက္မန္းခ ္းမ်ားကို မိမိတို႔၏ သီးႏွံမ်ားႏွ ့္အတူ မ္းသပ္ ိုက္ပ်ိဳးလာၾကသည္။ ေလရွီးမွ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ား
သည္ မက္မန္းဝို ္မ်ားကို အျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တိုးျမွ ့္ ထုတ္လုပ္ေရာ ္းခ်လာၾကၿပီး၊ ေ ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္
ျမွ ့္မားလာမွဳကို ျဖည့္

ည္းေပးႏို ္ေရးအတြက္

ေလရွီးသို႔ မက္မန္းသီးမ်ား တ ္ပို႔ေရာ ္းခ်ႏို ္ရန္

ပတ္လည္ ရြာမ်ားမွလည္း မက္မန္းမ်ား ိုက္ပ်ိဳးလာၾကသည္။ ဒိန္းကေလးေဝးႏွ ့္ ေလရွီး ရွိေသာ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားသည္ ယခ ္ႏွ ္ အနည္း ယ္က ကုန္သည္တ ္ဦးမွ ယူေ
တ ္ ိုက္ပ်ိဳးလာၾကၿပီး နယ္ ပ္ကိုျဖတ္
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွ ္အနည္း ယ္က
သာ

အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ၿပီး Jhum

္းပ ္မ်ားကို

ေရာ ္းခ်ႏို ္ရန္ ေမွ်ာ္လ ့္ၾကသည္။

ြမရာတြ ္ မိသား ုမ်ားသည္ အ ိုးရ ေ

ာက္လုပ္ေရးလုပ္ န္းမ်ားႏွ ့္

ိုက္ခ ္းမ်ားကို အခ်ိန္မေပးႏို ္ခဲ့ၾကေပ။ ထိုလုပ္ န္းမ်ားရွိေနုျခ ္းသည္

ဝ ္ေ ြရရွိရန္ အရ ္းအျမ ္ျဖ ္ၿပီး၊ လုပ္ န္းမ်ားၿပီး
လုပ္ေ

ာ ္လာခဲ့ေသာ ဂ် ္

ာ ္ရန္ ေျမယာမ်ား ရွိေနေသးသည္။

ံုးခ်ိန္တြ ္ လိုအပ္လွ် ္ ိုက္ပ်ိဳးေရး ျပန္လည္ တ ္

ြမရာတြ ္ ေကာက္ ိုက္ေရရရွိရန္ တ ္ခါတ ္ရံ

ြန္လ

မဟုတ္ဘဲ ူလွိဳ ္လအထိ ေ ာ ့္ၾကရေသာေၾကာ ့္ ေရရရွိေရး ိုးရိမ္မွဳတ ္ခ်ိဳ႕ ရွိေနၾကသည္။ ေရရရွိေရး
အေျခအေနမ်ား တိုးတက္မွဳရွိေ ရန္ အခ်ိဳ႕ရပ္သူရြာသားမ်ားသည္ ျမ ္ေခ်ာ ္းမ်ားရွိေသာ ေျမလပ္မ်ားကို
ရွ ္းလ ္းျခ ္း မျပဳၾကေၾကာ ္း

ိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းရြာေခါ ္းေ

ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခ ္းသည္ ေက်းရြာ၏ တရားဝ ္

ာ ္မ်ားအပါအဝ ္ တ ္ခ်ိဳ႕ကမူ

ံုးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာ ္း၊ သို႔ေသာ္ ေ

လုပ္ န္းမ်ားမွ အလုပ္အကို ္အခြ ့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာျခ ္းႏွ ့္ ပို

ို ္ေၾကာ ္း

ာက္လုပ္ေရး

ိုၾကသည္။

ဒိန္းကေလးေဝးတြ ္ မိမိတို႔ဘဝတ ္ေလွ်ာက္ အသိသာ

ံုး ေျပာ ္းလဲလာမွဳတ ္ခုမွာ တရားဝ ္ ေက်ာ ္း

မ်ား တက္ခြ ့္ရလာျခ ္းျဖ ္ေၾကာ ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားက

ိုၾကသည္။ အထက္တန္းေက်ာ ္းရွိ ျခ ္းေၾကာ ့္

ေလရွီးကို လူအမ်ားက သိၾကၿပီး ေက်ာ ္းမ်ားရွိျခ ္းမွာ ကေလး ယ္မ်ား ပညာေရးအတြက္ ေလရွီးၿမိဳ႕သို႔
ေျပာ ္းေရြ႕ေနထို ္ရန္ အနီးတ ္ဝုိက္ရြာမ်ားအတြက္
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တြ ္ ရိုးရာ ိုက္ပ်ိဳးေရး ဓေလ့မ်ားကို

က္လက္ထိန္းသိမ္းႏို ္မည့္ ေနရာအျဖ ္ ရွဳျမ ္ထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အျခားဝ ္ေ ြရရွိႏို ္မည့္ လုပ္ န္းမ်ားလည္းရွိသည္။
ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖ ့္ အနာဂါတ္တြ ္ မိမိတို႔သားသမီးမ်ားသည္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို
ထိန္းသိမ္းရန္ Jhum

ိုက္ပ်ိဳးေရးကို

က္လက္လုပ္ကို ္ရန္ ေမွ်ာ္လ ့္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ Jhum

အေပ မွီခိုအားထားျခ ္း ျပဳမည္ မဟုတ္ေပ။ အျခားအလုပ္အကို ္ႏွ ့္ ိုက္ပ်ိဳးေရး အခြ ့္အလမ္းမ်ား ရွိလာ
ႏို ္ေသာ္လည္း၊ ယဥ္ေက်းမွဳႏွ ့္ ဘာသာေရး ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို မ်ိဳး

က္သ ္မ်ားသို႔ လက္

့္

ကမ္းႏို ္ေရးအတြက္ Jhum ိုက္ခ ္းအခ်ိဳ႕ကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ အေရး ကီးေပသည္။
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ajr, m
yd
kifqd
kifrIES
i fh
vT
Jajym
i f;rI
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ ီမံမွဳ န ္တြ ္ ရပ္သူရြာသားမ်ား၏ ေျမယာအသံုးျပဳခြ ့္မွာ လံုၿခံဳမွဳရွိသည္။
ေျမကို က်ဴး မရဘဲ ေျမယာလက္မဲ့ျဖ ္ျခ ္းႏွ ့္ အထက္တန္းလႊာ အုပ္ ု၏ ေျမယာ ု ည္းသိမ္း

ည္းမွဳ

မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ေျမယာလႊဲေျပာ ္းခြ ့္ ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားျဖ ့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ေျမယာကို မိမိတို႔
ေဒသခံမ်ားလက္ထဲတြ ္ သာရွိေ ရန္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ေက်းရြာသည္ ေျမယာ ီမံမွဳ၏ အေျခခံ
က်ေသာ ယူန ္ျဖ ္ၿပီး အိမ္ေထာ ္ ုမ်ား၊ အုပ္ ုမ်ား၊ ဖသား ုမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္ ုမ်ား ႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားမွ
ေျမယာမ်ားကို ပို ္
ပို ္

ို ္ခြ ့္ရွိၾကသည္။ လက္ရွိ အ ိုးရ၏

န ္ေအာက္တြ ္ ရိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းအရ

ို ္ေသာ ေျမမ်ားကို ေကာ ္း ြာ အသိအမွတ္ျပဳႏို ္ျခ ္းမရွိဘဲ ေက်းရြာမ်ားတြ ္ ေျမယာသိမ္း

ည္းမွဳ

အႏရာယ္မ်ားသာ က်ေရာက္ေ သည္။ အ ိုးရ၏ သ ္ေတာ ီမံမွဳ န ္ လက္ရွိအတို ္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေ

ာ ္

ျခ ္းေၾကာ ့္ ထိေရာက္ေသာ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ီမံမွဳ န ္ကို အားေလ်ာ့သြားေ ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္း
က် ္ႏွ ့္ ားဝတ္ေနေရး ႏွ ္ခုလံုးအေပ အႏရာယ္သာ က်ေရာက္ေ သည္။

ေျမယာပို ္

ို ္မွဳ ရယူျခ ္း

ေျမကို ပထမဦး

ံုး ရွ ္းလ ္းျခ ္းျဖ ့္လည္းေကာ ္း၊ အေမြ

က္ခံျခ ္းျဖ ့္လည္းေကာ ္း၊ ဝယ္ယူျခ ္းျဖ ့္

လည္းေကာ ္း၊ လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ န္း အတြက္ ဂုဏ္ျပဳေပးအပ္ျခ ္းခံရ လည္းေကာ ္း ေျမယာပို ္
ေၾကာ ္း

ိုႏို ္သည္။ အေမြ

ို ္

က္ခံရရွိေသာ ဘိုးဘြားပို ္ေျမ ႏွ ့္ ဝယ္ယူထားေသာ ေျမမ်ားတြ ္ မတူျခား

နားမွဳမ်ားရွိသည္။ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္
ေဘးအႏရာယ္က်ေရာက္မွဳေၾကာ ့္

ည္းေပးရန္ႏွ ့္ ပ ိပကၡမ်ား (သို႔) သဘာဝ

ေရြ႕ေျပာ ္းခိုလံုၾကသူမ်ားအား

ိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္

ေျမယာကို

တ ္ႏွ ္ခြဲေဝ အသံုးျပဳခြ ့္ေပးႏို ္သည္။

“နာဂတို႕သည္ မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြားပို ္ေျမအထက္ ႏွ ့္ ေအာက္ရွိ ေရထု၊ ေလထု၊ ေျမထု
ႏွ ့္ သဘာဝ သယံ ာတ အားလံုးကို တ ္ဦးတည္း ပို ္
-

ို ္သူမ်ားျဖ ္သည္

ြမရာလူထု

အိမ္ေထာ ္တ ္ခုသည္ ေျမယာပို ္

ို ္ေၾကာ ္း

ိုရာတြ ္ ထိုရပ္ရြာအတြ ္း အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔

ေနထုိ ္သူျဖ ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ တ ္ဦးဦးသည္ ေက်းရြာမွ ေျပာ ္းေရြ႕သြားပါက၊ ေျမယာအသံုးျပဳခြ ့္ကို
ေ

ြမ်ိဳးရ ္းမ်ား၊ ထိုမွ ဖသား ုဝ ္မ်ားထံ လႊဲအပ္ထာၾကသည္။ မည္သည့္မိသား ုမွ မ ိုက္ပ်ိဳးခ် ္ပါက

ရပ္သူရြာသားမ်ားထံ လႊဲအပ္ထားၾကေလ့ရွိသည္။ ထိုသူ ေက်းရြာသို႔ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာပါက ယခ ္
လႊဲအပ္ခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳ ိုက္ပ်ိဳးခြ ့္ရွိသည္။ ဤဓေလ့သည္ ေက်းရြာရွိ ိုက္ပ်ိဳး
ႏို ္ေသာ ေျမယာအားလံုးကို ရပ္သူရြာသားမ်ားမွ အက်ိဳးရွိရွိ အထြက္ႏွဳန္းေကာ ္းေအာ ္

ိုက္ပ်ိဳးႏို ္ရန္

ခြ ့္ျပဳထားျခ ္းျဖ ္သည္။
ေျမယာအသံုးျပဳႏို ္ေရးသည္ ေက်းရြာမွခ်မွတ္ေသာ
မူတည္ေနသည္။ အကယ္

ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခ ္းအေပ

တ ္ ံုတ ္ဦးမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက် ္ကို ညိဳးႏြမ္းပ်က္ ီးေ ပါက ျပ ္ဒဏ္

အေနျဖ ့္ ထိုသူသည္ ေျမယာ ႏွ ့္ အရ ္းအျမ ္မ်ား အသံုးျပဳခြ ့္
မ်ားတြ ္ ျပ ္မွဳ က်ဴးလြန္သူသည္ ေက်းရြာမွ ႏွ ္ထုတ္ခံရႏို ္ၿပီး၊ ပို ္
ေ

ံုးရွံုးရႏို ္သည္။ ျပ ္းထန္ေသာ ကိ ၥရပ္
ို ္ေသာ ေျမယာမ်ားကို အနီး ပ္

ြမ်ိဳးမ်ား ထံေပးအပ္ ၎၊ ဒဏ္ေၾကးအေနျဖ ့္ ေက်းရြာမွ ခြဲေဝ ၎

ီမံေ

ံုး

ာ ္ရြက္ၾကသည္။

ဤျဖ ္ရပ္မ်ိဳး ဒိန္းကေလးေ၀းတြ ္ ျဖ ္ဖူးၿပီး၊ က်ဴးလြန္သူမွာ မိမိ၏ဝက္မ်ားမွ ေက်းရြာ၏ တ ္ခုတည္းေသာ
ေရအရ ္း အျမ ္ကို ထပ္တလဲလဲ ည ္ညမ္းေ ေသာေၾကာ ့္ ရြာမွ ႏွ ္ထုတ္ျခ ္းခံခဲ့ရျခ ္းျဖ ္သည္။
ေျမယာကို အေမြေပးအပ္ႏို ္ေလာက္ေအာ ္ ေရရွည္ပို ္

ို ္ထားႏို ္ရန္မွာ ထိုေက်းရြာ၏

တ ္ဦးျဖ ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ မိသား ုဝ ္၊ ဖသား ုႏွ ့္ ရပ္သူရြာသားမ်ားအား အ
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့္

ေဒသခံ
့္ ဦး ားေပး

န ္ျဖ ့္လႊဲေျပာ ္းရေသာ ေျမယာလႊဲေျပာ ္းမွဳ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွ ့္အတူ အထက္တန္းလႊာအုပ္ ု၏
ေျမယာသိမ္းယူမွဳမွ ကာကြယ္ေပးၿပီး၊ ေက်းရြာအတြက္ အက်ိဳးျပဳေပး
ေ ြးေၾကးျဖ ့္ ေျမယာမ်ားကို ဝယ္ယူ သိမ္း

ည္း

ပ္ျခ ္းမရွိဘဲ ျပ ္ပလူမ်ားမွ

မရေအာ ္ ီမံထားသည္။ အသ ္ေျပာ ္းေရြ႕လာသူ

မ်ားသည္ႏွ ္ရွည္ေနထို ္ျခ ္းျဖ ့္လညး္ေကာ ္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမႇားျခ ္းျဖ ့္လည္းေကာ ္း၊ ေမြး ားျခ ္း
ျဖ ့္၎ ရပ္ရြာအသို ္းအဝန္းထဲ ပါဝ ္ႏို ္သည္။ အကယ္

အျခားမ်ိဳးႏြယ္ ုဝ ္ တ ္ဦးသည္ ေက်းရြာ

တ ္ရြာသို႔ ေျပာ ္းေရြ႕လာေသာ္လည္း ေရရွည္ေနထို ္ျခ ္းမရွိ (သို႔) မိသား ု တ ္ ုႏွ ့္အတူ ဝ ္ေရာက္
ေနထို ္ျခ ္း မျပဳပါက ထိုသူအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေျမယာကို ႏွ ္အလိုက္သာ ခြဲေဝေပးေလ့ရွိသည္။

ေျမယာပို ္

ို ္မွဳ ပံု ံမ်ား

ယားကြက္ (၅) တြ ္ လူမႈအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားမွ အဓိကေျမယာအသံုးျပဳမွဳပံု ံကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ေျမယာ
အသံုးျပဳမွဳ အမ်ိဳးအ ားအမ်ား ုတြ ္ အသံုးျပဳခြ ့္ႏွ ့္ ီမံခန္႔ခြဲခြ ့္မ်ားမွာ

္တူၾကသည္။ ဥပမာ ရပ္ရြာပို ္

သ ္ေတာမ်ားကို မသံုးျပဳခြ ့္မွာ ရပ္သူရြာသားမ်ားတြ ္ရွိၿပီး ရပ္ရြာကိုယ္ ားလွယ္မ်ားျဖ ္ေသာ ေက်းရြာ
အာဏာပို ္မ်ားမွ

ီမံၾကပ္မွတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကိ ၥရပ္မ်ားတြ ္ ေျမယာပို ္

ထပ္ေနေလ့ရွိသည္။ Jhum ေျမကဲ့သို႔ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားက မိမိတို႔၏

ို္ ္မွဳအခြ ့္အေရးမွာ ပိုမို

ိုက္ကြက္မ်ားကို ရိတ္သိမ္း

ီမံၾက

ေသာ္လည္း ရပ္သူရြာသားမ်ားအေနျဖ ့္ ေျမလပ္အျဖ ္ထားရွိခ်ိန္ အလိုအေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ေသာ
အပ ္မ်ားကို

သြားေရာက္ခုတ္ယူခြ ့္ႏွ ့္

အမဲလိုက္ခြ ့္မ်ားရွိၾကသည္။

ႏွ ္အလိုက္ Jhum ိုက္ခ ္းမ်ား ခုတ္ထြ ္ ရွ ္းလ ္းမည့္ေနရာမ်ားကို

ေက်းရြာအားဏာပို ္မ်ားတြ ္
ံုးျဖတ္ခြ ့္ရွိၿပီး ေျမယာလိုအပ္သူ

မ်ားကို ႏွ ္အလိုက္ ေျမယာမ်ား ခြဲေဝေပးႏို ္သည္။

ယား ၄ - လက္၀ယ္ပို ္
ပို ္

ို ္ခြ ္႔အမ်ိဳးအ ားမ်ား

ို ္မွဳပံု ံ

အသံုးျပဳမွဳပံု ံ

မ်ိဳးႏြယ္ ု

သန္႔ရွ ္းရာႏွ ့္ ယဥ္ေက်းမွဳ

ေက်းရြာ

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားအတြ ္း ႏွ ့္ ေက်းရြာေကာ ္ ီႏွ ့္
ေခါ ္ေ

ရပ္ရြာလူ႔ အဖြဲ႔အ ည္း

ို ္ရာ ေနရာမ်ား

ာ ္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အတြ ္း ရွိေသာ ေျမအမ်ိဳးအ ား အားလံုး။

ရပ္ရြာမွ ီမံေသာ သ ္ေတာမ်ား၊ သက္ကယ္ခ ္း၊ ားက်က္ေျမ
Community-managed forests, thatch elds, gra ing land

ဖသား ု

ဖသား ုေျမသည္ ဖသား ုဝ ္ အားလံုး၏ အိမ္ေထာ ္ ုပို ္ေျမ အားလံုး
ျဖ ္သည္။ အခ်ိဳ႕မ်ိဳးႏြယ္ ု မ်ားတြ ္ ဖသား ု သ ္ေတာ မ်ားလည္းရွိသည္။

ရပ္ကြက္

ားက်က္ေျမ

အုပ္ ု

ေရသြ ္းျခ ္း၊ အိမ္ေမြးတိရိ ာန္၊ ပ်ားေတာ ္

အိမ္ေထာ ္ ု

ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ား၊ jhum ိုက္ကြက္မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား၊
သ ္သီးခ ္း၊ ိုက္သ ္ေတာ၊ အိမ္ဥယ်ာဥ္ၿခံ

မ်ိဳးႏြယ္ ု ေျမယာပို ္

ို ္မွဳ

ကိုကာ့ႏွ ့္ ပါရာမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားမွာ အေတာ္အတန္ ေသး ယ္ၿပီး အဓိကေက်းရြာတ ္ရြာ ႏွ ့္
ရြာ ယ္ႏွ ္ရြာခန္႔ ီရွိၾကသည္။ မကူရီႏွ ့္ တန္ကြန္ အပါအဝ ္ အေတာ္အတန္ ကီးေသာ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားတြ ္
RRtIP |

em*&G
mjyn f"av h
xH
k;wrf; ajr, mES
i fho pfawmo , H
Zmw pD
rH
cefY
cG
JrIpepf

53

ေက်းရြာေပါ ္းမ်ား ြာရွိၿပီး ႏို ္ ံတကာ နယ္နိမိတ္ကို ျဖတ္လွ်က္ က်ယ္ဝန္းေသာ နယ္ေျမရွိၾကသည္။
မ်ိဳးႏြယ္ ုနယ္ေျမတြ ္ ထိုမ်ိဳးႏြယ္ ု၏ေက်းရြာမွ
ယဥ္ေက်းမွဳ

ိုက္ပ်ိဳး ီမံေသာ

ရိယာမ်ား ပါဝ ္ၿပီး၊ ဘာသာေရးႏွ ့္

ို ္ရာ ေနရာ မ်ားလည္းပါဝ ္သည္။

႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရ အထြ ္ျမတ္ထားရာ ေတာ ္ကဲ့သို႔ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ု အတြက္ ယဥ္ေက်းမွဳအရ အထ ္
ကရရွိေသာ ေနရာမ်ားသည္

ေက်းရြာ၏ နယ္နိမိတ္အတြ ္းတြ ္ တည္ရွိၾကသည္။ ထိုနယ္ေျမမ်ားကို

မ်ိဳးႏြယ္ ုဓေလ့ထံုးတမ္းႏွ ့္အညီ ကာကြယ္ရန္ ေက်းရြာမ်ားတြ ္ တာဝန္ရွိၿပီး၊ ယ ္းအထ ္ကရ ေနရာမ်ား
အား ေကာ ္း ြာ ီမံထားရွိရန္ မ်ိဳးႏြယ္ ု ေကာ ္ ီမွ ကူညီေ
ေက်းရြာ ေျမယာပို ္

ာ ္ရြက္ေလ့ရွိသည္။

ို ္မွဳ

ေက်းရြာပို ္နယ္ေျမတြ ္ ထိုေက်းရြာမွရိုးရာအာဏာပို္ ္မ်ား၏ လုပ္ပို ္ခြ ့္အာဏာအတြ ္းရွိ အိမ္ေထာ ္
မ်ား၏ ေျမကြက္မ်ားႏွ ့္ သ ္ေတာမ်ားကဲ့သို႔ ရပ္ရြာပို ္ အရ ္းအျမ ္မ်ား ပါဝ ္သည္။ နယ္နိမိတ္မ်ားအား
အမ်ားအားျဖ ့္ ေတာ ္တန္းမ်ား၊ လမ္းမ်ားႏွ ့္ ေခ်ာ ္းမ်ားျဖ ့္ ပို ္းျခားထားေလ့ရွိသည္။
သမို ္းေၾကာ ္းအရ ႏွ ့္ လူမွဳေရးအရ ရ ္းႏွီးေသာ

က္

ံေရးရွိသည့္ ေက်းရြာအုပ္ ုမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ

နယ္နိမိတ္ တ ္ခုတည္းအတြ ္းတြ ္ ထည့္သြ ္းထားသ ့္သည္။ ပါရာမ်ိဳးႏြယ္ ုနယ္ေျမကို ဒိန္းကေလးေဝး
ေက်းရြာနယ္ေျမ ႏွ ့္ ဒ ္ကေလေဝမွ ခြဲထြက္လာၾကသူမ်ားျဖ ့္ တည္ေ

ာက္ထားေသာ ပတ္လည္ရွိ

မွီခိုရြာမ်ား၏

ထိုေဒသတြ ္

နယ္ေျမမ်ားျဖ ့္

ဖြဲ႔ ည္းထားသည္။

ပါရာမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားမွ

တည္ေထာ ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာ ျဖ ္သည့္အေလ်ာက္ ဒိန္းကေလးေဝးရြာသည္
အတြ ္းရွိ နယ္ေျမမ်ားကိုပါ ီမံပို ္

ပထမဦး

ံုး

့္ပြားရြာသ ္မ်ားနယ္နိမိတ္

ို ္ခြ ့္ရွိသည္။ ေက်းရြာမ်ားၾကား ရ ္းႏွီးေသာ မိသား ု

က္

ံေရးႏွ ့္

သမို ္း ရွိၾကသျဖ ့္ အခ်ဳိ႕အိမ္ေထာ ္မ်ားတြ ္ ပါရာမ်ိဳးႏြယ္ ုေက်းရြာတ ္ခုမက အမ်ားတြ ္ ေျမယာ
ပို ္

ို ္မွဳမ်ား ရွိၾကသည္။ ကိုကီးေက်းရြာႏွ ့္ ၎၏

ရွိၾကၿပီး၊ ယ ္းတို႔အနက္ ကိုကီးရြာသည္ ပထမဦး

့္ပြားရြာခြဲမ်ားတြ ္လည္း

္တူေသာ

က္

ံေရး

ံုးတည္ခဲ့ေသာရြာျဖ ္ကာ ေနာက္မွတည္ ေသာ မွီခိုရြာ

ခြဲမ်ားမွာ ကိုကာ့မ်ိဳးႏြယ္ ု ဘိုးဘြားပို ္ ေျမေပ တြ ္ပ ္ ရွိၾကသည္။ မူလေက်းရြာ၏ ပို ္

ို ္မွဳ ကို အသိ

အမွတ္မျပဳဘဲ ထိုေက်းရြာ ယ္ မ်ားၾကား နယ္နိမိတ္ပို ္းျခားသတ္မွတ္ရန္ ကိဳး ားမွဳမ်ားေၾကာ ့္ ျပ

နာ

ျဖ ္ခဲ့ရဖူးသည္။ ဒိန္းကေလးေဝးႏွ ့္ ကိုကာ့ေက်းရြာမ်ားကဲ့သို႔ မူလ မိခ ္ေက်းရြာ ႏွ ့္ ပတ္လည္ရွိ
ရြာခြဲမ်ားသည္ ေက်းရြာ နယ္ေျမတ ္ခုတည္းတြ ္ အၿမဲရွိသ ့္ေၾကာ ္း ဤေက်းရြာမ်ား၏ ေဒသခံမ်ားမွ
ိုၾကသည္။
ေက်းရြာ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ တ ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြ ္ ေက်းရြာႏွ ္ရြာၾကား လံုးဝ ကန္႔သတ္
လိုက္ ျခ ္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ေျမယာအရ ္းျမ ္မ်ားကို ပူးေပါ ္းပို ္

ို ္ျခ ္းမ်ိဳးလည္းရွိသည္။ ဒိန္းကေလးေ၀း

ေက်းရြာရွိ ရပ္ရြာမွ ီမံေသာ သ ္ေတာမွ သ ္ေတာထြက္ပ ၥည္းမ်ားကို ထိုသ ္ေတာႏွ ့္ နယ္နိမိတ္ခ် ္းထိ
ပ္ေနေသာ ေက်းရြာ ေျခာက္ရြာမွ သြားေရာက္ထုတ္ယူ ခြ ့္ရွိၾကသည္။ ေက်းရြာ နယ္နိမိတ္အတြ ္း
သ ္ေတာနယ္ေျမ သတ္မွတ္ေသာ္လည္း ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ေအာက္တြ ္ ခြ ့္ျပဳထားပါက ားဝတ္
ေနေရး

ို ္ရာ သ ္ေတာထြက္ပ ၥည္းမ်ားကို နယ္နိမိတ္ထိ ပ္ေနေသာ အျခား ေက်းရြာမ်ားမွ ထုတ္ယူ

ခြ ့္ရွိၾကသည္။
ဖသား ုေျမ
ဖသား ုေျမ

ိုသည္မွာ ထိုဖသား ုဝ ္မ်ားမွ ပထမဦး

ထိုဖသား ုဝ ္ အိမ္ေထာ ္မ်ားမွ ပို ္

ံုး ခုတ္ထြ ္ရွ ္းလ ္းခဲ့ေသာေျမယာမ်ားျဖ ္ၿပီး

ို ္ထားကာ သား ဥ္ေျမး

က္ လက္

့္ကမ္းလာခဲ့ေသာ ေျမျဖ ္

သည္။ ေျမယာမ်ားလႊဲေျပာ ္းအေမြေပးအပ္ျခ ္း၊ ေရာ ္းခ်ျခ ္းႏွ ့္ အျခားေသာနည္းျဖ ့္ လႊဲေျပာ ္း
ေပးရာတြ ္ ဖသား ုဝ ္အခ် ္းခ် ္း ဦး ားေပးၾကသည္။ ေျမယာပို ္
တူညီခ်က္မ်ားတြ ္

ို ္မွဳ လႊဲေျပာ ္းျခ ္း

ေျမယာကို မိမိတို႔ ဖသား ုအတြ ္း ထိန္းသိမ္းထားႏို ္ရန္ ေရး

အေသး ိတ္ကို ေအာက္ပါအပို ္းတြ ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ို ္ရာ သေဘာ
ြဲ ခ်မွတ္ထားၿပီး

အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြ ္ ရြာ၏နယ္နိမိတ္အတြ ္းရွိ အျခားေျမယာမ်ားကိုလည္း ဖသား ုမ်ားမွ ပို ္
ထားၾကၿပီး၊ အထူးသျဖ ့္ ေ

ြမ်ိဳး ုပို ္ သ ္ေတာမ်ား ျဖ ္ၾကသည္။ ထိုေျမယာမ်ားကို ဖသား ု ဝ ္မ်ားမွ

အသံုးျပဳႏို ္ၿပီး၊ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ တာဝန္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေ
သ ္ေတာေပါ ္း

ို ္

ာ ္ရြက္ၾကရသည္။ ဥပမာ

ယ္ခုရွိၿပီး၊ ေက်းရြာတည္ေထာ ္သူမ်ားမွ

ြမရာတြ ္ ဖသား ုပို ္

္းသက္လာေသာ အိမ္ေထာ ္ ု

ယ္ ု

သည္ ဖသား ုပို ္ သ ္ေတာရွိ နတ္မ်ားကို ပူေ ာ္ပသရန္ တာဝန္ရွိသည္။ မိမိတို႔ ဖသား ုပို ္ သ ္ေတာ
မ်ားမွ အိမ္သံုး သ ္မ်ားခုတ္ယူမည္

ိုပါက ထိုအိမ္ေထာ ္ ု မ်ားမွ ခြ ့္ျပဳခ်က္ေပးရၿပီး၊ ေျမယာအျ

မွဳမ်ားကို ေျဖရွ ္းျခ ္းႏွ ့္ သ ္ေတာ ီမံေရး

္းပြား

ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ား ၾကပ္မွတ္ျခ ္းမ်ားတြ ္လည္း တာဝန္

ရွိသည္။သ ္ေတာ ီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳႏွ ့္ နတ္ပူေ ာ္ပြဲအခမ္းနားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖ ့္ ဖသား ု
တူေသာ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားမွ

ပါး တ ္တ ္း၏တ ္ခ်ိဳ႕တ ္ဝက္ကိုေပးျခ ္းျဖ ့္၎၊ မ်ားေသာအားျဖ ့္

ိုက္ခ ္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္

တ ္ႏွ ္လွ် ္ ႏွ ္ရက္ (သို႔) သံုးရက္ခန္႔ သြားေရာက္ ကူညီလုပ္ကို ္ေပး

ျခ ္းျဖ ့္ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။
အိမ္ေထာ ္ ု ေျမယာ
အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားတြ ္ ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ား၊ သ ္သီးခ ္းမ်ား၊ သ ္ေတာအုပ္မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္မ်ားႏွ ့္
အိမ္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားကို

ိုက္ပ်ိဳး

ီမံခြ ့္ရွိၾကသည္။ Jhum

ုိက္ခ ္းမ်ားကို အလွည့္က် န ္ျဖ ့္

ိုက္ပ်ိဳးခြ ့္

ရွိသည္။ ေျမလပ္အျဖ ္ ထားရွိခ်ိန္တြ ္ ရပ္သူရြာသားမ်ားမွ အလိုအေလ်ာက္ေပါက္ေရာက္ေသာ ဟ ္းသီး
ဟ ္းရြက္မ်ားကို သြားေရာက္ ခူးယူခြ ့္ရွိသည္။ ဤေျမယာအသံုးခြ ့္ကို တ ္ဦးခ် ္း အခြ ့္အေရးဟု
လည္း

ိုႏို ္သည္။ သို႔ေသာ္ တ ္ဦးတ ္ေယာက္ (သို႔) အိမ္ေထာ ္ဦး ီးကိုသာ ရည္ညႊန္းျခ ္း မဟုတ္ပဲ

ခ ္ပြန္းႏွ ့္

နီးႏွ ္ဦးလံုးျဖ ္ေသာ မိသား ုဟုရည္ညႊန္းလိုေသာေၾကာ ့္

အိမ္ေထာ ္ ုဟူေသာ အသံုး

အႏွဳန္းကို ဤ ာတမ္းတြ ္ သံုးထားသည္။

ေျမယာပို ္

ို ္မွဳ လႊဲေျပာ ္းျခ ္း

ေျမယာကို လႊဲေျပာ ္းရာတြ ္ မိသား ုဝ ္မ်ားကို ပထမဦး ားေပးၿပီး၊ ေနာက္မွ နီး ပ္ေသာေ
ဖသား ုဝ ္မ်ား ႏွ ့္ အျခားရပ္သူ ရြာသားမ်ားအား အ

့္

ြမ်ိဳးမ်ား၊

့္ ဦး ားေပးေလ့ရွိသည္။ ေျမယာမ်ားသည္

ေက်းရြာ နယ္နိမိတ္အတြ ္းတြ ္သာ ရွိရမည္ျဖ ္ၿပီး၊ ဖသား ု အတို ္းအဝန္းထဲတြ ္သာ ပို ္

ို ္ထိန္းသိမ္း

ထားေ ခ် ္ၾကသည္။ နာဂလူမ်ိဳးတို႔၏ ေျမယာမ်ားကို နာဂမဟုတ္ေသာ သူမ်ား (သို႔) ကုမဏီမ်ား (သို႔)
ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ

အပို ္

လႊဲေျပာ ္းေပးအပ္ခြ ့္မရွိေပ။

ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခ ္းျဖ ့္

ေက်းရြာတြ ္းမွလူျဖ ္ေ ၊

ျပ ္ပမွလူျဖ ္ေ ၊ ကုမဏီျဖ ္ေ တို႔မွ ေျမယာကို ု ည္းသိမ္းယူျခ ္းေၾကာ ့္ ေျမယာလက္မဲ့မျဖ ္ရေအာ ္
ကာကြယ္ေပးထားသည္။
အေမြ
ေျမယာကို ပံုမွန္အားျဖ ့္ ဖခ ္မွ သားမ်ားသို႔ အေမြေပးေလ့ရွိၿပီး၊ မ်ိဳးႏြယ္ ုအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား
ႏွ ့္ မိသား ုမ်ား၏ ကိဳက္ႏွ ္သက္မွဳပံု ံမ်ား အေပ မူတည္

ေျမယာခြဲေဝမွဳပံု ံ အခ်ိဳ႕ကြဲျပားၾကသည္။

ပံုမွန္အားျဖ ့္ သားမ်ား အိမ္ေထာ ္ျပဳသည့္အခါတြ ္ မိဘမ်ားမွ ေျမယာကို ခြဲေဝေပးေလ့ရွိသည္။ ကိုကာ့
အပါအဝ ္ အခ်ိဳ႕ နာဂမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားတြ ္ ေျမယာႏွ ့္ ပို ္

ို ္မွဳအမ်ား ုကို သားဦးမွ ရရွိၾကၿပီး၊ သားဦးသည္

မိဘမ်ားအိုမ ္းလာေသာအခါ ေကြ်းေမြးေ ာ ့္ေရွာက္ၾကရၿပီး အိမ္ေထာ ္မျပဳေသာ ေမာ ္ႏွမမ်ားကိုလည္း
ေ ာ ့္ေရွာက္ၾကရသည္။ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံမွဳ န ္ေအာက္တြ ္ နာဂအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
ေျမယာအေမြ

က္ခံခြ ့္ နည္းပါးသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေမြ

က္ခံ ႏို ္ေရး ေထာက္ခံအားေပး

မွဳမ်ား ျမွ ့္တက္ေနသည္။
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ေျမးမ်ားႏွ ္႔ထို ္ေနေသာအဖြား

“တခါတရံ အမ်ိဳးသမီး အုပ္ ု ိုက္ကြ ္းထဲရွိခ်ိန္ (သို႔) အတူထို ္ ကားေျပာျဖ ္ခ်ိန္
..ကြ်န္မတို႔မွာ အေမြ

က္ခံပို ္ခြ ့္ ရွိသ ့္တယ္

ဒါကြ်န္မတို႔ရဲ႕ အိမ္မက္ပဲ

ိုရ ္

ိုတာ

ေျပာျဖ ္ၾက ပါတယ္
- ကိုကီးေက်းရြာမွ အမ်ိဳးသမီး

ကိုကီးေက်းရြာရွိ အမ်ိဳးသမီး ေျမယာပို ္

ို ္ခြ ့္ ည္းမ်ဥ္းမ်ား သည္ အေမြရထားေသာ ဘိုးဘြား ပို ္ေျမ

ႏွ ့္ မိမိတို႔မွ ဝယ္ယူထားေသာ ေျမတို႔ အၾကားကြာျခားခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးတ ္ဦးသည္
သားသမီးမရွိပဲ မု
ဖသား ုရွိ အနီး ပ္

ိုးမ ျဖ ္သြားပါက ခ ္ပြန္းမွ အေမြ

က္ခံရရွိခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားသည္ ခ ္ပြန္း၏

ံုး မိသား ုဝ ္မ်ားလက္ထဲသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားသည္။ မိမိတို႔လ ္မယားမွ

ဝယ္ယူထားေသာ ေျမမ်ားကိုမူ ထိုအမ်ိဳးသမီးမွ ပို ္

ို ္ထားခြ ့္ရွိသည္။ လ ္မယား ကြာရွ ္းရာတြ ္ မိမိ

တို႔မွ ဝယ္ယူထားေသာ ေျမမ်ားကို ခြဲေဝ ၾကၿပီး၊ ခ ္ပြန္းမွ အေမြ
ဖသား ုအတြ ္းတြ ္သာ
ေၾကာ ့္ကြာရွ ္းရသည္

က္လက္ ပို ္

က္ခံခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားကိုမူ ခ ္ပြန္း၏

ို ္ ထားၾကသည္။ အကယ္

ခ ္ပြန္းမွ တာဝန္ပ်က္ကြက္ျခ ္း

ိုပါက၊ ခ ္ပြန္းအား ဒဏ္ရိုက္ၿပီး၊ သူအေမြခံခဲ့ေသာ ေျမအခ်ိဳ႕တ ္ဝက္ကို

ဖသား ုတူ အျခားတ ္ဦးအား လႊဲေျပာ ္းေပးရသည္။
မ
ြ ရာတြ ္ မု

းုိ မျဖ လ
္ ်ွ ္ မိသား ၏
ု ေျမယာမ်ားကို သူမ၏သားသမီးမ်ားထံ မလႊအ
ဲ ပ္မအ
ီွ ခ်ိနထ
္ ိ မ
ီ ေ
ံ လ့

ရွေ
ိ ၾကာ း္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ

သ
ုိ ည္။ သူမအေနျဖ ့္ ေနာက္ထပ္ အိမေ
္ ထာ ျ္ ပဳလွ် ္ (သိ)႔ု သားသမီးမရွိ

လွ် ္ ကြယလ
္ န
ြ သ
္ ာြ းေသာ ခ ပ
္ န
ြ း္ မွ အေမြရခဲေ
့ သာ ေျမယာမ်ားသည္ ထိခ
ု ပ
္ န
ြ း္ ၏ အနီး ပ္

းုံ ေ

မ
ြ ်ိဳး

အမ်ိဳးသားတ ဥ
္ းီ ထံ လႊေ
ဲ ျပာ း္ ေရာက္ရသ
ိွ ာြ းသည္။
ျဖ ရ
္ ပ္ေလ့လာမွဳျပဳလုပေ
္ သာ ေက်းရြာအားလံးု ရွိ အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားမ်ားကပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ေျမယာ အေမြ

က္ခခ
ံ ြ ရ
့္ သ
ိွ
ေ
့္ ၾကာ း္ သေဘာတူေထာက္ခၾံ ကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ နာဂလူအ
႔ ဖြ႔ဲ

အ ည္းအား အမ်ိဳးသားမ်ားႏွ ့္ တန္းတူ အက်ိဳးျပဳေၾကာ း္ ႏွ ့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေျမယာ အေမြ
တရားဝ ္ အသိအမွတျ္ ပဳသ ေ
့္ ၾကာ း္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက

က္ခပ
ံ ုိ ခ
္ ြ က
့္ ုိ

ၾုိ ကသည္။ အမ်ိဳးသားအခ်ိဳ႕က အထူးသျဖ ့္

မိမတ
ိ ႔ုိ သမက္ေလာ း္ တြ ္ လံေ
ု လာက္ေသာ ေျမမရွပ
ိ ါက သမီးအား ေျမအေမြ ေပးလို ေၾကာ း္
ဥပမာ ကိက
ု းီ ရွိ အမ်ိဳးသမီး တ ဥ
္ းီ သည္ ဖခ ္

ၾုိ ကသည္။

းုံ သြားၿပီးေနာက္ မိမ၏
ိ ေမာ မ
္ ်ားအား ျပဳ ပ
ု ်ိဳးေထာ ခ
္ ၿ့ဲ ပီး

ေျမယာမ်ားအား ထိနး္ သိမး္ ခဲ့ ေသာေၾကာ ့္ ေမာ မ
္ ်ားမွ ေျပာ း္ ခ း္ ေတာ ယ
္ ာကြကအ
္ ား ေပးအပ္ခသ
့ဲ ည္။
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ရွိႏွ ့္ေနၿပီးေသာ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ျပ ္
အားေကာ ္းေအာ ္ ေ
ေပးအပ္ရန္ လုပ္ေ

္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမယာအေမြ

က္ခံပို ္ခြ ့္ကို

ာ ္ရြက္ႏို ္သည္။ မိသား ုအလိုက္ မိမိတို႔၏ သမီးမ်ားကို ေျမယာအေမြမ်ား ပိုမို

ာ ္ႏို ္သည္။ ညားခါ

လ ္မယားသည္ လက္ထပ္ေသာအခါ မိဘမ်ားထံမွ အေမြ

ရၾကၿပီး၊ တခါတ ္ရံ သမီးႏွ ့္ သမက္အား မဂလာပြဲတြ ္ ေျမယာမ်ားကို အေမြအျဖ ့္ ေပးအပ္ေလ့ရွိသည္။
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္တြ ္

န ္အား

အေျပာ ္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ေရးေထာက္ခံမွဳ

ျပဳလုပ္ႏို ္ရန္

နည္းလမ္းခ်မွတ္ထားသည္မ်ားရွိသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွ ္တြ ္ က် ္းပခဲ့ေသာ နာဂအမ်ိဳးသားညီလာခံတြ ္
မ်ိဳးႏြယ္ ုေပါ ္း ံုမွ နာဂလူမ်ိဳးမ်ား ေတြ႔
ညီလာခံ၏

ံုကာ နာဂလူမ်ိဳးတို႔၏ အနာဂါတ္ႏွ ့္ ပတ္သက္ ေ

ြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာ ္အထည္ေဖာ္ႏို ္ရန္ နာဂအမ်ိဳးသားေရးရာေကာ ္ ီကို ဖြဲ႔ ည္း

တည္ေထာ ္

ခဲ့သည္။

ထိုညီလာခံတြ ္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

နည္းမ်ိဳး ံုျဖ ့္

ခြဲျခားထားမွဳအားလံုး

ဖ်က္သိမ္းေရး သေဘာတူ ာခ်ဳပ္ (C DA ) ႏွ ့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမယာအေမြခံခြ ့္ ကိုေထာက္ခံခဲ့ၾက
သည္။ နာဂေဟာ္ေဟာ္ႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အေမြရပို ္ခြ ့္ ည္းမ်ဥ္း
မ်ားကို ျပန္လည္ ီ

္ေနေၾကာ ္း သိရသည္။

နာဂအမ်ိဳးသားညီလာခံ

4th-30-Nov 2014
အပို ္း (၅)။ တရား ီရ ္ေရးရည္မွန္းခ်က္
၅.၁။ ဌာေနနာဂအမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူအခြ ့္အေရးရရွိေရး ဥပေဒႏွ ့္ အညီ
အကာအကြယ္ေပးရန္ သီးသန္႔ဥပေဒျပ ာန္းခ်က္ ရွိရမည္။
၅.၂။ နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း တရား ီရ ္ေရး န ္တြ ္ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မွဳရွိရမည္။
၅. ။ မိသား ုရွိ အ ကီးအ ယ္မေရြး တရာဝ ္း သားသမီးမ်ားအားလံုး အေမြ

က္ခံပို ္ခြ ့္

ရွိရမည္။
၅.၄။ သားမရွိေသာ မိသား ုတြ ္ သမီးသည္ ဘိုးဘြားပို ္အေမြမ်ား

က္ခံပို ္ခြ ့္ရွိသည္။

ယာယီေျမအသံုးျပဳခြ ့္
နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ ီမံမွဳ န ္တြ ္ သီးႏွံ ိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ လူတို ္း ေျမယာအသံုးျပဳႏို ္
ေအာ ္

ီမံထားသည္။ ေျမလိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ အိမ္ေထာ ္မ်ားကို ႏွ ္အလိုက္ ေျမအသံုးျပဳခြ ့္ ခြဲေဝ

ေပးထားျခ ္းျဖ ့္

ိုက္ပ်ိဳးေျမ လက္မဲ႔ျဖ ္ျခ ္းမွ ေရွာ ္ရွားႏို ္သည္။ ထိုေျမယာကို ေျမအပိုပို ္

အျခား ရပ္သူရြာသားမ်ားမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွတ ္

့္ျဖ ္ေ

ေ

ို ္ေသာ

ြမ်ိဳးမ်ားၾကားတိုက္ရိုက္ျဖ ္ေ

အသံုးျပဳခြ ့္ ေပးၾကသည္။ အထူးသျဖ ့္ Jhum မ်ားကို ဤနည္းျဖ ့္ ခြဲေဝအသံုးျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္
ေလွကားထ ္ ိုက္ပ်ိဳးေျမ အပါအဝ ္ အျခားေျမအသံုးျပဳမွဳ ပံု ံမ်ား ကိုလည္း ႏွ ္အလိုက္ ခြဲေဝေပးႏို ္သည္။
ေက်းရြာရွိ ေျမလံုလံုေလာက္ေလာက္ မရွိေသာ အိမ္ေထာ ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ဖသား ု (သို႔) မ်ိဳးႏြယ္ ု(သို႔)
ေက်းရြာေခါ ္းေ

ာ ္ႏွ ့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားထံမွ

ိုက္ပ်ိဳးေျမ ရွာေဖြေပးရန္ ေတာ ္း

ကေလးျဖ ္ခဲ့ေသာေၾကာ ့္ျဖ ္ေ ၊ မိသား ုတြ ္ အ ယ္ျဖ ္
မဝယ္ရေသးေသာေၾကာ ့္ျဖ ္ေ ၊

ိုႏုိ ္သည္။ မိဘမဲ့

ေျမအေမြမရခဲ့ေသာေၾကာ ့္ျဖ ္ေ ၊ ေျမ

ီးပြားေရး အေၾကြးေပးရန္(သို႔) အေရးေပ က်န္းမာေရးအသံုး ရိတ္

အတြက္ ေျမကိုေရာ ္းလိုက္ရ ျဖ ္ေ

အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားတြ ္ ေျမယာလက္မဲ့ျဖ ္ေနႏို ္သည္။ ပ ိပကၡ

မ်ား၊ တ္မြတ္ေခါ ္းပါးမွဳမ်ား၊ ေျမၿပိဳမွဳမ်ား ေၾကာ ့္ေျပာ ္းေရြ႕ေနထို ္ၾကသူမ်ားအား ၎တို႔ ခိုလံုေသာရြာမွ
ႏွ ္အလိုက္ ိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ခြဲေဝေပးေလ့ရွိသည္။
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‘“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ေလွကားထ ္လယ္ေျမ ႏွ ့္ Jhum ေျမမ်ားကို မွ်ေဝေပးရန္
လိုအပ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာ ့္

ိုေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရွ ္သန္ရန္ ေျမကိုလိုအပ္ေသာေၾကာ ့္

ျဖ ္သည္။
ြမရာေဒသခံ

အျခားတ ္ဦးဦး၏ ေျမေပ တြ ္ ိုက္ပ်ိဳးခြ ့္ရျခ ္းအတြက္ ေက်း ူး တုန္႔ျပန္ရန္ အမ်ားအားျဖ ့္ ထိုေျမပို ္
ိုက္ခ ္းသို႔ သြားေရာက္ကာ ႏွ ္ရက္ (သို႔) သံုးရက္ခန္႔ လုပ္ကို ္ကူညီေလ့ရွိၾကသည္။ မိမိတို႔ ိုက္ပ်ိဳးရာမွ
ရရွိလာေသာ

ပါးတ ္းအခ်ိဳ႕ေပးျခ ္းျဖ ့္လည္း ေက်း ူးတုန္႔ျပန္ ႏို ္သည္။ ေျမ ွား ိုက္သူသည္ ေရတို

တ ္ႏွ ္သီးႏွံမ်ားကိုသာ

ိုက္ပ်ိဳးရၿပီး၊ သ ္ပ ္ ိုက္ပ်ိဳးခြ ့္ႏွ ့္ ေျမအမ်ိဳးအ ား ေျပာ ္းလဲခြ ့္ မရွိေပ။

သဘာဝပတ္ဝန္းက် ္ကို ထိန္းသိမ္းရၿပီး၊ သ ္ေတာႏွ ့္ ေရအရ ္းအျမ ္မ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္ ီး ေအာ ္
မျပဳလုပ္ရေပ။

ွားရမ္းထားေသာေျမယာကို ဒဏ္ေၾကးေပးေ

ာ ္ျခ ္း၊ ေခ်းေ ြအတြက္ အေပါ ္ခံျခ ္း၊

ေရာ ္းခ်ျခ ္း ႏွ ့္ တ ္ဦးဦးအား လႊဲေျပာ ္းေပးအပ္ျခ ္း ျပဳလုပ္ခြ ့္မရွိေပ။
ြမရာရွိ အမ်ိဳးသမီးတ ္ဦးက သူမတြ ္ ကေလးမ်ား ေသာေၾကာ ့္ ယခုႏွ ္
အပိုႏွ ္ကြက္

ေလွကားထ ္ ိုက္ပ်ိဳးေျမ

ွားရမ္းထားေၾကာ ္း ရွ ္းျပသည္။ အျခားအမ်ိဳးသမီးတ ္ဦးမွာ ေလွကားထ ္ ိုက္ကြက္

အခု အပို ုိက္ပ်ိဳးၿပီး၊ ယ ္း ိုက္ကြက္ကို အသံုးမျပဳပါက ေပါ ္းပ ္မ်ားထူလာမည္ကို
ေ

ြမ်ိဳးမ်ားမွ

ိုက္ခြ ့္

ေပးထားျခ ္းျဖ ္သည္။

ေလွကားထ ္ ိုက္ကြက္ သံုးခုထက္ပို

အိမ္ေထာ ္ ု

မ်ားအေနျဖ ့္

ိုက္လိုျခ ္းမရွိၾကေၾကာ ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ

ိုး

သူမ၏

ရာသီတ ္ရာသီတြ ္
ိုသည္။

ေရာ ္းခ်ျခ ္း ႏွ ့္ ဝယ္ယူျခ ္း
အခ်ိဳ႕ေသာ နာဂမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားႏွ ့္ ေက်းရြာမ်ားတြ ္ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားၾကား ေျမယာဝယ္ယူ ေရာ ္းခ်ျခ ္း
အလြန္ နည္းေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕တြ ္မူ ရပ္သူရြာသားမ်ားၾကား ေျမယာလွဲလွယ္ လႊဲေျပာ ္းမွဳမ်ား ပံုမွန္ွ
ရိွၾကသည္။ ဥပမာ ကိုကီးေက်းရြာတြ ္ မိသာ ုရွိ ညီအ ယ္မ်ားသည္ ေျမယာအနည္း ယ္ကိုသာ အေမြရ
သျဖ ့္ ေျမယာျဖည့္ ြတ္ ဝယ္ယူႏို ္ရန္
လွဲလွယ္ ဝယ္ယူႏို ္သည္။ Jhum

န ္ခ်မွတ္ေပးထားသည္။ ေျမယာကို အိမ္ေမြးတိရိ ာန္ႏွ ့္

ိုက္ကြက္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ ဝက္မ်ားျဖ ့္ လွဲလွယ္ၾကၿပီး၊ သ ္ေတာ

အုပ္မ်ားႏွ ့္ ေလွကားထ ္ ိုက္ကြက္ အ ရွိေသာ ပို တန္ဖိုးရွိသည့္ ေျမကို ဝယ္ယူရန္ ႏြားေနာက္ကို
အသံုးျပဳၾကသည္။ ေမြးျမဴေရးသည္ ေ ြ ု ာအုပ္ ႏွ ့္ မိုဘို ္းဘဏ္ န ္ပံု ံျဖ ္သည္။ အမ်ိဳးသားတ ္ဦးက
သူသည္ အျခားအိမ္ေထာ ္မ်ားမွ ပို ္ေသာ ႏြားေနာက္မ်ားကို ေက်ာ ္းရၿပီး၊ ေက်ာ ္းခအေနျဖ ့္ ႏွ ္ ဥ္
ႏြားေနာက္ တ ္ေကာ ္ရေၾကာ ္း ရွ ္းျပသည္။ သူသည္ ရရွိေသာ ႏြားေနာက္မ်ားကို မိမိ၏သားမ်ားအား
အေမြအျဖ ္ ေပးႏို ္ရန္ ေျမယာဝယ္ယူရာတြ ္ အသံုးျပဳမည္ ျဖ ္သည္။
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ေအာက္တြ ္ ေျမယာမ်ားကို ပုဂၢလိက ကုမဏီမ်ား (သို႔) ျပ ္ပလူမ်ားထံသို႔
ေရာ ္းခ်ခြ ့္ မရွိေပ။ ေျမယာကို ေရာ ္းခ်မည္

ိုပါက ရပ္သူရြာသားမ်ားထံမေရာ ္းခ်မွီ မိသား ုဝ ္မ်ားကို

ပထမ ဦး ားေပးၿပီး၊ ထို႔ေနာက္ ဖသား ုဝ ္မ်ားကို ဦး ားေပးၾကသည္။ ပံုမွန္အားျဖ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုဝ ္
မဟုတ္သူမ်ားထံ ေျမယာမ်ားကို ေရာ ္းခ်ခြ ့္မရွိေပ။
လက္ေ

ာ ္

လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ န္း လုပ္ေ
ုခ်ေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ

ာ ္ခဲ့သူ (သို႔) မိသား ုကို ေျမယာ (သို႔) အျခားအရ ္းအျမ ္ဥ ၥာ မ်ားျဖ ့္

ြမရာေက်းရြာတြ ္ ဖသား ုတ ္ ုသည္ မိမိတို႔ပို ္

ို ္သည့္ သ ္ေတာအား

ရပ္ရြာတ ခ
္ လ
ု ံုးအတြက္ လႊဲေျပာ ္းေပးအပ္ခဲသ
့ ည္။ အေၾကာ ္းမွာ အိမန
္ ီးခ် ္းရြာႏွ ့္ ထိသ
ု
္ေတာပို ္
အျ

္းပြားခဲ့ရာ၊ ေျဖရွ ္းမွဳကုန္က် ရိတ္မ်ားကို ေက်းရြာမွခံခဲ့သျဖ ့္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနနဲ႔ ထိုသ ္

ေတာအား ေပးအပ္ခဲ့ျခ ္းျဖ ္သည္။
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လက္ရွိ ဥပေဒမူေဘာ ္ရွိ ေျမယာပို ္

ို ္မွဳ အမ်ိဳးအ ားသတ္မွတ္ျခ ္း

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြ ္းရွိ ေျမယာအားလံုးသည္ ေက်းရြာေခါ ္းေ
အုပ္ခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမွဳေအာက္တြ ္ရွိၿပီး ေက်းရြာနယ္ေျမဟု
ႏွ ္ခုလံုးပါဝ ္ေသာ

ာ ္ႏွ ့္ ေက်းရြာေကာ ္ ီတို႔၏

ိုႏို ္သည္။

ိုက္ပ်ိဳးေျမႏွ ့္ သ ္ေတာေျမ

ေက်းရြာနယ္ေျမကို အတူတကြ ု ည္းၿပီး နယ္ေျမတ ္ခုအျဖ ္

ီမံခန္႔ခြဲျခ ္းသည္

ဥယ်ာဥ္ ိုက္ပ်ိဳးေရး န ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖ ္ထြန္းေ သည္။
ကိုကီးေက်းရြာ၏ ေျမယာအသံုးျပဳမွဳပံု ံမ်ား (ေျမပံု- )

လက္ရွိဥပေဒ န ္ေအာက္တြ ္

ေကာ ္း ြာ

မွတ္ပံုတ ္ထားႏို ္ျခ ္းမရွိေသာ ေျမယာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ကိုကီးေက်းရြာရွိ ေျမယာအားလံုးကို
အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးျပဳၾကၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေအာ ္ ေက်းရြာ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားက
သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားမွ ပို ္

ီမံလွ်က္ရွိသည္။

ို ္ေသာ ေလွကားထ ္ ိုက္ကြက္မ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမမ်ား ႏွ ့္ သ ္သီးၿခံမ်ား

ကိုသာ လက္ရွိဥပေဒေအာက္တြ ္ မွတ္ပံုတ ္ႏို ္သည္။ ရပ္ရြာပို ္ေျမ၊ အထူးသျဖ ့္ Jhum

ိုက္ပ်ိဳးေျမ

မ်ားသည္ ပလပ္ေျမအျဖ ္ သတ္မွတ္ခံရႏို ္ၿပီး VFV ေျမယာဥပေဒေအာက္တြ ္ ခြဲေဝပို ္းျခားမႈကို
ခံရႏို ္သည္ (သို႔) သ ္ေတာျပဳန္းတီးမွဳအျဖ ္ သတ္မွတ္ခံရ ၿပီး PF နယ္ေျမအတြ ္း ထည့္သြ ္းေၾကျ ာခံ
ရႏို ္သည္။
“ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္တြ ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေလွကားထ ္ခ ္း၊ Jhum ႏွ ့္ သ ္ေတာမ်ား
ရွိသည္။
အားလံုးကို
-

အ ိုးရ န ္ကိုလိုက္ပါက ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းသာလံုၿခံဳမွဳရွိၿပီး၊ က်န္ေျမ
ံုးရွံဳးရမည္

ြမရာ ေက်းရြာအ ည္းအေဝးမွ ရပ္ရြာလူထု

အိမ္ေထာ ္ ုပို ္ေျမယာမ်ားကိုသာ ပုဂၢလိကပို ္ေျမအျဖ ္ မွတ္ပံုတ ္ျခ ္းသည္ ိုက္ပ်ိဳးေရးႏွ ့္ သ ္ေတာ
နယ္ေျမမ်ားကို ုေပါ ္း န ္ျဖ ့္ ီမံမွဳကို အားေပးေသာ ေက်းရြာအ
သြားေ သည္။ ရပ္ရြာပို ္ သ ္ေတာကို ႏွ ္

့္ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားကို ယုတ္ေလ်ာ့

၀ အသံုးျပဳခြ ့္ ေပးလိုက္ေသာအခါ အလားတူျပ

နာ

ေပ ေပါက္ကာ သ ္ေတာ ီမံရာတြ ္ က်န္ေက်းရြာနယ္ေျမမ်ားႏွ ့္ မတူေတာ့ေပ။
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ေျမပုံ ၅ - ကိုကီေက်းရြာေျမယာပို ္

60

RRtIP |

ို ္ခြ ္႔အမ်ိဳးအ ားမ်ား
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pm
;0wfaea&;
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ ီမံမွဳ န ္သည္ ထိေရာက္ေသာ ိုက္ပ်ိဳးေရး န ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထိန္းသိမ္းထား
သည္။ သ ္ေတာမ်ားႏွ ့္ Jhum ေျမလပ္မ်ား အပါအဝ ္ ေျမယာမ်ားအားလံုးကို ားဝတ္ေနေရ ဖူလံုေရး
အတြက္ ပို ္

ို ္ ီမံၾကသည္။ ေတာ ္သူမ်ားသည္ အေျခခံ ားသံုးရန္ သီးႏွံမ်ားႏွ ့္

ီးပြားျဖ ္ သီးႏွံ

ႏွ ္မ်ိဳးလံုးကို ေရာေႏွာ ိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး ေဂဟ န ္ ထိန္းသိမ္းႏို ္ေရး သ ္ေတာမ်ားႏွ ့္ ျမ ္ေခ်ာ ္းမ်ားကို
ီမံၾကသည္။

ားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး
အေျခခံ ားသံုးကုန္သီးႏွံႏွ ့္

ီးပြားျဖ ္သီးႏွံ ႏွ ္မ်ိဳးလံုးကို န ္တ ္ခုတည္းျဖ ့္ ိုက္ခ ္းတ ္ခုတည္းတြ ္

ိုက္ပ်ိဳးျခ ္းျဖ ့္ ေ ်းကြက္ ြန္႔ ားမွဳႏွ ့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက် ္ ပ်က္ ီးမွဳကို ေလ်ာ့ခ်ႏို ္သည္။

ီးပြားျဖ ္

သီးႏွံမ်ား ေ ်းေကာ ္းရခ်ိန္တြ ္ ေတာ ္သူမ်ားအေနျဖ ့္ ထိုသီးႏွံထပ္တိုး ိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမယာကို ခ်ဲ႕ထြ ္
ႏို ္ေသာ္လည္း ေ ်းက်သြားပါက မွီခိုအားထားႏို ္ရန္ အျခား ီးပြားျဖ ္သီးႏွံမ်ားႏွ ့္ ားသံုးကုန္သီးႏွံမ်ား
ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ပါးအထြက္နည္းသည့္ ႏွ ္မ်ားတြ ္ ေတာ ္သူမ်ားအေနျဖ ့္

န္ဝယ္ယူႏို ္ရန္ ီးပြား

ျဖ ္သီးႏွံမ်ားကို ေရာ ္းခ်ႏို ္သည္။
ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳျပဳလုပ္ေသာ ေက်းရြာသံုးခုလံုးရွိ ေတာ ္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ား၊
Jhum ိုက္ခ ္းမ်ား ႏွ ့္ အိမ္ဥယ်ာဥ္မ်ား မွ သီးႏွံထြက္ႏွုန္းကို ေက်နပ္ ႏွ ္သက္ၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေတာ ္သူမ်ားမွ
အထြက္ႏွုန္းေကာ ္းရန္ အလားအလာမ်ားကို ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဒိန္းကေလးေဝးႏွ ့္
ထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ားအတြက္

ိုက္ပ်ိဳးေရးေလ်ာ့က်လာျခ ္းႏွ ့္

ြမရာတြ ္ ေလွကား

ိတ္မခ်ရေသာ ေရအရ ္းျမ ္မ်ားေၾကာ ့္

ိုးရိမ္မွဳမ်ားရွိေနၾကသည္။
ကိုကီေက်းရြာရွိအိမ္ေထာ ္ ုတို ္းသည္ ၄ ္းတို႔သီးႏွံမ်ားသိုေလွာ ္ရန္ က်ီတခု ီရွိၾကသည္။
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သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖိုလံုေရး
သ ္ေတာမ်ာသည္ ေက်းလက္ နာဂေက်းရြာမ်ား၏
ေနအိမ္၊ ေလာ ္ ာထ ္း၊ ေ

ားဝတ္ေနေရးတြက္ လိုအပ္သည္။ အ ားအ ာ၊

းဝါးႏွ ့္ ဝ ္ေ ြမ်ားရရွိရန္ သ ္ေတာမ်ားကို ီမံအသံုးျပဳၾကသည္။ သ ္ေတာ

မ်ားသည္ အိမ္သံုးေသာက္ေရသန္႔မ်ားႏွ ့္ ေလွကားထ ္ ို္က္ပ်ိဳးေရမ်ားကို ေပး ြမ္းၿပီး သီးႏံွ ဖ်က္ပိုးမ်ားကို
ႏွိမ္ႏွ ္းၿပီး သီးႏွံမ်ားကိုဝတ္မႈန္ကူးေပးေသာ ပိုးမႊားမ်ား၊ လ ္းႏို႔မ်ား ႏွ ့္

ွက္မ်ားအတြက္ ေနထို ္ရာဘံု

ျဖ ္သည္။ ယဥ္ေက်းမွဳအရ အေရးပါေသာ သ ္ေတာထြက္ အ ားအ ာမ်ားသည္ အနည္းလို အာဟာရ
မ်ားကိုလည္း ျဖည့္

ည္းေပးၿပီး အၾကပ္အတည္းျဖ ္ေနသည့္အခ်ိန္မ်ားတြ ္ အ ားအ ာရရွိရန္ ိတ္ခ်ရ

ေသာေနရာျဖ ္ေပသည္။
သ ္ေတာရွိေနသ

2

ကြ်န္ ေတာ္တို႔ ရွ ္သန္ႏုိ ္ပါ တယ္

- ဒိန္းကေလးေဝးမွ ေက်းရြာလူ ကီး

၁၉၄၂ ႏွ ့္ ၁၉၉၅ ခုႏွ ္မ်ားတြ ္ ဝါးပ ္မ်ား အသီးသီးျခ ္းေၾကာ ့္ ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳျပဳလုပ္ေသာ ရိယာ
တြ ္ ၾကြက္မ်ားအေျမာက္အမ်ား ထြက္ေပ ခဲ့သည္။ ဝါးေ ့မ်ားကို ားသံုးၿပီးသည့္ေနာက္ ပါးပ ္ မ်ားကိုပါ
ဖ်က္ ီးၾကသည္။ ဒိန္းကေလးေ၀းတြ ္ ထိုႏွ ္မ်ားက ပီေလာပီနံ ႏွ ့္ ပိန္းဥ အပါအဝ ္ ဟ ္းသီး ဟ ္းရြက္
မ်ားကို ပတ္လည္ရွိ သ ္ေတာမ်ားမွ ရွာေဖြ ုေ
ိုသည္။ ၁၉ ၀ ခုႏွ ္

ာ ္း ားေသာက္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက

ြမရာ ေက်ာက္ေရာဂါ က်ေရာက္ခ်ိန္တြ ္ ရြာသားမ်ားသည္ ိုက္ပ်ိဳးေရးမလုပ္ကို ္

ႏို ္ေသာေၾကာ ့္ သ ္ေတာမွ ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ား ုေ

ာ ္းကာ အမဲလိုက္ ါးဖမ္းခဲ့ရသည္။

န္ ပါး

မရွိဘဲ အၾကပ္အတည္း က်ေရာက္ခ်ိန္တြ ္ နာဂလူ႔အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သ ္ေတာမ်ားကို
အမွီျပဳကာ ရွ ္သန္ၾကရသည္။

ုေပါ ္းမ်ိဳးကြဲ ိုက္ပ်ိဳးေရး န ္
ိုက္ပ်ိဳးေရး

ို ္ရာ ီဝသက္ရွိမ်ားသည္ သီးႏွံအထြက္ႏွဳန္း

မတူကြဲျပားေသာ သီးႏွံမ်ားကို မ်ိဳးခြဲအမ်ိဳးမ်ိဳး
ပိုးမႊာက်ေရာက္မွဳဒဏ္ ႏွ ့္ ပတ္ဝန္းက် ္ျပ

ိုးႏို ္ေသာ အႏရာယ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏို ္သည္။

ိုက္ပ်ိဳးလွ် ္ အခ်ိဳ႕သီးႏွံမ်ိဳးမ်ားမွာ ရာသီဥတု

ိုးရြာဒဏ္၊

နာမ်ားကို ခံႏို ္ရည္ရွိရန္ အလားအလာရွိသည္။ ရာသီဥတု

ေျပာ ္းလဲမႈဒဏ္ကို ခံႏို္ ္ေသာသီးႏွံမ်ိဳးသ ္မ်ားရရွိေရးအတြက္ သီးႏွံမ်ိဳး ိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထိန္းသိမ္းထား
ရန္ လိုအပ္သည္။
နာဂေတာ ္တန္းရွိ မ်ိဳးေ ့သိမ္း
သိမ္း

ည္းထားျခ ္း ဓေလ့တြ ္ သီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ မ်ိဳးေ ့မ်ားကို ေရြးခ်ယ္

ည္းကာ ေဒသပတ္ဝန္းက် ္အေျခအေနနဲ႔ အေကာ ္း

ံုး လိုက္ဖက္မွဳရွိေ ရန္ ေနာက္ႏွ ္မ်ားတြ ္

ျပန္လည္ ိုက္ပ်ိဳးၾကေသာေၾကာ ့္ သီးႏွံမ်ိဳးကြဲမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ထုတ္လုပ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ကမာ့ေနရာ
အေတာ္မ်ားမ်ားတြ ္ ေတာ ္သူမ်ားမွ မ်ိဳးေ ့မ်ားကို သိမ္း

ည္းျခ ္းမျပဳေတာ့ဘဲ

ီးပြားျဖ ္ေရာ ္းေသာ

မ်ိဳးေ ့မ်ားကို သီးႏွံအနည္း ယ္ အတြက္သာ ဝယ္ယူ ိုက္ပ်ိဳးၾကသျဖ ့္ သီးႏွံမ်ိဳးကြဲမ်ား

ံုးရွံဳးခဲ့ရသည္။

နာဂ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ခရီသြားရာတြ ္ သီးႏွံမ်ိဳးသ ္မ်ား ေတြ႔ပါက
မိမိတို႔ ိုက္ခ ္းတြ ္ မ္းသပ္ ိုက္ပ်ိဳးရန္ ယူေ

ာ ္လာေလ့ရွိသည္။ ေအာ ္ျမ ္ပါက ထိုမ်ိဳးေ ့ကို အျခား

အိမ္ေထာ ္မ်ားအား မွ်ေဝေပးၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးေတာ ္သူမ်ားက မိမိတို႔သီးႏွံ အထြက္မေကာ ္းပါက၊
လာမည့္ႏွ ္တြ ္

ို္က္ပ်ိဳးရန္ မ်ိဳးေ ့ကို အျခားရပ္သူရြာသားမ်ာမွမွ်ေဝေပးၾကေသာေၾကာ ့္ သီးႏွံမ်ိဳးမ်ား

ံုးရွံဳးျခ ္း မရွိေပ။

2

International Forestry Review. Arnold J

M, Powell B, hanley P and underland T C H (2011) Forests, biodiversity

and food security. International Forestry Review, 1 ( ) ထဲရွိ ားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွ ္႔သ ္ေတာမ်ားအေၾကာ ္း အထူးထုတ္ေ၀
ထားေသာဂ်ာနယ္မ်ားတြ ္ၾကည္႔ပါ။
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အာဟာရ
လူသားမ်ားအတြက္ အာဟာရျဖည့္

ည္းရန္ သ ္ေတာမ်ား၊ ီဝသက္ရွိမ်ား ႏွ ့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း

ို ္ရာ

အသိပညာမ်ား၏ အေရးပါပံုကို ကမာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ အာဟာရမ်ားကို အ ားအ ားအမ်ိဳးမ်ိဳး
43

ေပါ ္း ပ္ျခ ္းမွ ရရွိၿပီး လူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကယ္လိုရို၊

ီတာမ ္၊ အသား

ဓာတ္ႏွ ့္ အနည္းလိုအာဟာရမ်ားကို အ ားအ ာအုပ္ ု အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ရရွိသည္။ ရိုးရာ အ ားအ ာျပဳလုပ္မွဳ
န ္မ်ားမွ အပ ္ႏွ ့္ တိရိ ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွရေသာ အ ားအ ားမ်ား အပါအဝ ္ အ ားအ ားမ်ိဳး ံကို ရရွိႏို ္
သည္။
နာဂေတာ ္သူမ်ားသည္ ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ား ႏွ ့္ ေ
အိမ္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားတြ ္ ိုက္ပ်ိဳးၿပီး၊ အေ ့အ
ိုက္ခ ္းမ်ားတြ ္

းဘက္ဝ ္အပ ္မ်ားကို Jhum

ိုက္ခ ္းမ်ားႏွ ့္

န္ျဖ ္ေသာ ပါးႏွ ့္ ေျပာ ္းမ်ားကို Jhum ႏွ ့္ ေလွကားထ ္

ိုက္ပ်ဳိးကာ သ ္သီးပ ္မ်ားကို အိမ္ဥယ်ာဥ္ၿခံ ႏွ ့္ သ ္သီးခ ္းမ်ားတြ ္

ရွိသည္။ ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ား၊ ေ
ေတာ ္မ်ားမွ ရရွိၿပီး၊

ိုက္ပ်ိဳးေလ့

းဘက္ဝ ္အပ ္မ်ား၊ မိႈမ်ား၊ သ ္သီးမ်ား၊ ႏွ ့္ အသားမ်ားကို ေတာ

ါး၊ ဖား၊ ႏွ ့္ ေက်ာရိုးမဲတိရိ ာန္မ်ားကို ျမ ္ေခ်ာ ္း အ ္းအို ္မ်ားမွ ရရွိၾကသည္။

Jhum ိုက္ခ ္းမ်ားသည္ ဤ ိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အထူးသျဖ ့္ ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ား ရရွိေရး
အတြက္ အခ်က္အျခာေနရာျဖ ္ၿပီး အာဟာရလိုအပ္ခ်က္အတြက္ အထူးပ ္ အေရး ကီးသည္။
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ိုက္ပ်ိဳးေရး န ္ျဖ ့္ သီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳး ိုက္ပ်ိဳးလာရာမွ ီးပြားျဖ ္သီးႏွံမ်ားကို ေျပာ ္းလဲ
ိုက္ပ်ိဳးၿပီး ားေသာက္ကုန္ေခ်ာမ်ားအေပ အမွီျပဳလာျခ ္းေၾကာ ့္ အာဟာရလိုအပ္ခ်က္ႏွ ့္ က်န္းမာေရး
ကို ထိခိုက္ေ ေၾကာ ္း ေတြ႔ရသည္။44 ေဒသထြက္အ ားအ ာမ်ား ားသံုးျခ ္း မွ ားေသာက္ကုန္ေခ်ာမ်ား
ဝယ္ယူေျပာ ္းလဲ ားသံုးျခ ္းသည္ အာဟာရေျပာ ္းလဲျခ ္းလုပ္ န္း ဥ္တြ ္ပါဝ ္ၿပီး အဝလြန္ျခ ္း၊

ီးခ်ိဳ

ေရာဂါ အမ်ိဳး ား-၂ ႏွ ့္ အျခား အာဟာရနဲ႔ ပတ္သက္ေသာေရာဂါမ်ားကို ရရွိေ ေၾကာ ္း ကမာတ ္ဝွမ္းမွ
မွတ္တမ္းမ်ားရွိသည္။
ေက်းရြာအမ်ား ုၾကား

လမ္းပမ္း

ေ ာက္ေသာ ရာသီလမ္းမ်ားျဖ ့္
သြားရေသာ လမ္းမ်ားျဖ ့္သာ
အ ာမ်ားေပ တြ ္သာ

က္သြယ္ေရးမ်ားခက္ခဲေနေသးသည္။

အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားကို

မတ္

က္သြယ္ထားၿပီး၊ က်န္ေက်းရြာမ်ားကို ေျခလ် ္ျဖ ့္ ရက္ေပါ ္းမ်ား ြာ
က္သြယ္ထားသည္။ ဤေက်းရြာမ်ားသည္ မိမိတို႔ေဒသထြက္ အ ား

က္လက္မွီခိုေနၾကၿပီး

ားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွ ့္ အာဟာရရရွိေရးတို႔အတြက္

ိန္ေခ မွဳမ်ား ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသုေတသနအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားသည္ ေဒသရွိ
သြားလာရ အလြယ္ကူ
သျဖ ့္

ံုးေသာ ေက်းရြာမ်ားတြ ္ ပါဝ ္ၿပီး၊ မၾကာေသးမွီက လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ လာၾက

္ကို ္းတို ္းေဒသ ကီးရွိ ေျမျပန္႕ေဒသမ်ားႏွ ့္လည္းေကာ ္း၊ နယ္ ပ္ကိုေက်ာ္

အိႏိယႏို ္ ံႏွ ့္

လည္းေကာ ္း ကုန္ ည္မ်ား ကူးသန္းလာႏို ္ရန္ လြယ္ကူသြားေ မည္ျဖ ္သည္။ ေတာ ္သူမ်ားသည္
ထိုအတြက္ျပ ္

္ မွဳအေနျဖ ့္ ေထာပတ္သီးပ ္ ႏွ ့္ ဂ် ္

္းပ ္ အ ရွိေသာ

ီးပြားျဖ ္သီးႏွံမ်ားကို

မ္းသပ္ ိုက္ပ်ိဳး လာၾက သည္။
ေက်းရြာမ်ားသည္ ေ ်းကြက္ ီးပြားေရး န ္အတြ ္း ပိုမို ု ည္းလာခဲ့ၾကရာ၊ အာဟာရေကာ ္း ြာရရွိေရးႏွ ့္
လူထုက်န္းမာေရးတို႔အတြက္ လံုၿခံဳမႈရွိေသာ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ ီမံမွဳ န ္ျဖ ့္ ေျမယာမ်ားကို
ီမံျခ ္းျဖ ့္ ိုက္ပ်ိဳးေရး န ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထိန္းသိမ္းထားႏို ္သည္။

43

ီ၀မ်ိဳးကြဲ၊ C P 8
လုပ္ေ

44

ုံးျဖတ္ခ်က္ viii/၂ (၂၀၀၆) ိုက္ပ်ိဳးေရး

ို ္ရာ ီ၀မ်ိဳးကြဲ၊ ားနပ္ရိကၡာႏွ ္႔ အာဟာရအတြက္ ီ၀မ်ိဳးကြဲ

ို ္ရာ ပူးတြဲ

ာ ္မွဳသေဘာတူညီခ်က္

Powell B, Ickowit A, McMullin , Jamnadass R, Padoch, C, Pinedo-Vas ue M and underland T (2011) The Role of
Forests, Trees, and

ild Biodiversity for Nutrition- ensitive Food ystems and Landscapes. ICN2 econd International

Conference on Nutrition. FA

and

H

Popkin B M (200 ) The nutrition transition: An overview of world patterns of change. Nutrition Reviews, 2( Pt 2),
1 0 1

RRtIP |

em*&G
mjyn f"av h
xH
k;wrf; ajr, mES
i fho pfawmo , H
Zmw pD
rH
cefY
cG
JrIpepf

63

လူမွဳေရး အကူအညီေပးမွဳ န ္
ႏွ ္အလိုက္
ျဖည့္

ိုက္ပ်ိဳးေျမရရွိေရး

ည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္မွီေအာ ္

ည္းေပးလွ်က္ရွိသည္။ ပ ိပကၡမ်ား၊ တ္မြတ္ေခါ ္းပါးျခ ္း ႏွ ့္ အေရးအေၾကာ ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာ ့္

ေျပာ ္းေရြ႕လာသူမ်ားအား ႏွ ္အလိုက္ ိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ခြဲေဝ ွားရမ္းေပးေလ့ရွိသည္။အိမ္ေထာ ္ ုတ ္ခု
တြ ္ သီးႏွံထြက္ႏွုန္းမေကာ ္းပါက မိမိတို႔ဖသား ုဝ ္မ်ား (သို႔) ေက်းရြာရွိ လူမ်ားမွ

န္ ပါး ေခ်း ွားေပး

ေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခ ္းသည္ ေက်းရြာရွိ မည္သူမွ် အ တ္ေဘး အ ကံဳရဘဲ ေနထို ္ရသည္ဟူေသာ
ဂုတ္ယူ ႐ြာ၏ဂုဏ္သိကၡတ ္ရပ္လည္း ျဖ ္သည္။
၁၉ ၀ ခုႏွ ္က

ြမရာတြ ္ ေက်ာက္ေရာဂါက်ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေသသူဦးေရသည္ အသက္ရွ ္က်န္ရ ္သူဦးေရ

ထက္မ်ားေၾကာ ္း ေဒသခံမ်ားက

ိုသည္။ အသက္ရွ ္က်န္ရ ္သူမ်ားသည္

န္ ပါးအတြက္ အိမ္နီး

ခ် ္း ရြာမ်ားအေပ မွီခိုခဲ့ရၿပီး၊ ေတာေတာ ္ ျမ ္ေခ်ာ ္းမ်ားမွ အ ားအ ာမ်ားကို ရွာေဖြ ားေသာက္ခဲ့ရ
သည္။
တ ္ ံုတ ္ဦးဖ်ားနာ ေ
မဂလာေ

ာ ္ (သို႔)

းဝါးကုသမွဳလိုအပ္ခ်ိန္တြ ္ ဖသား ုဝ ္အခ် ္းခ် ္း ကူညီရို ္းပ ္းေလ့ရွိၾကသည္။
်ာပနအခမ္းအနား အတြက္ကုန္က် ရိတ္မ်ားကိုလည္း ဖသား ုမ်ားအခ် ္းခ် ္း

ကူညီေပးေလ့ရွိၾကသည္။ ကိုကီးေက်းရြာတြ ္ ဖသား ုမ်ားသည္ ရံပုံေ ြ ု ည္း
အျဖ ္ ဖသား ုေခါ ္းေ

အေရးေပ အာမခံေ ြ

ာ ္မွ ထိန္းသိမ္းထားေလ့ရွိၿပီး ဖသား ုဝ ္မ်ား ေ ြေၾကးလိုအပ္ခ်ိန္တြ ္ ထုတ္သံုး

ေလ့ရွိၾကသည္။

က်န္းမာေရး
Jhum ကဲ့သို႔ အလွည့္က် ိုက္ပ်ိဳးေရး န ္မ်ားတြ ္ ေျမယာကို ေျမလပ္အျဖ ္ထားရွိျခ ္းေၾကာ ့္ သီးႏွံ
ဖ်က္ပိုးမ်ားႏွ ့္ ေရာဂါမ်ားကို

္ေ

းရန္ အကူအညီျဖ ္ေ သည္။ ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳျပဳလုပ္ေသာ ေက်းရြာ

တ ္ခု ီတြ ္ ေတာ ္သူမ်ားအေနျဖ ့္ ဓာတုပိုးသတ္ေ

းမ်ား၊ မွဳိသတ္ေ

းမ်ား ႏွ ့္ ဓာတ္ေျမၾသ ာမ်ားကို

အသံုးမျပဳၾကေသာေၾကာ ့္ ိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ ေအာ္ဂ ္းန ္သာျဖ ္သည္။
Jhum ိုက္ပ်ိဳးေရး န ္က် ့္သံုး

ဓာတု ိုက္ပ်ိဳးေရးေ

းမ်ားကို အသံုးမျပဳေသာ ေတာ ္သူမ်ားသည္ မိမိ

တို႔၏ က်န္းမာေရးႏွ ့္ ေက်းရြာရွိ မိမိတို႔ထံမွ ဝယ္ယူ ားသံုးသူမ်ား၏က်န္းမာေရးကိုပါ ကာကြယ္ေပး
ေနျခ ္းျဖ ္သည္။ ထို႔အျပ ္ ပို္းသတ္ေ

း ႏွ ့္ ေပါ ္းသတ္ေ

းမ်ားသည္ မိုးရြာလွ် ္ ျပန္႔ႏွံ႔သြားႏို ္ၿပီး

ေဂဟ န ္ကို ထိခိုက္ေ မည္ျဖ ္ေသာေၾကာ ့္ ေတာရို ္းတိရိ ာန္မ်ား အ

ိပ္မိျခ ္းမွလည္း ကာကြယ္ရာ

ေရာက္သည္။ မီးျပာမ်ား၊ တိရိ ာန္မ်ားႏွ ့္ ႏိုက္ထရိုဂ် ္အားျဖည့္ပ ္မ်ားမွ ရေသာ ေအာ္ဂန္းန ္ေျမၾသ ာ
မ်ားသည္ ဓာတ္ေျမၾသ ာမ်ားမွ ျဖ ္ေပ ေ ႏို ္ေသာ ျမ ္ေခ်ာ ္းအ ္းအို ္းမ်ား အပ ္အာဟာရဓာတ္
လြန္ကဲျခ ္း (eutrophication) မွကာကြယ္ေပးႏို ္သည္။ Jhum

ိုက္ပ်ိဳးေရးေၾကာ ့္

ေျမလပ္မ်ား

ရွ ္းလ ္းခုတ္ထြ ္ရသျဖ ့္ ပတ္ဝန္းက် ္အေပ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမွာ မျဖ ္ ေလာက္ ျမ ္သာေသာ္
လည္း အျခားပိုမို

ိတ္ ိတ္ ို္က္ပ်ိဳးေသာ န ္မ်ားသည္ ဓာတု ိုက္ပ်ိဳးေရး ေ

သဘာဝပတ္ဝန္းက် ္ႏွ ့္ လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးအေပ

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔

အက်ိဳးသက္ ေရာက္မွဳမ်ားေပးေနသည္။
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းမ်ားအေပ မွီခိုေနရၿပီး
ျမ ္ႏို ္ရန္ ခက္ခဲေသာ

&d
k;&m
t zG
t pnf;rsm
JY
;ES
i fh
qH
k;jzwfcsufcsrS
wfjci f;
နာဂလူ႕အဖြဲ႔အ ည္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြ ္ ေက်းရြာအ
အ

့္မ်ားတြ ္ ေကာ ္း ြာဖြဲ႔ ည္းတည္ေ

့္၊ မ်ိဳးႏြယ္ ုအ

့္ ႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ား

ာက္ထားေသာ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားမွတ ္

ို ္ရာ

့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေလ့

ရွိသည္။ ရိုးရာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားသည္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ ီမံမွဳ န ္၏ ေက်ာရိုးျဖ ္ၿပီး နယ္နိမိတ္
မ်ား ၾကပ္မတ္ျခ ္း၊ အရ ္းအျမ ္အသံုးျပဳမွဳ

ို ္ရာ

ည္းမ်ဥ္မ်ားခ်မွတ္ၾကပ္မွတ္ျခ ္းႏွ ့္ အျ

မ်ားေျဖရွ ္းျခ ္း အပါအဝ ္ တာဝန္က်ယ္ျပန္႔ ြာ ယူထားရသည္။ ေျမယာႏွ ့္ပတ္သက္
ခ်မွတ္ရန္ တာဝန္သည္ ေျမယာပို ္

္းပြားမွဳ

ံုျဖတ္ခ်က္မ်ား

ို ္မွဳတြ ္ ပါဝ ္ၿပီး၊ ရိုးရာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားမွ ကို ္တြယ္သည္။

နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္အတြ ္း

ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခ ္းျဖ ္ ဥ္မ်ားကို

ေဒသအတြ ္း

အကာ

အကြယ္ေပးထားၿပီး၊ တုန္႔ျပန္မွဳျပဳျခ ္း၊ တာဝန္ခံမွဳရွိျခ ္း မ်ားရွိၿပီး အေျပာ ္းအလဲတြ ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမွဳ
ရွိသည္။ ေက်းရြာေကာ ္ ီ ႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီမ်ားကို ဖသား ုမ်ားႏွ ့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ကိုယ္ ားလွယ္
မ်ားျဖ ့္ ဖြဲ႔ ည္းထားသည္။ ရိုးရာေခါ ္းေ

ာ ္မ်ားသည္ လူထုအတြက္ တာဝန္ခံမႈွရွိရၿပီး၊ လူထုေကာ ္း ား

ေရးအတြက္ မလုပ္ပါက အ ားထိုးျခ ္းခံရႏို ္သည္။ ေက်းရြာအ ည္းအေဝးမ်ားရွိျခ ္းေၾကာ ့္ ျပ
မ်ားကို ပြ ့္ပြ ့္လ ္းလ ္း ေ

နာ

ြးေႏြး အေျဖရွာႏို ္သည္။ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ေအာက္တြ ္ ခ်မွတ္ေသာ

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အျခားျပ ္ပမွ လာေသာ အမိန္႔အာဏာမ်ားထက္ ပိုမိုတရားဝ ္မွဳရွိၿပီး၊ ပိုမိုလိုက္နာ
ေ

ာ ္ရြက္ၾကသည္။

ကိုကီေက်းရြာရွိ ေက်ာက္တို ္ေက်ာက္တုံးမ်ားအား အေရးၾကီးေသာအထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား က် ္းပရန္ ေထာ ္မတ္ထား
မိသား ုတ ုသည္ ရပ္ရြာအားတည္ခ ္း ည္႔ခံေနေသာအခါ
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ရိုးရာ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား
နာဂမ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ခု ီတြ ္ မိမိတို႔ကိုယ္ပို ္ အဖြဲ႔အ ည္း အ ီအမံမ်ားရွိၾကေသာ္လည္း နာဂေက်းရြာမ်ားႏွ ့္
မ်ိဳးႏြယ္ ု မ်ားၾကား အဓိက

္တူမွဳမ်ားရွိသည္။ ေက်းရြာတ ္ခုခ် ္း ီတြ ္ ေခါ ္းေ

ေက်းရြာေကာ ္ ီ တ ္ခုရွိၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားတြ ္ ေက်းရြာေခါ ္းေ

ာ ္၏ ဦးေ

ာ ္တ ္ဦး46 ႏွ ့္

ာ ္မွဳက႑ ပိုမ်ားၿပီး၊

အခ်ိဳ႕တြ ္မူ ေက်းရြာေကာ ္ ီ၏ က႑ပိုမ်ားသည္။ အခ်ိဳ႕မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားတြ ္ ထိုေနရာမ်ားအတြက္
သက္တမ္းကာလ အလိုက္ ေရြးေကာက္တ ္ေျမွာက္ၾကသည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုတို ္းတြ ္ မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီတ ္ခု
လည္းရွိၿပီး၊ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖ ့္ ေခ ေဝ သံုးႏွုန္းၾကသည္။ ထိုမ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီသည္ အဖြဲ႔ဝ ္တ ္ဦးအား
ေရြးေကာက္

ဥကဌ ရာထိုး တ ္ေျမွာက္ၾကသည္။

နာဂရိုးရာ န ္တြ ္ ေက်းရြာသည္ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အဓိက နယ္ေျမအပို ္းအျခားယူန ္ ျဖ ္သည္။
ေက်းရြာ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားတြ ္ ပံုမွန္အားျဖ ့္ ေခါ ္းေ
ေခါ ္းေ

ာ ္တ ္ဦး၊ ေက်းရြာေကာ ္ ီတ ္ခု၊ ဖသား ု

ာ ္မ်ား၊ morung ဟုေခ ေသာရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ

္တာမ်ားႏွ ့္ ေက်းရြာမ်ားၾကား

က္

ံေရး

ထိန္းသိမ္းေပးေသာ ေက်းရြာသံအမတ္မ်ား ပါရွိသည္။ နာဂသမို ္းသေလွ်ာက္တြ ္ ရြာျပည္ေထာ ္မ်ား
သည္ ေျမယာႏွ ့္ အရ ္းအျမ ္ ီမံခန္႔ခြဲေရးႏွ ့္ အျခားျပည္သူ႔ေရးရာ

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခ ္းအေပ

မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပို ္ မူဝါဒမ်ား ႏွ ့္ ျပ ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္၊ ၾကပ္မွတ္ၾကသည္။

8

ကိုကီးေက်းရြာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား။ ။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား - ေက်းရြာေခါ ္းေ

•

ေကာ ္ ီ၊ ဖသား ုေခါ ္းေ

ာ ္၊ ေက်းရြာ ေကာ ္ ီ၊ မ်ိဳးႏြယ္ ု

ာ ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ ေခါ ္းေ

ာ ္မ်ား၊ ႏြားေက်ာ ္းသား၊

ေရ ီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ
ဘာသာေရးအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား - နတ္

•

မု

ိုးမ်ား၊ ဘုရားေက်ာ ္း၊ ဘုန္း ကီးေက်ာ ္း

အျခားအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား -

•

ရာ၊ မ်ိဳးေ ့သူ ကီး၊ ႏွံေကာ ္သူ ကီး၊ ပဲသူ ကီး၊

္သည္မ်ား၊ လူ ယ္အဖြဲ႔၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔၊ ပန္းပဲ

morung (အသက္မဝ ္ေတာ့) ၊ မု

ရာမ်ား၊

ိုးမ်ား။

အ ိုးရအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား - က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦး ီးဌာန၊

•

ာၾကည့္တိုက္၊ ေက်ာ ္း။

ေက်းရြာေကာ ္ ီ
နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံမွဳ န ္တြ ္ ေက်းရြာေကာ ္ ီသည္ အေရး ကီး
ျဖ ္သည္။ ေက်းရြာေကာ ္ ီကို ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ား ႏွ ့္ ဖသား ုေခါ ္းေ

ံုး အဖြဲ႔အ ည္း

ာ ္မ်ားျဖ ့္ ဖြဲ႔ ည္းထားၿပီး

ရပ္ရြာရွိဖသား ုႏွ ့္ မိသား ုအားလံုးကို ကိုယ္ ားျပဳသည္။ ေက်းရြာေကာ ္ ီအဖြဲ႔ဝ ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏
ဖသား ု အက်ိဳး ီးပြားကို ကိုယ္ ားျပဳရန္ ျဖ ္ၿပီး၊ မ်ိဳးႏြယ္ ုဥပေဒမ်ားႏွ ့္ရိုးရာ ံႏွဳန္းမွားကုိ ေကာ ္း ြာ
နားလည္ေသာ ပညာဥာဏ္ႏွ ့္ အေတြ႔ ကံဳရ ့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားျခ ္းျဖ ္သည္။ ေတာေတာ ္မ်ား
အပါအဝ ္ ေက်းရြာ၏ သဘာဝအရ ္းအျမ ္မ်ားကို

ီမံျခ ္းႏွ ့္ ေက်းရြာ ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားကို

ၾကပ္မွတ္ရာတြ ္ ေက်းရြာေကာ ္ ီ၏ အခန္းက႑ပါဝ ္သည္။ ေက်းရြာေကာ ္ ီသည္ ေက်းရြာ ည္းမ်ဥ္း

46

ဤအ ီရ ္ခံ ာတြ ္ ေက်းရြာသူၾကီး

ိုသည္႔ ကားလုံးကို ေခါ ္းေ

ာ ္မွဳရာထူးတြ ္ရွိသည္႔ လူအတြက္ ေယဘုယ်သေဘာသုံးႏွဳန္း

ထားကာ ၄ ္းသည္ နာဂဘာသာ ကားတြ ္ အေခ အေ၀ တူညီ မည္ မဟုတ္ပါ။
မိုေယာ ္း (Morung) သည္ ဓေလ႔ထုံးတမ္းမ်ား၊ ရိုးရာဓေလ႔မ်ား၊ ကြ်မ္းက် ္မွဳမ်ားကို ေနာက္မ်ိဳး
လူ ယ္အေ

က်န္ရွိေနသည္႔ အေ
8
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က္ အားျဖန္႔ေ၀ေပးေနသည္႔ ရိုးရာနာဂ

ာ ္ႏွ ္႔ ပညာေရး ာနတခုျဖ ္ပါသည္။ မိုေယာ ္းမ်ားသည္ လူမွဳဘ၀၏အဓိကေနရာ ာနအျဖ ္
ာက္အအုံမ်ား ကို အ ည္းအေ၀းမ်ား၊ ပြဲမ်ားက် ္းပရန္အတြက္သာအသုံးျပဳၾကပါသည္။
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က္လက္မရွိေတာ႔ပဲ

မ်ားကို ေ

ြးေႏြး အတည္ျပဳၿပီး၊ ထို ည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေက်းရြာေခါ ္းေ

ာ ္မွ ထပ္မံ အတည္ျပဳေပးသည္။

အိမ္ေထာ ္ဦး ီးအားလံုး ပါဝ ္ေသာ ေက်းရြာအ ည္းအေဝးမ်ားတြ ္ မိမိတို႔၏ ျပ
ၾကၿပီး ေကာ ္ ီမွ ေျဖရွ ္းခ်က္ မ်ားအတြက္ အ ကံေပးကာ ေက်းရြာ ေခါ ္းေ

နာမ်ားကို ေ

ြးေႏြး

ာ ္မွ တည္ျပဳေပးသည္။

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မ်ိဳးႏြယ္ ု ဥပေဒမ်ား ႏွ ့္ ရုိးရာ ံႏွဳန္းမ်ား အတို ္း ခ်မွတ္ၾကသည္။
ေက်းရြာ ေခါ ္းေ

ာ ္

ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳျပဳလုပ္ေသာ ေက်းရြာသံုးရြာတြ ္ ေက်းရြာေခါ ္းေ
ေက်းရြာ၏

ီမံခန္႔ခြဲမွဳ

ို ္းရာ

ပူးတြဲအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားမွ ေက်းရြာေခါ ္းေ
အတြက္ သ ့္ေတာ္ေသာ
သေဘာ

ာ ္သည္ အာဏာအရွိ

ံုးျဖ ္ၿပီး၊

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳေပးရသည္။ ေက်းရြာေကာ ္ ီႏွ ့္ အျခား
ာ ္အား အေၾကာ ္းၾကားေပးရၿပီး၊ ေက်းရြာတ ္ခုလံုး၏ အက်ိဳး

ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရန္ အ ကံျပဳၾကရသည္။ ေက်းရြာေခါ ္းေ

ႏအရသာ ေရြးခ်ယ္တ ္ေျမွာက္ၾကသည္။ ေက်းရြာေခါ ္းေ

ာ ္ကို ေက်းရြာ၏

ာ ္ခန္႔ထားရာတြ ္ မ်ိဳးႏြယ္ ု

တ ္ခုႏွ ့္ တ ္ခု ကြဲျပားၾကသည္။ ဥပမာ ဒိန္းကေလးေ၀း ေက်းရြာတြ ္ ေက်းရြာေခါ ္းေ
က႑သည္ ဖခ ္မွ သားဦးသို႔ လႊဲေျပာ ္းေပးေလ့ရွိၿပီး

ြမရာတြ ္မူ ေက်းရြာေခါ ္းေ

ာ ္၏ အခန္း
ာ ္ကို ေက်းရြာ

ေကာ ္ ီမွ အတည္ျပဳေပးရၿပီး ေက်းရြာရွိဖသား ုခုႏွ ္ ုၾကား အလွည့္က် န ္ျဖ ့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္
ၾကသည္။ ကိုကီးေက်းရြာတြ ္မူ ေခါ ္းေ
ခန္႔အပ္ထားေသာ ေခါ ္းေ

ာ ္ေနရာကို မ်ိဳးရိုးအရခန္႔အပ္သည္။ သို႔ေသာ္ေနာက္

ာ ္မွာ ေက်းရြာမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားျခ ္းျဖ ္ၿပီး၊ ယခ ္ ေခါ ္းေ

က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာ ့္ တာဝန္ထမ္းေ
ေက်းရြာေခါ ္းေ

ာ ္ႏို ္ျခ ္းမရွိ

ာ ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ကို ္ေ

ံုး

ာ ္မွာ

ျဖ ္သည္။

ာ ္ထားၿပီး၊ ရပ္ရြာအတြက္ တာဝန္ခံရသည္။

ေက်းရြာ၏ ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ် ္ (သို႔) ေက်းရြာ၏အက်ိဳးကို မၾကည့္လွ် ္ အာဏာ
ရုပ္သိမ္းခံရႏို ္သည္။
ေခါ ္းေ

ေခါ ္းေ

ာ ္အားျဖဳတ္ခ်

ာ ္ႏွ ့္ပတ္သက္ၿပီး

ေက်းရြာေကာ ္ ီတြ ္

အ ြန္း

ံုးအာဏာရွိၿပီး

အသ ္ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ ႏို ္သည္။

အျခားေက်းရြာ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား
နာဂေက်းရြာမ်ားတြ ္ လူမွဳေရးႏွ ့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မွဳဘဝမ်ားကို ပံုေဖာ္ေပးေသာ ေက်းရြာအေျချပဳ
အဖြဲ႔အ ည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ထိုအဖြဲ႔ ည္းမ်ားတြ ္ အာဏာအ
ေရအရ ္းျမ ္

့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး၊ ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ၊

ီမံခန္႔ခြဲမွဳ၊ သ ္ေတာထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး၊ ေက်းရြာေ ်းကြက္ႏွ ့္ ေရာ ္းဝယ္ေရး တို႔

အပါအဝ ္ ကိ ၥရပ္အမ်ားအျပားတြ ္ တာဝန္ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က႑မ်ားမွာ အေျခခံအားျဖ ့္ အခမ္အနား
မ်ားျဖ ္ၾကသည္။ ဥပမာ

္သူ ကီး ျဖ ္သည္။ ိန္ေခ မွဳအသ ္မ်ားကို ကို ္တြယ္ေျဖရွ ္းရန္ လိုအပ္ပါက

အဖြဲ႔အ ည္းသ ္မ်ားကို ေ႐ွာ ္တခ ္ ု ည္းႏို ္သည္။ ဥပမာကိုကီးေက်းရြာတြ ္ ိုက္ပ်ိဳးေရမ်ား ီမံျဖန္႔ျဖဴး
ေပးႏို ္ရန္အတြက္ မၾကာေသးမွီက ေရ ီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔ ည္းခဲ့သည္။
ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ

ို ္ရာ အဖြဲ႕ ည္းမ်ား

ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳတြ ္ အခမ္းအနားမ်ားႏွ ့္ သဘာဝတြ ္ေတြ႔ရေသာ နတ္မ်ား
ႏွ ့္
ေခါ ္းေ

က္

ံမွဳမ်ား ပါဝ ္သည္။ ဖသား ုေခါ ္းေ

ာ ္မ်ားအပါအဝ ္ ေက်းရြာေခါ ္း ေ

ာ ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ေျမယာမ်ားႏွ ့္

အခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ရွိၾကသည္။ နတ္
က္သြယ္မွဳ အရွိ

ို ္ေသာ နတ္ပူေ ာ္ပြဲ

ရာမ်ားသည္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ နတ္မ်ားႏွ ့္

ံုးျဖ ္ၿပီး ေျမယာႏွ ့္ သဘာဝ အရ ္းအျမ ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အာဏာရွိၾက သည္။

ဥပမာ ဒိန္းကေလးေ၀းတြ ္ ႏွ ္အလိုက္ Jhum
ရမည္ကို ကာလ

ာ ္မ်ား ႏွ ့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ဘာသာေရး

ရာမွ ကူညီ

ိုက္ခ ္းကို မည္သည့္ေနရာမွ

တ ္ခုတ္ထြ ္ ရွ ္းလ ္း

ံုးျဖတ္ေပးသည္။ ခရ ္ယာန္သာသနာေရာက္ရွိလာေသာအခါ နတ္

ရာ

မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွ ့္ လြမ္းမိုးမွဳမ်ား ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါတြ ္ ဘုရားေက်ာ ္းမ်ားႏွ ့္ အသ ္း
ေတာ္မ်ားသည္ နာဂလူမ်ိဴးတို႔၏ အ ကီး
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မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီမ်ားႏွ ့္ နာဂေဟာ္ေဟာ္
မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီမ်ားသည္ မိမိတို႔ မ်ိဳးႏြယ္ ု အတြ ္းရွိ ေက်းရြာမ်ားႏွ ့္ ဖသား ု ေခါ ္းေ

ာ ္မ်ား

အားလံုးကို ု ည္းေပးေသာ အဓိကအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား ျဖ ္ၾကသည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုတို ္းတြ ္ မ်ိဳးႏြယ္ ု ေကာ ္ ီ
တ ္ခုရွိၿပီး၊ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖ ့္ ေခ ေဝ ၾကသည္။ ေကာ ္ ီမ်ားကို ဖြဲ႔ ည္းပံုကြဲျပားၾကၿပီး၊ ေက်းရြာေခါ ္း
ေ

ာ ္မ်ား၊ ဖသား ုေခါ ္းေ

ာ ္မ်ား ႏွ ့္ မိမိတို႔မ်ိဳးႏြယ္ ု ေက်းရြာ တ ္ခု ီမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပါဝ ္ႏို ္သည္။

မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီသည္ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားၾကားရွိ အေရးအရာမ်ားႏွ ့္ အလြန္အေရး ကီး ေက်းရြာအာဏာပို ္
မ်ားမွ တ ္ဦးတည္းမကို ္တြယ္ႏို ္ေသာ ကိ ၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူကို ္တြယ္ ေပးရသည္။ ျပ
ေက်းရြာအာဏာပို ္မ်ားမွ ေျဖရွ ္း မရပါက မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီမွ ေျဖရွ ္းေပးၿပီး အ

ံုးသတ္

နာကို

ံုးျဖတ္ခ်က္

ကို ခ်မွတ္ေပးရသည္။

ြမရာေက်းရြာရွိ ထ ္းရွဴးေတာမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ
ေအာ ္ခ်မွတ္ထားေသာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ
ေက်းရြာ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားသည္ အရ ္းအျမ ္ ီမံခန္႔ခြဲရာတြ ္ ိန္ေခ မွဳသ ္၊ အခြ ့္အလမ္း
သ ္မ်ားႏွ ္႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမွဳရွိၾကသည္။
ေက်းရြာ ထ ္းရွဴးပ ္မ်ား ေသ
တုန္႔ျပန္မည္

ိုသည့္အေပ

ြမရာ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အ ည္းသည္ အိမ္နီးခ် ္း

ံုးေနေၾကာ ္း ၾကားရေသာ သတ ္းကို မည္ကဲ့သို႔

ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ေက်းရြာအ ည္းအေဝးတ ္ခုကို ၁၉၉၇

ခုႏွ ္တြ ္ ျပဳလုပ္က် ္းပခဲ့သည္။ အနာဂါတ္တြ ္ ထ ္းရွဴးသားမ်ား ေရရွည္

က္လက္

အသံုးျပဳႏို ္ရန္ ထ ္းရွဴးပ ္ ၁၀ ပ ္ႏွ ့္ အထက္ေပါက္ေရာက္ေသာ Jhum ေျမလပ္မ်ားကို
ေက်းရြာရွိ မည္သူမွ် ခုတ္ထြ ္ရွ ္းလ ္းျခ ္း မျပဳရန္
သံုးႏွ ္က

ြမရာတြ ္ ထ ္းရွဴးပ ္မ်ား တ ္ေသ

ံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွ ္ႏွ ္၊
ံုးခဲ့ခ်ိန္တြ ္ ေက်းရြာမွ ထ ္းရွဴးပ ္မ်ားကို

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းခ့ဲသည္မွာ ႏွ ္ေပါ ္းမ်ား ြာရွိႏွ ့္ေနၿပီးျဖ ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ယဥ္ေက်းမွဳ ေကာ္မတီႏွ ့္ ဟိုယဥ္ေက်းမွဳ ေကာ္မတီ
ၿမိဳ႕နယ္ယဥ္ေက်းမွဳေကာ္မတီသည္ ေက်းရြာမ်ားႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အ

့္တြ ္ ု ည္းေပးေလ့

ရွိသည္။ ထိုေကာ္မတီကို မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီ တ ္ခု ီမွ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးေသာ ကိုယ္ ားလွယ္မ်ားျဖ ့္
ဖြဲ႔ ည္းထားသည္။ ဥပမာ ေလရွီးရွိ မ်ိဳးႏြယ္ ု ယဥ္ေက်းမွဳေကာ္မတီကို ထိုၿမိဳ႕တြ ္ေနထို ္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္ ု
သံုး ု ႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုခြဲႏွ ္ခုတို႔မွ ကိုယ္ ားလွယ္မ်ားျဖ ့္ ဖြဲ႔ ည္းထားသည္။ ထိုေကာ္မတီသည္ မ်ိဳးႏြယ္ ု
မ်ားၾကားအျ

္းပြားမွဳမ်ားကို ေျဖရွ ္းျခ ္း အ ရွိေသာ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ား

ကိ ၥရပ္မ်ားႏွ ့္ပတ္သက္ေသာ
ၿမိဳ႕နယ္အ

ို ္ရာ (သို႔) နယ္ေျမေဒသ

ို ္ရာ

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကိုခ်မွတ္ေပးသည္။

့္ ယဥ္ေက်းမွဳေကာ္မတီမွ ျပ

နာကိုမေျဖရွ ္းႏို္ ္လွ် ္ ခႏီးတြ ္ အေျချပဳေသာ ယဥ္ေက်းမွဳ

ဟိုေကာ္မတီထံ လႊဲေျပာ ္းေပးေလ့ရွိသည္။ ယဥ္ေက်းမွဳ ဟိုေကာ္မတီကို ျမန္မာႏို ္ ံရွိ နာဂမ်ိဳးႏြယ္ ု
အားလံုးမွ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ ကိုယ္ ားလွယ္မ်ားျဖ ့္ ဖြဲ႔ ည္းထားသည္။
နာဂေဟာ္ေဟာ္ကို ၁၉ ၀ ခုႏွ ္အေ ာပို ္းတြ ္ ဖြဲ႔ ည္းတည္ေထာ ္ခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္
အတြ ္း အထြတ္အထိပ္ ႏို ္ ံေရးအဖြဲ႔အ ည္းအျဖ ္ ရည္ရြယ္ မ်ိဳးႏြယ္ ု ေပါ ္း ံုမွ ကိုယ္ ားလွယ္မ်ားျဖ ့္
ဖြဲ႔ ည္းခဲ့ျခ ္းျဖ ္သည္။ လက္ရွိတြ ္ နာဂျပည္ႏွ ့္ မဏိပူရ ျပည္နယ္အပါအဝ ္ မတူကြဲျပားေသာ ျပည္နယ္
မ်ားအတြက္ ေဟာ္ေဟာ္အဖြဲ႔အ ည္း တ ္ခုမကရွိေနသည္။ ခႏီးရွိ နာဂယဥ္ေက်းမွဳ
ျမန္မာႏို ္ ံရွိ

နာဂမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားအတြက္

နာဂေဟာ္ေဟာ္ႏွ ့္

အ

သတ္မွတ္ႏို ္သည္။
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့္တူေသာ

ဟိုေကာ္မတီကို
အဖြဲ႔အ ည္းအျဖ ္

နာဂအမ်ိဳးသားေရးရာ ေကာ ္ ီ
နာဂအမ်ိဳးသားေရးရာေကာ ္ ီ (CNA) သည္ ျမန္မာႏို ္ ံရွိ နာဂလူမ်ိဳးမ်ား၏ ျပည္သူ႔အဖြဲ႔အ ည္းျဖ ္ၿပီး၊
ျမန္မာႏို ္ ံရွိနာဂလူမ်ိဳးမ်ားအမ်ား

ံုး ု ည္း

ည္းေဝးခဲ့သည့္ နာဂအမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကီးၾကပ္အေကာ ္အထည္ေဖာ္ႏို ္ရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွ ္တြ ္ ဖြဲ႔ ည္းခဲ့ျခ ္းျဖ ္သည္။
ည္းလံုးညီညႊတ္မွဳ၊ ၿ ိမ္းခ်မ္းေရးႏွ ့္ ဘံုႏို ္ ံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား တည္ေ
ေပးမွဳမ်ား၊ ြမ္းရည္ျမွ ့္တ ္ျခ ္း ႏွ ့္ ကိုယ္ ားျပဳေျပာ
မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႏို ္ေရး ကိုယ္ ားျပဳေျပာ
CNA တြ ္ အလုပ္အမွဳေ
ေက်ာ ္းသားမ်ား၊

ိုျခ ္းမ်ား မွတ ္

ာက္ရန္ႏွ ့္ အသိပညာ

့္ နာဂလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြ ့္အေရး

ိုႏို ္ရန္ CNA ကို ဖြဲ႔ ည္းတည္ေထာ ္ခဲ့ျခ ္းျဖ ္သည္။

ာ ္ အဖြဲ႔ဝ ္ ၄၉ ဦးရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္ ားလွယ္မ်ား၊ ႏို ္ ံေရးသမားမ်ား၊

ီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား ႏွ ့္ လူ ယ္အဖြဲ႔အမ်ား အပါအဝ ္

နာဂလူ႔အဖြဲ႔အ ည္းရွိ က႑အသီးသီးကို ကိုယ္ ားျပဳထားသူမ်ားျဖ ္ၾကသည္။

ဤအ ရ
ီ ခ
္ ံ ာတြ ပ
္ ါ၀ ေ
္ သာ သုေတသနေတြရ
႔ ခ
ိွ ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သးံု သပ္ေ
အ ည္းအေ၀းျပဳလုပေ
္ နပုံ

နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ န ္ျဖ ့္
နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း

ေျမယာ ီမံမွဳ န ္တြ ္

းြ ေႏြးရန္ ကိက
ု ေ
ီ က်းရြာတြ ္ လူထု

ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခ ္း
ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မွဳပံု ံ

ႏွ ့္

လုပ္ န္း ဥ္မ်ားကို

ေကာ ္း ြာခ်မွတ္ထားၿပီး ေျမယာ ီမံမွဳ န ္ကို ေျပာ ္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားတြ ္ လိုက္ေလွ်ာ
ညီေထြမွဳ ရွိေ သည္။ ေက်းရြာအ

့္ လုပ္ န္း ဥ္မ်ားေၾကာ ့္ သဘာဝအရ ္းအျမ ္ျပ

နာမ်ားကို

ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္မွ တံု႔ျပန္ေျဖရွ ္းႏို ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ၾကားျဖတ္ဝ ္ေရာက္ ီမံမွဳမ်ား၊ ည္းမ်ဥ္း
ည္းကမ္းမ်ားႏွ ့္ ျပ ာန္းခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြ ္း အေကာ ္အထည္ေဖာ္ ေ

ာ ္ရြက္ႏို ္သည္။

ထို႔အျပ ္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြ ္ မ်ိဳးႏြယ္ ုဥပေဒမ်ားကို ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္မွ ျပ ္
အဖြဲ႔အ ည္းသ ္မ်ား ထူေထာ ္ကာ

္ႏို ္ၿပီး၊

ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခ ္း လုပ္ န္း ဥ္မ်ားကို ေျပာ ္းလဲႏို ္သည္။

ေက်းရြာတ ္ခု ီတို ္းတြ ္ ကာလတ ္ခုအၾကာ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ ေက်းရြာအ ည္းအေဝးမ်ားရွိၿပီး၊
အိမ္ေထာ ္ဦး ီးမ်ားတက္ေရာက္

ေက်းရြာရွိလတ္တေလာကိ ၥရပ္မ်ားႏွ ့္

ေလ့ ရွိၾကသည္။ သဘာဝအရ ္းအျမ ္အသံုးျပဳမွဳႏွ ့္
ဤေနရာတြ ္

ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ား

ရည္ညႊန္းျခ ္းျဖ ္ကာ ဥပေဒမ်ား

ိုသည္မွာ

ိုသည္မွာ လူမ်ိဳး ု

ိန္ေခ မွဳမ်ားကို ေ

ြးေႏြး

ီမံခန္႔ခြဲမွဳကိ ၥရပ္မ်ား ထိပ္တိုက္ေတြ႔ခ်ိန္တြ ္

ေက်းရြာအတြ ္းတြ ္ျဖ ္ေပ က် ္႔သုံးေနသည္႔

ၾကား၀ ္ေ

ို ္ရာဖြဲ႔ ည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူေဘာ ္ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

ာ ္ရြက္ေနမွဳမ်ားကို
ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္း

မ်ားသည္ ၄ ္းဖြဲ႔ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူေဘာ ္အေပ တြ ္ အေျခခံထားပါသည္။
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ေက်းရြာမွ ျပ
ေခါ ္းေ

နာေျဖရွ ္းရန္ ျဖ ္ႏို ္ေျခ နည္းလမ္းမ်ားကို ေ

ြးေႏြးၿပီး ေက်းရြာေကာ ္ ီႏွ ့္ ေက်းရြာ

ာ ္တို႔မွ ေထာက္ခံခ်က္ေပးႏို ္ရန္ အေကာ ္အထည္ေဖာ္မည့္လမ္းေၾကာ ္းကို သေဘာတူ

ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ပံုမွန္အားျဖ ့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားႏွ ့္ ေက်းရြာ ံမ်ား
ေပ တြ ္ အေျခခံထားသည္။
လိုအပ္ပါက ေက်းရြာေကာ ္ ီသည္

ပ္ေကာ္မတီ/ေကာ္မ႐ွ ္မ်ား ဖြဲ႕ ည္းႏို ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွ ္တြ ္

ကိုကီးေက်းရြာတြ ္ ရက္ကြက္ေလးခုလံုး ိုက္ပ်ိဳးေရ ရရွိေရးအတြက္ ေရအရ ္းအျမ ္ ီမံခန္႔ခြဲမွဳေကာ္မတီ
ကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွ ့္ ေက်းရြာလူ ကီး မ်ားျဖ ့္ဖြဲ႔ ည္းခဲ့သည္။

ပုံ

- နာဂဓေလ႔ရိုးရာလက္ရွိထားပို ္ခြ ္႔ န ္တြ ္ ေက်းရြာအ

Issue raised
and discussed
at village
assembly

Resource
use problem
encountered

္႔

ုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခ ္း

Decision
endorsed by
Council and
Chief

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ခုခ် ္း ီတြ ္ ႏွုတ္ျဖ ့္လက္

Tribal Council
to be consulted

If law to be
changed

့္ကမ္းလာခဲ့ေသာ ကိုယ္ပို ္ ရိုးရာဥပေဒမ်ားရွိၿပီး၊ ပါရာမ်ိဳးႏြယ္

ု အပါအဝ ္ အခ်ိဳ႕မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားကိုမူ

ာေပျဖ ့္မွတ္ တမ္းတ ္ျပဳ ုထားသည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ု

ဥပေဒမ်ားသည္ ေက်းရြာအတြ ္း က် ့္သံုးခဲ့ေသာ ရိုးရာဓေလ့သမို ္းမ်ာအေပ တြ ္ အေျခခံထားၿပီး
ထိုဥပေဒမ်ားကို ေက်းရြာေခါ ္း ေ

ာ ္မ်ားမွ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖ ္ အသံုးျပဳၾကသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား မရွိလွ် ္ နာဂရြာက တ ္ပို ္းေသပါပဲ
ြမရာမွ အမ်ိဳးသမီး

တည္

ဲမ်ိဳးႏြယ္ ု ဥပေဒမ်ားကို ျပ ္

ေက်းရြာ၏

ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ား

္ရာတြ ္၎၊ ဥပေဒသ ္မ်ားကို
ေျပာ ္းလဲျခ ္းေၾကာ ့္

လည္းေကာ ္း၊ ထိုကိ ၥကို မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီ

တ ္မိတ္

က္ေပးရာတြ ္၎၊

အျခားေက်းရြာမ်ားကို

ေျဖရွ ္းရၿပီး၊ မ်ိဳးႏြယ္ ု ေကာ ္ ီမွ ေ

ထိခိုက္ေ လွ် ္
ြးေႏြးကာ ဥပေဒ

သ ္မ်ားကို အတည္ျပဳေပးေလ့ရွိသည္။ လက္ရွိတြ ္ မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီမ်ား ႏွ ့္ နာဂေဟာ္ေဟာ္ တို႔က
မိမိတို႔သည္ အမ်ိဳးသမီး အေမြ
လွ်က္ရွိေၾကာ ္း

က္ခံပို ္ခြ ့္ ႏွ ့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္ မ္း

္

ိုသည္။

ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြ ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္တြ ္

ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခ ္းႏွ ့္ ပတ္သက္

က်ယ္ျပန္႔ ြာ ရွိသ ့္ေၾကာ ္း ေက်းရြာမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ပိုမို

ိုၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႔

ပတ္ဝန္းက် ္တြ ္ အလုပ္ ကိဳး ား ကာ တာဝန္အမ်ားအျပား ယူထားရၿပီး၊ ပတ္ဝန္းက် ္ကို အက်ိဳးျပဳျခ ္း
အေပ မူတည္
ေက်းရြာေခါ ္းေ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖ ့္

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ခြ ့္ရွိသ ့္သည္။

ာ ္မ်ား၊ ေက်းရြာေကာ ္ ီမ်ား၊ မ်ိဳးႏြယ္ ု ေခါ ္းေ

သည္ အထူးပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖ ္ၾကသည္။ ေခါ ္းေ
ထမ္းေ

ာ ္တ ္ဦး၏

ေက်းရြာျပည္သူမ်ားၾကား

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတူတကြခ်မွတ္ႏို ္ရန္ အေရး ကီး
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ာ ္မ်ား ႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ု ေကာ ္ ီမ်ား
ာ ္ရႏို ္သည္။

သတ ္းအခ်က္အလက္မ်ားေဝမွ်ကာ

ံုး ႏွ ့္ အသံုးမ်ား
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ံုး နည္းလမ္းမ်ားအနက္မွ

မူလတန္းျပ

ရာမေလးႏွ ္႔သူမ၏ ေက်ာ ္းသူေက်ာ ္းသားမ်ား

တ ္ခုျဖ ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖ ့္ ေက်းရြာ အ ည္းအေဝးသို႔ အိမ္ေထာ ္တ ္ခုမွ တ ္ဦး တက္ေရာက္
ေလ့ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တက္ေရာက္ႏို ္ေသာ္လည္း ပံုမွန္အားျဖ ့္ မိမိတို႔အိမ္ေထာ ္ကိုယ္ ား
အမ်ိဳးသားမ်ား တက္ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာ ့္ ေက်းရြာအ ည္းအေဝးမ်ားတြ ္
ခ်မွတ္ရာ

ံုျဖတ္ခ်က္မ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖ ့္ တိုက္ရိုက္ပါဝ ္မွဳမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔မိသား ု

အတြ ္းတြ ္ ရပ္ရြာကိ ၥရပ္မ်ားကို ေ

ြးေႏြးႏို ္ၾကသည္။

နာဂအမ်ိဳးသား ညီလာခံ

4th-30-Nov 2014

အပို ္း - ။ ။ အမ်ိဳးသမီးအခြ ့္အေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
.၁။ အဖြဲ႔အ ည္၏ က႑အားလံုးတြ ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝ ္ၿပီး

ံုးျဖတ္ခ်က္

မ်ားခ်မွတ္ခြ ့္ရွိသည္။
.၂။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၿ ိမ္းခ်မ္းေရးႏွ ့္ ႏိုိ ္ ံေရးကိ ၥရပ္မ်ားတြ ္ ပါဝ ္ခြ ့္ရွိသည္။
. ။ အမ်ိဳးသီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အားေကာ ္းေ ရန္ႏွ ့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
လုပ္ပို ္ခြ ့္မ်ား ေပးရန္ နာဂအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႔ ည္းသ ့္သည္။
.၄။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရိုးရာတရား ီရ ္ေရး န ္တြ ္ ပါဝ ္ခြ ့္ ရွိသည္။
.၅။ အမ်ိဳးသမီး အခြ ့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရမည္။
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ေလ့လာမွဳျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာတ ္ခု ီတြ ္ အမ်ိဳးသမီး အသ ္းအဖြဲ႔မ်ား ရွိၾကသည္။ အလွဴခံျခ ္း၊
ယဥ္ေက်းမွဳ

ို ္ရာ၊ အမ်ိဳးသမီးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႏွ ့္ လူမႈေရး ကိ ၥရပ္မ်ားအတြက္ ထိုအမ်ိဳး သမီးအဖြဲ႔မ်ား ေတြ႔

ေလ့ရွိသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ

ႏွ ္ႏွ ္အၾကာက

ဒိန္းကေလးေ၀း႐ွိ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

ံု

ယဥ္ေက်းမွဳ

ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ႏွ ့္ ရိုးရာ အကမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကျပရန္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔ ည္း
ခဲ့သည္။ ေက်းရြာအသ ္းေတာ္မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးအသ ္းမ်ားသည္ နာမက်န္းသူမ်ားႏွ ့္ မရွိ
မ်ားကို ကူညီေလ့ရွိၾကသည္။

ြမရာရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မူးယ ္ေ

ေသာက္ ားျခ ္း ႏွ ့္ အျခားလူမွဳေရး ျပ

္းရဲသား

းဝါးသံုး ြဲျခ ္း၊ အရက္ေသ ာ

နာမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖ ့္ အမ်ိဳးသမီး

အဖြဲ႔အ ည္းကို ဖြဲ႔ ည္းခဲ့သည္။
ကိုကီး ႏွ ့္ ဒန္းကေလးေဝး ေက်းရြာမ်ားရွိ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြ ့္အေရး
အတြက္ ပညာေရး၏ အခန္းက႑ကို ေထာက္ျပၾကသည္။ ကိုကီးေက်းရြာရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားက မိမိတို႔၏
သားမ်ားသည္ ေျမယာအေမြ
ေက်ာ ္းသို႔ပို႔ၾကေၾကာ ္း

က္ခံရမည္ျဖ ္ ၊ သမီးမ်ား၏ အနာဂတ္လံုၿခံဳ ိတ္ခ်ရေရးအတြက္

ိုသည္။

ြမရာတြ ္ အ ိုးရေက်ာ ္းကို ၁၉၆၀ ခုႏွ ္တြ ္ တည္ေ

ာက္ခဲ့ၿပီး၊

လက္ရွိအခ်ိန္တြ ္ ကိုးတန္းထိ ေက်းရြာတြ ္ တက္ေရာက္ႏို ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေက်ာ ္းပညာ
ေရးကို ပိုမိုသ ္ၾကားလာရျခ ္းသည္ မိမိတို႔ဘဝတ ္ေလွ်ာက္ အေရး ကီး

ံုး အေျပာ ္းအလဲမ်ာအနက္

တ ္ခုအျဖ ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ယခ ္က ရပ္ရြာတြ ္ အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ

ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္

ၾကေသာ္လည္း၊ ယခုအခါတြ ္ ပညာတတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အခြ ့္အေရးမ်ား ပိုမို ရရွိလာၾကၿပီး အ ိုးရ
ဌာနမ်ားတြ ္ အလုပ္မ်ား ရလာၾကသည္ဟု

ြမရာမွ အမ်ိဳးသမီးတ ္ဦးမွ ရွ ္းျပသည္။

ျမန္မာအ ိုးရ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား
မၾကာေသးမီႏွ ္မ်ားက နာဂေက်းရြာမ်ား
ၿမိဳ႕နယ္အ

အ ိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တိုးျမွ ့္လာခဲ့သည္။ ေက်းရြာနယ္ေျမ ႏွ ့္

့္မ်ားတြ ္ ေထြ/အုပ္ဌာန ရွိၿပီး ေက်ာ ္းႏွ ့္ ေ

မွာ ပိုမုိ အဓိကက်လာသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အ
ေလရွီးၿမိဳ႕တြ ္ ရွိၿပီး

းခန္း အ ရွိေသာ အ ိုးရအဖြဲ႔ အ ည္းမ်ား

့္ သ ္ေတာဦး ီဌာန ႏွ ့္ ေၾကးတို ္ႏွ ့္ ေျမ ာရ ္းရံုးမ်ား သည္

ြမရာၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြ ္လည္း ရံုးမ်ားဖြ ့္ရန္ ီ ဥ္လွ်က္ရွိသည္။ ရပ္သူရြာသားမ်ားသည္

ထိုရံုးခြဲမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြ ့္လ ္လာပါက မိမိတို႔၏ ရိုးရာေျမႏွ ့္ သဘာဝအရ ္းအျမ ္မ်ားကို
ံုးရွံဳးရ မည္ကို ိုးရိမ္ေနၾကသည္။
ပုံ ၄ - ဒိန္းကေလးေ၀း (D NGKL Y AY) ရွိဓေလ႔ရိုးရာႏွ ္႔အ ိုးရအ ္ တီက်ဴးရွ ္းမ်ား

Village
Head

Village
Chief
GAD Subadministrator

GAD

Spiritual
Leaders

Village
Council

Village
Ambassador

Shaman

Health
Workers

Church
Youth
Group

Women's
Society

Source: Group discussion on institutions in Dengkleyway
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Police

ီမံအသံုးျပဳခြ ့္

ေက်းရြာနယ္ေျမ တ ္ခု ီတို ္းတြ ္ GAD မွေရြးေကာက္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တ ္ဦး ီရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္
အ

့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ အ ီရ ္ခံရသည္။ GAD သည္ ႏို ္ ံေတာ္လုပ္ န္းမ်ား၊ အခြန္ေကာက္ျခ ္း၊

ေဒသ၏လုပ္ န္းမ်ားကိုမွတ္တမ္းတ ္ျခ ္း ႏွ ့္ ေျမယာမွတ္ပံုတ ္ျခ ္းတို႔ကို ကီးၾကပ္ျခ ္း အ ရွိေသာ
အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ လုပ္ န္းမ်ားကို လုပ္ေ

ာ ္လွ်က္ရွိသည္။ GAD သည္ ျမန္မာအ ိုးရႏွ ့္ နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း

န ္မ်ားၾကား ၾကားခံအျဖ ္ အေရး ကီးေသာအခန္းက႑တြ ္ ပါဝ ္ေနသည္။ GAD ၏ေက်းရြာနယ္ေျမ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ေက်းရြာမွ ေရြးေကာက္ၿပီး ေက်းရြာေကာ ္ ီမွ အတည္ျပဳေပးရကာ၊ အ ိုးရႏွ ့္
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္တို႔ၾကား

က္သြယ္ေပးေသာ အေရး ကီး အခန္းက႑တြ ္ ပါဝ ္လွ်က္ရွိသည္။

ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖ ့္ လူ ယ္မ်ား ျဖ ္ၾကၿပီး ေက်းရြာေကာ ္ ီရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွ ့္
ႏို ္ ံေတာ္အ ိုးရၾကား ၾကားခံအခန္းက႑တြ ္ ပါဝ ္လွ်က္ရွိသည္။ အေျခခံအေ
လုပ္ျခ ္း (သို႔) အ ိုးရဝန္ေ
ေ

ာက္အဦးမ်ား ေ

ာက္

ာ ္မွဳမ်ား ေပးအပ္ျခ ္း အ ရွိေသာ အ ိုးရလုပ္ န္းမ်ားႏွ ့္ ပူးေပါ ္းညိႇႏိႈ ္း

ာ ္ရြက္ရာတြ ္ ၾကားခံေနရာသည္အေရး ကီးသည္။ အဘယ့္ေၾကာ ့္

အ ိုးရအ ီးအ ဥ္မ်ားကို ရိုးရာလူ ကီးမ်ားမွ ေ

ိုေသာ္ ၾကားခံရွိျခ ္းေၾကာ ့္

ြးေႏြးႏို ္ၿပီး၊ ရပ္ရြာ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ႏို ္ ံေတာ္

သို႔အသိေပး တ ္ျပႏို ္သည္။
ထိုအေၾကာ ္းမ်ားေၾကာ ့္ သုေတသနတြ ္ ပူးေပါ ္းပါဝ ္သူမ်ားက လက္ရွိ GAD ၏ၾကားခံအခန္းက႑
သည္ အက်ိဳးရွိေၾကာ ္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရိုးရာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားကို တရားဝ ္ အသိအမွတ္ျပဳျခ ္း
မရွိလွ် ္ ရိုးရာအားဏာပို ္မ်ားအေနျဖ ့္ ျပ ္ပမွလာေသာ ၾကားဝ ္ ြက္မွဳမ်ားကို ျ
တည့္မွတ္ေပးရန္ ႏွ ့္ ေဒသရွိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသိေပးတ ္ျပေ

္းပယ္ရန္ (သို႔)

ြးေႏြးႏို ္ရန္ ခက္ခဲသည္။

နာဂကိုယ္ပို ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြ ့္ရေဒသ
နာဂကိုယ္ပို ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြ ့္ရ ေဒသကို

္ကို ္းတို ္းေဒသ

ကီးရွိ ေလရွီး၊ လဟယ္ႏွ ့္ နန္းယြန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖ ့္
ဖြဲ႔ ည္းထားသည္။

၂၀၀၈

ကိုယ္ပို ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြ ့္ရ

ဖြဲ႔ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ

ရိယာ( AAs) ေျခာက္ခု ဖြဲ႔ ည္း

ခဲ့ၿပီး၊ သတ္မွတ္ထားေသာ တို ္းရ ္းသားလူနည္း ုမ်ားကို
ကန္႔သတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာေပးခဲ့သည္။

AAs တြ ္

ကိုယ္ပို ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြ ့္ရေဒသ ( A s) ကို နာဂ၊ ပအိုပ္႔၊
ပေလာ ္၊ ဓႏု၊ ကိုးကန္႔ ႏွ ့္ ဝ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို ္း
( AD) ဟူ

ေပးထားသည္။

ေအာက္တြ ္ရွိၿပီး၊

AAs သည္ ဦး ီးအဖြဲ႔၏

ဦး ီးအဖြဲ႔ကို

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊

္ဘက္

ေရြးေကာက္ခံရေသာ
ို ္ရာမ်ား ႏွ ့္ လူနည္း ု

ကိုယ္ ားလွယ္မ်ားျဖ ့္ ဖြဲ႔ ည္းထားသည္။ ဦး ီးအဖြဲ႔သည္
ဦး ီးဥကဌတ ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားရၿပီး၊ ထိုဦး ီး

Map 6: Naga SAZ, source: MIMU

ဥကဌမွ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔ ည္းကာ ေဒသအတြ ္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
တာဝန္မ်ားကို လုပ္ေ

ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားျဖ ္

ာ ္သည္။

ီမံခန္႔ခြဲေနေသာ နာဂေဒသအတြ ္း

ီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေ

ာ ္ရာတြ ္ လိုက္နာ

သ ့္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
အ ိုးရ၊ ျပ ္ပအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား ႏွ ့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္တို႔ၾကား အျပန္အလွန္

ာ ္

မွဳ ျမ ့္မားလွ် ္ ေက်ာ ္းမ်ား ႏွ ့္ ေ

းရံုေ

ရလဒ္မ်ား ျဖ ္ေပ ၿပီး၊ ပူးေပါ ္းေ

ာ ္ရြက္မွဳ ႏွ ့္ အ ကံဥာဏ္ ရယူမွဳနည္းျခ ္းေၾကာ ့္ ေဒသအတြ ္း

ျပ

းခန္းမ်ား ေ

က္သြယ္ လုပ္ေ

ာက္လုပ္ျခ ္း အ ရွိေသာ ေကာ ္းေသာ အက်ိဳး

နားမ်ား ျဖ ္ေပ ေ သည္။ လုပ္ န္းမ်ားကို ေဒသအတြ ္

ီမံခ်က္ခ်ၿပီး လုပ္ေ

ာ ္ရာတြ ္ ရိုးရာ

အာဏာပို ္မ်ားထံမွ လံုေလာက္ေသာအ ကံအဥာဏ္မ်ားရယူရန္ အေရး ကီးေၾကာ ္းကို ေက်းရြာတ ္ခု
ခ် ္း ီရွိ ေတသနတြ ္ ပူးေပါ ္းပူဝ ္သူမ်ားက
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အတြက္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္မွ တ ္
မိမိတို႔၏ အနာဂါတ္ကို ပံုေဖာ္ရန္ ဦးေ
အ ီအ ဥ္ေရး
ေခါ ္းေ

ြဲျခ ္း၊ ေ

့္ ေဒသ၏ သေဘာ

ႏကိုေမးျမန္း ခံျခ ္းသက္သက္မဟုတ္ပဲ

ာ ္မွဳက႑မွ ပါဝ ္သည္။

ြးေႏြးျခ ္း၊ ႏွ ့္ အျ

္းပြားမွဳ ေျဖရွ ္းျခ ္းအ ရွိေသာ ကိ ၥရပ္မ်ားအတြက္ ရိုးရာ

ာ ္မ်ား ႏွ ့္ အ ိုးရဝန္ထမ္း မ်ားၾကား ပြ ့္လ ္း

အသက္ဝ ္ေသာ

က္သြယ္ ေ

ာ ္ရြက္မႈ

မ်ားရွိလွ် ္ ႏွ ္ဦးႏွ ္ဖက္ အက်ိဳးျဖ ္ထြန္းႏို ္မည္ျဖ ္သည္။
ဒိန္ဒကေလးေ၀းေက်းရြာတြ ္ ေလရွီးသို႔
တည္ေ

က္သြယ္ေသာ ေရပိုက္လို ္းကို GAD မွ မၾကာေသးမွီက

ာက္ခဲ့သည္။ ေလရွီးၿမိဳ႕တြ ္ ဒိန္းကေလးေ၀းတြ ္ ေဒသခံမ်ား၏ ေ

ြမ်ိဳးမ်ားရွိၿပီး ေရသြယ္ျခ ္း

အ ီအ ဥ္ကို အ တြ ္ သေဘာတူထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြ ္ မိမိတို႔ ေလွကားထ ္ ုိက္ခ ္း
မ်ား ေ
အ

ာ ္းသီးႏွံမ်ား ိုက္ပ်ိဳးရန္ပ ္ ိုက္ပ်ိဳးေရလံုေလာက္မွဳမရွိေတာ့ေပ။ ရြာခံမ်ားသည္ ႏွ ္ဦးႏွ ္ဖက္

္ေျပေအာ ္ လုပ္ န္းကို ျပန္လည္

္ေ

း သေဘာတူႏို ္ေရးအ ိုးရႏွ ့္ မည္သို႔

က္လုပ္သြား

ရမည္ကို မေသခ်ာျဖ ္ေနသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွ ္တြ ္ အိမ္နီးခ် ္းရြာမွ GAD က ေက်ာ ္းေ
ယူရန္ ေတာ ္း

ာက္ရန္ ကိုကီးေက်းရြာပို ္ သ ္ေတာမွ သ ္ထုတ္

ိုခဲ့သည္။ ေက်းရြာအာဏာပို ္မ်ားမွ ခြ ့္ျပဳလိုက္ေသာအခါ၊ သ ္မ်ားကို သေဘာတူထား

သည္ထက္ ပိုထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ေက်းရြာအတြက္ အက်ိဳးေက်း ူး တ ္ ံုတ ္ရာ မယ္မယ္ရရ မရွိခဲ့ေပ။
အျခားဥပမာတ ္ခုမွာ
ကိုအ

ြမရာေက်းရြာမွျဖ ္ၿပီး ရိုးရာေျမေပ ျပည္သူ႔ေဘးမဲ့ေတာအျဖ ္

က ၅၀၀၀

ိုျပဳထားေသာေၾကာ ့္ ေဒသခံမ်ားၾကား ိုးရိမ္မွဳမ်ားျဖ ္ေ ခဲ့ျခ ္းျဖ ္သည္။ ေက်းရြာကို အေၾကာ ္း

တ ္ ံုတ ္ရာ မၾကားသည့္အျပ ္ ရိုးရာအာဏာပို ္မ်ား၏ သေဘာထားကိုလည္း ေမးျမန္းျခ ္း မရွိခဲ့ပါ။
သတ ္းအခ်က္အလက္

ံု မ္း

အေၾကာ ္းတ ္ ံုတ ္ရာ

မျပန္ၾကားခဲ့ေပ။

ထိုအ

ိုျပဳခ်က္အား ကန္႔ကြက္ေၾကာ ္း
သက္

ို ္ရာ

က္သြယ္မွဳမရျခ ္းေၾကာ ့္ PPF နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခ ္းအ

က္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း

အ ိုးရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွ ့္
ိုးျပဳခ်က္အေပ

ေကာ ္း ြာ

ိုးရိမ္မွဳမ်ား ပိုမိုျမွ ့္မား

လာရသည္။

FPIC
Free: အက်ပ္ကို ္မွဳ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မွဳ၊ ကိဳးကို ္ ျခယ္လွယ္မွဳမ်ား မရွိပဲ မိမိ

ႏအေလ်ာက္

ေပးသည္။

Prior: မည္သည့္လုပ္ န္းမ

ို မ တ ္မွီ သေဘာထား

ႏခြ ့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။

Informed: ပူးေပါ ္း ပါဝ ္ျခ ္း၊ အ ကံဥာဏ္ ရယူျခ ္းႏွ ့္ သေဘာတူညီမႈသည္ အဓိက မ႑ိဳ ္
ျဖ ္သည္။
ီ သ
ႈ ည္ အဓိက မ႑ိဳ ္
Consent: ပူးေပါ း္ ပါဝ ျ္ ခ း္ ၊ အ ကံဥာဏ္ ရယူျခ း္ ႏွ ့္ သေဘာတူညမ
ျဖ သ
္ ည္။

အ ိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ာ (NG ) ၏ပဏာမ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ရိုးရာအာဏာပို ္မ်ားထံ
အ ကံဥာဏ္ရယူ ပူးေပါ ္းေ

ာ ္ရြက္ျခ ္း မရွိေသာေၾကာ ့္ ေဒသအတြက္ ျပ

နာမ်ားသာ ျဖ ္ေ ၿပီး

အခ်ိဳ႕က႑မ်ားတြ ္ ေက်းရြာႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားၾကား ပ ိပကၡမ်ားပ ္ ျဖ ္ပြားေ ခဲ့သည္။ ဥပမာ၂၀၁၄
ခုႏွ ္တြ ္ ေ

ာ ္ရြက္ခဲ့ေသာ R DD

မ္းသပ္ျခ ္းအ ီအ ဥ္တြ ္ ေက်းရြာနယ္ေျမႏွ ့္ သ ္ေတာ

နယ္နိမိတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖ ့္ ေက်းရြာေျခာက္ရြာရွိ လူထုပူးေပါ ္းပါဝ ္ေသာ ေျမပံု
ေရး

ြဲျခ ္းကို ေ

ာ ္ရြက္ခဲ့သည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ု ေခါ ္းေ

လည္း၊ GAD သည္ လုပ္ န္းလုပ္ေ

ာ ္မ်ားႏွ ့္ ပူးေပါ ္းေ

ာ ္ရာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားလာေရး အ

ာ ္ရြက္မွဳအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ေသာ္
္ေျပေအာ ္ လုပ္ေ

ာ ္ခဲ့ၿပီး၊

ေျမပံုမ်ားတြ ္ GAD နယ္နိမိတ္မ်ားပါရွိေသာေၾကာ ့္၊ ဤလုပ္ န္းသည္ ရိုးရာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားကို ယုတ္
ေလ်ာ့သြားေအာ ္ ေ

ာ ္ရြက္ေနသည္ဟု ရြာခံမ်ားမွ ျမ ္လာသည္။ ထိုလုပ္ န္းတြ ္ အ ီအ ဥ္

ပါဝ ္ျခ ္းမရွိေသာေၾကာ ့္

74
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ေက်းရြာမ်ားတြ ္လည္း

ေျမပံုေရး

ြဲ သတ္မွတ္ျခ ္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေၾကာ ္းမွာ ထိုေက်းရြာမ်ားသည္ မူလက ေရြးခ်ယ္ခဲ့

ေသာ ေက်းရြာမ်ားထက္ လမ္းႏွ ့္ပိုနီးၿပီး သြားလာရ အ
ပါဝ ္ျခ ္းမရွိပဲ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေရး
လုပ္ န္း ဥ္သည္

ေက်းရြာတ ္ခ်ိဳ႕တြ ္

ျပ

္ေျပေသာေၾကာ ့္ ျဖ ္သည္။ အိမ္နီးခ် ္းရြာမ်ား
ြဲျခ ္းေၾကာာ ့္ ေနာက္

နာမ်ားျဖ ္ေပ ေ ခဲ့သည္။

ံုးတြ ္

ေရး

ေျမပံု

ြဲျခ ္း

ြဲသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ

နယ္နိမိတ္အခ်ိဳ႕တြ ္ အိမ္နီးခ် ္း ေက်းရြာမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ား ကိုထည့္သြ ္းထားသည္ဟု

ိုကာ ေက်းရြာ

မ်ားၾကား ပ ိပကၡမ်ား ျဖ ္ေ ခဲ့သည္။
ယခုအခါ ျမန္မာႏို ္ ံသည္ ကမာ့ကုလသမဂၢ၏ ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ား
(UNDRIP)

0

ို ္ရာ လူ႔အခြ ့္အေရး ေၾကျ ာ ားတမ္း

ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏို ္ ံျဖ ္သည္။ UNDRIP တြ ္ လြတ္လပ္ ြာ ကိဳတ ္

သေဘာထားခံယူျခ ္း (FPIC) 1 အခြ ့္အေရးပါရွိၿပီး၊ ဌာေနတို ္းရ ္းသားတို႔၏ နယ္ေျမတြ ္ ီမံကိန္းမ်ား
ခ်မွတ္လုပ္ေ

ာ ္မည္

ိုပါက ေဒသခံဌာေနလူမ်ိဳးမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈႏွ ့္ ပူးေပါ ္းပါဝ ္မွဳမ်ားကို

ရယူရမည္ ျဖ ္သည္။
ထို႔ေၾကာ ့္ နာဂေတာ ္တန္းေဒသတြ ္ ီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေ

ာ ္မည္

ိုပါက အ ိုးရမ်ား၊ ပုဂၢလိက

ကုမဏီမ်ား ႏွ ့္ အ ိုးမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားသည္ လုပ္ န္းမ တ ္မွီ မိမိတို႔လုပ္ေ

ာ ္မည့္

ီမံကိန္း အေသး ိတ္ႏွ ့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားထံမွ သေဘာထားအ ကံဥာဏ္မ်ား ရယူရန္တာဝန္
ရွိသည္။ အ ိုးရအာဏာပို ္မ်ား ႏွ ့္ ီးပြားေရးလုပ္ န္းမ်ားသည္ နာဂေဒသတြ ္ ီမံကိန္းမ်ား အေကာ ္
အထည္မေဖာ္မွီ မ်ိဳးႏြယ္ ု ႏွ ့္ ေက်းရြာေကာ ္ ီမ်ားထံမွ သေဘာထား အ ကံဥာဏ္ အျပည့္အဝ ရယူရန္
လိုအပ္ေနေၾကာ ္း ေက်းရြာအာဏာပို ္မ်ားႏွ ့္ ရပ္သူရြာသားမ်ားကေထာက္ျပေျပာ
မ်ားအေနျဖ ့္လည္း မိမိတို႔လုပ္ န္းမ်ားကို အလားတူ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထား
ပူးေပါ ္း ပါဝ ္မွဳတို႔ျဖ ့္ ီမံေရး

ြဲခ်မွတ္ကာ ရိုးရာအာဏာပို ္မ်ားႏွ ့္ ပူးေပါ ္းေ

ႏွ ့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္မ်ားၾကား

0

ႏႏွ ့္ တက္ၾကြ

ာ ္ရြက္သ ့္ၿပီး အ ိုးရ

ံေရးကို အထိခိုက္မခံေအာ ္ ဂရု ိုက္သ ့္သည္။

United Nations (200 ) United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. http://www.un.org/esa/
socdev/unp i/documents/DRIP

1

က္

ိုၾကသည္။ NG s

en.pdf

UN-R DD Programme (200 ) Guidelines on Free, Prior, Informed Consent. http://www.uncclearn.org/sites/default/
les/inventory/un-redd0 .pdf
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ရြာသူရြာသားမ်ားၾကား အျ

္းပြားမွဳမ်ားကို ေျဖရွ ္းေပးရန္ ႏွ ့္ ရပ္ရြာ ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္

ပါက ျပ ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းတရားေရး န ္ကို အသံုးျပဳသည္။ နာဂလူ႔အဖြဲ႔အ ည္း
တြ ္ ျဖ ္ေပ ေသာ အျ

္းပြားမွဳမ်ားႏွ ့္ ျပ

နာမ်ားအားလံုးနီးပါးကို ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ျဖ ့္သာ

ေျဖရွ ္းေလ့ရွိသည္။ အျ

္းပြားမွဳမ်ားျဖ ္လွ် ္ ႏွ ္ဦးႏွ ္ဖက္ၾကား ညိႇႏိႈ ္းေပးၿပီး ေက်နပ္သည္အထိ ရိုးရာ

အာဏာပို ္မွ ေျဖရွ ္းေပးေလ့ရွိသည္။
အေၾကာ ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာ ့္ ႏို ္ ံေတာ္တရားရံုးမ်ားကို အျ
သည္။ ေဒသရွိ အျ
လူထုမွ

္းပြားမွဳမ်ားေျဖရွ ္းရန္ လူထုမွ အသံုးနည္း

္းပြားမွဳမ်ားကို ေျဖရွ ္းႏို ္ရန္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္အေပ ပိုမိုယံုၾကည္ၾကေၾကာ ္း

ိုၾကသည္။ ႏို ္ ံေတာ္ တရားရံုးမ်ားကို သြားေရာက္ရာတြ ္ လမ္းခရီးၾကန္႔ၾကာျခ ္း၊ အကုန္က်

မ်ားျခ ္း၊ ဘာသာ ကားကြဲျပားျခ ္း၊ ဥပေဒႏွ ့္ ရ ္းႏွီးကြ်မ္းဝ ္မွဳမရွိျခ ္း ႏွ ့္ ထိုဥပေဒမ်ားသည္ ေဒသႏွ ့္
ကိုက္ညီမွဳ
ျပ

မရွိျခ ္းတို႔ေၾကာ ့္

နာကို မရွ ္းပဲ ပို

အခက္အခဲမ်ားရွိသည္။

အ ိုးရတရားရံုးမ်ားတြ ္

ေျဖရွ ္းျခ ္းသည္

ိုးေ သည္ဟု ခံယူထားသည္။ ဤသည္မွာ တရားေရး န ္ ႏွ ္ခုကို အေထာက္အပံ့

ျပဳထားေသာ မတူကြဲျပားသည့္ အေတြးေခ မ်ားေပ

အေျခခံထားၿပီး၊ ႏို ္ ံေတာ္ တရားရံုးမ်ားသည္

တ ္ဦးခ် ္းအလိုက္ တရားမွ်တမႈကို အေလးထားၿပီး၊ ရိုးရာတရား ေရး န ္မ်ားသည္ ညွိႏွိဳ ္းျခ ္း၊
ျပန္လည္သ ့္ျမတ္ျခ ္းႏွ ့္ ရပ္ရြာ၏ဟန္ခ်က္ ညီမက
ႈ ို ထိန္းသိမ္းျခ ္းတိအ
႔ု ေပ အေလးထားဦး ားေပးသည္။

အျ

္းပြားမွဳ ေျဖရွ ္းျခ ္း လုပ္ န္း ဥ္

အျ

္းပြားမႈတြ ္ ပါဝ ္ပတ္သက္သူမ်ား အေပ မူတည္

သ ့္ေတာ္ေသာ ရိုးရာေခါ ္းေ
အရ ္းျမ ္

ို ္ရာ အျ

ႏွ ္ဦးႏွ ္ဖက္ၾကားဖ်န္ေျဖ ေျဖရွ ္းေပးရန္

ာ ္ (သို႔)အဖြဲ႔ ည္းမွ တာဝန္ယူေ

ာ ္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ေျမယာႏွ ့္

္းပြားမွဳမ်ားတြ ္ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ျခ ္းအေပ သေဘာထားကြဲလႊဲမွဳမ်ား၊

ခြ ့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ အျခားအိမ္ေထာ ္ ုပို ္ ေျမကိအ
ု သံုးျပဳျခ ္း၊ က
ို ပ
္ ်ိဳးေရ ီမမ
ံ ွဳအေပ သေဘာထားကြဲလႊဲျခ ္း
ႏွ ့္ အျခားအိမ္ေထာ ္ ုပို ္ အရ ္းအျမ ္မ်ားကို ပ်က္ ီးေ ျခ ္းမ်ား ပါဝ ္သည္။ ဥပမာ တ ္ဦးဦးပို ္
အိမ္ေမြးတိရိ ာန္သည္ အျခားအိမ္ေထာ ္ ုပို ္
ပါး

ပါးခ ္းမွ

ပါး

ယ္တ ္း ာ ဖ်က္

ီးပ ္လိုက္ပါက

ယ္တ ္းျပန္ေလ်ာ္ေပးရသည္။

ေက်းရြာအတြ ္းျဖ ္ေသာ အျ

္းပြားမွွဳကိ ၥမ်ားတြ ္ ႏွ ္ဦးႏွ ္ဖက္ ေျပလည္ သေဘာတူသည္အထိ

ညိႇႏိႈ ္းေပးေလ့ရွိသည္။ အကယ္ ႏွ ္ဦးႏွ ္ဖက္ မေျပလည္ ႏို ္ပါက မိမိတို႔၏ ဖသား ုေခါ ္းေ
ေျဖရွ ္းေပးေလ့ရွိသည္။ ထပ္

မေျပလည္ႏို ္ေသးပါက ျပ

က္လက္ေျဖရွ ္းေပးသည္။ ဥပမာ အိမ္ေထာ ္ ုအျ

ာ ္မ်ားမွ

နာကို ရိုးရာအာဏာပို ္ အ

့္

့္မွ

္းပြားမွဳကို မိမိတို႔ ဖသား ုမွ ဦး ြာေျဖရွ ္းေပးၿပီး၊

ထို႔ေနာက္မွ ေက်းရြာေကာ ္ ီ၊ ထို႔ေနာက္ မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီသို႔ အ

့္

့္ ေျဖရွ ္းေလ့ရွိသည္။

ေက်းရြာႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီမ်ားသည္ ၾကားခံဖ်န္ေျဖေပးသူႏွ ့္ အထူးတရားရံုး အျဖ ္တာဝန္ယူ
ေ

ာ ္ရြက္ၾကၿပီး ရိုးရာတရားဥပေဒ ႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ု တန္ဖိုးထားမႈ ံႏွုန္းမ်ားႏွ ့္အညီ အျ

မ်ားကို

ံုးျဖတ္ေျဖရွ ္းရန္ အာဏာရွိၾကသည္။ ဤသို႔ျဖ ့္

ရပ္ရြာၿ ိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။ အျ

္းပြားမွဳ ျပ

နာ

ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ၿပီး

္းပြားမွဳမ်ားႏွ ့္ ျပ

နာမ်ားကို

ေျဖရွ ္းရာတြ ္

တရားမွ်တမွဳရွိေ ရန္ႏွ ့္ ရပ္ရြာ၏ ံႏွုန္းမ်ာ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွ ့္ ကိုက္ညီမွဳရွိေ ရန္ မ်က္ျမ ္သက္ေသ
အျဖ ္ အနည္း

ံုး အိမ္ေထာ ္ ုႏွ ္ ုပါ ဝ ္ရသည္။ အျ

္းပြားမွဳေျဖရွ ္းျခ ္းလုပ္ န္း ဥ္ ပြ ့္လ ္းျမ ္သာမွဳ

ရွိျခ ္းသည္ အက် ့္ပ်က္ ျခ ားမွဳအႏရာယ္ကို ေလ်ာ့က်ေ ၿပီး ၾကားခံေျဖရွ ္းေပးသူအေနျဖ ့္ လူထု
အေပ တာဝန္ခံမွဳရွိကာ မည္သည့္ဖသား ု (သို႔) မိသား ုကိုမွ မ်က္ႏွာသာေပးေ ျခ ္းမရွိေပ
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ပံု (၅) - နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ န ္ရွိ အျ

Concerned
householders
to resolve

Conflict/
Dispute

ျခြ ္းခ်က္အေနျဖ ့္

အျ

္းပြားမွဳ ေျဖရွ ္းျခ ္းလုပ္ န္း ဥ္

Tribal Council
to resolve

Clan leaders
to resolve

္းပြားမွဳမ်ားကို

မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီ

ႏွ ့္

ပံုမွန္အျ

Resolved
through tribal
oath or trial

္းပြားမွဳ

ေျဖရွ ္းျခ ္း

လုပ္ န္း ဥ္ျဖ ့္ ေျဖရွ ္း မရပါက ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းတို ္တည္မႈျဖ ့္ ေျဖရွ ္းေပးသည္။ ႏွ ္ဖက္လံုးမွ
ကိမ္

ိုၾကရၿပီး၊ နတ္မ်ားမွ အ

ံုးအျဖတ္ေပးကာ အျပ ္ရွိသူကို နတ္မ်ားမွ အျပ ္ေပး တရား ီရ ္သည္။

ဤသို႔တို ္တည္ေျဖရွ ္းရာတြ ္ နယ္ ပ္ေက်ာက္တံုးကို ေ ာက္ထိုးထားျခ ္း (သို႔) ႏွ ္ဦးလံုကို ေရ ုပ္
ေ ၿပီး အရ ္ထလာသူရွံုးသည့္ နည္းမ်ား အပါအဝ ္ ပံု ံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖ ့္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဤ မ္းသပ္မွဳမ်ား
တြ ္

အသံုးျပဳေသာ နည္းမ်ားသည္ ျပ

နာအမ်ိဳးအ ားႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားအေပ မူတည္

အသံုးျပဳခဲ လွသည္။ ဥပမာ ကိုကီးေက်းရြာတြ ္ ဤကဲသို႔ေသာ
သံုး

ကြဲျပားၿပီး

မ္းသပ္မႈကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွ ္ေပါ ္း

ယ္အတြ ္း ါး ကိမ္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး၊ အမွဳမ်ားမွာ ေျဖရွ ္းရခက္ခဲကာ မရည္ရြယ္ေသာ လူသတ္မွဳမ်ိဳး

ျဖ ္သည္။ ထို မ္းသပ္မွဳမ်ား၏ ရလဒ္သည္ ေနာက္

ံုးျဖ ္ၿပီး ပါဝ ္ပတ္သက္သူအားလံုးမွ ထိုရလဒ္ကို

လက္ခံ ၾကရသည္။

ဒိန္းကေလးေ၀းေက်း႐ြာတြ ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ျပ ္ဒဏ္
ဒိန္းကေလးေဝး ေက်းရြာတြ ္ ရြာသားတ ္ဦးမွ မိမိ၏ဝက္မ်ားကို ေရထဲလႊတ္ထားျခ ္းျဖ ့္ ရြာ၏
တ ္ခုတည္္းေသာေရအရ ္းအျမ ္ကို ည ္ညမ္းေ ေသာေၾကာ ့္ ေက်းရြာေကာ ္ ီမွ ဒဏ္ေၾကး
အေသး ားေ

ာ ္ေ ၿပီး ဝက္မ်ားအား ေခ်ာ ္းသို႔မလႊတ္ရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ ထိုရြာသားမွ

မလိုက္နာသျဖ ့္၊ ဒဏ္ေၾကး အ ကီး ား ေ

ာ ္ေ ခဲ့သည္။ ေက်းရြာ၏

ည္းကမ္းကို သံုး ကိမ္

ေျမာက္ ခ်ိဳးေဖာက္ခ်ိန္တြ ္ ရြာမွ ႏွ ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ရြာသားျဖ ္ခြ ့္ကိုရုပ္သိမ္းၿပီး၊ ထိုသူ ၏
ေျမယာမ်ားကို အျခားေသခံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာ ္း အသံုးျပဳေ ခဲ့သည္။

အျ

္းပြားမွဳ အမ်ား ုကို တ ္ဦးခ် ္း (သို႔) ဖသား ုမ်ားၾကား ေျဖရွ ္းရေလ့ရွိၿပီး မ်ိဳးႏြယ္ ုအ

ေရာက္ခဲသည္။ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္တြ ္ ျပ
ေျဖရွ ္းႏို ္ရန္ အျ

နာကို ရိုးရာအာဏာပို ္ အႏွိမ့္

ံုးအ

့္သို႔
့္တြ ္

္းပြားသူမ်ားကို ညိႇႏိႈ ္းေပးေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ ေျဖရွ ္းေပးသူမ်ားကို အသိအမွတ္

ျပဳသည့္ အေနျဖ ့္ အခေၾကးေ ြအခ်ိဳ႕ေပးေလ့ရွိၿပီး၊ ထိုသို႔ေပးျခ ္းေၾကာ ့္ အာဏာပို ္းမ်ားပါဝ ္ျခ ္းမရွိပဲ
အျ

္းပြားမွဳမ်ားေျပလည္ေ ရန္ တြန္းအားျဖ ္ေ သည္။

ျပန္လည္သ ့္ျမတ္ျခ ္းသည္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း အျ
အ

့္ ျဖ ္သည္။ ျပ

ေသာက္မ်ား

ျပ ္

နာကို အ

ံုးသတ္ရန္ အျ

္းပြားမွဳ ေျဖရွ ္းျခ ္း လုပ္ န္း ဥ္၏ ေနာက္

ံုး

္းပြားမွဳတြ ္ ပါဝ ္ေသာ မိသား ုမ်ားသည္ အ ား

္ၿပီး ျဖန္ေျဖညိႇႏိႈ ္းေပးသူမ်ားႏွ ့္ အတူတကြ သံုးေ

ာ ္ေလ့ရွိသည္။ ျပန္လည္

သ ့္ျမတ္ျခ ္း အခမ္းအနားသည္ ျပ

နာကို ေျဖရွ ္းေပးသည့္ ေက်းရြာအာဏာပို ္မ်ားအား ေက်း ူး

တ ္ေၾကာ ္းေဖာ္္ျပရန္ႏွ ့္

ခံ ားခ်က္မ်ားကို

ျပန္လည္တည္ေ
အျ

မိမိတို႔၏

ေက်ာ္လႊားကာလူမွဳေရးသဟ ာတျဖ ္မွဳကို

ာက္ရန္ အခြ ့္အေရးလည္းျဖ ္သည္။

္းပြားမွဳသည္ နယ္နိမိတ္ကိုေက်ာ္လြန္ေသာအခါ (သို႔) ေက်းရြာႏွ ္ရြာၾကား သဘာဝအရ ္းအျမ ္

ထုတ္ယူျခ ္းႏွ ့္ ပတ္သက္ေသာအခါ ေက်းရြာေခါ ္းေ

ာ ္ႏွ ့္ ေက်းရြာေကာ ္ ီမ်ားသည္ တ ္ဖက္

ရြာမွ ေက်းရြာေခါ ္းေ

ံုကာ ညိႇႏိႈ ္း အေျဖရွာေလ့ရွိသည္။ အကယ္

ာ ္၊ ေက်းရြာေကာ ္ ီတို႔ႏွ ့္ ေတြ႔
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အျ

္းပြားမွဳျပ

နာသည္ သ ္ေတာႏွ ့္သက္

ထိုေတာေခါ ္းမွ ပါဝ ္ေျဖရွ ္းရၿပီး၊
ေခါ ္ေ
ျပ

ာ ္မွ

ို ္ပါက၊ ကိုကီးကဲ့သို႔ ေတာေခါ ္းရွိေသာ ရြာျဖ ္လွ် ္

ြမရာကဲ႔သုိ႔ ေက်းရြာမ်ားျဖ ္ပါက သ ္ေတာကို ပို ္ေသာ ဖသား ု၏

ပါဝ ္ေျဖရွ ္းၾကရသည္။

ဤညွိႏွိဳ ္းမွဳမ်ားသည္

အမ်ားအားျဖ ့္

ထိလြယ္ရွလြယ္ၿပီး

နာေျဖရွ ္းႏို ္ရန္ အခ်ိန္ယူၾကရသည္။

အကယ္

မ်ိဳးႏြယ္ ုမတူေသာ ေက်းရြာမ်ားၾကား အျ

မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီမ်ားက ေျဖရွ ္းရန္
ၿမိဳ႕နယ္ယဥ္ေက်းမွဳေကာ္မတီမွ
ေနာက္

္းပြားမွဳျဖ ္ပြားပါက ပထမဦး

ံုး သက္

ို ္ရာ

ကိဳး ားၾကသည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီမ်ားက မေျဖရွ ္းႏို ္ပါက

ဝ ္ေရာက္ေျဖရွ ္းေပးေလ့ရွိသည္။

ထပ္ မေျပလည္ႏို ္ေသးပါက

ံုး ယဥ္ေက်းမွဳ ဟို ေကာ္မတီမွ ခႏီးတြ ္ ေျဖရွ ္းေပးသည္။

ေက်း႐ြာ ည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈျပ ္ဒဏ္မ်ား
ေက်းရြာ ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္ပါက

ေက်းရြာအားဏာပို ္မ်ားမွ

ဒဏ္ေၾကးႏွ ့္

အျခား

ျပ ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ည္းကမ္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ေလ့ရွိသည္။ ဒဏ္ေၾကးမ်ားကို ေက်းရြာေခါ ္းေ

ာ ္၊

ေက်းရြာေကာ ္ ီ ႏွ ့္ မ်ဳိးႏြယ္ ုေကာ ္ ီမ်ားမွ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ ႏွ ့္အညီ ခ်မွတ္ၿပီး၊ အာဏာပို ္
တ ္ဖြဲ႔တည္းမွ ခ်မွတ္

မရေပ။

ျပ ္ဒဏ္မ်ားသည္ ျပ ္မွဳအ ကီးေသးႏွ ့္ က်ဴးလြန္သည့္ အ ကိမ္ေရ ေပ မူတည္

ကြဲျပားသည္။ ပထမ

ျပ ္မွဳက်ဴးလြန္မွဳအတြက္ က်ဴးလြန္သူသည္ ပံုမွန္အားျဖ ့္ ဒဏ္ေၾကးအနည္း ယ္ကို ေပးေ

ေက်းရြာေရအရ ္းအျမ ္မွေ၀းေသာေနရာတြ ္၀က္မ်ားေမြးျမဴထားပုံ
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ံုး

ာ ္ ရေလ့

ရွိၿပီး၊ အိမ္ေမြးတိရိ ာန္ေပးျခ ္းျဖ ့္လည္းဒဏ္ေၾကးေ

ာ ္ႏို ္သည္။ မိမိတို႔ တရားမဝ ္ ထုတ္ယူထား

ေသာ ပ ၥည္းမ်ားကိုမူ ျပန္လည္အပ္ႏွံရသည္။ ဥပမာ ဒိန္းကေလးေဝးတြ ္ ေတာ ္ယာေဟာ ္းမွသ ္မ်ား
ကို ခြ ့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ထုတ္ယူေသာေၾကာ ့္ ေက်းရြာေကာ ္ ီမွ သြားေရာက္ဖမ္း

ီးခဲ့ၿပီး သ ္မ်ားကို

ေလာ ္ ာထ ္း အျဖ ္အသံုးျပဳရန္ ာသ ္ေက်ာ ္းသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
ျပ ္မွဳပိုမို ကီးမားပါက (သို႔) တ ္ဦးဦးမွ ထပ္ခါထပ္ခါ ည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္ပါက၊ က်ဴးလြန္သူကို ေက်းရြာမွ
ကာလ တ ္ခုအၾကာထိ ႏွ ္ထုတ္ထားႏို ္သည္။ ျပ ္မွဳအလြန္ ကီးပါက က်ဴးလြန္သူကို ရြာမွ အၿပီးပို ္
ႏွ ္ထုတ္ ႏို ္သည္။ ေက်းရြာမွ ႏွ ္ထုတ္ျခ ္းသည္ အ ကီး

ံုးျပ ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခ ္းျဖ ္ၿပီး ေသြးရ ္းခ် ္း

ကာမက်ဴးလြန္ျခ ္း၊ လူသတ္မွဳ (သို႕) ေက်းရြာ၏ ည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထပ္တလဲလဲခ်ိဳးေဖာက္ျခ ္း အ ရွိေသာ
ျပ ္မွဳမ်ားအတြက္သာ ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည္။ ေက်းရြာမွ ႏွ ္ထုတ္ခံရပါက ပို ္
ံုးရွံဳးၾကရသည္။ ထိုေျမမ်ားကို အနီး ပ္
မိသား ုဝ ္ျဖ ္ပါက ထိုေျမယာကိုပို ္

ံုး ေ

ို ္ေသာ ေျမယာအားလံုးကို

ြမ်ိဳးထံသို႔ လႊဲေျပာ ္းေပးရၿပီး၊ လႊဲေျပာ ္းလက္ခံသူသည္

ို ္ထားၿပီး၊ ဖသား ုဝ ္ျဖ ္ပါက အျခားအဖြဲ႔ဝ ္မ်ားအား ခြဲေဝေပး

ေလ့ရွိသည္။

Keeping the pigs far from the village water supply
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ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ န ္ကို
နားလည္သေဘာေပါက္

အသိအမွတ္ျပဳရန္

ထို န ္၏အပို ္းက႑အားလံုးကို

အသိအမွတ္ျပဳရန္ အလြန္အေရး ကီးေပသည္။ နာဂေက်းရြာမ်ားကို ရိုးရာ

အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားျဖ ့္ ဖြဲ႔ ည္းထားၿပီး၊ ထုိအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားသည္ သဘာဝအရ ္းအျမ ္ အသံုးျပဳခြ ့္

ို ္ရာ

ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ကာ ၾကပ္မတ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထို ည္းမ်ဥ္း ည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္
ပါက ျပ ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး အျ

္းပြားမွဳ ျပ

နာမ်ားကို ၾကားခံေျခရွ ္းေပးေလ့ရွိသည္။ ထိုအဖြဲ႔ အ ည္း

မ်ားသည္ ေျမယာအသံုးျပဳမွဳႏွ ့္ ေျမယာပို ္
ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ား ႏွ ့္ ေတာ ္ယာ

ို ္မွဳပံု ံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
ိုက္ကြက္မ်ားမွအ

ီမံခန္႔ခြဲေလ့ရွိၿပီး၊ အိမ္ေထာ ္ ုပို ္

ရပ္ရြာပို ္သ ္ေတာမ်ားႏွ ့္ အထြ ္ျမတ္

ထားရာ ေနရာမ်ားအထိ ပါဝ ္သည္။
နာဂျပည္သူမ်ား၏
ႏို ္ရန္

ားဝတ္ေနေရး၊

ားနပ္ရိကၡာဖိုလံုေရးႏွ ့္ သဘာဝအရ ္းအျမ ္မ်ားေရရွည္တည္တံ့

ီမံခန္႔ခြဲျခ ္းတို႔အတြက္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ ီမံမွဳ န ္သည္ တန္ဖိုး ကီးအေရးပါေသာ္

လည္း ျမန္မာႏို ္ ံျပ ာန္းခ်က္ ဥပေဒမ်ားတြ ္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခ ္းမရွိေသးေပ။ အမ်ိဳးသားေျမယာ
အသံုးျပဳမွဳ မူဝါဒတြ ္ ဥပေဒမ်ားသဟ ာတျဖ ္ေ ရန္ အေျခခံမ်ားပါရွိၿပီး၊ အ ိုးရ န ္တြ ္ ေျမယာပို ္
ခြ ့္မ်ားကို ထည့္သြ ္းႏို ္ရန္ မည္မွ်
ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာပို ္

က္လက္လုပ္ေ

ို ္မွဳကို

ာ ္ရမည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

အသိအမွတ္ျပဳရာတြ ္

ခန္႔ခြဲခြ ့္ ရိုးရာအာဏာတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္လိုအပ္သည္။
ကို ေက်းရြာ ေခါ ္းေ

ို ္

ေျမယာအသံုးျပဳခြ ့္ႏွ ့္

ေျမယာ ီမံ

ိုလိုသည္မွာ ေက်းရြာနယ္ေျမအားလံုး

ာ ္ႏွ ့္ ေက်းရြာေကာ ္ ီတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ ီမံမွဳေအာက္တြ ္ အသိအမွတ္ျပဳသ ့္ေပ

သည္။ ေျမယာအသံုးျပဳမွဳပံု ံမ်ားကို ခြဲျခား

အသိအမွတ္ျပဳမည္

ိုပါက ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိခိုက္ေ

ႏို ္ၿပီး၊ ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳကို ရွဳပ္ေထြးသြားေ မည္ျဖ ္သည္။ ဘိုးဘြားပို ္မ်ိဳးႏြယ္ ုနယ္ေျမမ်ားတြ ္ ရ ္းႏွီး
ြာ ုေပါ ္း ေနထို ္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္ ုတူ ေက်းရြာအုပ္ ုမ်ားကို ေက်းရြာ ုအျဖ ္ အသိအမွတ္ျပဳသ ့္ၿပီး
အျခားသီးသန္႔ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားျဖ ့္ ခြဲျခားထားျခ ္းမရွိသ ့္ေပ။
ေဒသရွိ ထိေရာက္ေသာ သဘာဝအရ ္းအျမ ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ီမံမွဳကို ထိန္းသိမ္းထားႏို ္ရန္ ေျမယာ အုပ္ခ်ဳပ္
ီမံျခ ္း၊ အျ

္းပြားမွဳေျဖရွ ္းျခ ္းႏွ ့္ ရိုးရာတရားေရ န ္ မ်ား

ို ္ရာ မိမိတို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေ

ာ ္

ႏို ္ရန္ ေက်းရြာအာဏာပို ္မ်ားတြ ္ တရားဝ ္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အာဏာ ရွိရမည္ျဖ ္သည္။
ေက်းရြာမ်ားၾကား အျ

္းပြားမႈမ်ားကို ၾကားဝ ္းေျဖရွ ္းေပးရန္ႏွ ့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္အေျပာ ္းအ

လဲမ်ားကို ေထာက္ခံေပးရန္ ေက်းရြာအထက္တြ ္ မ်ိဳးႏြယ္ ုေကာ ္ ီႏွ ့္ ၿမိဳ႕နယ္ယဥ္ေက်းမွဳ ေကာ္မတီ
မ်ားသည္ အေရး ကီးေသာ အခန္းက႑ ပါ ဝ ္သည္။ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ႏွ ့္အညီ ဤအဖြဲ႔အ ည္း
မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ၎တို႔၏ အာဏာကို အလားတူအ ိုးရဌာနမ်ားႏွ ့္ ျပ ္ပအဖြဲ႔
အ ည္းမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ေပသည္။
ဥပေဒႏွ ့္ မူဝါဒျပဳျပ ္ေျပာ ္းလဲမွဳလုပ္ န္း ဥ္မ်ားသည္ ပံုမွန္အေနအထားမေရာက္ေသးခ်ိန္တြ ္ မိမိတို႔၏
အနာဂါတ္ပံုေဖာ္ႏို ္ေရး လူ႔အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားအား ဦးေ

ာ ္က႑မွ ပါဝ ္ႏို ္ရန္ အခြ ့္အာဏာ ေပးထားရ

မည္ျဖ ္သည္။ ယခ ္က နာဂေတာ ္တန္းေဒသသည္ ေဝးလံေခါ ္ပါး ျမန္မာႏို ္ ံရွိ အျခား ေဒသမ်ားႏွ ့္
က ္းကြာေနခဲ့ရေသာေၾကာ ့္၊ ယခုအခါတြ ္အကန္႔အသတ္ျဖ ့္သာရွိေသာ အ ိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ န္း၊
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ီမံကိန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကရ ္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳက႑မ်ားႏွ ့္ အျပန္အလွန္ တိုးျမွ ့္
လာၾကသည္။ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ရွဳပ္ေထြးေသာျပ

က္သြယ္လုပ္ေ

ာ ္

နာမ်ားႏွ ့္ ကံဳေတြ႔ရမည္ျဖ ္ၿပီး အထူးသျဖ ့္

ေ ်းကြက္ေပါ ္း ည္းမွဳ၊ ေဘးမဲ့ေတာမ်ားသတ္မွတ္လာမွဳ၊ ေရြ႕ေျပာ ္းေတာ ္ယာ န ္ကိုတားျမ ္ေသာ
သဘာဝပတ္ဝန္းက် ္ႏွ ့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး

ို ္ရာ ီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္လာမွဳ ႏွ ့္

ုေပါ ္းပို ္

ို ္ေသာ ေျမယာ၊

သဘာဝအရ ္းအျမ ္မ်ားကို ဂရုမ ိုက္ပဲ တ ္ဦးပို ္ေျမယာအျဖ ္ ပို ္းျခား မွတ္ပံုတ ္ျခ ္းအ ီအ ဥ္မ်ားပါ
ဝ ္သည္။
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ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားႏွ ့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဘဝမ်ား တိုးတက္လာေ ရန္
ျပ ္ပလုပ္ န္း ီမံကိန္းမ်ား ကိုေမွ်ာ္ကူးျခ ္းထက္ အ ိုးရအေထာက္အပံ့မ်ား၊ ပုဂၢလိက အေထာက္အပံ့
မ်ားႏွ ့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ီမံကိန္းမ်ားကို ရရွိရန္ အျပည့္အဝပူးေပါ ္း

အ ီအ ဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္ျဖ ္သည္။

အ ိုးရအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား၊ ပုဂၢိလိကရ ္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွ ့္ NG s မ်ားသည္ မိမိတို႔ ီမံကိန္းမ်ာ အေကာ ္
အထည္မေဖာ္မွီ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ျဖ ့္ ပူးေပါ ္းလုပ္ေ
ပို ္

ာ ္ၿပီး ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ

ို ္မွဳကို အသိအမွတ္ျပဳကာ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားႏွ ့္ သက္

ို ္ရာ ရိုးရာအာဏာပို ္မ်ားထံမွ

FPIC ကိုရယူရန္ အေရး ကီးလိုအပ္လွ်က္ရွိသည္။
လူေနမွဳဘဝမ်ားတိုးတက္ရန္ႏွ ့္ နာဂလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတို ္း အေျပာ ္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္
ႏို ္ရန္ ျမန္မာအ ိုးရအေနျဖ ့္ နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္ႏွ ့္အတူ ပူးေပါ ္းေ

ာ ္ရြက္ရန္ လိုအပ္

ေၾကာ ္း ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳျပဳလုပ္ေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ သုေတသနတြ ္ ပါဝ ္သူမ်ားက

ိုၾကသည္။

ျမန္မာအ ိုးရ န ္ႏွ ့္ နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္မ်ား သည္ အားေကာ ္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ ီမံေရး န ္ကို
တည္ေ

ာာက္ရန္

န ္ႏွ ္ခု၏ အားသာခ်က္မ်ားအေပ

ယွဥ္တြဲရပ္တည္ႏို ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို

ရပ္တည္ကာ ထိေရာက္ ြာ အတူတကြ

ြမရာရွိ သုေတသန ပါဝ ္သူမ်ာက ေ

ြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ပူးေပါ ္းပါဝ ္သူမ်ားက ထို န ္ႏွ ္ခုတြ ္ အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္မ်ားရွိၾကၿပီး အခ် ္ခ် ္း တ ္ခုကို
တ ္ခု အေထာက္အပံ့မ်ားျဖ ္ေ ႏို ္ေၾကာ ္းႏွ ့္ န ္တ ္ခုႏွ ့္ တ ္ခုၾကား အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳ
မွဳႏွ ့္ ပူးေပါ ္းေ

ာ ္ရြက္မွဳမွာအားလံုးအတြက္ အေရး ကီးေၾကာ ္း အခို ္အမာ

ျမန္မာအ ိုးရအေနျဖ ့္ ေ

းရံုေ

းခန္းမ်ား တည္ေ

ိုၾကသည္။ ဥပမာ

ာက္ျခ ္းျဖ ့္ က်န္းမာေရးေ ာ ့္ေရွာက္မွဳ ေပးႏို ္

ၿပီး၊ နာဂရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္သည္ ေျမယာႏွ ့္ သဘာဝအရ ္းအျမ ္ ီမံခန္႔ခြဲမွဳကို ကြ်မ္းက် ္ပို ္ႏို ္ၿပီး၊
ေဒသတြ ္း အျ

္းပြားမွဳ ႏွ ့္ ပ ိပကၡမ်ားကို ေကာ ္း ြာေျဖရွ ္းႏို ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မည္သည့္ န ္

ေအာက္တြ ္မ

ို နာဂလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမယာႏွ ့္ သဘာဝအရ ္းအျမ ္ ပို ္

ို ္မွဳမ်ားကို ျမန္မာအ ိုးရ

အေနျဖ ့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ေပသည္။
ရိုးရာေခါ ္းေ

ာ ္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား၊ အ ိုးရကိုယ္ ားလွယ္မ်ား ႏွ ့္ ဌာန

ရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာပို ္

ို ္မွဳကို ဥပေဒႏွ ့္ လက္ေတြ႔တြ ္ မည္သို႔ အေကာ ္း

မည္ကို ဖက္ ပ္ပူးေပါ ္း ခ်မွတ္ရမည္ျဖ ္သည္။ အေကာ ္း

ံုး အသိအမွတ္ျပဳ

ံုး ရလဒ္မ်ားထြက္ေပ ရန္ႏွ ္႔ ေဒသအတြ ္း

ၿ ိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာဝေပ်ာေရးတို႔အတြက္ အေျခခံအုပ္ျမ ္မ်ားတည္ေ
ပူးေပါ ္းလုပ္ေ

ို ္ရာမ်ားသည္ ရိုး

ာက္ရန္ ပြ ့္လ ္းျမ ္သာမွဳရွိၿပီး၊

ာ ္သ ့္သည္။

မိမိတို႔ န ္ တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာ ္ အ ိုးရမွ ပံ့ပိုးေပးေ ခ် ္တယ္
ြမရာ ေက်းရြာ ေခါ ္းေ

ာ ္

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေတာ ္ေပ ေဒသ

ားဝတ္ေနေရးဖိုလံုေရး၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္း

က် ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ႏွ ့္ ၿ ိမ္းခ်မ္းေရးတည္ၿမဲရန္တို႔အတြက္ ျမန္မာႏို ္ ံဥပေဒတြ ္ နာဂရိုးရာ
ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ န ္ႏွ ့္ ေျမယာအသံုးျပဳမွဳဓေလ့မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ အေရးေပ
လိုအပ္ေပသည္။
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ေက်းရြာအမည္။ ။ ဒိန္းကေလးေ၀း
မ်ိဳးႏြယ္ ု/ လူမ်ိဳး။ ။ ပါရာမ်ိဳးႏြယ္ ု၊ နာဂ
ၿမိဳ႕နယ္။ ။ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္၊ နာဂကိုယ္ပို ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြ ့္ရေဒသ၊

္ကို ္းတို ္းေဒသ ကီး

လူဦးေရ။ ။ အိမ္ေထာ ္ ု ၁၁ ု၊ ၁၀၀ ဦးေရ
ဘာသာေရး။ ။ ခရ ္ယာန္

ေက်းရြာေနာက္ခံသမို ္း
ဒိန္းကေလးေ၀းသည္ ပါရာမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ား၏ ေက်းရြာျဖ ္ၿပီး၊ ပါရာမ်ိဳးႏြယ္ ုသည္ အေတာ္အတန္ေသး ယ္
ကာ လူဦးေရေထာ ္ဂဏန္းသာရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဟိုခ်က္ ေနရာျဖ ္ေသာ ေလရွီးၿမိဳ႕အနီး
တြ ္ တည္ရွိသည္။
ပါရာမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားသည္ ပိုမိုေကာ ္းမြန္ေသာ ေရအရ ္းအျမ ္ ရရွိေရးအတြက္ ေလရွီးအနီးတြ ္ ေနထို ္ရာ
မွ ထြက္ခြါလာၿပီး ဒိန္းကေလးေ၀းေက်းရြာကို ၁၉ ၁ ခုႏွ ္
ယခ ္က ရွာပိုရာ ( hapura) မ်ိဳးႏြယ္ ုမွ ပို ္

တည္ေထာ ္ခဲ့သည္။ ေက်းရြာေျမေနရာကို

ို ္ခဲ့ၿပီး ၁၈၀၀ ခုႏွ ္မ်ားက

တ ္အေျခခ် ေနထို ္လာခဲ့

ျခ ္းျဖ ္သည္။ ရွာပိုရာ မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ား ေျမျပန္႔ေဒသသို႔ ေျပာ ္းေရြ႕သြားေသာအခါ၊ ေျမေနရာကို ပါရာ
မ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားထံ လႊဲေျပာ ္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး၊ ပ်ားေတာ ္ကဲ့သို႔ တန္ဖိုး ကီးေသာ သဘာဝအရ ္း အျမ ္မ်ားကို
ႏြားေနာက္ သည္တို႔ျဖ ့္ လွဲလွယ္ ေရာ ္းခ်ခဲ့သည္။
ဒိန္းကေလးေ၀းေက်းရြာတြ ္ ယခ ္က အိမ္ေထာ ္ ုေပါ ္း ၇ ုရွိၿပီး လူဦးေရ ၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါတြ ္
အိမ္ေထာ ္ ု ၁၁ ုသာရွိေတာ့သည္။ တ ္ခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ တိုက္ပြဲမ်ားကို ေရွာ ္းရွားရန္ ေျပာ ္းေရြ႕သြား
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ၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာမူ အနီးအနားတြ ္ ရြာသ ္မ်ား တည္ေထာ ္ ေနထို ္ခဲ့ၾကသည္။ ပါရာမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ား
မူလေနထုိ ္ခဲ့ၾကရာ ဒိန္းကေလးေ၀းေက်းရြာသည္ အနီးရွိ ရြာခြဲမ်ား ရွိရာ ေျမေနရာ အပါအဝ ္ ရွာပိုရာ
မ်ိဳးႏြယ္ ုထံမွ လႊဲေျပာ ္းရယူခဲ့ေသာ ေျမယာအားလံုးကို ပို ္

ို ္သည္။

ေက်းရြာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား
ေက်းရြာ ရိုးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေက်းရြာေခါ ္းေ
အသ ္းေတာ္ ေခါ ္းေ

ာ ္၊ ေက်းရြာေကာ ္ ီ၊

္သည္ေခါ ္းေ

ာ ္ ႏွ ့္

ာ ္ မ်ားျဖ ့္ ဖြဲ႔ ည္းထားသည္။ ေက်းရြာလူ ကီးမ်ားျဖ ့္ ဖြဲ႔ ည္းထားေသာ

ေက်းရြာေကာ ္ ီမွ ေက်းရြာေခါ ္းေ

ာ ္အား အ ကံဥာဏ္ျပဳေပးရသည္။ ေက်းရြာေခါ ္းေ

ာ ္မ်ားသည္

ေက်းရြာရွိ အဓိကဖသား ုႏွ ္ ုမွ ျဖ ္ၾကသည္။ ပါရာမ်ိဳးႏြယ္ ုသည္ မိမိတို႔၏ ရုိးရာဥပေဒကို

ာအုပ္ျဖ ့္

မွတ္တမ္းတ ္ထားၿပီး၊ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားမွ ကိုးကားအျဖ ္ မိမိတို႔အိမ္တြ ္ ထားရွိၾကသည္။ ဒ ္ကေလေဝ၏
ေျမယာႏွ ့္ သဘာဝအရ ္းအျမ ္မ်ားကို အ ိုးရ (သို႔)
ေက်းရြာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွ ့္ အရ ္ဦး

ီးပြားေရး လုပ္ န္းမ်ားမွ အသံုးျပဳမည္

ိုပါက

ံုး အေဘာတူခ်က္ ရယူရသည္။

ားဝတ္ေနေရး
ဒိန္းကေလးေ၀းေဒသခံမ်ားသည္ Jhum မ်ားတြ ္ မိမိတို႔ ားသံုးရန္ သီးႏွံမ်ိဳး ံုးကို

ိုက္ပ်ိဳးၿပီး

ရုတ္ႏွ ့္

အျခား ီးပြားျဖ ္ သီးႏွံမ်ားကို လည္း ိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အိမ္ေထာ ္ ၁၁ ုရွိသည့္အနက္ ၄ ုမွာ ေလွကား
ထ ္

ိုက္ခ ္းမ်ားတြ ္

ပါးကို

ိုက္ပ်ိဳးၿပီး အိမ္ေထာ ္ ု တ ္ဝက္မွ တိရိ ာန္မ်ား ေမြးျမဴ လွ်က္ရွိသည္။

ေလရွီးႏွ ့္ နီးေသာေၾကာ ့္ အခ်ိဳ႕ရြာခံမ်ားမွာ အ ိုးရလုပ္ န္းမ်ား (သို႔) အေသး ား ီးပြားေရး လုပ္ န္းမ်ား
လုပ္ကို ္ၾကသည္။

ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲျခ ္း
ရပ္ရြာပို ္ သ ္ေတာသည္ ေရကိုထိန္းသိမ္းေပးၿပီး ဒိန္းကေလးေ၀းရြာႏွ ့္ အျခားနယ္နိမိတ္ခ် ္း

က္ေန

ေသာ ေက်းရြာ ါးရြာမွ မွ်ေဝအသံုးျပဳၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ သ ္၊ ကိမ္၊ ဝါး၊ သ ္သီး၊ ဟ ္းသီး
ဟ ္းရြက္မ်ားႏွ ့္ အသားမ်ားကို အိမ္တြ ္း အသံုးျပဳ ားသံုးရန္ အတြက္သာ ရယူႏို ္သည္။ သ ္ေတာမွ
ရေသာ ဖေယာ ္း၊ ပ်ားရည္ ႏွ ့္ အမဲလိုက္သား ါးမ်ားကိုမူ ေရာ ္းခ်ခြ ့္ျပဳထားသည္။ ရပ္ရြာပို ္ သ ္ေတာ
မွ သ ္ (သို႔) ေလာ ္ ာထ ္းမ်ား ခုတ္ယူမည္

ိုပါက ေက်းရြာေကာ္ ီထံမွ ခြ ့္ျပဳခ်က္ယူရသည္။ ေကာ ္ ီ

သည္ ခြ ့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ခုတ္ေသာသ ္မ်ားကို ဖမ္း

ီး

ေက်ာ ္းသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ဖူးသည္။ အိမ္ေထာ ္ ု

မ်ားသည္ အျခားေက်းရြာမ်ားႏွ ့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ ေတာ ္ဘက္ရွိ ထ ္းရွဴးေတာမွ သ ္မ်ားကို
ခုတ္ယူေလ့ရွိၿပီး၊ အိမ္ေထာ ္ ု အနည္း ယ္မွ မိမိတို႔၏ Jhum

ိုက္ကြက္မ်ားတြ ္ ထ ္းရွဴးေတာမ်ား

ိုက္ပ်ိဳး ထားၾကသည္။
ႏွ ္ ဥ္Jhum ိုက္ခ ္းမ်ား ခုတ္ထြ ္ရွ ္းလ ္းမည့္ေနရာမ်ားကို ရြာသူ၊သား မ်ားမွ ုေပါ ္း
တ ္ဦးကို တ ္ဦး ကူညီ ိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိၾကသည္။ Jhum
ယ္ႏွ ္ အနည္း

ိုက္ခ ္းမ်ားကို ေျမလပ္ အျဖ ္ထားရွိရာတြ ္

ံုး ထားရွိသည္။ ပါရာမ်ိဳးႏြယ္ ုဝ ္မ်ားသာ ေျမယာမ်ားကို ေရရွည္ပို ္

အပ္ႏို ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းရြာေခါ ္းေ

ံုးျဖတ္ၾကၿပီး
ို ္ၿပီး အေမြလႊဲ

ာ ္ ႏွ ့္ ေက်းရြာေကာ ္ ီမွ အသ ္ေျပာ ္းေရြ႕လာသူမ်ားကို

ႏွ ္အလိုက္ Jhum ေျမယာမ်ားကို ခြဲေဝေပးႏို ္သည္။
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ယား ၅ - ဒိန္းကေလးေ၀းရွိ ေျမယာအသုံးျပဳမွဳႏွ ္႔ ပို ္
ေျမယာအသံုးျပဳျခ ္း

ေျမယာပို ္

ို ္မွဳ

ို ္ခြ ္႔ ယား
ထြက္ကုန္

ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္း

ရပ္ရြာလူထု

ပါး၊ ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ား

Jhum

အိမ္ေထာ ္း ုပို ္

အိမ္ ားသံုးရန္

ေျမကြက္။ ။ jhum
ိုက္ခ ္း ခုတ္ထြ ္ရွ ္းလ ္း
မည့္ေနရာကို ရပ္ရြာမွ
အတူတကြ ံုးျဖတ္
ၿပီး ေျမလိုအပ္သူကို
ခြဲေဝေပးသည္။

ပထမႏွ ္။ ။ ေျပာ ္း၊
ေျပာ ္း န္၊ ဖရံု၊
ပီေလာပီနံ၊ ပိန္းဥ၊
ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ား၊
ေျမလပ္။ ။ ဝါးလံုး၊ သ ္၊
ေလာ ္ ာထ ္း
းီ ပြားျဖ ္။ ။ ေရြႊလံဘို ရုတ္၊
ၾကက္သြန္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ

ို ္ရာ မွတ္ ုမ်ား

ႏွ ္ေပါ ္း ၅၀ ေက်ာ္က
ေ ာက္လုပ္ခဲ့။ ေလရွီး
ပိုက္လို ္း ေ ာက္လုပ္ေရး
ၿပီး ံုးသည့္ ေနာက္ပို ္း
ေ ာ ္း သီးႏွံ အတြက္
ေရအလံုအေလာက္ မရရွိ။
ေျမလပ္ကာလ
ယ္ႏွ ္။ ။ ေျမလပ္မွ
သ ္ပ ္မ်ားခုတ္ၿပီး
တဲထိုးရန္ႏွ ့္ ထိုတဲတြ ္
ေနထို ္ ဥ္အသံုးျပဳရန္
ေလာ ္ ာ ထ ္းအျဖ ္
အသံုးျပဳၾကသည္။
ေတာပ ္မ်ားကို
ု ည္းမီးရွိဳ႕ၿပီး
ေရႊလံဘို ရုတ္ ကဲ့သို႔
တန္ဖိုးျမွ ့္ သီးႏွံမ်ားကို
jhum ခ ္းပထမ ႏွ ္တြ ္
ိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည္။

လူထုမွ ီမံေသာ သ ္ေတာ
(ထ ္းရွဴး)

ရပ္ရြာလူထု

အိမ္တြ ္း။ ။
ေလာ ္ ာထ ္း၊
အမ်ား ံုးမီးရရွိေရး
အသံုးျပဳရန္

ေတာ ္ဘက္ ကီလိုမီတာ
အခ်ိဳ႕ အကြာအေဝး
ေနရာသို႔ ရြာသားမ်ားသည္
၁-၂ ပတ္လွ် ္တ ္ ကိမ္
သြားေရာက္ ၾကသည္။

အထြ ္ျမတ္ထားရာ
သ ္ေတာ

ရပ္ရြာလူထု

အိမ္တြ ္း။ ။
အမဲလိုက္သား ါး

ား န္ေခ်ာ ္းပတ္လည္ရွိ
သ ္ပ ္မ်ားကို
ခုတ္ခြ ့္မရွိပါ။
သတဳဓာတ္လာလွ်က္ေသာ
ေတာရို ္းတိရိ ာန္မ်ားကို
တ ္လ လွ် ္ တ ္ ကိမ္
(သို႔) ႏွ ္ ကိမ္ သြားေရာက္
အမဲလိုက္။

လူထုမွ ီမံေသာ သ ္ေတာ

ရပ္ရြာလူထု

အိမ္တြ ္း။ ။ သ ္၊ ကိမ္၊ ဝါး၊
သ ္သီး၊ ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္၊
ေ းဝါးပ ္။

ေရထိန္းသ ္ေတာကို
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္
ထားၿပီး၊ အျခားေက်းရြာ
ါးရြာႏွ ့္
မွ်ေဝအသံုးျပဳၾကသည္။
၎တို႔အားလံုးမွ ေတာရုိ ္း
အ ားအ ာႏွ ့္ အျခား
အရ ္းအျမ ္မ်ားကို
ရယူႏို ္သည္။

ပ်ားရည္သံုးမ်ိဳး။ ။
ပ်ား ြဲေက်ာက္ေ ာ ္၊
သ ္ပ ္ ႏွ ့္
ေျမျပ ္မ်ားမွရေသာ
ပ်ားရည္ အခ်ိဳ၊ အခါး ႏွ ့္
အခ်ဥ္
ိုက္သ ္ေတာ (ထ ္းရွဴး)

သ ္သီးၿခံ
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အိမ္ေထာ ္ ု

အိမ္တြ ္း။ ။
ေလာ ္ ာထ ္း၊
ထ ္းရွဴးေတာထြက္ ပ ၥည္း

အိမ္ေထာ ္ ုသံုးခုမွ မိမိတို႔
jhum ေျမတြ ္ ိုက္ပ်ိဳး

အိမ္ေထာ ္ ု

ီးပြားျဖ ္။ ။ လိေမာ္၊ ီးသီး၊
ေထာပတ္သီး

သ ္သီးခ ္း ိုက္ပ်ိဳးျခ ္းကို
ပိုမို ိတ္ဝ ္ ားလာျခ ္း။
။ ဝို ္လုပ္ရန္ ေလရွီးသို႔
ီးသီးမ်ား ေရာ ္းခ်။
ေထာပတ္သီးမွာ
သီးႏွံသ ္ျဖ ္သည္။
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သက္ကယ္ခ ္း

ရပ္ရြာလူထု

အိမ္တြ ္း။ ။ အမိုးအတြက္
သက္ကယ္

ပ်ား ြဲေသာ

အုပ္ ု

ပ်ားရည္

ပံုမွန္အားျဖ ့္
ေက်ာက္ေ ာ ္
တ ္ခု ီတြ ္ လူ ၅-၁၀
ေယာက္မွပ်ားရည္ထုတ္ယူ
ႏို ္သည္။

အိမ္ေထာ ္ ု

အိမ္တြ ္း။ ။
ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္၊
ေ းဖက္ဝ ္အပ ္၊
သ ္သီး။

သီးႏွံအမ်ားအျပားကို
အိမ္ ား
အတြက္ ိုက္ပ်ိဳးသည္။
ဂ် ္ ိမ္းကို မၾကာေသးမွီကမွ
တ ္မိတ္ က္။

ေက်ာက္ေ

ာ ္

အိမ္ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ

ီးပြားျဖ ္။ ။ ဂ် ္
ားက်က္ေျမ

အိမ္ေထာ ္ ု
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ႏြားေႏွာက္၊ ႏြား

္း

သ ္ေတာျပန္ထြက္
ျမန္ေအာ ္
အိမ္ေမြးတိရိ ာန္မ်ားကို
Jhum ေျမလပ္မ်ား၊
ေလွကားထ ္
ိုက္ခ ္းမ်ားတြ ္
ေက်ာ ္းၾကၿပီး
ေျမ ီမ်ားျပန္လည္
ျဖည့္တ ္းသည္။
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ေျမပုံ ၇ - ဒိန္းကေလးေ၀း၏ေျမယာအသုံးျပဳမွဳေျမပုံ

ေျမပုံ ၈ - ဒိန္းကေလးေ၀း၏ေျမယာပို ္
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ို ္ခြ ္႔ေျမပုံ
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ေက်းရြာအမည္။ ။ ကိုကီး
အမ်ိဳးႏြယ္ ု/ လူမ်ိဳး။ ။ တန္ကြန္ ကိုကာ့မ်ိဳးႏြယ္ ု နာဂ
ၿမိဳ႕နယ္။ ။ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္၊ နာဂကိုယ္ပို ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြ ့္ရ ေဒသ၊

္ကို ္းတို ္းေဒသ ကီး

လူဦးေရ။ ။ ၁၄၀၀ ဦး၊ အိမ္ေထာ ္ ုေပါ ္း ၀၀
ဘာသာ။ ။ ခရ ္ယာန္၊ ုဒ၊ နတ္ကိုးကြယ္သူ

ေက်းရြာေနာက္ခံ
ကိုကာ့မ်ိဳးႏြယ္ ုသည္ မူလေနထို ္ခဲ့ၾကေသာ ေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားျဖ ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွ ္ေပါ ္း
ေက်ာ္က

အေျခခ်

ေနထို ္ခဲ့ၾကျခ ္းျဖ ္သည္။

ယခုအခါ ကိုကီးေက်းရြာမွ မူလ ပို ္

တ ္တည္ေထာ ္ခဲ့ ဥ္မွ

၀၀

ကီးထြားဖြ႔ံၿဖိဳးလားၿပီး

ို ္ခဲ့ေသာ ဘိုးဘြားပို ္နယ္ေျမ အတြ ္း ရြာခြဲ ၁၂ ရြာရွိေနၿပီျဖ ္သည္။

မည္သည့္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခ ္းမ

ို ကိုကာ့မ်ိဳးႏြယ္ ု၊ နယ္ေျမ ႏွ ့္ ရြာခြဲမ်ား၏

က္ႏြယ္မွဳကို

အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္။

ေက်းရြာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား
ေက်းရြာ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ားသည္ မ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မွဳ၊ ကာကြယ္ေရးႏွ ့္
လူမွဳအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားအေပ အေျချပဳထားသည္။ ေက်းရြာလူ ကီးမ်ား၊ ဖသား ုေခါ ္းေ

ာ ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္

မွဴးမ်ား ႏွ ့္ ယာယီ ေကာ္မတီမ်ားျဖ ့္ ဖြဲ႔ ည္းထားေသာ ေက်းရြာေကာ ္ ီမွ ေက်းရြာေခါ ္းေ
အ ကံဥာဏ္ျပဳေပးရသည္။

ံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုးကို ႏွဳတ္ျဖ ့္ လက္

ာ ္ အား

့္ကမ္း လာခဲ့ေသာ ကူကီးမ်ိဳးႏြယ္ ု

ဥပေဒ ႏွ ့္အညီ ခ်မွတ္ၾကသည္။ ေက်းရြာရွိ အ ိုးရအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားတြ ္

ေ

းရံု၊ မူလတန္းေက်ာ ္း၊

ာၾကည့္တိုက္ ႏွ ့္ ေက်းရြာႏွ ့္ၿမိဳ႕နယ္GAD အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားပါဝ ္သည္။
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ားဝတ္ေနေရး
အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားသည္ သီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳး ိုက္ပ်ိဳးၿပီး၊ မိမိတို႔အိမ္သံုးရန္ သ ္ေတာမွ အရ ္းအျမ ္မ်ားကို ရယူ
ၾကသည္။ ပါးမ်ားကို ရြာနားရွိ ပါးက်ီမ်ားတြ ္ သိုထားေလ့ရွိသည္။ အိမ္ေထာ ္ ုအားလံုးတြ ္ အိမ္ေျမ
ကြက္တ ္ကြက္ႏွ ့္ Jhum ေျမယာအခ်ိဳ႕ ီရွိၾကၿပီး ေက်းရြာ၏ သံုးပံုႏွ ္ပံုတြ ္ ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ား
ႏွ ့္ တ ္ဦးခ် ္းပို ္ သ ္ေတာေျမကြက္မ်ား ပို ္

ို ္ထားၾကသည္။ က်န္းမာေရး အေရးေပ အေျခအေနမ်ား

(သို႔) ီးပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားေၾကာ ့္ ရြာခံအခ်ိဳ႕မွ ေျမယာမ်ား ေရာ ္းခ် ခဲ့ၾကၿပီး၊ ယခုအခါတြ ္
အျခားသူမ်ားထံမွ ႏွ ္အလိုက္ ွားရမ္းထားေသာ ေျမတြ ္ ိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ ရွိၾကသည္။ ေမာ ္ႏွမမ်ားအနက္
ေျမယာ အေမြမရၾကေသာ အ ယ္မ်ားသည္ ပတ္လည္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေျပာ ္းေရြ႕ေနထို ္ႏို ္သည္
(သို႔) ေဒသကို ြန္႔ခြာ

အျခားအခြ ့္အေရးမ်ား ရွာေဖြ ႏို ္သည္။

ႏြာေက်ာ ္သားမ်ား၊ ေက်ာ ္း

ရာ/မ မ်ား ႏွ ့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အျဖ ္ ေက်းရြာမွ လူ ၂၆ ဦးအား

အလုပ္ခန္႔အပ္ထားသည္။ ယ ္းက႑မ်ားတြ ္ လုပ္ကို ္ၾကသူမ်ားအား ခံ ားခြ ့္အေနျဖ ့္

န္ (သို႔)

တိရိ ာန္မ်ား ေပးေလ့ရွိသည္။

ေျမယာပို ္

ို ္မွဳႏွ ့္ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ

ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္အားေကာ ္းျခ ္းႏွ ့္ ေျမယာအသံုးျပဳမွဳပံု ံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိျခ ္းေၾကာ ့္ ကိုကီးေက်းရြာ
ကို ျဖ ္ရပ္ေလ့လာမွဳ ျပဳလုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခ ္းျဖ ္သည္။ ေက်းရြာတြ ္ ရပ္ကြက္ေလးခုေျမ၊ ပါးက်ီေျမႏွ ့္
ားက်က္ေျမမ်ားရွိၿပီး အိမ္ၿခံေျမကြက္မ်ားကို ရပ္ကြက္အျဖ ္ ု ည္းထားသည္။ ရပ္ကြက္တ ္ခုခ် ္း ီတြ ္
ႏြားေက်ာ ္းသား တ ္ဦးခန္႔အပ္ထားၿပီး၊ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ား၏ ႏြားေႏွာက္ႏွ ့္ ကြ်ဲမ်ားကို ေက်ာ ္းေလ့ရွိ
သည္။
တန္ဖိုးအရွိ

ံုးေျမယာႏွ ့္ တိရိ ာန္မ်ားကို မိသား ုရွိ သားဦးမွ အေမြ

က္ခံၿပီး၊ အိမ္ေထာ ္မျပဳေသာ

ညီအ ္ကို ေမာ ္ႏွမမ်ားႏွ ့္ မိဘမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရသည္။ ကိုကီးေက်းရြာ၏ ေျမေ ်းကြက္သည္ အျခား
ေက်းရြာမ်ားထက္ ပို အသက္ဝ ္သည္။ ထိုသို႔ အသက္ဝ ္ရျခ ္း အေၾကာ ္းတ ္ခ်ိဳ႕မွာ ညီ ယ္မ်ားသည္
သီးႏွံမ်ားႏွ ့္ တိရိ ာန္မ်ားကို ုထားၿပီး မိမိတို႔အတြက္ ေျမယာ ဝယ္ယူေလ့ရွိၾကေသာေၾကာ ့္ ျဖ ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေမာ ္ႏွမ အ ယ္မ်ားသည္ ေက်းရြာမွ ထြက္ခြာ

အျခား ျပ ္ပမွ အခြ ့္အေရးမ်ားကို ရွာေဖြေလ့

ရွိၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီး အနည္း ယ္သာ မိဘမ်ားႏွ ့္ ေမာ ္ႏွမမ်ားထံမွ ေျမယာမ်ား လက္ခံရရွိၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ဤသည္မွာ ပံုမွန္မဟုတ္ေပ။

ယား ၆ - ကိုကီရွိ ေျမယာအသုံးျပဳမွဳႏွ ္႔ ပို ္
ေျမအသံုးျပဳမႈ
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ေျမယာပို ္

ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္း

အိမ္ေထာ ္ ု

Jhum

အိမ္ေထာ ္ ု
ေျမကြက္။
။ ရပ္ရြာမွ
ံုးျဖတ္ေပး
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ို ္မွဳ

ို ္ခြ ္႔
ထြက္ကုန္

ပါး၊ ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္
အိတ္တြ ္းသံုး။ ။ န္၊
ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္၊
ီးပြားျဖ ္။ ။ ရုတ္၊
ေျမလပ္ကာလ။ ။
ႏွ ္ႏွ ္ေျမာက္ ႏွ ့္
သံုးႏွ ္ေျမာက္တြ ္ Jhum
ေျမလပ္အနီး ခရမ္းသီး ႏွ ့္
ရုပ္သီးမ်ား ိုက္။ ေတာရို ္း
ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ား၊ မို၊
ေလာ ္ ာထ ္း။

ီမံခန္႔ခြဲမွဳ

ို ္ရာ မွတ္ ုမ်ား

ကြ်ဲမ်ားမွ အထြက္တိုးေ
Colonies ၁-၂ တြ ္ ါးႏွ ္
အလွည့္က် န ္ရွိၿပီး
အပ ္ ကီးျမန္ေသာ ပါးမ်ိဳးကို
ုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ရပ္ကြက္
-၄ သည္ ေျမလပ္ကာလကို
ယ္ႏွ ္ထားရွိၿပီး၊ ေက်းရြာႏွ ့္
နီးေသာ ိုက္ကြက္မ်ားတြ ္
သီးႏွံႏွ ္ႏွ ္ ိုက္ပ်ိဳး သည္။
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ရပ္ရြာမွ ီမံေသာ
သ ္ေတာ

ရပ္ရြာ
လူ႔အဖြဲ႔အ ည္း

အိမ္တြ ္းသံုး။ ။ သ ္၊
ကိမ္၊ ဝါး၊ သက္ကယ္၊
ေတာရို ္း ွက္ေပ်ာ၊ ေတာရို ္း
ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္၊ မိႈ၊
ေ းဖက္ဝ ္အပ ္၊ ဂဏန္း၊
ါးေသးေလး၊ ဖား။

ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ားအတြက္ေရ
အရ ္းအျမ ္ ထိန္းသိမ္းထားႏို ္ရန္
သ ္ေတာအားကာကြယ္ထားသည္။
အိမ္နီးခ် ္း ေက်းရြာမ်ားအား
ေ ာက္လုပ္ေရးအတြက္ သ ္မ်ား
ခုတ္ယူခြ ့္ျပဳရန္ သေဘာတူသည္။

ေရာ ္း။ ။ ပ်ားသလက္၊
ပ်ားရည္၊ အသား၊ ဖေယာ ္း
ရပ္ရြာမွ ီမံေသာ
သ ္ေတာ (ထ ္းရွဴး)

ရပ္ရြာ
လူ႔အဖြဲ႔အ ည္း

အိမ္တြ ္းသံုး။ ။ သ ္၊
ေလာ ္ ာထ ္း၊ မိႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊
ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္၊ သ ္သီး
( ြံပလြံသီး ႏွ ့္ သဖန္းသီး)၊
ေ းဝါးပ ္၊ ရိုးရာ ရုန္းရြက္မ်ား၊
႐ိုးရာမိုးကာ

ရပ္ရြာမွ ီမံေသာ သ ္ေတာ
ႏွ ့္ အိမ္ေထာ ္ ုပို ္
ိုက္သ ္ေတာမ်ားတြ ္
ထ ္းရွဴးပ ္မ်ားရွိသည္။ အလွည့္က်
ီမံ ခန္႔ခြဲမွဳ၊ သ ္ခုတ္ယူၿပီးေနာက္
ေျမ ီ ျပန္ျပည့္လာေ ရန္
ိုက္ပ်ိဳးျခ ္း။

အိမ္ေထာ ္ ု

အိမ္တြ ္း။ ။ ရပ္ရြာမွ ီမံေသာ
သ ္ေတာကဲ့သို႔(အခ်ိဳ႕မွာ
ရြက္ေၾကြသ ္ႏွ ့္ ထ ္းရွဴး
ပ ္မ်ား ေရာေႏွာထား)။

Jhum က
ို ခ
္ း္ မ်ားတြ ္ ရွ း္ လ း္
က
ုိ ပ
္ ်ိဳးသည္။ သ ခ
္ တ
ု ၿ္ ပီးလွ် ္
ေျမ ျီ ပန္ျပည္လ
့ ာေ ရန္ ေဒသရွိ
သ မ
္ ်ိဳး ေပါ း္ ၂၀ ေက်ာ္ျပန္လည္
က
ုိ ပ
္ ်ိဳးကာ Jhum ခ း္ တြ ္
အပ မ
္ ်ားျပန္လည္ ထြကလ
္ ာေ ရန္
ရွ း္ လ း္ ခုတထ
္ ြ ျ္ ခ း္ မ်ား ျပဳလုပ။္

သက္ကယ္ခ ္း

ရပ္ရြာ
လူ႔အဖြဲ႔အ ည္း

အိမ္တြ ္း။ ။ အမိုးအတြက္
သက္ကယ္

ပ်ားေတာ ္

အုပ္ ု

ပ်ားရည္

အိမ္ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ

အိမ္ေထာ ္ ု

ဟ း္ သီးဟ ္းရြက္၊
ေ းဘက္ဝ ္အပ ္၊
ေ းဝါးပ ၊္ သ ္သီး

ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္
ဥယ်ာဥ္ၿခံ

အိမ္ေထာ ္ ု

ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္၊ ပီေလာပီနံ

ေက်းရြာအနီးရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံ ယ္မ်ား

ရပ္ကြက္

ႏြားေႏွာက္၊ ကြ်ဲ

ရပ္ကြက္တ ္ခု ခ် ္း ီမွ
ႏြားေက်ာ ္းသား မ်ားသည္
ႏြားတ ္းကုတ္မ်ာရွိအိမ္ေမြး
တိရိ ာန္မ်ားအား ထိန္းေက်ာ ္းရန္
တာဝန္ရွိၿပီး၊ ားက်က္ေျမ ီမံရန္
ရပ္ကြက္မ်ားတြ ္
အခြ ့္အာဏာရွိသည္။
အိမ္ေထာ ္ ုမ်ား အေနျဖ ့္ အိမ္ေမြး
တိရိ ာန္ရွယ္ယာ ဝယ္ယူႏို ္သည္။

ရပ္ရြာ လူ႔အဖြဲ႔
အ ည္း။ ။
ါးဖမ္းတာ

ါး ႏွ ့္ အျခား
ေရေနသတဝါမ်ား

ါးဖမ္းတာကို ရာသီေနာက္ ံုး
မိုးက်ခ်ိန္ ၾသဂုတ္လတြ ္
ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။
ါးေသးေလးမ်ားသည္ တာေပါက္မွ
ေက်ာ္ထြက္ ႏို ္သည္။

ုိက္ပ်ိဳးသ ္ေတာ

ားက်က္ေျမ

ေရထု

အိမ္ေထာ ္ ု။ ။
ါးကန္
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ေျမပုံ ၉ - ကိုကီေျမယာအသုံးျပဳမွဳေျမပံု

ေျမပုံ ၁၀ - ကိုကီေျမယာပို ္
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ေက်းရြာအမည္။ ။

ြမရာ

မ်ိဳးႏြယ္ ု/လူမ်ိဳး -

ြမရာ တန္ကြန္၊ နာဂ

မ်ိဳ႕နယ္

-

ြမရာ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ နာဂကိုယ္ပို ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြ ့္ရ ေဒသ၊

လူဦးေရ

- ၀၀၀ ဦး၊ အိမ္ေထာ ္ ၄၀၀

္ကို ္းတို ္းေဒသ ကီး

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ - ခရ ္ယာန္၊ ုဒ

ေက်းရြာေနာက္ခံသမို ္း
ြမရာသည္ ေလရွီးၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္း၊ မ်က္ႏွာျပ ္အျမွ ့္ ၁၈ ၀ မီတာရွိ အိႏိယ-ျမန္မာ နယ္ ပ္
တြ ္ တည္ရွိသည္။

ြမရာသည္ ထိုေဒသရွိ အ ကီး

ံုးေက်းရြာျဖ ္ၿပီး ႏွ ္ႏို ္ ံၾကား နယ္ ပ္ ကုန္သြယ္ေရး

အတြက္ အဓိကအေရးပါေသာ ေနရာတြ ္ တည္ရွိသည္။ တ ္ခ်ိန္က ေကာ ္မြန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာနယ္ ပ္
ကုန္သြယ္ေရးသည္ က်ပ္ေ ြတန္ဖိုးျမွ ့္လိုက္ေသာအခါ အိႏိယကုန္သည္မ်ားမွ ျမန္မာ့ကုန္ ည္မ်ားကို
ေ ်းေပါေပါျဖ ့္ ဝယ္ယူ မရေတာ့ေသာေၾကာ ့္ က်
နယ္ ပ္ေ ်းတည္ေ

္းသြားခဲ့ရသည္။ လမ္းမ်ား ေကာ ္းမြန္လာျခ ္းႏွ ့္

ာက္လာျခ ္းေၾကာ ့္ ကုန္သြယ္ေရးျပန္လည္ အားေကာ ္း လာရန္ ေမွ်ာ္လ ့္လွ်က္

ရွိသည္။
ေက်းရြာကို မူလက ဖသား ုခုႏွ ္ ုရွိ မိသား ုမ်ားမွ တည္ေထာ ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွ ္မွ တ ္
အ

က္

က္ သတ္မွတ္လာခဲ့ေသာ နယ္နိမိတ္မ်ားအရ ေက်းရြာပို ္ေျမမ်ား

အ ိုးရ

ံုးရွံဳးခဲ့ရၿပီး၊ ၁၉၇၀ ခုႏွ ္

ႏို ္ ံ နယ္ ပ္မ်ဥ္း သတ္မွတ္ေသာအခါ အိႏိယဘက္ျခမ္းသို႔ေရာက္သြားေသာ သ ္ေတာေျမ အခ်ိဳ႕လည္း
အပါအဝ ္ျဖ ္သည္။
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ြမရာတြ ္

ဘာသာေရးအေျပာ ္းအလဲမွ

တ ္

့္

အားေကာ ္းေသာရုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ

ီမံခန္႔ခြဲမွဳ ဓေလ့မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားသည္။ သာသနာျပဳအဖြဲ႔မ်ား သည္ ၁၉ ၂ ခုႏွ ္တြ ္ ပထမဦး

ံုး

ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ေက်းရြာမ်ားကို ခရ ္ယာန္ဘာသာသို႔ ေျပာ ္းလဲ ေ ခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ပို ္းတြ ္ အရက္ႏွ ့္
ရိုးရာနတ္ပူေ ာ္ပြဲမ်ား ႏွ ့္ ပြဲေတာ္မ်ားကို တားျမ ္ပိတ္ပ ္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ရြာခံမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ရိုးရာ
ယံုၾကည္မွဳမ်ားကို လြတ္လပ္ ြာ က် ့္သံုးႏို ္ရန္ ေက်းရြာကို ြန္႔ခြာၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ပို ္ ေက်းရြာ ထူေထာ ္
ခဲ့ၾကသည္။

ေက်းရြာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား
ြမရာ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေခါ ္းေ
ေခါ ္းေ

ာ ္ ခုႏွ ္ဦး၊

ာ ္၊ အကူေခါ ္းေ

ာ ္၊ သံအမတ္၊ ဖသား ု

္သူ ကီးႏွ ့္ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ား ႏွ ့္ အုပ္ ုမ်ား ျဖ ့္ဖြဲ႔ ည္းထား

သည္။ ဒိန္းကေလးေဝး ႏွ ့္ ကိုကီးေက်းရြာမ်ားႏွ ့္မတူပဲ ေခါ ္းေ

ာ ္ကို ေက်းရြာေကာ ္ ီမွ ေရြးခ်ယ္

ခန္႔အပ္ၿပီး မတူကြဲျပားေသာ ဖသား ုမ်ားမွ အလွည့္က် တာဝန္ယူေလ့ရွိသည္။
ြမရာသည္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲျဖ ္ၿပီး နယ္ ပ္တြ ္ တည္ရွိျခ ္းေၾကာ ့္ ေဒသရွိ အျခားေက်းရြာမ်ားထက္ ဌာန
ို ္ရာရံုးမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ ရိုးရာသ ္ေတာ ရိယာအတြ ္း ျပည္သူ႔ေဘးမဲ့ေတာ ထားရွိရန္ အ

ိုျပဳ

ျခ ္း အပါအဝ ္ အ ိုးရ န ္ႏွ ့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း န ္တို႔ၾကား သဟ ာတ မျဖ ္မွဳေၾကာ ့္ ျဖ ္ေပ လာ
ေသာ တ ္းမာမွဳမ်ားကို ေဒသခံမ်ားမွ ပထမဦး

ံုး ေတြ႔ ကံဳၾကရသည္။

ားဝတ္ေနေရး
ြမရာရွိ

အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားသည္

မိမိတို႔၏

ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ား၊

Jhum

ိုက္ခ ္းမ်ား

ႏွ ့္

အိမဥ
္ ယ်ာဥ္ၿခံ မ်ားတြ ္ အိမ္ ားသီးႏွမ
ံ ်ားကို က
ို ပ
္ ်ိဳးၾကသည္။ ေတာ သ
္ မ
ူ ်ားသည္ လမ္းေကာ ္းမြနလ
္ ာျခ ္း
ႏွ ့္ နယ္ ပ္ ေ ်းသ ္ေ

ာက္လုပ္လာျခ ္းေၾကာ ့္ အိႏိယႏို ္ ံႏွ ့္ ကုုန္သြယ္ေရး အားေကာ ္းလာရန္

ေမွ်ာ္လ ့္လွ်က္ ေထာပတ္သီးကဲ့သို႔ ီးပြားျဖ ္သီးႏွံမ်ားကို မ္းသပ္ ိုက္ပ်ိဳးလာၾကသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွ ္က
တည္းက အ ိုးရေ
မ်ားအား

ာက္လုပ္ေရးလုပ္ န္းမ်ားတြ ္ တ ္ေန႔ ၄၀၀၀ (သို႔) ၅၀၀၀ က်ပ္ႏွုန္းျဖ ့္ ေဒသခံ

ွားရမ္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္ေလာက္ကပ ္ အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားသည္ ေ

ာက္လုပ္ေရးလုပ္ န္း

မ်ားရွိျခ ္းေၾကာ ့္ Jhum ိုက္ပ်ိဳးေရးကို ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ၾကၿပီး၊ ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ားအတြက္ ေရရရွိေရးကို
အေလးမထားၾကေတာ့ေပ။ ဝ ္ေ ြမ်ားကို ေက်ာ ္းအပ္ခ၊ ေ

းကု ရိတ္၊ အေသး ား အိမ္တြ ္းသံုးပ ၥည္း

မ်ားႏွ ့္ အထြက္ႏွဳန္းမေကာ ္းေသာႏွ ္မ်ားတြ ္ လိုအပ္ေသာထပ္ျဖည့္

န္မ်ား အတြက္ အသံုးျပဳေလ့

ရွိသည္။

ေျမယာပို ္

ို ္မွဳ ႏွ ့္ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ

ြမရာရွိ ဖသား ုမ်ားသည္ ေျမယာ ီမံခန္႔ခြဲမွဳႏွ ့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားထက္ ပို
တက္ၾကြလွဳပ္ရွားၾကသည္။ ဖသား ုပို ္သ ္ေတာမ်ားအာ ရိုးရာဓေလ့ ႏွ ့္ ီမံခန္႔ခြဲမွဳ
ယူထားေသာ အိမ္ေထာ ္ ု
ခုႏွ ္ ုမွ

ို ္ရာ တာဝန္မ်ားကို

ယ္ ုရွိၿပီး၊ ထိုမိသား ုမ်ားသည္ ေက်းရြာကို ထူေထာ ္ခဲ့ေသာ မူလ ဖသား ု

္းတက္လာၾကသူမ်ားျဖ ္သည္။ သ ္ေတာႏွ ့္ပတ္သက္

အျခားေက်းရြာႏွ ့္ အျ

္းပြားမွဳ

ျဖ ္ ခဲ့ရာ၊ ေျဖရွ ္းရန္ကုန္က် ရိတ္မ်ားကို မိသား ုတို ္းမွ ရံပံုေ ြထည့္ဝ ္ခဲ့ေသာေၾကာ ့္ ေက်း ူးတုန္႔ျပန္
သည့္အေနျဖ ့္ ဖသား ုတ ္ ုမွ ထိုသ ္ေတာအား ရပ္ရြာပို ္အျဖ ္ ေပးအပ္ခဲ့ျခ ္းမွ လႊဲ အျခားသ ္ေတာ
မ်ားကို ဖသား ုမ်ားမွ ပို ္

ို ္ ီမံလွ်က္ရွိသည္။

အိမ္ေထာ ္ အမ်ား ုသည္ မိမိတို႔သား ဥ္ေျမး

က္ အေမြ

က္ခံခဲ့ေသာ ေျမႏွ ့္ အျခားဖသား ုဝ ္မ်ားထံမွ

ႏွ ္အလိုက္ ွားရမ္းထားေသာ ေျမမ်ားတြ ္ ေရာေႏွာ ိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည္။ ပိုမို ိုက္ပ်ိဳးလိုသူမ်ား၊ ပ ိပကၡ
(သို႔) သဘာဝေဘးအႏရာယ္ေၾကာ ့္ေရြ႕ေျပာ ္းလာသူမ်ား ႏွ ့္ ေျမၿပိဳ မိမိတို႔ေျမယာပ်က္

ီးသြားသူ

မ်ား အေနျဖ ့္ ႏွ ္အလိုက္ ေျမယာမ်ားကို အသံုးျပဳႏို ္သည္။ ေျမယာေရာ ္းခ်ျခ ္းသည္ ေက်းရြာအတြ ္း
တြ ္ပ ္ သိပ္မရွိေပ။
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ယား ၇ -

ြမ္မ္ရာရွိ ေျမယာအသုံးျပဳမွဳႏွ ္႔ ပို ္

ေျမယာ အသံုးျပဳျခ ္း

ေျမယာ ပို ္

ို ္မွဳ

ို ္ခြ ္႔
ထြက္ကုန္

ီမံခန္႔ခြဲမွဳ

ို ္ရာ မွတ္ ုမ်ား

ေလွကားထ ္
ိုက္ခ ္း

အိမ္ေထာ ္ ု

ပါး၊ ေကာက္ညွ ္း၊ ပဲ၊ ရုတ္၊
ခရမ္းသီး၊ အျခားဟ ္းသီး
ဟ ္းရြက္မ်ားကိုေလွကားထ ္
ိုက္ကြက္မ်ား ၾကားတြ ္
ိုက္ပ်ိဳးသည္။

ေလွကားထ ္
လယ္ ိုက္ခ ္းမ်ားကို
ယခ ္မ်ိဳး က္မ်ားက
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး၊
အိမ္ေထာ ္မ်ားသည္ ိုက္ကြက္
သံုးကြက္ထက္ ပိုမ ိုက္ၾကေပ။

Jhum

အိမ္ေထာ ္ ု
ေျမကြက္။ ။

ပထမႏွ ္။ ။ ပါး၊ ေျပာ ္း၊ ပဲ၊
ပိန္းဥ၊ သခြါး၊ ေရႊဖရံု၊ အာလူး၊
ီထြက္သီးႏွံ၊ အျခားဟ ္းသီး
ဟ ္းရြက္မ်ား။

၂၀၁၂ ခုႏွ ္ဝန္းက် ္ကတည္းက
Jhum ိုက္ခ ္းမ်ားကို
ခုတ္ထြ ္ရွ ္းလ ္းျခ ္း မရွိခဲ့ေပ။

ရပ္ရြာမွ

ံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်မွတ္ ျခ ္း
Community
decision-making

ဒုတိယႏွ ္။ ။ ဟ ္းသီး
ဟ ္းရြက္မ်ား သက္ကယ္။
ေျမလပ္။ ။ အိမ္ေထာ ္ ု
မ်ားသည္ ေလာ ္ ာထ ္းမ်ား
ခုတ္ယူႏို ္သည္။ ေတာထြက္
ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ား၊ ဝါးျမ ္၊
မိႈ၊ ါး၊ ဂဏန္း၊ ခရု မ်ားကို
ေက်းရြာရွိ မည္သူမ ို ရယူ
ႏို ္သည္။

အလွည့္က် ိုက္ပ်ိဳး
ေသာအိမ္ဥယ်ာဥ္ၿခံ မ်ား

အိမ္ေထာ ္ ုမ်ား

ေျပာ ္း၊ ဖရံု၊ အျခား ဟ ္းသီး
ဟ ္းရြက္မ်ား၊ ေရခံပ ္မ်ား။
(Alnus nepalensis)

Jhum ေျမအျဖ ္ မသတ္မွတ္ေပ။
အဘယ့္ေၾကာ ့္ ိုေသာ္
ဤေျမအမ်ိဳးအ ားတြ ္ ပါး
မျဖ ္ထြန္းေပ။ သို႔ေသာ္
Jhum ေျမကဲ့သို႔ သီးႏွံ ႏွ ္ႏွ ္
ိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေျမလပ္အျဖ ္
ေျခာက္ႏွ ္မွ ခုႏွ ္ႏွ ္အထိ
ထားရွိကာ ီမံခန္႔ခြဲေလ့ရွိသည္။
ေရခံပ ္မ်ား သဘာဝအတို ္း
ေပါက္ေရာက္သည္။

ရပ္ရြာမွ ီမံ

ဖသား ုမ်ိဳးႏြယ္

အိမ္တြ ္း။ ။ game meat၊
ေလာ ္ ာထ ္း၊ သ ္ (၂၀၁၄
မတို ္မွီ)

အိမ္ေထာ ္ ုအနည္း ယ္တြ ္
ဖသား ုပို ္ သ ္ေတာမ်ားအေပ
ရိုးရာဓေလ့ ႏွ ့္ ီမံခန္႔ခြဲျခ ္း
ို ္ရာ တာဝန္မ်ားရွိၾကသည္။
သ ္မ်ား ထုတ္ယူပါက
ထိုမိသား ုမ်ားအား
အသိအမွတ္ျပဳ လက္ေ ာ ္မ်ား
ေပးေလ့ရွိသည္။

ခန္႔ခြဲေသာသ ္ေတာ

ီးပြားေရး။ ။ အမဲလိုက္သား ါး၊
သ ္ခြ။သ ္ေတာႏွ ့္ နယ္နိမိတ္
ထိ ပ္ေနေသာ ေက်းရြာအားလံုး
ေတာထြက္ ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္
မ်ားကို ခူးယူႏို ္သည္။

ရပ္ရြာမွ ီမံခန္႔ခြဲေသာ
သ ္ေတာ

ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အ ည္း
ေက်းရြာပို ္
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ေက်းရြာႏွ ့္ေဝးကြာၿပီး၊
တ ္ခါတ ္ရံမွသာ လူထုမွ
သြားေရာက္ အမဲလိုက္။
သို႔ေသာ္ သ ္ေတာႏွ ့္ ပိုနီး
ေသာအျခားေက်းရြာႏွ ္ရြာမွ
အမဲလိုက္ျခ ္းႏွ ့္ ေတာထြက္
ပ ၥည္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုအသံုး
မ်ားသည္။

ဤသ ္ေတာႏွ ့္ ပတ္သက္ၿပီး
ြမရာမွ အိမ္ေထာ ္ ု တ ္ခုမွာ
အျခားရြာရွိ အိမ္ေထာ ္ ုတ ္ခုႏွ ့္
အျ ္းပြားမွဳ ျဖ ္ပြားရာ အႏုိ ္ရ
ခဲ့သည္။ ြမရာရွိ အိမ္ေထာ ္ ု
တို ္းမွ တ ္ဖက္ရြာသို႔ေပးရန္
ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ ထည့္ဝ ္ၾက
သျဖ ့္ ထိုအိမ္ေထာ ္ ုမွ
အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖ ့္
သ ္ေတာကို ေက်းရြာသို႔
လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
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ထ ္းရွဴးေတာ

ိုက္ပ်ိဳးသ ္ေတာ

အိမ္ေထာ ္ ု

သ ္၊ ေလာ ္ ာထ ္း၊ မိႈ၊
သဖန္းသီး၊ ေ းဝါးပ ္၊
နာဂမိုးကာ ရြက္၊ အမဲလိုက္ရန္
ေတာရို ္းတိရိ ာန္

အိမ္ေထာ ္ ုပို ္ ိုက္သ ္ေတာ
မ်ား ႏွ ့္ jhum ေျမလပ္မ်ားတြ ္
ထ ္းရွဴးပ ္မ်ားရွိသည္။
၁၉၉၇ ခုႏွ ္ ေက်းရြာအ ည္း
အေဝး ထ ္းရွဴးပ ္ (၁၀)
ပ ္ႏွ ့္ အထက္ရွိေသာ jhum
ေျမလပ္မ်ားကို ခုတ္ထြ ္ရွ ္းလ ္း
မွဳ မျပဳလုပ္ရန္ ံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

အိမ္ေထာ ္ ု

အိမ္ေထာ ္ ုအိ္မ္တြ ္းသံုး။ ။
သ ္၊ ကိမ္၊ ဝါး။

က်န္းမာေရးျပ
နာ (သို႔)
အျခားအသံုး ရိတ္မ်ားအတြက္
ေ ြမလိုအပ္မခ် ္း သ ္မ်ားကို
မခုတ္ပဲ ုထားၿပီး လိုအပ္မွ
အျခား ေဒသခံမ်ားထံသို႔
ေဒသသံုးအတြက္
ထုတ္ေရာ ္းသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ
သ ္ခုတ္ယူၿပီးပါက ျပန္လည္
ိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည္။

ရပ္ရြာသံုး။ ။ ေတာရို ္းဟ ္းသီး
ဟ ္းရြက္မ်ား၊ သ ္ေတာ ႏွ ့္
ေရခ်ိဳ ါးမ်ား။
ီးပြားျဖ ္ (ေဒသတြ ္း သာ
ေရာ ္းခ်)။ ။ သ ္

သ ္သီးခ ္း

အိမ္ေထာ ္ ု

ေထာပတ္သီး၊ မက္မန္းသီး

အိမ္ေထာ ္ ုအနည္း ယ္တြ ္
မိမိတို႔ jhum ိုက္ခ ္း
မၾကာေသးမွီကမွ မ္းသပ္
ို္က္ပ်ိဳးေသာ သ ္သီး
ိုက္ကြက္ ယ္မ်ား ရွိသည္။
လမ္းေကာ ္း လာေသာအခါ
အိႏိယသို႔ ေရာ ္းခ်ရန္
ေမွ်ာ္လ ့္ၾကသည္။

အိမ္ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ

အိမ္ေထာ ္ ု

ီးသီး၊ သ ္ေသာ္သီ၊
ွက္ေပ်ာသီး၊ ေထာပတ္သီး၊
ဖရံုသီး၊ ေျပာ ္း န္၊ ပဲ၊
ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္မ်ား။

ေအာ္ဂ ္းန ၊္ အိမ္မီးဖိုမွရေသာ
ျပာျဖ ့္ ေျမ ျီ ဖည့္တ ္း

ပ်ားေတာ ္

အုပ္ ု

Apis dorsata အမည္ရွိ
ပ်ားမ်ိဳး ိတ္မ်ား သည္
ေက်ာက္ကမ္းပါးမ်ားေပ တြ ္
ပ်ားအံုမ်ား ေ ာက္လုပ္ၾက
သည္။ ပ်ားရည္ကို ေ းအျဖ ္
အသံုးျပဳသည္။

အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားသည္
ပ်ား ြဲေသာ ေက်ာက္ေ ာ ္
ေျမေနရာမ်ားကို အုပ္ ုလိုက္
ပို ္ ို ္ၾကသည္။
အမ်ိဳးသားမ်ားက အုပ္ ုလိုက္
ပ်ားရည္မ်ား ရယူၾကသည္။
ပို ္ ို ္မွဳတြ ္ ပ်ားမ်ားေျပာ ္းေရြ႕
မသြားေ ရန္ ေက်ာက္ေ ာ ္
ပတ္လည္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ
သ ္ေတာမ်ား ပါဝ ္သည္။

အပန္းေျဖရာ ႏွ ့္
ယဥ္ေက်းမွဳ ို ္ရာ
ျပည္သူပို ္ေနရာ

ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အ ည္း

ြမရာ အေပ ပို ္းရွိ လူထု
အပန္းေျဖ ျမတ္ခ ္းေနရာကို
အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားမွ လွဴဒါန္း
ထားသည္။ ယဥ္ေက်းမွဳပြဲေတာ္
က် ္းပရန္ ေနရာသ ္ တ ္ခုကို
အိမ္ေထာ ္ ု တ ္ ုမွ လွဴဒါန္း။

အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားကေျမကို
ေက်းရြာသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

အိမ္ေထာ ္ ု၊
ရပ္ကြက္

ကြ်ဲ

ေလွကားထ ္ ိုက္ခ ္းမ်ားတြ ္
ကြ်ဲမ်ားကို ခို ္းေ ေလ့ရွိသည္။
အခ်ိဳ႕အိမ္ေထာ ္ ုမ်ားသည္

ားက်က္ေျမ

ကြ်ဲမ်ား ြာ ပို ္ ုိ ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွ
တ ္ေကာ ္ကို ပူးေပါ ္းပို ္ ုိ ္
ၾကသည္။
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ေျမပုံ ၁၁ -

ြမ္မ္ရာ (

MRA) ေျမယာအသုံးျပဳမွဳေျမပုံ

ေျမပုံ ၁၂ -

ြမ္မ္ရာ ေျမယာပို ္

ို ္ခြ ္႔ေျမပုံ.
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RRtIP
ဌာေနတို ္းရ ္းသားတို႔၏ သဘာ၀သယံ ာတအခြ ့္ေရးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (RRtIP) သည္ ဌာေန
လူမ်ိဳးမ်ားအေနႏွ ့္ ၎တို႔၏ သဘာ၀သယံ ာတမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွ ့္ အမ်ိဳးသား၀ိေသသ ႐ိုက္
လကၡဏာမ်ား
ေ ရန္ ၎တို႔၏
လုပ္ေ

ို ္ရာ အေရးကိ ၥရပ္မ်ား
ြမ္းေ

ို ္ရာ

ံုးျဖတ္ ီမံသည့္ ျဖ ္ ဥ္မ်ားတြ ္ ပါ၀ ္လာႏို ္

ာ ္ရည္မ်ား ျမႇ ့္တ ္ျခ ္းႏွ ့္ ေဒသခံမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီျခ ္း သည္မ်ား

ာ ္ျခ ္းျဖ ့္ ဌာေနတို္ ္းရ ္းသားတို႔၏ အခြ ့္ေရးမ်ားကို ျမႇ ့္တ ္ေဖာ္ထုတ္ပါသည္။

Contact RRtIP at rrtip.info@gmail.com

