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LTP  ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း (LTP) 

LUC   ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ 
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အဖြင့္မိတ္ဆက္ 

အတူတကြေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြေဲရးလုပ္ငန္းသည္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိေက်း 

လက္ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားကိုတိုင္းတာမွတ္တမ္းတင္ရာ၌ 

အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတကာ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ(USAID)၏ျမန္မာႏုိင္ငံေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း 

(LTP)အဖြဲ႔မွေရးဆြျဲပင္ဆင္ထားသည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္နည္းနာမ်ားကို 

ေဖာ္ျပထားသည့္ဤလက္စြလဲမ္းညႊန္ကိုႏိုင္ငံအ၀ွမ္းရွိေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း(၁၁)ခု

၌စမ္းသပ္ ေအာင္ ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ် မႈမူ၀ါဒ(NLUP)ပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေအာက္ေျခေျမျပင္၌ မည္ကဲ့သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ကြင္းဆင္းစမ္းသပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ စီမံကိန္းမွ 

သရုပ္ျပခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။   

ဤလက္စြဲလမ္းညႊန္ကို ေဒသအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ား(CSOs)၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား(NGOs)၊ ရပ္ရြာအေျခ 

ျပဳအသင္းအဖြ႔ဲမ်ား(CBOs)ႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေရးဆြဲ 

ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေလ့က်င့္ခန္းမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား 

သည္ ပါ၀င္သည့္ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္သာမက ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ ေဒသႏၱရ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ပါ 

အလြန္တန္ဖိုးရွိေစမည္ျဖစ္သည္။  

လက္စြလဲမ္းညႊန္၌ ေက်းရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရး နည္းလမ္းကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။ 

ယင္းတို႔၌ ေက်းရြာရာဇ၀င္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ အတူတ ကြေျမႀကီးေျမပုံ 

ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ဤနည္းလမ္း၏ 

အဓိက ရလဒ္သည္ ေက်းရြာတြင္းရွိ ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက်စုစည္းျပင္ဆင္၍ သက္ဆိုင္ရာအက်ိဳး 

ပတ္သက္ပါ၀င္သူမ်ားအား ရငွ္းလင္းတင္ျပႏိုင္ရန္ႏွင့္ လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ 

ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးပတ္သက္ 

ပါ၀င္သူမ်ားအၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ျမင့္မားလာၿပီး ရပ္ရြာလူထု၏ 

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာမခံ ပိုမုိခိုင္မာအား ေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။  

ေက်းရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ 

ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကုိ 



2 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 

ေဖာ္ထုတ္ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ေျမယာအ ခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ စကား၀ိုင္းမ်ား၌ ရပ္ရြာလူထု၏ သေဘာထားမ်ားကို 

သံုးသပ္တင္ျပႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးဆံုး 

သြားပါက ရပ္ရြာလူထုသည္ မိမိတို႔၏ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈပံုစံ 

မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ေျမပံုတစ္ခုရရိွလာမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ 

သည့္ စာရင္းမွတ္တမ္းတစ္ခုကိုပါ ရရိွသြားမည္ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ 

အစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္း၊ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ 

အတြက္ ေျမပံုႏွင့္ ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္းတို႔ကို အသံုးျပဳႏိုုင္ပါလိမ့္မည္။  

ေက်းရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ေဒသအဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားက ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ားက ေျမယာအသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ အရင္း 

အျမစ္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူရန္အတြက္ ေက်းရြာအုပ္စု 

မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ ရပ္သူရြာသားမ်ားအား 

အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသအဖြ႔ဲ 

အစည္းမ်ားသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 

အရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ားကို ေျမပုံဆြမဲွတ္တမ္းတင္ရန္ လက္တြေဲဆာင္ရြက္ 

၍ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား လက္ခံလာ 

ေအာင္ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

မည္သည့္နည္းစနစ္ကိုသံုး၍ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဤလက္စြဲ 

လမ္းညႊန္၌ လမ္းညႊန္ထားျခင္း မရိွေပ။ ေက်းရြာအရင္းအျမစ္မ်ားကို မွတ္တမ္း 

တင္ရာ၌ တစ္ရွိန္ထိုးက်ယ္ျပန္႔လာလ်က္ရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး 

ကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကမ္း 

ဖ်င္းရွင္းလင္းတင္ျပထားေသာ္လည္း အသံုးျပဳမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကိရိယာမ်ားကုိ 

ရွာေဖြအသံုးျပဳရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ႏုိင္ငံအ၀ွမ္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသီးသီးမွ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ႏိုင္ 

ေစသည့္ အတူတကြေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြမဲႈအတြက္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားသည့္ 

စံခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ဤလက္စြဲလမ္းညႊန္အားျဖင့္ 

ရရိွေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေခတ္သစ္ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံ 

ေရးစနစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ စမ္းသပ္ 

စီမံကိန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ပထ၀ီအခ်က္အလက္မ်ား (GIS Data) ကုိ 

ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။    

ယခုလက္စြလဲမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ USAID ၏ မုိဘိုင္းနည္းပညာသံုးေျမယာပိုင္ 

ဆိုင္မႈ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း နည္းပညာ(USAID’s Mobile 



 
 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္း 3 

Applications to Secure Tenure (MAST))မ်ားထမဲွ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ 

သည္။ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း၌ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈ 

ပံုစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူ၍ ေျမပုံေရးဆြရဲန္ 

မိုဘိုင္းနည္းပညာႏွင့္ ပထ၀ီသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြေဲရး စနစ္မ်ား(GIS) 

ကို အသံုးျပဳထားေသာ္လည္း အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရန္ 

အတြက္ နည္းပညာအသားေပးနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္မလိုသည့္ နည္း 

လမ္းမ်ားျဖင့္လည္း အလားတူအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူႏိုင္ပါသည္။ 

ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြသဲည့္ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အေတြ႔အႀကံဳ ရိွခ်င္မွရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤလက္စြလဲမ္းညႊန္ကုိ 

GIS သင္တန္းအား အစားထိုးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း 

စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားက ေက်းရြာေျမႀကီးေျမပုံမ်ား ေရးဆြျဲပင္ဆင္ရာ၌ ယခင္ေျမ 

ႀကီးေျမပုံေရးဆြခဲဲ့ဖူးျခင္းမရွိသည့္ ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား နည္းပညာ 

အေထာက္အကူမ်ားေပးအပ္၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္သည္ဟု သက္ေသျပ 

လ်က္ရွိသည္။ သို႔ ျဖစ္၍ ေဒသအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာအကူအညီ 

သို႔မဟုတ္ သင္တန္းေပးအပ္ရန္ ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြမဲႈဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ 

မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ (ဥပမာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ 

ခြေဲရးယူနစ္(MIMU) သို႔မဟုတ္ OneMap ျမန္မာကဲ့သို႔ေသာ) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို 

ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။       

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အတူတကြေျမႀကီးေျမပံု ေရးဆြေဲရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီး 

စဥ္ဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ဤလက္စြဲ 

လမ္းညႊန္စာတမ္းမ်ားကို LTP မွ လတ္တေလာမွာပင္ ကြင္းဆင္းစမ္းသပ္ခ့ဲ 

သကဲ့သို႔ပင ္ ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္လည္း နည္းနာမ်ားကို ဆက္လက္စမ္း 

သပ္ေဖာ္ေဆာင္၍ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ လိုအပ္သလို ျပဳျပင္မြမ္းမံသြား 

မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။  

  



4 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  
 

 

ေမးျမန္းေလ့ရိွသည့္ ေမးခြန္းမ်ား (FAQS) 

ေမး - ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္တယ္ဆိုတာ ဘာလဲ။  

ေျဖ - ရပ္ရြာအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕နယ္နိမိတ္စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ ေျမအသံုးျပဳမႈပံုစံေတြကို ေဖာ္ထုတ္ 

မွတ္တမ္းတင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ 

ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းနဲ႔ေျမႀကီးေျမပံုေတြကိုကိုယ့္ရ႕ဲနယ္ေျမေဒသထဲကေျမယာေတြနဲ႔ 

ပတ္သက္တဲ့သေဘာထားေတြကို ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကို တင္ျပတဲ့ေနရာမွာ အသံုး 

ျပဳႏုိင္ပါတယ္။  

ေမး - ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္တာက ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိအပ္စပ္မႈ 

ရွိသလဲ။   

ေျဖ - ဒီလုပ္ငန္းစဥ္က ေျမယာကိစၥရပ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြ 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးဖို႔ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုဖို႔နဲ႔ ရပ္ရြာထဲကေျမေတြကို ကိုယ္တိုင္ 

ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေအာင္ ရပ္ရြာလူထုကို အားေပးတိုက္တြန္းရာေရာက္ပါတယ္။  

ေမး - ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္စိတ္၀င္စားသင့္သလဲ။  

ေျဖ - ရပ္ရြာလူထုေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ေျမယာအခြင့္အေရးေတြ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေအာင္ 

တည္ေဆာက္ႏိုင္သလို ေျမယာနဲ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒမူေဘာင္ေတြအေပၚ 

ပိုမုိနားလည္သေဘာေပါက္လာၿပီးကိုယ့္ရဲ႕ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ေတြနဲ႔ေျမယာအရင္းအျမစ္

ေတြကိုပါ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေစပါတယ္။ ေဒသအဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ 

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ယူႏိုင္သလို ရပ္ရြာလူထုေတြနဲ႔ 

ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြနဲ႔ လည္းထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ေတြဖက္ကလည္းသူတို႔စီမံခန္႔ခြဲေနတဲ့နယ္ေျမေဒသကရပ္ရြာလူထုေတြရဲ႕အျမင္သေဘာ

ထားေတြကို ေလ့လာ ဆည္းပူးႏိုင္ပါတယ္။  

ေမး - ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္တာက ဘယ္သူေတြကို အက်ိဳးရွိေစသလဲ။  

ေျဖ - အနာဂတ္အစီအမံအတြက္ ရပ္ရြာထဲက ေျမယာေတြကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ အသံုးျပဳေနၾကၿပီး 

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ေတြကိုဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားသလဲဆိုတာကိုရပ္ရြာလူထုနဲ႔ေဒသႏၱရ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြကိုပိုၿပီးနားလည္သေဘာေပါက္လာေစတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရရွိလာေစ 

ပါတယ္။  

 



 
 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္း 5 

 

ေမးျမန္းေလ့ရိွသည့္ ေမးခြန္းမ်ား 

ေမး - ကိုယ့္ရဲ႕ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ဖို႔အတြက္ ေဒသအဖြ႔ဲ အစည္းေတြကို 

ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရမလဲ။    

ေျဖ - ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းလူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြမဲႈလုပ္ငန္းကို 

ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ျပည္တြင္း အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ပုိၿပီးေလ့လာခ်င္ 

တယ္ဆိုရင္ ေျမယာမ႑ိဳင္(LCG)သို႔မဟုတ္OneMapMyanmar ကို ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။  

ေမး - ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ဖို႔ ေဒသအဖြဲ႔အစည္းေတြ ဘယ္ကေနရန္ပံုေငြ 

အေထာက္အပံ့ရသလဲ။  

ေျဖ - ဒီလမ္းညႊန္ေရးသားျပဳစုသလိုပဲ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ ရန္ပံုေငြရႏုိင္ေျခရိွတဲ့ 

အရင္းအျမစ္ေတြထမဲွာေျမယာမ႑ိဳင္(LCG)နဲ႔ OneMap Myanmar တို႔ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ 

ေမး - ဒီလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရပ္ရြာအေနနဲ႔ အခ်ိန္ဘယ္ 

ေလာက္ေပးရမလဲ။  

ေျဖ - ဒီလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ စုစုေပါင္းေျခာက္လေလာက္ၾကာတတ္ေပမယ့္ 

ရပ္သူရြာသားေတြေပးရတဲ့အခ်ိန္ကသိပ္မမ်ားဘဲ ေကာ္မတီကသာအမ်ားအားျဖင့္ အခ်ိန္ 

ေပးရတာပါ။ေဒသအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ သူေတြအတြက္ေတာ့ 

နာရီအနည္းငယ္ထက္ပိုၿပီး ထူးထူးျခားျခားလုပ္ေဆာင္ရတာမရိွပါဘူး။  

ေမး - ဒီအလုပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ဘယ္ေလာက္မ်ားလိုပါသလဲ။ 

ေျဖ - ေလာေလာဆယ္အထိေတာ့ ဒီလို၀န္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ ရပ္ရြာလူထုကို 

ေငြေၾကးေတာင္းခံတာမ်ိဳးမရွိေသးပါဘူး။ (ဒါကလည္း ျပင္ပရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္လက္ 

လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီးေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္)  

ေမး - ရပ္ရြာေတြဆီက ေကာက္ယူလာတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္ေနရာမွာ 

မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းရမလဲ။ 

ေျဖ - ေဒသအဖြဲ႔အစည္းကေန ေကာက္ယူလာတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို 

စာရင္းမွတ္တမ္းတစ္ခုအျဖစ္ စုစည္းသိမ္းဆည္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး ၿပီးသြားတဲ့အခါ 

ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖေတြကို ျပန္ၿပီးရွင္းလင္းတင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းရြာက သေဘာတူခဲ ့

မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဒသအဖြဲ႔အစည္းေတြကေန ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြနဲ႔ OneMap 

Myanmar တို႔ကို ေျမႀကီးေျမပံုအခ်က္အလက္ ေတြ ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။   

 

  

 



6 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  
 

 

 

ေမးျမန္းေလ့ရိွသည့္ ေမးခြန္းမ်ား  

ေမး - ေက်းရြာေတြကေနေကာက္လာတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္သူေတြ 

ရယူသံုးစြႏဲိုင္မလဲ။  

ေျဖ - ေဒသအဖြ႔ဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အစိုးရအရာရွိေတြ (ဥပမာေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး၊ 

သယံဇာတနွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးဦးစီးဌာန၊လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြေဲရးနွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊OneMapMyanmar

အေနနဲ႔ ေက်းရြာရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံၿပီး အခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ 

ေမး - ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ကိုယ့္ေျမကို အမည္ေပါက္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းေပးမလား။  

ေျဖ - မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္က အစုိးရတရား၀င္အသိမွတ္မျပဳေသးတဲ့ ေက်းရြာနဲ႔ 

ေက်းရြာအုပ္စုေျမပုံေတြကိုပဲ ထုတ္ေပးမွာပါ။ 

ေမး - ဒါလုပ္ဖို႔အတြက္ ကၽြမ္းက်င္နည္းပညာရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖုိ႔လိုပါသလား။ ေျမပုံဆြဖုိဲ႔ 

လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာအကူအညီ ေတြကို ဘယ္ကေနရႏုိင္မလဲ။  

ေျဖ - မလိုပါဘူး။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္က ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြဲတဲ့ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈအေတြ႔အႀကံဳ ရွိစရာမလိုပါဘူး။ ေဒသအဖြ႔ဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ နည္းပညာပိုင္း 

ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိဘူးဆိုရင္လည္း MIMU၊ One Map Myanmar သို႔မဟုတ္ 

အျခားအဖြ႔ဲအစည္းေတြဆီကေန နည္းပညာအကူအညီနဲ႔ သင္တန္းေတြကို ေတာင္းခံ 

ႏိုင္ပါတယ္။  

ေမး -  ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ သင္ေထာက္ကူျပဳပစၥည္း 

ကိရိယာေတြကို ဘယ္ကေနရႏုိင္မလဲ။  

ေျဖ - သင္ေထာက္ကူပစၥည္းကိရိယာမ်ားအတြက္ ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြ႔ဲသို႕ One Map ျမန္မာ 

အဖြ႕ဲတို႕နွင့္ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။ USAID ၏ ေျမယာနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ website 

[https://land-links.org/project/tenure-global-climate-change-burma/] 

တြင္လည္းရယူနိုင္ပါသည္၊ ေနာက္ဆက္ဆြဲ (က)တြင္လည္းသက္ဆိုင္ေသာ Links 

မ်ားပါရွိ ပါသည္။ 

https://land-links.org/project/tenure-global-climate-change-burma/
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ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း 
ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္း 
တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 

ဤလက္စြဲလမ္းညႊန္၌ USAID ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ 

ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း (၁၁)ခု၌ ၂၄ လၾကာ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ရပ္ရြာ 

အရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး အစီအစဥ္ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စမ္းသပ္စီမံ 

ကိန္းမွ ရရိွသည့္သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေျမပံုေရးဆြဲ 

မွတ္တမ္းတင္လိုသည့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားမွလည္း အလိုက္ 

သင့္ျပင္ဆင္၍ က်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။  

ေတာင္ယာ၊ လယ္ယာ၊ အစုအဖဲြ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ား၊ ေရႏွင့္ အျခားသယံဇာတမ်ား 

ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံေပးရန္ 

ရပ္ရြာအတြင္းရွိ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို မျဖစ္မေနေျမပုံဆြဲ မွတ္တမ္းတင္ 

ထားရန္လိုအပ္သည္။ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို 

ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ေက်းရြာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ကြလဲြဲမႈရွိႏိုင္ပါ 

သည္။ အတူတကြ လက္တြေဲဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု 

မ်ားအေနျဖင့္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈအရ အေရးပါသည့္ သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြး၀မ္း 

ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ေျမအသံုးခ်မႈပုံစံမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာနယ္နိ 

မိတ္မ်ားအေပၚ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းျဖင့္ 

 စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျမင့္မားတိုးတက္လာေစရန္၊  

 ေျမယာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္မႈပံုစံမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္၊   

 ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ပိုမုိနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ေဒသႏၱရ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအား အျမင္ဖြင့္ေပးရန္၊  

 ေျမအရင္းအျမစ္ရယူအသံုးခ်မႈအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္ကို 

ပိုမုိနားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္၊  

ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္း

တင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္၌ 

ေဒသအဖြဲ႔႕အစည္း ဟုရည္ 

ညႊန္းသတ္မွတ္ရာတြင္ ေက်း 

ရြာအုပ္စုရွိ ေက်းရြာတစ္ခု၏ 

ရြာသူရြာသားမ်ားအား ၎တို႔ 

၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ 

ထုတ္သတ္မွတ္၍ ေျမပံုေရး 

ဆြႏဲိုင္ေစရန္ ကူညီေပးလ်က္ 

ရွိသည့္ CSO၊ NGO၊ CBO 

သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားပါ၀င္သည္။ 

ေဒသ အဖြဲ႔႕အစည္းတစ္ခု 

သည္ မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ 

ငန္းစဥ္၌ ဘက္မလိုက္သည့္ 

ၾကားေန တတိယအုပ္စုတစ္ခ ု

ျဖစ္သည္။ ေဒသအဖြ႔ဲ႔႕အစည္း 

၏ တာ၀န္သည္ ရြာသူရြာ 

သားမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ 

ျပန္႔႔ျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိ 

ေအာင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ 

ရြက္ေပးရန္၊ မွတ္တမ္းတင္ 

ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ 

ရပ္ရြာလူထု၏ လိုလားခ်က္ 

မ်ားကို ဂရုတစိုက္ျဖင့္ တိတိ 

က်က် ကိုယ္စားျပဳရန္ႏွင့္ 

ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱ 

ရအာဏာပုိင္မ်ား အၾကား 

ေဆြးေႏြးေျပာဆို မႈမ်ားကို 

ပံ့ပုိးကူညီရန္ျဖစ္သည္။  



8 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  
 

 သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား(ဥပမာ အစုအဖြ႔ဲပိုင္သစ္ေတာမ်ား)ကုိ 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရန္ႏွင့္  

 ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမကိုအေျခခံသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ 

အမ်ားသေဘာတူခြင့္ ျပဳခ်က္(လြတ္လပ္စြာၾကိဳတင္တိုင္ပင္မႈနွင့္ လူထု 

သေဘာထားရယူမႈ (FPIC)) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 

အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။  

ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္သည့္ အစီအစဥ္၌ေက်းရြာလူထု၏ေဒသလိုအပ္ 

ခ်က္မ်ားကိုလိုက္ေလ်ာညီေထြရိွနိုင္သည့္  လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္(၉)ဆင့္ပါရိွသည္ 

(ပံု(၁)ကို ၾကည့္ပါ)။ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားသည္ရပ္ရြာလူထုအား ၎တို႔၏ေျမယာမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မွတ္တမ္း 

တင္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ ္

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရာ၌ ရပ္ရြာ 

လူထု၏အသံမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးသည္။  

ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး အစီအစဥ္၏ ေနာက္ဆံုးအက်ိဳးရလဒ္မ်ား 

ျဖစ္သည့္ ေျမပံုမ်ားႏွင့္ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာ၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

လိုအပ္သည့္ ျမင္သာထင္သာရွိ၍ အေထာက္အထားေပၚ အေျချပဳသည့္ 

စမွတ္တစ္ခုအျဖစ္အေထာက္ကူျပဳေပးနုိင္သည္။ အားလံုးပါ၀င္၍ အတူတကြ 

ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၾသဇာအာဏာရိွသူျဖစ္ေစ မရိွသူျဖစ္ေစ 

မည္သူမဆို ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈကို ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြရဲာ၌ 

ပါ၀င္အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည့္ အ၀န္းအ၀ိုင္းတစ္ခုကိုဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္း 9 

ပုံစံ ၁ : ရပ္ရြာလူထုပူုေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေျမအရင္းျမစ္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ကုိးဆင့္ 

 

လုပ္ငန္းစဥ္၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားမွာ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုနယ္နိမိတ္ႏွင့္ 

ေျမအသုံးခ်မႈျပေျမပုံမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းစီမွ ေကာက္ယူထားသည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ စာရင္းမွတ္တမ္း (ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ) 

ကိုၾကည့္ပါ) မ်ားျဖစ္သည္။ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ေျမအသုံးခ်သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား ေကာက္ယူမႈကို ေဒသအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပ့ံပိုးကူညီေပးသည္။ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားလံုးၿပီးစီးသြားပါက ရပ္ရြာမ်ားအေနျဖင့္ ေျမႀကီးေျမပုံ 

မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဤအက်ိဳး 

ရလဒ္မ်ားကို အနာဂတ္အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ အရင္း 



10 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  
 

အျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီး 

ေနာက္ပုိင္း ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးပြမဲ်ား၌ အခ်က္ 

အလက္ႏွင့္ သတင္းမ်ားကို မွ်ေ၀လိုက မွ်ေ၀ႏုိင္ပါသည္။  

ပုံစံ ၂ : အဆင့္တစ္ခုျခင္းစီ၏ ေနာက္ဆုံးအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 
ရလဒ္မ်ား  

 

လက္စြလဲမ္းညႊန္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုးရပ္အတြက္ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ရည္ရြယ္ 

ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္၊ ပါ၀င္မည့္သူမ်ား၊ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ကာလ 

ယႏၱရားသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္ 

မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္အခ်ဳပ္ကို အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီ 

၏ အစပိုင္း၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။  

လက္စြလဲမ္းညႊန္တြင္ ေနာက္ထပ္လိုအပ္လာႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားသာမက စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားမွ သင္ယူရရွိထားသည့္ 

အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုပါ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ေနရာမ်ား၌ ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြေဲရး 
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လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား 

သည္။ အဆင့္ (၃) မ ွအဆင့္ (၇) အတြင္း ပါရွိသည့္ အနီေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထား 

ေသာစာသားမ်ားသည္ ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြသဲူမ်ားအတြက္ ရႈပ္ေထြးသည့္၊ 

ထပ္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤလက္စြဲလမ္းညႊန္အတြင္း ေနာက္ 

ဆက္တြပဲါရွိသည့္ ဖိုင္မ်ားတြင္လည္း မွတ္တမ္းတင္ေရးအစီအစဥ္ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္မႈကို လမ္းညႊန္ေပးသည့္ နမူနာပံုစံမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္သည့္ အညႊန္မ်ား(လိပ္စာမ်ား) ကို ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္ 
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နိဒါန္း။  

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ 

အရင္းအျမစ္မ်ား  
 
 
 
 
 

 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အဆင့္ 

ပါ၀င္မည့္သူမ်ား - 

 ေဒသအဖြဲ႔႕အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ၊ 

လူထုဆက္ဆံေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ 

ေျမပုံကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တို႔ အပါအ၀င္။  

 ကြင္းဆင္း၀န္ထမ္း (ေက်းရြာေစတနာ့လုပ္ 

အားေပးမ်ားအပါအ၀င္) 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား - 

 အဆင့္ ၁ မေဖာ္ေဆာင္မီ အနည္းဆံုးတစ္လ 

ႀကိဳတင္၍ေက်းရြာသို႔ဆက္သြယ္အသိေပးပါ။ 

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 ခရီးစရိတ္ႏွင့္ ေန႔တြက္စရိတ္ေပးရန္ ရိွမရွိ 

ဆံုးျဖတ္ပါ။  

 ေက်းရြာ၌ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိခဲ့ပါက ဆိုလာ၊ 

ဘတၳရီႏွင့္ ညပိုင္းအစည္း အေ၀းမ်ား၌         

ဖေယာင္းတိုင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါ။  

လုိအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား - 

 ကြန္ျပဴတာ 

 ကင္မရာ သို႕ စမတ္ဖုန္း 

 Tablet သို႔မဟုတ္ GPS စက္ 

 Projector ႏွင့္ ကားခ်ပ္ 
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ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အဆင့္ 

 

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -  

 ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

ႏွင့္ ေျမပံုမ်ားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈသည္ 

လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳ 

ပါ။  

 မိုးရာသီႏွင့္ ေႏြရာသီကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ပါ။ ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြသဲည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 

မုတ္သုန္ရာသီ၌ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကြင္း 

ဆင္းရာ၌ ပိုမိုခက္ခဲရႈပ္ေထြးလာေစႏုိင္သည္။ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရိွသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးအတြက္ 

ပို၍လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ႕ရွိရန္ လိုအပ္လာ 

သည္။ 
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ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးအစီအစဥ္ကို မေဖာ္ေဆာင္မီ လုပ္ငန္း 

စဥ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အစီအစဥ္အတြက္ လိုအပ္ 

သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားျပည့္စံုမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အဆင့္မ်ားအားလံုးကို 

ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ ဤအခန္း၌ အစီအစဥ္ခ်မွတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္ 

မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ အစီအစဥ္မစတင္မီ ဤအခ်က္မ်ားကို 

အေလးဂရုျပဳ၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာမက ကြင္းဆင္းေဖာ္ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ 

အသံုးျပဳမည့္ နည္းလမ္းကိရိယာမ်ားကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ 

သေဘာေပါက္ရန္လိုအပ္သည္။  

ပါ၀င္သူမ်ား - အခ်ိဳ႕ေသာအဆင့္မ်ားသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အစီ 

အစဥ္ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး အစီအမံမ်ားျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ 

သည္။ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ၊ လူထုဆက္ဆံေရးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ ေျမပုံကၽြမ္း 

က်င္ပညာရွင္တို႔ သံုးေယာက္ပါ၀င္၍ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 

LTP စမ္းသပ္စီမံကိန္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ အေအာင္ျမင္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ အဖြ႔ဲအေတာ္ 

မ်ားမ်ား၌ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ 

အတြက္ ကြင္းဆင္း၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳခ့ဲၾကသည္။ မိမိတို႔၏ အေျခအ 

ေနႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္မည့္ အဖြဲ႔တည္ေဆာက္ပံုကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳပါ။ 

ေက်းရြာအစည္းအေ၀းမ်ားကို ဦးစီးကမကထျပဳရန္အတြက္ လူထုဆက္ဆံေရး 

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ အလားတူကၽြမ္းက်င္မႈမ်ိဳးကို အသံုးျပဳ၍ အစည္း 

အေ၀းပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈအတြက္ ေျမပံုကၽြမ္း 

က်င္ပညာရွင္ျဖစ္သူအား တာ၀န္ေပးရန္ အႀကံျပဳလုိပါသည္။ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္မႈ 

စြမ္းရည္အားေကာင္းၿပီး ေဒသအခင္းအက်င္းကို ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သည့္ အဖြဲ႔၀င္ 

မ်ားျဖင့္ ကြင္းဆင္းအဖြ႔ဲကို ဖြဲ႔စည္းပါ။ ထို႔အျပင္ အဖြဲ႔အတြင္း ျမန္မာဘာသာ 

စကားျဖင့္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ စာစီစာရိုက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး အနည္းဆံုး 

ပါရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေလးအနက္တိုက္တြန္းလိုပါသည္။  

ရပ္ရြာလူထု၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ - သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ သင့္ 

ေလ်ာ္သည့္ ရပ္ရြာလူထုကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ေစရန္ ျပည္နယ္/တိုင္း 

ေဒသႀကီး၊ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ပါ။ ေက်းရြာ 

အုပ္စုအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳ 

မိန္႔ေတာင္းခံရယူပါ။ အဆင့္(၁)ပါ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ား (ဥပမာ 

ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအရာရိွမ်ား)ႏွင့္ 

အဆင့္(၂)ပါ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳမီ ေက်းရြာအရင္း 

အျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ ကနဦးသေဘာတူ 

ေဒသသုံးဘာသာစကား 

ေက်းရြာအတြင္း 

အမ်ားဆံုးေျပာဆိုသံုးႏႈန္းလ်က္

ရွိသည့္ေဒသသံုးဘာ 

သာစကားကိုအသံုးျပဳ၍ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

လိုအပ္သည္။ေဒသ 

အဖြဲ႔အစည္း၌ 

အဆိုပါဘာသာစကားကို 

မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ေျပာ 

ဆိုတတ္သူမ်ားမရွိပါက 

ဘာသာျပန္တစ္ဦးရွာေဖြရန္ 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္၍ 

ဘာသာျပန္မႈအတြက္ 

အခ်ိန္အနည္းငယ္ပိုယူ၍ 

ျပင္ဆင္ပါ(ဥပမာ-ဘာ 

သာျပန္မပါပဲ 

တစ္နာရီခန္႔အခ်ိန္ယူရမည့္ 

အစည္းအေ၀းတစ္ခုအတြက္ 

ဘာသာျပန္မည့္အခ်ိန္ကို 

ေနာက္ထပ္တစ္နာရီႏွင့္ 

တစ္နာရီခြခဲန္႔ထပ္တိုး 

အခ်ိန္ယူရန္စီစဥ္ပါ)။ 

အကယ္၍ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုေ

ျပာဆိုပါက(ဥပမာ- 

အျခားနယ္ေျမေဒသမွ 

လက္ရွိေက်းရြာသို႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား) 

၎တို႔ကိုယ္စား 

ဘာသာျပန္ေပးႏိုင္သူတစ္ဦးဦး

ကို၎တို႔အတြက္ 

ျပင္ဆင္ထားရွိေၾကာင္း 

ေသခ်ာေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။  
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ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါ။ စီမံကိန္း အေတြ႔အႀကံဳအရ 

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ ဆက္ဆံေရးတည္ 

ေဆာက္ထားျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ မ်ားစြာအေထာက္ 

အကူျဖစ္ေစသည္။ အဆင့္(၁)ကို မစတင္မီ တိုင္းတာမွတ္တမ္းတင္မည့္ နယ္ေျမ 

အက်ယ္အ၀န္း (ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာစသည္ျဖင့္)ကို ရပ္ရြာ 

လူထုႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ပါ။ စမ္းသပ္စီမံကိန္းအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ေက်းရြာ 

အုပ္စုတစ္ခုအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားကို တိုင္းတာမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။   

 

ေနာက္ခံသုေတသနျပဳျခင္း။ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ 

ရပ္ရြာလူထုအား(အဆင့္ ၁ ႏွင့္ ၂) ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ 

ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ၌ ရွိထားၿပီး 

ျဖစ္သည့္ ေျမႀကီးေျမပုံမ်ားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းပါ။ ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားအတြင္း ေက်းရြာလူဦးေရအေရအတြက္၊ ေနထုိင္သည့္တိုင္းရင္းသား 

မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ အထင္ကရသမိုင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာ 

အုပ္စုမ်ားပါ၀င္သည္။ ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းစီ၏ အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကို ေက်းရြာရာဇ၀င္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ား၌ (အဆင့္ ၃) ေကာက္ယူ 

စုစည္းမည္ျဖစ္သည္။  

နည္းပညာႏွင့္ ကိရိယာမ်ား - ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူရာ၌ 

အသံုးျပဳမည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ပါ။ စမ္းသပ္ 

စီမံကိန္းအဖြ႔ဲမ်ားသည္ ကြင္းဆင္းရာ၌ လက္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ၊ Tablet၊ ကမာၻ႔ 

တည္ေနရာျပစနစ္(GPS)စက္၊ ဘတၳရီစနစ္သံုး ပရုိဂ်က္တာတို႔ကို တစ္ပါတည္း 

ယူေဆာင္သြားပါသည္။ ဤအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုး ကိရိယာမ်ားသည္ အခ်က္ 
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အလက္မ်ားကို ေခတ္မီသတင္းအခ်က္အလက္စုစနစ္မ်ားထသဲို႔ အဆင္သင့္ 

ေပါင္းစည္းႏိုင္ေစသည့္ ပုံစံမ်ားျဖင့္ အလ်င္အျမန္ဖမ္းယူ၍ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္သည့္အျပင္ 

အခ်က္အလက္သိုေလွာင္စုေဆာင္းမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈကို အေထာက္အကူျပဳ၍ 

ေျမပုံထုတ္ရာတြင္လည္း ပိုမိုလြယ္ကူျမန္ဆန္ေစႏုိင္သည္။ စမ္းသပ္စီမံကိန္းအဖြဲ႔ 

သည္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္တေလ်ာက္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို တိုင္းတာအတည္ျပဳရာ၌ 

လက္ကိုင္ဖုန္း သို႔မဟုတ္ Tablet ႏွင့္ ကမာၻ႔တည္ေနရာျပစနစ္(GPS)စက္မ်ားျဖင့္ 

မိုဘိုင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို အသံုးခ်ခဲ့ၾကသည္။ 

ဤနည္းအားျဖင့္ လံုေလာက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းေကာက္ 

ယူႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ မတူကြျဲပားသည့္ နည္းပညာမ်ားကိုပါ 

ေလ့လာသင္ယူခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ဤနည္းပညာမ်ားအားလံုးကို အသံုးျပဳရမည္ 

ဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း အနည္းဆံုးအားျဖင့္ လက္ေတာ့ကြန္ျပဴတာတစ္လံုးႏွင့္ 

စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး သို႔မဟုတ္ Tablet တစ္ခုအသံုးျပဳရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။   

ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ 

ကိစၥအ၀၀ကို ကင္မရာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 

ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ အလြန္တန္ဖိုးရွိပါလိမ့္မည္။ အေကာင္းစားကင္မရာျဖစ္ရန္ 

မလိုအပ္ဘဲ ဖုန္းကင္မရာရိွရံုျဖင့္ လံုေလာက္ပါသည္။ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ 

မွတ္တမ္းတင္ရာ၌ ျမင္သာသည့္ ရုပ္ပံုမွတ္တမ္းသည္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ 

အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္း၌ ဓာတ္ပုံ 

မွတ္တမ္းယူရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

မိုဘိုင္းစက္မ်ား (စမတ္ဖုန္း သို႔မဟုတ္ Tablets)ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ 

ပါသည္။ ဖုန္းအမ်ားစု၌ GPS၊ ကင္မရာ၊ နံပါတ္ႏွင့္ စာသားမ်ားကို ရိုက္ႏွိပ္ရန္ 

လက္ကြက္တစ္ခု ထည့္သြင္းပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။ သံုးစြသဲူအမ်ားစုက သမားရိုးက် 

ကမာၻ႔တည္ေနရာျပစနစ္(GPS)စက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဘာပင္ႏွင့္ စာရြက္မ်ားကို 

အသံုးျပဳျခင္းထက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ေကာက္ယူစု 

ေဆာင္းျခင္းကို ပုိမိုအားသန္ၾကသည္။ စမ္းသပ္စီမံကိန္းအတြင္း သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရန္ စမတ္ဖုန္း သို႔မဟုတ္ Tablet ကို အသံုးျပဳရသည့္ 

မိုဘိုင္းအေျချပဳ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို (ေနာက္ 

ဆက္တြဲ (ည) ကို ၾကည့္ပါ) စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ဤလက္စြလဲမ္းညႊန္သည္ 

မိုဘိုင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ ကိရိယာတစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျပာင္းလဲသံုးစြဲရန္ 

အားေပးထားျခင္းမရွိသျဖင့္ အဖြ႔ဲအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ 

အခမဲ့သံုး စြခဲြင့္ျပဳထားၿပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူသည့္ Kobo Toolbox ကုိ 

အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အကယ္၍ ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းအေနျဖင့္ မုိဘိုင္းအခ်က္ 

အလက္ေကာက္ယူမႈနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အခ်က္အလက္ 

ေကာက္ယူမႈပံုစံမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ စမ္းသပ္ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ အခ်ိန္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ 

ေဒသအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ 

ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြေဲရးဆုိင္ရာ 

အရင္းအျမစ္မ်ား  

အခ်က္အလက္ျဖန္႕ေ၀ျခင္း၊ 

သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္အတူ  

တကြေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြဲဲမႈ 

ဆိုင္ရာေနာက္ဆံုးရအခ်က္ 

အလက္မ်ားအတြက္ 

OneMapMyanmar 

https://www.facebook.com/

OneMapMyanmar/ 

ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြေဲရး 

နည္းပညာအရင္းအျမစ္မ်ား၊ 

ေျမျပင္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 

GISသင္တန္းမ်ားအတြက္ 

Myanmar Information 

Management Unit  

http://www.themimu.info/gi

s-resources 

သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ 

ျမန္မာနုိင္ငံအစီစဥ္ WCS  

https://programs.wcs.org/m

yanmar/  

ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြေဲရး 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္  

GMap.http://gmap-

myanmar.blogspot.com 

https://www.facebook.com/OneMapMyanmar/
https://www.facebook.com/OneMapMyanmar/
http://www.themimu.info/gis-resources
http://www.themimu.info/gis-resources
https://programs.wcs.org/myanmar/
https://programs.wcs.org/myanmar/
http://gmap-myanmar.blogspot.com/
http://gmap-myanmar.blogspot.com/
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အနည္းငယ္ခန္႔ ပုိမိုထည့္သြင္းျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆက္ 

တြဲ (ခ)ႏွင့္ (ဇ) တို႔၌ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ နမူနာပံုစံမ်ားပါရိွၿပီး ေနာက္ 

ဆက္တြဲ (က)၌ မိုဘိုင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈသင္တန္းပို႔ခ်ရာ၌ လိုအပ္ 

မည့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားက မုိဘိုင္း 

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈကို အသံုးျပဳရာ၌ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ ယူစုေဆာင္းရန္ႏွင့္ 

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္တိုင္းတာသတ္မွတ္စဥ္အတြင္း ေျမျပင္တိုင္းတာေရးအခ်က္ 

အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းရန္ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ေပၚ အေျခ 

ခံေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္(အဆင့္ ၅ ကို ၾကည့္ပါ)။ မိုးရာသီအတြင္း 

ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆို 

ပါက မိုဘိုင္းစက္မ်ားအတြက္ ေရစုိခံအိတ္မ်ား အရန္သင့္ေဆာင္ထားရန္ 

လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။  

  

ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြေဲရးနည္းပညာအရင္းအျမစ္မ်ား - ေခတ္မီွေျမျပင္ တိုင္းတာ 

ေရး အခ်က္အလက္စနစ္၌ ရရိွလာသည့္ရလဒ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ 

ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပထ၀ီသတင္းအခ်က္ အလက္စီမံခန္႔ခြ ဲ

ေရးစနစ္(GIS)၊ သို႔မဟုတ္ ကြန္ျပဴတာစနစ္သံုး ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြမဲႈစနစ္ကို 

မွီခုိအားထား ျခင္းျဖစ္သည္။ စမ္းသပ္စီမံကိန္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူအား 

အခမဲ့သံုးစြခဲြင့္ျပဳထားၿပီး အင္တာနက္မွ ေဒါင္းလုပ္လုပ္နိုင္သည့္ Quantum GIS 

(သို႔မဟုတ္ QGIS)ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ 

မႈမျပဳမီ မည္သည့္ GIS အရင္းအျမစ္မ်ားရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ဦးစြာေဖာ္ထုတ္ေရြး 

ခ်ယ္ပါ။ ထိုအရင္း အျမစ္မ်ား၌ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီ သို႔မဟုတ္ 

သင္တန္း (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားကြက္ပါစာသားႏွင့္ ေနာက္ဆက္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ 

ေဒသအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 

ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြေဲရးဆုိင္ရာ 

အရင္းအျမစ္မ်ား  

အမ်ားျပည္သူအတြက္ 

အခမဲ့သံုးစြခဲြင့္ျပဳထားသည့္ 

ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြေဲရးစနစ္ 

အတြက္  

Quantum GIS 

https://qgis.org 

ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္အတူ 

အခမဲ့သံုးစြဲႏိုင္သည့္ေျမႀကီးေျမပံု

ေရးဆြေဲရး ကိရိယာအတြက္  

Google Earth 

https://www.google.com/ea

rth/ 

 

 

 

https://qgis.org/
https://www.google.com/earth/
https://www.google.com/earth/
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တြဲ (က)ကို ၾကည့္ပါ)တို႔ ပါ၀င္ပါလိမ့္မည္။ ေျမပုံေျမပုံေရးဆြေဲရးလုပ္ငန္း စတင္ 

မေဖာ္ေဆာင္မီ စမ္းသပ္စီမံကိန္းအဖြဲ႔၀င ္ ေျမပုံကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးတစ္ 

ေယာက္မွ် GIS ကို အသံုးျပဳခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အလိုက္ 

သင္တန္းႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား လက္ခံရရိွခဲ့သျဖင့္ ေျမပုံတိုင္းတာေရးဆြဲ 

မႈလုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤလက္စြလဲမ္းညႊန္၌ GIS 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေျမပုံမ်ားထုတ္ရာ 

၌ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေယဘုယ် အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ၊ အခ်က္အလက္ 

စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ေျမပုံေရးဆြထဲုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စတင္ေဖာ္ေဆာင္မႈမျပဳမီ နယ္ေျမေဒသ၏ ေကာင္းကင္ 

ဓါတ္ပံုံုမ်ားႏွင့္ UTM(Universal Transverse Mercator) ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ျပ 

ေျမပုံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္ ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြမဲႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 

ပိုင္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ လက္တြအဲလုပ္လုပ္ပါ။ UTM ေျမမ်က္ႏွာ 

သြင္ျပင္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ 

ရပ္ရြာလူထု၏ လက္ရွိေျမအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း 

နယ္ေျမအတြင္းရွိ အေျခခံက်သည့္ ပထ၀ီေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ (လမ္းမ်ား၊ 

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေတာင္တန္းမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား)ကို အၾကမ္းဖ်င္းနားလည္ 

သေဘာေပါက္ေစႏိုင္ပါသည္။ အရည္အေသြးျမင့္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံုံမ်ားသည္ 

ရပ္ရြာတစ္ခုကို အေသးစိတ္ရႈျမင္ႏိုင္သည့္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုကိုရရိွေစသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္၌ ေနာက္ဆံုးရပံုရိပ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အလြန္အေရး 

ႀကီးသည္။ ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြဲရာ၌ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာပုံရိပ္မ်ားကုိ 

ပိုမုိနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြမဲႈ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 

ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ လက္တြအဲလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

ပို၍အေသးစိတ္က်ေသာ ေက်းရြာငယ္မ်ား၏ ပံုမ်ားရယူရန္အတြက္ UAV သို႕ 

ဒရုန္းစ္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားပါ၀င္ပါလိမ့္မည္။ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား - မွတ္တမ္းတင္သည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ကို မစတင္မီ ေမွ်ာ္မွန္း ရလဒ္မ်ားကို တိတိက်က်ေရးဆြသဲတ္မွတ္၍ 

အဆိုပါရလဒ္မ်ားျပည့္မွီလာေစမည့္ တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ တိုင္းတာရန္ 

အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ထားရန္လိုအပ္သည္။ အစည္းအေ၀းတိုင္း၏ 

တက္ေရာက္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အၿမဲ 

မျပတ္မွတ္တမ္းတင္ထားရွိပါ။ မွတ္တမ္းတင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ 

ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို 

ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ျခင္းအားျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္အညီ 

ပံုမွန္တိုးတက္ေနမႈရွိမရွိ တိုင္းတာရာ၌ အကူအညီရေစပါလိမ့္မည္။ သတင္း 
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အခ်က္အလက္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ 

ေလွ်ာက္ရရိွလာသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳ 

ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူမႈေပၚ အေျခခံ၍ အဖြဲ႔၏ 

လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အလိုက္သင့္မြမ္းမံျပင္ဆင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေက်းရြာစာရင္း 

မွတ္တမ္းကို စုစည္းျပင္ဆင္ရာ၌ ရည္ညႊန္းကိုးကားႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ေပးသည္။ စမ္းသပ္စီမံကိန္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ 

ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တိုင္းတာမွတ္သားရန္အတြက္ Tablet 

ျဖင့္ မိုဘိုင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈပုံစံမ်ားကို အသံုးျပဳခ့ဲသည္။ 

ေနာက္ဆက္တြဲ(ခ)အတြင္း အခ်က္အလက္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္မႈအတြက္ 

နမူနာပံုစံမ်ားပါရိွသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို က်ယ္ျပန္႔ 

ျပည့္စံုစြာျဖင့္ တိတိက်က်မွတ္တမ္းတင္ရန္ ရပ္ရြာလူထု သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားထံ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ 

ဤပံုစံမ်ားကိုျဖည့္စြက္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 

ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား   

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ(က)။  အရင္းအျမစ္မ်ား 

- မိုဘိုင္းနည္းပညာသံုး အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူမႈ 

သင္တန္း 

- ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြမဲႈဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား 
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 ေနာက္ဆက္တြ ဲ (ခ)။ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ 

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ နမူနာပုံစံမ်ား  

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ (ဇ)။ နမူနာအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ 

ရည္ညြန္းေဖာ္ျပခ်က္ဇယားမ်ား (Attribute Tables) 

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ (ည)။ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြဲ 

ေရးအတြက္ မုိဘိုင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ နည္းလမ္းမ်ား 
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အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ား 

 ကိုယ့္အဖြ႕ဲအစည္းအတြက္ လံုး၀အသစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေက်းရြာ 

အုပ္စုေတြမွာ အလုပ္မလုပ္ပါနဲ႔။ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 

ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ထားၿပီး ကိုယ့္ရံုးန႔ဲအလွမ္းမေ၀း 

လြန္းတဲ့ နယ္ေျမမ်ိဳးေတြကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ပါ။  

 တကယ္လို႔ ေက်းရြာအုပ္စုက ကိုယ့္ရံုးနဲ႔ အရမ္းေ၀းေနမယ္ 

ဆိုရင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေက်းရြာထဲမွာ သြားေနၿပီးေတာ့ 

ရပ္ရြာလူထုနဲ႔ ပိုၿပီးရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္လာေအာင္ အခ်ိန္ယူပါ။  

 အဖြ႕ဲအစည္းတိုင္းက ပါ၀င္ေပးၾကတဲ့ ရပ္သူရြာသားေတြ 

အတြက္ ခရီးစရိတ္နဲ႔ ေန႔တြက္စရိတ္ေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၾကတာ 

မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေငြေၾကးအသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ သက္ 

ေရာက္မႈေတြနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္အဖြ႔ဲအစည္း အလုပ္မစခင္ကတည္းက 

ျပတ္ျပတ္သားသားဆံုးျဖတ္ထားဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။  

 ရြာသူရြာသားေတြအတြက္ မုန္႔ပဲသေရစာေတြ ေကၽြးေမြး 

ဧည့္ခံၿပီးေတာ့ ဒီကုန္က်စရိတ္ကို အစီအစဥ္ခ်မွတ္ကတည္း 

က ဘတ္ဂ်က္မွာ ေသခ်ာထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါ။  

 အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ေက်းရြာစာရင္း 

မွတ္တမ္းမွာ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳဖုိ႔ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ 

ဓာတ္ပံု မွတ္တမ္းယူထားပါ။   

 လုပ္ငန္းစဥ္မစခင္ကတည္းက လိုအပ္မယ့္ နည္းပညာနဲ႔ 

ကိရိယာေတြ အရင္းအျမစ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ျပင္ဆင္ထားပါ။  

 လုပ္ငန္းစဥ္မစခင္ကတည္းက ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြေဲရး 

နည္းပညာအကူအညီ သို႔မဟုတ္ လိုအပ္မယ့္သင္တန္း 

အရင္းအျမစ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ျပင္ဆင္ထားပါ။  
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အဆင့္ ၁။ 

အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပါ၀င္သူ 

မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 

 

 

 

  

အဆင့္ ၁။ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 

ပါ၀င္မည့္သူမ်ား - 

 ေဒသအဖဲြ႔အစည္းမ်ား 

 ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရိွသူမ်ား 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား - 

 ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ား 

တက္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ အစည္းအေ၀းကို 

ဂရုတစိုက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္၊  

 ေက်းရြာအစည္းအေ၀းမတိုင္မီ 

အနည္းဆံုးတစ္ပတ္ ႀကိဳတင္၍ အက်ိဳးသက္ 

ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္၊  

 အက်ိဳးသက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ဖြဲ႔ 

ခ်င္းစီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းျခင္းသည္ အဖြ႔ဲႀကီး 

ျဖင့္စုေပါင္းက်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းထက္ 

ပိုမုိလြယ္ကူေၾကာင္း ဂရုျပဳရန္၊  

 အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္တစ္ခုျပင္ဆင္ထားရွိ

ရန္ (ေနာက္ဆက္တြဲြဲ ဃ ပါ နမူနာကိုၾကည့္ပါ) 
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အဆင့္ ၁။ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 

လုိအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား - 

 အစည္းေ၀းအစီအစဥ္ 

 ပရုိဂ်က္တာနွင့္ ပိတ္ကား 

 ကြန္ျပဴတာ  

 ကင္မရာ 

 လိုအပ္ပါက ခန္းမငွားရန္းရန္ 

 အဆင့္(၉)ဆင့္ပါ ကာတြန္းပိုစတာမ်ား  

 နာမည္စာရင္းစာရြက္မ်ားႏွင့္ 

စည္းေ၀းမွတ္တမ္းပံုစံ  

 NLUP ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ 

 Smartphone/Tablets 

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -  

 အစည္းအေ၀းတစ္ခုသည္ ေန႔တစ္ပိုင္းထက္ 

ပို၍ ၾကာမႈမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ (ပံုမွန္ 

အားျဖင့္ ၂ နာရီ မွ ၄ နာရီအၾကား) 
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ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားထံမွ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးပါက ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းအေနျဖင့္ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္း 

တင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွင္းလင္း 

တင္ျပရန္အတြက္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား၊ 

ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ စီစဥ္က်င္းပရန္ 

လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို 

ဆက္ သြယ္ရန္လိုအပ္သည္။  

 တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္ႏွင့္ခရိုင္တာ၀န္ရိွသူမ်ား  

 ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

 ေက်းရြာအုပ္စုစာေရး 

 ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား (ဆယ္အိမ္မွဴးႏွင့္ ရာအိမ္မွဴးတို႔အပါအ၀င္) 

 လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြေဲရးနွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန (DALMS)  

 သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန(MONREC) 

 အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD)  

 တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား (ဥပမာ ။ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း 

အရံုး (KNU)) 

 ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ ေျမယာမွတ္ 

ပံုတင္လက္၀ယ္ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္သီး 

ပုဂၢလလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 

 နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႔ (အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔) 

ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရာ၌ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာအက်ိဳး 

သက္ဆိုုင္သူမ်ားအားလံုး တရား၀င္ျဖစ္ေစ အလြတ္သေဘာျဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္ 

ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေစျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ပါ၀င္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အေရးႀကီး 



26 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

သည္။ ပုံစံ (၃) တြင္ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္းမွအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအားလံုး 

နွင့္မည္သို႔ထိေတြ႔ဆက္ဆံသည္ကို ဥပမာအေနျဖင့္ျပသထားပါသည္။ ရပ္ရြာ 

အရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၌ အစိုးရဦးစီးဌာနမ်ားအၾကား 

ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအၾကားေသာ္လည္းေကာင္း ရွိေန 

သည့္ေျမအသံုးျပဳမႈကို တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ 

ပုံစံ ၃: ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာေျမအရင္းျမစ္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူအားလုံးနွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း 

ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဆင့္မွသည္ ရပ္ရြာအဆင့္ရိွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီး 

သည္။ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ ပါ၀င္သူအားလံုးကို ႀကိဳတင္အသိေပးထားျခင္းအားျဖင့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑၏ ေထာက္ခံမႈကိုရရွိေစႏုိင္သည္။ 

တတ္ႏိုင္သမွ် ေစာလွ်င္စြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆံုးထြက္ေပၚ 

လာမည့္ ေျမပုံ၏တရား၀င္မႈကို အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူအားလံုး လက္သင့္ခံႏိုင္ 

သည့္ အလားအလာ ျမင့္မားလာေစၿပီး နယ္နိမိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမအသံုးျပဳမႈ 

အေပၚ အနာဂတ္တြင္ အျငင္းပြါးမႈမ်ားကိုနည္းပါးသြားေစႏိုင္ပါသည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

 ေဒသႏၱရအစိုးရႏွင့္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္၊ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြသဲည့္ 

နည္းလမ္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးမည္သည့္ရလဒ္မ်ား (ဥပမာ ေက်းရြာ 

အုပ္စုအတြင္းရွိ စာရင္းမွတ္တမ္း၊ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ေျမအရင္းအျမစ္ျပ 

ေျမပုံ) ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္ 

သေဘာေပါက္သြားေစရန္။  

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ 

 နယ္ေျမေဒသအတြင္းရွိ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္ 

မ်ားႏွင့္ အျခားဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား ပါ၀င္လာမည္။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 27 

 
 

 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္နည္းလမ္းမ်ား  

၁-၁။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္၊ 

အခန္းထဲရွိ တစ္ဦးခ်င္းစီကို အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ မိတ္ဆက္ေစပါ။  

၁-၂။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ မိတ္ဆက္တင္ျပရန္၊ 

အစည္းအေ၀းႏွင့္ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မည္မွ် 

အေရးႀကီးေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။  

 ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး 

သည္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္၍ ၎တို႔၏ေျမသယံဇာတ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ 

သည္။  

 အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္လ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္း 

တင္ေရးသည္ ေျမသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးကုိ 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏုိင္ေစသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ 

ျဖစ္သည္။  

 ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးသည္ ေဒသတြင္းအက်ိဳးသက္ဆိုင္ 

ပါ၀င္သူမ်ားအား ေျမပုံမ်ားႏွင့္ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးမည္ 

ျဖစ္သည္။ ဤအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ေျမယာ 

အသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေျမပုံမ်ားႏွင့္ စာရင္းမွတ္တမ္း 

မ်ားသည္ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကို အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ 

စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံေရးကိရိယာမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။  

၁-၃။ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္(NLUP)၊ 

NLUP တစ္ခုလံုးကို ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္အတြက္ NLUP ရွင္းလင္းတင္ဆက္ 

မႈကိုအသံုးျပဳ၍ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပပါ 

(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RP.pdf)။  

၁-၄။ “ကြ်န္ုပ္တုိ႕ေျမပုံ ကြ်န္ုပ္တုိ႕ေျမ” ဗီဒီယုိကုိျပရန္၊  

“ကြ်နု္ပ္တို႕ေျမပုံကြ်နု္ပ္တို႕ေျမ”ဗီဒီယို(https://www.landlinks.org/2017/10/t

gcc-burma-mapping-land-full-version/) ကို မိတ္ဆက္ျပသ၍ အက်ိဳးသက္ 

ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး ၾကည့္ရႈျပီးပါက လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား 

ကိုေျဖဆိုေပးပါ။  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RP.pdf
https://www.landlinks.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land-full-version/
https://www.landlinks.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land-full-version/


28 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

၁-၅။ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္၊  

လက္စြလဲမ္းညႊန္ကို အရင္းအျမစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ မိတ္ဆက္တင္ျပ၍ အဆင့္ 

ကိုးဆင့္ပါကာတြန္းသရုပ္ေဖာ္ပံု(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RF

.pdf)  ပိုစတာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းရွိ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီ 

ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ။ 

၁-၆။ ေက်းရြာအုပ္စုကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္၊  

ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္း 

တင္ျပပါ။ ေက်းရြာအုပ္စုေျမပုံမ်ား အရန္သင့္ရွိပါက အဖြဲ႔ကိုျပသပါ။ ဤရပ္ရြာ 

လူထုအတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 

ထားၿပီးျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ 

ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ 

ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူပါ။  

၁-၇။ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးရန္၊  

စီမံကိန္း၏လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ေက်းရြာလူထုအား (အဆင့္ ၂)ကို အေသး 

စိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရိွမရွိ ေမးျမန္းပါ။ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေနာက္ဆံုးရ အေျခအေနမ်ားကို အသိေပးမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ား(ေက်းရြာေျမပုံမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုေျမပုံႏွင့္ 

စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား)ကို ရွင္းလင္းတင္ျပမည့္ က႑စံုအက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္ 

သူမ်ားအစည္းအေ၀း (အဆင့္ ၈)သို႔ ျပန္လည္ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိ 

ေပးထားပါ။ 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RF.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RF.pdf


ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 29 

 
 

 

 

ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား 

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ(က)။ အရင္းအျမစ္မ်ား 

- NLUP ႏွင့္ ယင္း၏အေရးပါမႈကို ရွင္းလင္းတင္ဆက္မႈ 

(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RP.pdf) 

- “ကြ်နု္ပ္တို႕ေျမပုံ ကြ်နု္ပ္တို႕ေျမ” ဗီဒီယို (https://www.land-

links.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land-full-

version/) 

- အဆင့္ကိုးဆင့္ပါ ကာတြန္းသရုပ္ေဖာ္ပံု ပုိစတာမ်ား 

(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RF.pdf) 

 ေနာက္ဆက္တြ ဲဃ ။ နမူနာအစီအစဥ္  

- အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ အစည္းအေ၀း  

 

  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RP.pdf
https://www.land-links.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land-full-version/
https://www.land-links.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land-full-version/
https://www.land-links.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land-full-version/
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RF.pdf


30 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

 

 

  

အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ား 

 ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းအေနျဖင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ 

လူထုအၾကား စကား၀ိုင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္၍ 

ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ဘက္မလိုက္သည့္ တတိယအစုအဖြဲ႔၏ အခန္းက႑မွ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။   

 အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ေကာင္းသည္နွင့္ 

အည ီ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားမွ ေက်းရြာအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ 

ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအေပၚ တရား၀င္အသိအမွတ္ 

ျပဳႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး ျမင့္မားေလေလျဖစ္သည္။  

 ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားျဖစ္သည့္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 

မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 

ပါ၀င္ေစပါ။ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ား အစည္းအေ၀းသို႔တက္ 

ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသူမ်ားအား သီးျခားေတြ႔ဆံုစည္းေ၀း၍ စီမံကိန္း 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းအသိေပးရန္ 

လိုအပ္သည္။ 

 ခရုိင္အဆင့္ အစုိးရဌာနမ်ားကို ဦးစြာဆက္သြယ္အသိေပးၿပီးမွ 

ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားအား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပါက ပို၍အကူအညီရပါ 

လိမ့္မည္။  

 လိုအပ္ပါက အျခားအစုိးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား 

စီစဥ္က်င္းပႏိုင္ေစရန္ နယ္ခံ MONREC အရာရွိကို အကူအညီ 

ေတာင္းပါ။  

 ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပ 

ရန္အတြက္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအားလံုးပါ၀င္သည့္ အစည္းအေ၀း 

မတိုင္မီ နယ္ခံအရာရိွမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းထားပါ။  

 အစည္းအေ၀း၌ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားထုႏွစ္ရပ္စလံုး ပါ၀င္မႈရွိ 

ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။  
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အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ား  

 ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမတစ္ခုတည္း၌ အာဏာပိုင္မ်ား 

အားလံုးႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အေစာဆံုးဆက္သြယ္၍ ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀း 

ထားႏိုင္ပါက အေထာက္အကူရပါလိမ့္မည္။ 

 တက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္း၊ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ႏွင့္ ကာတြန္းပို 

စတာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ စည္းေ၀းေထာက္ကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား အဆင္သင့္ 

ျပင္ဆင္ထားပါ။  

 အစီအစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီ၌ တာ၀န္ယူမည့္ အဖြဲ႔၀င္အသီးသီး၏ အခန္း 

က႑မ်ားကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားပါ။  

 မစတင္မီ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို(ဥပမာ ပရုိဂ်က္တာႏွင့္အသံ 

စနစ္) စမ္းသပ္စစ္ေဆးပါ။  

 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖင့္ 

နားလည္လြယ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားကို ျဖန္႕ေ၀ႏုိင္ပါက မီဒီယာၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ ေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ားကို (ဥပမာ ကာတြန္းပိုစတာမ်ား၊ 

ေျမအတန္းအစားအလိုက္ခြျဲခားေဖာ္ ျပထားသည့္ ပိုစတာမ်ား၊ ဗီဒီယို 

မ်ားႏွင့္ PowerPoint ရွင္းလင္းတင္ဆက္မႈမ်ား) အသံုးျပဳပါ။ 

 အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ေစလိုသူမ်ား အားလပ္ခ်ိန္ကို ခ်ိန္ညွိ 

ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားပါ။  

 ေခါင္းစဥ္အားလံုးကို တင္ျပႏုိင္ေစရန္ လံုေလာက္သည့္အခ်ိန္ဇယား 

ေရးဆြထဲားပါ။  

 ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ယႏၱရားတစ္ခုခ်မွတ္၍ 

ယင္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ ယင္းယႏၱရားအတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

တစ္ေလွ်ာက္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားအား ျပန္လည္အစီရင္ခံ 

တင္ျပသည့္ အေလ့အထကိုပါ ထည့္သြင္းထားရွိပါ။  
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အဆင့္ ၂။ စီမံကိန္းအား 

ေက်းရြာလူထုနွင့္ 

မိတ္ဆက္ျခင္း  
 

 

 

 

 

 

 

  

အဆင့္ ၂။ စီမံကိန္းအား ေက်းရြာလူထုနွင့္ မိတ္ဆက္ 

ျခင္း (COMMUNITY SENSITIZATION)၊ 

 

ပါ၀င္ၾကသူမ်ား - 

 ေဒသအဖြ႔ဲအစည္း ပံ့ပုိးကူညီသူမ်ား (က်ား/မ) 

 ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

 ရြာသူရြာသားမ်ား (က်ား/မ၊ လူငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီး 

ရြယ္အိုမ်ား)  

 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား -  

 အစည္းအေ၀းမစတင္မီ အစည္းအေ၀းက်င္းပ 

မည့္ေနရာ (ဥပမာ ေက်းရြာခန္းမ (၀ါ) ေက်းရြာ 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း)ကို အသံုးျပဳခြင့္ရရိွေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ထားရန္၊  

 ဆႏၵရွိပါက အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူေပါင္းစံု ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္ေရး အစည္းအေ၀းမွ အစီအစဥ္ကို 

အသံုးျပဳရန္ (ပူးတြဲ ဃ ကိုၾကည့္ပါ)၊  

 အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိမိတို႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ား 

ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ၍ ေမးခြန္းေမးျမန္းႏိုင္ 

ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးရန္၊  

 အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲ 

ခတ္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္ (ဥပမာ အမည္စာရင္းစာရြက္ 

မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား) 
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အဆင့္ ၂။ စီမံကိန္းအား ေက်းရြာလူထုနွင့္ မိတ္ဆက္ 

ျခင္း (COMMUNITY SENSITIZATION)၊ 

 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား - 

 အဆင့္ကိုးဆင့္ပါ ကာတြန္းသရုပ္ေဖာ္ပံု ပိုစတာ 

မ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့ရန္ (အရင္းအျမစ္လံုေလာက္ပါ 

က တစ္ရြာလွ်င္ မိတၱဴတစ္စံုစီ)။ သတင္းအခ်က္ 

လက္မ်ားေကာက္ယူရန္သတိရပါ။(ဥပမာ။ တက္ 

ေရာက္သူစာရင္း၊အစည္းေ၀းမွတ္တမ္းမွတ္ရန္) 

လုိအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား -  

 ပရုိဂ်က္တာႏွင့္ ပိတ္ကား 

 လက္ေတာ့ကြန္ျပဴတာ 

 အဆင့္ကိုးဆင့္ပါ ကာတြန္းသရုပ္ေဖာ္ပံု ပုိစတာ 

မ်ား  

 အစည္းအေ၀းအစီစဥ္ 

 တက္ေရာက္သူစာရင္းႏွင့္ 

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းပံုစံ  

 ကင္မရာ 

 Tablet 

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - 

 ညအခ်ိန္ ျဖစ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ပင္ အမ်ားစုတက္ 

ေရာက္ႏုိင္မည့္အခ်ိန္၌ အစည္းအေ၀းမ်ားကို စီစဥ္ 

က်င္းပရန္၊  

 ေက်းရြာအစည္းအေ၀း က်င္းပသည့္အခါ သံုးနာ 

ရီထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ 

ရြက္ရန္၊  
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ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းအေနျဖင့္ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရး လုပ္ငန္း 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္လည္ပတ္ပံုကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပရန္အတြက္ 

ေက်းရြာတစ္ခုခ်င္းစီရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေတြ႔ဆံု 

ေဆြးေႏြးရမည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားက ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ား 

မေဖာ္ေဆာင္မီ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား ျခံဳငံုတင္ျပ၍ အစီအစဥ္ ေရး ဆြခဲ်မွတ္ႏိုင္ရန္ 

အကူအညီေပးပါလိမ့္မည္။ အဆင့္ (၂) သည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္ ၎တို႔၏ 

ရပ္ရြာမ်ားအား မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔အက်ိဳးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသူ 

ရြာသားမ်ားကို လည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိသြားေစႏိုင္သည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

 ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းအေနျဖင့္ ရပ္သူရြာသားမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ 
၍ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ 
ရြက္သြားရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ 
အခန္းက႑အေပၚ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိျမင္နား လည္သြားေစရန္၊ 

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ 

 လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ရြာသူရြာသားမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္လာၿပီး မွတ္ 
တမ္းတင္ေရးႏွင့္ ေျမပုံဆြတဲိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ 
လာကာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ဆႏၵရွိလာမည္။  

 လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေကာက္ယူရရွိခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေဒသအဖြ႔ဲအစည္း၊ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ OneMap Myanmar 
(ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ) ရွိ အခ်က္အလက္မွ်ေ၀ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို 
ၾကည့္ပါ) ကဲ့သို႔ေသာ အျခားဆက္စပ္မႈရွိသည့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ား 
အားမွ်ေ၀ေပးရန္ႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရပ္ရြာလူထုမွ 
သေဘာတူလာမည္။  
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အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္နည္းလမ္းမ်ား 

၂-၁။ ေဒသအဖြဲ႔အစည္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္၊  

ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းႏွင့္ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါ။ အဖြဲ႔အစည္း 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။  

၂-၂။ လုပ္ငန္း၏ အေရးပါမႈႏွင့္ ရပ္ရြာမွရရိွမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ 
ရွင္းလင္းတင္ျပရန္၊  

ဤအစည္းအေ၀းႏွင့္ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မည္မွ် 

အေရးႀကီးေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုပါ။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ကိုးကားေဖာ္ 

ျပပါ။ 

 ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးသည္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ 

ေျမအသုံးျပဳမႈပုံစံမ်ားကို ေျမပုံဆြတဲိုင္းတာႏိုင္ေစသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ 

ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံရာ၌ ေျမပုံ 

ကို ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။  

 လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား မိမိတို႔၏သက္ဆိုင္ရာေဒသႏၱရ 

အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို 

ဖန္တီးေပးသည္။  

 ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးသည္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ ရပ္ရြာလူထု၏ သေဘာထားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ 

ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးသည္။  

၂-၃။ NLUP ကုိ ေျပာဆုိေဆြးေႏြး၍ “ကြ်န္ုပ္တုိ႕ေျမပုံ ကြ်န္ုပ္တုိ႕ေျမ” 
ဗီဒီယုိကုိ ျပသရန္၊   

NLUP တစ္ခုလံုးႏွင့္ ၎၏အေရးႀကီးပံုကို ရွင္းလင္းတင္ျပရန္အတြက္ ရွင္းလင္း 

တင္ဆက္မႈကိုအသံုးျပဳပါ(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RP.pdf)။ 

“ကြ်နု္ပ္တို႕ေျမပုံကြ်နု္ပ္တို႕ေျမ”ဗီဒီယို(https://www.landlinks.org/2017/10/t

gcc-burma-mapping-land-full-version/) ျပ၍ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္း 

တင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။  

၂-၄။ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္၊  

လက္စြလဲမ္းညႊန္ကို အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ မိတ္ဆက္တင္ျပၿပီး အဆင့္ 
ကိုးဆင့္ပါကာတြန္းသရုပ္ေဖာ္ပံုပိုစတာမ်ား(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/P
A00N2RF.pdf)  ကို အသံုးျပဳ၍ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းပါရိွသည့္ အဆင့္တစ္ခုခ်င္း 
ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ။ 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RP.pdf
https://www.landlinks.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land-full-version/
https://www.landlinks.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land-full-version/


 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္း 37 

 

၂-၅။ သက္ဆုိင္ရာအစုအဖြဲ႔မ်ားအားလုံး (အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ လူငယ္၊ 
သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား စသည္ 
ျဖင့္) ပါ၀င္ကုိယ္စားျပဳမႈရိွရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း ရွင္းလင္း 
တင္ျပရန္၊  

ေျမပုံဆြတဲိုင္းတာရာ၌ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေျမအရင္းအျမစ္အားလံုးကို ထင္ဟပ္မႈ 

ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ရပ္ရြာအ၀ွမ္းရွိ ေျမအသံုးျပဳမႈပုံစံမ်ားကို တိတိက်က် 

ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာ၏ အစိတ္အပုိင္းအသီးသီးမွ လူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ 

တို႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ရန္လိုအပ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး 

ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား ေျမအသံုးျပဳမႈပံုစံခ်င္း ကြျဲပားေလ့ရွိၿပီး လူနည္းစုမ်ား 

အေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔  လက္လွမ္းမီ ရယူအသံုးျပဳခြင့္ရရန္ မေသခ်ာ 

သကဲ့သို႔ ေျမတစ္ကြက္တည္းကိုပင္ (ဥပမာ ရာသီေပၚမူတည္၍ ေျမကိုစပါးစုိက္ 

ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း စားက်က္လႊတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း) 

ပံုစံအမ်ိဳး မ်ိဳးျဖင့္ အသံုးခ်မႈမ်ားလည္းရွိႏိုင္ပါသည္။ 

၂-၆။ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးရန္၊  

ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား ျပန္လည္ခ်ျပရန္ 

ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းရာ၌ ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ 

ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ႏွင့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈျပဳႏုိင္ရန္ 

အစည္းအေ၀းေခၚယူပါ။ အဆင့္ကိုးဆင့္ပါ ကာတြန္းသရုပ္ေဖာ္ပံု ပိုစတာမ်ားကုိ 

ေက်းရြာ၌ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ပါ။ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္၍ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ရပ္ရြာလူထုအား မည္ကဲ့သို႔အသိေပး ျပန္ၾကားသြားမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာဆုိအသိေပးထားပါ။ 
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ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား -  

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ(က)။ အရင္းအျမစ္မ်ား 

- NLUP ႏွင့္ ယင္း၏အေရးပါမႈကို ရွင္းလင္းတင္ဆက္မႈ 

(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RP.pdf) 

- “ကြ်နု္ပ္တို႕ေျမပုံ ကြ်နု္ပ္တို႕ေျမ” ဗီဒီယို (https://www.land-

links.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land-full-

version/)  

- အဆင့္ကိုးဆင့္ပါ ကာတြန္းသရုပ္ေဖာ္ပံု ပိုစတာမ်ား 

(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RF.pdf)  

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ(ဂ)။ ေက်းရြာစာရင္းးမွတ္တမ္းမ်ား  

- အခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေ၀ေရးသေဘာတူညီခ်က္ 

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ(ဃ)။ နမူနာအစီအစဥ္ 

- အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ား အစည္းအေ၀း နမူနာအစီအစဥ္ 

 

  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RP.pdf
https://www.land-links.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land-full-version/
https://www.land-links.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land-full-version/
https://www.land-links.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land-full-version/
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RF.pdf
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  အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ား 

 တက္ေရာက္သူစာရင္းမ်ား၊အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 

ကာတြန္းပိုစတာကဲ့သို႔ေသာ အစည္းအေ၀းေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ား 

ကို အဆင္သင့္ျပင္ထားပါ။  

 အစီအစဥ္အလိုက္ တာ၀န္ယူမည့္ အဖြဲ႔၀င္အသီးသီး၏ အခန္း က႑ကို 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားပါ။  

 ပစၥည္းကိရိယာမ်ား(ဥပမာ - ပရိုဂ်က္တာ)ကို ႀကိဳတင္စစ္ေဆး၍ 

အျပည့္အ၀အားသြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 

ထားပါ(ဥပမာ လက္ေတာ့ကြန္ျပဴတာႏွင့္ ကင္မရာ)။ 

 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖင့္ 

နားလည္လြယ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကို ျဖန္႕ေ၀ႏုိင္ပါက မီဒီယာၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ ေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ားကို(ဥပမာ 

ကာတြန္းပိုစတာမ်ား၊ ေျမအတန္းအစားအလိုက္ခြျဲခားေဖာ္ျပထား 

သည့္ ပိုစတာမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ PowerPoint ရွင္းလင္းတင္ဆက္မႈ 

မ်ား) အသံုးျပဳပါ။ 

 ေခါင္းစဥ္အားလံုးကို တင္ျပႏုိင္ေစရန္ လံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္ဇယား 

ေရးဆြထဲားပါ။ 

 စီစဥ္ထားသည့္အခ်ိန္သည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပ 

ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 အစည္းအေ၀း၌ အျပန္အလွန္ေျပာဆုိမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္၍ 

ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္လံု 

ေလာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားပါ။  

 အစည္းအေ၀း၌ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားထုႏွစ္ရပ္စလံုး ပါ၀င္မႈရိွ 

ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
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အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ား 

 အကယ္၍ျမန္မာဘာသာျဖင့္ မဟုတ္ပါက ေဒသဘာသာစကားကုိ 

အသံုးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ေရးမီဒီယာၾကားခံပစၥည္းမ်ားကို ဘာသာျပန္ ရန္ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။  

 မည္ကဲ့သို႔ လည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈရွိေစရန္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ 

ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈျပဳရန္လိုအပ္သည္။ သင္တန္း သို႔မဟုတ္ ဆက္ 

သြယ္ေရးၾကားခံပစၥည္းမ်ား ပိုမိုလို အပ္လာႏိုင္သည္။  

 ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားမွတ္တမ္းတင္ 

ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ရပ္ရြာလူထုမွမိမိတို႕၏ 

သေဘာထားအေလ်ာက္ ပါ၀င္နိုင္ရန္သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရယူ ပါ။ 

လုပ္ငန္းစဥ္တေလ်ွာက္ရရိွလာေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားနွင့္ 

ရလဒ္မ်ားအားလံုးသည္ ေက်းရြာလူထုမွပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ရွင္းရွင္း လင္းလင္းနားလည္သေဘာေပါက္ေစပါ။ 
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အဆင့္ ၃။ 

ေက်းရြာရာဇ၀င္ေတြ႔

ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 
 

 

 

 

 

  

အဆင့္ ၃။ ေက်းရြာရာဇ၀င္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 

 

ပါ၀င္သူမ်ား -  

 ေဒသအဖြ႔ဲအစည္း (အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား)  

 ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား(ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္

ေရးမွဴး၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား)  

 ရြာသူရြာသားမ်ား (အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ လူ 

ငယ္ႏွင့္ ေရ႕ွမွီေနာက္မီွမ်ား)  

 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား -  

 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ 

ေမးခြန္းလႊာမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ဂရ ု

တစိုက္စိစစ္သံုးသပ္ရန္၊  

 အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္၊ လူနည္းစုမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အျခားအထိခိုက္လြယ္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ အသိ 

ပညာႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ 

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ႏုိင္သည့္၀န္းက်င္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္း 

ဖန္တီးေပးရန္၊  

 အသံဖမ္းရန္အတြက္ ဖုန္း သို႔မဟုတ္ Tablet 

သံုးမည္ဆိုပါက အျပည့္အားသြင္းထားရန္ႏွင့္ 

အရန္စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ား(PowerBankသို႔မဟုတ္

ေနေရာင္ျခည္သံုးအားသြင္းစက္) ျပင္ဆင္ထားရိွ 

ရန္၊ 
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အဆင့္ ၃။ ေက်းရြာရာဇ၀င္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 

 

လုိအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား - 

 အသံဖမ္းမည့္ ဖုန္း (သို႔) Tablet  

 မွတ္စုစာအုပ္ႏွင့္ ေဘာပင္ 

 ေမးခြန္းလႊာ 

 တက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀း 

မွတ္တမ္းပံုစံ  

 ကင္မရာ 

 အသံဖမ္းစက္ 

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - 

 ရြာသူရြာသားမ်ား၏ စုိက္ပ်ိဳးရာသီ သို႔မဟုတ္ 

အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္မႈမရွိဘဲ အဆင္ေျပသည့္ 

အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္၊  

 အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားထုႏွစ္ရပ္စလံုး အတြက္ 

အဆင္ေျပသည့္ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္၍ 

အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္၊  

 မည္သည့္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ သို႔မဟုတ္ 

ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ႏွစ္နာရီထက္ေက်ာ္လႊန္မႈ 

မရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။  
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ေဒသအဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ လူထုမ်ားအား 

၎တို႔၏ ေျမယာအသုံးျပဳမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ေျမအရင္း အျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားက ေက်းရြာ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းကို နားလည္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူ 

ျပဳပါလိမ့္မည္။ ဤအဆင့္၌ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေက်းရြာသမိုင္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေက်းရြာစာရင္းးမွတ္တမ္း၌ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ 

သည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ) ကိုၾကည့္ပါ)။  

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

 ေက်းရြာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သမိုင္း၊ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား၊ 

လက္ရွိေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ေျမအရင္း အျမစ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီ 

အသံုးျပဳပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမွတ္တမ္း 

တင္ရန္၊  

 ရပ္ရြာေျမအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ရြာသူရြာသား 

မ်ားအား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ႏွင့္  

 ေဒသႏၱရအစိုးရ၊ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကား ဆက္သြယ ္

ေရးႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ျဖစ္သည္။  

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ 

 ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားကို ရြာသူရြာသားမ်ား အသံုးျပဳသည့္ 
ပံုစံမ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ ေနာက္ခံသမိုင္း ရာဇ၀င္ကိုေရးသားျပဳစု၍ 
ေက်းရြာအားေက်းဇူး တုန္႔ျပန္ႏိုင္မည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အေခ်ာသတ္ ေက်းရြာအုပ္စုစာရင္းမွတ္တမ္း၌ ထည့္သြင္းသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။  

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္နည္းလမ္းမ်ား  

၃-၁။ ေနာက္ခံသုေတသနျပဳ၍ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္ရန္၊  

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ မေတြ႔ဆံုမီ ေက်းရြာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေျခခံသတင္းအခ်က္ 

အလက္ (နိဒါန္း။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား)မ်ားကို ဦးစြာ 

စုေဆာင္းပါ။ ယင္းတို႔၌ တည္ေနရာ၊ လူဦးေရ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ 

စိုက္ပ်ိဳးသည့္ သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ရႏိုင္ပါက ၀င္ေငြရင္းျမစ္မ်ားပါ ပါ၀င္သင့္သည္။ 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈအတြက္ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 ဦးေဆာင္ေမးျမန္းသူႏွင့္ 

မွတ္တမ္းလိုက္မည့္သူကို 

သီးျခားစီခြ၍ဲ တာ၀န္ေပး 

ထားပါ။  

 ေဒသသံုးဘာသာစကား

သည္ ႏိုင္ငံ၏ရံုးသံုးဘာ 

သာစကား မဟုတ္ပါက 

ဘာသာျပန္ေပးမည့္သူကို 

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္၍ ေတြ႔ 

ဆံုေမးျမန္းမႈ၏ ရည္ရြယ္ 

ခ်က္ႏွင့္ အသံုးျပဳမည့္နည္း 

စနစ္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။  

 အမ်ိဳးသမီးေတြ႔ဆံုေမးျမန္း

မႈမ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စု 

ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၌ အမ်ိဳး 

သမီးမ်ားအား ပြင့္ပြင့္လင္း 

လင္းျဖင့္ သက္ေတာင့္ 

သက္သာျဖစ္ေစရန္ 

အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေမး 

ျမန္းသူႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 

ဘာသာျပန္ကို အသံုးျပဳပါ။  

 ရြာသူရြာသားမ်ား၏ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ယူ၍ ဓာတ္ပံု 

မွတ္တမ္းမ်ား ရယူပါ။ 

 ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းသည့္ 

အခ်ိန္ကို သင့္တင့္မွ်တမႈ 

ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။  
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အလားအလာရွိသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၌ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ CSOs/ 

NGOs မ်ားႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာ 

မ်ား၊ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ကြင္းေျမပံုမ်ား၊ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းနယ္ 

ေျမႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈျပ ေျမပုံမ်ားႏွင့္ အေရးပါသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေရ႕ွမီွ 

ေနာက္မီွဗဟုသုတၾကြယ္၀သူမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည္။  

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြ ဲ

လမ္းညႊန္(ပထမအႀကိမ္)ကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ မဲေခါင္ေဒသေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

စီမံကိန္း(MRLG)ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းလိုပါသည္။ ဤအ 

ရင္းအျမစ္၌ အခန္း(၄) အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးအဆင့္ႏွင့္ အခန္း ၆ 

(http://mrlg.org/resources/documenting-customary-tenure-in-

myanmar-a-guidebook-first-edition/) ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

မွတ္တမ္းတင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏အေရးပါမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

ျဖည့္စြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။  

အသံဖမ္းမည္ဆိုပါက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈကို မစတင္မီ အသံုးျပဳမည့္နည္းပညာ 

တစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ထားရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ Tablet ေပၚ၌ အဖြင့္ 

ေမးခြန္းမ်ား၏ ေျဖဆိုမႈကို လိုက္လံမွတ္တမ္းတင္ရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ ဤအဆင့္ 

အတြက္ မုိဘိုင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈပံုစံကို အသံုးျပဳရန္ အဆင္ေျပမည္ 

မဟုတ္ပါ။ စမ္းသပ္စီမံကိန္း အဖြဲ႔၀င္အမ်ားအျပားသည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈကုိ 

အသံမွတ္တမ္းယူရန္အတြက္ အသံဖမ္းစက္ သို႔မဟုတ္ ဖုန္း သို႔မဟုတ္ Tablet 

ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈကို ခန္းမက်ယ္တစ္ခု၌ ျပဳလုပ္ျဖစ္ 

ခဲ့လွ်င္ အခန္းအႏွံ႔ရွိ ပါ၀င္သူမ်ား၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈအတြက္ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 မတူကြျဲပားသည့္ ရႈေထာင့္ 

ေပါင္းစံုမွ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကို တိုက္ဆိုင္ 

စိစစ္ရန္အတြက္ ရြာသူႏွင့္ 

ရြာသား၊ အစိုးရအရာရိွမ်ား 

ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးမွဴကဲ့သို႔ေသာအက်ိဳး

သက္ဆိုင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးကို 

တူညီသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခ ု

တည္းေမးပါ။  

 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည့္ 

ေမးခြန္းမ်ားကို အစီအစဥ္ 

အတိုင္းေမးျမန္းရသည့္စာ

ရင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုး 

ျပဳမႈကိုေရွာင္ ၾကည္၍ 

သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအ

ရာတစ္ခုခုကိုအျပည့္အေ၀

ထင္ဟပ္မႈရိွေစရန္ ေျဖဆို 

သူမ်ားအား ၿပီးဆံုးသည္ 

အထိ ေျပာၾကားေစပါ။  

 ရိုးရွင္းလြယ္ကူသည့္ 

ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စတင္၍ 

ပိုမုိခက္ခဲသည့္ေမးခြန္းမ်ား

ကိုတစ္ဆင့္ခ်င္းစီေမးျမန္း

သြားပါ။  

 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေနစဥ္အ

တြင္း ေပၚထြက္လာသည့္ 

မည္သည့္ကိစၥရပ္ကိုမဆို 

အဆင္ေျပသလုိေဆြးေႏြး

ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားပါ။  

http://mrlg.org/resources/documenting-customary-tenure-in-myanmar-a-guidebook-first-edition/
http://mrlg.org/resources/documenting-customary-tenure-in-myanmar-a-guidebook-first-edition/
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အတြက္ အသံဖမ္းစက္ အေျမာက္အမ်ားလိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း 

မႈမ်ားမစတင္မီ အသံဖမ္းစက္ကို ဦးစြာစမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အားအျပည့္သြင္း 

ထားရန္ သို႔မဟုတ္ အရန္ဘကၳရီမ်ား ျပင္ဆင္ထားရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ ေတြ႔ဆံုေမး 

ျမန္းေနစဥ္အတြင္း အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးက စကား၀ိုင္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ 

ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး၍ ေျဖဆိုခ်က္မ်ားကို အျခားအဖြ႔ဲ၀င္တစ္ဦးဦးမွ လိုက္လံမွတ္ 

သားရန္ အႀကံျပဳလုိပါသည္။ 

၃-၂။ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားအား ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈအတြက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရန္၊  

ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ လူထုလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းရန္ မတူကြျဲပားသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ား 

အား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရန္လိုအပ္သည္။ အေသးစိတ္ေမးခြန္းမ်ားကို ေက်းရြာရာဇ 

၀င္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈလမ္းညႊန္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ င ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ) ပါ 

ေက်းရြာရာဇ၀င္ပံုစံ၌ ၾကည့္ရႈပါ။ မိမိ၏ ေဒသတြင္းလိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (င) ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ားကို အလိုက္သင့္ 

ျပင္ဆင္၍ ေမးခြန္းမ်ားကို လိုအပ္သလို အတိုးအေလွ်ာ့ျပဳလုပ္ပါ။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း 

ေနစဥ္အတြင္း ေမးခြန္းလႊာပါ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာ ေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကည္ 

ပါ။ ေမးခြန္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ အေျဖမ်ားကို ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ 

ဆက္စပ္ေမးခြန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေမးျမန္းပါ။ ေျဖဆုိခ်က္မ်ားကို အမွတ္ေပး 

အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ နယ္နိမိတ္လမ္းေလွ်ာက္ေလ့လာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အတူ 

တကြေက်း လက္ေဒသသံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈ(PRA)ႏွင့္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ေက်းလက္ 

ေဒသသံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈ(RRA) နည္းလမ္းမ်ားသည္ ပိုမုိေလးနက္တိက်သည့္ 

ေျဖဆုိခ်က္မ်ားကို ရယူရာ၌ အလြန္အသံုး၀င္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ က တြင္ 

ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားက ေနာက္ထပ္လိုအပ္သည့္ နည္းလမ္း 

ကိရိယာမ်ားကိုလမ္းညႊန္ေပးပါလိမ့္မည္(https://www.crs.org/sites/default/

files/tools-research/rapid-rural-appraisal-and-participatory-rural-

appraisal.pdf)။  

ေနာက္ဆက္တြဲ (င) သည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိကေျဖဆိုသူမ်ားကုိ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာ၌ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထား 

ျခင္းျဖစ္သည္။  

 ရြာသူရြာသားမ်ား (အားလံုး) 

 ရြာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား  

 ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေထြအုပ္စာေရး  

https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/rapid-rural-appraisal-and-participatory-rural-appraisal.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/rapid-rural-appraisal-and-participatory-rural-appraisal.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/rapid-rural-appraisal-and-participatory-rural-appraisal.pdf
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 MONREC အႀကီးတန္း၀န္ထမ္းမ်ား  

 DALMS အႀကီးတန္း၀န္ထမ္းမ်ား  

 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (MPs) 

 ရာအိမ္မွဴးမ်ား နွင့္ရြာသားေခါင္းေဆာင္မ်ား 

 ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား (သို႕) အျခားရပ္မိ 

ရပ္ဖမ်ား။ 

လမ္းညႊန္ေမးခြန္းလႊာအတြင္း အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအျပင္ ပိုမိုရွင္းလင္း 
ေမးျမန္းရန္ လိုအပ္လာပါက ဆက္လက္ေမးျမန္းႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ေမးခြန္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေမးျမန္းသူသည္ 
သက္ဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္အလိုက္ အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို 
ေကာက္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 
အေျခခ်မႈ၊ ရပ္ရြာ၏ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ က႑မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာစသည့္ 
ေဒသ၏ ပကတိအေျခအေနမွန္ကို ထင္ဟပ္မႈရွိေစရန္ ေမးခြန္းမ်ားကို အလိုက္ 
သင့္မြမ္းမံျပင္ဆင္ပါ။ 

ေမးခြန္းမ်ား ေမးၿမန္းမည္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္အားၿဖင့္ ႏွစ္္နာရီေက်ာ္ ၾကာၿမင့္တတ္ 

ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္လိုအပ္မည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးၿမန္းႏိုင္ရန္ ေနာက္ပုိင္း 

ေမးၿမန္းႏိုင္မည့္ အခ်ိန္အတြက္ ၾကိဳတင္စဥ္းစားၾကရမည္။ ေနာက္ပိုင္းလုပ္ 

ေဆာင္မည့္ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အၿခားလိုအပ္ေသာေခါင္းစဥ္ 

မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ေမးခြန္းမ်ားေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။ ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ 

ရယူသံုးစြမဲႈဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျမျပင္ဆိုင္ရာအခ်က္လက္ေကာက္ယူျခင္း 

ပုံစံ (၄) ေက်းရြာသတင္းမွတ္တမ္း ေမးၿမန္းၿခင္း၏ အဓိက အခန္းဂ႑မ်ား 
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အျမင္ဖြင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား (SPATIAL AWARENESS EXERCISES)၊ 

နယ္နိမိတ္နယ္နိမိတ္တိုင္းတာအတည္ျပဳေရး(အဆင့္ ၄ )ႏွင့္ ေျမအသံုးခ်စစ္တမ္း 

ေကာက္ယူမႈ (အဆင့္ ၅) လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ေမးျမန္းႏိုင္ 

ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းထားသည့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား(အဆင့္ ၉ ႏွင့္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ) ကိုၾကည့္ပါ)ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္မည့္ စာရင္းမွတ္တမ္း 

အတြင္း အစီအစဥ္တက် ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။  

ေက်းရြာစီစဥ္ေနရာခ်ထားပုံႏွင့္ သယံဇာတနယ္ေျမမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈရန္ နယ္နိမိတ္ 

လမ္းေလွ်ာက္ ေလ့လာျခင္းျဖင့္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူ 

စုေဆာင္းႏိုင္ပါသည္။ ရပ္ရြာတြင္းရွိ ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ 

မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ မွတ္တမ္းအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း 

ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားရယူပါ။ 
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ထိခုိက္ႏုိင္ေျချမင့္မားသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားကုိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 

ေက်းရြာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေျမအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၏ လည္ပတ္မႈပံုစံကို အက်ယ္ တ၀င့္နားလည္သေဘာ 

ေပါက္ေစရန္ ထိခိုက္ႏိုင္ေျချမင့္မားသည့္ အစုအဖြ႔ဲမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမး 

ျမန္းမႈအတြင္းထည့္ သြင္းပါ၀င္ေစရန္လိုအပ္သည္။ အတူတကြသုေတ 

သနျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၌ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပညာအတတ္ 

ဆံုးရြာသူရြာသားမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကည္ 

ရမည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား၌ တက္ေရာက္ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ 

အားလပ္ခ်ိန္နည္းပါးျခင္း၊ သုေတသနအဖြ႔ဲေျပာဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္း 

မ်ားကို ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈမရိွျခင္း သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္ကို တတ္သိနား 

လည္သူမ်ားဟု မယူဆျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး၌ ပါ၀င္သင့္သူမ်ားဟု 

ယူဆေလ့မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ေျချမင့္မားသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားကို 

လက္လွမ္းမီႏိုင္ေစရန္ ပုိမိုအခ်ိန္ေပး၍ လံုလစိုက္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ေလ့ 

ရွိသည္။ ၎တို႔၏ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္းေၾကာင့္ 

ထိခိုက္ရန္ လြယ္ကူသူမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ နယ္ေျမေဒသ 

အတြင္းႀကီးစိုးထားသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္မ်ား မဟုတ္ျခင္း၊ ဓေလ့ထံုးစံကြဲ 

ျပားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းေျပာရန္ သက္ေတာင့္ 

သက္သာမရွိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ထိခိုက္ရန္လြယ္ 

ကူသြားႏိုင္သည္။ ထိခိုက္ႏိုင္ေျချမင့္မားသူမ်ား၌ အလြယ္တကူ ထသြား 

ထလာမလုပ္ႏိုင္သည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အိမ္မႈကိစၥလုပ္ငန္းမ်ားကို 

တာ၀န္ယူရသျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္သည့္ အမ်ိဳးသမီး 

မ်ား၊ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္မ်ား၊ လတ္တေလာေျပာင္းေရႊ႕ 

အေျခခ်လာၾကသူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္း 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားႏွင့္ 

စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားသည္လည္း ထိခုိက္ရန္လြယ္ကူသူမ်ားျဖစ္သည္။  

ထိခုိက္ရန္လြယ္ကူသူမ်ားသည္အျခားသူမ်ားေျဖဆုိေလ့မရွိသည့္အထူး

သျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တန္းတူမညီမွ်မႈကဲ့သို႔ 

ေသာအေရးပါသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ေလ့ရွိသည္။ 

ဤကဲ့သို႔ေသာ အစုအဖြ႔ဲမ်ားကို ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ ေက်းရြာ၏ဓေလ့ထံုး 

တမ္းစနစ္ကိုပိုမုိနားလည္သေဘာေပါက္လာၿပီးအနာဂတ္မူ၀ါဒေျပာင္းလဲ

ေရး တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင္ ့ေျမအသံုးခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။   
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၃-၃။ အခ်က္အလက္စုစည္းျပင္ဆင္၍ အစီရင္ခံစာကုိ ေရးသားျပဳစုရန္၊   

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ား (ေဒသႏၱရ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား၊ ေရွ႕မီွေနာက္မွီမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစသည္ျဖင့္) မ ွ ေကာက္ယူ 

စုစည္းျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ေန႔မွာပင္ မိမိတို႔၏ အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

ေက်းရြာရာဇ၀င္မ်ား ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အသံုးမ်ားသည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ 

ရိုးရွင္းရွင္းေရးသားျပဳစုမွသာလွ်င္ ေက်းရြာအုပ္ စုအတြင္းရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ 

ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ကို နားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာ၏ အေျခအေန မွန္ကုိ 

မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအတြင္း ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ 

၎တို႔၏ ေျမအရင္း အျမစ္ဓာတ္ပံုမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါ။ အေရးႀကီးသည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္အတြက္ အဓိကက်သည့္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို 

တိုက္ရိုက္ထည့္သြင္း၍ ကိုးကားေဖာ္ျပပါ။  

ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား၌ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံ 

ေကာက္ယူရရွိလာသည့္အတိုင္း ေက်းရြာရာဇ၀င္၌ လိုိုအပ္သလိုထည့္သြင္းျဖည့္ 

စြက္ပါ(ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းအတြင္းရွိ ေက်း ရြာရာဇ၀င္နမူနာပုံစံအၾကမ္းကို 

ေနာက္ဆက္တြဲ(ဂ)၌ ေတြ႔ရွိပါလိမ့္မည္။  စာရင္းမွတ္တမ္း အၿပီးသတ္ျပဳစုျခင္းႏွင့္ 

လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံမႈသည္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္(အဆင့္ ၉)ျဖစ္သည္။  

  

ထိခုိက္ႏုိင္ေျချမင့္မားသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားကုိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 

ထိခိုက္လြယ္သည့္အစုအဖြဲ႔မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္၍ အားလံုး 

ပါ၀င္မႈရိွသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ မိမိတို႔၏ 

စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းေၾကာင့္ ေဘးေရာက္ 

ေနသူမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

ရင္းျမစ္ - MRLG ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

မွတ္တမ္းတင္ေရး - လက္စြလဲမ္းညႊန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
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သဟဇာတရိွေရးအတြက္ ေျမပုံေရးဆြတုိဲင္းတာေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြခဲ်မွတ္ျခင္း 

ဤအဆင့္၃ျပီးေနာက္ေဒသအဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ေက်းရြာမ်ားအၾကားနယ္နိမိတ္အျငင္းပြား
မႈ သို႔မဟုတ္ ထပ္ေနႏုိင္သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ထိုကဲ့သို႔ေသာ အလားအလာရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြက္ ေျမႀကီးေျမပုံ 
ေရးဆြတဲိုင္းတာေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ခု ေရးဆြျဲပင္ဆင္ပါ။ ေျမႀကီးေျမပုံ 
ေရးဆြတဲိုင္းတာေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ခုသည္ အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
မတူကြျဲပားသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ား အတူတကြ ျဖည့္စြက္အႀကံေပးရသည့္ အဓိကျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြထဲားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ 
အခ်ိန္ဇယားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြတဲိုင္းတာေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္သည္ ျဖစ္ 
ေပၚလာႏုိင္ေျခရိွသည့္ ပဋိပကၡအလားအလာကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္ 
တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ ရြာသူရြာသားမ်ားအားလံုး 
လက္ခံသေဘာတူေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါ လိမ့္မည္။  

နယ္နိမိတ္ခ်င္းပူးကပ္ေနၿပီး သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ အရြယ္အစားအားျဖင္ ့အေျပာင္း 
အလဲျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ သို႕မဟုတ္ လက္ရွိနယ္နိမိတ္အျငင္းပြားလ်က္ရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ား 
အတြက္ ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြထဲားရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 
ဤလုပ္ငန္းစီမံခ်က္၌ တစ္ရြာခ်င္းစီကို အေျခခံ၍  ပံုမွန္ေျမႀကီးေျမပုံေရး ဆဲြတိုင္းတာသည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား(ေျမျပင္ဆိုင္ရာအခ်က္လက္ေကာက္ယူျခင္း အျမင္ဖြင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား 
ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ေက်းရြာအတြင္းရိွေျမယာ
အသံုးခ်မႈ႕ကိုမွတ္တမ္းတင္စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ)္ ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ႏိုင္ပါ 
သည္။ထို႔အျပင္ ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြဲ ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အတြင္း အျငင္းပြားသည့္ သို႔မဟုတ္ 
ရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိသည့္နယ္ေျမဧရိယာမ်ားကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ အတူတကြေတြ႔ဆံုေဆြး 
ေႏြးျခင္း၊ေက်းရြာေပါင္းစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစုေပါင္း၍ နယ္နိမိတ္တိုင္းတာအတည္ျပဳျခင္း 
ႏွင့္အတူတကြ ေျမအသံုးခ်မႈစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကဲ့သို ႔ေသာ ေနာက္ဆက္တြလဲုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ တင္းမာမႈမ်ားမေပၚေပါက္မီ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ား၌မတူကြျဲပားသည့္ေက်းရြာမ်ားမွရြာသူရြာသားမ်ားအတူတကြပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာ
ေစရန္ သတိထားေဆာင္ရြက္ပါ။ 
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ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား 

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ(က) - အရင္းအျမစ္မ်ား 

- MRLG ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းတင္ေရး - 
လက္စြလဲမ္းညႊန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
(http://mrlg.org/resources/documenting-customary-tenure-
in-myanmar-a-guidebook-first-edition/) 

- RRA/PRA ကိုးကားခ်က္ 
(https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/rapid-
rural-appraisal-and-participatory-rural-appraisal.pdf) 

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ(ဂ)။ ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား - ေက်းရြာရာဇ၀င္ 

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ (င)။ ေက်းရြာရာဇ၀င္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈဆိုင္ရာ 

လမ္းညႊန္ ေမးခြန္းလႊာ   

http://mrlg.org/resources/documenting-customary-tenure-in-myanmar-a-guidebook-first-edition/
http://mrlg.org/resources/documenting-customary-tenure-in-myanmar-a-guidebook-first-edition/
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/rapid-rural-appraisal-and-participatory-rural-appraisal.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/rapid-rural-appraisal-and-participatory-rural-appraisal.pdf
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အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ား 

 ေက်းရြာေပါင္းမ်ားစြာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အတူတကြစုဖြဲ႔၍ 

ေျဖဆုိေစျခင္းမျပဳဘဲ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေမးခြန္း မ်ားကို 

ေက်းရြာအလိုက္ေမးျမန္းပါ။  

 ေမးျမန္းရာ၌ ေက်းရြာ၏ မတူကြဲဲျပားသည့္ အေျခအေနႏွင့္ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ား၏ ေျဖဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ အလိုက္သင့္ 

ေမးျမန္းပါ။  

 ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမျပဳမီ ေက်းရြာႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို 

အစီအစဥ္တက်ျပင္ဆင္ရန္ အဖြ႔ဲသားမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။  

 မိမိတို႕ုိ႔၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ျပန္လည္ 

ဆင္ျခင္သံုးသပ္မိေစရန္ “ဘာေၾကာင့္လဲ”ဟူ၍ မၾကာခဏေမးျမန္းပါ။   

 တက္ေရာက္ပါ၀င္သူမ်ားက ေက်းရြာရာဇ၀င္ကို မသိရိွပါက သက္ႀကီး 

ရြယ္ကိုမ်ားကို ေမးျမန္းပါ။  

 နားလည္မႈလြမဲွားမႈကို ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာ၌ 

လူမ်ားေျဖဆုိသည့္အတိုင္း သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားကို 

မွတ္တမ္းတင္ပါ။  

 သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရန္အတြက္ 

မွတ္တမ္းလိုက္မွတ္စုယူမည့္သူကို သီး သန္႕ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးထားပါ။  

 တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို 

မွတ္တမ္းတင္ပါ - ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အေရအတြက္၊ အမ်ိဳးသမီး 

ဦးေရႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဦးေရ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းတာ၀န္ယူထားသူမ်ားႏွင့္ 

လူနည္းစုမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ရန္လြယ္ကူသူမ်ား။  

 သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳရန္အတြက္မတူ 

ကြျဲပားသူမ်ား ကို မတူကြျဲပားသည့္နည္းလမ္းမ်ား ျဖင့္ ေမးျမန္းပါ။ 
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အဆင့္၄။ေျမျပင္ဆုိင္ရာ

အခ်က္လက္ေကာက္ယူ 

ျခင္းအျမင္ဖြင့္ေလ့က်င့္ 

ခန္းမ်ား 
   

  

အဆင့္၄။  ေျမျပင္ဆုိင္ရာအခ်က္လက္ေကာက္ယူျခင္း 

အျမင္ဖြင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား  

(SPATIAL AWARENESS EXERCISES) 

ပါ၀င္မည့္သူမ်ား - 

 ေဒသအဖြ႔ဲအစည္း(အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား) 

 ရြာသူရြာသားမ်ား(အမ်ိဳးသမီး၊အမ်ိဳးသား၊ 

လူငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား)  

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား -  

 ရပ္ရြာအတြင္းရွိစီမံကိန္းအားေက်းရြာလူထုနွင့္ 

မိတ္ဆက္ျခင္း(COMMUNITY 

SENSITIZATION)(အဆင့္၂)ႏွင့္ 

ေက်းရြာရာဇ၀င္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း(အဆင့္ ၃) 

တို႔ကိုေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ 

ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းႏွင့္ 

ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္ 

တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို 

ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ၿပီးသားျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။  

 ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုေက်းရြာအဆင့္၌ 

ေဖာ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း 

အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာမ်ား၌လည္း 

ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

 ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိေစရန္ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ 

အဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ပါ။ 
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အဆင့္၄။  ေျမျပင္ဆုိင္ရာအခ်က္လက္ေကာက္ယူျခင္း 

အျမင္ဖြင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား  

(SPATIAL AWARENESS EXERCISES) 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား -  

 ေျမပုံႀကီးမ်ားကို ၾကမ္းျပင္ သို႔မဟုတ္ စားပြ ဲ

သို႔မဟုတ္ ခံုတန္းရွည္ေပၚ၌ ခင္းက်င္းျပသႏိုင္သည့္ 

အခင္းအက်င္း မ်ိဳးရွိသည့္ ေက်းရြာတြင္းရွိ 

ေနရာတစ္ခုခုကိုေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ပါ။ 

ေျမျပင္ဆိုင္ရာအခ်က္လက္ေကာက္ယူျခင္း 

အျမင္ဖြင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ 

ေက်းရြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔မဟုတ္ 

ေက်ာင္းကဲ့သို႔ေသာေနရာမ်ိဳး၌လုပ္ေဆာင္ 

ေလ့ရွိသည္။  

 အသံုးျပဳသည့္ ေထာက္ကူျပဳပစၥည္းကိရိယာအေပၚ 

မူတည္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ဤအဆင့္အတြက္ 

အနည္းဆံုး လူသံုးဦးကို ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးရန္ 

အႀကံျပဳတုိက္တြန္းလိုပါသည္။  

 ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ 

လက္တြ၍ဲလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳမီ 

ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ UTM 

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ ျပင္ႏွင့္ ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္မ်ားကို 

ဦးစြာေလ့လာ၍ ေျမပံုမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  

 UTMေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္မ်ားကို 

Tablets   တြင္းသို႕ၾကိဳတင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ရည္ညႊန္းကိုးကား

၍အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ 
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အဆင့္၄။  ေျမျပင္ဆုိင္ရာအခ်က္လက္ေကာက္ယူျခင္း 

အျမင္ဖြင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား  

(SPATIAL AWARENESS EXERCISES) 

လုိအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား - 

 ဗီႏုိင္းျဖင့္ ပုံစံထုတ္ထားသည့္ ေျမပုံႀကီးမ်ား - UTM 

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္မ်ား။  

အေသးစိတ္ ေျမျပင္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

အလြယ္တကူၾကည့္ရႈႏိုင္ေစရန္အတြက္ 

စေကးသည္ ၁း၁၀၀၀၀ ထက္ ေသး ငယ္မႈမရွိရန္ 

လိုအပ္သည္။  

 ေရာင္စံုမင္မ်ား- ေဆးသားအထူအပါး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးႏွင့္ 

အနည္းဆံုးအျပာ၊ အနီ၊ အနက္ႏွင့္ အစိမ္းပါရမည္။  

 ဆီစိမ္စကၠဴ သို႕ ေဖာက္ထြင္း ၿမင္ႏုိင္ေသာ စကၠဴ 

 ေပတံ 

 ကြန္ပ်ဴတာ ၊ Google Earth 

 ပရုိဂ်က္တာ ၊  

 Tablets, Smartphone,  

 ဓာတ္ပံုရုိက္ရန္အတြက္ tablets ႏွင့္ စမတ္ဖုန္း 

 တိပ္ 

 ကတ္ေၾကး သို႔ ဓား 

 စကၠဴခ်ပ္အၾကီးမ်ား 

 အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္းႏွင့္ 

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား 
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အဆင့္၄။  ေျမျပင္ဆုိင္ရာအခ်က္လက္ေကာက္ယူျခင္း 

အျမင္ဖြင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား  

(SPATIAL AWARENESS EXERCISES) 

အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -  

 ဗီႏုိင္းေျမပံုျပင္ဆင္ရန္အတြက္ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြဲ 

ေရးနည္းစနစ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္မႈရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး 

ထည့္သြင္းမည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပံုရိပ္မ်ားကုိ 

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန ္အခ်ိန္ယူရႏုိင္သည္။ ျပင္ဆင္ 

ရန္အခ်ိန္ယူ၍ေျမပုံမ်ားကိုရိုက္ႏိွပ္ပါ(ေအာက္တြင္ပါ

ရွိသည့္ အခန္း ၄-၁ ကိုၾကည့္ပါ)။  

 ဤအဆင့္အတြင္းပါ၀င္သည့္ 

ေက်းရြာတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အနည္းဆံုး ၄ နာရီခန္႔ 

ျပင္ဆင္ထားပါ။ ရြာသူရြာ သားမ်ား၏ အာရုံစိုက္မႈကို 

ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္ ေက်းရြာ 

အစည္းအေ၀းမ်ားကို ၃နာရီထက္ ပို၍ရွည္ၾကာမႈ 

မရိွရန္လိုအပ္သည္။ လိုအပ္ပါက လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ရက္ခြ၍ဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။   

 ရပ္ရြာလူထု ေပးႏိုင္သည့္အခ်ိန္၌ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ေစရန္ 

ႀကိဳတင္ေတြ႔ဆံုခြင့္ ေတာင္းခံပါ။ ဤအဆင့္၌ လင္း 

ထိန္ေနရန္ လိုအပ္သျဖင့္ညအခ်ိန္၌ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

ခက္ခဲေၾကာင္း ဂရုျပဳပါ။  

 ရြာသူရြာသားမ်ားမေရာက္လာမီေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြဲ

မႈကိုေနရာတက်ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္အေပၚမွထပ္ဆြႏဲိုင္ေစ

ရန္ ဆီစိမ္စကၠဴ သို႕ ဆီစိမ္စကၠဴ အၾကည္ကို 

ျပင္ဆင္ထားပါ။ ဤအဆင့္၌ ေထာက္ကူျပဳပစၥည္း 

ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားစြာ လိုအပ္ႏုိင္ပါသည္ 

(အခန္း ၄-၇ ကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ 
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ေျမျပင္ဆိုင္ရာအခ်က္လက္ေကာက္ယူျခင္း အျမင္ဖြင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ 

ရပ္ရြာအတြက္အတူတကြ ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြမဲႈကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ 

ထိေတြ႔ျမည္းစမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အတူတကြေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြျဲခင္းသည္ 

ရပ္ရြာလူထုအား ၎တို႔ေက်းရြာ၏ ပထ၀ီသြင္ျပင္ လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ အသိအျမင္ဗဟုသုတႏွင့္ရပ္ရြာလူထုကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစ 

သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိၿပီး 

အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္ 

ရြာသူရြာသားမ်ားမွ မိမိတို႔ေက်းရြာ၏ အေရးပါသည့္ ပထ၀ီေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ 

ေျမျပင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုကြန္ျပဴတာအတြင္းထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ 

တရား၀င္ေျမပုံေပၚ၌ ခင္းက်င္း ျပသႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

ဤအဆင့္တြင္ ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းအေနျဖင့္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ အမွတ္အသား 

မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အတူတကြ ေျမႀကီးေျမပုံ 

ေရးဆြတဲိုင္းတာသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပံ႔ပိုးကူညီျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ရြာသူရြာသားမ်ားမွ အနာဂတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ ဗီႏုိင္းေျမပံုမ်ားေပၚ၌ 

နယ္ နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ကိုယ္စားျပဳ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤအဆင့္၌ GIS အတြင္းထည့္ သြင္းေပါင္းစပ္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္သည့္ ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြမဲႈ လုပ္ငန္း 

ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္သည္။  

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

 ရြာသူရြာသားမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔၏ ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ေက်းရြာ 

နယ္နိမိတ္မ်ားကိုအျပန္အလွန္ႏီွးေႏွာဖလွယ္ျခင္း၊မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာႏိုင္ေစရန္၊အျပန္အလွန္ႏွီးေႏွာဖလွယ္

၍ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြတဲိုင္းတာျခင္းျဖင့္အနာဂတ္ေျမပုံေရးဆြတဲိုင္းတာမႈ

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခိုင္မာသည့္အုတ္ျမစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးရန္။ 

  ရြာသူရြာသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ေက်းရြာပတ္၀န္းက်င္ရွိ အေရးပါသည့္ 

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္၍ နယ္နိမိတ္ 

အမွတ္အသားမ်ားအေပၚသေဘာတူညီမႈရရွိလာၿပီး ကြဲကြျဲပားျပား 

ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္သည့္ နယ္နိမိတ္ 

အပိုင္းအျခားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္လာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။  

နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားႏွ

င့္ နယ္နိမိတ္ စည္းမ်ား  

နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား

သည္ေက်းရြာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု

ကိုပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပး 

သည္။ 

နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား 

သည္လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ား၊ 

ျမစ္ဆံုမ်ား၊သစ္ပင္မ်ား၊ 

တံတားမ်ားသို႔မဟုတ္  

ေတာင္ထိပ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ 

ႀကီးမားထင္ရွားသည့္ 

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ 

အပိုင္းအျခားမ်ားျဖစ္ 

ေနတတ္သည္။  

ေျမပုံတိုင္းတာေရး 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား

ႏွင့္စည္းမ်ားကိုခြျဲခား 

သိျမင္ရန္လိုအပ္သည္။ 

နယ္နိမိတ္စည္းသည္လည္း 

ေက်းရြာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအ 

ၾကား ပိုင္းျခားမွတ္သားေလ့ရွိ 

ေသာ္လည္းနယ္နိမိတ္စည္း

သည္ရွည္လ်ား၍တစ္ဆက္ 

တစ္စပ္တည္းျဖစ္ေနသည့္ 

လမ္းသို႔မဟုတ္စမ္းေခ်ာင္း 

ကဲ့သို႔ေသာေျမမ်က္ႏွာသြင္ 

ျပင္မ်ား ျဖစ္သည္။  
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 ရပ္ရြာကိုယ္တိုင္ အနာဂတ္ေျမႀကီး ေျမပံုေရးဆြမဲႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္လာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ဤအဆင့္ 

အားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ႏွံ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္မႈကို 

မီးေမာင္းထိုးျပ၍ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္ စည္းရံုး တိုက္တြန္း သြားမည္ 

ျဖစ္သည္။  

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ 

 ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ အမွတ္အသားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းတင္ 

လာႏိုင္ၿပီး ေက်း၇ြာနယ္နိမိိတ္တေလ်ာက္ နယ္နိမိတ္တိုင္းတာ 

အတည္ျပဳရန္ (အဆင့္၅) လိုအပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ 

သတ္မွတ္၍ အနာဂတ္ေျမႀကီး ေျမပုံေရးဆြမဲႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

ေကာ္မတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ လာႏိုင္မည္ 

ျဖစ္သည္။  

 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္နည္းလမ္းမ်ား  

ဤအဆင့္၌ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအမ်ားအျပားလုိအပ္သျဖင့္ အထက္ပါ 

ဇယားကြက္ရွိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ဂရုတစိုက္ 

ဖတ္ရႈပါ။ ေက်းရြာတိုင္း၌  ဤအဆင့္ကို ဆင့္ပြားေဆာင္ရြက္သြားပါ။ 
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၄-၁။ ေက်းရြာအစည္းအေ၀းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္၊  

ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြေဲရး အထူးျပဳကၽြမ္းက်င္သူ (သို႔မဟုတ္ ေျမႀကီးေျမပုံ 

ေရးဆြေဲရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပုိင္ ဆိုင္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္း) ကို ရွာေဖြ၍ 

ေက်းရြာနယ္ေျမတစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပသည့္ အႀကီးစားေျမပုံ မ်ားျဖစ္သည့္ 

UTM ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ျပေျမပုံႏွင့္ ၿဂိဳလ္တုတည္ေနရာျပေျမပုံႏွစ္ခုကို 

ျပင္ဆင္ထားပါ။ UTM ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ျပေျမပံုကို အသံုးျပဳ၍ 

ေက်းရြာပိုင္နက္ကို ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ကာ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ႏိုင္သည့္ (A0 သို႔မဟုတ္ 

၄x၆ ေပ) PDF တစ္ခု ဖန္တီးထားပါ။ စေကးတစ္ခုတည္းကိုအသံုးျပဳ၍ 

တူညီသည့္ နယ္ေျမကုိ အတိအက်ေဖာ္ျပသည့္ ၿဂိဳလ္တုေျမပံုတစ္ခု ေရးဆြဲ 

ဖန္တီးပါ။ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုလံုးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ေရးဆြဲပံုဖမ္းႏိုင္ေၾကာင္း 

သို႔မဟုတ္ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္းသိရွိရန္ ေျမႀကီးေျမပံု အရင္းအျမစ္ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ 

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္ႏွင့္UTM ေျမမ်က္ႏွာ 

သြင္ျပင္ျပ ေျမပုံအခ်က္အလက္ကို ရယူသံုးစြမဲႈကို အကူအညီေပးႏိုင္သည့္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ(က)ပါ ေျမပုံဆြဲတိုင္းတာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။  

ဗီႏုိင္းေပၚ၌ ပံုႀကီးခ်႕ဲထားသည့္ ေက်းရြာေျမပုံႏွစ္ခုကို ရိုက္ႏွိပ္ျပင္ဆင္ပါ 

(ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား၌ ရရွိႏုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခု) ။  

အျခားေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စာေရး 

ကိရိယာဆိုင္မ်ားမွ ၀ယ္ယူသံုးစြဲပါ။ UTM ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ျပေျမပုံပါ ရည္ညႊန္း 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေအာင္ ေလ့လာပါ။ UTM ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ျပ 

ေျမပုံေပၚ၌ ရည္ညႊန္း သံုးစြဲထားသည့္ သေကၤတတစ္ခုခ်င္းစီကို ရွင္းရွင္း 

လင္းလင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည္။  

ေဒသတြင္း အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့ေျမျပင္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္လက္ 
ေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ 
လိုအပ္သည္။ သို႕မွသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ 
လုပ္ေဆာင္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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မိမိ၏ ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြေဲရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။  

အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္းထပ္ေနသည့္၊ ရွင္းလင္း 

ျပတ္သားမႈမရိွသည့္သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားေနသည့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ 

ေရးဆြထဲားသည့္ ေျမႀကီး ေျမပုံ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ 

(အဆင့္ ၃ ရိွ ဇယားကြက္ကိုၾကည့္ပါ)။ ေျမပုံေပၚ၌ မိမိတို႔၏ ေက်းရြာကို 

မည္ကဲ့သို႔ ထင္ဟပ္ျပသေစလုိေၾကာင္း သိရွိရန္ ရြာသူ ရြာသားမ်ားႏွင့္ 

စကားေျပာပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ ေက်းရြာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ 

ေျမျပင္တိုင္းတာေရးအျမင္ဖြင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုဦးစြာေဖာ္ေဆာင္ပါက 

ပိုမုိအေထာက္အကူရေစေလ့ရိွသည္။ ေက်းရြာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ 

မမိိတို႔ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ၿပီးလွ်င္မရွင္းမ 

လင္းျဖစ္ေနသည့္၊ ထပ္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားေနသည့္ 

နယ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာမ်ားႏွင့္ 

အတူတကြစည္းေ၀းတိုင္ပင္ပါ။ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရာ၌ 

အေထာက္ အကူရေစရန္ ဗီႏိုင္းေျမပုံမ်ားႏွင့္ ရုပ္ျပစက္တို႔ကို အသံုး 

ျပဳပါ။  

စမ္းသပ္စီမံကိန္း အဖြဲ႔၀င္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေက်းရြာႀကီးတစ္ခု အတြင္း 

နယ္နိမိတ္တစ္ခုလံုး လံုးလံုးလ်ားလ်ား က်ေရာက္ေနသည့္ 

ေက်းရြာငယ္မ်ား  ကိုလည္း တိုင္းတာ ေျမပံုဆြခဲဲ့ၾကသည္။ အျခား 

စမ္းသပ္စီမံကိန္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ယခင္က ေက်းရြာငယ္ေလးသာျဖစ္ 

ေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြား လာၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ အိမ္နီးခ်င္း 

ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထပ္သြားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို 

ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား၌ ေျမပုံေပၚ၌ 

မိမိတို႔၏ေက်းရြာကိုမည္ကဲ့သို႔တင္ျပရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္းထိခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ 

ေက်းရြာမ်ား အားလံုးမွ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳရန္ 

အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ သေဘာထားကြဲလြႏဲိုင္သည့္ အလားအလာ 

ရွိေနပါက ေက်းရြာမ်ားအၾကား ေနာက္ဆက္တြဲအစည္းအေ၀းမ်ား 

စီစဥ္က်င္းပပါ။ အထူးသျဖင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထပ္ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္း 

ေက်းရြာမ်ားအား နယ္နိမိတ္နယ္နိမိတ္တိုင္းတာ အတည္ျပဳ၍ ေျမအသုံး 

ခ်မႈစစ္တမ္းမ်ား အတူတကြေကာက္ယူရန္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ပါ။ 
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၄-၂။ အစည္းအေ၀းဖြင့္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္၊  

အျပန္အလွန္ မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ 

တင္ျပျခင္းျဖင့္အစည္းအေ၀းကိုဖြင့္လွစ္ပါ။ ေျပာဆုိရွင္းျပခ်က္မ်ား၌ ေအာက္ပါတို႔ 

ပါ၀င္ႏိုင္သည္။  

 “ဒီေန႔က်ေနာ္တို႔ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ေတြကို ေျမပုံဆြတဲိုင္းတာၾကမယ္။ 

အရင္တုန္းကေျမပံုျမင္ဖူးၾကပါသလား။ ကိုယ္တိုင္ေကာ ေျမပံုတစ္ခုေလာက္ 

ဆြခဲဲ့ဖူးၾကသလား။?” 

 “ဒီေန႔မွာ အနာဂတ္ေျမႀကီးေျမပုံ ေရးဆြေဲရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္မယ့္ 

ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္သြားၾကမယ္။ ဒီလူေတြက ခင္ဗ်ားတုိ႔ 

ေက်းရြာကို ကိုယ္စားျပဳမဲ့သူေတြ ျဖစ္လာမယ္။” 

 “အစည္းအေ၀းထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုလည္း ပါ၀င္ေစသင့္ပါတယ္။” 

 “ဒီေန႔ ကိုယ့္ရဲ႕ေက်းရြာအပါအ၀င္နယ္နိမိတ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ 

သိထားတာေတြကို က်ေနာ္ တို႔ဖက္က ေလ့လာသင္ယူခ်င္ပါတယ္။” 

၄-၃။ ေျမပုံၾကမ္း ေရးဆြျဲပင္ဆင္မႈကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္၊  

ႀကီးမားသည့္ စကၠဴကားခ်ပ္ေပၚ၌ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပသည့္ ေျမပုံၾကမ္းတစ္ခုကို မည္ကဲ့သို႔ေရးဆြရဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း 

တင္ျပပါ။  

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ေရတြင္းေရကန္၊ ေက်ာင္း၊ လမ္းႏွင့္ တံတားတို႔ပါ၀င္သည့္ 

ေျမပုံတစ္ခုကို မည္ကဲ့သို႔ တိုင္းတာေရးဆြရဲေၾကာင္း သရုပ္ေဖာ္တင္ျပပါ။ 

ရြာလယ္မွစတင္၍ ေရးဆြပဲါ။ လက္ဆြေဲျမပံုၾကမ္းေပၚ၌ ေက်းရြာ၏ အထင္ကရ 

ရွိသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ နမူနာေပး 

သည့္သာဓကအတိုင္း ပံုတူကူးခ်မႈမရွိေစရန္အတြက ္မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ 

လ်က္ရွိသည့္ တကယ့္ ေက်းရြာအစစ္ကို အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ 

(အေရွ႕၊အေနာက္၊ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္စသည္ျဖင့္) ကို အေလးေပးအာရုံစိုက္မႈကို 

ေရွာင္ၾကည္ပါ။ ဤေလ့က်င့္ခန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိလာ 

ေစရန္ႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားအား မိမိတို႔၏ ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပန္လည္ 

သံုးသပ္ဆင္ျခင္ႏိုင္ေအာင္အားေပးတိုက္တြန္းရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

လက္ဆြေဲျမပံုၾကမ္းကို သရုပ္ေဖာ္ရွင္းလင္းျပသၿပီးပါက ရြာသူရြာသားမ်ားကို 

အုပ္စုေလးမ်ားအျဖစ္ အဖြဲ႔ခြ ဲေပးပါ။ အဖြဲ႔ခြရဲာ၌ မၾကာခဏဆုိသလို အမ်ိဳးသမီး-

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အသက္အရြယ္အလိုက္ အလိုလို စုဖြဲ႔သြားတတ္သည္။ 

ေျမပုံၾကမ္းမ်ား ေရးဆြျဲပင္ဆင္ရန္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ လူငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီး 
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ရြယ္အိုမ်ားကို အားေပးတိုက္တြန္းပါ။ အဖြဲ႔တစ္ခု၌ အဖြဲ႔၀င္ဦးေရ ၅ ဦးမွ ၆ ဦး 

အထိရွိရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။    

၄-၄။ အဖြဲ႔လုိက္ေရးဆြထဲားသည့္ ေျမပုံၾကမ္းမ်ား 

အဖြဲ႔အသီးသီးအား စကၠဴခ်ပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရာင္စုံမင္မ်ားေပးအပ္ထားပါ။ 

ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ လူတိုင္းသိ သည့္ အထင္ကရအေဆာက္အဦးမ်ား(ဥပမာ 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးရံုေဆးခန္း)ျဖင့္ စတင္၍ 

မိမိတို႔၏ေက်းရြာေျမပံုကို ေရးဆြျဲပင္ဆင္ရန္ အဖြဲ႔အသီးသီးအားေတာင္းဆိုပါ။ 

ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္း၊ အိုင္မ်ား၊ လမ္း/တံတားမ်ား၊ လူသြားလမ္းမ်ား၊ 

ေက်းရြာအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား၊ အိုး အိမ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ 

ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအထိမ္းအမွတ္မ်ားႏွင့္ 

အျခားစိတ္၀င္စားသည့္ အရာမ်ားကို ေရးဆြျဲပင္ဆင္ေစပါ။ ယင္းအထင္ကရ 

အေဆာက္အအံုမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ နယ္နိမိတ္ အမွတ္အသား ျပဳလုပ္မႈကုိ 

မည္သို႔သေဘာရေၾကာင္းေမးျမန္းပါ။  

 

ဤေနရာတြင္လည္း ရပ္ရြာလူထုကို ဦးတည္ခ်က္လြမဲွားသြားေစၿပီး 

ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြမဲႈအတြက္ အသံုး ျပဳ ရမည့္အခ်ိန္မ်ားကုိ 

ျပဳန္းတီးသြားေစႏိုင္သျဖင့္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာကို အာရုံစိုက္လြန္မသြားေစရန္ 

ဂရုစိုက္ ရမည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္ပုိင္း၌ ေျမပုံၾကမ္းတြင္ 

ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းမွ ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ႏိုင္ ပါသည္။ လိုအပ္ပါက 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း အဖြဲ႔အသီးသီးကို နည္းေပးလမ္းျပ၍ 

လမ္းညႊန္ ေပးပါ။ 
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 ၄-၅။ အဖြဲ႔အသီးသီးမွ မိမိတုိ႔၏ ေျမပုံၾကမ္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္၊ 

 

အဖြဲ႔တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပမည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီအား 

မိမိတို႔အဖြ႕ဲျပင္ဆင္ထားသည့္ ေျမပုံကို အစည္းအေ၀းခန္းမေရွ႕သို႔ လာေရာက္ 

ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ ေတာင္းဆိုပါ။ အဖြဲ႔တိုင္းအား ေက်းရြာ နယ္နိမိတ္ 

အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ေျပာဆိုပါ။ ရွင္းလင္း 

တင္ျပခ်က္မ်ား အတြင္း ေျပာဆိုသြားသည့္ နယ္နိမိတ္ အမွတ္အသား မ်ားကုိ 

လိုက္လံမွတ္သားရန္ စီမံကိန္းအဖြဲ႔၀င ္တစ္ဦးဦးကို တာ၀န္ေပးထားပါ။  

အဖြဲ႔ေပါင္းစံုမွ ေရးဆြျဲပင္ဆင္ထားသည့္ ေျမပံုၾကမ္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ျပပါ။ 

မည္သည့္အဖြ႔ဲက မည္ သည့္အခ်က္မ်ားကို ပိုမုိမီးေမာင္းထိုးျပသြားသနည္း။ 

သိသိသာသာေကာင္းမြန္သည့္ ေျမပုံၾကမ္းမ်ားကို ေနာင္တြင္္ ကိုးကားရန္ 

သိမ္းဆည္းထားပါ။ 

၄-၆။ ေက်းရြာေကာ္မတီ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ရန္၊  

ေအာင္ျမင္သည့္ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး ျဖစ္ေစရန္အတြက္ 

ေက်းရြာအတြင္းရွိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ တိုင္း၏ (သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား) အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ရရိွရန္လိုအပ္သည္။ ေက်းရြာ 

ေကာ္မတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို 

ကူညီ မွတ္တမ္းတင္ေပး၍ ရပ္ရြာလူထုမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္လာေအာင္ 

ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ 

ေကာ္မတီတစ္ရပ္ (ဥပမာ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ 

လူမႈဖူလံုေရးေကာ္မတီ) ရွိထားၿပီးျဖစ္ပါက ေကာ္မတီအသစ္တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းရန္ 

မွတ္စု -  အမ်ိဳးသားမ်ား 

အေနျဖင့္ 

နယ္နိမိတ္အမွတ္အသ

ားမ်ားကုိ ပုိမုိအသားေပး 

ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး 

အဖြဲ႔မ်ားသည္ 

ေက်းရြာအတြင္းရိွ 

ေျမအသုံးျပဳမႈပုံစံ 

မ်ားႏွင့္ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 

ပုိမုိေဆြးေႏြးရန္ 

အာသီသ 

ျပင္းထန္ႏုိင္ပါသည္။ 

ဤက့ဲသုိ႔ေသာ 

မတူကြျဲပားသည့္ 

အျမင္သေဘာထား 

မ်ားကုိ အားေပး 

တုိက္တြန္း၍ 

ေဆြးေႏြးသည့္ 

အခ်က္မ်ားကုိ 

မွတ္တမ္းတင္ပါ။  
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မလိုအပ္ေပ။ အကယ္၍ ရြာသူရြာသားမ်ားသေဘာတူမည္ဆိုပါက ရွိၿပီးသား 

ေကာ္မတီကိုသာျပန္လည္အသံုးျပဳ၍ ေက်းရြာတစ္ရပ္လံုး ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ 

(ဥပမာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ လူငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား) ရိွေစရန္ 

အလိုက္သင့္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းပါ။ 

ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ ေအာက္ပါ 

အခ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္း ကိုးကားပါ။ 

  

 NLUPအခန္း၁အပိုင္း၂တြင္ေကာ္မတီမ်ား၏အေရးပါမႈကိုရွင္းလင္းေဖာ္ျပထ

ားပါသည္။  

 ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 

မွတ္တမ္းတင္ရာ၌ ေဒသအဖြဲ႔အ စည္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာစြာရပ္ရြာမွ တရား၀င္တာ၀န္ေပးထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ 

အဖြဲ႔တစ္ခုကို ေပၚေပါက္လာေစသည္။  

 ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေကာ္မတီ၀င္ 

တစ္ဦးျဖစ္လာပါကေဒသအဖြဲ႔အစည္း၏စီမံကိန္းအဖြဲ႔သားမ်ားေက်းရြာသို႔လ

ာေရာက္သည့္အခါတိုင္း နာရီအနည္းငယ္ခန္႔သာ အခ်ိန္ေပးရမည္ျဖစ္ 

သည္။ေကာ္မတီ၀င္ျဖစ္သြားသျဖင့္တရက္လွ်င္မည္မွ်အလုပ္လုပ္ရမည္ဟူ၍ 

သတ္ မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုအပ္ေပ။   

 ေကာ္မတီအဖြ႔ဲ၀င္ အေရအတြက္ကို အမ်ားအားျဖင့္ ငါးဦး၊ ခုႏွစ္ဦး သို႔မဟုတ္ 

ကိုးဦးဟူ၍ မဂဏန္းသာ ထားရွိရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။  
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 အနာဂတ္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ တတ္ႏိုင္သမွ် ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္လိုအပ္သျဖင့္ 

သံဓိ႒ာန္ခိုင္မာရန္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။  

 ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ လူငယ္၊ 

သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ အျခားထိခိုက္ရန္ လြယ္ကူသည့္ အစုအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို 

ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရန္ ေက်းရြာလူထုမ်ားအား အားေပးတိုက္တြန္းပါ။  

ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ရြာသူရြာသားမ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၿပီးပါက အသိအ 
မွတ္ျပဳရန္အတြက္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို အစည္းအေ၀းခန္းမေရ႕ွသို႔ ဖိတ္ေခၚပါ။ 

 ေကာ္မတီ၏ကိုယ္စားျပဳမႈကိုက်န္ရြာသူရြာသားမ်ားအားလံုးလက္ခံသေဘာ

တူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္ႏွင့္ 

ထိခိုက္လြယ္သည့္ အျခားအစုအဖြဲ႔၀င္မ်ားထံမွ ႏႈတ္ကတိရယူျခင္းျဖင့္ 

ဤေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ကို ေရးဆြပဲံုေဖာ္ႏိုင္သည့္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိလာ မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေက်းရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ 

အနာဂတ္ လုပ္ငန္းမ်ား၌လည္ ကိုယ္စားျပဳလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေျမႀကီး 

ေျမပုံေရးဆြေဲရးလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းထြက္ေပၚလ

ာမည့္ ေျမပုံမ်ားကို ေက်းရြာမွ အျပည့္အ၀ လက္ခံသေဘာတူလာေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္အလြန္ အေရးပါသည့္ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။  

 စီမံကိန္းအဖြ႔ဲ၀င္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ နာမည္မ်ားကုိ 

လိုက္လံမွတ္တမ္းတင္ရန္ လို အပ္ပါလိမ့္မည္။  

 ေကာ္မတီ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကို မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံု 
ရိုက္ပါ။ 

ေကာ္မတီကိုေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းၿပီးပါကက်န္ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ထြက္ခြာသြာ

းႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ဆက္လက္ေနလိုကေနႏုိင္ပါသည္။ 

ဤလုပ္ငန္းကိုစတင္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္းေဒသအဖြဲ႔အစည္း၏စီမံကိန္းအဖြဲ႔
သားမ်ားအေနျဖင့္ ေရ႕ွ လုပ္ငန္းစဥ္ (အကယ္၍ အဆင့္ (၄) ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
တစ္ရက္တည္းၿပီးစီးခဲ့ပါက) ကို ေရးဆြခဲ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 
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အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊လူငယ္မ်ားႏွင့္လူနည္းစုမ်ားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ရရိွ၍ 

က်းရြာေကာ္မတီအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။  

ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအၾကားစစ္မွန္သည့္ ပူးေပါင္းပါ 

၀င္မႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ 

ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။  

• ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ႀကံံခိုင္၍ ေျပာရဲဆိုရဲရွိသည့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစု၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ 

မ်ားအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ လာႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပုိး ကူညီရန္၊  

• ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မွတ္မီ ေကာ္မတီ၀င္တိုင္းႏွင့္ေျပာဆိုေဆြးေႏြး 

ၿပီးျဖစ္ရမည္ဟူသည့္ ေကာ္မတီ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား 

သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစုအဖြဲ႔၀င္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုဦးစြာနားေထာင္

၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈရွိေစသည့္ 

ေဒသအေလ့အထႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္၍ ဆန္းသစ္ 

တီထြင္မႈရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပး 

ရန္၊  

• ေျမႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြေဲရးဆိုင္ရာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္ မ်ားႏွင့္ 

အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ားကအသံုးတည့္သည့္အေရးပါေသာသတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကို ပ့ံပိုးကူညီေပးႏိုင္သျဖင့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ 

ေပးအပ္၍ ဂရုတစိုက္ နားေထာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား၊ 

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား သက္ေသျပႏုိင္ 

သည့္ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္လာ 

ေအာင္ပံ့ပိုးကူညီရန္၊   
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အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ရရိွ၍ ေက်းရြာေကာ္မတီအေပၚ 

ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။  

 ပိုမုိၾသဇာအာဏာႀကီးမားသည့္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ 

ခြဲဲျခားဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ပယ္မႈ ခံရလာႏိုင္သည့္ 

ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအတြက္ သီးျခား သင္တန္း သို႔မဟုတ္ 

မဟာဗ်ဴဟာ အႀကံဉာဏ္ မ်ားေပးအပ္ပါ။ ေက်းရြာ 

ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ စီမံေရး၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေဘးဖယ္ခံ 

ထားရသူမ်ား အဓိပၸာယ္ ျပည့္၀စြာ ပူးေပါင္း 

ပါ၀င္ခြင့္ရရိွလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ရိုးရွင္း 

လြယ္ကူသည့္ အလုပ္တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ 

စီမံေရးအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူ နည္းစုအဖြဲ႔၀င္မ်ား 

တန္းတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း မရွိေစရန္ ကန္႔သတ္ 

ထားသည့္ အတားအဆီးမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ 

ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား တိုက္ရိုက္ ေဆြးေႏြးေျပာဆို၍ 

၎တို႔၏ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမည္သုိ႔ 

ရွိေၾကာင္းေမးျမန္းပါ။ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သူႏွင့္ အတူတကြ 

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ေကာ္မတီ၀င ္ မ်ားသည္ 

ျပႆနာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး ခြင့္ရရွိလာၿပီး 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္လူနည္းစုမ်ား၏အျမင္သေဘာထားမ်ား

ကို ၾကားသိေစသည့္ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ 

ဆန္းသစ္တီထြင္လာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ယဥ္ေက်းမႈအရေလ်ာ္

ကန္သင့္ျမတ္၍ရွိရင္းစြယဲဥ္ေက်းမႈအေလ့အထမ်ားအတြင္း

ေကာင္းစြာ ေပါင္းစပ္ႏိုင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ေျဖရွင္းေရး 

နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြလာႏိုင္သည္အထိရပ္ရြာ လူထုအား 

ပံ့ပုိးကူညီ ေပးသင့္သည္။   

Namati ၏ ေက်းလက္ေျမယာေထာက္ကူျပဳ လမ္းညႊန္ကိုအလိုက္ 
သင့္ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Ed. 1, 2016. 
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၄-၇။ UTM ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ျပေျမပုံကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္၊  

 

ဤအဆင့္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း -  

 ဆီစိမ္စကၠဴလိပ္ကို ဗီႏုိင္းေျမပုံကို လႊမ္းျခံဳႏုိင္သည့္အရြယ္ရရွိေအာင္ 

ျဖတ္ေတာက္ပါ။ ေျမပုံတစ္ခုလံုး ကို မထပ္ႏိုင္ပါက ဆီစိမ္ 

စကၠဴခ်ပ္မ်ားကို တိပ္အၾကည္ျဖင့္ဆက္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။  

 ေျမပုံကို ျဖန္႔ခင္းႏိုင္ေစရန္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အက်ယ္ 

အ၀န္းရွိသည့္ ျပင္ညီတစ္ခု (ၾကမ္းျပင္၊ စားပြ ဲသို႔မဟုတ္ စားပြရဲွည္မ်ား) 

ကို ဖန္တီးပါ။  

 ေျမပုံကို ျဖန္႔ခင္းၿပီးပါက ပတ္လည္၌ ရြာသူရြာသားမ်ား ေနရာယူ 

ႏိုင္သည့္ အက်ယ္အ၀န္းမ်ိဳးရေအာင္ ဖန္တီးထားပါ။  

 ေျမပုံ၏ ေျမာက္ဖ်ားစြန္းသည္ ေျမာက္အရပ္သို႔ ဦးလွည့္ေနေစရန္ 

ခ်ိန္ညွိပါ (လိုအပ္ပါက လက္ကိုင္ဖုန္း ပါ တည္ေနရာျပစနစ္ကို 

အသံုးျပဳ၍ ေျမာက္အရပ္ကို သတ္မွတ္ပါ)။ သို႔မွသာ ရြာသူ ရြာသားမ်ား 

အေနျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ လားရာဦးတည္ခ်က္ကို ပုိမိုရွင္းလင္း ျမင္သာ 

လာမည္ျဖစ္သည္။ 

ေက်းရြာေကာ္မတီႏွင့္အတူ UTM ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ျပေျမပုံ သေဘာတရားကုိ 

မိတ္ဆက္ေပးပါ။  
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ရြာသူရြာသားမ်ားအားလံုး ျမင္သာႏိုင္ေစရန္ UTM ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ျပေျမပုံကုိ 

ခင္းက်င္းျပသထားပါ။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆင္တူအသံုးအႏႈန္းမ်ိဳးကို 

အသံုးျပဳ၍ မိတ္ဆက္ေပးပါ။  

 “ဒီေျမပုံကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တုန္းက ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ 

ရြာရဲ႕လက္ရွိ အေျခအေနကုိ မေဖာ္ျပထား ပါဘူး။ ေက်းရြာရဲ႕ 

ေျမျပင္အေနအထားကို အေသးစိတ္အမ်ားႀကီးမျပထားပါဘူး။ ေျမပုံက 

လမ္းေတြ၊ စမ္းေခ်ာင္းေတြနဲ႔ လူေနရပ္ကြက္လိုမ်ိဳး အထင္ကရေျမ 

ျပင္အေနအထားေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေက်းရြာ 

နယ္နိမိတ္အေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါမွာ ဒီေျမပုံကို အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ 

အထင္ကရေျမျပင္အေနအထားေတြကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ၾကမယ္။” 

၄-၈။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ျပေျမပုံေပၚရိွ အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာ 
ရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ရန္၊  

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အမ်ားစုကို စမ္းေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ လမ္းမ်ားျဖင့္ 
ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားၾကသည္။ UTM ေျမပံုေပၚရိွ အဓိက သြင္ျပင္ လကၡဏာ 
ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ပါ။ ယင္းတို႔၌ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၊ လမ္းမမ်ား၊ 
ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ လူေန ရပ္ကြက္မ်ား ပါ၀င္ပါလိမ့္မည္။ 
သေကၤတတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ရြာသူရြာသားမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ မတူကြျဲပားသည့္ သြင္ျပင္ လကၡဏာရပ္ မ်ားကို 
ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ လုိအပ္ပါက UTM ေျမပံု အညႊန္းမ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပ 

 

UTM ေျမပုံေပၚရိွ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ သေကၤတမ်ားကို ေက္ာမတီ၀င္မ်ား 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သ ေဘာေပါက္သြားပါက ဗီႏုိင္းျဖင့္ထုတ္ထားသည့္ 

UTM ေျမပုံေပၚ၌ ဆီစိမ္စကၠဴခ်ပ္ကို ထပ္လိုက္ပါ။ စကၠဴ တိပ္အၾကည္ကုိ 

အသံုးျပဳ၍ ဆီစိမ္စကၠဴခ်ပ္ကို ဗီႏုိင္းေျမပံုႏွင့္ ထပ္၍ကပ္ထားလိုက္ပါ။ ေပတံကုိ 

မွတ္ခ်က္-UTM 
ေျမပုံသည္ေက်းရြာ 
တုိင္းကုိ အက်ိဳးျပဳခ်င္မွ 
ျပဳပါလိမ့္မည္။ဥပမာ 
ေက်းရြာလူေန 
ရပ္ကြက္တစ္ခုတည္း
ကုိသာေျမပုံဆြတုိဲင္းတ
ာမည္ဆုိပါကUTM 
ေျမပုံႏွင့္အဆင္ေျပ 
မည္မဟုတ္ပါ။  
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အတိုင္း အထြာတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ ေျမပုံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္းကို 

မင္အနက္ျဖင့္ ဆီစိမ္စကၠဴေပၚတြင္ ကူး ေရးပါ။ ဆီစိမ္စကၠဴေပၚတြင္ 

ကူးဆြဲထားသည့္ နယ္နိမိတ္သည္ အေရးႀကီးသည့္ အကိုးအကားတစ္ခုျဖစ္ 

သည္။ 

ဆီစိမ္စကၠဴေပၚ၌ အေရးပါသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ားကို 

ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ကူးေရးေစပါ။ ေရးဆြဲ ရာ၌ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားအတြက္ 

မင္ျပာကိုအသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး လမ္းမ်ားအတြက္ မင္နီကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ 

တိုမ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားကို လိုက္လံကူးေရးစရာမလိုေၾကာင္း ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား 

ရွင္းျပထားပါ။ 

 

ရြာသူရြာသားမ်ားအား လမ္းမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူေနရပ္ကြက္မ်ား 

ကဲ့သို႔ေသာ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား ကို အမည္တပ္ရန္ေျပာပါ။ လမ္းကို 

ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပ၍ ေဘး၌နာမည္တပ္ေစပါ။ ရြာသူရြာသားမ်ား ေျပာျပ 

သည့္အတိုင္း ဆီစိမ္စကၠဴေပၚရွိ အဓိကအစိတ္အပုိင္းမ်ားကို အမည္တပ္ပါ။ 

ရြာသူရြာသားမ်ား ဒြိဟ ျဖစ္ေနသည့္ အစိတ္အပိုင္းအမည္မ်ားကို အမွတ္အသား 

ျပဳရန္ ခဲတံကိုအသံုးျပဳပါ။ စမ္းေခ်ာင္းငယ္အမ်ားစုသည္ ေျမမ်က္နွာသြင္ျပင္ျပ 

ေျမပုံေပၚတြင္္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ ေျမျပင္တြင္ ေဒသေခၚ 

အမည္မ်ားရွိသည္။ရြာသူရြာသားမ်ားသိရိွနားလည္ထားသည့္ုစမ္းေခ်ာင္းနွင့္ကုန္း

တန္းရိုးတို႕၏အမည္မ်ားကိုေဖာ္ျပရန္အေရးၾကီးသည္။ပ့ံပိုးကူညီသူမ်ားအေနျဖင့္

စမ္းေခ်ာင္းနွင့္ကုန္းတန္းရိုးအမည္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ေမးျမန္းေဆြး ေႏြးနိုင္သည္။ 

  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 71 

 

 

၄-၉။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ျပေျမပုံေပၚ၌ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ရန္၊  

 

ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ရြာ၏အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ 

အမည္တပ္ၿပီးသြားပါက ၎တို႔အား နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ 

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုပါ။ ဥပမာ တံတား 

တစ္စင္း သို႔မဟုတ္ လမ္းဆံုလမ္းခြတစ္ခုကဲ့သို႔ေသာ အထင္ကရရွိၿပီး 

အလြယ္တကူ ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ နယ္နိမိတ္ အမွတ္အသားျဖင့္ 

စတင္ပါ။ နယ္နိမိတ္ အမွတ္အသားအတြက္ အစိမ္းေရာင္မင္ကို အသံုးျပဳ ၍ 

ဆီစိမ္စကၠဴေပၚ၌ ၾကယ္ပြင့္အမွတ္အသား ျပဳလုပ္ပါ။ 

နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ ရြာသူရြာသားမ်ားအား 

ဆက္လက္ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။ ကိုယ္အဆင္ေျပသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ နယ္နိမိတ္ 

အမွတ္အသားတစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္၍ အမွတ္ အသားမ်ားကုိ 

မွတ္တမ္းတင္ကာ အစိမ္းေရာင္မင္ျဖင့္ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား ဆက္ဆြဲပါ။ 
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ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ကို အမွတ္အသားျပဳလုပ္ရန္ နယ္နိမိတ္ မ်ဥ္းေၾကာင္း 

တစ္ေလွ်ာက္ အစိမ္းေရာင္ျမွားပံုမ်ား ေရးဆြေဲဖာ္ျပပါ။ 

တစ္ခါတစ္ရံ အခ်ိဳ႕ေသာနယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား 

သဲသကဲြဲကြဲမရွိဘဲ ေ၀၀ါးရႈပ္ေထြး ေနတတ္သည္။ ထိုသို႔ေ၀၀ါးရႈပ္ေထြးလာပါက 

ပိုမုိနီးစပ္သည့္ အကိုးအကားတစ္ခုအေနျဖင့္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံုံ ကို 

မိတ္ဆက္အသံုးျပဳပါ။  

 

၄-၁၀။ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံ မိတ္ဆက္တင္ျပရန္၊  

ရြာသူရြာသားမ်ားအားလံုး ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေစရန္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုံုကို 

ခင္းက်င္းျပသပါ။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ဆင္တူအသံုးအႏႈန္းမ်ိဳးကို 

အသံုးျပဳ၍ မိတ္ဆက္ေပးပါ။ 

 “ဒီေျမပုံက ေကာင္းကင္ကေန ေက်းရြာနယ္ေျမေတြကို 
ဓာတ္ပံုရုိက္ယူထားတဲ့ ေျမပံုပါ။ ဒီပုံထဲမွာ လမ္း ေတြနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း 
ေနအိမ္လိုမ်ိဳး အႀကီးအေသးကြာတဲ့ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပထားတာပါ။ 
UTM ေျမ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ျပေျမပုံထဲကအတိုင္း တစ္ေနရာထဲကို 
အတိအက်ေဖာ္ျပေပးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ဒီေျမပုံကို 
အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ ေက်းရြာ နယ္နိမိတ္ေတြကို တိုင္းတာ သတ္မွတ္ 
သြားမွာ ျဖစ္သလို အနာဂတ္ ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြေဲရး လုပ္ငန္း 
ေတြမွာလည္း အသံုးျပဳသြားမွာပါ။” 
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၄-၁၁။ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ လက္ရိွေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ပုံရိပ္မ်ားကုိ 
ျပင္ဆင္ရန္၊  

ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုေပၚ၌ ဆီစိမ္စကၠဴခ်ပ္ကို ထပ္လိုက္ပါ။ UTM 

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ျပေျမပုံေပၚ၌ ျမင္ရသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေကာင္းကင္ 

ဓာတ္ပံုံု၌ မည္ကဲ့သို႔တစ္ထပ္တည္းက်ေနေၾကာင္း လက္ေတြ႔သရုပ္ ျပပါ။ 

ေျမပုံေပၚ၌ လမ္းမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ လူေနရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ အျခားပုံရိပ္မ်ားကုိ 

ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပပါ။  

UTM ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ျပေျမပုံေပၚရွိ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား မရွင္းလင္းသည့္ 

သို႔မဟုတ္ ေ၀၀ါးရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိ သည့္ နယ္ပယ္မ်ားကုိ 

ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ၾကည့္ပါ။ မည္သည့္ပံုရိပ္မ်ားက ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုံုေပၚ၌ ပုိမို 

ျပတ္ျပတ္ထင္ထင္ျဖစ္လာေၾကာင္း ၾကည့္ရႈသံုးသပ္ပါ။ 

 

ဆီစိမ္စကၠဴေပၚရိွ ေျမပုံပါ နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားႏွင့္ နယ္နိမိတ္  

မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားကို လက္ရွိအေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္ေအာင္ျပင္ဆင္ပါ။ 

ဤေနရာ၌ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္း 

မ်ားကို လက္စသတ္လိုက္ပါ။  ေျမပုံမ်ားေပၚ၌ ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း 

မရိွသည့္ ပံုရိပ္မ်ားအတြက္ ရြာနယ္နိမိတ္တေလ်ာက္ တိုင္းတာအတည္ျပဳရန္ 

လိုအပ္ႏိုင္သျဖင့္ ယင္းတို႔၏ တည္ေနရာမ်ားကုိ ဂရုတစိုက္ မွတ္သားထားရန္ 

လိုအပ္သည္။ 
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၄-၁၂။ နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုရန္၊  

လမ္းညႊန္အေနျဖင့္ ဆီစိမ္စကၠဴေျမပုံကို အသံုးျပဳ၍ စကၠဴကားခ်ပ္ႀကီးေပၚ၌ 

နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား ကို စာရင္းျပဳစုပါ။ မွတ္တမ္းအေနျဖင့္ 

ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္အတြက္ စကၠဴကားခ်ပ္ေပၚရိွ နယ္နိမိတ္စာရင္းကို 

ဓာတ္ပံုရုိက္ထားပါ။ အႀကံျပဳရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳသေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္ 

အတြက္ နယ္နိမိတ္ အမွတ္အသား စာရင္းကို ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား 

ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ 

 

၄-၁၃။ ကြင္းဆင္းတုိင္းတာအတည္ျပဳရန္ လုိအပ္သည့္ နယ္ေျမ 
ေဒသမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္၊  

စမ္းေခ်ာင္းႏွင့္ လမ္းကဲ့သို႔ေသာ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္၏ အခ်ိဳ႕ေသာ 

အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုျဖင့္ အလြယ္တကူ ေဖာ္ထုတ္ 

သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုံု၌ ထင္ရွားမႈမရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသ 

မ်ားကို လိုက္လံမွတ္သားပါ။ ယင္းနယ္ေျမမ်ားသည္ ကြင္းဆင္း 

တိုင္းတာအတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ စမ္းေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ 

လမ္းမဟုတ္သည့္ မည္သည့္နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား သို႔မဟုတ္ 

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္းမဆို ကြင္းဆင္းတိုင္းတာအတည္ျပဳရန ္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္ 

(အဆင့္ ၅ ကိုၾကည့္ပါ)။ ဆီစိမ္စကၠဴေျမပုံကို အကိုးအကားအျဖစ္ 

သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ရန္ ဓာတ္ပုံရိုက္ထားပါ။ 
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၄-၁၄။ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးရန္၊  

ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အတူအဆင့္(၉)ဆင့္ပါရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္

ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ ေရ႕ွလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ 

တစ္ဖန္ေက်းရြာသို႔ ကြင္းဆင္းရမည့္အခ်ိန္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ ေကာ္မတီ၏ 

ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးပါ။ 

၄-၁၅။ ေျမျပင္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္းျပင္ဆင္၍ စီမံခန္႔ခြရဲန္၊  

ေျမျပင္ဆိုင္ရာအခ်က္လက္ေကာက္ယူျခင္း အျမင္ဖြင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားေအာင္ 

ျမင္ၿပီးေျမာက္သြားပါက ရုံးျပန္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြရဲပါလိမ့္မည္။ 

စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားေပၚအေျခခံ၍ေက်းရြာအခ်က္အလက္ဖိုင္တြမဲ်ား၌ေအာက္ပါ

သတင္းႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားရန္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းလိုပါ 

သည္။ 

 ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အမည္စာရင္းဓာတ္ပံု၊ 

 ဆီစိမ္စကၠဴေျမပုံဓာတ္ပုံ၊  

 နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားစာရင္းဓာတ္ပံု၊  

 စည္းေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ နယ္နိမိတ္တိုင္းတာအတည္ျပဳရန္ 

လိုအပ္သည့္ နယ္ေျမေဒ သမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍)၊  

 ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားနွင့္နယ္နိမိတ္လိုင္းမ်ားကိုေဖာ္ျပ

ထားေသာစာရင္းဓာတ္ပံု 

ဒီဂ်စ္တယ္ပံုစံေျပာင္းထားသည့္ကြင္းဆင္းတိုင္းတာအတည္ျပဳရန္ မလိုအပ္ေသာ 

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္စည္းမ်ား။ ယင္းတို႔၌ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုံုေပၚ၌ အလြယ္တကူ 

ျမင္ႏိုင္သည့္ လမ္းမ်ားႏွင့္ ေခ်ာင္းႀကီး သို႔မဟုတ္ ျမစ္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္ပါလိမ့္မည္။ 

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအလႊာကို Shapefile အျဖစ္သိမ္းဆည္းပါ။  
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 ေနာက္ဆက္တြဲ(ဇ)၌ အႀကံျပဳထားသည့္ Shapefile ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္ 

ဇယားကို ကိုးကားၾကည့္ရႈပါ။  

 ဒီဂ်စ္တယ္ပံုေျပာင္းမႈကို လက္ေတြ႔စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ(က) ပါ MIMU GIS သင္ တန္း 

(http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Manual

_Basic_QGIS_Training_V.03_Jan2016_MMR.pdf) ကို ၾကည့္ရႈပါ။ 

ဒီဂ်စ္တယ္ပံုေျပာင္းထားသည့္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ မဟုတ္သည့္ အျခား 
အထင္ကရ အစိတ္္အပိုင္းမ်ား။ ယင္းတို႔၌ လမ္းမ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ 
ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမ်ား၊ မီးရထားလမ္းစ သည္တို႔ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 
၎တို႔သည္ ရည္ညႊန္းမွတ္မ်ား (points) ၊ လိုင္္းမ်ား(Lines) ႏွင့္ ပိုလီဂြန္ 
(Polygons) မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။  

http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Manual_Basic_QGIS_Training_V.03_Jan2016_MMR.pdf
http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Manual_Basic_QGIS_Training_V.03_Jan2016_MMR.pdf
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ထြက္ရိွလာသည့္ အခ်က္အလက္  

 အထင္ကရအစိတ္အပိုင္းမ်ား(၎တို႔သည္ရည္ညႊန္းမွတ္မ်ား(points)၊

လိုင္းမ်ား(Lines) ႏွင့္ပိုလီဂြန္ (Polygons)ႏွင့္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္း 

အပိုင္းအျခားအလိုက္ Shapefile အလႊာမ်ား။ 

ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား  

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ (က)။ အရင္းအျမစ္မ်ား- MIMU GIS သင္တန္း 

(http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Ma

nual_Basic_QGIS_Training_V.03_Jan2016_MMR.pdf)  

 

 

 

http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Manual_Basic_QGIS_Training_V.03_Jan2016_MMR.pdf
http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Manual_Basic_QGIS_Training_V.03_Jan2016_MMR.pdf
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အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ား 

 ေဒသတြင္းအဖြဲ႕စည္းမ်ားအေနျဖင့္ေျမျပင္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလ

က္ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေသခ်ာရွင္းလင္းသေဘာေပါက္ထားရန္

လိုအပ္သည္။သို႕မွသာလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါပ့ံပုိးကူညီေပးနို

င္ပါလိမ့္မည္။  

 ေက်းရြာေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ အခ်ိန္ယူပါ။ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ အေလာတႀကီး ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳပါႏွင့္။ 

လိုအပ္ပါက ေနာက္ထပ္အစည္းအေ၀းမ်ား ေခၚယူက်င္းပပါ။  

 လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ အထူးသျဖင့္ ေကာ္မတီဖြ႔ဲစည္းရာ၌ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊လူငယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ

ရွိရန္အေရးႀကီးေၾကာင္းမွ်ေ၀ေပးပါ။ေက်းရြာ၏ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈရိွမွသာ

လွ်င္ ေျမပုံတိုင္း တာရာ၌ တိက်ေသခ်ာလာပါလိမ့္မည္။  

 အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရြာမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္းေကာ္မတီအစည္း

အေဝးသို႕တက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားပါ။ 

 အတိတ္ကနယ္နိမိတ္မ်ား မည္ကဲ့သို႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္းအႀကံျပဳရန္ သက္ႀကီး 

ရြယ္အိုမ်ားအား ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။  

 တစ္ရက္တာျပီးဆံုးတိုင္းထြက္ေပၚလာသည့္ရလဒ္မ်ားကိုဓာတ္ပုံရိုက္ယူပ

ါ။ 
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အဆင့္ ၅။ 

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ မ်ားကုိ 

မွတ္တမ္းတင္အတည္ 

ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္။ 
 

   

 

 

 

အဆင့္၅။ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ 

အတည္ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ 

 

ပါ၀င္မည့္သူမ်ား - 

 ေဒသအဖြ႔ဲအစည္း (အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား) 

 အဆင့္ (၄)လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ 

ေက်းရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား (အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ 

လူငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား) 

 အနီးပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ား 

(အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ လူငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီး 

ရြယ္အိုမ်ား) 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား -  

 စီမံကိန္းအဖြ႔ဲမွ နယ္နိမိတ္ အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ 

နယ္နိမိတ္စည္း မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ 

အသံုးျပဳမည့္ကိရိယာကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ပါ။ 

ယင္းတို႔၌ မိုဘိုင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈ 

စနစ္ပါရိွသည့္ စမတ္ဖုန္း/Tablet သို႔မဟုတ္ GPS 

စနစ္ သို႔မဟုတ္ GPS စက္တို႔ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။   

 အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမည့္ပံုစံကို စာရြက္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း အီလက္ထေရာနစ္ပံုစံ(ပူးတြဲ 

(ဇ) တြင္ၾကည့္ပါ)  
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အဆင့္၅။ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ 

အတည္ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ 

 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား -  

 ဖုန္း သို႔ မဟုတ္ Tablet ကို အသံုးျပဳမည္ 

ဆိုပါက အားအျပည့္သြင္း ထားရန္ လိုအပ္ 

ပါလိမ့္မည္။ အရန္ စြမ္းအင္ ရင္းျမစ္မ်ား 

(အားသြင္းစက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေနေရာင္ျခည္ 

သံုး အားသြင္းစက္) ျပင္ဆင္ ထားပါ။  GPS 

စက္အသံုးျပဳပါက ဓာတ္ခဲ အပိုမ်ားကို 

ျပင္ဆင္ထားပါ။  မုိးရာသီအတြင္း 

အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမည္ဆို ပါက 

ေရလံုအိတ္မ်ား အရန္သင့္ ေဆာင္ထားပါ။ 

 လိုအပ္ပါက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို စီစဥ္ 

ေနရာခ်ပါ ( ဥပမာ ေလွ၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ 

သို႔မဟုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္) 

 ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ေက်းရြ

ာနယ္နိမိတ္အမွတ္သားစာရင္းကိုယူေဆာင္

လာခဲ့ပါ။(စာရြက္စာတမ္း သို႕ Smartphone 

သုိ႕ Tablet)။ 

 ဆီစိမ္စကၠဴေပၚတြင္ ေရးဆြထဲားေသာ 

ေျမပုံအား smartphone သုိ႕ tablet 

အတြင္းသို႕ဓာတ္ပံုျဖင့္ ထည့္သြင္းထားျခင္း 

ျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 

ပိုမုိထိေရာက္ပါလိမ့္မည္။ 
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အဆင့္၅။ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ 

အတည္ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ 

လုိအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား - 

 GPS စက္ႏွင့္ ဓာတ္ခဲမ်ား 

 စမတ္ဖုန္း/ tabletႏွင့္ အခ်က္အလက္ 

ေကာက္ယူမႈစနစ္ 

 မွတ္စုစာအုပ္ႏွင့္ ေဘာပင္ 

 မိုးရာသီ၌ မုိးစီးဖိနပ္ႏွင့္ မိုးကာအက်ႌမ်ား  

 တက္ေရာက္သူစာရင္း 

 ကင္မရာ 

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - 

 အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္နိမိတ္တိုင္းတာေရး လုပ္ငန္း 

မ်ားသည္ အခ်ိန္ယူႏိုင္သျဖင့္ အဆင္ေျပသည့္ 

လမ္းေလွ်ာက္ဖိနပ္မ်ား၊ ဦးထုပ္မ်ား၊ ေရႏွင့္ 

အစားအစာတို႔ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။  
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ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူ ထုအတြက္ ဤအဆင့္ကို 

ေျမျပင္ဆိုင္ရာအခ်က္လက္ေကာက္ယူျခင္း အျမင္ဖြင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား အၿပီး ၌ 

ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္ ၌ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားကို တိုင္းတာအ 

တည္ျပဳရန္ GPS စက္ သို႔မ ဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္းကို အသံုးျပဳ၍ ေျမျပင္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရန္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္အတူ လမ္းေလွ်ာက္ 

ပါ။ ေျမျပင္ဆိုင္ရာအခ်က္လက္ေကာက္ယူျခင္း အျမင္ဖြင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား 

(အဆင့္ ၄)ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း စီမံကိန္းအဖြ႔ဲသားမ်ားအေနျဖင့္ ကြင္း 

ဆင္းအတည္ျပဳရန္ လိုအပ္သည့္ နယ္ေျမ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရပါမည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္  ႀကီးမားသည့္စမ္း ေခ်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လမ္းမ်ားျဖင့္ 

ပိုင္ျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္နိမိတ္ မ်ားကို ကြင္းဆင္းအတည္ျပဳရန္ မလိုအပ္ 

ေသာ္လည္း အျခားနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ား ကို တိုင္းတာအတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္ 

မည္။ 

ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြသဲည့္ အေတြ႔အၾကံဳ မရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ဤအ 

ဆင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္တြင္းေျမႀကီး ေျမပုံေရးဆဲြေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲ (က) ၌ အခ်က္ အလက္ေကာက္ယူမႈ 

သင္တန္းအရင္း အျမစ္မ်ားပါရိွသည္။  

ကြင္းဆင္းတိုင္းတာအတည္ျပဳမႈမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေကာက္ယူစုစည္းႏိုင္ရန္အတြက္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထား 
ရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ဤအဆင့္ကိုမစတင္မီ GPS သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းအခ်က္အ 
လက္ေကာက္ယူမႈစနစ္တို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈရိွ 
ေအာင္ေလ့လာထားပါ။ေနာက္ဆက္တြဲ(က)ပါမုိဘိုင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူ
မႈႏွင့္GPSအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။ 
(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R9.pdf; 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R8.pdf)  

လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေျမၾကီးေျမပံု ေရးဆြေဲရးလုပ္ငန္းအတြက္ မိုဘိုင္း 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ (ည) တြင္ 
ၾကည့္ရႈပါ။ နယ္နိမိတ္တိုင္းတာ အတည္ျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ 
ရပ္ရြာလူထုမွ ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာေအာင္ အားေပးတိုက္တြန္း၍ လုပ္ငန္းအတြင္း 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္လူငယ္မ်ားပါ၀င္ ကိုယ္စားျပဳမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ 
ရြက္ပါ။ 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R9.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R8.pdf
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ရည္ရြယ္ခ်က္  

 ဤအဆင့္သည္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ တိုင္းတာအတည္ျပဳေရး 

လုပ္ငန္းအတြက္ ရပ္ရြာလူထု ႏွင့္ အတူတကြ အခ်က္အလက္ 

ေကာက္ယူရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္  

 တိုင္းတာအတည္ျပဳထားသည့္ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ 

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း မ်ားေပၚထြက္လာမည္။  
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နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအေပၚ တိက်ေသခ်ာမႈ 

အတုိင္းအတာ  

စမ္းသပ္စီမံကိန္း အဖြဲ႔မ်ားသည္ နယ္နိမိတ္ အမွတ္အသားႏွင့္ 

နယ္နိမိတ္ မ်ဥ္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရန္အတြက္ 

ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ 

အစိမ္းေရာင္၊ အ၀ါေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္သည္ ေကာက္ယူရရွိသည့္ 

အခ်က္အလက္အေပၚ ရပ္ရြာလူထု၏ နားလည္သေဘာေပါက္မႈႏွင့္ 

ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ အကယ္၍ နယ္နိမိတ္ 

အမွတ္အသားအေပၚ တိက်ေသခ်ာမႈကို အနီေရာင္ သို႔မဟုတ္ 

အ၀ါေရာင္အဆင့္ သတ္မွတ္ထားပါက အဘယ္ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ 

ရေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။  

အစိမ္းေရာင္ - နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား သို႔မဟုတ္ 

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ားအေပၚ ေက်းရြာတစ္ခုအတြင္းႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား 

အၾကား သေဘာထား ကြလဲြမဲႈမရွိဘဲ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကို 

ရြာသူရြာသား အားလံုး မဟုတ္လွ်င္ေသာ္မွ အမ်ားစုမွ ေကာင္းစြာ 

နားလည္သိျမင္သည္ဟု ရည္ညြႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ 

ဤအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုအားျဖင့္ အလြယ္တကူ 

ရွာေဖြသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လမ္းမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ားပါ၀င္သည္။  

အ၀ါေရာင္ - ရပ္ရြာသာမက အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာမ်ားအၾကားတြင္လည္း 

အနည္းငယ္ ေ၀၀ါးရႈပ္ေထြးေနသည့္ သို႔မ ဟုတ္  ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

နားလည္သေဘာေပါက္မႈမရွိသည့္ နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ 

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ သိသိသာသာ အျငင္းပြားေန 

ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္းမရွိသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 

ျဖစ္သည္။ မၾကာခဏဆုိသလို “ေရရာေသခ်ာမႈမရွိ” သည့္ 

နယ္နိမိတ္မ်ားဟုေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ဤနယ္ပယ္သည္နယ္နိမိတ္တိုင္း

တာအတည္ျပဳရန္လိုအပ္သည့္နယ္ေျမေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ဥပမာမ်ား

အေနျဖင့္ လူသြားလမ္းေလးမ်ား၊ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းငယ္မ်ား 

ႏွင့္ လ်ွိဳေျမာင္မ်ား ပါ၀င္သည္။  
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နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအေပၚ တိက်ေသခ်ာမႈ 

အတုိင္းအတာ  

အနီေရာင္ - ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ခရီးသြားလာရန္ 

အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ နယ္နိမိတ္အမွတ္အသား မ်ားႏွင့္ 

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာ 

အတြင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္း ေက်းရြာမ်ား အၾကား အျငင္းပြား 

ေနသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကုိ ရည္ညႊန္း ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ စမ္းသပ္စီမံကိန္းနယ္ ေျမမ်ားသည္ သားရဲတိရိစာၦန္မ်ား 

က်က္စားလ်က္ရွိသျဖင့္ ကြင္းဆင္းအတည္ျပဳရန္ ရပ္ရြာမွ 

ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ 

 

 

ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြေဲရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ - အတူတကြနယ္နိမိတ္တုိင္းတာအတည္ျပဳျခင္း  

နယ္နိမိတ္မ်ားကို တိုင္းတာအတည္ျပဳရာ၌ တတ္ႏိုင္သမွ် အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာမ်ား ပူးေပါင္း 
ပါ၀င္လာေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထပ္ေနသည့္၊ မရွင္းလင္းသည့္ 
သို႔မဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားေနသည့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ 
ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြေဲရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ေရးဆြရဲာ၌ အိမ္နီးခ်င္းေက်း ရြာမ်ားႏွင့္အတူ 
ပူးတြနဲယ္နိမိတ္တိုင္းတာအတည္ျပဳမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထည့္သြင္းပါရွိရန္ လိုအပ္သည္။ 
နယ္နိမိတ္ တိုင္းတာအတည္ျပဳမႈမစတင္မီ ပါ၀င္သည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
အစည္းအေ၀းထိုင္၍ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာ အတည္ျပဳသြားမည့္ နယ္ေျမမ်ားကို 
ေဆြးေႏြးျပင္ဆင္ပါ။ နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ တိုင္းတာအတည္ျပဳေနစဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္၍ လိုအပ္သလို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ နယ္နိမိတ္တိုင္းတာ အတည္ျပဳ 
ၿပီးသြားပါက ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရရွိလာခဲ့သည့္ 
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ ခင္းက်င္းျပသ၍ ျပႆနာရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားအေပၚ 
အမ်ားသေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူပါ။ နယ္နိမိတ္တိုင္းတာအတည္ျပဳေရး အက်ိဳးရလဒ္မ်ား 
ရိုက္ႏွိပ္ပါရွိသည့္ ေျမပုံတစ္ခုကိုအသံုးျပဳပါ သုိ႔မဟုတ္ အစည္းအေ၀း၌ ပရိုဂ်က္တာကို 
အသံုးျပဳ၍ နယ္နိမိတ္တိုင္းရာ အတည္ျပဳရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ခင္းက်င္းျပသပါ။  
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အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္းလမ္းမ်ား  

၅-၁။ နယ္နိမိတ္တုိင္းတာအတည္ျပဳေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္၊  

ေက်းရြာရွိ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ မေတြ႔ဆံုမီ -  

 နယ္နိမိတ္တိုင္းတာ အတည္ျပဳမည့္ပံုစံ (ေနာက္ဆက္တြဲ (ဇ) 

ပါနမူနာကိုၾကည့္ပါ) တစ္ခု ေရးဆြျဲပင္ဆင္ပါ။ မိုဘိုင္းနည္းပညာသံုးအ 

ခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈစနစ္ကို အသံုးျပဳပါက ၎မိုဘိုင္းစနစ္ 

အတြင္း နယ္နိမိတ္တိုင္းတာ အတည္ျပဳေရးပုံစံ (ေမးခြန္းလႊာ) ကုိ 

တည္ေဆာက္၍ စမ္းသပ္အသံုးျပဳၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ GPS စက္ကို 

အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အရန္အေနျဖင့္ စာရြက္ေပၚ မွတ္တမ္း 

တင္ႏိုင္သည့္ ပုံစံတစ္ခုကို ျပင္ဆင္ထားပါ။  

 ေက်းရြာသို႔ မထြက္ခြာမီ နယ္နိမိတ္တိုင္းတာအတည္ျပဳမည့္ 

အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈပံုစံ(ေမးခြန္းလႊာ) ကိုစမ္းသပ္ အသံုးျပဳ 

ၾကည့္ပါ။ မိုဘိုင္နည္းပညာသံုး အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈ စနစ္ကို 

အသံုးျပဳပါက ၎မုိဘိုင္းစနစ္အတြင္း ပံုစံ (ေမးလြန္းလႊာ) ကုိ 

ထည့္သြင္း၍ အဆင့္သင့္အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားပါ။  

 စမတ္ဖုန္း/Tablet တို႔ကို အားအျပည့္သြင္းပါ သို႔မဟုတ္ GPS 

စက္အတြက္ ဓာတ္ခဲအပုိမ်ားကို အရန္ ေဆာင္ထားပါ။ လိုအပ္ပါက 

အရန္စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ ျပင္ဆင္ထားရွိပါ။ 

 ဆီစိမ္စကၠဴေျမပုံဓာတ္ပုံ၊ နယ္နိမိတ္ အမွတ္အသား စာရင္း 

ဓာတ္ပံုမ်ားကို စမတ္ဖုန္းသို႕မဟုတ္ Tablets မ်ားသို႕ ထည့္သြင္း 

ထား၍ ယူေဆာင္သြားပါ။ 

၅-၂။ GPS အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈအတြက္ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေပးရန္၊  

နယ္နိမိတ္တိုင္းတာ အတည္ျပဳေရး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈပံုစံကုိ 

ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအားျပ၍ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူ 

သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆုိပါ။ GPS စက္ သို႔မဟုတ္ Tablet အတြင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ျဖည့္စြက္ရေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ၍ 

ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားကိုေကာက္ယူ စုေဆာင္း၍ မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳမည္သြားျဖစ္ေၾကာင္း 

ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စမ္းသပ္စီမံကိန္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္ 

စမတ္ဖုန္း/Tablet အတြင္း 

ပါရိွသည့္ GPS စနစ္ အသုံးျပဳ 

ရာ၌ ဂရုျပဳရမည့္ အခ်က္ မ်ား 

 စက္၏ဘတၳရီသက္တမ္းကို 

ေခၽြတာရန္အတြက္ 

Bluetoothအျခားစနစ္မ်ား

ကို ပိတ္ပစ္ပါ။ 

 တည္ေနရာျပစနစ္ 

ပြင့္ေနေၾကာင္းေသခ်ာ 

ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ 

(ဖုန္း၏အခ်က္ျပဘားတန္ 

၌) 

 GPS သည္ အေဆာက္အဦး 

ျပင္ပ၌သာေကာင္းစြာ 

အလုပ္ လုပ္သည္။  

 စက္အတြင္းေကာက္ယူ 

ရရိွထားသည့္လမ္းေၾကာင္း 

ျပ ရည္ညႊန္းမွတ္မ်ား (Way 

Points)ကို ကြန္ရက္ခ်ိတ္ 

ဆက္မႈမလိုသည္စနစ္ျဖင့္ 

(Offline)စနစ္တက်သိမ္း

ဆည္းရန္ လိုအပ္သည္။  

 Tabletေရမ၀င္ေစရန္၊ 

ေနေရာင္ျခည္တိုက္ရိုက္ 

မက်ေရာက္ေစရန္ႏွင့္ 

ဖုန္မ၀င္ေအာင္ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ေရလုံ 

အိတ္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။  



 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 87 

ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရပ္ရြာမွစိတ္၀င္စားမႈရွိပါက အခ်က္အလက္ 

မည္ကဲ့သို႔ ေကာက္ခံရေၾကာင္း သိရွိလာေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးႏိုင္ 

ပါသည္။  

ေနာက္ဆက္တြဲ (က) ပါ GPS ႏွင့္ မိုဘိုင္းနည္းပညာသံုး အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူေရး သင္တန္းလိပ္စာမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။ 
(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R8.pdf; 
(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R9.pdf). 

 

၅-၃။ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အတူ နယ္နိမိတ္တုိင္းတာအတည္ျပဳရန္၊  

နယ္နိမိတ္တိုင္းတာ အတည္ျပဳေရးအတြက္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား ေန႔၀က္ 

သို႔မဟုတ္ ပို၍ေပးႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ဇယားတစ္ခုေရးဆြပဲါ။ နယ္နိမိတ္ အမွတ္ 

အသားမ်ားကို ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အတူ စိစစ္သံုးသပ္၍ အတည္ျပဳကာ 

၎တို႔ႏွင့္အတူ နယ္နိမိတ္တိုင္းတာအတည္ျပဳမည့္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု 

ေရးဆြခဲ်မွတ္ပါ။  

နယ္နိမိတ္တိုင္းတာအတည္ျပဳေနစဥ္အတြင္း နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား 
အတြက္ ရည္ညႊန္းမွတ္မ်ား (points)၊ လိုင္းမ်ား (Lines) အတြက္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား (သြားခဲ့သည့္လမ္းေၾကာင္းကို ျပသည့္ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား) ကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ပါ။ စမ္းသပ္စီမံကိန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ Kobo Toolbox 
ဟုေခၚသည့္ မုိဘိုင္းနည္းပညာသံုး အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈစနစ္ တစ္ခုကုိ 
အသံုးျပဳ၍ နယ္နိမိတ္ အမွတ္အသားမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ 
GPSစက္တစ္ခုျဖင့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
လည္း ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R8.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R9.pdf
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နယ္နိမိတ္တိုင္းတာအတည္ျပဳေနစဥ္အတြင္း ေလ့က်င့္ခန္းကို မွတ္တမ္း 
တင္ရန္အတြက္ ဓာတ္ပံုမ်ားရုိက္ပါ။ ယင္းဓာတ္ပံုမ်ားက မည္သည့္နယ္နိမိတ္ကို 
မည္သည့္ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ တိုင္းတာအ တည္ျပဳခ့ဲေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။ 
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၅-၄။ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္းျပင္ဆင္၍ စီမံခန္႔ခြရဲန္၊  

ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္အတူ နယ္နိမိတ္ တိုင္းတာအတည္ျပဳၿပီးသြားပါက အခ်က္ 

အလက္မ်ားကို တင္သြင္း ျဖည့္စြက္၍ စနစ္တက်စုစည္းျပင္ဆင္ပါ။  

ကြန္ျပဴတာတြင္းသို႔ အခ်က္အလက္မ်ား တင္သြင္းျဖည့္စြက္ျခင္း - 

 GPS စက္ကို အသံုးျပဳျဖစ္ပါက လက္ကိုင္စက္မွ GPX အခ်က္အလက္ 

မ်ားကို ကြန္ျပဴတာသို႔ ေပးပို႕ပါ။  

 မိုဘိုင္းနည္းပညာသံုး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈစနစ္ကို အသံုးျပဳ 

ျဖစ္ပါက ေကာက္ယူရရွိခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြန္ျပဴတာ 

အတြင္းသို႔ ေပးပို႕၍ သိမ္းဆည္းလိုက္ပါ။ စနစ္အမ်ားအျပားအတြက္ 

ပင္မကြန္ရက္ဆာဗာမွအခ်က္အလက္ဆြခဲ်ကူးေရးမႈမ်ားပါ၀င္လာေလ့ရွိ

ၿပီး အမ်ားအားျဖင္ CSV ပုံစံျဖင့္ သိမ္း ဆည္းရသည္။ လတၱီက်ဴ႕ 

(Latitude) ႏွင္ ့ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ (Longtitude)ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အ 

လက္မ်ားကို မတူကြျဲပားသည့္ ဇယားကြက္မ်ားျဖင့္  ခြျဲခားျဖည့္စြက္ရန္ 

လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။  

QGIS သို႔ အခ်က္အလက္တင္ျခင္း -  

 GPX အခ်က္အလက္အတြက္ GPS Tools ဟုေခၚသည့္ QGIS Plugin 

ကိုဖြင့္၍ QGIS သို႔ GPX ဖုိင္ကို တင္လိုက္ပါ။  

 မိုဘိုင္းနည္းပညာသံုး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈစနစ္ အမ်ားအျပား 

အတြက္ ေျမျပင္တိုင္းတာေရး အခ်က္အလက္၏ CSV တစ္ခုကို 

တင္လိုက္ပါ။  

အခ်က္အလက္ကို Shapefile အေနျဖင့္ ျပန္ထုတ္ျခင္း -  

 အခ်က္အလက္ေကာက္ယူခဲ့စဥ္က ေက်းရြာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား (waypoints) သို႔မဟုတ္ နယ္နိမိတ္ 

မ်ဥ္းမ်ား(လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ မ်ဥ္းတိုမ်ား)ပါ၀င္သည့္အခ်က္ အလက္ျဖင့္ 

ဖိုင္ကိုသိမ္းဆည္းပါ။ 

အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္တိက်မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ QGIS ထဲမွ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈပါ။ နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားသည္ 

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။   

မွတ္ခ်က္ - စီမံကိန္း၏ 
အေတြ႔အႀကံဳအရ 
အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ေျမ 
ေဒသမ်ားသည္ 
အလြန္အႏၱရာယ္ 
မ်ားသျဖင့္သုိ႔မဟုတ္ 
သြားလာရန္မျဖစ္ႏုိင္ 
သျဖင့္နယ္နိမိတ္ 
တုိင္းတာ အတည္ျပဳႏုိင္ခ့ဲ 
ျခင္းမရိွပါ။ယင္းနယ္ေျမမ်
ားကုိေက်းရြာနယ္နိ 
မိတ္၏ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပ 
ခ်က္ဇယားကြက္အတြင္း 
သြားလာႏုိင္ျခင္းမရိွပါဟူ
၍မွတ္တမ္းတင္ ထားရန္ 
ႏွင့္ေက်းရြာစာရင္း 
မွတ္တမ္းႏွင့္ အၿပီးသတ္ 
ေျမပုံေပၚ၌ထင္ဟပ္မႈ 
ရိွလာေအာင္ေဆာင္ 
ရြက္ပါ။ 
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 GPS အခ်က္လက္မ်ားကို လိုအပ္သလိုစစ္ေဆးပါ၊ ေျမျပင္ေပၚရွိ 

နယ္နိမိတ္ အမွတ္အသားနွင့္GPS အသံုးျပဳ၍ ေကာက္ယူရရိွလာေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာကြလဲြမဲႈရိွနိုင္သည္။ေျမျပင္ေပၚရွိမွန္ကန္ေ

သာနယ္နိမိတ္ အမွတ္အသားမ်ား အတိုင္း ဒီဂ်စ္တယ္ပံုစံသို႕ 

ေျပာင္းလဲပါ။ 

အဆင့္ (၄) မ ွဒီဂ်စ္တယ္ပံုစံေျပာင္းထားသည့္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတိုမ်ားႏွင့္ 

တိုင္းတာအတည္ျပဳထားသည့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတိုမ်ားကို ေပါင္းစပ္ပါ။ 

မတူကြျဲပားသည့္ အခ်က္အလက္ႏွစ္မ်ိဳးကို ေပါင္းစပ္ရန္အ တြက္ QGIS အတြင္း 

ထပ္ညႊန္းကိန္းစဥ္(geometry)အတိုင္းေပါင္းစပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မိတၱဴကူးျခင္း 

ျပဳလုပ္ပါ။ ဤနည္းအားျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္တစ္ခု 

ရရိွလာမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 မ်ဥ္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Shapefile အလႊာအတြက္ 

ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား (Attributes) ျပင္ဆင္ထားပါ။ ရည္ညႊန္း 

ေဖာ္ျပခ်က္ဇယား (Attributes Table) ၌ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း အမ်ိဳးအစား 

(လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ လူသြားလမ္း)၊ တိက်ေသခ်ာမႈအဆင့္ သတ္မွတ္ 

ခ်က္ (အနီ၊ အ၀ါႏွင့္ အစိမ္းေရာင္) ႏွင့္ တိုင္းတာ အတည္ျပဳသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား (ဒီဂ်စ္တည္ နည္းစနစ္၊ ကြင္းဆင္း တိုင္းတာ 

အတည္ျပဳမႈ) ပါ၀င္ရန္လိုအပ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ည တြင္ နယ္ 
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နိမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ နမူနာေပးထားသည့္ 

ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္ဇယား(Attributes Table)ကို ၾကည့္ရႈ ပါ။ 

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္း ျပည့္စံုသြားၿပီဆိုလွ်င္ နယ္နိမိတ္တစ္ခုလံုးကုိ 

ပိုလီဂြန္(Polygons) Shapefile တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသိမ္းဆည္းပါ။  

အဆင့္ (၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အထင္ကရအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ ပံုရိပ္မ်ားကို လက္ရွိအခင္းအက်င္းႏွင့္ တစ္သားတည္း 

ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဤအခ်က္အလက္အလႊာမ်ားသည္ ရည္ညႊန္းမွတ္မ်ား 

(points)၊ လိုင္းမ်ား(Lines) ႏွင့္ ပိုလီဂြန္ (Polygons) ျဖစ္လာကာ ေက်းရြာ 

နယ္နိမိတ္၌ မပါမျဖစ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ရပ္ရြာလူထု အတြက္ အေရးပါသည့္ 

အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ 

ရရွိလာသည့္အခ်က္အလက္မ်ား  

 ေက်းရြာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားျပ ရည္ညႊန္းမွတ္မ်ား 

(points) ၊ လိုင္းမ်ား(Lines) ႏွင့္ ပိုလီဂြန္ (Polygons)၊ Shapefiles မ်ားႏွင့္ 

လက္ရွိေျမျပင္အေျခအေနကုိထင္ဟပ္ေဖာ္ျပသည့္အထင္ကရအစိတ္အပုိင္း

မ်ားကို ျပဆုိသည့္အလႊာမ်ား (ရည္ညႊန္းမွတ္မ်ား(points) ၊ လိုင္းမ်ား(Lines) 

ႏွင့္ ပုိလီဂြန္ (Polygons))။ 

ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား  

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ(က)။ အရင္းအျမစ္မ်ား  

- GPS သင္တန္းႏွင့္ မိုဘိုင္းနည္းပညာသံုး အခ်က္အလက္ 

ေကာက္ယူမႈသင္တန္း(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00

N2R8.pdf) 

- နယ္နိမိတ္တိုင္းတာ အတည္ျပဳေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ 

ေကာက္ယူမႈပံုစံႏွင့္ ရည္ညႊန္းေက်းရြာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းျပ Shapefile 

မ်ား (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R9.pdf)   

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ (ဇ)။ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈဆိုင္ရာ နမူနာပုံစံမ်ားႏွင့္ 

ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္ဇယား (Attributes Table) -  

 ေနာက္ဆက္တြ(ဲည)။ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေျမႀကီးေျမပံု ေရးဆြေဲရး 
အတြက္ မုိဘိုင္းနည္းပညာသံုးအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ နည္း လမ္းမ်ား  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R8.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R8.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R9.pdf
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အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ား 

 နယ္နိမိတ္တိုင္းတာေရးႏွင့္ ေက်းရြာေျမပုံမ်ားကို သံုးသပ္အတည္ျပဳရာ၌ 

အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။  

 ျဖစ္ႏိုင္ပါက နယ္နိမိတ္တိုင္းတာ အတည္ျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 

ေျခာက္ေသြ႕ ရာသီ၌ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။  

 ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္္ 

မည္သည့္ယာဥ္ျဖစ္ျဖစ္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ (ဥပမာ ႏြားလွည္း၊ ေမာ္ 

ေတာ္ဆိုင္ကယ္ သို႔မဟုတ္ ေလွ)  

 ကြင္းဆင္းတိုင္းတာမည့္ နယ္ေျမေဒသအတြင္း ႀကံဳေတြ႔လာရ 

ႏိုင္ေျခရိွသည့္ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ားကို (ဥပမာ ေျမြမ်ား၊ ဆင္မ်ား၊ 

သိပ္သည္းသည့္ေတာမ်ား၊ ေရးစီးေရလာႏွင့္ ေရလႊမ္းႏိုင္ေျခ) 

ႀကိဳတင္ေလ့လာထားပါ။ တတ္ႏိုင္ သမွ်ႀကိဳတင္ကာကြယ္ပါ သို႔မဟုတ္ 

အခ်ိန္ဇယားေျပာင္းေရႊ႕ပါ။   

 နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားကို ဓာတ္ပံုရုိက္ပါ။  

 စမတ္ဖုန္း/Tablet သို႔မဟုတ္ GPS အတြက္ အရန္အားသြင္း 

ကိရိယာမ်ားထားရွိပါ။ အခ်က္အလက္မ်ား ေပ်ာက္ ဆံုးမသြားေစရန္ 

မွတ္စုတစ္ခုထက္ပို၍ ထားရွိႏိုင္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။  

 GPS စက္ သို႔မဟုတ္ စမတ္ဖုန္း/Tablet မ ွတိုင္းတာခဲ့သည့္ နယ္နိမိတ္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို download/backup ၍ အၿမဲအရန္တစ္ခုထားရွိပါ။ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို အရန္သိမ္းဆည္းရန္ မေမ့ပါႏွင့္။  
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အဆင့္၆။ေက်းရြာအတြင္းရွိ 
ေျမယာအသုံးခ်မႈကုိ 
မွတ္တမ္းတင္စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူသည့္  
လုပ္ငန္းစဥ္ 

 

 

 

 

အဆင့္၆။ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ေျမယာအသုံးခ်မႈ႕ကုိ 

မွတ္တမ္းတင္စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ 

ပါ၀င္မည့္သူမ်ား - 

 ေဒသအဖြဲ႔အစည္း(အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသား)  

 ေက်းရြာေကာ္မတီ၀င္မ်ား(အမ်ိဳးသမီး၊ 

အမ်ိဳးသား၊ လူငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား) 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား -  

 အစည္းအေ၀းမစခင္ ေကာင္းကင္ ဓာတ္ပံုကို 

အသံုးျပဳ၍အဓိကက်သည့္ေျမအသံုးခ်မႈပုံစံမ်

ားကိုေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္၍ဒီဂ်စ္တယ္ပံုစံ 

ေျပာင္းကာ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ား အတြက္ 

အထက္ေအာက္ျပဳစုထားသည့္စာရင္းမ်ားကို 

အသံုးျပဳ၍ QGIS ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္ 

ဇယားကို တည္ေဆာက္ပါ။  ဤနည္းအားျဖင့္ 

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရ ျမန္ဆန္လာၿပီး 

ရပ္ရြာလူထု၏ စိတ္၀င္စားမႈကို ဆက္လက္ 

ထိန္းထားႏိုင္ပါလိ္မ့္မည္။ 
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အဆင့္၆။ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ေျမယာအသုံးခ်မႈ႕ကုိ 

မွတ္တမ္းတင္စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ 

လုိအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား - 

 QGIS 

 ဗီႏုိင္းျဖင့္ထုတ္ထားသည့္ ေကာင္းကင္ေျမပုံ  

 ေရာင္စံုမင္မ်ား 

  စကၠဴကားခ်ပ္ႀကီး 

 ကြန္ျပဴတာ 

 ပရုိဂ်က္တာႏွင့္ ပိတ္ကား 

 ေျမအတန္းအစားျပပိုစတာ 

 တက္ေရာက္သူစာရင္းမ်ားႏွင့္ 

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း ပံုစံ  

 ကင္မရာ၊ Tablet/Smartphone 

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား -  

 ေက်းရြာတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား 

အားလံုးတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

မည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာကို ျပင္ဆင္ ေနရာခ်ပါ။  

 ေက်းရြာ အစည္းအေ၀းကို သံုးနာရီထက္ေက်ာ္ 

လြန္မႈမရိွေစသင့္ပါ။  
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ဤအဆင့္၌ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ေျမအသုံးခ်မႈကို 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ ေက်းရြာေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းရပါလိမ့္မည္။ 

ဤေက်းရြာစည္းေ၀း၌ အစိုးရ၏တရား၀င္သတ္မွတ္ထားေသာေျမအတန္းအစား 

ခြျဲခားသတ္မွတ္မႈပံုစံမ်ားကို အျမင္ဖြင့္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဤအဆင့္ကို မစတင္မီ ေျမျပင္ဆိုင္ရာအခ်က္လက္ေကာက္ယူျခင္း အျမင္ဖြင့္ 

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား(အဆင့္၄)ႏွင့္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္အတည္ 

ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ (အဆင့္ ၅)တို႔ကို ဦးစြာေဆာင္ရြက္ပါ။  အဆင့္ (၄) ႏွင့္ (၅) သည္ 

ေျမအသုံးခ်စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမျပဳမီ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည့္ ေက်းရြာ 

နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးပါေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းမႈမျပဳမီ အခ်က္အလက္ 

မ်ားကို စုစည္းျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အခ်ိန္ယူရန္ 

လိုအပ္သည္။ နယ္နိမိတ္တိုင္းတာ အတည္ျပဳေရးလုပ္ငန္းၿပီးဆံုး သြားၿပီးေနာက္ 

ေျမအသုံးခ်စစ္တမ္းကို မစတင္မီ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းျပင္ဆင္ရန္ 

အတြက္အခ်ိန္ ဇယားဆြထဲားပါ။ ေျမအသုံးခ်စစ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ဖန္တီးရာ၌ GIS လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ၀င္လာၿပီး ယခင္အဆင့္မ်ားထက္ ပိုမုိခက္ခဲရႈပ္ 

ေထြးလာသျဖင့္ ထပ္တိုးအရင္းအျမစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားလုိ 

အပ္လာႏုိင္သည္။  

 

ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း၏ စမ္းသပ္စီမံကိန္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေက်းရြာအစည္း 
အေ၀းမတိုင္မီ ေျမအသုံးခ်အခ်က္အလက္မူၾကမ္း ျပင္ဆင္သြားရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ဤအဆင့္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ 
ေျမပုံပညာရွင္သည္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ျမင္သာထင္သာရွိ၍ အေရးပါသည့္ 
ေျမအသုံးခ်မႈပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ ထုတ္သတ္မွတ္၍ ဒီဂ်စ္တယ္ပံုစံျပင္ဆင္ရပါမည္။ 
ယင္းေျမအသံုးခ်ပုံစံမ်ား၌ လူေနရပ္ကြက္မ်ား၊ စိုက္ခင္း စိုက္ကြက္ႀကီးမ်ား၊ 
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ေရကန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားပါ၀င္ႏိုင္သည္။ ေက်းရြာအစည္းအေ၀းမတိုင္မီ 
ျမင္သာ ထင္သာရွိသည့္ ေျမအသံုးခ်အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္မသြားပါက 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္အ ခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာလြန္းသျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
ရပ္ရြာ၏စိတ္ပါ၀င္စားမႈ အားနည္းသြားႏိုင္သည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္  

 ေက်းရြာေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္မိမိတို႔ေက်းရြာအတြင္းရွိ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံကုိ 
မွတ္တမ္းတင္၍ အစုိးရ၏ တရား၀င္သတ္မွတ္ထားေသာ  ေျမအတန္းအစား 
ခြျဲခားသတ္မွတ္မႈပံုစံကို ေလ့လာသင္ယူရန္။ 

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္  

 ရပ္ရြာလူထု၏ ေက်းရြာအ တြင္းရွိ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ျပထား သည့္ 
ေျမပုံတစ္ခုရရိွလာမည္။ 
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ျမင္သာထင္သာရိွသည့္ ေျမအသုံးခ်မႈကုိ ေျမပုံေရးဆြျဲခင္း၊ 

ေက်းရြာတြင္း ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ေျမအတန္းအစား ခြဲဲျခားသတ္မွတ္မႈ၊  

ေျမအသုံးခ်မႈသည္ေျမပုံေပၚ၌ရိုးရွင္းလြယ္ကူသေယာင္ထင္ရေသာ္

လည္းလက္ေတြ႔ေျမျပင္အေနအထား၌အေတာ္ရႈပ္ေထြးမႈရွိႏိုင္သည္။ 

ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးရာသီအလိုက္ ေျမကိုပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး 

အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ေျခာက္ေသြ႕႔ရာသီ၌ ေတာင္သူမ်ားသီးႏွံ 

စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည့္နယ္ေျမေဒသမ်ားသည္မိုးရာသီ၌တံငါသည္မ်ား

အတြက္ ငါးဖမ္းနယ္ေျမျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ထားသည့္နယ္ေျမ၊ ေဒသမ်ားသည္ တကယ့္လက္ေတြ႕႔ 

တြင္ရြာသူရြာသားမ်ားထင္မီးေလာင္စာသို႕႔မဟုတ္၀ါးထုတ္ယူသံုးစြဲ

သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား ျဖစ္ေနႏုိင္သည္။ နယ္ေျမ တစ္ခုတည္းကို 

ေက်းရြာေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ေဒသအခ်ိဳ႕လည္းရွိေန 

ႏိုင္သည္။   

ေျမအသုံးခ်စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်က္အ 

လက္ႏွင့္ေျမပုံမ်ား၌မတူကြျဲပားသည့္ေျမအသံုးျပဳမႈအတိုင္းအတာမ်ာ

းကို ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ ေျမပုံမ်ားေပၚ၌ ေျမတစ္ကြက္ကုိ 

အသံုးျပဳမႈအေပၚရပ္ရြာလူထုမွမည္သို႔သေဘာထားေၾကာင္းထင္ဟပ္

ေပၚလြင္ေစသင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ 

ယခင္အသံုးျပဳခ့ဲေသာ စားက်က္ေျမသုိ႕ ထင္းစိုက္ခင္းကဲ့သို႕ 

ရြာဘံုေျမအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေျမအသုံးခ်မႈမ်ားကို ေျမပုံေပၚတြင္ 

ျပန္လည္ထည့္သြင္း ေရးဆြဲလိုသည္။ ယခုေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းကုိ 

အသံုးျပဳ၍ ရရွိလာသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈပုံစံျပေျမပုံသည္ ရာႏႈန္းျပည့္ 

မမွန္ကန္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္သင့္သည္။ 

သို႕ရာတြင္ ၎နည္းလမ္းသည္ ေဒသခံအားလံုး သေဘာတူ 

လက္ခံထားသည့္ အဓိကေျမယာအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပး 

နိုင္ပါသည္။၎နည္းလမ္းသည္ တစ္ဦးခ်င္း ေျမအသံုုးခ်မႈပံုစံအေသး 

စိတ္ကိုရည္ရြယ္ခ်င္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ၎အခ်က္အလက္အား 

ေျမအသုံးခ်မႈပံုစံတြင္းသို႕ ထည့္သြင္းေရးဆြနဲိုင္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္း 

စဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ မတူကြျဲပားသည့္သတ္မွတ္ 

ခ်က္ သံုးခုကိုဖန္တီးထားပါသည္။  
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ျမင္သာထင္သာရိွသည့္ ေျမအသုံးခ်မႈကုိ ေျမပုံေရးဆြျဲခင္း၊ ေက်းရြာ 

တြင္းေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ ေျမအတန္းအစားခြဲဲျခား သတ္မွတ္မႈ၊  

ျမင္သာထင္သာရွိသည့္ေျမအသံုးခ်မႈ - ဤကဲ့သို႔ေသာ ေျမအသံုးခ်မႈ ပံုစံမ်ားကို 

ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုံုျဖင့္ အလြယ္တကူ ခြျဲခားေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔၌ 

သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းနယ္ေျမမ်ား၊ ေရကန္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ ဒီေရေတာ၊ ရာဘာ၊ 

ဆီအုန္း ႏွင့္ လူေနရပ္ကြက္ မ်ားပါ၀င္ ႏိုင္ပါသည္။ ေက်းရြာေျမအသံုးခ် စစ္တမ္း 

ေကာက္ယူမႈ အစည္းအေ၀း မတိုင္မီ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားကုိ 

ေျမပုံမ်ားေပၚ၍ဦးစြာခြျဲခားေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ဤအခ်က္အလက္အစိတ္အပိုင္းကို 

ေျမယာဖုံးလႊမ္းမႈဟူ၍လည္း အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ 

ေက်းရြာတြင္းေျမအသံုးခ်မႈ - ဤကဲ့သို႔ေသာ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံမ်ားက 

ေျမတစ္ကြက္ကိုမည္သည့္ပံုစံျဖင့္ေက်းရြာမွအသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပလ်က္ရွိ

သည္။ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုံု၌ျမင္သာထင္သာရွိသည္ ့စိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ေပၚလြင္ေန 

သည့္နယ္ေျမေဒသမ်ားကိုစားက်က္ေျမအျဖစ္အသံုးျပဳေနႏုိင္သကဲ့သို ႔ အျခားနယ္ 

ေျမမ်ား၌တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ကြက္ငယ္မ်ားႏွင့္အျခားပုဂၢလိကစိုက္ပ်ိဳးခင္းမ်ားလည္း 

ျဖစ္ေန ႏိုင္ပါသည္။ေျမအသံုးခ်စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး အစည္းအေ၀းသည္ 

ဤကဲ့သို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရြာသူရြာသားမ်ားထံမွေမးျမန္းရန္ 

ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာေျမပုံမ်ားေပၚ၌ျပန္လည္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားရန္ 

လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ သည္။ေက်းရြာတြင္း ေျမအသံုးခ်မႈကို 

ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုံုမ်ားေပၚ၌ ၾကည့္ရႈရံုမွ်ျဖင့္ ခြျဲခားသတ္မွတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ရပ္ရြာလူထု၏ တကယ့္ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားကို ၎တို႔ရႈျမင္သည့္အတိုင္း ေျမပုံမ်ား 

ေပၚ၌ ေဖာ္ျပႏုိင္ေစရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ 

အေရးႀကီးသည္။ 

ေျမအတန္းအစားခြျဲခား သတ္မွတ္မႈ - အစိုးရကတရား၀င္ခြဲဲျခား သတ္မွတ္ေပးသည့္ 

ေျမအတန္းအစားမ်ား(ေနာက္ဆက္တြဲ (ဆ)) ကို ၾကည့္ပါ) ျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ 

ေျမအမ်ိဳးအစားအျဖစ္ ေဖာ္ျပသံုးစြေဲလ့ရွိ သည္။ ဥပမာ ေက်းရြာလူထုမွ 

ထင္းမီးေလာင္စာရယူရန္သို႔မဟုတ္၀ါးထုတ္ယူရန္အတြက္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထား

သည့္နယ္ေျမတစ္ခုသည္ အစုအဖြ႔ဲပိုင္သစ္ေတာ ၊ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ သို႔မဟုတ္    

ႀကိဳး၀ိုင္းသစ္ေတာတစ္ခု ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ ေက်းရြာတြင္း စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကုိ 

ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံစုိက္ခင္းမ်ား၊ ယာေျမစသည္ျဖင့္ အတန္းအစား 

ခြထဲားႏိုင္ပါသည္။ 
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အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား  

၆-၁။ ေက်းရြာအစည္းအေ၀းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္၊ 

ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းမႈမျပဳမီ ေျမပုံပညာရွင္ (သို႔မဟုတ္ ေျမပုံေရး 

ဆြမဲႈဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္း)ကို ဦးစြာရွာေဖြပါ။  

 ရပ္ရြာလူထုႏွင့္အတူၾကည့္ရႈသံုးသပ္ရန္ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ျပအခ်က္အလက္

မ်ား (နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား) ကို ႀကိဳတင္ျပင္ 

ဆင္ထားပါ။အေပၚပုိင္းရွိ ၅-၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 

ကိုးကားအသံုးျပဳပါ။  

 ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုံုေပၚ၌ အလြယ္တကူ ခြျဲခားသတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ ထင္သာ 

ျမင္သာရွိေသာ ေျမအသုံးခ်မႈမ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္ ပုံစံေျပာင္းယူပါ။ ယင္းပံုရိပ္ 

မ်ား၌ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ လူေနရပ္ကြက္မ်ား၊ ေရကန္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား  

(ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ၾကည့္ပါ) ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်းရြာႏွင့္ေတြ႔ဆံု 

စည္းေ၀းရာ၌ (စမ္းသပ္စီမံကိန္းအဖြဲ႔သားမ်ားမွထည့္သြင္းအသံုးျပဳခဲ့သည့္ 

ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္ဇယားမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ(ဇ)ကို ၾကည့္ပါ) 

ခ်က္ျခင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ခြျဲခား 

ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ ေျမအသုံးခ်မႈပံုစံမ်ားပါရိွသည့္ 

ေျမအသုံးခ်စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ၌   

ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ 

အမ်ားပုိင္ ေျမအသုံးခ်မႈပံုစံမ်ား  

ေဆးခန္း 

စုေပါင္းအသံုးျပဳမႈ 

စိုက္ပ်ိဳးေျမ 

ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္း 

သစ္ေတာ 

သခ်ႍဳင္းေျမ 

စားက်က္ေျမ 

ေစ်းတန္း 

တာ၀ါတိုင္ 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း 

အျခား 

လယ္ေျမ 

ေစတီပုထိုး 

စိုက္ခင္း 

ကစားကြင္း 

ေက်ာက္မုိင္း 

ေက်ာင္း 

လူေနရပ္ကြက္ 

နတ္ကြန္း 

ေရထု 

ယာေျမ 

ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြေဲရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ - စုေပါင္း ေျမအသုံးခ် 

ေျမယာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း  

ေက်းရြာအတြင္း အရင္းအျမစ္ မ်ားကို ခြေဲ၀သံုးစြဲမႈ သို႔မဟုတ္ 

ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရႈပ္ေထြးမႈ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈ 

ရွိလာပါက ေျမအသုံးခ် စစ္တမ္းေကာက္ယူေရးအစည္းအေ၀း 

အတြင္း အိမ္နီးခ်င္း ေက်းရြာမ်ားအား ပူးေပါင္းပါ၀င္ 

ေပးရန္ဖိတ္ေခၚပါ။ အျငင္းပြားလ်က္ရွိသည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ပံ့ပိုးကူညီပါ။ ေက်းရြာ 

ေပါင္းမ်ားစြာ၊ မိသားစု ေပါင္းမ်ားစြာသို႔မဟုတ္တစ္သီးပုဂၢလေပါင္း 

မ်ားစြာစုေပါင္း အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားအျဖစ္ 

ေျမပုံမ်ားေပၚ၌ခင္းက်င္းျပသ ႏိုင္ေၾကာင္းမွတ္သားပါ။  
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ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္ ဇယားတစ္ခုတည္ေဆာက္ပါ။ ဤထင္သာျမင္သာရိွ 

သည့္ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံမ်ားကို ေက်းရြာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းေနစဥ္ 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္၍ မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

တည္းျဖတ္ ျပင္ဆင္မႈတို႔ ပါ၀င္လာပါလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထင္သာျမင္သာရွိ 

သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈကို ခြျဲခားသတ္မွတ္စဥ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ 

သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမတစ္ခုကိုမွန္ကန္မႈရွိမရိွ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ 

လက္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

 

၆-၂။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ 
ေနရာခ်ထားရန္၊ 

တစ္ေန႔တာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္း မိတ္ဆက္ပါ။  

 “ဒီအစည္းအေ၀းကအရင္အဆင့္ေတြတုန္းက ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ ေက်းရြာ 

နယ္နိမိတ္ျပ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။” 
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 “ေျမအသံုးခ်စစ္တမ္းေကာက္ယူရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ရပ္ရြာထဲမွာ 

ေျမကုိဘယ္လို အသံုးခ်ေနသလဲဆိုတာကို ေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းတင္ဖုိ႔ 

ျဖစ္ပါတယ္။” 

 “ေျမအတန္းအစား ခြျဲခားသတ္မွတ္ဖို႔အတြက္ NLUP က လုပ္ပိုင္ခြင့္(၁။ 

စိုက္ပ်ိဳးေျမ၊၂။သစ္ေတာေျမ၊ ၃။အျခားေျမ) အပ္ႏွင္းေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါ 

တယ္။ဒါေတြက အစုိးရက တရား၀င္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေျမအမ်ိဳးအစား 

ေတြျဖစ္ပါတယ္။  ” 

 “ေျမအသံုးခ်စစ္တမ္းေကာက္ယူတာကရပ္ရြာထဲမွာေျမကုိဘယ္လိုပံုစံနဲ ႔ 

အသံုးခ်ေနၾကသလဲ ဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ 

တာပါ။ဒီအစည္းေ၀းဟာတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္း၏ေျမယာအသံုးခ်မႈပံုစံ

ကိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမဟုတ္ပဲေက်း၇ြာတစ္ခုလံုး၏ေျမယာအသံုးခ်မႈပုံစံ

ကိုသာအဓိကမွတ္တမ္းတင္တာပါ။” 

၆-၃။ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္၊  

မ်က္ေမွာက္ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုျပန္လည္သံုးသပ္

၍အစည္းအေ၀းမတိုင္မီထုတ္ယူလာခဲ့သည့္ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ျပေျမပုံကိုႏွီးေႏွာ

ဖလွယ္ပါ။ေျမပုံကိုကြန္ျပဴတာႏွင့္ရုပ္ျပစက္ အသံုးျပဳ၍ ခင္းက်င္း ျပသႏိုင္ပါသည္။ 

ႀကီးမားသည့္ ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္သံုးဗီႏိုင္းေျမပံုေပၚရိွ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမေဒသမ်ားကို 

ျပသပါ။  

၆-၄။ ေျမအသုံးခ်မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္၍ စာရင္း 
ျပဳစုရန္၊  

ေက်းရြာအတြင္းရွိ ေျမအသုံးခ်မႈပံုစံမ်ားကို ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။ ေမးျမန္းရာ၌ေအာက္ 

ပါေမးခြန္းမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 

 “ကိုယ္ပိုင္ေျမကို ဘယ္လို အသံုးခ်သလဲ။ ဒီတစ္၀ိုက္မွာ ဘယ္လိုေျမ 

အသံုးခ်မႈပုံစံေတြရွိသလဲ။  

မိမိတို႔၏ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပရန္ ရြာသူရြာသားမ်ားအားေျပာ 

ဆိုပါ။ ေျမပုံေရးဆြျဲခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တစ္ဦးခ်င္း ေျမအသံုုးခ်မႈပုံစံ အေသး 

စိတ္ကို ရည္ရြယ္ခ်င္းမဟုတ္ပဲ ေက်းရြာတစ္ခုလံုး၏ ေျမအသုံးခ်မႈပံုစံကို ရည္ရႊယ္ 

ခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ေက်းရြာေျမအသံုးခ်မႈ ပုံစံမ်ားကုိ 

စကၠဴကားခ်ပ္တစ္ခုေပၚ၌ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ေက်းရြာနယ္ေျမတစ္ခုလံုးကို ပံုေဖာ္ 

ၿပီးသည္အထိ ရြာသူရြာသားမ်ားကို ေမးခြန္းမ်ား ဆက္လက္ေမးျမန္းပါ။ 

မွတ္ခ်က္ -ထင္သာ 
ျမင္သာ ရိွသည့္ ေျမ 
အသုံးခ်မႈ ပုံစံမ်ားကုိ 
ေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံုံ 
ေပၚ၌ခြျဲခားသတ္မွတ္ 
ႏုိင္ေသာ္လည္းေျမအ
သုံးခ်စစ္တမ္းေကာက္ 
ယူေရးအစည္းအေ၀း 
၌ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္
အတူေက်းရြာ  
ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံမ်ားကုိ
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္၍ 
အတည္ျပဳရန္မျဖစ္မ 
ေနလုိအပ္ပါ သည္။  
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ေျမအမ်ိဳးအစားခြျဲခားသတ္မွတ္ထားသည့္ ပိုစတာကို မိတ္ဆက္တင္ျပ၍ မတူကြဲ 

ျပားသည့္ေျမအတန္းအစားအလိုက္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပပါ။ ေျမအတန္းအစားမ်ားကို 

မည္ကဲ့သို႔ ခြျဲခားသတ္္မွတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ (ဆ) ကို 

ၾကည့္ရႈပါ။ ရြာသူရြာသားမ်ား ပံုေဖာ္ေျပာဆုိထားသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားကို 

ေျမအတန္းအစားခြျဲခား သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုိစတာႏွင့္ ဆက္စပ္တင္ျပပါ။ 

“ဘယ္လိုေျမေတြကို စိုက္ပ်ိဳးေျမ၊ သစ္ေတာေျမနဲ႔ အျခားေျမလို႔ ေခၚသလဲ”ဟု 

ေမးျမန္းပါ။  

ရပ္ရြာလူထုမွ မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ားအေပၚရႈျမင္သည့္ သေဘာထားမ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ စကၠဴကားခ်ပ္ေပၚမွ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံမ်ားကို ဓာတ္ပံု 
ရိုက္ပါ။  

 

၆-၅။ ေျမအသုံးခ်မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ယူရန္၊  

ဤအဆင့္အတြက္ ႀကီးမားသည့္ ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္သံုး ဗီႏိုင္းေျမပံုႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈ 

ပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ စကၠဴကားခ်ပ္ကို အသံုးျပဳပါ။ ဗီႏုိင္းေျမပံုကုိ 

ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္သည့္ ၾကမ္းခင္းေပၚ သို႔မဟုတ္ အျခား 

ေနရာလြတ္တစ္ခုေပၚ၌ ခင္းက်င္းျပသထားပါ။  

ေျမအသုံးခ်မႈပံုစံျပ စကၠဴကားခ်ပ္ႀကီးႏွင့္ ဗီႏိုင္းေျမပုံကို ဆက္စပ္ တင္ျပပါ။။ 

ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ေျမပံုပတ္လည္၌ ေနရာယူ၍ ေျမအသံုးခ်မႈ ရွိေနသည့္ 

နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ဖိတ္ေခၚပါ။ ေမးျမန္းရာ၌ ေအာက္ပါ 

ေမးခြန္းမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။  

 “စကၠဴခ်ပ္ေပၚမွာခင္ဗ်ားကေက်းရြာအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာကိုထည့္သြင္း

ေဖာ္ျပထားတယ္။ဆိုေတာ့ေက်းရြာအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာကဗီႏိုင္းေျမပုံ

ရ႕ဲ ဘယ္ေနရာမွာရိွလဲဆိုတာကို ျပေပးလို႔ရမလား။” 
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ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရာ၌အမ်ိဳးသမီးမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္အားေပးတိုက္တြန္း

၍ ေျမပုံပတ္လည္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေနရာယူႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးပါ။  

ေျမအသုံးခ်မႈ တည္ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္သည့္အတိုင္း ေကာ္မတီ 

အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ဗီႏိုင္းေျမပုံေပၚ၌ ေရးဆြေဲဖာ္ျပရန္ ေတာင္းဆိုပါ။ ရြာသူရြာသား 

မ်ားကလည္းေျမပံုေပၚ၌ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံကို ေရးဆြေဲဖာ္ျပ၍ ေရးသားအမည္တပ္ 

ရန္လိုပါလိမ့္မည္။ ေျမအသုံးခ်မႈမ်ားကို ေရးဆြျဲပင္ဆင္၍ အမည္တပ္ရန္ ေရာင္စုံ 

မင္ကိုအသံုးျပဳပါ။ေျမပုံကို ေက်းရြာတစ္ခုထက္ပို၍ အသံုးျပဳလုိပါက ဗီႏိုင္းေျမပုံ 

ေပၚမွ ေရာင္စုံမင္မ်ားကို အလြယ္တကူ ျပန္ဖ်က္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

စမ္းသပ္စီမံကိန္းအဖြဲ႔အမ်ားအျပားသည္ ေမးခြန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ ေမးျမန္းရန္ 

အတြက္လူထုဆက္ဆံေရးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မွတာ၀န္ယူ၍ေျမအသံုးခ်မႈပုံစံမ်ား

ကိုေရးဆြျဲပင္ဆင္ေနစဥ္ အတြင္း ေျမပံုပညာရွင္သည္ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္ 

အလက္မ်ားကို QGIS အတြင္းသို႔ ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။  

 ေျမပုံပညာရွင္ျဖစ္သူမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို တည္းျဖတ္၍ ထည့္သြင္း 

ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေစရန္ ေျမအသံုးခ်မႈပုံစံမ်ားကို ေရးဆြ၍ဲ အမည္တပ္မႈကို 

ခပ္မွန္မွန္သာသြားေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါ။  

 ရပ္ရြာလူထုမွ မတူကြျဲပားသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔အသံုး 

ျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ေစရန္အက်ယ္အ၀န္းႀကီးမား

သည့္ (လယ္ယာေျမ၊စိုက္ခင္းနယ္ေျမ၊လူေနရပ္ကြက္) ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ 

ျဖင့္ စတင္လိုက္ပါ။ တျဖည္းျဖည္း ပိုမိုေသးငယ္၍ အေသးစိတ္က်သည့္ 

ေျမအသုံးျပဳမႈပုံစံမ်ား(ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ေဆးေပးခန္းႏွင့္ေစတီပုထိုး)ကို 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။  



104 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

 ေက်းရြာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထင္ဟပ္မႈရွိေစရန္ အတြက္ 

အစည္းအေ၀းမတိုင္မီ ေဖာ္ထုတ္ ေရးဆြခဲဲ့သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ထင္သာ 

ျမင္သာရွိသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားကို ျပန္လည္တည္းျဖတ္၍ မြမ္းမံ 

ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။  

 ေျမအသုံးခ်မႈ ပံုစံသစ္မ်ားကို ယခုအခ်ိန္၌ ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

 ဗီႏုိင္းေျမပံု၏ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုမ်ား အတြင္း ေလာက္ေလာက္လား 

လားအေသးစိတ္ မေဖာ္ျပထားပါက ကြန္ျပဴတာေပၚတြင္ ပံုႀကီးခ်ဲ႕၍ 

ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုံု၌ ပုိမိုအေသးစိတ္ျပသေပးပါ။ သို႔မွသာ ရြာသူရြာ 

သားမ်ားအေနျဖင့္ ေျမအသုံးခ်မႈ တည္ေနရာမ်ားကို အတည္ျပဳေပးႏုိင္ 

မည္ျဖစ္သည္။ 

 
ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ေက်းရြာ အတြင္းရွိ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ား အားလံုးကို 

ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ၿပီးသည္အထိ ေျမပုံပညာရွင္မွ QGIS အတြင္း အခ်က္ 

အလက္မ်ား ျဖည့္စြက္ေနစဥ္အတြင္း ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ပ့ံပိုးကူညီ၍ ေရာင္စံုမင္မ်ား 

ျဖင့္ေျမပုံဆြသဲည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ရြာသူ 

ရြာသားမ်ား အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္လိုက္သည့္ နယ္ေျမ 

ဧရိယာမ်ားသည္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ အျပင္သို႔လည္း ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ပါသည္။ 

ဤကဲ့သို႔ေသာ နယ္ေျမဧရိယာမ်ားကို မွတ္သားထား၍ အခ်က္အလက္ျဖည့္စြက္ 

ခ်ိန္၌ျပန္လည္ ထည့္သြင္းပါ။ ဤနယ္ေျမဧရိယာမ်ားကို အဆင့္(၇)တြင္ ျပန္လည္ 

သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္လာပါလိမ့္မည္။   

ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြမဲႈကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေရာင္စံုမင္မ်ားျဖင့္ အမည္တပ္ထား 

သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ား ေရးဆြထဲားသည့္ ဗီႏိုင္းေျမပုံကို ဓာတ္ပံုရိုက္ထားပါ။ 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 105 

 

 

၆-၆။ ေကာက္ယူရရိွခ့ဲသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္၍ အေသးစား ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ 
မွတ္တမ္းတင္ရန္၊ 

ယခုအခ်ိန္ထိ ေကာက္ယူရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ 

သံုးသပ္ရန္ ပရိုဂ်က္တာကို ဖြင့္လိုက္ပါ။ QGIS ေပၚ၌ ေျဖးေျဖးခ်င္း ခ်ံဳ႕ခ်႕ဲ (Zoom 

In/Out) ကစားျပပါ။ ရြာသူရြာသားမ်ား စိတ္ရႈပ္ေထြးသြားႏိုင္သျဖင့္ အလ်င္အျမန္ 

ခပ္သြက္သြက္ခ်ံဳ႕ခ်႕ဲေဖာ္ျပမႈမျပဳမိေအာင္ ဂရုစိုက္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။  

ပိုမုိ ေသးငယ္သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈ ပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္လိုက္သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားကို အတည္ျပဳရန္အတြက္ 

ေကာ္မတီႏွင့္ အလုပ္လုပ္ပါ။  

ေျမကုိမည္ကဲ့သို႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိ၍ မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြလဲ်က္ရွိေၾကာင္း အဖြဲ႔လိုက္ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ ဥပမာ “ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားကို ပုဂၢလိကကပိုင္ပါသလား၊ 

ေက်းရြာမွစီမံခန္႔ခြသဲလားသို႔မဟုတ္အစိုးရေျမလာ”း။ထိုေမးခြန္းသည္စိုက္ပ်ိဳးေျမ

မ်ားနွင့္ပက္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရာတြင္သင့္ေလ်ာ္သည္။ 

၆-၇။ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေရွ႕လုပ္ 
ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရန္၊  

အစည္းအေ၀း၌ေပးအပ္ခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ေက်းရြာေျမပုံ၌ 

ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ ေနာက္တစ္ဆင့္ 

အေနျဖင့္ ေျမပုံကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ေက်းရြာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းရမည္ျဖစ္ 

သည္။ ေျမပုံကိုရပ္ရြာမွ ျပန္လည္သံုးသပ္၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးအပ္ၿပီးလွ်င္ 

အေခ်ာသတ္ေျမပုံမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာစာရင္း မွတ္တမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ 

အတြက္ ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းအေနျဖင့္ က႑စံုအက်ိဳးသက္ဆိုင္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရပါလိမ့္မည္။ ေဒသအဖြဲ႔အစည္းသည္ ေျမပံုႏွင့္ ေက်းရြာစာရင္း 

မွတ္တမ္းကို က်န္ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအား မိတၱဴတစ္စံု 

စီေပးအပ္ရပါလိမ့္မည္။  

၆-၈။ ေျမျပင္တုိင္းတာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္း ျပင္ဆင္၍ 
ေျမပုံၾကမ္းထုတ္ရန္၊  

ေက်းရြာအတြင္းရိွေျမယာအသံုးခ်မႈ႕ကိုမွတ္တမ္းတင္စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္

အစည္းေ၀းမတိုင္မီ-  

 ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္းျပ(Lines)Shapefileကိုပိုလီဂြန္ (Polygons) 

Shapefile အျဖစ္ေျပာင္းလဲပါ။ ဤပိုလီဂြန္ (Polygons) Shapefile သည္ 

ေက်းရြာေျမအသုံးခ်မႈအလႊာျဖစ္သည္။  



106 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

 ေဒသအမည္၊ ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ ေျမအသုံးခ်မႈပံုစံ၊ ေက်းရြာတြင္းေျမ 

အသံုးခ်မႈပုံစံ၊စိုက္ပ်ိဳးသည့္သီးႏွံမ်ား၊ဤေျမကိုလက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏုိင္သည့္ 

ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားပါရိွသည့္ စံရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္ဇယား 

တစ္ခုကိုေရးဆြဲ ျပင္ဆင္ပါ။ စမ္းသပ္စီမံကိန္းအဖြဲ႔ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ရည္ညႊန္း 

ေဖာ္ျပခ်က္ဇယား (Attributes Table) နမူနာကို ေနာက္ဆက္တြဲ (ဇ) တြင္ 

ၾကည့္ရႈပါ။  

 ပိုလီဂြန္အလႊာ  (Polygons Layer) ကို အသံုးျပဳ၍ ထင္သာျမင္သာ ရိွသည့္ 

ေျမအသုံးခ်မႈကို ( လယ္ယာေျမ၊ စုိက္ခင္းဧရိယာမ်ား၊ လူေနရပ္ကြက္) ဒီဂ်စ္ 

တယ္ ပံုစံေျပာင္းပါ။  

- ပိုလီဂြန္အလႊာ(Polygons Layer)ကို တည္းျဖတ္ရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ 

ဒီဂ်စ္တယ္ ပံုေျပာင္းကိရိယာမ်ား ျဖစ္သည့္ Add Ring ႏွင့္ Reshape 

Feature တို႔ကို အသံုးျပဳပါ။  

- အခ်က္အလက္ အရည္အေသြး အားေကာင္းလာေစရန္ ပံုပန္းအရြယ္ 

အစားကို တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ပါ။ (topological editing) 

 ေက်းရြာသို႔ မသြားေရာက္မီ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္းျပ Shapefile ကုိ 

ျပင္ဆင္၍ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အတူတကြျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ 

ျပ Shapefileကို ေနာက္ဆံုး အေျခအေနႏွင့္အညီ တည္းျဖတ္ ျပင္ဆင္ရန္ 

စီစဥ္ထားပါ။ 

ေျမအသုံးခ်စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ အစည္းအေ၀းၿပီး ဆံုးသြားပါက ေက်းရြာစာရင္း 

မွတ္တမ္းသီးသီး၌ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ပါ။  

 ရပ္ရြာမွ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးလိုက္သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားပါရိွသည့္ 

စကၠဴကားခ်ပ္ဓာတ္ပုံကို သိမ္းဆည္းပါ။  

 ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုံုေပၚ၌ ေရာင္စံုမင္မ်ားျဖင့္ ေရးဆြထဲားသည့္ ဗီႏုိင္းေျမပံု၏ 

ဓာတ္ပံုကို သိမ္းဆည္းထားပါ။  

 ရပ္ရြာအႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အညီေက်းရြာနယ္နိ မိတ္ေပၚရိွ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို 

လိုအပ္သလို မြမ္းမံျပင္ဆင္ပါ။  

 ေက်းရြာ၏တုန္႔ျပန္မွတ္ခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ေျမအသုံးခ်အခ်က္အလက္မ်ား

ကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ပါ။  
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 ရပ္ရြာလူထုေရွ႕ေမွာက္၌ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ ျဖည့္စြက္ရ 

သျဖင့္ မွားယြင္းမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ပါသည္။ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ေျပျပင္အခ်က္အလက္အတြင္း ကြလဲြဲကြာဟ၍ ထပ္ေနသည့္အခ်က္မ်ားကို 

တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္ ပုံပန္းသ႑န ္ ေလ့လာစစ္ေဆးသည့္ ပညာရပ္ကို 

အသံုးျပဳပါ။  

 ပုံပန္းအရြယ္အစားဆိုင္ရာ အမွားအယြင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ၿပီးသည္အထိ 

ေျမျပင္အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းျပင္ဆင္၍ စီစစ္ပါ။ အခ်က္အလက္မ်ား 

ျပန္လည္ စီစစ္ရန္အတြက္ စမ္းသပ္စီမံကိန္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ 

အခ်ိန္ယူခဲ့ရသည္ကို မွတ္သားထားပါ။  

 ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္ ဇယားပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေခ်ာသတ္ရန္ 

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လိုအပ္သလို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။  

 အဆင့္(၄)ႏွင့္(၅)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အထင္ကရပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ 

သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ပါ။ ဤအခ်က္အလက္မ်ား၏ 

အလႊာမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အေရးပါသည့္ ရည္ညႊန္းမွတ္မ်ား 

(points) ၊ လိုင္းမ်ား(Lines) ႏွင့္ ပုိလီဂြန္ (Polygons) ျဖစ္ေနႏုိင္ေသာ္လည္း 

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္မႈရွိခ်င္မွ ရွိပါလိမ့္မည္။ 
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ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား  

 ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ျပအလႊာ(BoundaryLayer)၊ေက်းရြာေျမအသံုးခ်မႈျပ

အလႊာ(LandUseLayer)၊မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားသည့္အထင္ကရပံုရိပ္မ်ား

ကို ျပဆိုလ်က္ ရွိသည့္အလႊာမ်ား။  

ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြမဲႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ - ေျမပုံ သုိ႔ ထပ္ေနသည့္ 

သုိ႔မဟုတ္ အျငင္းပြားေနသည့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းျခင္း၊  

ေက်းရြာမ်ားအၾကား နယ္နိမိတ္ သို႔မဟုတ္ ေျမအသံုးခ်မႈပဋိပကၡ 
သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အၿမဲတမ္းလိုလို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္းဂရုျပဳပါ။ႏွစ္ရွည္ပဋိပကၡသို႔မဟုတ္ေျမယာအေရးကိစၥ
မ်ားရိွေနပါက ယင္းနယ္ေျမမ်ားကိုေျမပုံေပၚ၌ အတိအက်မွတ္တမ္း 
တင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထပ္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားေနသည့္ 
နယ္နိမိတ္မ်ားကို ေျမပုံေပၚ၌ အစက္ခ်မ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ 
အမွတ္သားျဖင့္ ခင္းက်င္း ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ 
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ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား  

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ(က)။ အရင္းအျမစ္မ်ား 

- ေျမအတန္းအစားခြျဲခား ေဖာ္ျပထားသည့္ ပိုစတာ 

(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RH.pdf)  

- MRLG လက္စြစဲာအုပ္၊ အခန္း(၆) ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရယူ 

မည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 

(http://mrlg.org/resources/documenting-customary-

tenure-in-myanmar-a-guidebook-first-edition/)  

 ေနာက္ဆက္တြ(ဲဆ)။ေျမအတန္းအစားခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ 

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကိုျပဆိုသည့္ ပိုစတာပါ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊  

 ေနာက္ဆက္တြ(ဲဇ)။နမူနာအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ရည္ညႊန္း

ေဖာ္ျပခ်က္ဇယားမ်ား  

 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RH.pdf
http://mrlg.org/resources/documenting-customary-tenure-in-myanmar-a-guidebook-first-edition/
http://mrlg.org/resources/documenting-customary-tenure-in-myanmar-a-guidebook-first-edition/
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အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ား 

 ေျမအသုံးခ် ေမးခြန္းမ်ားကို ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ျပင္ဆင္ပါ။  

 ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ျပင္ပ ေရာက္ေနသည့္ ေျမအသုံးခ်မႈကုိ 

ရြာသူရြာသား မ်ားက ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္လာႏိုင္သည္။ 

ျပႆနာ မရိွေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ားအေပၚ 

အျပည့္အ၀ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစ 

လ်က္ရွိသျဖင့္ေျမအသံုးခ်မႈစစ္တမ္းေကာက္ယူရာ၌ထည့္သြင္း

ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ 

 တစ္ရက္တာၿပီးဆံုးသြားပါက ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္မ်ားကို 

ဓာတ္ပံု မွတ္တမ္းယူပါ။  

 ေက်းရြာအစည္းအေ၀းမတိုင္မီ QGISအတြင္း ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပ 

ခ်က္ဇယားကိုဦးစြာတည္ေဆာက္ထားပါကေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ာ

းကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရာ၌ အစဥ္အလိုက္စီခ်ထားသည့္ 

စာရင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။  

 “OneMapMyanmar” အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 

အျခားေျမယာဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္သဟဇာ

တရွိေစရန္အခ်က္အလက္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ျပင္ဆင္ေရးကိရိယာမ်ာ

းရွိမရွိ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈပါ။  
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အဆင့္၇။ေျမႀကီးေျမပုံ

သုံးသပ္အတည္ျပဳေရး 

ရပ္ရြာအစည္းအေ၀း။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အဆင့္ ၇။ ေျမႀကီးေျမပုံသုံးသပ္ အတည္ျပဳသည့္ 

ရပ္ရြာအစည္းအေ၀း။ 

ပါ၀င္မည့္သူမ်ား -  

 ေဒသအဖြ႔ဲအစည္း(အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား) 

 ေက်းရြာေကာ္မတီ၀င္မ်ား(အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ 

လူငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား) 

 ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

မွဴးႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား - 

 မေတြ႔ဆံုမီ အၾကမ္းျပင္ဆင္ထားသည့္ နယ္နိမိတ္ 

ႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈျပ ေျမပုံၾကမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္၍ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္။  

 တတ္ႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ား ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာေအာင္ 

တိုက္တြန္း လႈံ႔ေဆာ္ပါ။ တက္ေရာက္ပါ၀င္သူမ်ား 

ေလေလ ေက်းရြာအုပ္စု ကြန္ယက္ခိုင္မာေလေလ 

ျဖစ္သည့္အျပင္ ပိုမုိ အသီးအပြင့္ ေ၀ဆာသည့္ 

အစည္းအေ၀းျဖစ္လာမည္။ 

 ရြာသူရြာသားမ်ား အလြယ္တကူ သြားလာႏိုင္မည့္ 

ေနရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ပါ။  

 အစည္းအေ၀း ပံုစံခ်င္း ကြျဲပား ႏိုင္ေသာ္လည္း 

ပံ့ပုိးသူ အေျချပဳ ရွင္းလင္း တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အဖြဲ႔လိုက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပါ၀င္ေစၿပီး အလြယ္ 

တကူ လိုက္နာႏုိင္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ အားလံုးတက္ 

တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ 

ထားပါ။  
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အဆင့္ ၇။ ေျမႀကီးေျမပုံသုံးသပ္ အတည္ျပဳသည့္ 

ရပ္ရြာအစည္းအေ၀း။ 

လုိအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား - 

 ခန္းမေနရာငွားရမ္းမႈ 

 စကၠဴကားခ်ပ္ႀကီး  

 ေရာင္စံုေဘာပင္မ်ား 

 PowerPoint ရွင္းလင္းတင္ဆက္မႈ 

 ပရုိဂ်က္တာ 

 ေရာင္စံုကပ္ခြာစာရြက္မ်ား  

  ကြန္ျပဴတာ 

 တက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းမွတ္ 
တမ္းပံုစံ 

 ကင္မရာ  

 Tablets/Smartphone 

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - 

 ဤအစည္းအေ၀းအတြက္သတ္မွတ္ခ်ိန္ကို 

နွစ္ရက္ သတ္မွတ္ထားပါ 
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ေျမယာဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူ၍ ေျမႀကီးေျမပုံတိုင္းတာမႈ ရလဒ္ 

မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရွိ ေျမယာ 

ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ေက်းရြာအားလံုးမွ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား 

အားလံုး ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္၌ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းၾကရပါလိမ့္မည္။ ေဒသ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးရန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈနည္းပါး 

ပါက ေျမယာဥပေဒ အျမင္ဖြင့္ေပးႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထား 

သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 

ဤအစည္းအေ၀းမ်ိဳး၌ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား တက္ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္  

 ေက်းရြာေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္အရ အေျပာင္းအလဲ 

ျပဳလုပ္လိုက္သည့္ အခ်က္တစ္ခုခုအေပၚ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္ 

ေျမပုံမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ အတည္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအစည္း 

အေ၀းသည္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္၊ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ 

ေျမယာျပႆနာမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုမွ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအတူတကြ လက္တြ၍ဲ 

အေရးကိစၥမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စုေပါင္းေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း ၀ိုင္း၀န္းအေျဖ 

ရွာရန္အား ေပးတိုက္တြန္းေပးသည္။ 

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္  

 မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားသည့္ ေက်းရြာေျမပုံမ်ား၊ အေရးပါသည့္ ေျမယာကိစၥ 

ရပ္မ်ားစာရင္း။ 
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အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္နည္းလမ္းမ်ား  

၇-၁။ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား အျပန္အလွန္ မိတ္ဆက္ႏုိင္ေအာင္ ပ့ံပုိး 
ကူညီေပးရန္၊  

မိတ္ဆက္ရာ၌အသံုးျပဳရသည့္ ကစားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳ၍ အခ်င္းခ်င္းပိုမို 

ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္လာေအာင္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲ (က)ပါ အျပန္ 

အလွန္မိတ္ဆက္သည့္ ကစားနည္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။ 

၇-၂။ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ပါ၀င္သူမ်ားကုိ စိတ္အားတက္ၾကြ 
ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ ေဆာင္ရန္၊  

အစည္းအေ၀းအတြင္းလိုက္နာရန္လိုအပ္မည့္အေျခခံစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတြက္ 

၀ိုင္း၀န္း သံုးသပ္အႀကံျပဳရန္ ေတာင္းဆိုပါ။ အေျခခံ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို 

စကၠဴကားခ်ပ္ႀကီးေပၚ၌ ခ်ေရးထား၍ အစည္းအေ၀းတစ္ေလွ်ာက္ သတိေပးရန္ 

ျမင္သာသည့္နံရံေပၚ၌ ကပ္ထားပါ။  

အစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္သက္၍မည္ကဲ့သို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္းကိုေရာင္စံုကပ္ခြာ

စာရြက္မ်ားေပၚ၌ခ်ေရးရန္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေျပာဆုိပါ။ ထိုမွတ္စုမ်ားကုိ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သစ္ပင္၌ သြားကပ္ေစပါ။ အစည္းအေ၀း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 

အစီအစဥ္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ 

တက္ေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ အစည္းအေ၀းအတြင္း စဥ္းစားမိသည့္ အေရး 

ကိစၥမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေမးျမန္းနိုင္ 

ေၾကာင္း ၇ွင္းလင္းတင္ျပပါ။  နံရံေပၚ၌ခ်ိတ္ ဆြထဲားသည့္ စကၠဴခ်ပ္ႀကီးေပၚရိွ 

ေမးခြန္းမ်ားကို ေခတၱနားခ်ိန္မ်ား၌ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။  
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၇-၃။ ေျမယာဥပေဒမူေဘာင္ကုိ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းေပးရန္၊  

NLUP အပါအ၀င္ ရပ္ရြာေျမအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွသည့္ 

ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရုိင္း စီမံခန္႔ခြေဲရးဥပေဒ (VFV)ႏွင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒ 

ကဲ့သို႔ေသာ ေျမယာဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္အေပၚ လႊမ္းျခံဳသံုးသပ္တင္ျပပါ။ 

ေနာက္ဆက္တြဲ(က)ပါ ဥပေဒမူေဘာင္ေအာက္၌ ဥပေဒအျမင္ဖြင့္သင္တန္းေပး 

ျခင္းအတြက္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းအေနျဖင့္ 

ဥပေဒအျမင္ဖြင့္ သင္တန္းေပးရာ၌ ေနာက္ထပ္လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားရိွ 

ပါကေျမယာမ႑ိဳင္အဖြ႔ဲ (LCG)ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။  

တက္ေရာက္ပါ၀င္သူမ်ားအား NLUP ျဖစ္ေစ အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ျဖစ္ေစေမးျမန္းႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေပးပါ။  

ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြေဲရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ၾကားျဖတ္ ေကာ္မတီအစည္း 

အေ၀းမ်ား 

နယ္နိမိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမအသံုးခ်မႈပုံစံမ်ားအေပၚ အျငင္းပြားလာႏိုင္ 

ေျခရိွသည့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အတူရလဒ္မ်ား 

ေပၚျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ၾကားျဖတ္ ေက်းရြာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတစ္ 

ရပ္သပ္သပ္ျပင္ ဆင္ပါ။ အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာမ်ားအၾကား ပူပန္လ်က္ရွိသည့္ 

ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားကို အခ်ိန္ယူ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ႏွင့္ အတူတကြ 

လက္တဲြအလုပ္လုပ္ရန္အတြက္အိမ္နီးခ်င္းရပ္ရြာလူထုမ်ားအၾကားအသင္း

အဖြဲ႔တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေရးသား 

ျပဳစုထားသည့္အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းကို သိမ္းဆည္း၍ အမ်ားသေဘာတူ 

ထားသည့္ အစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား 

သေဘာတူမႈရွိမရိွေမးျမန္းပါ။ရပ္ရြာလူထုမ်ားအၾကား ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုသည့္ 

အစည္းအေ၀းမ်ား ၿပီးဆံုးသြားပါက ႀကီးမားသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ 

ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ပါ။  
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၇-၄။ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ေျမအသုံးခ်စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈကုိ 
ျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္၊  

ေက်းရြာအလိုက္အဖြဲ႔ငယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေက်းရြာေျမပုံကို ၾကည့္ရႈ 

သံုးသပ္ရန္ေတာင္းဆိုပါ။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေျမပုံေပၚရိွ မိမိတို႔၏ ေက်းရြာတြင္း 

ေျမအသုံးခ်မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ေက်းရြာနယ္နိမိတ္တို႔ကိုေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရပါမည္။  

အဖြဲ႔ငယ္တစ္ခုအတြင္း ေက်းရြာအသီးသီးမွကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီပါ၀င္ကိုယ္စား 

ျပဳေစရန္အဖြဲ႔မ်ားကို ေရာလိုက္ပါ။ လမ္းညႊန္အျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာေျမပုံ 

အသီးသီးကိုအသံုးျပဳ၍ အဖြဲ႔အတြင္းရွိ အျခားအဖြ႔ဲ၀င္မ်ားအား မိမိတို႔၏ ေက်းရြာ 

နယ္နိမိတ္မ်ားကိုအလွည့္က်ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအားေတာင္းဆို

ပါ။။ အဖြဲ႔အသီးသီးအား ၎တို႔ အၾကားသေဘာမတူသည္ သို႔မဟုတ္ အေျပာင္း 

အလဲျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ ေျပာဆုိပါ။  

အဖြဲ႔ႀကီးတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပန္လည္စုစည္း၍ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ငယ္ေလးမ်ားအား 

ျပန္လည္အစီရင္ခံတင္ျပေစပါ။ ေျမပုံေပၚ၌ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အခ်က္ 

မ်ားသို႔မဟုတ္ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရိွသည့္အလားအလာမ်ားကိုမွတ္တမ္း

တင္ထားပါ။   

၇-၅။ ေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရိွ ေျမယာအေရးကိစၥကုိ ဦးေဆာင္ 
ေဆြးေႏြးရန္၊  

တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား နယ္ေျမေဒသအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည့္ အေရးႀကီး 

ေသာေျမယာကိစၥရပ္မ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ ေျပာပါ။ တက္ေရာက္လာသူ 

မ်ားကို အဖဲြဲ႕ငယ္မ်ားခြလဲိုက္ပါ။ အဖြဲ႔အသီးသီးအား ၎တို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္း 

ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ထိခိုက္ေစခ့ဲသည့္ ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္ 

သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ ေျပာဆုိပါ။ စကၠဴကားခ်ပ္ေပၚ၌ 

၎တို႔၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ခ်ေရးထားပါ။ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းအလိုက္ ေဆြးေႏြး 

ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားကိုက်န္အဖြဲ႔မ်ားအားျပန္လည္ရွင္းလင္း

တင္ျပေစပါ။ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည့္ ေျမယာအေရးကိစၥမ်ား အားလံုးကို 

စကၠဴကားခ်ပ္တစ္ခု၌ စုစည္းေရးသား၍ မည္သည့္ကိစၥကို အႀကိမ္ေရမည္မွ် 

ေျပာဆုိသြားေၾကာင္း အမွတ္ေပးပါ။ ရရွိလာသည့္ အမွတ္အေပၚ အေျခခံ၍ 

အဆင့္သတ္မွတ္ပါ။ 
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ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားကုိ အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ နမူနာဇယားကြက္ 

# ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ေျမယာအေရးကိစၥမ်ား ရမွတ္ 

1 ျပင္ပပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအား ေက်းရြာပိုင္ေျမမ်ားကို ငွားရမ္းခ်ထားေပးျခင္း  ၂၃ 

2 စပါးခင္းမ်ားႏွင့္ သီးႏွံမ်ားကို အစိုးရပိုင္ဆင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေတာဆင္ရိုင္မ်ား 

၀င္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း 

၁၆ 

3 ယခင္ကထင္းစိုက္ခင္း သို႔မဟုတ္ ၀ါးပင္စိုက္ပ်ိဳးရန္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ား 

ပ်က္စီးဆံုးရႈံးျခင္း 

၁၄ 

4 ႏွစ္ရွည္ပင္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္အလိုက္သီးပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ ေျမမရိွျခင္း ၁၂ 

5 ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း စားက်က္ေျမမရိွျခင္း ၉ 

6 စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအားပုဂၢလိကေျမယာငွားရမ္းခ်ထားမႈေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ 

လယ္ယာ ေျမမ်ား ဆံုးရႈံးရျခင္း 

၅ 

7 ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္မရွိျခင္း ၃ 

၇-၆။ ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏ္ုိင္ေျခရိွသည့္ ေျဖရွင္းေရး 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရန္၊  

အေရးအႀကီးဆံုး ဦးစားေပးကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ေျမယာအေရးကိစၥသံုးခု 

အတြက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္မည့္ အေထာက္ 

အပံ့မ်ားကိုတက္ေရာက္ ပါ၀င္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ စဥ္းစားေစပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွ 

သည့္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္ တက္ေရာက္ပါ၀င္သူ 

မ်ားအား အဖြဲ႔ငယ္မ်ားအျဖစ္ အုပ္စုခြပဲါ။ မိမိတို႔အၾကား ေဆြးေႏြးရရွိသည့္ 

စိတ္ကူးအၾကံအစည္မ်ားကို စကၠဴ ကားခ်ပ္ေပၚတြင္ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ေစပါ။ 

ဦးစားေပးေျမယာကိစၥမ်ားကုိကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္မိမိတို ႔အဖြဲ႔အတြင္းေဆြးေႏြးရရွိ

သည့္ အဆိုျပဳေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ အဖြ႔ဲအသီးသီးမွ 

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီကို ဖိတ္ေခၚပါ။ အတူတကြ ေဆြးေႏြး ရရွိလာသည့္ 

အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအားလံုးကို စကၠဴကား ခ်ပ္ေပၚ၌ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ပါ။  

အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ျပင္ပမွ 

အကူအညီမ်ား လိုအပ္လာႏိုင္သည္။ အျငင္းပြားမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဖ်န္ေျဖ 

ေရးအတြက္ အလားအလာရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ (က) 

တြင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။  
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၇-၇။ ျခံဳငုံသုံးသပ္၍ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိရန္၊  

တစ္ရက္တာၿပီးဆံုးသြားလွ်င္တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သစ္ပင္ႏွင့္ 

အစည္းအေ၀းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္ရႈပါ။အလုပ္ရံုေဆြးေႏြး

ပြအဲက်ိဳးရလဒ္မ်ားကိုျခံဳငံုတင္ျပပါ။တက္ေရာက္ပါ၀င္သူမ်ားေနာက္ထပ္ေမးျမန္း

ႏိုင္ေစရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။  

ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား  

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ(က)။ အရင္းအျမစ္မ်ား 

- ဥပေဒမူေဘာင္အျမင္ဖြင့္သင္တန္း 

(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RN.pdf)  

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ(ဃ)။ နမူနာအစီအစဥ္မ်ား  

- ေက်းရြာေကာ္မတီအစည္းအေ၀း နမူနာအစီအစဥ္မ်ား 

 

အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ား 

 ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ျပ ေျမပုံမ်ားကို သံုးသပ္အတည္ျပဳရာ၌ အိမ္နီးခ်င္း 

ေက်းရြာမ်ားပါ၀င္သည္။ 

 ပဋိပကၡရွိေနပါက သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာမွ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက 

သံုးသပ္အတည္ျပဳသည့္အစည္းအေ၀းေပါင္းမ်ားစြာေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္

ႏိုင္သည္။ 

 ေျမယာျပႆနာမ်ား အားလံုးကို ေဒသအဖြ႔ဲအစည္း၏ အေထာက္အပံ့ 

သက္သက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အေျဖမရိွေသးသည့္ ေမးခြန္း 

မ်ားကိုေျဖဆုိရန္ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအားလံုးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 

ရန္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ မည္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရရိွႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိ 

ထားရန္လိုအပ္သည္။   

 

 

 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RN.pdf
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အဆင့္၈။ေျမယာက႑စုံ

အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပါ၀င္ 

သူမ်ား အားလုံး 

အစည္းအေ၀း  
 

 

 

 

 

 

 

အဆင့္၈။ ေျမယာက႑စုံ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပါ၀င္ 

သူမ်ားအားလုံး အစည္းအေ၀း။ 

ပါ၀င္မည့္သူမ်ား -  

 ေဒသအဖြ႔ဲအစည္း  

 ရြာသူရြာသားမ်ား(အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ လူငယ္ 

ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား) 

 ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား(ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

၊ေက်းရြာအုပ္စုု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ GAD၊ DALMS၊ 

MONREC ဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္၀န္ထမ္းမ်ား) 

 လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 

အလိုက္၀န္ႀကီးမ်ား 

 CSOSကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အျခားအက်ိဳးသက္

ဆိုင္သူမ်ား။ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား -  

 စာရင္းမွတ္တမ္းလႊဲအပ္ပြဲကိုေန႕ခင္းပိုင္းတြင္ စီစဥ္ 

ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ေန႔လည္စာ 

ျပင္ဆင္ေကၽြးေမြးပါ။  

 အစည္းေ၀းမတိုင္ခင္လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း

မ်ားအသင့္ရွိေနပါေစ။အခ်ုိ႕ေသာၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္

ေျမပုံဗီနုိင္းထုတ္ရန္မလြယ္ကူပါ။ 



120 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

 

အဆင့္၈။ ေျမယာက႑စုံအက်ိဳးသက္ဆုိင္ပါ၀င္သူ 

မ်ားအားလုံး အစည္းအေ၀း။ 

လုိအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား - 

 ခန္းမငွားရမ္းမႈ 

 ေက်းရြာေျမပုံမ်ား 

 ကြန္ျပဴတာ  

  ပရိုဂ်က္တာႏွင့္ ပိတ္ကား 

 တက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္းႏွင့္ 

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းပံုစံ 

 ကင္မရာ 

  Tablets/Smartphone  

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - 

 အစည္းအေ၀းကို သံုးနာရီထက္ေက်ာ္လြန္ က်င္းပ 

ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။  

 ဤအစည္းအေ၀းကိုအဆင့္(၉)ႏွင့္ေက်းရြာစာရင္း

မွတ္တမ္း လႊဲေျပာင္းမႈကို ပူးတြစဲီစဥ္ က်င္းပႏိုင္ 

သည္။  
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ေဒသတြင္းေျမယာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ 

ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမ်ားအျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

မွတ္တမ္းတင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ 

ရွင္းလင္းတင္ျပ၍ အေရးကိစၥမ်ားကို တစ္ဖြဲ႔တည္း အေနျဖင့္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ 

လိုအပ္သည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္  

 ေဒသတြင္းေျမအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရြာသူ 

ရြာသားမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို၍ အႀကံျပဳ 

ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ ဤအစည္းအေ၀းသည္ ရပ္ရြာအတြက္ အစုိးရမွ 

ေပးအပ္လ်က္ရိွသည့္ လူထု၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိျဖင့္အတူတကြေဆြးေႏြးအေျဖရွာလာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ 

အစိုးရႏွင့္ရပ္ရြာလူထုအၾကား တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ား ရွင္းလင္းကြျဲပား 

လာေစရန္ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား အၾကား 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ ရြက္ေပးပါလိမ့္မည္။ 

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္  

 ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအၾကားခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္

ရြက္မႈ အားေကာင္းလာမည္။  
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အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္နည္းလမ္းမ်ား  

၈-၁။ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား အား ဖိတ္ၾကားပါ  

ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား၊ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္

ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြေဲရးနွင့္ 

စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ သယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ 

ၾကားပါ။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 

စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သည့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ ပါ၀င္သူမ်ားကိုပါ 

ဖိတ္ၾကားတက္ေရာက္ေစပါ။  

အစည္းေ၀းမျပဳလုပ္မီ ေက်းရြာတစ္ရြာၿခင္းစီသို႕ သြားေရာက္၍ ေဒသခံမ်ားနွင့္ 

ေတြ႕ဆံုကာမိမိတို႕၏ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားနွင့္ပက္သက္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာအစုိးရ

ဌာနမ်ားနွင့္မည္သို႕ ေဆြးေႏြးတင္ျပရမည္ကို ၾကိဳတင္တိုင္ပင္ရမည္။ ထိုသို႕ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ေက်းရြာလူထုအေနျဖင့္ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရိွေျပာဆုိေဆြး 

ေႏြးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ထို႕အတူရလဒ္ေကာင္းမ်ားလည္းထြက္ေပၚလာနိုင္မည္။ 
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၈-၂။ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား၊ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေဒသအဖြဲ႔အစည္း 
အၾကား အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္ရန္၊  

နာမည္မွစ၍ မည္သည့္ေဒသမွ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တက္ေရာက္လာသူ 

အားလံုး မိမိကိုယ္ကို မိတ္ဆက္ေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါ။  

၈-၃။ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ရန္၊  

ေက်းရြာေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ တစ္ရြာ 

ခ်င္းစီအလိုက္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ား (အဆင့္ ၁ မ ွ ၇ 

အထိ)ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။  

၈-၄။ ေက်းရြာကုိယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိတုိ႔ ေက်းရြာအတြင္းရိွ ေျမယာ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေျမပုံမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္၊  

ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိေက်းရြာေကာ္မတီအနည္းဆံုးႏွစ္ခုကိုအဆင့္(၇)အတြင္း

ရွိေက်းရြာအစည္းအေ၀း၌ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့သည့္ေျမယာျပႆနာမ်ားကိုရွင္းလင္း

တင္ျပရန္ ေတာင္းဆိုပါ။  

၈-၅။ရွင္းလင္းတင္ျပသြားခ့ဲသည့္ေျမပုံမ်ားအေပၚ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ 
တုန္႔ျပန္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရိွ ေျမယာကိစၥ 
ရပ္မ်ားအေပၚ မည္သုိ႔ရႈျမင္သုံးသပ္မိေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ၍ 
တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္၊  

ရြာသူရြာသားမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပသြားခဲ့သည့္ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တုန္႔ျပန္ 

ေဆြးေႏြးေပးရန္ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအား ေမတၱာ 

ရပ္ခံပါ။  

၈-၆။ ရပ္ရြာလူထု၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဦးေဆာင္ေဆြး ေႏြးသြားရန္၊  

အစိုးရႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားအၾကား အရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ 

ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ 

အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ ပ့ံပိုးကူညီေပး 

ပါ။ ဤအစည္းအေ၀းသည္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ ေမးျမန္းခ်င္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို 

အစိုးရထံ တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
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ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား  

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ(ဃ)။ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္နမူနာမ်ား  

- က႑စံုအက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားအစည္းအေ၀း 

အစီအစဥ္။ 

 

 

 

အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ား 

 ရြာသူရြာသားမ်ားအား ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရန္ အားေပးတိုက္တြန္း၍ ၎တို႔ 

မ၀့ံမရဲျဖစ္ေနပါက မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ေပၚထြက္လာ 

သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေဒသအဖြ႔ဲအစည္းမွ ကိုယ္စားေမးျမန္း 

ႏိုင္ပါသည္။  

 လူတိုင္းစကားေျပာဆိုခြင့္ရရိွေအာင္ အခြင့္အေရးေပးပါ။  
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 အဆင့္၉။ေက်းရြာ 

စာရင္းမွတ္တမ္း 

လႊဲေျပာင္းအပ္ႏံွေရး 

အခမ္းအနား။ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အဆင့္ ၉။ ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္း လႊဲေျပာင္း 

အပ္ႏံွေရး အခမ္းအနား 

ပါ၀င္မည့္သူမ်ား - 

 ေဒသအဖြ႔ဲအစည္း 

 ရြာသူရြာသားမ်ား(အမ်ိဳးသမီး၊အမ်ိဳးသား၊လူငယ္ 

ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား) 

 ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

 ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 

 ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား(ၿမိဳ႕နယ္၊MONREC၊ 

DALMS၊ ႏွင့္ GAD) 

 လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား -  

 စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရာ၌ အခ်ိန္ယူရ 

သည္။မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္  

စာရင္းမွတ္တမ္းကို အၿမဲမျပတ္ျပင္ဆင္ပါ။ အဆင္ 

သင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ အစည္း 

အေ၀းမတိုင္မီတစ္ပတ္အလို၌စာရင္းမွတ္တမ္းကို 

အၿပီးသတ္စုစည္းပါ။  

 စာရင္းမွတ္တမ္းႏွင့္ ဗီႏိုင္းေျမပံုမ်ား ရုိက္ႏွိပ္ရန္ 

အခ်ိန္ႏွင့္ေငြေၾကးေလာက္ငွေအာင္ ျပင္ဆင္ပါ။  

 ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးအတြက္ စာရင္းမွတ္ 

တမ္းစာအုပ္ အလံုအေလာက္ ယူလာပါ။   
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အဆင့္ ၉။ ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္း 

လႊဲေျပာင္းအပ္ႏံွေရး အခမ္းအနား 

လုိအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား - 

 ခန္းမငွားရမ္းမႈ 

 ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား 

 ကြန္ျပဴတာ  

  ပရိုဂ်က္တာႏွင့္ ပိတ္ကား 

 တက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္းႏွင့္ 

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း ပံုစံ 

 ကင္မရာ 

 ကြ်နု္ပ္တို႕ေျမပုံ၊ကြ်နု္ပ္တို႕ေျမ ဗီဒီယို 

 NLUP စာအုပ္ 

 ထပ္ေပါင္းအရင္းအျမစ္မ်ားစာရင္း 

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - 

 စာရင္းမွတ္တမ္း လႊဲေျပာင္းအပ္ႏံွမႈကို က႑စုံ     

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ ပါ၀င္သူမ်ား အစည္းအေ၀းႏွင့္ 

တစ္ရက္တည္း စီစဥ္က်င္းပႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ 

မနက္ပုိင္း၌ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀း၍ ေန႔လည္စာစားရန္ 

ေခတၱရပ္နားကာ ညေနပုိင္း၌ စာရင္းမွတ္တမ္း 

စာအုပ္လႊဲေျပာင္းမႈအခမ္းအနားကို ေဆာင္ရြက္ပါ)  
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ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးသြားလွ်င္ ေက်းရြာ 

ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေက်းရြာေျမပုံတစ္ခု၊ ေက်းရြာအုပ္စုေျမပုံတစ္ခုႏွင့္ စာရင္း 

မွတ္တမ္းတို႕ကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားသည္လည္း 

ေျမပုံမ်ားအပါအ၀င္ ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ရရွိသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္  

 စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားသည္ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္း

စဥ္၏ ခရီးဆံုးပန္းတိုင္အျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ျပင္ပသူစိမ္းသူရံမ်ားအား မိမိတို႔၏ ေျမယာသေဘာထားမ်ားကို ဆက္ 

သြယ္ေျပာၾကားရန္အတြက္ ရြာသူရြာသားမ်ားအား ခိုင္မာအားေကာင္း 

သည့္အေထာက္အထားတစ္ရပ္ျပင္ဆင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား  

 စာရင္းမွတ္တမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေထာက္ကူျပဳအ 
ေထာက္အထားမ်ားအားလံုးပါ၀င္သည့္ပံုႏိွပ္စာအုပ္ႏွင့္အီလက္ထေရာ
နစ္ဖိုင္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးရရွိ လာၿပီး ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေက်းရြာေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသႏၱရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား (MONREC၊ DALMS ႏွင့္ GAD)ကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးအပ္လာ 
ႏိုင္မည္။ 
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စာရင္းမွတ္တမ္းအတြင္းေအာက္ပါတို႔ (ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ) ပါ ေက်းရြာစာရင္း 

မွတ္တမ္းတစ္ခုႏွင့္ စာရင္းမွတ္တမ္းပံုစံတစ္ခု ေရးဆြျဲပင္ဆင္မႈအတြက္ LTP 

လမ္းညႊန္ကို ၾကည့္ရႈပါ) ပါ၀င္ပါလိမ့္မည္။  

ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေဖာ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္း အခ်ိန္ဇယား – ေန႔စြမဲ်ား၊ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အက်ဥ္း ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ အတူ 

ကာလအလိုက္အစီအစဥ္တက် ေရးဆြျဲပင္ဆင္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။   

ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္အမည္မ်ား – ေက်းရြာေကာ္မတီ၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ အမည္ 

စာရင္း ေရြးခ်ယ္တင္သြင္းခံရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စာရင္းတစ္ခု။ 

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား – လတီၱက်ဴ႕(Latitude) ႏွင့္ ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ 

(Longitude)ႏွင့္ အတူ နယ္နိမိတ္ရည္ညႊန္းမွတ္ အမည္မ်ားစာရင္း။  

ေက်းရြာရာဇ၀င္မ်ား- ေက်းရြာႏွင့္ယင္း၏ ေျမယာမ်ားအေၾကာင္း ျခံဳငုံသံုးသပ္ 

ခ်က္အက်ဥ္း။ေခါင္းစဥ္မ်ား၌ေက်းရြာ လူဦးေရ၊ လူထု၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို 

ရယူသံုးစြႏဲိုင္မႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေျမယာသေဘာထား 

မ်ားပါ၀င္သည္။  

ေျမအသုံးခ်မႈပံုစံမ်ား- ဧကအလိုက္ အရြယ္အစား ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အတူ ရြာသူ 

ရြာသားမ်ား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈစာရင္း။   

ေက်းရြာအုပ္စု၏ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားကိုျခံဳံငံုသံုးသပ္ခ်က္-ေက်းရြာအစည္းအေ၀း၌ 

ရြာသူရြာသားမ်ားေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း ရပ္ရြာအတြင္းရင္ဆိုင္ႀကံံဳေတြ႕ေနရသည့္ 

ေျမအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဦးစားေပး ကိစၥရပ္မ်ားစာရင္း။ ဤအပိုင္း၌ 

အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္ အဆိုျပဳထားသည့္ ေျဖရွင္း 

ေရးနည္းလမ္းမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။  
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အခ်က္အလက္ျဖန္႔ေ၀မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ေက်းရြာေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား

ႏွင့္ ေဒသအဖြဲ႔အစည္းအၾကား ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 

တစ္ေလွ်ာက္ ေကာက္ယူရရွိခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ခြင့္ျပဳရန္ 

ကတိထားခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။  

ေက်းရြာတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား – ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ 

မွတ္တမ္းတင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေယဘုယ်မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား။  

ေက်းရြာေျမပုံမ်ား- ေက်းရြာအတြက္ ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ အတူ ေက်းရြာ 

နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ A3 စာရြက္ဆိုဒ္အရြယ္ 

ေျမပုံမ်ားျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာမ်ားကိုလည္း ခင္းက်င္း ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ား အားလံုးသည္လည္း ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္း 

အတြင္းဖံုး၌ ပါရိွသည့္ ေျမပုံအေသးႏွင့္ အႀကီးစားဗီႏိုင္း ေျမပုံႏွစ္ခုစလံုးကို 

လက္ခံရရွိသင့္သည္။အရင္းအျမစ္မ်ားလံုေလာက္မႈရွိပါကအက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္

သူမ်ားအားေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ရြာမ်ားအားလံုးပါရွိသည့္ အႀကီးစားေျမပုံကိုပါ 

ေပးအပ္သင့္သည္။  

ဒီဂ်စ္တယ္ပံုစံေျပာင္းထားသည့္ဖိုင္မ်ားအားလံုး - ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္း အပါ 

အ၀င္ USB၊DVD၊SDCard အတြင္း ထည့္သြင္းေပးလိုက္သည့္ ဆက္စပ္ဖိုင္မ်ား 

အားလံုးပါ၀င္သည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္နည္းလမ္းမ်ား  

၉-၁။ အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္မႈကုိ ဦးေဆာင္ရန္။  

လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံမႈကိုက႑စံုအက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားအားလံုး အစည္းအေ၀း 

(အဆင့္၈)ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းျပဳလုပ္ပါက အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္ရန္ မလိုအပ္ 

ေတာ့ပါ။အစည္းအေ၀း၌ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ တက္ေရာက္ သူအေျပာင္းအလဲရွိမရိွ 

စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ၍ လိုအပ္သလို မိတ္ဆက္သြားပါ။ 

၉-၂။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျခံဳငုံသုံးသပ္တင္ျပ၍ အက်ိဳးရလဒ္ 
မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္၊  

ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ က႑စံုအက်ိဳးသက္ဆိုင္ 

ပါ၀င္သူမ်ား အစည္းအေ၀း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ ျခံဳငံုသံုးသပ္တင္ျပပါ။ ေက်းရြာ 

စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္အထိ အဆင့္ေပါင္း မည္မွ်ေဆာင္ရြက္ 

ခဲ့ရေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ 
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၉-၃။ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားလႊဲေျပာင္းအပ္ႏံွမႈကုိ 
ဦးေဆာင္ရန္၊  

စာရင္းမွတ္တမ္းႏွင့္အတူ ေအာက္ပါတို႔ကိုပါ ရပ္ရြာလူထုအား ေပးအပ္ခဲ့ပါ။  

 “ကြ်နု္ပ္တို႕ေျမပုံကြ်နု္ပ္တို႕ေျမ” ဗီဒီယို  

(http://www.land-link.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land-

full-version/)  

 အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ စာအုပ္မိတၱဴ  

၉-၄။ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ အေမးအေျဖအစီအစဥ္ကုိ ဦးေဆာင္ရန္၊  

ရြာသူရြာသားမ်ားအား ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရန္ သို႔မဟုတ္ အျမင္သေဘာထား 
မ်ားကို ေျပာဆုိခြင့္ရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးပါ။ 

 

၉-၅။ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြး၍အစည္းအေ၀းကုိ သုံးသပ္နိဂုံး 
ခ်ဳပ္ရန္  

ေျမပုံထုတ္ျခင္းသည္လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပထမေျခလွမ္းတစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း တက္ 

ေရာက္လာသူမ်ား အားလံုးကို ျပန္၍သတိေပးပါ။ ရြာသူရြာသားမ်ားအားေျမပုံ 

မ်ားကိုလက္ေတြ႔အသံုးခ်ရန္တိုက္တြန္းအားေပးပါ။ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္း

တင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ ေျမပုံမ်ားကို ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္ 

မ်ားအတြက္အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းစမ္းသပ္စီမံကိန္းအဖြဲ႔မ်ားမွစိတ္ကူူးထားပါသည္။  

 ေျမအသုံးခ်မႈပံုစံမ်ားႏွင့္နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားကိုအမ်ားသေဘာ

တူလက္ခံလာေစရန္၊ 

http://www.land-link.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land-full-version/
http://www.land-link.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land-full-version/


ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 131 

 

 

 ေက်းရြာအတြင္း ေျမႏွင့္ အရင္းအျမစ္သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

ခ်မွတ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳရန္၊  

 ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရုိင္းနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒအျမင္ဖြင့္သင္တန္း 

ေပးရာ၌ အေထာက္အကူျပဳရန္၊ 

 ေျမယာအျငင္းပြါးမႈမ်ားအတြင္းမွတ္တမ္းတစ္ခုအျဖစ္ရည္ညႊန္းကိုးကား

ရန္၊  

 အကိုးအကားတစ္ခုအေနျဖင့္ နယ္ေျမေဒသႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးမွဴးမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္၊  

 လူအ၀င္အထြက္မ်ားသည့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္

ေရးမွဴး၏အိမ္ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ား၌ ကပ္ထားရန္ႏွင့္  

တက္ေရာက္ပါ၀င္သူမ်ားကိုအရင္းအျမစ္မ်ား၏စာရင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ေပးအပ္ပါ။  

ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား  

 ေနာက္ဆက္တြ ဲ(ဂ)။ ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား 

 

 

 
 

အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ား 

 တက္ေရာက္ ပါ၀င္သူမ်ားအတြက္ သာမက မိမိတို႔အတြက္ပါ အခ်ိန္ႏွင့္ 

ေငြေၾကးကုန္က်မႈနည္းပါးေစရန္အတြက္ က႑စုံအက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူ 

မ်ားအစည္းအေ၀းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံေရးအခမ္းအနားကို တစ္ရက္တည္း 

စီစဥ္က်င္းပပါ။  

 ေနာက္ပုိင္းေမးခြန္းမ်ားသို႔မဟုတ္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရိွလာပါကရြာသူရြာသူမ်ား

ႏွင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား အေနျဖင့္ မည္သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း 

ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါ။အရင္းအျမစ္မ်ားပါရိွသည့္ စာရင္းတစ္ခုကို ခ်န္ထားေပး 

ခဲ့ပါ။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ က ။ ။အရင္းအျမစ္မ်ား 

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ထိေတြ႔အသိပညာေပးျခင္းအတြက္ 

ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္းမွအသုံးျပဳေသာ 

အရင္းအျမစ္မ်ား 
GPS သင္တန္း အရင္းအျမစ္ : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R8.pdf 

ေျမအမ်ိဳးအစားနွင့္ေျမအတန္းအစားျပ သရုပ္ျပကားခ်ပ္ : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N329.pdf  

ေျမအမ်ိဳးအစားနွင့္ေျမအတန္းအစားျပ ပိုစတာ : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RH.pdf  

“ကြ်နု္ပ္တို႕ေျမပုံ ကြ်နု္ပ္တို႕ေျမ” ဗီဒီယို : https://land-links.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land/  

လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ကိုးဆင့္ျပ ကာတြန္းပိုစတာ : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RF.pdf 

လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ကိုးဆင့္ျပ သရုပ္ျပကားခ်ပ္:  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N328.pdf  

အမ်္ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ႕ မ၀ူါဒ ပါ၀ါပိြဳင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RP.pdf  

တည္ဆဲေျမယာဥပေဒ  ပါ၀ါပိြဳင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RN.pdf  

ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း၌အသံုးျပဳေသာ မုိဘိုင္းနည္းပညာသံုး၍ေျမပံုေရးဆြျဲခင္း ပါ၀ါပိြဳင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ 

(Kobo): http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R9.pdf 

ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ 

သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား 
ေဒသခံျပည္သူ အစုဖြ႔ဲပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (2016)၊  

 အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ : http://mylaff.org/document/view/3632  

 ျမန္မာဘာသာျဖင့္: 
http://www.fdmoecaf.gov.mm/sites/default/files/Documents/CFI%202016%20aug%2016.pdf 

 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R8.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N329.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RH.pdf
https://land-links.org/2017/10/tgcc-burma-mapping-land/
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RF.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N328.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RP.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2RN.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N2R9.pdf
http://mylaff.org/document/view/3632
http://www.fdmoecaf.gov.mm/sites/default/files/Documents/CFI%202016%20aug%2016.pdf
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လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂၀၁၂): 

 အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္: http://mylaff.org/document/view/3461  

 ျမန္မာဘာသာျဖင့္: http://www.burmalibrary.org/docs15/2012-Pyidaungsu_Hluttaw_Law_11-2012-
bu.pdf  

သစ္ေတာဥပေဒ (၁၉၉၂): 

 အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္: http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/THE-FOREST-LAW-
1992.pdf  

 ျမန္မာဘာသာျဖင့္: http://www.fdmoecaf.gov.mm/eng/node/8097 

သစ္ေတာမူ၀ါဒ (၁၉၉၅) း  

: http://www.burmalibrary.org/docs20/1995-Forest_Policy+1996-Forest_Policy_Statement-en-tu.pdf 

အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒ: 

 အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္: http://www.burmalibrary.org/docs21/Government-of-Myanmar-2016-01-
National_Land_Use_Policy-en.pdf  

 ျမန္မာဘာသာျဖင့္: http://www.burmalibrary.org/docs21/Government-of-Myanmar-2016-01-
National_Land_Use_Policy-bu.pdf 

ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြမဲႈဥပေဒ (၂၀၁၂): 

 အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္: http://mylaff.org/document/view/3462  

 ျမန္မာဘာသာျဖင့္: http://www.burmalibrary.org/docs22/2012-03-30-VacantFallowAndVirginLands-
10-en+bu-red.pdf 

ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြဲ႔၊ ေျမယာရပုိင္ခြင့္မ်ားကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရး ေတာင္သူတုိးခ်ဲ႔ပညာေပးမွတ္စု 

 အဂၤလိပ္ဘာသာ- http://mylaff.org/document/view/3264 

 ျမန္မာဘာသာ - http://mylaff.org/document/view/3265 

 ကရင္ဘာသာ -  http://mylaff.org/document/view/2442 

ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြမဲႈဥပေဒႏွင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒ နွင့္အညီေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာအသံုးျပရမည့္ 

ရမည့္ပံုစံမ်ား (ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြဲ႔ နွင့္ဆက္သြယ္စုံစမ္းရန္) 

ေျမယာဥပေဒပညာေပးသင္တန္းလမ္းညႊန္ (ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြဲ႔ နွင့္ဆက္သြယ္စုံစမ္းရန္) 

ျပည္သူအစုဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ခြင့္ေလ်ာက္ထားျခင္းမွတ္စုမ်ား (Namati အဖြ႕ဲနွင့္ဆက္သြယ္ရန္) 

http://mylaff.org/document/view/3461
http://www.burmalibrary.org/docs15/2012-Pyidaungsu_Hluttaw_Law_11-2012-bu.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs15/2012-Pyidaungsu_Hluttaw_Law_11-2012-bu.pdf
http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/THE-FOREST-LAW-1992.pdf
http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/THE-FOREST-LAW-1992.pdf
http://www.fdmoecaf.gov.mm/eng/node/8097
http://www.burmalibrary.org/docs20/1995-Forest_Policy+1996-Forest_Policy_Statement-en-tu.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs21/Government-of-Myanmar-2016-01-National_Land_Use_Policy-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs21/Government-of-Myanmar-2016-01-National_Land_Use_Policy-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs21/Government-of-Myanmar-2016-01-National_Land_Use_Policy-bu.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs21/Government-of-Myanmar-2016-01-National_Land_Use_Policy-bu.pdf
http://mylaff.org/document/view/3462
http://www.burmalibrary.org/docs22/2012-03-30-VacantFallowAndVirginLands-10-en+bu-red.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs22/2012-03-30-VacantFallowAndVirginLands-10-en+bu-red.pdf
http://mylaff.org/document/view/3264
http://mylaff.org/document/view/3265
http://mylaff.org/document/view/2442
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ပံုစံ 150/106 ေလ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ (Namati အဖြ႕ဲနွင့္ဆက္သြယ္ရန္) 

ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ (Namati အဖြ႕ဲနွင့္ဆက္သြယ္ရန္) 

 

ပ့ံပုိးကူညီသူမ်ားအတြက္အရင္းအျမစ္မ်ား 

101 Great Training Games: http://www.fenman.co.uk/traineractive/training-manual/101-great-

training-games.html  

European Union Agency for Network and Information Security. (2014). Good Practice Guide on Training 

Methodologies. November 2014. https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-

training-methodologies  

International Development Wales. Training Resources: Participatory Approaches for Development. 

http://www.wcia.org.uk/images/user/Hub%20Participatory%20Approaches%20to%20Development%

20Training%20Resources%20v10.pdf 

Pike, Bob, and Christopher Busse. (2004). 101 More Games for Trainers: A Collection of the Best 

Activities from Creative Training Techniques Newsletter. HRD Press. http://www.jandwyer.com/wp-

content/uploads/2014/07/101_More_Games_for_Trainers.pdf  

PRIA International Academy. (2014). Participatory Training Methodology. http://pria-

academy.org/pdf/ptm/PTM_Unit-1_Course%20Content.pdf  

အၿခားအရင္းအၿမစ္မွတ္တမ္းမ်ား 
Burgess, Claire. (2016). Community Voices and Land Reform in Myanmar Policy Brief. ActionAid. March 
2016. http://www.mylaff.org/document/view/3555  

Catholic Relief Services. (n.d.). Rapid Rural Appraisal (RRA) and Participatory Rural Appraisal (PRA): A 
Manual for CRS Field Workers and Partners, Volume I. Karen Schoonmaker Freudenberger. 
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/rapid-rural-appraisal-and-participatory-rural-
appraisal.pdf  

European Union–African, Caribbean, and Pacific Group of States (EU-ACP) Technical Centre for 
Agricultural and Rural Cooperation. (2010). Training Kit on Participatory Spatial Information 
Management and Communication. CTA, the Netherlands, and the International Fund for Agriculture 
(IFAD), Italy. ISBN: 978-92-9081-446-7. http://pgis-tk-en.cta.int/  

http://www.fenman.co.uk/traineractive/training-manual/101-great-training-games.html
http://www.fenman.co.uk/traineractive/training-manual/101-great-training-games.html
https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-training-methodologies
https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-training-methodologies
http://www.wcia.org.uk/images/user/Hub%20Participatory%20Approaches%20to%20Development%20Training%20Resources%20v10.pdf
http://www.wcia.org.uk/images/user/Hub%20Participatory%20Approaches%20to%20Development%20Training%20Resources%20v10.pdf
http://www.jandwyer.com/wp-content/uploads/2014/07/101_More_Games_for_Trainers.pdf
http://www.jandwyer.com/wp-content/uploads/2014/07/101_More_Games_for_Trainers.pdf
http://pria-academy.org/pdf/ptm/PTM_Unit-1_Course%20Content.pdf
http://pria-academy.org/pdf/ptm/PTM_Unit-1_Course%20Content.pdf
http://www.mylaff.org/document/view/3555
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/rapid-rural-appraisal-and-participatory-rural-appraisal.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/rapid-rural-appraisal-and-participatory-rural-appraisal.pdf
http://pgis-tk-en.cta.int/
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Ewers Anderson, K. (2016). Land Core Group, Institutional Models for a Future Recognition and 
Registration of Customary Communal Tenure in Myanmar. http://www.mylaff.org/document/view/3446  

Gender Equality Network. (2014). Gender in the NLUP Power Point Presentation. November 2014. 
http://mylaff.org/document/view/2478  

Hunt, G. (2016). Land Governance Reform for Indigenous Land Rights: Opportunities and Challenges 
PowerPoint Presentation. Land Core Croup. June 2016. http://mylaff.org/document/view/3543  

Hunt, G. (2016). Land Smallholder Agriculture: The Foundation of Economic Development Power Point 
Presentation. Land Core Croup. June 2016. http://www.mylaff.org/document/view/3570   

International Fund for Agricultural Development. (n.d.). Good Practices in Participatory Mapping. 
https://www.ifad.org/documents/10180/d1383979-4976-4c8e-ba5d-53419e37cbcc  

Inya Institute. (2015). Introduction to Social Research Methods Manual. Available in English and 
Burmese: https://www.lift-fund.org/introduction-social-research-methods-english-and-myanmar  
(Other training materials available at: http://www.inyainstitute.org/training/)  

Knight, R., J. Vogelsang, and M. Brinkhurst. (2016). Community Land Protection Facilitators Guide. 
Namati. https://namati.org/resources/community-land-protection-facilitators-guide/ 

Land Core Group, Notes to Know Right for Farming Pamphlet (Burmese). Brief explanation on farm 
land, rights for farming, how to apply the fight to work farmland, and farmland utilization under the 
Farmland Law. (Contact Land Core Group) 

Mekong Region Land Governance (MRLG). (2017). Documenting Customary Tenure in Myanmar: A 
Guidebook (First Edition). http://mrlg.org/resources/documenting-customary-tenure-in-myanmar-a-
guidebook-first-edition/  

Myanmar Business Forum. (2016). Urban Issues Position Paper PowerPoint Presentation.  

 English: http://www.mylaff.org/document/view/3419  

 Burmese: http://www.mylaff.org/document/view/3420  

Naing, U. A. (2014). Union Attorney General's Office, The Framework of the National Land Law (Draft) 
PowerPoint Presentation. http://mylaff.org/document/view/2613  

Oberndorf, R.B., J.D. (2012). Improving the Legal Policy Frameworks Relating to Land Management in 
Myanmar. Forest Trends Association/Food Security Working Group's Land Core Group.  

 English: http://www.mylaff.org/document/view/2451 

 Burmese: http://mylaff.org/document/view/2969  

Rambaldi, G. and J. Callosa-Tarr. (2002). Participatory 3-Dimensional Modelling: Guiding Principles and 
Applications. http://www.iapad.org/wp-content/uploads/2015/07/p3dm_arcbc.pdf  

http://www.mylaff.org/document/view/3446
http://mylaff.org/document/view/2478
http://mylaff.org/document/view/3543
http://www.mylaff.org/document/view/3570
https://www.ifad.org/documents/10180/d1383979-4976-4c8e-ba5d-53419e37cbcc
https://www.lift-fund.org/introduction-social-research-methods-english-and-myanmar
http://www.inyainstitute.org/training/
https://namati.org/resources/community-land-protection-facilitators-guide/
http://mrlg.org/resources/documenting-customary-tenure-in-myanmar-a-guidebook-first-edition/
http://mrlg.org/resources/documenting-customary-tenure-in-myanmar-a-guidebook-first-edition/
http://www.mylaff.org/document/view/3419
http://www.mylaff.org/document/view/3420
http://mylaff.org/document/view/2613
http://www.mylaff.org/document/view/2451
http://mylaff.org/document/view/2969
http://www.iapad.org/wp-content/uploads/2015/07/p3dm_arcbc.pdf
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Share Mercy. (2015). How Government is Resolving Land Confiscation in Myanmar. 
http://www.mylaff.org/document/view/3046 

Soe, N. N. and C. Pierce. (2016). Streamlining Institutions to Restore Land and Justice to Farmers in 
Myanmar. Namati. June 2016. http://www.mylaff.org/document/view/3558  

SPECTRUM. (2015). Sustainable Development Knowledge Network, Form 7: Seven Case Studies of 
Farmland Registration in Kachin State – Briefing Paper and Report.  

 Brief: http://www.mylaff.org/document/view/3248 

 Report: http://www.mylaff.org/document/view/3249  

USAID. (2014). Implementing the National Land Use Policy: Integrated Pilot Programs PowerPoint 
Presentation. USAID Land Tenure Project. http://mylaff.org/document/view/2614  

USAID. (2015). Understanding How the Legal Framework in Myanmar Currently Supports Recognition 
of Shifting Cultivation Tenure Arrangements PowerPoint Presentation. USAID Land Tenure Project. 
http://www.mylaff.org/document/view/2621; http://mylaff.org/document/view/3540  
 

ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း 
Gmap (GIS and Remote Sensing Service Provider): http://gmap-myanmar.blogspot.com 

Google Earth: https://www.google.com/earth/  

Myanmar Information Management Unit (MIMU): http://www.themimu.info/gis-resources  

 GIS Training: 
http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Manual_Basic_QGIS_Training_V.03_Jan2
016_MMR.pdf  

QGIS: http://www.qgis.org  

  

http://www.mylaff.org/document/view/3046
http://www.mylaff.org/document/view/3558
http://www.mylaff.org/document/view/3248
http://www.mylaff.org/document/view/3249
http://mylaff.org/document/view/2614
http://www.mylaff.org/document/view/2621
http://mylaff.org/document/view/3540
http://gmap-myanmar.blogspot.com/
https://www.google.com/earth/
http://www.themimu.info/gis-resources
http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Manual_Basic_QGIS_Training_V.03_Jan2016_MMR.pdf
http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Manual_Basic_QGIS_Training_V.03_Jan2016_MMR.pdf
http://www.qgis.org/
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အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 
Land Core Group 

 Web: http://www.lcgmyanmar.org 

 Facebook: https://www.facebook.com/landcoregroup/ 

Myanmar Information Management Unit (MIMU): http://www.themimu.info 

MYLAFF: www.mylaff.org  

Namati: https://namati.org/  

OneMap Myanmar: https://www.facebook.com/OneMapMyanmar/  

Online Burma/Myanmar Library: www.ibiblio.org/obl  

USAID Land Links: https://www.land-links.org/  

http://www.lcgmyanmar.org/
https://www.facebook.com/landcoregroup/
http://www.themimu.info/
http://www.mylaff.org/
https://namati.org/
https://www.facebook.com/OneMapMyanmar/
http://www.ibiblio.org/obl
https://www.land-links.org/
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ေနာက္ဆက္တြဲ ခ ။ ။အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္သံုးသပ္အကဲျဖတ္ေရး 
ေဖာင္ပုံစံမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္အမည္  

ေဆာင္ရြက္ခ်က္စတင္သည့္ရက္  

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ၿပီးဆုံးသည့္ရက္  
ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

 

 

 

သင္တန္းေပးသူ/ပံ႔ပုိးကူညီသူအမည္မ်ား  

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျပဳုလုပ္သည့္အခ်ိန္နာရီေပါင္း  

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျပဳုလုပ္သည့္ရက္ေပါင္း  

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျပဳုလုပ္သည့္ေနရာ  

စုစုေပါင္းတက္ေရာက္သူဦးေရ  

အမ်ိဳးသားဦးေရ  

အမ်ိဳးသမီးဦးေရ  

လူငယ္ဦးေရ  

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား/ေက်းရြာမ်ား  
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ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား 

 

 

 

 

 

 
ပုိမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အႀကံျပဳမွတ္စုမ်ား 

 

 

 

 

 
အေထာက္အကူျပဳမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား 

 

 

 

 

မွတ္စုလိုက္ေရးသူအမည္  
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ေနာက္ဆက္တြဲ ဂ ။ ။ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား 

ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္လမ္းညႊန္ 
ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း။ 

ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းဆုိသည္မွာ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္အားျဖည့္ထားေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားပါ၀င္ၿပီး 

ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္မိမိတို႔၏ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားသို ႔မဟုတ္အျခားသက္ 

ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ 

ေလွ်ာက္ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းတြင္ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားအား 

ေကာက္ယူခဲ့သည္။လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆံုးသည့္အခ်ိန္တြင္မွတ္တမ္းကိုရပ္ရြာလူထုႏွင့္ေဒသဆုိင္ရာၿမိဳ ႔နယ္အာဏာပုိင္မ်ား

အားလႊေဲျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ရပ္ရြာလူထု၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းတြင္မွတ္တမ္းတင္ထား

သည္။ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္မိမိတို႔၏ေျမယာအခြင္႔အေရးမ်ားအားမွတ္တမ္းတင္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရွိၿပီးအနာဂါတ္ 

တြင္ရပ္ရြာလူထု၏ေျမႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚစိတ္၀င္စားမႈရိွေသာေဒသဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ား၊ပုဂၢလိကကုမၸဏ ီ

မ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခားသက္ ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း(LTP)ထံတြင္ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းေဖာင္ပံုစံရွိၿပီးဤလမ္းညႊန္အတြက္တစ္ေလွ်ာက္လံုး

အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းကုိ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း 

ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးႏွင့္အေထာက္အကူျပဳမွွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအား

လံုးကိုHardCopyႏွင့္DigitalCopies အသြင္ျဖင့္စုစည္းသိမ္းဆည္းထားသင့္သည္။ မွတ္တမ္း၊၎ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာပစၥည္း 

မ်ားအားလံုးကို ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္အာဏာပိုင္ 

မ်ား(သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ 

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန)တို႔ထံေပးအပ္ရပါမည္။ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ျဖင့္ဖိုင္မ်ားအား USB memory stick                       

ျဖင့္ေပးအပ္သင့္ပါ သည္။ 

ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းတစ္ခုတြင္ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား 

ေဒသခံအဖြ႔ဲအစည္းျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာသင့္အေနျဖင့္ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တိုင္း 

တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္အမ်ားစုကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယား၌ ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္း၏ 

အပုိင္းတစ္ခုခ်င္းစီအားေဖာ္ျပထားၿပီးပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မည္သည့္ေနရာမွ 

ရရိွသည္ကိုလည္း တင္ျပထားသည္။ ေဒသအေနအထားအေပၚမူတည္ၿပီး မွတ္တမ္းပံုစံႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ ေျပာင္းလဲမႈရွိႏုိင္ 
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သည္။ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႔သည္ရြာအလုိက္ကြျဲပားမႈရွိၿပီးအခ်ိဳ႔မွာမူေက်းရြာအုပ္စု 

အလုိက္တူညီမႈမ်ားရွိေနသည္။ 

အပုိင္း ပါ၀င္သည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ား 

သတင္းအရင္းအျမစ္ 

( သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 

မည္သည့္ေနရာတြင္ မွတ္တမ္း 

တင္ခ့ဲပါသလဲ) 

၁။ေက်းရြာအုပ္စုအတြက္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအစဥ္  ရက္စြ ဲ

 ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ဆာင္ရြက္ 

ခ်က္ကို ေဖာ္ျပျခင္း 

 ရြာအမည္ 

 ေဆာင္ရြက္ခ်က္ရလဒ္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား 

ေလ့လာေစာင့္ၾကည္႔ျခင္း 

၂။ေက်းရြာေကာ္မတီ 

အဖြဲ႔၀င္စာရင္း  ေကာ္မတီ၀င္အမည္ 

 အမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ 

အမ်ိဳးသမီး 

 အလုပ္အကုိင္ 

ေျမျပင္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ 

ေကာက္ယူျခင္းအသိအျမင္ဖြင့္ 

သင္တန္းမ်ား 

၃။ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ 

အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ 

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ား 

နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား 

 နယ္နိမိတ္ရည္ညႊန္းမွတ္ 

(point) အမည္ 

 လတၱီက်ဴ ႔ ၊ ေလာင္ဂ်ီက်ဴ ႔ 

 အတည္ျပဳျခင္းနည္းလမ္း 

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း 

 နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္ 

 အတည္ျပဳျခင္းနည္းလမ္း 

နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားဆုိင္ရာေျမျပင္ 

အခ်က္အလက္မ်ား 

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းဆုိင္ရာ 

ေျမျပင္အခ်က္အလက္မ်ား 

၄။ေက်းရြာရာဇ၀င္ေတြ႔ဆံု 

ေမးျမန္းျခင္း 
 ရြာတြင္ ေက်းရြာရာဇ၀င္ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း 

ေတြရွိခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

ေက်းရြာရာဇ၀င္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း 

ျခင္းမ်ား 
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အပုိင္း ပါ၀င္သည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ား 

သတင္းအရင္းအျမစ္ 

( သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 

မည္သည့္ေနရာတြင္ မွတ္တမ္း 

တင္ခ့ဲပါသလဲ) 

၅။ ရြာ၏ေျမယာအသုံးခ်မႈမ်ား 

 ေျမအမ်ိဳးအစားအမည္ 

 ေဒသတြင္းအေခၚအေ၀ၚ 

(ျဖစ္ႏုိင္မည္ ဆုိပါက) 

 ဧရိယာ (ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆုိပါက 

ဧကျဖင့္ ေဖာ္ ျပပါ) 

ေက်းရြာ၏ေျမယာအသံုးခ်မႈမ်ားအား 

မွတ္တမ္းတင္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ဆုိင္ရာ ေျမျပင္အခ်က္အလက္မ်ား 

၆။ေက်းရြာအုပ္စု၏ေျမယာ 

ျပႆနာမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 ျပႆနာအမည္ႏွင့္ 

ေဖာ္ျပခ်က္ 

 ေဆြးေႏြးလႊာ (discussion 

sheet) ဓါတ္ပံု ( မဲေပးျခင္း) 

ေကာ္မတီ၀င္မ်ားေဆြးေႏြးမႈ၏ရလဒ္ 

၇။ ေက်းရြာဓါတ္ပံုမ်ား 
 ေက်းရြာအတြင္းေဆာင္ရြက္ 

ခ်က္ျပဳလုပ္ေနသည့္ 

ဓါတ္ပုံမ်ား 

ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ 

ရိုက္ကူးထားေသာဓါတ္ပံုမ်ား 

၈။လက္မွတ္ထိုးရန္သေဘာတူ  

စာခ်ဳပ္  ပံုစံေဖာင္ကိုၾကည့္ပါ  
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ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းအတြက္အေထာက္အကူျပဳမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား 

ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔ကိုလည္း အတူတကြေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

 ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ျပ ဗီႏုိင္းေျမပံုႀကီး 

 ေက်းရြာအုပ္စုျပ ဗီႏိုင္းေျမပုံႀကီး 

 အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ မိတၱဴ 
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ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္း 
 

[ေက်းရြာအမည္]  ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္း 

 

ေျမပံုႏွင့္စာသားကုိ ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပပါ။ 
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ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား  

ဤမွတ္တမ္းသည္ ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (စတင္သည့္ရက္စြဲ) မွ 

(ၿပီးဆံုးသည့္ရက္စြဲ) အထိ (ေက်းရြာအုပ္စုအမည္) အတြင္းရွိ (ေက်းရြာအေရအတြက္)သည္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုတြင္ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္။အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊က်ား/မေရးရာႏွင့္အရင္းအျမစ္ေလ့လာဆန္းစစ္ 

ျခင္းႏွင့္လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ေျမပုံေရးဆြျဲခင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ဤလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေျမပုံေရးဆြဲ 

ျခင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ရပ္ရြာလူထု၏မိမိတို႔ေျမနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္နယ္နိမိတ္အတြင္းေျမႏွင့္အရင္းအျမစ္အသံုးခ်မႈ

တို႔အေပၚထားရွိသည့္အျမင္မ်ားကိုကိုယ္စားျပဳသည္။ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းသည္ဥပေဒအရတရား၀င္ေသာ 

မွတ္တမ္းတစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္းေက်းရြာစာရင္းမ်ားတြင္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္အားျဖည့္ထားေသာသက္ေသ 

အေထာက္အထားမ်ားပါ၀င္ၿပီးရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္မိမိတို႔၏ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေဒသဆုိင္ရာအာဏာ 

ပုိင္မ်ားသို႔မဟုတ္အျခားသက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ဤမွတ္တမ္းႏွင့္အတူေျမယာ

လုပ္ပုိင္ခြင့္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုဗီႏုိင္းေျမပုံႀကီးတစ္ခုလည္း ပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းပါ - 

၁။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္စာရင္း 

၂။ ေက်းရြာရာဇ၀င္ 

၃။ ေကာ္မတီ၀င္စာရင္း 

၄။ ေက်းရြာဓါတ္ပံုမ်ား 

၅။ နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား 

၆။ ေျမယာအသုံးခ်မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား 

၇။ ေျမယာျပႆနာရပ္မ်ား 

၈။ အခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္းဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
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ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားစာရင္း 

ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုဇယားတြင္ 

ထည့္သြင္းပါ။ 

ရက္စြဲ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ရလဒ္ 
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ေက်းရြာရာဇ၀င္  

အဆင့္(၃)တြင္ေကာက္ယူရရွိခဲ့ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားေက်းရြာရာဇ၀င္တြင္ထည့္သြင္းပါ။မွတ္တမ္းတင္ 

ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ထပ္မံျဖည့္စြက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိလာတုိင္းေက်းရြာရာဇ၀င္တြင္ထည့္

သြင္းပါ။ 

[ေက်းရြာအမည္] ရာဇ၀င္ 

ေက်းရြာအမည္ လူဦးေရစာရင္း 

တိုင္းရင္းသား 

မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

ေက်းရြာအမည္ 

ေက်းရြာအုပ္စုအမည္ 

ၿမိဳ႔နယ္ 

ခရိုင္ 

ျပည္နယ္/တုိင္း 

(လူဦးေရစာရင္းနွင့္အျခားသက္ဆိုင္ရာ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား) 
 

က်န္းမာေရး 

စာသင္ေက်ာင္း 

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 

[အျခား] 

ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာသမုိင္းေၾကာင္း 

အေထြေထြစီးပြားေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအေနအထား 

 အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြအရင္းအျမစ္ 

 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေျခအေန 

 စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ ေရရရိွမႈ 

 လူဦးေရတိုးပြားမႈႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာေနထုိင္မႈ 

 ရာသီဥတုဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ား 

ေျမယာအသုံးခ်မႈႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခအေန 

 ဤေက်းရြာရွိေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား- လယ္ယာေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ အျခားေျမမ်ား 

 ေျမခြင့္ျပဳမႈမ်ားႏွင့္စုိက္ခင္းမ်ား 

 ပံုစံ ၇ ေျမအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသရွိေပးအပ္ထားေသာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား (ဥပမာ - KNU 

ထံမွ) 

 ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား 

 ေျမယာမဲ႔ 

 စိန္ေခၚမႈမ်ား သို႕ အခက္အခဲမ်ား 
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ေကာ္မတီ၀င္စာရင္း 

အဆင့္(၄) (ေျမျပင္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းအသိအျမင္ဖြင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား) အတြင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ 

ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ဇယားတြင္ထည့္သြင္းပါ 

စဥ္ အမည္ က်ား/မ အလုပ္အကိုင္ ဆက္သြယ္ရန္ 
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ေက်းရြာဓါတ္ပုံမ်ား 

နယ္နိမိတ္အတည္ျပဳျခင္းရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ရုိက္ကူးခဲ့ေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားကို 

ထည့္သြင္းပါ။ 
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နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ား  

အဆင့္ (၅) (နယ္နိမိတ္မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳျခင္း) တြင္ရရိွခဲ့ေသာနယ္နိမိတ္မွတ္အသားမ်ားအားေအာက္ပါဇယား 

တြင္ ထည့္သြင္းပါ။ 

နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား 

အမည္ လတီၱက် ႔ဴ ေလာင္ဂ်ီက် ႔ဴ အတည္ျပဳျခင္းနည္းလမ္း 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 153 

 

 

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း 

အမည္ စတင္သည့္ေနရာ ၿပီးဆုံးသည့္ေနရာ အတည္ျပဳျခင္းနည္းလမ္း 

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ 

သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ားကိုေဖာ္ျပပါ 

(ျမစ္ေခ်ာင္း၊အင္းအုိင္၊ေရေ၀ေရလဲ 

ေနရာေဒသ၊ လမ္း) 

   

    

    

    

    

    

    

  



154 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

ေျမအသုံးခ်မႈအမ်ိိဳးအစား 

ေက်းရြာအတြင္းရိွေျမယာအသံုးခ်မႈကိုမွတ္တမ္းတင္စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္(အဆင့္၆)တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့ 

ေသာေျမယာအသုံးခ်မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားအားထည့္သြင္းပါ။ထိုသတင္းအခ်က္အလက္သည္ေအာက္ပါဇယားႏွင့္ထပ္တူ

က်ရမည္ျဖစ္ၿပီးေက်းရြာတြင္ေဆြးေႏြးသိရွိလာရေသာစီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားလည္းထည္႔သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ 

စဥ္ ေျမယာအသုံးခ်မႈအမည္ ဧက ေျမကုိအသုံးျပဳသည့္ေက်းရြာမ်ား 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 155 

 

 

ေျမယာျပႆနာမ်ား 

ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာေျမယာအသံုးခ်မႈမ်ားအားအဆင့္ (၇) ၊ေျမႀကီးေျမပုံသံုးသပ္အတည္ျပဳေရးေက်းရြာအစည္းအေ၀းမ်ား 

တြင္ထည့္သြင္းပါ။ 

  



156 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ 

[ယေန႔ ေန႔စြ]ဲ 

[ေက်းရြာအမည္] [CSO/NGO အမည]္ 

[CSO/NGO လိပ္စာ] 

 

သက္ဆိုင္ရာခ်ိတ္ဆက္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္နယ္နိမိတ္ႏွင့္ေျမယာအသုံးခ်မႈအခ်က္အလက္မ်ားအားမွ်ေ၀မႈအေပၚနားလည္ 

ျခင္း  

[ေက်းရြာအမည္]၊ [ၿမိဳ႔နယ္]၊ [ခရုိင္]၊[တုိင္း/ျပည္နယ္] တြင္ေနထိုင္သူကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ [CSO/NGO အမည္] တို႔အား 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်းရြာတြင္ေျမျပင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားေကာက္ယူသိမ္းဆည္းရန္ႏွင့္မ်ွေ၀ရန္အတြက္သေဘာ

တူခြင့္ျပဳပါသည္။အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ေျမယာအသုံးခ်မႈမ်ားလည္းပါ၀င္ 

သည္။ 

[CSO/NGO အမည]္ အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေက်းရြာ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားသင့္ေလ်ာ္ေသာသက္ဆုိင္ပါ၀င္ 

သူမ်ား-ဥပမာအားျဖင့္ေက်းရြာအဆင့္၊ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္၊ခရုိင္အဆင့္ႏွင့္တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ရွိသက္ဆုိင္ရာျမန္မာနိုင္ငံ 

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္မွ်ေ၀ႏိုင္သည္။[CSO/NGOအမည]္အေနျဖင့္အျခားေသာသက္ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အ 

လက္မွ်ေ၀သည့္အသင္းအဖြ႔ဲမ်ားျဖစ္သည့္ဥပမာအားျဖင့္ OneMap Myanmar ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေ၀ႏိုင္သည္။[CSO/NGOအမည]္အေနျဖင့္ေက်းရြာလူထု၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အ

လက္မ်ားအားမွ်ေ၀ခြင့္မရိွပါ။အကယ္၍[CSO/NGOအမည]္အေနျဖင့္အျခားသက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားထံမွျဖည့္စြက္ 

အခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံမႈကိုႀကံဳေတြ႔ရပါကေက်းရြာလူထုႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးသေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္လုိ 

အပ္သည္။ 

ေျမျပင္ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေျပာင္းလဲရန္သို႔မဟုတ္ျပင္ဆင္ရန္ေက်းရြာလူထုတြင္ ေတာင္းဆုိခြင့္ရွိသည္။ 

 

ေက်းရြာလူထုကိုယ္စား လက္မွတ္ေရးထိုးသည္   [CSO/NGO အမည္] ကိုယ္စားလက္မွတ္ေရးထိုးသည္ 

   

ေကာ္မတီဥကၠဌ  စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ 

   

ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္  ေက်းရြာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ပညာရွင္ 

   

ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္  ေျမပုံေရးဆြျဲခင္းဆုိင္ရာပညာရွင္ 

   



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 157 

 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ ဃ ။   ။အစီအစဥ္ နမူနာ 

သက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ 

ရက္စြဲ -  

အခ်ိန္ - မနက္ ၉:၀၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၂:၀၀ နာရီအထိ 

ေနရာ - 

ရည္မွန္းခ်က္ 

 စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေ၀ရန္ 

 အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို နားလည္ရန္ 

 လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြျဲခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေနရာေဒသအေၾကာင္း နားလည္ေစရန္ 

အခ်ိန္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာ တင္ျပပုံ သင္တန္းပုိ႔ခ်မည့္သူ 

၉:၀၀ - 
၉:၃၀ 

တက္ေရာက္လာသူမ်ားစာရင္းသြင္းျခင္း  ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 

၉:၃၀ - 
၁၀:၃၀ 

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒအား မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္  

၄င္း၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ပါ၀ါပိြဳင့္ဆလိုက္မ်ားျဖင့္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 

၁၀:၃၀ 
- 
၁၀:၄၅ 

ေကာ္ဖီ/လက္ဖက္ရည္ျဖင့္တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း 

 
၁၀:၄၅ 
- 
၁၁:၀၀ 

“ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေျမပုံ ကြ်နု္ပ္တို႕ေျမ” ဗီဒီယို 

 
၁၁:၀၀ 
- 
၁၁:၃၀ 

လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြျဲခင္းကို 

မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးျခင္း 
ပါ၀ါပြိဳင့္ဆလုိက္မ်ားျဖင့္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 

၁၁:၃၀ 
- 
၁၂:၀၀ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရည္စူးထား 

သည့္ေဒသမ်ားအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ရွင္းျပျခင္း၊ 

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ေရွ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ 

ငန္းမ်ား 

ေမး/ေျဖ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖင့္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 

  



158 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

စီမံကိန္းအားရပ္ရြာလူထုႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ 

ရက္စြဲ -  

အခ်ိန္ - မနက္ ၉:၀၀  မွ ေန႔လယ္ ၁၂:၀၀ အထိ 

ေနရာ -   

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

 စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေ၀ရန္ 

 အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို နားလည္ရန္ 

 လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြျဲခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေနရာေဒသအေၾကာင္း နားလည္ေစရန္  

 

အခ်ိန္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာ တင္ျပပုံ သင္တန္းပုိ႔ခ်မည့္သူ 

၉:၀၀ - 

၉:၃၀ 
တက္ေရာက္လာသူမ်ားစာရင္းသြင္းျခင္း  ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 

၉:၃၀ - 

၁၀:၃၀ 

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒအား 

မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္  ၄င္း၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ပါ၀ါပိြဳင့္ဆလိုက္မ်ားျဖင့္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 

၁၀:၃၀ - 

၁၀:၄၅ 
ေကာ္ဖီ/လက္ဖက္ရည္ျဖင့္တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း 

 ၁၀:၄၅ - 

၁၁:၀၀ 
“ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေျမပုံ ကြ်နု္ပ္တို႕ေျမ” ဗီဒီယို 

 ၁၁:၀၀ - 

၁၁:၃၀ 

လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြျဲခင္းကို 

မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း 
ပါ၀ါပြိဳင့္ဆလုိက္မ်ားျဖင့္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 

၁၁:၃၀ - 

၁၂:၀၀ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရည္စူးထား 

သည့္ေဒသမ်ားအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ရွင္းျပျခင္း၊ 

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ေရွ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း 

မ်ား 

ေမး/ေျဖ 

ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 
ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 
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ေက်းရြာေကာ္မတီအစည္းအေ၀း 

ရက္စြဲ -       

အခ်ိန္ -  မနက္ ၉:၀၀ မွ ေန႔ခင္း ၃:၃၀ အထိ 

ေနရာ - 

ရည္မွန္းခ်က္ 

 ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရန္ 

 ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ရြာေျမအသံုးခ်မႈေျမပုံၾကမ္းတို႔အေပၚ အႀကံျပဳတုန္႔ျပန္ခ်က္ေပးရန္ 

 အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ 

 ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

 ေျမယာဆုိင္ရာဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ပုိမိုနားလည္လာေစရန္ 

အခ်ိန္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား တင္ျပပုံ သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ 

၉:၀၀ - 

၉:၃၀ 

တက္ေရာက္လာသူမ်ားစာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ 

မိတ္ဆက္ျခင္း 

အုပ္စုလုိက္ 

မိတ္ဆက္ျခင္း 

ေဒသခံ 

အဖြဲ႔အစည္း 

၉:၃၀ - 

၁၀:၀၀ 

ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏အေတြ႔အႀကံဳမွ်ေ၀ျခင္း 
ပါ၀ါပိြဳင့္ဆလုိက္မ်ားျဖင့္ 

ေဒသခံ 

အဖြဲ႔အစည္း 

၁၀:၀၀- 

၁၀:၃၀ 

နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင္႔ေျမအသုံးခ်မႈတို႔ကိုေျမပုံေပၚတြင္ 

ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္း 
ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ 

ေဒသခံ 

အဖြဲ႔အစည္း 

၁၀:၃၀- 

၁၀: ၄၅ 
ေကာ္ဖီ/လက္ဖက္ရည္ျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း 

၁၀:၄၅ 

- 

၁၂:၀၀ 

တည္ဆဲေျမယာဥပေဒ၊ 

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒႏွင့္ 

သစ္ေတာဥပေဒတုိ႔အေၾကာင္း သိနားလည္ေစျခင္း 

ပါ၀ါပိြဳင့္ဆလုိက္မ်ားျဖင့္ ေဒသခံ 

အဖြဲ႔အစည္း 

၁၂:၀၀ 

- ၁:၀၀ 

ေန႔လယ္စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း 

၁:၀၀ - 

၂:၀၀ 

ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိေက်းရြာတစ္ရြာစီတြင္အဓိက 

ေျမယာျပႆနာရပ္မ်ားကဘာေတြပါလဲ။ 

• ေျမယာျပႆနာရပ္မ်ားအားျဖစ္ေပၚ 

ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားက ဘာပါလဲ 

ပါ၀ါပိြဳင့္ဆလုိက္မ်ားျဖင့္  

ေက်းရြာမွအဖြဲ႔လုိက္ 

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား 

အုပ္စုလုိက္တင္ျပျခင္း 

ေဒသခံ 

အဖြဲ႔အစည္း 
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• အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚမည္သို႔ 

ထိခုိက္ေစပါသလဲ 

• ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ 

အဓိကေျမယာျပႆနာရပ္(၃)ခုကို 

မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္း 

 

၂:၀၀ - 

၂:၁၅ 

လက္ဖက္ရည္/ေကာ္ဖီျဖင့္တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း 

၂:၁၅- 

၃:၁၅ 

ေရွ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား 

• ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ား 

အားေကာင္းခုိင္မာေစေရးအတြက္ 

မည္သည့္အကူအညီလုိအပ္ပါသလဲ 

• ေရွ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား 

အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 

 ၃:၁၅ - 

၃:၃၀ 

 

တစ္ေန႔တာေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားအား 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာၾကားျခင္း 
 ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 
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ဘက္ေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ေဆြးေႏြးပြႏွဲင့္ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းလႊဲေျပာင္းအပ္ႏံွျခင္း 

အခမ္းအနား 

ရက္စြဲ - 

အခ်ိန္ - မနက္ ၉:၀၀ မွ ေန႔ခင္း ၃:၃၀ အထိ 

ေနရာ -    

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

 ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိုင္းျခင္းတို ႔တြင္ေျမပံုမ်ားအားအသံုးျပဳရန္ ေက်းရြာလူထုအားစြမ္းေဆာင္ 

ရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္ 

 ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးရန္ 

 ေရွ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးစားေပးမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

 ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းႏွင့္ ေျမပုံမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ 

အခ်ိန္ အေၾကာင္းအရာမ်ား တင္ျပပုံ ပံ႔ပုိးကူညီသူ 

၉:၀၀ - ၉:၃၀ 

မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား - ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာ 

ပိုင္မ်ား၊ေက်းရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 

ေဒသခံ အဖြ႔ဲအစည္း 

အုပ္စုလုိက္ 

မိတ္ဆက္ျခင္း 

ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 

၉:၃၀ - ၁၀:၀၀ 

ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

• ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

• ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း 

ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 

၁၀:၀၀ - ၁၀:၁၅ လက္ဖက္ရည္/ေကာ္ဖီျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း 

၁၀:၁၅ - ၁၀:၄၅ 
ေျမယာျပႆနာမ်ားအေပၚ 

ေက်းရြာလူထု၏ အျမင္မ်ား 

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ေကာ္မတီကိုယ္စားျပဳ 

အဖြဲ႔၀င္မ်ား 

၁၀:၄၅ - ၁၁:၃၀ 

ေျမယာျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ 

ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၏အျမင္ႏွင့္ 

တာ၀န္၊အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ေဆြးေႏြးျခင္း 

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း 

အစိုးရ၀န္ထမ္း 

၁၁:၃၀ - ၁၂:၀၀  ေမးခြန္းေမးျခင္းႏွင့္ ေျဖၾကားျခင္း  ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 

၁၂:၀၀ - ၁: ၀၀  ေန႔လည္စာ 

၁:၀၀ - ၁:၁၅ Icebreaker  (ဥပမာ - ဂိမ္းကစားျခင္း) 
အုပ္စုလိုက္ 

ေဆြးေႏြးျခင္း 

တက္ေရာက္သူမ်ား

အားလံုး 
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အခ်ိန္ အေၾကာင္းအရာမ်ား တင္ျပပုံ ပံ႔ပုိးကူညီသူ 

၁:၁၅ - ၁:၃၀ 
ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္း၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မိတ္ဆက္ျခင္း 

အုပ္စုလိုက္ 

ေဆြးေႏြးျခင္း 

တက္ေရာက္သူမ်ား

အားလံုး 

၁:၃၀- ၂:၀၀ 
ေျမပုံေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 

အုပ္စုလိုက္ 

ေဆြးေႏြးျခင္း 

တက္ေရာက္သူမ်ား

အားလံုး 

၂:၀၀ - ၂:၃၀  

ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာအ 

ေၾကာင္းအရာမ်ားအား 

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 

အုပ္စုလိုက္ 

ေဆြးေႏြးျခင္း 

တက္ေရာက္သူမ်ား

အားလံုး 

၂:၃၀ - ၂:၄၅ လက္ဖက္ရည္/ေကာ္ဖီျဖင့္တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း 

၂:၄၅ - ၃:၀၀ 
“ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေျမပုံ ကြ်န္ုပ္တို႕ ေျမ” 

(အႏွစ္ခ်ဳပ္ဗီဒီယို ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဗီဒီယို) 
ဗီဒီယို 

ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 

၃:၀၀ - ၃:၃၀ 

ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းႏွင့္ 

ဓါတ္ပုံမ်ားအား လႊဲေျပာင္းအပ္ႏံွျခင္း 

 

လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံျခင္း 

ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 

၃:၃၀ - ၄:၀၀ 
ေရွ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား 

အစည္းအေ၀းအႏွစ္ခ်ဳပ္ 
 

ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 
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ေနာက္ဆက္တြဲ င ။    ။ေက်းရြာရာဇ၀င္ေတြ႔ဆံု 
ေမးျမန္းမႈလမ္းညႊန္ေမးခြန္းမ်ား 

ေက်းရြာသူ၊ေက်းရြာသားအားလုံးႏွင့္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း 

အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

ေက်းရြာသမိုင္း။  ဘယ္တုန္းက စ တည္ခဲ့တာလဲ။ ဘယ္သူေတြလာေနခဲ့တာလဲ။ 

ဘယ္ကလူေတြလဲ။ရြာသစ္လားသို႔မဟုတ္ 

ရြာေဟာင္းကိုေနရာေျပာင္းလုိက္တာလား။ 

 ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး နာမည္က ဘာပါလဲ။ သူ သို႔မဟုတ္ 

သူမဟာေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္တာဘယ္ေလာက္ 

ၾကာၿပီလဲ။ 

 သင္တုိ႔ရြာအနီးကတရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ရြာေတြမွာ 

ေဒသခံရြာသူ/ရြာသားမဟုတ္သူေတြ ရွိလား။ 

 လူတစ္ဦးဟာ ရြာရဲ့ ေက်းရြာသူ/ေက်းရြာသား ဘယ္လိုျဖစ္လာလဲ။ 

ေက်းရြာသူ/သား ျဖစ္ရျခင္းရဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရွိပါသလား 

(ဥပမာအားျဖင့္ ရြာရဲ့ေတာင္ယာေျမ သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာကို 

အသံုးျပဳခြင့္၊ ရပ္ရြာလူထုက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈေတြမွာ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္)။ 

လူဦးေရတိုးပြားလာပါသလား။  ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းလူဦးေရအလြန္မ်ားျပားလာ 

သလား။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 

 အိမ္ေထာင္စုေတြေရာ ပုိ ႀကီးလာပါသလား။ 

 ေက်းရြာကို လူသစ္ေတြ ေရာက္လာတာေတြရွိလား။ 

 ရြာကေနထြက္ၿပီးအလုပ္သြားရွာၾကသူေတြရွိလား။ 

ဘယ္ကိုသြားၾကလဲ။ဘယ္သူေတြလ။ဲ 

ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာထြက္သြားၾကလဲ။ 

 သင့္ေက်းရြာကလူအမ်ားစုဟာတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုတည္း

လား။ဘယ္တုိင္းရင္းသားလဲ။ 

မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ဘာတုိင္းရင္းသားေတြသင့္ေက်းရြာမွာ 

ေနထုိင္ၾကလဲ။ 

လယ္ယာလုပ္ငန္းထုတ္ကုန္ေတြထုတ္လုပ္ဖို႔အတြက္မတူတဲ့ 

တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုေတြမွာ ကြျဲပားတဲ့ ပံုစံေတြရိွလား။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး သင့္ေက်း 

ရြာရဲ့စီးပြားေရးအေျခအေနကုိၿခံဳငံု 

ေျပာၾကည့္ရမယ္ဆုိရင္သင့္ရြာဟာ 

ခ်မ္းသာလား၊၀င္ေငြအလယ္အလတ္ 

ရွိသူေတြလား၊ ဆင္းရဲလား သို႔မဟုတ္ 

အလြန္ဆင္းရဲပါသလား။ 

 ဒီေက်းရြာရဲ့ လူ ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ ခ်မ္းသာသလဲ၊ 

အလယ္အလတ္၀င္ေငြရွိသူေတြျဖစ္သလဲ၊ဆင္းရဲသလဲ၊ 

အလြန္ဆင္းရဲသလ။ဲ 

 အရည္အေသြးမေကာင္းတဲ့စိုက္ပ်ိဳးေျမေပၚမွာႏြမ္းပါးသူေတြ 

မွီခုိေနၾကရပါသလား။ဒါမွမဟုတ္သူတို႔ဆင္းရဲရျခင္းရဲ့ 

အဓိကအေၾကာင္းအရာက ဘာပါလဲ။  

ဒီရြာမွာ စာသင္ေက်ာင္းနဲ႔ ေဆးခန္း 

ေတြရွိပါသလား။ 

 ေက်ာင္းရွိတယ္ဆုိရင္ 

မူလတန္းေက်ာင္းလား၊အလယ္တန္းေက်ာင္းလား၊အထက္ 

တန္းေက်ာင္းလား။ 

 ေဆးခန္းမွာ သားဖြားဆရာမ ရိွပါသလား။ 

ဒီေဒသတ၀ုိက္န႔ဲအနီးအနားမွာရွိတဲ့ 

လမ္းေတြ၊ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ၊ဆည္ေတြ 

ကို ေဖာ္ျပပါ။ 

 လမ္းကို ဘယ္တုန္းကေဆာက္ခဲ့တာလဲ။ 

 ဆည္ကို ဘယ္တုန္းကေဆာက္ခဲ့တာလဲ။ 

 ျမစ္ေခ်ာင္းေတြမွာေရာေျပာင္းလဲမႈေတြရွိလား။ 

ဒီလိုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ေက်းရြာရဲ့စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြအေပၚ 

ဘယ္လိုသက္ေရာက္ႏုိင္ပါသလဲ။ 

ဒီရြာမွာရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ 

သို႔မဟုတ္မိုးေလ၀သေျပာင္းလဲမႈေတြ 

သင္ေတြ႔ႀကံဳရပါသလား။ 

 ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးလဲ။ 

 သင့္အေပၚဘယ္လို သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလဲ။ 

 ရြာမွာေရႀကီးတာေတြရွိလား။ဘယ္လကေနဘယ္လေလာက္အ

ထိျဖစ္မလဲ။လူေတြရဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြအေပၚ 

ဘယ္လို သက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ေစသလဲ။ 

 အဲဒါကို ေျဖရွင္းဖို ႔ သင္ဘာေတြလုပ္ပါသလဲ။ 

 အစိုးရ က အကူအညီေပးတာ၊ေထာက္ပံ့တာေတြ ရွိပါသလား။ 

ဒီေဒသရဲ႕စီးပြားေရးအေျခအေနကို 

ေျပာျပပါ။အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 

အေနနဲ႔ဘာလုပ္ငန္းေတြလုပ္ၾကပါ 

သလဲ။ 

 ဒီေဒသရ့ဲ ေျမယာအသံုးခ်မႈအမ်ိဳးအစားေတြက ဘာေတြလ။ဲ 

 စပါးစုိက္ခင္းေတြမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဆန္စပါးကုိပဲ လူအမ်ားစုက 

စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသလား။ယာေျမသို႔မဟုတ္ တာင္ယာေျမေတြမွာေရာ 

စပါးစုိက္ပါသလား။ 

 တစ္ႏွစ္ကို စပါးဘယ္ႏွစ္သီးစိုက္ပါသလဲ။ 

 စပါးခင္းေတြ (သို႔မဟုတ္) ယာေျမ (သို႔မဟုတ္) ေတာင္ယာ မွာ 

ဘယ္သူေတြအလုပ္လုပ္ပါသလဲ၊အမ်ိဳးသားပဲလား၊ 

အမ်ိဳးသမီးပဲလားသို႔မဟုတ္အမ်ိဳးသားေရာအမ်ိဳးသမီးပါ 

အလုပ္လုပ္ၾကတာလား။အမ်ိဳးသားေရာအမ်ိဳးသမီးပါ 

အလုပ္လုပ္ၾက တယ္ဆုိရင္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြ ခြထဲားတာမ်ိဳး 

ရွိလား။ 

 စပါးခင္းေတြအတြက္ ေရရရွိဖို႔ ဘယ္သူက စီစဥ္ပါသလဲ။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

 ေရသြင္းဖို႔အတြက္အခြန္ေငြေပးရတာရွိလား။ 

ဘယ္လုိတြက္ခ်က္တာလဲ။ ဘယ္လို ေပးရတာလဲ။ 

 ေရနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားရတာမ်ိဳးရွိလား။ ရွိရင္ ဘယ္သူက 

ေျဖရွင္းေပးပါ သလဲ။ 

ေငြရဖုိ႔/ေရာင္းဖို႔သီးႏွံအေနနဲ႔ 

အျခားအဓိက ဘာသီးႏွံေတြ စိုက္ပါ 

သလဲ။ ပ ဲ၊ သခြားသီး၊ ဖရဲ၊ ငရုတ္၊ ႏွမ္း၊ 

၀ါ၊ ေျပာင္းဖူး စတာေတြ စိုက္ၾက 

ပါသလား။ 

 

 ဒီသီးႏွံေတြကိုေရသြင္းၿပီးစုိက္တာလား၊ဒါမွမဟုတ္ 

ေျခာက္ေသြ႔ေျမေတြမွာ စိုက္ တာလား။ 

 မိသားစုစားသံုးဖို႔စိုက္တာလား။အျခားကုန္စည္သီးႏွံေတြနဲ ့ 

လဲလွယ္ဖုိ႔လား။ ရြာန႔ဲ အနီးအနားက ေစ်းေတြမွာ ေရာင္းခ်ဖို႔လား။ 

 သီးႏွံတစ္ခုစီကို အိမ္ေထာင္စုထဲက ဘယ္သူက စုိက္တာပါလဲ။ 

 စပါးကအျမတ္ရတာလား (သို႔မဟုတ္) အျခားသီးႏွံေတြက 

အျမတ္ရတာလား။ 

ေက်းရြာရဲ့စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ 

အေျခအေနကိုသင့္အေနနဲ႔ 

ဘယ္လုိေဖာျ္ပႏိုင္မလဲ။ 

 တစ္ႏွစ္တာအတြင္းမွာအစားအေသာက္ခက္ခဲတဲ့ 

အခ်ိန္ေတြရွိပါသလား။ 

 အဲဒီလိုအစားအေသာက္အခက္အခဲျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ေတြကို 

ေက်းရြာသူ/သား ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လုိ ေက်ာ္လႊားပါသလဲ။ 

 အိမ္ေထာင္စုေတြမွာစားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအေျခအေန 

ကြျဲပားခ်က္ႀကီးႀကီးမားမားရွိပါသလား။ဘယ္သူေတြက 

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအေျခအေန ပိုေကာင္းပါသလဲ။ 

 အဲဒါေရရရိွႏုိင္မႈနဲ႔ဆက္စပ္ေနပါသလား။ 

ေကာက္စိုက္တဲ့အခ်ိန္အေတာအတြင္းသင္ေရလံုလံုေလာက္ 

ေလာက္ရပါသလား။အျခားအခ်ိန္ေတြမွာေရာေရလံုလံု 

ေလာက္ေလာက္ ရပါသလား။ 

 ဒီေဒသရ့ဲ လယ္ယာေျမအရည္အေသြး ဘယ္လုိရွိပါသလဲ။ 

ဒီမွာလယ္အလုပ္ေတြနဲ႔ေတာင္ယာ 

အလုပ္ေတြအတြက္အလုပ္သမား 

လံုေလာက္ပါသလား။ 

 ယခင္က အမ်ိဳးသားေတြလုပ္ခဲ့တဲ့ေနရာေတြ၊အလုပ္ေတြမွာ အခ ု

အမ်ိဳးသမီးေတြ ပိုၿပီး လုပ္ေနပါသလား။ 

 စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားတစ္ဦးအတြက္ေန႔စဥ္အခေၾကးေငြ ဘယ္ 

ေလာက္ရပါသလဲ။အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီးတူတူပဲလား။ 

မတူဘူးဆုိရင္ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ 

 ဒီရြာကမဟုတ္တဲ့သူေတြကိုေရာအလုပ္သမားအျဖစ္သင္ 

ဌားရမ္းပါသလား။ 

 သင့္လယ္ေတြမွာအလုပ္လုပ္ဖို႔အျခားရြာလူေတြလာၾကပါသလား။ 

၀င္ေငြအေထာက္အကူရဖို႔ ေက်းရြာ 

သူ/သားေတြအေနနဲ႔အျခားျပင္ပ 

အလုပ္ေတြ ရွိပါသလား။ 

 သူတို႔ဘယ္ကိုသြားၾကပါသလဲ။ 

 တစ္ႏွစ္တာရဲ့ ဘယ္အခ်ိန္ေတြလ။ဲ 

 ၀င္ေငြအေထာက္အကူျဖစ္ဖုိ႔ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ 

တူညီတဲ ့ျပင္ပ အလုပ္အမ်ိဳးအစားေတြ လုပ္ၾကပါသလား။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစုမွာ ေျမအသံုးခ် 

ခြင့္ လက္မွတ္ (ပံုစံ ၇) ရွိပါသလား။ 

 

 ဒီေဒသရ့ဲ ကြင္းေျမပံံုေတြကို သင္ျမင္ဖူးပါသလား။ 

 ပံုစံ(၇)ရဖို႔ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးတာပါလဲ။ရဖို႔ေရာ 

လြယ္ပါသလား။ 

 ပံုစံ(၇)ဟာဘယ္သူ႔နာမည္နဲ႔လဲဆုိတာသင္သိပါသလား။ 

အမ်ိဳးသမီးနာမည္နဲ႔ေရာပုံစ(ံ၇)ကိုရႏုိင္ပါသလား။ 

ရႏိုင္တယ္ဆုိရင္ ဘယ္တုန္းကလဲ။ 

 ပံုစံ (၇)ေလ်ွာက္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဘယ္သူေတြပါ၀င္ခဲ့လ။ဲ 

 ရဖုိ႔လြယ္ပါသလား။ 

သင္ ေျမခြန္ေပးပါသလား။  ဘယ္လိုေပးတာပါလဲ။ 

 ေျမခြန္ေပးတဲ့မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြကို ဘယ္လိုသိမ္းထားပါသလဲ. 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ 

အိမ္ေထာင္စုအဆင့္မွာ ေျမယာအခြင့္ 

အေရးေတြဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိ 

တယ္လို႔ သင္ထင္ပါသလား။ 

ေက်းရြာေျမေတြအတြက္ ၿခံဳေျပာရ 

မယ္ဆိုရင္ေရာ ေျမယာအခြင့္အေရး 

ေတြဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိတယ္လုိ႔ 

သင္ထင္ပါသလား။ 

 အသံုးျပဳခြင့္(သို႔မဟုတ္)စီမံခန္႔ခြခဲြင့္ေတြမရွင္းလင္းတဲ့ 

ေျမအမ်ိဳးအစားေတြ ရွိပါသလား။ 

 ဘာေၾကာင့္မရွင္းလင္းတာပါလဲ။ 

 ဒ ီအေျခအေနကုိ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ 

ေက်းရြာလူထုမွာ အိမ္ေထာင္စုေတြ 

ျပန္႔ ႏွံ႔တည္ရွိမႈအတြက္ေျမပုံရွိလား 

သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာလူထုရဲ့ ေျမ 

အတြက္ ေျမပံုရိွလား။ 

 ေက်းရြာအုပ္စုရဲ့နယ္နိမိတ္ေတြရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိလား။ 

တစ္ရြာခ်င္းစီရဲ့ နယ္နိ မိတ္ေတြေရာ ရွင္းလင္းစြာတည္ရွိပါသလား။ 

အဲဒါေတြကို ဘယ္လိုမွတ္တမ္းတင္ ထားလဲ။ 

ဘာေျမမွမရွိတဲ့အိမ္ေထာင္စုေတြ 

ရွိလား။ 

ေျမယာမ့ဲျခင္းဟာေက်းရြာရဲ့လူအခ်ိဳ႔ကို ထိခိုက္ေစတဲ့ ျပႆနာတစ္ရပ္လား။ 

ဘာေၾကာင့္ သူတို႔ေတြ ေျမယာမဲ့ျဖစ္ၾကတာလဲ။ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့လို႔လဲ။ 

ဒီရြာမွာရွိတဲ့ သူတို႔ေျမေတြကို ဆံုးရႈံးခဲ့ရတယ္ဆုိရင္ - 

 ဘာေတြျဖစ္ခ့ဲတာလဲ ရွင္းျပပါ။ (ဆံုးရႈံးမႈရဲ့ သေဘာသဘာ၀ - 

ပဋိပကၡေၾကာင့္လား၊ေျမသိမ္းဆည္းခံရလုိ႔လား၊ 

သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ေၾကာင့္လား၊ အေၾကြးေၾကာင့္လား၊ 

ေျမေတြေပါင္ႏွံထားၿပီးမေရြးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္လား၊ 

မိသားစုအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္လား၊သီးႏွံမျဖစ္ 

ထြန္းမႈေၾကာင့္လား)။  

 အဲဒီေျမေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရပါသလား။ 

 အဲဒီေျမေတြျပန္ရဖုိ႔သူတို႔ႀကိဳးစားေနပါသလား။ 

ေျမေတြျပန္ရဖုိ႔ လုပ္ငန္းစဥ္က ဘယ္လိုရွိလဲ။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

ေျမယာမ့ဲေတြဟာ ဒီရြာကမဟုတ္ဘူးဆုိရင္ - 

 သူတို႔ဟာ ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းခံရလို႔ ဒီကုိေရာက္လာတာလား။ 

ဟုတ္တယ္ဆုိရင္ဘယ္တုန္းကဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာ

လဲ၊ သူတို႔ေျမေတြဘယ္လိုဆံုးရႈံးသြား တာလဲ ေဖာျ္ပပါ။ 

ဒီေဒသမွာ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ခုိင္မာ 

ေရးအတြက္ဘယ္လိုလိုအပ္ခ်က္ 

ေတြရွိလဲ။ 

 ခုိင္မာတဲ့ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရရွိေစဖုိ႔ 

အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက ဘာေတြလ။ဲ 

ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ လယ္ယာေျမ 

စီမံခန္႔ခြေဲရးအဖြဲ႔ဟာ အစိုးရကဦးစီးၿပီး 

ဖြဲ႔ေပးထားတာလား။ 

 လူဦးေရ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါ၀င္ပါသလဲ။ 

 ဒီေကာ္မတီမွာ ဘယ္သူေတြပါ၀င္သလဲ။ 

 ေက်းရြာလူထုအတြက္ သူတို႔ဘာေတြလုပ္ေပးေနပါသလဲ။ 

ေက်းရြာရဲ့ အဓိကေခါင္းေဆာင္ေတြက 

ဘယ္သူေတြပါလဲ။ 

 သူတို႔ဟာ လူႀကီးေတြလား၊ ဒီေန႔ေခတ္လူငယ္ေတြလား။ 

 ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားခံရတဲ့ 

အမ်ိဳးသမီးေတြရွိပါသလား။ 

 သူတို႔ရပ္ရြာလူထုအၾကားေျမယာအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

ဥပေဒေရးရာျပႆနာေတြ ကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔လိုအပ္လား။ 

 ေျမအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြေဲရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်မွတ္ဖို႔ေက်းရြာလူထုကို 

တစ္စုတစ္စည္းတည္း ပါ၀င္လာေအာင္ သူတို႔ကူညီေပးလား။ 

ဘယ္လိုလုပ္ေပးလဲ။ 

 ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ၾကလဲ။ 

 ဘယ္သူ႔ရဲ့ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ၊ေျပာဆုိခ်က္ေတြက 

ပိုအေရးပါသလဲ။ 

 ဘယ္သူ့ရဲ့ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ၊ေျပာဆုိခ်က္ေတြက 

သိပ္အေရးမပါဘူးလဲ။ 

 ေက်းရြာအတြင္းအျငင္းပြားမႈေတြကိုဒီေခါင္းေဆာင္ေတြက 

ကူညီေျဖရွင္းေပးပါ သလား။ ေက်းရြာျပင္ပမွာေရာလား။ 

 ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြက ဘာေတြလ။ဲ 

 အျငင္းပြားမႈေတြကိုေျဖရွင္းဖို ႔ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီ 

ထံုးစံအေနနဲ႔ သြားဖို႔လုိအပ္ပါသလား 

 မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက 

ေျမအသုံးခ်မႈဆုိင္ရာ 

အျငင္းပြားမႈမ်ား 

(သို႔မဟုတ္)အရင္း 

အျမစ္အသံုးျပဳမႈဆုိင္ရာ 

ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူေတြၾကားထဲျဖစ္ခဲ့တာလဲ။ 

 အိမ္ေထာင္စု(မိသားစု)အတြင္းလား။ 

 အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကားလား။ 

 ရြာတစ္ရြာနဲ႔ တစ္ရြာအၾကားလား။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ဖူးပါသ

လား။ 

 သင့္အေနနဲ႔အဲဒီ 

အျငင္းပြားမႈေတြ၊ 

ပဋိပကၡေတြကို 

ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ပါသလား။ 

 အဲဒီပဋိပကၡေတြကို 

ေျဖရွင္းဖို႔ 

ေနာက္ထပ္ဘယ္လိုျဖ

ည့္စြက္အကူအညီေတြ 

လိုအပ္ပါသလဲ။ 

 အစိုးရဌာနေတြနဲ႔လား။ 

 ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔လား။ 

အဲဒီပဋိပကၡေတြကိုဘယ္လိုေျဖရွင္းပါသလဲ။အကူအညီေပးဖို ႔ ဘယ္သူ႔ဆီမွာ 

အာဏာရိွပါသလဲ(ေက်းရြာလူထုလား၊ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရလား၊ ျပည္နယ္/ 

တုိင္း အစိုးရလား၊ ဌာနဆိုင္ရာေတြလား)။ 

 

ေျဖရွင္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေက်းရြာလူထုက စိတ္ေက်နပ္မႈရွိပါသလား။ 

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ 

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္စာရင္း 

အင္းဦးစီးဌာန (စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး 

ႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန)၊ 

သစ္ေတာဦးစီးဌာန(သယံဇာတႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာ

န) တို႔နဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ေဖာ္ျပပါ။ 

 အဲဒီဌာနဆိုင္ရာေတြဟာဒီရြာကိုလာ ေလ့လာၾကည့္ရႈဖူးပါသလား။ 

လာဖူးတယ္ဆုိရင္ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္လဲ။ ရြာထဲက ဘယ္သူေတြက 

သူတို႔နဲ႔ ေျပာဆိုမႈ ျပဳလုပ္ပါသလဲ။ 

 သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ေျမယာအခြင့္အေရးဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမွတ္ရာ

ေတြ၊ အျခားေျမဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအကူအညီရဖို႔ 

သင္ ဘယ္သူ႔ကိုဆက္သြယ္ရ မလဲ သိပါသလား။ 

 ေက်းရြာလူထုရဲ့ေျမဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္ေတြန႔ဲပတ္သက္ၿပီး 

အကူအညီပိုထိထိေရာက္ေရာက္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ အဲဒီဌာနဆိုင္ရာေတြက 

ဘာမ်ားလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ။ 

သစ္ေတာအတြက္ ေမးခြန္းအုပ္စု 

ဘယ္သစ္ေတာေျမေတြက 

သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းလဲ(သို႔မဟုတ္) 

ဘယ္သစ္ေတာေျမေတြက 

အတန္းအစားမခြထဲားတဲ့ 

သစ္ေတာေတြလဆဲိုၿပီး သိပါသလား။ 

 သင့္အိမ္ေထာင္စုအေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ 

အဲဒီသစ္ေတာေတြကို အသံုးျပဳ လုိ႔ရပါသလား။ 

 အဲဒီသစ္ေတာေတြထဲ သင္ သစ္ခုတ္လို႔ရပါသလား။ 

 ခြင့္ျပဳခ်က္လုိအပ္ပါသလား။ 

 အခြန္ေတြေပးဖို႔လိုအပ္ပါသလား။ 

 သစ္ေတာကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းမွာ သင္ပါ၀င္သလား။ 

 သစ္ေတာကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းကိုဘယ္သူကလုပ္ေဆာင္ပါသ

လဲ။ 

 သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာနည္းလမ္းေတြအတြက္ဘယ္သူက 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ပါသလဲ။ 

 ဒီေဒသမွာေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပုိင္သစ္ေတာေတြရိွလား။ 

ဘယ္တုန္းက စခဲ့တာလဲ။ သင္တို႔ဆီမွာ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေတြ 

ရွိပါသလား။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

 သစ္ေတာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးမွာအမ်ိဳးသမီးေရာ၊ 

အမ်ိဳးသားေရာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပါသလား။ 

သင့္အေနနဲ႔ေရလံုလံုေလာက္ 

ေလာက္ရရွိဖုိ႔ရန္ရည္ရြယ္ၿပီးသစ္ေတာ

ဧရိယာေတြကိုကာကြယ္ထိန္းသိမ္း 

တာမ်ိဳးရွိလား။ 

 အဲဒီသစ္ေတာေတြ ဘယ္မွာရွိတာပါလဲ။ 

 အဲဒီလိုထိန္းသိမ္းထားတဲ့အတြက္  ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း 

ေရရရိွမႈကို အေထာက္အကူျပဳလား။ 

 ဒီေဒသမွာ အေလးအျမတ္ထားတဲ့ သစ္ေတာဧရိယာရွိလား။ 

သင္ဟာသစ္ေတာထဲကေနထင္းေတြ 

ပံုမွန္ ရွာေဖြရရိွပါသလား။ 

 သစ္ေတာက အနီးအနားမွာရိွၿပီးေရာက္ရိွလြယ္ပါသလား။ 

 ထင္းရွာေဖြတာကို ဘယ္သူကျပဳလုပ္တာပါလဲ။ 

 ေတာထဲသြားလာခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရွိပါသလား။ဘယ္အတုိင္းအတာအထိ 

သြားခြင့္ရွိပါသလဲ။ 

 ဒီသစ္ေတာေတြထသဲြားလာေရာက္ရွိႏုိင္ဖို႕အခေၾကးေငြေပးရတာ

ရွိပါသလား။ ဘယ္ေလာက္လဲ။  

 ဒီစည္းကမ္းေတြကို ဘယ္သူက ဆံုးျဖတ္ထားတာလဲ။ 

 သင့္ရဲ ့ဒီသစ္ေတာေတြအသံုးျပဳခြင့္ဟာ ခုိင္မာမႈရွိလား။  

 အိမ္ေထာင္စုေတြမွာ အဓိကအမ်ားဆံုး ထင္းရွာရတာ ဘယ္သူလဲ။ 

 သင္တို႔ရဲ့သစ္ေတာေတြထျဲပင္ပသူစိမ္းေတြ၀င္လာၿပီး 

ထင္းလာရွာတာမ်ိဳးေရာရိွလား။ အဲဒါကို လက္ခံႏုိင္လား။ 

သင္႔ေက်းရြာမွာ၀ါးေတာေတြ 

အမ်ားႀကီးရွိပါသလား။ 

 ၀ါးကိုဘယ္ေနရာမွာသံုးပါသလဲ။ 

 ၀ါးေတာမွာသြားလာခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ ဘယ္သူ႔ဆီမွာရွိပါသလဲ။ 

 အဲဒါကို ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြမဲႈျပဳလုပ္ပါသလဲ။ 

 ၀ါးကိုေစ်းမွာေရာင္းခ်ပါသလား။ရြာတြင္းလား။ 

ဘယ္မွာေရာင္းခ်ပါသလဲ။ 

ဒီေက်းရြာေဒသမွာေတာင္ယာရိွပါ 

သလား။ 

 ဒီေတာင္ယာခင္းတစ္ခုစီဟာ ဘယ္မွာတည္ရွိပါသလဲ။ 

 လူတစ္ဦးဟာဒီေတာင္ယာခင္းတစ္ခုစီကိုအသံုးျပဳခြင့္ 

ဘယ္လိုရရွိပါသလဲ။ 

 ေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးကိုဘယ္သူေတြျပဳလုပ္ၾကပါသလဲ။ 

အမ်ိဳးသားေရာ၊အမ်ိဳးသမီးပါေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ၾကတယ္

ဆုိရင္ဘယ္သူကဘာလုပ္ပါဆုိၿပီးလုပ္ငန္းတာ၀န္ခြလဲုပ္ၾကတာမ်ိဳး

ရွိလား။ 

 ေတာင္ယာခင္းေတြထမဲွာ ကၽြန္းပင္စုိက္ပါသလား။ 

 ေတာင္ယာခင္းေတြမွာအလွည္႔က်စုိက္ဖို႔ပုံမွန္အားျဖင့္ဘယ္ေလာ

က္ၾကာပါသလဲ။ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းအေျပာင္းအလဲရွိ

လား။ 

 ဒီေဒသမွာ ေတာင္ယာတိုးခ်ဲ႔တာ ရွိပါသလား။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

စားက်က္ေျမႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမအုပ္စု 

သင့္မွာစားက်က္ေျမရိွပါသလား။  အဲဒီ စားက်က္ေျမေတြဘယ္မွာရွိပါသလဲ။ 

 အဲဒါေတြဟာ၂၀၁၂လယ္ယာေျမဥပေဒေအာက္အက်ံဳး၀င ္

သလား။ 

 ဘယ္လုိတိရစၦာန္ေတြကို စားက်က္ေျမမွာ အစာစားခြင့္ေပးလဲ။ 

အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုမွာ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ဘယ္ႏွစ္ေကာင္ ရွိသလဲ။ 

အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေတြကို စားက်က္ေျမဆီဘယ္သူေခၚသြားသလဲ။ 

 စားက်က္ေျမရ့ဲ အရည္အေသြးက ဘယ္လုိရွိပါသလဲ။ 

 ကၽြစဲာ၊ႏြားစာေတြကိုေတာထဲကရတာပါလား။ 

တင္းကုပ္န႔ဲေမြးထားၿပီး အစာေကၽြး တာမ်ိဳးလား။  

 သူတို႔အတြက္ အစာကုိ ဘယ္သူရွာေပး၊ယူေပးတာလဲ။ 

 သစ္ေတာထြက္ကုန္ေတြျဖစ္တဲ့ ထင္း၊ ကၽြႏဲြားတိရစၦာန္အစာ၊ 

ေဆးဘက္၀င္အပင္ေတြ၊အိမ္ေခါင္မိုးဖို ႔အတြက္၊အိမ္ကာဖို႔အတြက္

ေတြ၊ပ်ားရည္၊မွႈိေတြ၊စသျဖင့္ရွာေဖြရတာ၊ယူရတာအခက္အခဲရွိပါ

သလား။ 

ဒီရြာမွာ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေတြရွိပါသလား။  ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေပၚမွာ ဘာေတြစိုက္ၾကပါသလဲ။ 

 အဲဒီေျမေတြဘယ္နားမွာ ရွိတာပါလဲ။ 

 ဘယ္ေလာက္ က်ယ္ပါသလဲ။ 

 ဘယ္သူေတြက အသံုးျပဳတာပါလဲ။ 

 ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမကထြက္ကုန္ေတြဟာမိသားစုစားသံုးဖို ႔လား၊ 

ဒါမွမဟုတ္ ေရာင္းခ်ဖို႔အတြက္ပါလား။ 

သင့္မွာသစ္သီး(သို႔မဟုတ္)ႏွစ္ရွည္ပင္

စိုက္ထားတဲ့ ၿခံရွိပါသလား။ 

 အဲဒီေျမေတြ ဘယ္နားမွာရွိပါသလဲ။ 

 အိမ္ေထာင္စုတိုင္း အဲဒီလိုေျမေတြ ရိွပါသလား။ 

 အိမ္ေထာင္စုထဲက ဘယ္သူေတြက အဲဒီေျမေတြ၊ အပင္ေတြကို 

ဂရုစုိက္ဖို႔တာ၀န္ ရွိပါသလဲ။ 

 

ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းအုပ္စု 

ဒီမွာ မိုးရြာသြန္းမႈအေျခအေနဘယ္လုိ 

ရွိပါသလဲ။ 

 မုိးအမ်ားဆံုး ဘယ္အခ်ိန္မွာရပါသလဲ။ 

 လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း 

မိုးရြာသြန္းမႈအေျခအေနေျပာင္းလဲသြားတာမ်ိဳး ရွိလား။ 

 ဆန္စပါးစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ဖို႔ ေရကို ဘယ္ကရပါသလဲ။ 

 အဲဒါကိုဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြမဲႈ ျပဳလုပ္ပါသလဲ။ 

 အဲဒီေရသြင္းေရထုတ္စနစ္ကိုဘယ္သူေတြတည္ေဆာက္ခဲ့တာလဲ။ 

 ေရေျမာင္းေတြ၊တူးေျမာင္းေတြကိုသန္႔ရွင္းဖို႔၊ကာကြယ္ဖို႔ 

ဘယ္သူက အကူအညီေပးလဲ။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

 သြင္းေရ(ဆည္ေျမာင္း)အတြက္အခြန္ေပးရတာရိွလား။ 

ဘယ္ေလာက္လဲ။ ေစ်းႀကီးလား။ 

 ေရစီမံခန္႔ခြမဲႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအျငင္းပြားမႈေတြရွိလား။ 

ဘယ္လိုအျငင္းပြားမႈမ်ိဳးလဲ။ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ျဖစ္ဖူးလဲ။ 

ဘယ္သူေတြၾကားထဲ ျဖစ္တာလဲ။ 

 ပံုမွန္အားျဖင့္ အဲဒီအျငင္းပြားမႈေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကပါသလဲ။ 

 အခ်ိဳ႔ေသာအျငင္းပြားမႈေတြကမၿပီးျပတ္ဘဲေရရွည္ျဖစ္ေန 

တာလား။ ဘယ္လိုအျငင္းပြားမႈအမ်ိဳးအစားလ။ဲ 

၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒကုိ သိတ့ဲ 

သူရွိပါသလား။ 

 အဲဒီဥပေဒက ဘယ္လုိအဓိကကိစၥရပ္ေတြကို ေဖာ္ျပထားလဲ။ 

၂၀၁၂ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္း စီမံ 

ခန္႔ခြမဲႈ ဥပေဒကို သိတဲ့သူရွိပါသလား။ 

 ဒီေဒသအနီးတ၀ိုက္မွာေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္းအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေျမ ေတြရွိလား။ 

 အဲဒီေျမေတြရဲ့ အဓိပ ၸာယ္ကို သိပါသလား။ 

 ဒီေဒသက ေျမေတြကို ရရွိဖုိ႔ သို႔မဟုတ္ ၀ယ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ 

ျပင္ပကသူစိမ္းေတြ ရိွ ပါသလား။ 

 ေက်းရြာလူထုက အသံုးျပဳေနတဲ့ေျမေတြရွိလား။ ရွိတယ္ဆုိရင္ 

ဘာအတြက္ သံုး တာလဲ၊ ဘယ္သူက အသံုးျပဳေနတာလဲ။ 

အသင္းအဖြ႔ဲဥပေဒကုိေရာ 

သိပါသလား။ 

 ဥပေဒပါအေၾကာင္းအရာေတြကို သိပါသလား။ 

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒဆိုတာ 

ၾကားဖူးပါသလား။ 

 သူ႔ရဲ့အဓိကေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာက ဘာျဖစ္မယ္ထင္ပါသလဲ။ 

 သင့္ရဲ့ေက်းရြာေျမေတြကိုမွတ္ပံုတင္ဖို႔၊ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရဖို႔ အဲဒီမူ၀ါဒက 

အကူအညီေပးႏုိင္မလား။ 

 ဥပေဒဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ေတြမွ်ေ၀ဖုိ႔ဆုိရင္ 

ဘယ္လိုဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲ။ 
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အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေက်းရြာအစည္းအေ၀း 

အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

ဒီေက်းရြာရဲ့စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ 

သင္ဘယ္လိုပါ၀င္ေနပါသလဲ။ 

 သင့္အေနနဲ႔ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မႈအမ်ိဳးအစားမွာ 

အမ်ားဆံုးပါ၀င္သလဲ။ေကာက္စုိက္ျခင္း၊ေပါင္းႏႈတ္ျခင္းလား။ 

ရိတ္သိမ္းတဲ့အခါလား။ယာေျမမွာလား။ဒါမွမဟုတ္အိမ္၀င္းအတြင္း 

စိုက္ပ်ိဳးေရးေတြမွာလား။ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးမွာလား။ 

 ဆည္ေျမာင္းေရစီမံခန္႔ခြမဲႈမွာေရာ သင္ပါ၀င္ပါသလား။ 

 အမ်ိဳးသမီးေတြမပါ၀င္တဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ၊ေျမေတြရွိလား။ 

ရွိတယ္ဆုိရင္ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။သူတို႔မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ဘာေတြက 

တားဆီးေနလဲ။ဒါမွမဟုတ္အဲဒီေျမေတြသူတို႔အသံုးမျပဳႏိုင္ေအာင္ 

ဘာေတြက တားဆီးေနလဲ။ 

 အမ်ိဳးသမီးေတြအတူတကြေဆာင္ရြက္တဲ့(သို႔မဟုတ္)တစ္ဦးနဲ႔ 

တစ္ဦးကူညီဖို႔အတြက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြရွိလား။ 

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကိုအုပ္စုလုိက္ 

ေဆာင္ရြက္ၾကလား။သစ္ေတာထဲကအရင္းအျမစ္ေတြ 

ရွာေဖြဖို႔၊ရရွိဖုိ႔အမ်ိဳးသမီးေတြအတူတူသြားၾကလား။ 

အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ကိုယ့္ေျမေပၚလာအလုပ္လုပ္ေပးတဲ့ 

အျခားအမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္အျပန္အလွန္အေနနဲ႔ 

သူတို႔ေျမေတြမွာေရာ  အလုပ္လုပ္ကုိင္ေပးတာရွိလား။ 

ဒီေဒသမွာကေလးေတြအတြက္ 

ေက်ာင္းကဘယ္ေလာက္ေ၀းပါသလဲ။ 

 သင့္ကေလးေတြကို သင္ေက်ာင္းလုိက္ပို႔ရပါသလား။ 

 သင့္သားသမီးေတြအကုန္ေက်ာင္းေနပါသလား။ 

ဘယ္ႏွစ္တန္းေရာက္ပါၿပီလဲ။ 

ဒီရြာမွာအမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္တဲ့ 

အိမ္ေထာင္စုေတြမ်ားလား။ 

ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ။ 

 ရွိတယ္ဆုိရင္အဲဒီအမ်ိဳးသမီးေတြဟာအိမ္ေထာင္ဦးစီး 

ဘယ္လိုျဖစ္လာတာလဲ။(ဥပမာအားျဖင့္-သူတို႔ဟာ 

အိမ္ေထာင္မျပဳၾကသူေတြလား၊ဒါမွမဟုတ္အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြရဲ့ 

အမ်ိဳးသားေတြဟာတစ္နယ္တစ္ေက်းကိုေျပာင္းေရႊ႔ၿပီး 

အလုပ္လုပ္ေနတာလား၊(သို႔မဟုတ္)ခင္ပြန္းကဇနီးကို 

စြန္႔ခြာသြားတာလား၊(သို႔မဟုတ္)ခင္ပြန္းကြယ္လြန္သြားတာလား)။ 

သင္ဟာထင္းရွာေဖြျခင္းကို 

ပံုမွန္ျပဳလုပ္ပါသလား(သို႔မဟုတ္) 

တစ္ႏွစ္ကို၄ႀကိမ္၊၅ႀကိမ္ 

ေလာက္လား။ 

 သင္ဘယ္ေနရာေတြမွာထင္းေခြႏုိင္ပါသလဲ။ကၽြစဲာ၊ႏြားစာေတြ 

အတြက္ေရာ။ ဒါဘယ္လုိမ်ိဳး သစ္ေတာဧရိယာအမ်ိဳးအစားလ။ဲ  

 သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒီသစ္ေတာ 

ေတြကိုဘယ္လို စီမံခန္႔ခြလဲဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ေက်းရြာက ဒီသစ္ေတာေတြကုိ 

စီမံခန္႔ခြတဲာလား။  

 အဲဒီသစ္ေတာေတြဆီ ေရာက္ဖို႔လြယ္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေ၀းလား။ 

 ေယဘုယ်အားျဖင့္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာနဲ႔ 

သစ္ေတာထြက္ကုန္ေတြကိုေတာထဲသြားေရာက္ရွာေဖြႏုိင္သလား။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

 ထင္းရွာရတာအခက္အခဲရိွပါသလား။ ေျခာက္ေနတဲ့/ေသေနတဲ ့ သစ္ 

ကုိင္းသစ္ခက္ေတြကိုပဲ ရွာတာ/ယူတာပါလား။ ထင္းအတြက္ သစ္ေတာ 

ေတြကို သင္ စီမံခန္႔ခြႏဲုိင္ပါသလား။ 

 ေျမမရိွတဲ့ မိသားစုေတြေရာ ထင္းန႔ဲ သစ္ေတာထြက္ကုန္ေတြကို ရရွိႏိုင္ 

ပါသလား။ 

 ထင္းရွာေဖြႏုိင္တဲ့ေနရာကို သြားလာခြင့္ရဖုိ႔၊ ထင္းရွာေဖြဖုိ႔အတြက္ အခ 

ေၾကးေငြေပးရပါသလား။ 

 ေတာထဲမွာအျခားအရာေတြေရာရွာေသးလား။ ေဆးဖက္၀င္အပင္ 

ေတြ၊မိႈေတြ၊ ပ်ားရည္၊ အိမ္ေခါင္မိုး မိုးဖို႔အတြက္ ရွာတာေတြရွိလား။ 

ဒါ့အျပင္ေရာ ဘာရွိေသးလဲ။ 

သစ္ေတာေတြကိုစီမံခန္႔ခြတဲဲ ့

ေက်းရြာေကာ္မတီေတြ(သို႔မဟုတ္) 

ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီေတြရွိလား။ 

 ေကာ္မတီထဲမွာအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔၀င္ေတြရွိလား။အသက္ပိုႀကီးလား။ 

ငယ္လား။ ပညာအရည္အခ်င္းကေရာ။ 

 သင့္အေနနဲ႔ ေကာ္မတီထဲပါ၀င္ဖို႔ စိတ္၀င္စားလား။ 

 ေကာ္မတီထဲမပါခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိလား။ 

 အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ့ဒီေကာ္မတီေတြၾကားဆက္ဆံေရး ဘယ္လိုရွိလဲ။ 

ဒီရြာမွာေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြ 

ျဖစ္လာရင္ဘယ္သူကသက္ဆုိင္ရာ 

အရာရိွလဲ(သို႔မဟုတ္) 

ရံုးအႀကီးအကဲလ။ဲရွင္းျပေပးပါ။ 

သူတို႔ေတြကဘယ္သူေတြလ။ဲ 

ဘယ္မွာရွိတာလဲ။ဘာအတြက္ 

သူတို႔က တာ၀န္ရွိတာလဲ။ 

 အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူတို႔နဲ႔ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈေတြရွိလား။ မရွိဘူး 

ဆုိရင္ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 

 ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္အျဖစ္(သို႔မဟုတ္)အစိုးရအရာရိွအျဖစ္ 

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကိုသင္ျမင္ဖူးသလား။ေခါင္းေဆာင္ရာထူးေတြမွာ 

အမ်ိဳးသမီးေတြပိုမိုပါ၀င္လာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကေခါင္းေဆာင္ရာထူး 

ယူထားမယ္ဆိုရင္ သင္ဘယ္လုိထင္ပါသလဲ။ 

 ေက်းရြာအုပ္စုမွာေခါင္းေဆာင္ရွိပါသလား(ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးမွဴး)။ သူ (သို႔မဟုတ္) သူမက ဘယ္သူလဲ။ 

သင္ဟာေရာင္းစရာေတြကို 

ေတာထဲမွာ ရွာေဖြၿပီး ရြာေစ်းေတြမွာ 

ေရာင္းခ်ပါသလား။ 

 အဲဒီေရာင္းစရာတစ္မ်ိဳးစီကိုမိသားစုထဲကဘယ္သူေတြက 

ေတာထဲမွာရွာေဖြပါသလဲ။ေစ်းကိုဘယ္သူကသယ္သြားၿပီး 

ေရာင္းခ်တာပါလဲ။ 

 အဲလိုလုပ္ရတာလြယ္ပါသလား။ဒါမွမဟုတ္အတားအဆီးေတြရွိလား။ 

ဘယ္လုိမ်ိဳးလဲ။ 

 ဒီလိုေရာင္းခ်တာ ၀င္ေငြေကာင္းေကာင္းရလား။ 

 အဲဒီလိုသစ္ေတာထြက္ကုန္ေတြေရာင္းခ်ရမွာကိုသင္ 

စိတ္ေတာ့၀င္စားတယ္၊လက္ေတြ႔လုပ္ဖို႔ေတာ့ 

အကူအညီေပးမယ့္သူမရွိဘူးလား။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

သစ္ေတာေတြကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး 

(သို႔မဟုတ္)စီမံခန္႔ခြေဲရးေတြမွာ 

သင္ပါ၀င္သလား။ 

 သင့္မွာဘယ္လုိတာ၀န၀္တၱရားေတြရွိပါသလဲ။အမ်ိဳးသားေတြက 

သင့္ကိုကူညီပါသလား။ေစာင့္ၾကည့္ေပးတာလား။ 

မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေပးတာလား။ကေလးငယ္ေတြ 

ထိန္းေပးတာလား။ 

သင္ေျမအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္ေတြ 

ျမင္ဖူး၊ ၾကားဖူးပါသလား 

 ေျမအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္ဆုိတာဘာပါလဲ။ေျမအသုံးျပဳခြင့္ 

လက္မွတ္ရွိတဲ့အိမ္ေထာင္စုေတြဒီရြာမွာဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။ 

ဘယ္တုန္းက ရရွိခဲ့တာပါလဲ။ ဘယ္လိုရရွိခဲ႔တာလဲ။ 

 ေျမအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္ေတြဟာအေရးႀကီးတယ္၊ 

အကူအညီေပးတယ္လို႔သင္ထင္ပါသလား။ 

ေျမအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္ရွိျခင္းရဲ့ ေကာင္းက်ိဳးက ဘာပါလဲ။ 

 အဲဒီလက္မွတ္ေတြဟာဘယ္သူ႔နာမည္နဲ႔ထုတ္ေပးထားတာလဲ။ 

အိမ္ေထာင္ဦးစီးနာမည္နဲ႔လား၊ခင္ပြန္းနာမည္လား၊အရြယ္ေရာက္ၿပီး 

သူနာမည္နဲ႔လား၊ခင္ပြန္းနာမည္နဲ႔ဇနီးနာမည္ႏွစ္ခုလံုးလား၊အသက္ 

အႀကီးဆံုးသူရဲ့ နာမည္နဲ႔လား၊ စသျဖင့္ေပါ့။ 

 အမ်ိဳးသမီးနာမည္ပါတဲ့ေျမအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္ေတြသင္ 

ျမင္ဖူး၊ၾကားဖူးပါသလား။ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲသိေအာင္ 

ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ(အနည္းငယ္ပဲလား၊အခ်ိဳ႔လား၊သံုး/ေလးခု 

ေလာက္လား၊အမ်ားႀကီးလား၊အမ်ားစုလား၊အမ်ိဳးသမီးက 

အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္ေနတဲ့အိမ္ေထာင္စုေတြအတြက္လား၊ 

(သို႔မဟုတ္)ဘယ္လိုအမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးရဲ့နာမည္ကိုေျမအသုံး 

ျပဳခြင့္လက္မွတ္ေတြမွာ ေတြ႔ရပါသလဲ) 

 အဲဒီလက္မွတ္ေတြေပၚမွာအမ်ိဳးသမီးနာမည္ပါေနရင္ျပႆနာတစ္စံု 

တစ္ရာ ျဖစ္တတ္လား။ 

 ေျမအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္မွာနာမည္ပါ၀င္ေနတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ 

အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚေစပါသလား။ ရွင္းျပေပးပါ။ 

ေျမပုိင္တဲ့အိမ္ေထာင္စုေတြဟာ 

ထံုးစံအားျဖင့္အဲဒီေျမကုိဘယ္လို 

ရရိွခဲ့တာပါလဲ။ 

 မိသားစုအတြင္းအေမြဆက္ခံတာလား။အစိုးရခ်ေပးတဲ့ေျမေတြလား။ 

ဒါမွမဟုတ္၀ယ္ခဲ့ၾကတာလား။ 

 အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေျမပိုင္ရွင္ ဘယ္လိုျဖစ္လာခဲ့ၾကတာပါလဲ။ 

ရြာမွာေျမကုိဘယ္လိုအေမြ 

ဆက္ခံေလ့ရွိလဲ။ 

 မိမိကိုေမြးဖြားခဲ့တဲ႔ မိသားစုကေန ေျမကို အေမြဆက္ခံခြင့္ အမ်ိဳးသမီး 

ေတြဆီမွာ ရွိပါသလား။ ရွိတယ္ဆုိရင္ အဲဒါကုိ တစ္ဆင့္စီရွင္းျပေပးပါ။ 

 အမ်ိဳးသမီးေတြရရွိတဲ့ေျမပမာဏနဲ႔ သူတို႔ ေမာင္ေတြ၊အစ္ကိုေတြ ရရွိတဲ့ 

ေျမပမာဏ တူညီပါသလား။ 

 အမ်ိဳးသမီးသည္ အိမ္ေထာင္သည္ ျဖစ္ျခင္း/မျဖစ္ျခင္းဟာ အေရးပါ 

ပါသလား။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

 တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္လယ္လုပ္ၾကတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြအတြက္ ကေလး 

သံုး/ေလးေယာက္ရွိမယ္ဆုိရင ္ေျမကုိ ဘယ္လို ခြေဲ၀ပါသလဲ။ ေျမကြက္ 

အေသးေလးတစ္ခုပဲရွိတဲ့အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုမွာ ကေလးက(၄)ေယာက္ 

ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ဘယ္တစ္ေယာက္ကိုေတာ့ျဖင့္ေျမပုိေပးမယ္ ဆုိတာမ်ိဳး 

ရွိလား။ 

 အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ဒီေဒသမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဘယ္အသက္ 

အရြယ္မွာအိမ္ေထာင္ျပဳေလ့ရွိသလဲ။မိန္းကေလးမိသားစုက 

ေယာက်္ားေလးမိသားစုဘက္ကိုတစ္ခုခုေပးရတာမ်ိဳးရွိလား 

(သို႔မဟုတ္)ေယာက္်ားေလးမိသားစုဘက္ကေန 

မိန္းကေလးမိသားစုကိုဘာေတြေပးေလ႔ရွိပါသလဲ။ 

ဘာကိုအလဲအလွယ္လုပ္ၾကပါသလဲ။အဲဒီအလဲအလွယ္ထဲမွာ 

ေျမေတြေရာ ပါလား။  

 ေျမပုိင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာအိမ္ေထာင္က်ၿပီးအျခားရြာကို 

ေျပာင္းေရႊ႔သြားမယ္ဆုိရင္ဒီရြာမွာက်န္ခဲ့တဲ့သူ႔ေျမက 

ဘာဆက္ျဖစ္သြားမလဲ။ 

 လူဦးေရတိုးပြားလာတာနဲ႔အမ် ွဘာေတြျဖစ္ေနသလဲ။ 

လင္ေယာက်္ားဆီကေျမကို 

အမ်ိဳးသမီးက 

အေမြဆက္ခံႏုိင္ပါသလား။ဒါမ်ိဳး 

ဘယ္ေလာက္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိလဲ။ 

 အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရွိပါသလား။ 

 သူတို႔ဟာဥပေဒေၾကာင္းအရတရား၀င္လက္ထပ္ထားပါသည္ 

ဆုိတဲ့အခ်က္က အေရးပါ ပါသလား။ 

 အျခားရြာက အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဒီရြာကလူေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး 

ဒီရြာမွာလာေနတယ္၊အကယ္၍သူတို႔ရဲ႔ခင္ပြန္းေတြေသဆံုးသြားမယ္ 

ဆုိရင္ ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲ။ 

 အမ်ိဳးသားမွာတစ္ဦးထက္ပိုတဲ့ဇနီးမယားရွိေနမယ္ဆုိရင္အဲဒီအခ်က္ဟာ 

အေရးပါပါသလား။ 

မိမိအိမ္ေထာင္စုပိုင္တဲ့ေျမေတြကို 

အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ 

မရရိွႏုိင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနေတြ က 

ဘာေတြျဖစ္မလဲ။ 

 

 အဲဒါဟာဒီရြာကအမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြျဖစ္ေပၚ 

ေနရတဲ့အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္လား။ 

 အမ်ိဳးသမီးဟာအိမ္ေထာင္ကြာရွင္းသူ၊အိမ္ေထာင္နဲ႔ကြေဲနသူ 

(သို႔မဟုတ္)လင္ေယာက်္ားရဲ့စြန္႔ပစ္ျခင္းခံရသူဆုိရင္သူမရဲ့ 

ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္ကိုဘယ္လိုမ်ိဳးသက္ေရာက္ေစမလဲ။သူမရဲ့ကေလးေတြ 

အတြက္ေရာ။ 

 ဥပမာ ၁ - ဦးျမက သူ႔ဇနီးကို စြန္႔ခြာရန္ဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္၊ ဇနီးသည္ရဲ့ 

ေျမရရိွပိုင္ခြင့္ကို ဘယ္လိုသက္ေရာက္ေစမွာပါလဲ။ သူမရဲ ့ ကေလးေတြ 

အတြက္ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိမလဲ။ 

 ခင္ပြန္းကအျခားေဒသကိုေရႊ႔ေျပာင္းသြားမယ္ဆုိရင္အမ်ိဳးသမီးရဲ့ 

ေျမရရိွပိုင္ခြင့္ကို ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိပါသလဲ။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

 ဥပမာ၂-ဦးျမဟာအလုပ္အတြက္အျခားေဒသကို 

ေရႊ႔ေျပာင္းေနထုိင္တယ္၊သူ႔ေျမေတြကိုဘယ္သူကထိန္းခ်ဳပ္ထားမွာလဲ။ 

ရွင္းျပေပးပါ။ 

 ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးဆုိရင္အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးအေနနဲ႔မိမိတို႔ 

လက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့ေျမကုိဆက္လက္အသံုးျပဳခြင့္၊ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ 

ဆံုးရႈံးသြားႏုိင္လဲ။ရွင္းျပေပးပါဦး။ဒီလိုျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ 

ဘယ္လိုအိမ္ေထာင္စုမ်ိဳးေတြကိုအမ်ားဆံုးထိခိုက္ႏုိင္ေျခရိွသလဲ။ 

ဒီရြာထဲကအိမ္ေထာင္စုေတြအေနနဲ႔ေဖာ္ျပပါအျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေပၚမွာ 

စိုးရိမ္ေနၾကတာမ်ိဳး ရိွပါသလား။ 

အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ 

ေျမ၀ယ္ႏုိင္ပါသလား။ 

 ခဏ ခဏေတြ႔ဖူး၊ ၾကားဖူးလား။ 

အိမ္ေထာင္စုေတြအေနနဲ႔ 

ေျမအဌားခ်လုိ႔ရပါသလား။ 

သီးစားခ်တာမ်ိဳး၊အက်ိဳးတူစိုက္ 

တာမ်ိဳးလုပ္လို႔ရပါသလား။ 

အိမ္ေထာင္စုေတြအေနနဲ႔ 

ေျမကုိသူမ်ားဆီကေနဌားလို႔ရပါ 

သလား။ 

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာေျမအဌားခ်ႏုိင္ပါသလား။သီးစားခ်လို႔ရပါသလား။ 

အျခားသူဆီကေန ေျမဌားလို႔ရပါသလား။ 

 ေျမအဌားခ်တာမၾကာခဏျဖစ္ေလ့ရွိလား။အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ 

အေျခအေနဘယ္လိုရွိလဲ၊အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ဆုိရင္ေရာ 

ဘယ္လိုအေျခအေနရိွပါသလဲ။ 

 အဌားခ်ထားတဲ႔ေျမေတြကို လူေတြဘာလုပ္ၾကလဲ။ 

 ေျမအဌားခ်တာဟာအၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ေျပာမယ္ဆုိရင္ 

သီးႏွံရာသီအလိုက္လား၊ႏွစ္စဥ္လား (သို႔မဟုတ္) ဘယ္ေလာက္ ၾကာလဲ။ 

 တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးၾကားသေဘာတူၾကတယ္ဆုိရင္စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႔ 

မွတ္တမ္းတင္ထားလား (သို႔မဟုတ္) ႏႈတ္ကတိ နဲ႔လား။ 

 ေျမအဌားခ်တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအျငင္းပြားမႈေတြျဖစ္ေပၚရင္ 

ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ။မၾကာခဏျဖစ္ေလ့ရွိလား။အဲဒီအျငင္း ပြားမႈေတြကို 

ထံုးစံအားျဖင့္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကလဲ။ 

 ေျမအဌားခ်တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအမ်ိဳးသမီးေတြမွာေရာ 

တန္းတူေရြးခ်ယ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးေတြရိွလား။ 

 သီးစားခ်ျခင္းကိုျပဳလုပ္ၾကတယ္ဆုိရင္သီးစားခ်ျခင္းဟာအျဖစ္မ်ားလား။ 

အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ေျပာျပပါ၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ေရာ 

သီးစားခ်ျခင္းဟာ ဘယ္လိုအေျခအေနရိွလဲ။ 

 အဌားခ်ထားတဲ့ေျမေတြနဲ႔  လူေတြဘာလုပ္ေလ့ရွိလဲ။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

 ထံုးစံအားျဖင့္သီးစားခ်ျခင္းသေဘာတူညီခ်က္ဆုိတာဟာ 

ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ။ စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ၾကတာလား။ 

 ဘာေတြထည့္၀င္တာလဲဆိုတာရယ္၊မိမိတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ 

သီးစားသေဘာတူညီခ်က္ဆုိတာဘယ္လိုမ်ိဳးလဲဆိုတာရယ္၊ 

သီးႏံွမေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ဘာျဖစ္မလဲဆုိတာရယ္ကိုေက်းဇူးျပဳၿပီး 

ရွင္းျပေပးပါ။ 

 သီးစားခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္တဲ့အျငင္းပြားမႈေတြျဖစ္ေပၚလာရင္ 

ဘာဆက္ျဖစ္သလဲ။ မၾကာခဏျဖစ္ေလ့ရွိလား။အဲဒီအျငင္းပြားမႈေတြကုိ 

ပံုမွန္အားျဖင့္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကလဲ။ 

 သီးစားခ်တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအမ်ိဳးသမီးေတြမွာေရာအမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ 

တန္းတူ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြ၊ အခြင့္အေရးေတြရွိလား။ 

ဒီရြာမွာ-အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကေျမကို 

ေရာင္းခ်င္တယ္(သို႔မဟုတ္) 

ေပါင္ခ်င္တယ္၊သူ႔ဇနီးက 

သေဘာမတူဘူးဆုိရင္ 

ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ။ဇနီးရဲ့ 

ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲနဲ႔ေျမကုိ 

ေရာင္းပုိင္ခြင့္/ေပါင္ပိုင္ခြင့္ 

အမ်ိဳးသားမွာ ရိွလား။ 

 

 အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျမကိုေရာင္းခ်င္တယ္/ ေပါင္ခ်င္တယ္၊ သူမရ့ဲ 

ခင္ပြန္းက သေဘာမတူဘူးဆုိရင္ ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ။ ခင္ပြန္းရဲ့ ခြင့္ျပဳ 

ခ်က္မပါဘဲနဲ႔ ေျမကိုေရာင္းပုိင္ခြင့္/ ေပါင္ပိုင္ခြင့္ အမ်ိဳးသမီးမွာ ရွိလား။  

 အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာ အျခားေဒသကိုအလုပ္အတြက္ ၃ လေလာက္ 

သြားေရာက္ ေနထုိင္တယ္၊ သူ႔ဇနီးက အေရးေပၚေငြလိုလာမယ္ဆုိရင္ 

ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေျမကို ေပါင္ဖို႔ သို႔မဟုတ္ 

အဌားခ်ဖုိ႔  အမ်ိဳးသမီးအေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္လား။ အမ်ိဳးသားကို အရင္ 

ေမးဖို႔လိုအပ္လား။ ဒါမွမဟုတ္ အျခားေယာက်္ားသားေတြ (ေယာကၡထီး၊ 

အေဖ၊ေမာင္/အစ္ကို၊စသျဖင့္)ကိုေရာေမးဖုိ႔လိုပါသလား။ 

အမ်ိဳးသမီးအေနနဲ႕ခင္ပြန္းကိုအရင္မေမးဘဲနဲ႔ ေျမကုိေပါင္လိုက္မယ္ဆုိ 

ရင္ ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ။  

 အကယ္၍ ဇနီးကအလုပ္နဲ႔အေ၀းေရာက္ေနတယ္ (သို႔မဟုတ္) 

ေဆြမ်ိဳးေတြဆီအလည္သြားေနတဲ့အခ်ိန္မွာအမ်ိဳးသားအေနနဲ႔ 

ေငြလုိလာမယ္ဆုိရင္ဇနီးရဲ့ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲနဲ႔ေျမကိုေပါင္ႏွံခြင့္ 

(သို႔မဟုတ္) အဌားခ်ပုိင္ခြင့္ရွိလား။ 

 ေျမေရာင္းမယ္ဆုိရင္ေရာ အေပၚကအတုိင္းပဲလား။ 

 ေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်မွတ္မယ္ဆုိရင္ အမ်ိဳးသားေတြက 

သူတို႔ဇနီးေတြနဲ႔ တုိင္ပင္လား၊ ဥပမာအားျဖင့္ - ဘာသီးႏွံစုိက္မလဲ၊ ေျမ 

ၾသဇာဘယ္ေလာက္သံုးမလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္စိုက္မလဲ၊ အလုပ္သမားဘယ္ 

ႏွစ္ေယာက္ ဌားမွာလဲ၊ စသျဖင့္။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

အမ်ိဳးသမီးေတြကိုပဲ 

သီးသန္႔ထိခိုက္ေစတဲ့ 

အျငင္းပြားမႈမ်ိဳးေတြရွိလား။  

 ဘယ္လိုအျငင္းပြားမႈမ်ိဳးလဲ။ 

 ဘယ္လိုေျဖရွင္းလဲ။ 

 လူေတြအေနနဲ႔ ရပ္ရြာအတြင္းေျဖရွင္းမႈကို မေက်နပ္ရင္ သူတို႔ျပႆနာ 

ေတြကို တရားရံုးမွာ ေျဖရွင္းလို႔ရလား။ တရားရင္ဆုိင္စရိတ္တို႔၊ ၾကာခ်ိန္ 
တို႔၊ စသျဖင့္ ေမးပါ။ 

 ရပ္ရြာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြပါ ပါသလား။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားထိခိုက္ေစတဲ႔ေျမဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈေတြက 

ဘာေတြလ။ဲ 

 အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အျငင္းပြားမႈတစ္ခုမွာ ပါ၀င္ေနခဲ့ရင္ သူတို႔အေနန႔ဲ 

ရပ္ရြာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔၀င္ေတြ(သို႔မဟုတ္)ေကာ္မတီကို 

ဆက္သြယ္လား။ 

 အိမ္တြင္းေရးေတြျဖစ္တဲ့ လင္/မယားၾကား အျငင္းပြားမႈေတြ သို႔မဟုတ္ 

ေမာင္ႏွမေတြၾကား အျငင္းပြားမႈေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကလဲ။ (ဥပမာ -

အမ်ိဳးသားက ဇနီးကို စြန္႔ခြာၿပီးသူမကိုေျမအသံုးျပဳခြင့္မေပးေတာ့ တာ 

မ်ိဳး) 

 အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္တဲ့အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုမွာေျမနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးျပႆနာ 

တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚတယ္(သို႔မဟုတ္) စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 

အကူအညီလိုတယ္ဆုိရင္သူမအေနနဲ႔ အကူအညီဘယ္လိုရႏုိင္ပါသလဲ။ 

သက္ဆုိင္ရာအရာရိွဆီကိုသူမတုိက္ရုိက္သြားႏုိင္ပါသလား။မရဘူးဆုိရင္ 

သူမကုိယ္စားဘယ္သူကညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးမွာပါလဲ။ေယာက်္ားသား 

ျဖစ္တဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြလား။ အျခားသူေတြလား၊ 

သင့္နာမည္နဲ႔ဖြင့္ထားတဲ့ 

ဘဏ္အေကာင့္ေတြရွိ ပါသလား။ 

 အိမ္ေထာင္စုအတြင္းမွာ ေငြကိုဘယ္သူထိန္းသိမ္းပါသလဲ/ စုပါသလဲ။ 

 အျငင္းပြားမႈတစ္ခုမွာ လူေတြအေနနဲ႔ ေငြေခ်းဖို႔လိုလာရင္ ဘာလုပ္ၾက 

လဲ။ ဘယ္သူ႔ဆီကေန ေငြေခ်းႏိုင္ပါသလဲ။ ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ အေသးစား 

ေငြေၾကးအဖြဲ႔ေတြရွိပါသလား။ အခ်င္းခ်င္းကူညီၾကဖို႔ အဖြဲ႔ေလးေတြဖြဲ႔ 

တာမ်ိဳးရွိလား - ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးအဖြဲ႔မ်ား။ ဒါမွမဟုတ္ 

မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးေတြကိုပဲ အားကိုးၾကတာလား။ အေရးေပၚ 

အေျခအေနအတြက္ပဲ ေငြေခ်းလို႔ရတာလား။ အိမ္ေဆာက္ဖို႔  သို႔မဟုတ္ 

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျမွင့္တင္ဖို႔ေရာ ေငြေခ်းလို႔ ရလား။ 
 အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတည္းအေနနဲ႔ ဘဏ္ေခ်းေငြရႏုိင္လား။ သင့္ေျမဧရိ 

ယာအတြက္ ေခ်းေငြဘယ္ေလာက္ရႏုိင္ပါသလဲ။ 

 ဒီေက်းရြာဧရိယာမွာ အေသးစားေငြေၾကးအဖြမဲ်ားရွိပါသလား။ ဘယ္သူ 

က ဦးေဆာင္တာပါလဲ။ 

 သင့္မွာ လက္ကုိင္ဖုန္းရွိပါသလား။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

 စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ သီးႏွံအဆင့္ဆင့္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ လုပ္အား 

သက္သာေစတဲ့ နည္းပညာမ်ိဳးရွိပါသလား။ 

 သုေတသနနည္းလမ္းေတြ၊သိပၸ ံနည္းပညာေတြကို 

စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ အသံုးခ်တာေရာရိွလား။ အစုိးရ (သို႔မဟုတ္) 

NGOs ေတြက သင္တန္းေပးတာေတြရွိလား။ ဘယ္လိုသင္တန္းမ်ိဳးလဲ။ 

ဘယ္သူေတြ အတြက္လဲ။ 
 သူတို႔က ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့ေတြ၊ အပင္ေပါက္ေတြ၊ တိရစၦာန္အငယ္ေလး 

ေတြ၊ စသျဖင့္ ေပးတာမ်ိဳးရွိလား။ သူတို႔ဘာေတြ ေပးေလ့ရွိလဲ။ ဘယ္သူ 

ေတြကို ေပးတာလဲ။ 
 အမ်ိဳးသမီးေတြေရာသင္တန္း တက္ေရာက္ပါသလား။ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ 

မတူတဲ့ သင္တန္းမ်ိဳးလား။ ဘာန႔ဲပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြ 

သင္တန္းတက္ရတာပါလဲ။ 
 အမ်ိဳးသမီးေတြေရာ ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့ေတြ၊ အပင္ေပါက္ေတြ၊ တိရစၦာန္ 

အငယ္ေလးေတြ၊ စသျဖင့္ ရရိွပါသလား။ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔မတူဘဲ အမ်ိဳး 

သမီးေတြပဲ ရရိွတာလား။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ရွင္းျပပါ။ 
 ေျမအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္ရွိမွ ေလ်ွာက္ထားလို႔ရတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးေတြ 

ရွိပါသလား။ ဥပမာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ သုေတသန အခ်က္ 

အလက္န႔ဲသိပၸံနဲ႔နည္းပညာဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြရရွိဖို႔၊ ေခ်းေငြရရိွဖုိ႔။ 

ေက်းရြာကလူေတြရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ 

အႀကီးဆံုးစိန္ေခၚမႈေတြက 

ဘာေတြလ။ဲ 

 ေက်းရြာက အမ်ိဳးသမီးေတြရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အႀကီးဆံုးစိန္ေခၚမႈေတြက 

ဘာေတြလ။ဲ 
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ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ စာေရး 

အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

ဒီၿမိဳ႔နယ္ရဲ ့ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ေျပာျပ 

ေပးပါဦး။ 

 ေက်းရြာအုပ္စုကေနကၽြႏ္ုပ္တို႔ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ရြာ 

ေလးရြာရဲ့စီးပြားေရးအေျခအေနဟာဒီၿမိဳ႔နယ္မွာ 

ေတြ႔ရမ်ားတဲ့ စီးပြားေရးအေျခ အေနမ်ိဳးလား။ 

 ဒီရြာေတြကအျပင္မွာထြက္ေရာင္းခ်ၾကတဲ့အဓိက 

ထြက္ကုန္ေတြက ဘာေတြလ။ဲ 

 သူတို႔ရဲ့စီးပြားေရးအေျခအေနကိုေဖာ္ျပေနတဲ့ 

အဓိကအခ်က္ ေတြက ဘာေတြလ။ဲ 

 ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းဒီမွာအေရးပါတ့ဲအေျခခံ 

အေဆာက္အအံုေတြတည္ေဆာက္လာတာ၊ 

ပိုေကာင္းလာတာမ်ိဳး ရိွပါသလား။ 

 ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီရဲ့ 

အခန္းက႑က ဘာပါလဲ။ 

ဒီေက်းရြာေလးရြာဟာဘယ္လိုစိုက္ပ်ိဳးေရး 

အမ်ိဳးအစားေတြေဆာင္ရြက္ၾကတာပါလဲ။ 

 အဲဒါက၀မ္းစာအတြက္လား။ေက်းရြာထဲအခ်င္းခ်င္း 

ထုတ္ကုန္ေတြလလဲွယ္ဖို႔လား။ 

ေဒသတြင္းေစ်းေတြထေဲရာင္းခ်ဖို ႔လား။ 

 ေတာင္သူေတြဟာစိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေတြနဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီးအမ်ားႀကီး ေျပာင္းလဲမႈရွိလာသလား။ 

 ဒီေဒသမွာ ေတာင္ယာေတြရွိလား၊ စိုက္ေရာစိုက္ၾကလား။ 

ဒီရြာေတြမွာလူဦးေရအေနအထားေျပာင္းလဲမႈ 

ေတြရွိလာသလား။ 

 

 ေျပာင္းလဲလာတယ္ဆိုရင္အဓိကအေၾကာင္းရင္းက 

ဘာပါလဲ။ 

 အဲဒါကယခင္ကေနရာခ်ထားခဲ့တာလားဒါမွမဟုတ္ 

အသစ္ေတြလား။ ဘယ္တုန္းကစတင္ခဲ့တာလဲ။ 

 ဒီကိုေျပာင္းေရႊလာၾကသူေတြမ်ားလား(သို႔မဟုတ္) 

အျခားေဒသကို ေျပာင္းေရႊ႔သြားၾကသူေတြမ်ားပါသလား။ 

ဘာေၾကာင့္မို႔ ဒီကုိေျပာင္းလာၾကတာလဲ (သို႔မဟုတ္) 

အျခားေဒသကို ေျပာင္းေရႊ႔သြားၾကတာပါလဲ။ 

 ဒီရြာေတြမွာ အဓိကေနထုိင္သူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ - 

ဗမာ၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္ နဲ႔ အျခားေရာ ရွိလား။ 

 ဒီေက်းရြာေတြရဲ့လူဦးေရဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက 

ေျမယာမ့ဲေတြပါလဲ။ 

 ေျမယာမ့ဲမႈဟာ သီးသန္႔လူအုပ္စုတစ္ခုကိုပဲ ထိခိုက္ေနတဲ့ 

ျပႆနာ လား။ သူတို႔ဘယ္လိုမ်ိဳး ေျမယာမဲ့ျဖစ္လာသလဲ။ 

ဘာျဖစ္ခဲ့တာပါလဲ။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

ဒီေက်းရြာေတြအတြက္ ေရသြင္းဖုိ႔ ေရ ရရွိ 

ပါသလား။ 

 ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေျမေတြဒီေက်းရြာအုပ္စုမွာ 

ပိုမ်ားလာပါသလား၊ တိုးခ်႔ဲလာပါသလား။ 

 အေၾကာင္းရင္းက ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ 

 ဒီသြင္းေရေတြကို ဘယ္ကရတာပါလဲ။ 

 ေရသြင္းဖုိ႔အတြက္ ေရကို ရာသီအလိုက္ေပးတာလား၊ 

သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေပးတာလား။ 

 ဘယ္အစိုးရရံုးက ဒါကုိ စီမံခန္႔ခြဲပါသလဲ။ 

 ေရသြင္းဖို႔အတြက္ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ 

အခေၾကးေငြဘယ္ ေလာက္ေပးရပါသလဲ။ 

ဆန္စပါးစုိက္တာကေန အျမတ္ရပါသလား။  ဘယ္သီးႏံွအမ်ိဳးအစားက အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးအျမတ္ကို 

ေပးပါ သလဲ။ 

 ေတာင္သူေတြဟာ စုစုေပါင္းရရိွတဲ့ဆန္စပါးရဲ့ ၇၅% 

ကိုေရာင္းခ် ၾကတယ္ - အဲဒါမွန္ပါသလား။ 

ေက်းရြာေတြကေနဘယ္လိုအခြန္ေငြေတြ 

သင္ေကာက္ယူပါသလဲ။ 

 ေျမခြန္၊သြင္းေရ(ဆည္ေျမာင္း)ခြန္စသျဖင့္။ 

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းေကာက္ယူတဲ့ 

အခြန္ေငြေတြ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္တာ မ်ိဳးရွိလား။ 

ဒီေဒသမွာ ေျမကိုလုိအပ္မႈေတြပိုမ်ားလာလား။  ဒီေဒသမွာသက္၀င္လႈပ္ရွားေနတဲ့ေျမအေရာင္းအ၀ယ္ 

ေစ်းကြက္ရွိလား။  

 ဘာေၾကာင့္မို႔အဲဒီေစ်းကြက္ရွိလာတာလဲ။ 

ေဒသတြင္း၀ယ္ယူသူေတြေၾကာင့္လား၊အျပင္က 

၀ယ္သူေတြေၾကာင့္လား။ 

 ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေျမေစ်းေတြ အလ်င္အျမန္ 

ထိုးတက္ လာတာမ်ိဳးရွိလား။ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး 

တိုးတက္ေရးအတြက္ဒီရြာေတြကိုဘယ္လို 

အကူအညီေတြေပးေနပါသလဲ။ 

 အဲဒီအကူအညီေတြကို ေက်းရြာေတြက အသံုးျပဳပါသလား။ 

 ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကဒီရြာေတြမွာ 

ဘယ္လိုအကူအညီ ေပးပါသလဲ။ 

ဒီက်းရြာအုပ္စု(သို႔မဟုတ္)ၿမိဳ႔နယ္ 

ေျမအသုံးျပဳမႈအစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္းမွာ  

သင္ပါ၀င္ပါ သလား။ 

 အစီအစဥ္ကို ဘယ္လိုေရးဆြဲၾကတာပါလဲ။ 

 ေျမအသုံးျပဳမႈအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါ 

ဘာေတြ လိုအပ္ပါသလဲ။ 

ဒီေဒသမွာ မိုးေလ၀သန႔ဲ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ 

ေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေပၚလာတယ္လုိ႔သင္ 

ထင္ပါသလာ။ 

 အဲဒါက ေတာင္သူေတြကို ဘယ္လိုထိခိုက္လဲ။ 

 ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔အဲဒီအခက္အခဲေတြကို 

လိုက္ေလ်ာညီေထြေျဖရွင္းႏုိင္ေအာင္အစုိးရက 

အကူအညီေပးတာရွိပါသလာ။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

ဒီရြာေတြရဲ့ အိမ္ေထာင္စုအားလံုးမွာ သူတို႔ရဲ ့

ေျမေတြအတြက္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ လက္မွတ္ 

ေတြ (၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ အရ) ရွိပါ 

သလား။ 

 ဒီေက်းရြာအုပ္စုေတြ/ရြာေတြအတြက္ 

ကြင္းေျမပံုေတြရွိပါသလား။ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္တုန္းက 

ေရးဆြခဲဲ့တာေတြပါလဲ။ 

 ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုစီန႔ဲေက်းရြာတစ္ရြာစီအတြက္ 

နယ္နိမိတ္ေတြရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိပါသလား။ 

အဲဒါကိုဘယ္လိုေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခဲ့တာပါလဲ။ 

မွတ္တမ္းေတြရွိပါသလား။ 

 ေက်းရြာတစ္ရြာစီမွာ 

အိမ္ေထာင္စုဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က 

ေျမအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္ေတြ ရွိပါသလဲ (ပုံစံ ၇)။ 

 အမ်ိဳးသမီးနာမည္နဲ႔ ပံုစံ ၇ ရိွပါသလား။ 

 ေျမအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္(ပံုစံ၇)ရရိွဖို႔လုပ္ငန္းစဥ္ 

အဆင့္ဆင့္ကဘာေတြပါလဲ။ 

ေက်းရြာအုပ္စုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြေဲရးေကာ္မတီမွာ 

ေလွ်ာက္ထားရတာပါလား။ 

 အကယ္၍ ရပ္ရြာလူထုမွာေျမအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္(ပံုစံ ၇) 

မရိွခဲ့ဘူးဆုိရင္စပါးစိုက္ေျမ၊ယာေျမနဲ႔အျခားလယ္ယာေျမ

လို႔သတ္မွတ္ၾကတဲ့ေျမေတြအတြက္ရွင္းလင္းတဲ့ 

ေျမနယ္နိမိတ္ေတြ ရွိပါသလား။ 

 ေျမအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္ထဲမပါ၀င္တဲ့ေျမေတြကို 

ေက်းရြာလူထုကဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြတဲာပါလဲ။ 

အဲဒီေျမေတြက၂၀၁၂ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္း 

စီမံခန္႔ခြေဲရး ဥပေဒနဲ႔ အက်ံဳး၀င္ပါသလား။ 

 ေက်းရြာလူထုအသံုးျပဳခြင့္ရတဲ့သစ္ေတာဧရိယာနဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီး လူတုိင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိၾကပါသလား။ 

ဒီေဒသမွာေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္းေတြ 

မ်ားပါသလား။ 

 ပံုမွန္အားျဖင့္ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းေတြကို 

လက္ရွိဘာအတြက္အသံုးျပဳေနပါသလဲ။ 

ဘယ္ေျမကေတာ့ျဖင့္ေျမလြတ္ေျမလပ္ 

ေျမရိုင္းျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ သိၾကပါသလား။ 

စားက်က္ ေျမကေရာ ဒီေျမအမ်ိဳးအစားထပဲါ ပါသလား။ 

 ေျမလြတ္ေျမလပ္ ေျမရိုင္းေတြ ဘယ္မွာ တည္ရွိပါသလဲ။ 

ဒီေက်းရြာအုပ္စုထဲမွာ(သို႔မဟုတ္)ရြာေတြၾကား 

ထဲမွာျဖစ္တဲ့အျငင္းပြားမႈေတြကိုသင့္အေနနဲ႔ 

ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးရတာမ်ိဳးရွိပါသလား။ 

(သင္ဟာေက်းရြာအုပ္စုလယ္ယာေျမစီမံ 

 ဘယ္လိုျပႆနာရပ္ေတြကိုသင္ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္း 

ေပးရပါသလဲ။ 

 ေက်းရြာလူထုကသင့္ကိုညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ 

ေတာင္းဆိုတာလား(သို႔မဟုတ္)သင့္အေနနဲ႔ဘယ္အခ်ိန္မွာ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

ခန္႔ခြေဲရးေကာ္မတီ(သို႔မဟုတ္)ရပ္မိရပ္ဖ 

တစ္ဦးဆုိရင္) 

၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးရမယ္ဆုိတာမ်ိဳးသင္ကုိယ္တုိင္ 

ဆံုးျဖတ္တာပါလား။ 

 အမ်ိဳးသမီးေတြကေရာသင့္အကူအညီလာေရာက္ 

ေတာင္းခံတာမ်ိဳးရွိလား။ရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ဘယ္လို 

အျငင္းပြားမႈမ်ိဳးေတြလ။ဲ 

 အဲဒီျပႆနာရပ္ေတြကေျဖရွင္းဖို ႔လြယ္လား(သို႔မဟုတ္) 

ေရရွည္ ေျဖရွင္းမွရမယ့္ ျပႆနာေတြလား။ 

 အဲဒီျပႆနာေတြကို သင္္ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတာပါလဲ။ 

 သင္ဟာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ရပ္မိရပ္ဖေတြနဲ႔ 

အတူ အဲဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းတာလား။ 

ဒီေက်းရြာေတြရဲ့စီးပြားေရးအေျခအေန၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနအထား၊အခြန္ေငြ၊လူဦးေရ 

စာရင္း၊ေျမဧရိယာ၊မွတ္ပံုတင္တာေတြနဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီးစာရင္းဇယားေတြ(သို႔မဟုတ္) 

ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာေတြ ရွိလား။ 

 အဲဒါေတြကို က်ေနာ္/က်မတို႔ ၾကည့္ခြင့္မ်ား ရမလား။ 

 အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီး၀င္ေငြရရွိမႈကို 

ေလ့လာဆန္းစစ္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ရိွပါသလား။ 

(သို႔မဟုတ္)အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္တဲ့အိမ္ေထာင္စုေတြပိုင္

တဲ့ေျမအခ်က္အလက္ေတြ ရိွပါသလား။ 
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သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန (MONREC) ၿမိ ႔ဳနယ္အဆင့္ ၀န္ထမ္း 

အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

ဒီေဒသမွာသစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈအေျပာင္းအလဲ 

အေျခအေန ဘယ္လိုရွိလဲ။ 

 

 

 အစက ဘယ္လိုသစ္ေတာအမ်ိဳးအစားပါလဲ။ ကၽြန္းနဲ႔ အျခား 

သစ္မ်ိဳးကြေဲတြလား။ 

 သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈဟာ ဘယ္အခ်ိန္ကစၿပီး သိသိသာသာ 

ေျပာင္းလဲလာတာလဲ။ 

 အျမင့္ပိုင္းေတာင္ယာခင္းေတြရဲ့ပတ္၀န္းက်င္မွာ 

သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈေျပာင္းလဲလာလား။အနိမ့္ပိုင္းေတြမွာေရာ 

သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ေျပာင္းလဲ လာပါသလား။ 

ကၽြန္းပင္ေတြကိုခုတ္ၾကတာေတြ၊ 

ကၽြန္းသစ္ထုတ္လုပ္တာေတြ အမ်ားအျပားရိွလား။ 

 အဲဒါ ဘယ္မွာျဖစ္ခဲ့တာပါလဲ။ 

 ဘာေၾကာင့္အဲဒီလုိ လုပ္ရတာပါလဲ။ 

 ကုမၸဏီေတြလား (သို႔မဟုတ္) ေတာင္သူေတြလား။ 

 ေတာင္တန္းေဒသေတြမွာဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက 

ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာအေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့တာနဲ႔ဆက္စပ္မႈ 

ရွိလား။(သို႔မဟုတ္)ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း 

ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရိွလား။ 

သယံဇာတနဲ႔ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ့ 

စီမံခန္႔ခြမဲႈေအာက္မွာရွိတဲ့အဓိကသစ္ေတာ 

ေျမအတန္းအစားေတြက ဘာေတြလ။ဲ 

 အဲဒါေတြျပထားတဲ့ ေျမပုံမ်ိဳးရွိလား။ ရက္စြပဲါ ပါသလား။ 

က်ေနာ္/က်မတို႔ ၾကည့္လို႔ရပါသလား။ 

 ရြာအနီးအနားမွာရွိတဲ့အဲဒီေျမဧရိယာေတြအေၾကာင္း 

ေက်းရြာလူထုကရင္းႏွီးမႈရွိပါသလား 

ခ်ံဳပင္/ဆူးပင္/ထေနာင္းပင္ေျမ(သို႔မဟုတ္) 

၀ါးေတာေျမေတြေရာသစ္ေတာေျမထဲ ပါ၀င္ပါသလား။ 

 အဲဒါကို ဘယ္လိုအတန္းအစားခြထဲားပါသလဲ။ 

ဒီေဒသမွာသစ္ေတာကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ 

သစ္ေတာပ်ိဳးေထာင္မႈအစီအစဥ္ေတြအမ်ားႀကီး 

ရွိပါတယ္။အဲဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာျပလုိ႔ရပါသလား။ 

 အဲဒါဘယ္တုန္းက စတင္ခဲ့တာပါလဲ။ 

 ဘယ္လိုမ်ိဳး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါလဲ။ 

 အဲဒီ ပရုိဂရမ္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ိဳးသက္ 

ေရာက္မႈရွိပါသလဲ။ 

ဒီၿမိဳ႔နယ္(သို႔မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္စုမွာ ကၽြန္းေတာင္ယာ 

စုိက္ခင္းေတြ တည္ရွိပါသလား။ 

 ဒီေက်းရြာေလးရြာက ရပ္ရြာလူထုဟာ အဲဒီစုိက္ခင္းေတြနဲ႔ 

ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈရွိပါသလား။  

 ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ သူတုိ႔ ဘယ္လိုအက်ိဳးအျမတ္ေတြ 

ရရိွပါသလဲ။ 

 အနာဂါတ္မွာဒီလိုစိုက္ခင္းအမ်ိဳးအစားေတြတိုးပြားလာ 

ႏုိင္လား။ 

ေဒသခံအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ (community forest) 

ဒီေဒသမွာ ရွိပါသလား။ 

 တရား၀င္ေဒသခံအစုအဖြဲ႔ပုိင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ခြင့္ 

လက္မွတ္ေတြသင္တုိ႔ဆီမွာရွိပါသလား။ႏွစ္ေပါင္း၃၀ 

ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔လား။ 

 အဲဒါေတြကို ဘယ္မွာတည္ေထာင္ထားပါသလဲ။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

 ဘယ္ႏွစ္ခုေလာက္ရိွပါသလဲ။ 

ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြအတြက္ စီးပြားျဖစ္၀ါးစိုက္ခင္းေတြ 

ဒီေဒသမွာရွိပါသလား။ 

 ရွိတယ္ဆုိရင္ ဧရိယာဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။ 

အခ်ိဳ႔သစ္ေတာေတြကို 

သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းစာရင္းထဲကေန 

တရား၀င္ပယ္ဖ်က္လုိက္တာမ်ိဳးရွိလား။ 

 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔နဲ႔အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ရြာေလးရြာမွာေရာ 

အဲဒီလုိအျဖစ္မ်ိဳးရိွလား။ 

 အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ျပပါ။ 

 အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာပါသလဲ။ 

 ကုန္က်စရိတ္ ရိွပါသလား။ 

ေက်းရြာလူထုအေနနဲ႔သစ္ေတာေတြကိုအသံုးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ 

အတြက္ဘယ္လိုအစီအစဥ္ေတြရွိပါသလဲ 

(သစ္ေတာႀကိဳး ၀ုိင္း၊ အစရိွသျဖင့္) ။ 

 သစ္ေတာအသံုးျပဳခ ေကာက္ယူဖို႔အတြက္  MONREC က 

သစ္ေတာအေစာင့္ခ်ထားပါသလား။ 

 ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္တစ္ခု ရိွေနပါၿပီလား။ 

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ေက်းရြာလူထုကလုိက္နာတဲ့ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရွိပါသလား။ 

 ဒီသစ္ေတာေတြကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳတာ အမ်ိဳးသားလား၊ 

အမ်ိဳးသမီးေတြလား၊ ဘယ္တုိင္းရင္းသားေတြလဲ။ 

 သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြေဲရးမွာ ရပ္ရြာလူထုေရာ ပါ၀င္ပါသလား။ 

MONREC ၀န္ထမ္း - အမ်ိဳးသားဘယ္ႏွစ္ေယာက္၊ 

အမ်ိဳး သမီးဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိပါသလဲ။ 

 တရား၀င္ေၾကညာခန္႔အပ္ထားတဲ့၀န္ထမ္းလား၊ ဒါမွမဟုတ္ 

တရား၀င္မျဖစ္ေသးတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြလား။ 

 အမ်ိဳးသမီးနဲ႔အမ်ိဳးသား(၀န္ထမ္း)တို႔ရဲ့တာ၀န္ေတြက 

ဘာေတြလ။ဲ 

 သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြေဲရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္ေတြအတြက္ 

အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းေတြက ရြာမွာ အလုပ္လုပ္ပါ သလား။ 

ဒီရြာေတြအနီးအနားက သစ္ေတာေတြမွာ သစ္ေတာဖုံး 

လႊမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 

စာရင္းဇယားအခ်က္အလက္ေတြ သင့္မွာရွိပါသလား။ 

 

သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြမဲႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္ဟာ အေထြေထြ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ 

စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ေက်းရြာလူထုတို႔နဲ႔ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ပါသလား။ 

 ဦးစီးဌာနတစ္ခုစီနဲ႔သင္ဟာဘယ္အေနအထားအထိ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိပါသလဲ၊ေက်းရြာလူထုနဲ႔ေရာ 

ဘယ္အေနအထားထိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲ။ 

ေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေက်းရြာလူထုကို 

ဘယ္လိုမ်ိဳး မျဖစ္မေနျဖည့္စြက္အေထာက္အကူေပးဖုိ႔ 

လိုအပ္ေနတယ္လို႔သင္ျမင္ပါသလဲ။ဥပမာ- 

ေက်းရြာလူထုနွင့္ထိေတြ႔အသိအျမင္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ 

ပစၥည္းမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ ေျမပုံမ်ား၊ စသျဖင့္။ 

 

 ေက်းရြာလူထုကို သင္ အကူအညီေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး 

အခက္အခဲေတြႀကံဳရပါသလား။ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ ရာလား၊ 

ေငြေၾကးပုိင္းလား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ပုိင္းလား၊ အစရိွ သျဖင့္။ 
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လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန 

စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန 

အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

ဒီေက်းရြာအုပ္စမုွာ လယ္ယာေျမဧရိယာ 

တိုးပြားလာလား။ 
 အဓိကအေၾကာင္းရင္းေတြက ဘာပါလဲ။ 

ေတာင္ယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုမွတ္တမ္းေတြ  

သင္ ေကာက္ယူပါသလဲ။ 
 ေတာင္ယာတစ္ကြက္စီရဲ့အရြယ္အစားနဲ႔ 

စတင္တဲ့ႏွစ္ကို သင္မွတ္တမ္းတင္ထားပါသလား 
ဒီေဒသမွာ ေျမယာမ့ဲအေနအထားဘယ္လိုရွိပါသလဲ။  အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့အခ်က္အလက္ေတြ 

သင္ေကာက္ယူပါသလား။ 
ေရသြင္းရတဲ့ ဧရိယာကေရာ ဒီေက်းရြာအုပ္စုမွာ 

 ပိုမိုမ်ားျပား လာပါသလား။ 
 အဲဒီအတြက္အဓိကအေၾကာင္းရင္းေတြက 

ဘာေတြလ။ဲ 
သင့္ရဲ့အဓိက တာ၀န္ေတြက ဘာေတြပါလဲ။  လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ဖို႔၀န္ထမ္းအင္အားနဲ႔ 

စြမ္းေဆာင္ရည္လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိပါသလား။ 
 အခ်က္အလက္ေတြေကာက္ယူဖို႔အတြက္ အေထြ 

ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရ 

ပါသလား။ 
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ထားတဲ့ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္မွတ္တမ္းထားရွိရန္ 

လြယ္ကူပါသလား။ 

 မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား စီမံခန္႔ခြျဲခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

ဘယ္လိုျပႆနာေတြ ရိွပါသလဲ။ 
 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းေတြမွာ ေျမအသုံးျပဳခြင့္ 

ေလ်ွာက္ထားသူေတြရွိလား။ဘယ္သူေတြလ။ဲ 

ကုမၸဏီေတြလား သို႔မဟုတ္ ေျမယာမဲ့ေတြလား။ 
 ေက်းရြာလူထုအေနနဲ႔မွတ္တမ္းေတြကို 

ၾကည့္ခြင့္ရဖုိ႔ လြယ္ကူပါသလား။ 
ဒီေဒသကိုေရႊ႔ေျပာင္းလာသူအသစ္ေတြရဲ့ 

အိမ္သစ္တည္ ေဆာက္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါသလား။ 
 ဘာေၾကာင့္အဲဒီလိုေတြ ျဖစ္ေပၚေနရတာပါလဲ။ 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင့္အေနနဲ႔ 

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊MONREC၊ 

ေက်းရြာလူထုတို႔နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ရွိပါသလား။ 

 သင္ဟာဦးစီးဌာနတစ္ခုစီ၊ေက်းရြာလူထုနဲ႔ 

ဘယ္အတိုင္းအတာထိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ရွိပါသလဲ။ 

ေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေက်းရြာလူထုကို 

ဘယ္လိုမ်ိဳး မျဖစ္မေနျဖည့္စြက္အေထာက္အကူေပးဖို ႔ 

လိုအပ္ေနတယ္လို႔ သင္ျမင္ပါသလဲ။ ဥပမာ - 

 ေက်းရြာလူထုကိုသင္အကူအညီေပးတာနဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီးအခက္အခဲေတြႀကံဳရပါသလား။ 

နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာလား၊ေငြေၾကးပုိင္းလား၊ 

လုပ္ငန္းစဥ္ပုိင္းလား၊ အစရိွသျဖင့္။ 
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အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

ေက်းရြာလူထုနွင့္ထိေတြ႔အသိအျမင္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ 

ပစၥည္းမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ ေျမပုံမ်ား၊ စသျဖင့္။ 
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ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာအစုိးရ (လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား) 

အဓိကေမးခြန္း ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား 

သင့္ေဒသရိွ ေက်းရြာအုပ္စုေတြမွာ အဓိက 

ျဖစ္ေန တဲ ့ ေျမျပႆနာေတြက ဘာေတြပါလဲ။ 

ဥပမာအားျဖင့္-ေျမယာမ့ဲျဖစ္ျခင္း၊ျပင္ပမွရင္းႏွီး 

ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊(ဆည္ေျမာင္း) 

ေရသြင္းျခင္း၊သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ 

အျငင္းပြားမႈမ်ား။ 

 

အဲဒီလိုျပႆနာရပ္ေတြကိုညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းတဲ႔ 

ေနရာမွာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ရဲ့အခန္း 

က႑က ဘာပါလဲ။ 

 အဲဒီလိုျပႆနာရပ္ေတြကို ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းတဲ႔ ေနရာမွာ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အတြက္တရား၀င္ႏွင့္/ 

သို႔မဟုတ္တရားမ၀င္ အခန္းက႑ေတြရွိပါသလား။ 
 အေပၚကေျပာခ့ဲတဲ႔ ျပႆနာေတြထကဲမွ အထူးသျဖင့္ 

ဘယ္လိုျပႆနာမ်ိဳးကိုသင္ေျဖရွင္းဖို႔ႀကိဳးစား 

ေနပါသလဲ။ 
ေက်းရြာေျမအသုံးျပဳမႈေျမပုံေတြ ေရးဆြရဲရွိျခင္း 

ေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိလိမ့္မယ္လုိ႔ သင္ျမင္ပါ 

သလား။ 

 သင့္ေဒသအတြက္ ေျမပုံေတြရွိပါသလား။ 
 အကယ္၍ သင့္မွာတရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳရေသးတဲ့ 

ေက်းရြာေျမပုံေတြရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္သူတို႔ကိုဘာအတြက္ 

အသံုးျပဳျဖစ္မလဲ။ 
 ေက်းရြာေျမမွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ 

သင့္အေနနဲ႔ အထူးသျဖင့္စိတ္၀င္စားမိတာ ဘာရွိလဲ။ 
 

 

 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 189 

 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ စ ။   ။ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္း 
တင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ 
အခ်က္မ်ား 

အဆင့္ ၁။ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအစည္းအေ၀း 

 

 ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မစတင္မီ သက္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားအား စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

အေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါ။ 

 သက္ဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားတြင္သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ၀န္ထမ္းမ်ား

၊လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ၀န္ထမ္းမ်ား၊အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ၀န္ထမ္း 

မ်ားႏွင့္အျခားေဒသဆုိင္ရာအစုိးရအရာရိွမ်ားပါ၀င္သည္။ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရလဒ္မ်ားအား ရွင္းျပပါ။ 

 ဤအဆင့္၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြျဲခင္းနည္းလမ္းကို သိရွိနားလည္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤသို႔ျဖင့္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ပါ၀င္လာၿပီး ေဒသခံအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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 အဆင့္ ၂။ စီမံကိန္းအားေက်းရြာလူထုႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း 

 

 ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္အစည္းအေ၀းက်င္းပၿပီး ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ေျမႀကီးေျမပုံ 

ေရးဆြျဲခင္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းကို ၎တို႔အား အသိေပးရွင္းျပပါ။ 

 ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြျဲခင္းျပဳလုပ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း၊ အေရးပါပုံ၊လုပ္ငန္းစဥ္ 

ႏွင့္ ေျမယာအသံုးခ်မႈကိုမွတ္တမ္းတင္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း အေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ရပ္ရြာလူထုအား ရွင္းျပပါ။ 

 ဤအဆင့္၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုသည္ စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 

ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းနည္းလမ္းကို သိရွိနားလည္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔နားလည္ျခင္း 

အားျဖင့္ ၎တို႔ခ်ိတ္ဆက္ပါ၀င္လာၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာမည္ျဖစ္သည္။ 
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 အဆင့္ ၃။ ေက်းရြာရာဇ၀င္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ား 

  
 

 ဤအဆင့္တြင္ ေက်းရြာ၏အေျခခ်ေနထိုင္မႈသမိုင္း၊ ေျမယာအသံုးခ်မႈ၊ ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္/လုပ္ပုိင္ခြင့္အေျခ 

အေန၊ က်ား/မေရးရာအေျခအေန၊ လူမႈ-စီးပြားအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေကာက္ယူသည္။ 

 တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား အဖြဲ႔ ၃ဖြဲ႔ခြၿဲပီး ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းသည္ - ေက်းရြာသားမ်ားအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔၊ အမ်ိဳး 

သမီးအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ႏင့္ွ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ေက်းရြာစာေရးတို ႔က တစ္ဖြဲ႔။ 

 သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ 

စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအားလည္း 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ပါသည္။ 

 ဤသို႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေက်းရြာ၏ေျမယာအသံုးခ်မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ - 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ လူေနထုိင္သည့္ဧရိယာ၊ သခၤ် ိဳင္းေျမႏွင့္ လယ္ယာေျမ၊ အစရွိသျဖင့္) ၊ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္/ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ခုိင္မာမႈမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ - ေျမအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္ ပံုစံ ၇) ၊ ေျမအသုံးခ်မႈတြင္ က်ား/မေရးရာ 

အခန္းက႑ႏွင့္ ေက်းရြာ၏လူမႈစီးပြားအေျခအေနတုိ႔အေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သိရွိနားလည္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လုပ္ငန္းစဥ္၏အဆံုးတြင္ ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္း (Village Folio)တြင္ 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။  



192 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

အဆင့္ ၄။ ေျမျပင္ဆုိင္ရာအခ်က္လက္ေကာက္ယူျခင္း 

အျမင္ဖြင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား  
 

 

 ဤအဆင့္တြင္ေက်းရြာလူထုကမိမိတို႔ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ေျမယာအသံုးခ်မႈေျမပုံမ်ားေရးဆြဲမည္ ျဖစ္သည္။ 

ေျမပုံေရးဆြရဲန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ နည္းလမ္းမ်ားစြာအသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ေက်းရြာလူထုသည္ ေျမပုံၾကမ္း 

မ်ားေရးဆြနဲည္းကိုေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီး ဗီႏုိင္းေျမပုံႀကီးမ်ားအား အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

 ဤအဆင့္အတြင္း အနာဂတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်းရြာလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

အား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 ဤအဆင့္၏ရလဒ္အေနျဖင့္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားအားကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေက်းရြာလူထုကုိယ္စားလွယ္ 

မ်ားအားလည္း ေရြးခ်ယ္ၿပီးသြားမည္ျဖစ္သည္။နယ္နိမိတ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း (Boundary Walk) တြင္ 

ပါ၀င္မည့္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ဧရိယာကိုလည္း ေဖာ္ ထုတ္သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေျမပုံေပၚတြင္ 

မထင္ရွား၊မရွင္းလင္းေသာဧရိယာမ်ားအေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ ေလ့လာၿပီး မွတ္တမ္းတင္မည္ျဖစ္သည္။ 

  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 193 

 

 

 အဆင့္ ၅။ နယ္နိမိတ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း  
 

 မထင္ရွား၊မရွင္းလင္းေသာနယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားအား အဆင့္ (၄) 

တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဤ အဆင့္ (၅) ၌ ထုိမရွင္းလင္းေသာ ဧရိယာမ်ားအေပၚတြင္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နယ္နိမိတ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 နယ္နိမိတ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းတြင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားလည္း ပါ၀င္မည္။ 

 အဆင့္ (၅) ၏ရလဒ္အေနျဖင့္ ေက်းရြာ၏နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားအား တိတိက်က် ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

ရရိွႏုိင္မည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေျမပုံထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ 

 

  



194 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

 အဆင့္ ၆။ ေက်းရြာအတြင္းရွိေျမယာအသုံးခ်မႈကုိမွတ္ 

တမ္းတင္စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္  
I 

 

 ဤအဆင့္တြင္ ေက်းရြာလူထု၏ ေျမယာအသံုးခ်မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သိရွိနားလည္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 

ေက်းရြာလူထုအေနျဖင့္ လက္ရွိ၎တုိ႔၏ ေျမယာအသံုးခ်မႈမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ေဒသအစု 

အဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ၊ ၀ါးခုတ္ရန္ဧရိယာ၊ စားက်က္ေျမ၊ လယ္ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ) ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ 

မည္ ျဖစ္သည္။ 

 ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ေျမပံု၏ ကနဦးရလဒ္မ်ားအား ရပ္ရြာလူထုက ျပန္လည္ဆန္းစစ္မည္ျဖစ္သည္။ 

 ရလဒ္အေနျဖင့္ ေက်းရြာလူထုသည္ မိမိတို႔ေက်းရြာအတြင္း ေျမယာအသုံးခ်မႈမ်ားအား ပိုမုိရွင္းလင္းစြာ 

သိရွိနားလည္လာမည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေျမပံုႏွင့္ ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းတြင္ 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါမည္။  

  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 195 

 

 

 အဆင့္ ၇။ ေက်းရြာေကာ္မတီအစည္းအေ၀း 

 

 ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ေျမႀကီးေျမပံုေရးဆြျဲခင္းၿပီးေျမာက္ပါကေက်းရြာေကာ္မတီအစည္းအေ၀း 

က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ဤအစည္းအေ၀းသို႔ ေက်းရြာတစ္ရြာစီမွ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား တက္ေရာက္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ဤအစည္းအေ၀းတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား 

ေဆြးေႏြးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 ထို႔အျပင္ ေက်းရြာလူထုအေနျဖင့္ ၎တို႔ေရးဆြထဲားေသာ ေက်းရြာေျမပုံမ်ားအား ျပန္လည္ေလ့လာဆန္းစစ္ 

ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းႏုိင္မည္။ ၎တုိ႔ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ေျမပုံမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိနားလည္လာမည္ျဖစ္ၿပီး နယ္နိမိတ္ဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကိုလည္း ေလွွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ 

ျဖစ္သည္။ 

 ဤအစည္းအေ၀းတြင္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာဥပေဒေရးရာအသိအျမင္ ျမွင့္တင္ျခင္းသင္တန္းလည္း ပါ၀င္ႏုိင္ 

သည္ - ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၂ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ 

ဥပေဒ။ 

  



196 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

အဆင့္ ၈။ ေျမယာက႑တြငအ္က်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ား 

ေဆြးေႏြးပြဲ 

 

 

 ဤအဆင့္တြင္သက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား(သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀နႀ္ကီးဌာန၊လယ္ယာ

ေျမစီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)ႏွင့္ 

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီးေက်းရြာေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားကလည္း တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဤေဆြးေႏြးပြအဲတြင္းတက္ေရာက္လာသူမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ႏွင့္ေျမယာအသံုးခ်မႈ 

ေျမပုံမ်ားအား ျပန္လည္ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 ဤေဆြးေႏြးပြသဲည္ ေက်းရြာလူထုအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ေျမယာျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသဆုိင္ရာ 

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ဖန္တီးေပးသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ 

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ေျမအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ 

မ်ားအား သိနားလည္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 197 

 

 

အဆင့္ ၉။ ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းလႊဲေျပာင္းအပ္ႏံွေရး 

အခမ္းအနား 

 

 

 ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဤအဆင့္သည္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ ဤ 

အခမ္းအနားတြင္ ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ စီမံကိန္း၏ ရလဒ္ပစၥည္းမ်ား (Outputs) ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါပစၥည္းမ်ားတြင္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ႏွင့္ေျမယာအသုံးခ်မႈေျမပုံမ်ား၊ ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္း (Village 

folio) တို႔ ပါ၀င္သည္။  

 ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္းတြင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္စာရင္း၊ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအစဥ္မ်ား၊အခ်က္အလက္မွ်ေ၀ 

ျခင္းဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေက်းရြာရာဇ၀င္ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးပါ၀င္သည္။ 

 ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာလူထုသည္လည္း ေျမပုံမ်ားႏွင့္ေက်းရြာစာရင္းမွတ္တမ္း တစ္စံုစီ 

ရရိွႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 စီမံကိန္း၏ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေက်းရြာေျမအရင္းအျမစ္မ်ားမွတ္တမ္းျဖစ္ေပၚလာၿပီး အနာဂတ္တြင္ ခ်ိတ္ 

ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ စီမံကိန္းေရးဆြရဲန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမွုမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ 

အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 



198 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ ဆ ။ ။ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားျပပိုစတာအတြင္း
ထည့္သြင္းရန္လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ား   

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားမ်ားျပားစြာတည္ရိွမႈေၾကာင့္ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြျဲခင္းတို႔တြင္အစိုးရဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ေျမအမ်ိဳးအစားခြျဲခားမႈျပပုိစတာ 

သည္ရပ္ရြာလူထုအားေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြျဲခင္းတို႔တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 

မိတ္ဆက္ေပးထားၿပီးမည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားသည္မည္သူ/မည္သည့္ဌာန၏နယ္ပယ္တြင္အက်ံဳး၀င္သည္ဟုေဖာ္ျပ 

ထားပါသည္။ပိုစတာကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပႆနာရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကရပ္ရြာလူထုအေန 

ျဖင့္မည္သည့္အစိုးရဌာနကိုဆက္သြယ္ရမည္ဟုနားလည္လာေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ေျမယာအသုံးခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိက္ရိုက္စီမံဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အဓိက၀န္ႀကီးဌာန သံုးခုရိွပါသည္ - စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန (MOALI)၊ သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန(MONREC) 

ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOHA) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုစီေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ မတူညီသည့္ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားအေပၚ စီမံဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 

ပိုစတာတြင္ ဦးစီးဌာနေျခာက္ခုေအာက္သုိ႔ အက်ံဳး၀င္ေသာ မတူညီသည့္ ေျမအမ်ိဳးအစား (၁၈) ခု ကိုေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေျမအမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီကိုမိတ္ဆက္တင္ျပရာ၌ထည့္သြင္းေဖာျ္ပရမည့္အခ်က္မ်ားအားေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 199 

 

 

စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန 

(MOALI) 
လယ္ယာေျမဆုိင္ရာမူ၀ါဒ၊ ေျမယာအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းတို႔အပါအ၀င္ ေျမယာစီမံ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ MOALI သည္ အဓိကအေရးပါေသာ၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္။ MOALI ေအာက္တြင္ေျမယာစီမံ 

အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတာ၀န္မ်ားယူထားသည့္ ဦးစီးဌာနသံုးခုရွိၿပီး ၎တို႔မွာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန 

(DALMS) ၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတုိ႔ျဖစ္သည္။  

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန (DALMS)   

DALMS (ယခင္က ေၾကးတုိင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန) သည္ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားအားထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ 

ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈျပေျမပုံမ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္တာ၀န္ရိွသည္။ DALMS သည္ လယ္ယာေျမအမ်ိဳးအစား (၈) မ်ိဳး 

အတြက္ စီမံဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး အဆိုပါေျမမ်ားအတြက္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္ (ပံုစံ ၇) ကိုေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ 

DALMS၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ေအာက္တြင္အက်ံဳး၀င္ေသာေျမအမ်ိဳးအစားဥပမာမ်ားမွာ-

 

 

 

 



200 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

၁။လယ္ေျမ (စပါးေျမ) - လယ္ေျမဆိုသည္မွာ သဘာ၀အရေသာ္လည္းေကာင္း၊လူတုိ႔ဖန္တီးေသာ နည္းလမ္းအရ 

ေသာ္လည္းေကာင္း စုိက္ပ်ိဳးေရ ရယူၿပီး ေရထိန္းသိမ္းႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ စပါးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေသာေျမ 

ျဖစ္သည္။ 

 

  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 201 

 

 

၂။ ယာေျမ - ရာသီအလိုက္သီးႏံွမ်ားအားစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္ မိုးေရကိုအဓိကအားထားေနရေသာ ေျမ။ 

 

၃။ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းရြက္ဟင္းသီးေျမ - ေရတုိ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအားစုိက္ပ်ိဳးေသာေျမ။ ဥပမာ - နံနံပင္။ 

 



202 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

၄။ ကိုင္းကၽြန္းေျမ - ရာသီအလုိက္ေရလႊမ္းမိုးခံရၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္အသံုးျပဳေသာေျမ။ 

 

၅။ ေတာင္ယာ - မိုးေရအေပၚ အဓိကမွီခုိအားထားရၿပီး ရာသီအလုိက္သီးႏွံမ်ားစုိက္ပ်ိဳးေသာေျမ။ 

 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 203 

 

 

၆။ႏွစ္ရွည္သီးႏံွေျမ - ရာဘာပင္၊ ဆီအုန္းပင္၊ စသျဖင့္ ေရရွည္စီးပြားေရးအလို႔ဌာစုိက္ပ်ိဳးၾကေသာေျမ။ 

 

၇။ ဓနိေျမ - ဓနိပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားေသာ/ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ေျမျဖစ္ၿပီး ဒီေရလိႈင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရသည္။ 

 



204 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

၈။ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ - ေရရွည္ သစ္သီးပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးေသာေျမ ၊ ဥပမာ - သရက္ပင္ႏွင့္ လိေမၼာ္ပင္။ 

 

  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 205 

 

 

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန 

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနသည္ ဆည္/ေရကာတာမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္း/တူးေျမာင္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။ 

 

  



206 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

၁။ဆည္/ေရကာတာမ်ားႏွင့္ဆည္ေျမာင္း/တူးေျမာင္းမ်ားေျမ - စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာဆည္/ေရကာတာမ်ားႏွင့္ 

ဆည္ေျမာင္း/တူးေျမာင္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာေျမ။ 

 

  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 207 

 

 

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန 

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ ငါးကန္မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈ ျပဳလုပ္သည္။ 

 

  



208 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

 

၁။ ငါးေမြးကန္ေျမ - ဥပေဒအရ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနကသတ္မွတ္ခြင့္ျပဳေသာေျမ၊ ၀.၂၅ ဧက (၁ ဧက၏ ေလးပံုတစ္ပံု) 

ထက္ပိုက်ယ္ေသာ ငါးကန္ေျမျဖစ္ၿပီး ငါးႏွင့္ပုစြန္မ်ားေမြးျမဴသည့္ေျမ။ 

 

  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 209 

 

 

သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန 

(MONREC) 
ယခင္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနတို႔ကို ေပါင္းစည္းၿပီး ယခု MONREC 

ဟုေခၚသည္။ MONREC ေအာက္တြင္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အဓိကက႑ႀကီး ႏွစ္ရပ္ ရိွသည္ - (၁) 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာ၊ (၂) သတၱဳတြင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ MONREC ၏ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ 

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနတုိ႔သည္ မတူညီေသာေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားအေပၚ စီမံဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသည္။ 

 

သစ္ေတာဦးစီးဌာန 

သစ္ေတာဟုသတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္ရွိ ဧရိယာမ်ားတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက အဓိကတာ၀န္ရွိသည္။ 

 

  



210 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

၁။သစ္ေတာကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ (PA) - ဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ား (ရွားပါးအပင္မ်ားႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ား) အား ထိန္းသိမ္း 

ကာကြယ္ေပးထားသည့္ သစ္ေတာနယ္ေျမျဖစ္သည္။ ဤတင္းက်ပ္ေသာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းအမ်ိဳးအစားတြင္ 

အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ား၊ သဘာ၀ႏွင့္ ေတာရုိင္းတိရစၦာန္မ်ားထိန္းသိမ္းနယ္ေျမႏွင့္ အျခား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး 

နယ္ေျမမ်ားပါ၀င္သည္။ ဤနယ္ေျမမ်ားတြင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္မွအပ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 

အရင္းအျမစ္မ်ားအသံုးျပဳခြင့္ လံုး၀မရွိပါ။ (ဥပမာ - အင္းေလးကန္) 

 

  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 211 

 

 

 

၂။ ႀကိဳး၀ိုင္းသစ္ေတာ (RF) - သစ္ေတာထုတ္ကုန္ထုန္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကာကြယ္ 

ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သစ္ေတာေျမျဖစ္သည္။ ေရေ၀ေရလဲေဒသမ်ားစီမံခန္႔ခြရဲန္၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာသစ္လုပ္ငန္းမ်ား 

အားစီမံခန္႔ခြဲ႔ရန္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားသစ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္စီမံခန္႔ခြရဲန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ႀကိဳး၀ုိင္းသစ္ေတာမ်ားအား 

တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသအစုအဖြဲ႔ပုိင္သစ္ေတာမ်ားသည္လည္း ဤ ႀကိဳး၀ုိင္းသစ္ေတာဧရိယာတြင္ 

ပါ၀င္သည္။ 

 

  



212 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

 

၃။ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ (PPF) - ႀကိဳး၀ိုင္းသစ္ေတာမဟုတ္သည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ သစ္ပင္မ်ားအားကာကြယ္ထိန္း 

သိမ္းရန္ႏွင့္  ထိုဧရိယာမ်ားတြင္ ေျမအသံုးျပဳမႈကိုကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဤသစ္ေတာေျမအမ်ိဳးအစား သည္ 

သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးအျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။အျခားစကားလံုးမ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပရမည္ဆုိပါလွ်င္သစ္ေတာေျမ 

မ်ားတြင္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမျဖစ္ေပၚေစရန္ခ်က္ခ်င္းကာကြယ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ဤ PPF သစ္ေတာေျမအမ်ိဳးအစား 

တြင္စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ္လည္း PPF သည္ သစ္ေတာကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

ေဒသအစုအဖြဲ႔ပုိင္သစ္ေတာမ်ားကိုလည္း ဤ PPF ဧရယိာမ်ားတြင္ေတြ႔ႏုိင္သည္။ 

 

  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 213 

 

 

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန 

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနသည္ သတၱဳတြင္းေျမမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။ 

 

  



214 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္  

 

 

သတၱဳတြင္းေျမ -  သတၱဳတူးေဖာ္ေရးေျမ။ ဥပမာ - သတၱဳတြင္းထိန္းသိမ္းေျမ၊ ေက်ာက္မ်က္ေျမႏွင့္ အျခားသတၱဳအရင္း 

အျမစ္မ်ား 

 

  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 215 

 

 

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOHA) 
အမွန္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ စီမံဆံုးျဖတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ရွိေသာ ေျမအားလုံးကို စီမံဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ျပည္ထဲ 

ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ရွိသည္ဟုဆုိႏုိင္သည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း (ေျမခြန္မ်ားအေပၚ မမူတည္ပါ)၊ 

ေက်းရြာ (သို႔မဟုတ္) ၿမိဳ႔ျပရိွ လူေနထုိင္ရာေျမကို တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္း အဌားခ်ထား 

မႈမ်ားအတြက္ ရရိွသည့္ေငြေၾကးကို စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပုိင္သစ္ေတာေျမမ်ားအား ရပ္ရြာဓေလ့ထံုးတမ္း 

အလုိက္အသံုးျပဳခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတုိ႔ကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပဳလုပ္သည္။ 

 

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD) 

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ သစ္ေတာမဟုတ္ေသာ၊ လယ္ယာေျမမဟုတ္ေသာ ေျမမ်ား 

အား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ခန္႔ခြခဲြင့္ရိွသည္။ GAD ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္အတြင္းက်ေရာက္ေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႔မွာ 

ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 
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၁။ေက်းရြာ/ၿမိ ႔ဳေျမ - လူေနထိုင္မႈႏွင့္အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 

ေျမ။ 
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၂။ေက်းရြာဘုံေျမ - ေက်းရြာတစ္ရြာလံုးက ဘံုေျမအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အထူးေျမျဖစ္သည္။ ဥပမာ - သခၤ် ိဳင္းေျမ၊ 

ေဘာလံုးကြင္း၊ ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္း၊ တစ္ရြာလံုးကအသံုးျပဳေသာ ေရကန္။ 

 

၃။ စားက်က္ေျမ - တိရစၦာန္မ်ားအတြက္ စားက်က္အျဖစ္အသံုးျပဳသည့္ေျမ။  
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၄။ သာသနာ့ေျမ - ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ စသျဖင့္ ဘာသာေရးအတြက္ 

ရည္ရြယ္ၿပီး သာသနာေရးဦးစီးဌာနက အႀကံျပဳေထာက္ခံေသာ ေျမ။ 

 

 

အျခားေသာ အစုိးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေျမ 
အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္မပါ၀င္ေသာေျမမ်ားအားအျခားေသာအစိုးရဌာနမ်ားကေနရာယူထားသည္။ဥပမာ 

အားျဖင့္ - မီးရထားလမ္းမ်ား၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ မီးတုိင္စိုက္ထူထားေသာဧရိယာ။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ဇ။ ။အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ 
နမူနာပုံစံမ်ားႏွင့္ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္ဇယားကြက္မ်ား 

နယ္နိမိတ္အတည္ျ႔ပဳလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း/ 

နယ္နိမိတ္အမွတ္အသား 
နယ္နိမိတ္အတည္ျပဳလမ္းေလွ်ာက္၍အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ေဖာင္ပုံစံကိုေအာက္တြင္နမူနာျပထားပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏စီမံကိန္းစမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္အဖြဲ႔မ်ားကဤေဖာင္ပံုစံကိုမိုဘုိင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း 

App တြင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။လက္ေတြ႔နယ္နိမိတ္လမ္းေလွ်ာက္မႈမ်ားမျပဳလုပ္မီ Values မ်ားအား မိုဘုိင္းအ 

ခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းေဖာင္ပုံစံအတြင္းသို႔ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ထားရပါမည္။ Data Collection Form ကုိ 

ကြင္းဆင္းဧရိယာတြင္ အသံုးမျပဳမီ ႀကိဳတင္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳၾကည့္ရန ္မေမ့သင့္ပါ။ 

အဆင့္ (၅) တြင္ေဖာျ္ပခ့ဲသည့္အတိုင္းကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏စီမံကိန္းစမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္အဖြဲ႔မ်ားက နယ္နိမိတ္အမွတ္ 

အသားႏွင့္နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရန္ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအေနအထားျပအေရာင္မ်ား 

(confidence level designation) အားအသံုးျပဳခဲ့သည္။ အစိမ္းေရာင္၊ အ၀ါေရာင္ႏွင့့္ အနီေရာင္တို႔ျဖင့္ အခ်က္ 

အလက္မ်ားအေပၚ ရပ္ရြာလူထု၏ နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈအေနအထားကုိ ျပသႏုိင္သည္။ 

 အစိမ္းေရာင္။ ။နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား(သို႔မဟုတ္) နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အျငင္းပြားဖြယ္ 

ရာမရိွဘဲပထ၀ီသြင္ျပင္လကၡဏာကိုရပ္ရြာလူထုအားလံုး(သို႔မဟုတ္) အမ်ားစုကေကာင္းစြာနားလည္သည္။ 

အဆိုပါသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားအားအမ်ားအားျဖင့္ ၿဂိဳဟ္တုပံုရိပ္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီးဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ 

အားျဖင့္ - လမ္းမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ား ပါ၀င္သည္။ 

 အ၀ါေရာင္။ ။နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား သို႔မဟုတ္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မရွင္းလင္းမႈအခ်ိ ႔ဳ 

သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအတြင္းရွင္းလင္းစြာနားလည္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာမ်ားအၾကားလည္း မရွင္း 

လင္းသည္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အဆိုပါသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားအေပၚ ပြင့္လင္းစြာျငင္းခံုမႈမ်ားမရိွသည့္တုိင္ ရွင္း 

လင္းစြာနားလည္မႈကား မရွိေပ။ ၎တို႔အား တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔က ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္သည္ဟု သံုးႏႈန္းသည္။ 

အဆုိပါဧရိယာမ်ားအေပၚတြင္ နယ္နိမိတ္လမ္းေလွ်ာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - 

လူသြားလမ္းမ်ား၊ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းေလးမ်ား၊ လွ်ိဳေျမာင္မ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 

 အနီေရာင္။ ။နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား(သို႔မဟုတ္) နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚ 

ေသာအခါ(သို႔မဟုတ္) အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားၿပီးသြားလာရန္မသင့္ေသာအခါတြင္ျဖစ္သည္။အဆိုပါပထ၀ီသြင္ 

ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးရပ္ရြာလူထုအတြင္း(သို႔မဟုတ္) အိမ္နီးခ်င္းရပ္ရြာလူထုႏွင့္အျငင္းပြားမႈျဖစ္ 

ေပၚေနမႈကိုျပသသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အခ်ိ ႔ဳေသာစီမံကိန္းစမ္းသပ္ေနရာမ်ားတြင္ေက်းရြာလူထုကနယ္နိမိတ္လမ္း

ေလွ်ာက္ျခင္းျပဳလုပ္ရာ၌ မပါ၀င္လိုဟုျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားသည္လည္း အနီေရာင္တြင္ ပါ၀င္ သည္။  
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ေက်းရြာနာမည္ေရြးခ်ယ္ပါ။ [ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိေက်းရြာမ်ားစာရင္း] 

 Ye Bu  ေရပ ူ

 Loi New လြယ္္လိင္း 

 Nyaung Lay Pin ေညာင္ေလးပင္ 

 Phyar Taung ဘုရားေတာင္ 

 အျခား 

ေက်းရြာ၏နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားအမည္ [ေက်းရြာအမည္ ေရးပါ] 

နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားအျဖစ္ေဖာ္ျပမည့္ 

အရာကို ေရြးခ်ယ္ပါ 

[ဘံု နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားစာရင္း] 

 သစ္ပင္ 

 ေခ်ာင္း 

 ျမစ္ 

 ေတာင္တန္း 

 ေတာင္ကုန္း 

 ဘုရား 

 ေရကန္ 

 အျခား 

အျခားရိွပါက ေဖာ္ျပပါ။ [နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားကို ေဖာ္ျပပါ] 

နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားတည္ေနရာ [GPS တည္ေနရာ] 

 လတၱီက်ဴ႔ 

 ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႔ 

နယ္နိမိတ္အမွွတ္အသားကို ဓါတ္ပံု ရိုက္ယူပါ [ဓါတ္ပုံ] 

ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအေနအထား- နယ္နိမိတ္အမွတ္ 

အသားသည္ အစိမ္းေရာင္လား၊ အ၀ါေရာင္လား၊ 

အနီေရာင္လား 

 

[စာရင္းထဲမွ ေရြးခ်ယ္ပါ] 

အစိမ္းေရာင္ 

အ၀ါေရာင္ 

အနီေရာင္ 

အ၀ါနဲ႔ အနီဆုိရင္ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ [ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအေနအထားအေၾကာင္း 

အက်ဥ္းခ်ံဳးရွင္းျပပါ] 

နယ္နိမိတ္ေပၚလမ္းေလွ်ာက္ၿပီးအခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ေဖာင္အတြက္အသံုးျပဳေသာရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္ 

ဇယားကြက္ကိုေက်းရြာနယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားအတြက္လည္း အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
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ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္း 
 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္အဖြဲ႔မ်ားက ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းပံုေဖာ္မႈမ်ား(Shapefiles)ကို ေအာက္ပါ 

ရည္ညႊန္းဇယားကို အသံုးျပဳ၍ ျပဳလုပ္ဖန္တီးခဲ့သည္  

 

 

Attribute Values 

အမည ္ [ေက်းရြာေဒသတြင္းအသံုးျပဳသည့္အမည္ကိုေဖာ္ျပပါ] 

အမ်ိဳးအစား ေခ်ာင္း၊ လမ္းမ၊ လူသြားလမ္း၊ အျခား 

ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအေနအထား အစိမ္း၊အ၀ါ၊အနီ 

အတည္ျပဳသည့္နည္းလမ္း ပံုရိပ္မ်ားအားDigital formအျဖစ္ေျပာင္း၍ ကြန္ျပဴ 

တာျဖင့္ process လုပ္ျခင္း၊ နယ္နိမိတ္ေပၚ လမ္း 

ေလွ်ာက္ျခင္း 

 

ေက်းရြာ၏ေျမယာအသုံးခ်မႈ 
ေျမယာအသုံးခ်မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုမူ ေက်းရြာေပၚမူတည္၍ သင့္ေလ်ာ္စြာမြမ္းမံမႈျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

Attribute Values 

အမည ္ [ေက်းရြာေဒသတြင္းအသံုးျပဳသည့္အမည္ကိုေဖာ္ျပပါ] 

အမ်ိဳးအစား ေဆးေပးခန္း၊ဘံုအသံုးျပဳေျမ၊လယ္ယာေျမ၊ထင္းစုိက္ခင္း၊သစ္ေတာ၊သခ်ၤ ိဳင္း၊ေစ်း၊ 

စားက်က္ေျမ၊ Mocrowave တာ၀ါတုိင္၊ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ဘုရား၊စုိက္ခင္း၊ 

ကစားကြင္း၊အမဲလုိက္ျခင္း/ေက်ာက္တံုးတူးေဖာ္ျခင္း၊စာသင္ေက်ာင္း၊ 

လူေနထုိင္သည့္ေနရာ၊ယုံၾကည္မႈအရအေလးအျမတ္ထားေသာေနရာ၊ 

ေရတြင္းေရကန္၊ ယာ ေျမ၊အျခား 
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အသံုးျပဳမႈအမ်ိဳးအစား [သီးႏံွအမ်ိဳးအစား] ၀ါး၊ ဌက္ေပ်ာ၊ နဂါးေမာက္၊ သရက္၊ စပါး၊ နာနတ္၊ ရာဘာ၊ 

ကၽြန္း၊ သီဟိုဠ္၊ အျခား 

ေက်းရြာက အသံုးျပဳခြင့္ [အထက္ေဖာ္ျပပါ ေျမအသုံးျပဳမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အသံုးျပဳေနေသာေက်းရြာ 

မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ပါ] 

ပိုင္ဆုိင္မႈ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက၊ ရပ္ရြာလူထု၊ အျခား 

 

LTP သည္ စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေျမယာအသံုးခ်မႈမွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

ဆုိင္ရာပုိမိုရွုပ္ေထြးေသာေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ နမူနာေမးခြန္းမ်ားကို ကိုးကားႏုိင္ရန္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ 

ျပထားပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ထိုေမးခြန္းရွည္မ်ားသည္အခ်ိန္အလြန္ေပးရၿပီး အေသးစိတ္ေလးနက္ 

ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမေပးႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရွိရသည့္အတြက ္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈသတင္းအခ်က္အလက္ 

ေကာက္ယူျခင္းကို ရိုးရွင္းေသာေမးခြန္းမ်ားျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
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ေက်းရြာအမည္ေရြးခ်ယ္ပါ [ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေက်းရြာမ်ားစာရင္း] 

 Ye Bu ေရပ ူ

 Loi New 

 Nyaung Lay Pin ေညာင္ေလးပင္ 

 Phyar Taung ဘုရားေတာင္ 

 အျခား 

ေျမအသုံးျပဳမႈအမ်ိဳးအစား [ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ားအျပားရိွသည္၊ ေရြးခ်ယ္ပါ] 

 ပ ဲ

 စပါး 

 စားက်က္ 

 ၀ါးခုတ္ရန္ 

 ထင္း 

 ကၽြန္း 

 နဂါးေမာက္ 

 သီဟိုဠ္ 

 သစ္မာ 

 ခုတ္ထြင္မီးရွိဳ႔၍ ေျမရွင္းျခင္း 

 ေက်ာက္တူးျခင္း 

 ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း 

 သရက္ 

 ေဆးေပးခန္း 

 အျခား 

အျခားရိွလွ်င္ေဖာ္ျပပါ [ေျမယာအသုံးခ်မႈကို ေဖာ္ျပပါ] 

ေျမယာအသုံးခ်ခြင့္ပုိင္ဆုိင္မႈ [စာရင္းထဲမွေရြးခ်ယ္ပါ] 

 အစိုးရ 

 ပုဂၢလိက 

 ရပ္ရြာလူထု 

 အျခား 

အျခားရိွေသးလ်ွင္ေဖာ္ျပပါ [ပိုင္ဆုိင္မႈအမ်ိဳးအစားကို ေဖာ္ျပပါ] 

ဒီေျမယာအသုံးျပဳမႈဟာလြန္ခဲ့တဲ့ 

၅နွစ္အတြင္းေျပာင္းလဲမႈရွိပါသလား 

[ေရြးခ်ယ္ပါ] 

 ရွိပါသည္ 

 မရိွပါ 

ရွိသည္ဆုိပါလွ်င္ ယခင္က ေျမယာ 

အသံုးခ်မႈအမ်ိဳးအစားက ဘာပါလဲ 

[အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္စာရင္းထဲမွ ယခင္က ေျမယာ အသံုးခ်မႈ 

အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ပါ] 

မွတ္ခ်က္  
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ေနာက္ဆက္တြဲ စ် ။ ။ေျမယာအသံုးအႏႈန္းဆိုင္ရာ 

အဘိဓာန္ 

This glossary provides definitions for internationally recognized land governance terms that are 

frequently used in the areas of land administration, land management, and efforts to strengthen the 

land tenure security of individuals, households, and communities. While additional terms are used that 

are unique to the Burma context, the purpose of this glossary is to bring greater awareness of 

internationally used terminology. 

ဤအဘိဓာန္သည္ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေျမယာစီမံခန္႕ခြေဲရးနွင့္၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင္႕ 

လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္လုံျခဳံေရးအတြက္ ပုိမိုခိုင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

သက္ဆုိင္သူမ်ားက မၾကာခဏ အသုံးျပဳျပီး၊ အျပည္ျပည္ဆုိ္င္ရာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေျမယာဆုိင္ရာ 

စကားရပ္မ်ား၏ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္္ဆုိခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သီးသန္႕ ထပ္မံအသုံးျပဳေသာ 

စကားရပ္မ်ားရိွေသာ္လည္း၊ ဤအဘိဓာန္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သုံးစြသဲည့္ စကားရပ္မ်ားကုိ 

ပုိမိုသိရွိလာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

Access to land: The local and/or legally recognized right to enter and use a physically defined area. 

Access rights may be obtained through family or group membership or through legally sanctioned 

processes such as allocation, purchase, and inheritance. Rights may be defined in terms of location, 

time, use, and the individual’s relationship to the community (Leonard & Longbottom, 2000). 

Access to land: ဆုိသည္မွာ ေျမျပင္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမေနရာ တစ္ခုသုိ႕ ၀င္ေရာက္၊ အသုံးျပဳရန္ 

ေဒသအေလ်ာက္္ နွင့္/သို႕မဟုတ္ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေျမယာကုိ 

ထိေတြ႕အသုံးျပဳခြင့္မ်ားအား မိသားစုထံမွျဖစ္ေစ၊ အဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ခြေဲဝျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း နွင့္ 

အေမြဆက္ခံျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ဥပေဒနွင့္အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ရရိွထားျခင္း ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ 

အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဒသ၊ အခ်ိန္၊ အသုံးျပဳမွဳနွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ၏ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းနွင့္ဆက္ႏြယ္မွဳအေပၚ မူတည္၍ 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိႏိုင္သည္။ ( လီယုိနတ္ နွင္႕ ေလာင္းေဘာ္တြန္၊ ၂၀၀၀) 

 

Adjudication of property rights: The process leading to a final and authoritative determination of the 

existing rights and claims of people to land. This may be in the context of First Registration, or it may 

be to resolve a doubt or dispute after First Registration. It may also be used in redistributive land reform 

processes. The process of adjudication should reveal what rights already exist, who holds them, and 

what restrictions or limitations exist on them (Ciparisse, 2003; UNECE, 1996). 
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Adjudication of property rights:  ဆုိသည္မွာ ေျမယာတြင္ရွိသည့္တည္ဆဲအခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ 

ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအေပၚ အျပီးသတ္ႏွင့္ အခြင့္အာဏာရွိေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ဦးတည္ 

သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပထမအၾကိမ္မွတ္ပုံတင္စဥ္တြင္လည္း ျဖစ္ေပၚနုိင္ျပီး၊ ပထမ အၾကိမ္ 

မွတ္ပုံတင္ျပီးေနာက္ ေပၚေပါက္သည္႕သံသယ သုိ႕ဟုတ္ အျငင္းပြားမွဳကုိ ေျဖရွင္းရာမွလည္း ျဖစ္ေပၚ နုိင္သည္။ 

ထုိ႕အတူ ေျမယာျပန္လည္ေ၀ျခမ္းေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွလည္း ေပၚေပါက္ နုိင္ပါသည္။ 

စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္က မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားရိွသည္၊ ယင္းတုိ႕ကုိမည္သူတုိ႕က လက္၀ယ္ထားသည္နွင့္ 

ယင္းတုိ႕အေပၚတြင္ မည္သည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားရွိ သည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္သင္႕ေပသည္။ 

( စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃၊ ယူအင္န္အီးစီအီး ၁၉၉၆) 

 

Adverse possession: The right under the law of someone who has occupied a piece of land for a 

prescribed, extended period of time, is behaving like an owner, and has not recognized another’s 

ownership to become the owner of the land. This is regardless of the fact that another owned the land 

when the occupant entered into the occupation (Bruce with Holt, 2011). 

Adverse possession:  ဆုိသည္မွာ ေျမတစ္ကြက္ကုိ သတ္မွတ္ကာလ သုိ႕မဟုတ္ တုိးခ်ဲ႕ကာလ အတြက္ 

လက္၀ယ္ထားရွိသူက အျခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ပိုင္ဆုိင္မွဳကုိ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ၊ ေျမပိုင္ရွင္ ျဖစ္လာေစရန္ 

ပုိင္ရွင္ကဲ႕သုိ႕ျပဳမူသည့္ ယင္း၏ဥပေဒအရ အခြင္႕အေရးျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနသည္ အျခား သူတစ္ဦးက 

ေျမကိုပုိင္ဆုိင္ေနခ်ိန္တြင္၊ လက္၀ယ္ရွိသူက ေျမအေပၚ ၀င္ေရာက္လက္၀ယ္ရယူျခင္းလည္း ျဖစ္ နုိင္သည္။ (ဘရုစ္ နွင့္ 

ေဟာ႕လ္ထ္၊ ၂၀၁၁) 

 

Agrarian reform: A program of activities designed to alter the agricultural structure of a country to 

increase agricultural production and improve standards of living of rural populations. Such reforms often 

include land reform or land tenure reform components (Bruce, 1998; Ciparisse, 2003). 

Agrarian reform: ဆုိသည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မွဳတုိးျမွင့္ရန္နွင္႕ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမွဳ 

အဆင္႕အတန္းမ်ားတုိးတက္ေစရန္ နုိင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ ျပဳလုပ္သည္႕ လွဳပ္ရွား မွဳ 

အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားတြင္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ သုိ႕မဟုတ္ 

ေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ အပိုင္းမ်ားလည္း ပါေလ့ရွိပါသည္။ (ဘရုစ္၊ ၁၉၉၈။ စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Agroforestry: A land use system where woody perennials are grown on the same piece of land as 

agricultural crops and/or livestock, resulting in both ecological and economic interactions between the 

different components (Ciparisse, 2003). 

Agroforestry: ေျမတစ္ကြက္တည္းအေပၚတြင္ ႏွစ္ရွည္သီးပင္မ်ားႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ေမြးျမဳေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္း အားျဖင့္ ေဂဟေဗဒႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳမႈ 

ရရိွေစနိုင္ေသာ ေျမအသံုးခ်မႈ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။  
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Agro-pastoralism: A land use system that combines both crop agriculture and animal husbandry with 

pasture uses (Ciparisse, 2003). 

Agro-pastoralism: စားက်က္ေျမတြင္ ေကာက္ပဲသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းနွင့္ တိရိစၦာန္ေမြးျမဴျခင္း ႏွစ္ရပ္လုံးကုိ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္႕ ေျမအသုံးခ်မွဳစနစ္ျဖစ္သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Alienation of land: The transfer of ownership rights in land or property to someone without regard to 

status, implying both the existence of private property and free will. In customary tenure systems, land 

is rarely seen as a commodity that can be traded at will, and the ability to alienate land is limited 

(Garner, 2009; UNECE, 1996). 

Alienation of land:  ေျမသို႕မဟုတ္ ပစၥည္း၏ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားကုိ တစ္စုံတစ္ဦးသုိ႕ မည္သည့္အေျခအေန 

တြင္မဆုိ ပုဂၢလိကပစၥည္းအျဖစ္ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအရ လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္စံနစ္မ်ားတြင္ ေျမကုိ စိတ္ၾကိဳက္ေရာင္း၀ယ္နုိင္သည္႕ ကုန္စည္တစ္ရပ္အျဖစ္ ျမင္နုိင္ခဲသည္႕အျပင္၊ 

ေျမလႊဲေျပာင္းျခင္းတြင္ အကန္႕အသတ္မ်ားရွိသည္။ (ဂါနာ၊ ၂၀၀၉။ ယူအင္္န္အီးစီအီး၊ ၁၉၉၆) 

 

Allocation of state land: The assignment of state land to an individual or group under specified tenure 

or use restrictions (USAID, 2013). 

Allocation of state land: နုိင္ငံပုိင္ေျမကို တစ္သီးပုဂၢလတစ္ဦးဦး သုိ႕မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခုခု သုိ႕ 

သတ္မွတ္ထားသည္႕ လုပ္ပုိင္ခြင္႕အရလည္းေကာင္း၊ အသုံးခ်မွဳတြင္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ 

ထပ္ဆင္႕လႊဲအပ္ျခင္း 

 

Alternative dispute resolution: A process of dispute resolution taking place out of the formal court 

structure using mechanisms upon which both parties have agreed, such as arbitration or mediation 

(Garner, 2009; Ciparisse, 2003). 

Alternative dispute resolution:  အျငင္းပြားသူႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က အျငင္းပြားမွဳကုိ ေျဖရွင္းသည့္လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ 

ပုံမွန္တရားရုံးမ်ားမွအပ၊ အနုညာတခုံသမာဓိေျဖရွင္းနည္း သုိ႕မဟုတ္ ညွိႏွဳိင္းေျဖရွင္းနည္းစသည္႕ ေျဖရွင္းနည္း 

ယႏၱရားတစ္ရပ္ရပ္ကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျငင္းပြားမွဳတြင္ပါ၀င္သူမ်ားက တင္ျပသည္႕ သက္ေသခံခ်က္နွင့္ 

ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကုိအေျချပဳ၍ ၾကားပုဂၢိဳလ္ သုိ႕မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် မွတ္ေပးသည္႕ 

အျငင္းပြားမွဳေျဖရွင္းေရး ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ (ဘလက္၊ ၂၀၀၉။ စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 
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Arbitration: A formal process of dispute resolution through which a neutral third party renders a decision 

based on evidence and arguments submitted by the parties in contention (Ciparisse, 2003; Garner, 

2009). 

Arbitration: အျငင္းပြားမွဳတြင္ပါ၀င္သူမ်ားက တင္ျပသည္႕ သက္ေသခံခ်က္နွင့္ ေလွွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကို 

အေျချပဳ၍ ၾကား ပုဂၢိဳလ္က ဆုံးျဖတ္ေပးသည္႕ ပုံမွန္ အျငင္းပြားမွဳေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ (စီပါရစ္စီ၊ 

၂၀၀၃။ ဂါနာ၊ ၂၀၀၉) 

 

Assurance of rights: The act or process of assuring a right (Garner, 2009). 

Assurance of rights: အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကုိ ေသခ်ာေစရန္ ျပဳလုပ္သည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္ (ဂါနာ၊ ၂၀၀၉) 

 

Beneficiary: A person for whose benefit property is held in trust, especially one designated to benefit 

from an appointment, disposition, or assignment (as in a will, insurance policy, etc.) or to receive 

something as a result of a legal arrangement or instrument (Garner, 2009). 

Beneficiary: ယုံမွတ္အပ္နွံမွဳတြင္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ပစၥည္း၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ျဖစ္သည္။ အထူး အားျဖင္႕ 

(ေသတမ္းစာ၊အာမခံေပၚလစီစသည္တုိ႕တြင္) ခန္႕ထားမွဳ၊အုပ္ခ်ဳပ္မွဳသို႕မဟုတ္ထပ္ဆင္႕တာ၀န္ေပးမွဳတုိ႕တြင္ အက်ိဳး 

ခံစားခြင့္ ရရိွရန္ သတ္မွတ္ထားသူကုိဆုိသည္။ 

 

Boundary: The physical demarcation on the ground or by a mathematical description, usually based on 

a coordinate system. The accuracy and cost of cadastral surveys is dependent on the accuracy needed 

for boundary descriptions. The accuracy should reflect factors such as the value of the land, the risk 

and cost of land disputes, and the information needs of the users of the cadaster (Ciparisse, 2003). 

Boundary: ကုိေအာ္ဒီနိတ္စနစ္ကုိ အေျချပဳ၍ ေျမျပင္တြင္ သို႕မဟုတ္ သခ်ၤာနည္းအရေဖာ္ျပခ်က္တြင္ 

နယ္နိမိတ္ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ ေျမပုံတုိင္းတာမွဳ၏ တိက်မွဳနွင့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ 

နယ္နိမိတ္ေဖာ္ျပခ်က္အတြက္လုိအပ္ေသာ တိက်မွဳအေပၚမူတည္သည္။ တိက်မွဳဟုဆုိရာတြင္ ေျမတန္ဖိုး၊ ေျမယာ 

အျငင္းပြားမွဳျဖစ္နုိင္ေျခ နွင့္ ကုန္က်စရိတ္၊ ႏွင္႕ ေျမပံုေျမစာရင္းကုိ အသုံးျပဳသူမ်ား လုိအပ္သည္႕ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 

 

Bundle of rights: Rights held in relation to access and utilization of land resources. These include, but 

are not restricted to, the right to sell, mortgage, and bequeath land; cut trees; cultivate; and construct 

homes. This bundle can be broken up, rearranged, and passed on to others. Some of these rights will 

be held by individuals, some by groups, and others by political entities (USAID, 2013). 
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Bundle of rights:  ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိေတြ႕၊ အသုံးခ်ခြင့္နွင္႕စပ္လ်ဥ္း၍ ထားရွိေသာ 

အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ေျမကို ေရာင္းရန္၊ ေပါင္ရန္၊ ေပးရန္ စသည္႕ အခြင့္ အေရးမ်ား၊ 

သစ္ပင္ခုတ္ရန္၊ စုိက္ပ်ိဳးရန္၊ အိမ္ ေဆာက္လုပ္ရန္အခြင့္အေရးမ်ား ပါ၀င္သည္။ ဤအခြင့္အေရး အစုကုိ ပုိင္းျခားရန္၊ 

ျပန္လည္စီစဥ္ရန္နွင့္ အျခားသူမ်ားသုိ႕ေပးအပ္ရန္တုိ႕ပါ၀င္သည္။ ယင္းအခြင့္အေရး အခ်ိဳ႕ကို 

တစ္သီးပုဂၢလမ်ားကလည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ကုိ အစုအဖြဲ႕မ်ားကလည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ကုိ နုိင္ငံေရး 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကလည္းေကာင္း ရရွိထားမည္။ ( ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Cadaster: A type of land information system that contains a set of records on land parcels. Specialized 

cadasters may support records of property rights (judicial cadaster), taxation (fiscal cadaster), or land 

use (land use cadaster). A multi-purpose cadaster will register many different attributes of land parcels 

(Ciparisse, 2003; UNECE, 1996). 

Cadaster: ေျမကြက္မ်ား၏မွတ္တမ္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ေျမသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ ပုံစံျဖစ္ပါသည္။ 

အထူးေျမစာရင္းမွတ္ပုံတင္မ်ားသည္ ပစၥည္းအခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ား (တရားေရးဆုိင္ရာ ေျမစာရင္း မွတ္ပုံတင္) ၊ 

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း (ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ေျမစာရင္းမွတ္ပုံတင္) ၊ သုိ႕မဟုတ္ ေျမအသုံးခ်မွဳ (ေျမအသံုးခ်မွဳဆုိင္ရာ 

ေျမစာရင္းမွတ္ပုံတင္) ကုိ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဘက္စုံ ေျမစာရင္းမွတ္ပုံတင္ တြင္မူ ေျမကြက္မ်ား၏ 

အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ မွတ္ပုံတင္ပါမည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃။ ယူအင္န္အီးစီအီး၊ ၁၉၉၆) 

 

Cadastral map: A map that shows the boundaries and ownership of land within a specified area. Some 

cadastral maps show details including district names, unique identifying numbers for parcels, certificate 

of title numbers, positions of existing structures, section or lot numbers and their respective areas, 

adjoining and adjacent street names, selected boundary dimensions, and references to prior maps 

(USAID, 2013). 

Cadastral map: သတ္မွတ္ထားသည့္ဧရိယာတစ္ခုအတြင္း ေျမ၏နယ္နိမိတ္မ်ားနွင္႕ ပုိင္ဆုိင္မွဳကုိ ေဖာ္ျပသည္႕ 

ေျမပံုျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေျမပံုမ်ားတြင္ ခရုိင္အမည္မ်ား၊ ေျမကြက္တည္ေနရာတိက်စြာေဖာ္ျပ သည္႕ 

ေျမကြက္နံပါတ္မ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မွဳအမွတ္ သက္ေသခံခ်က္၊ တည္ရွိသည္႕အေဆာက္အအုံမ်ား၏ အေနအထား၊ 

သက္ဆုိင္ရာဧရိယာမ်ား၏ အပုိင္း သုိ႕မဟုတ္ အကြက္နံပါတ္မ်ား၊ ဆက္စပ္ေနေသာ သုိ႕မဟုတ္ အနီးတြင္ရွိေသာ 

လမ္းအမည္မ်ား၊ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္နိမိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားနွင့္ ယခင္ေျမပံု မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား 

အပါအ၀င္ အေသးစိတ္ကုိေဖာ္ျပသည္။ ( ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Codification of customary law: The process of collecting, systematically organizing, and codifying the 

laws, customs, and practice of a community as they relate to land and related resources. The end 

product may be formalized into statutory law or code (USAID, 2013). 
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Codification of customary law: လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ရပ္၏ ေျမယာ အပါအ၀င ္ သက္ဆုိင္ရာ အရင္း 

အျမစ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္႕ ဥပေဒ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းနွင့္ က်င္႕စဥ္မ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္း၊ စနစ္တက်စုစည္းျခင္း နွင့္ 

မ်ိဳးတူစုျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင္႕ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဥပေဒ သုိ႕မဟုတ္ ကုိဓဥပေဒ တရား၀င္ 

ျပဌာန္းရန္ ရည္ရြယ္ ပါသည္။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Codified law: Laws, rules, and regulations that have been systematically collected and arranged, usually 

by subject, e.g., commercial code or criminal code (USAID, 2013). 

Codified law: စီးပြားေရးႏွင္႕ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကုိဓဥပေဒ သုိ႕မဟုတ္ ရာဇ၀တ္ကုိဓဥပေဒ က႕ဲသုိ႕ ၊ 

ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ သာမန္အားျဖင္႕ ဘာသာရပ္အလုိက္ စနစ္တက် 

စုစည္းျခင္းႏွင္႕စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Collateral: Property pledged as a guarantee for repayment of a loan. The most common form of 

immovable property used as collateral is the mortgage, a transfer of an interest in the land as security 

for a debt (Ciparisse, 2003; Leonard & Longbottom, 2000; UNECE, 1996). 

Collateral: အာမခံဆုိသည္မွာ ေခ်းေငြတစ္ရပ္ကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ အာမခံထားသည့္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ကို 

ရည္ညႊန္းသည္႕ စကားရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ မေရႊ႔ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အာမခံအျဖစ္ အသံုးမ်ားသည္႔ 

အရာမွာ ေျမယာေပါင္ႏွံမႈ ျဖစ္ျပီး ေျမယာအက်ိဳးစီးပြားတစ္ရပ္ကုိ လႊဲေျပာင္းမွဳတြင္ ေၾကြးျမီအတြက္ အာမခံအေနျဖင့္ 

ထားရွိသည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃။ လီယုိနတ္ နွင့္ ေလာင္းေဘာ္တြန္၊ ၂၀၀၀၊ ယူအင္အီးစီအီး၊ ၁၉၉၆) 

 

Collective ownership: A situation where holders of land rights are clearly defined as a group and have 

the right to exclude others from the enjoyment of those land rights (Münkner & Kaunianen, 2000). 

Collective ownership: စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္မွဳဆုိသည္မွာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အစုအဖြဲ႕အေနျဖင္႕သာ 

ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ထားသည္႕အေျခအေနျဖစ္ျပီး၊ ယင္းေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျခားသူမ်ားက 

ရယူခံစားျခင္းကုိ ပယ္ထုတ္နုိင္သည္႕အခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။ (မြန္းနာ နွင့္ ေကာ္နီယန္နင္၊ ၂၀၀၀) 

 

Common property: Land and other resources over which entitled beneficiaries, whether individual or 

community-defined, have specific common rights. The community controls the use of the common 

property and can exclude non-members from using it (Ciparisse, 2003). 

Common property: အမ်ားပုိင္ပစၥည္းဆုိသည္မွာ တစ္သီးပုဂၢလက အေနျဖင္႕ ျဖစ္ေစ၊ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း 

အေနျဖင္႕ ျဖစ္ေစ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိ သူမ်ားက ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသည္႕ ေျမယာနဲ႕ အျခားသယံဇာတမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ားပိုင္ပစၥည္း မ်ား အသုံးျပဳမွဳကုိ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းက ထိန္းခ်ဳပ္သည္႕အျပင္ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း၀င္မဟုတ္သူမ်ားက 

ယင္းတုိ႕ကို အသုံးျပဳမွဳအား ပယ္ထုတ္နုိင္ပါသည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 
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Communal ownership: A situation where rights to use resources are held by a community. While these 

rights may include communal rights to pastures and forests, they may also include exclusive private 

rights to agricultural land and residential plots (Ciparisse, 2003). 

Communal ownership:  လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းပုိင္ဆုိင္မွဳဆုိသည္မွာ အရင္းအျမစ္မ်ား အသုံးျပဳခြင့္မ်ားကုိ လူ႕အဖြဲ႕ 

အစည္းက ရယူထားသည္႕အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ စားက်က္၊သစ္ေတာမ်ား နွင့္ 

သက္ဆုိင္သည့္ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း၏အခြင့္အေရးမ်ား ပါ၀င္သည္႕အျပင္၊ စုိက္ပ်ိဳးေျမနွင့္ လူေနထုိင္ရာေျမကြက္ 

မ်ားနွင္႕စပ္လ်ဥ္းသည္႔ သီးသန္႕ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ပါ၀င္နုိင္ပါသည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Compensation: The payment made for property taken or adversely affected by another. Compensation 

payments for land are generally related to expropriation exercises, but may also include planning and 

zoning restrictions (Ciparisse, 2003). 

Compensation: ေလ်ာ္ေၾကးဆုိသည္မွာ အျခားသူတစ္ဦးက ပစၥည္းကုိ ရယူသည္႕အတြက္ သို႕မဟုတ္ 

အက်ိဳးဆန္႕က်င္ေဆာင္ရြက္သည္႕အတြက္ ေငြေပးေခ်မွဳ ျဖစ္ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်မွဳမ်ားသည္ ေယဘုယ် 

အားျဖင္႕ ေျမသိမ္းယူမွဳမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ စီမံကိန္းေရးဆြျဲခင္းနွင္႕ ဇုန္နယ္ေျမ ကန္သတ္ျခင္းမ်ားလည္း 

ပါ၀င္နုိင္ပါသည္။  

 

Concession: A specialized form of lease, generally defined as a grant of specific rights and privileges 

over property by a government to an individual or company to develop the resources of the property, 

such as a mining concession, forestry concession, a concession to build a canal, or a concession to 

manage a government property. Payments for concessions may be related to the volume of sales or 

resources extracted, rather than a fixed annual rental payment (USAID, 2013). 

Concession: လုပ္ကုိင္ခြင့္ဆုိသည္မွာ ပစၥည္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစုိးရက တစ္သီးပုဂၢလတစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ 

ကုမၸဏီတစ္ခုအား၊ သတၱဳတူးေဖာ္မွဳလုပ္ကုိင္ခြင့္၊ သစ္ေတာလုပ္ကုိင္ခြင္႕၊ တူးေျမာင္းတည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ 

သုိ႕မဟုတ္ အစုိးရပိုင္ပစၥည္းတစ္ခုအား စီမံခန္႕ခြရဲန္ လုပ္ကုိင္ခြင့္စေသာ၊ ပစၥည္းနွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္႔ 

အရင္းအျမစ္မ်ားအား ဖြ႕ံျဖိဳးေစရန္၊ ေယဘုယ်အားျဖင္႕ သီးသန္႕ အခြင့္အေရးနွင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား သတ္မွတ္ 

ခြင့္ျပဳကာ၊ အငွားခ်ထားသည္႕ အထူးပုံစံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

 

Condominium: A form of ownership where parts of a property are owned individually (for example, 

apartments in the same building) and parts of the property are owned jointly (such as stairways, 

common areas, and other components integral to the design of the property) (Ciparisse, 2003; Münkner 

& Kaunianen, 2000). 
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Condominium: စုေပါင္းပုိင္အေဆာက္အအုံ ဆုိသည္မွာ (အခန္း စသည္႕) ပစၥည္း၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ 

တစ္သီး ပုဂၢလမ်ားက ပုိင္ဆုိင္ျပီး၊ (စက္ေလွကား၊ စုေပါင္းဧရိယာနွင့္ ဒီဇုိင္းအရ 

ပစၥည္း၏အျခားအစိတ္အပုိင္းမ်ားစသည္႕) ပစၥည္း၏အခ်ိဳ႕အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ပူးတြပဲုိင္ဆုိင္ၾက သည္႕ ပုိင္ဆုိင္မွဳ ပုံစံ 

ျဖစ္ပါသည္။ (စီပါရစ္စ္၊ ၂၀၀၃။ မြန္ကာ ႏွင္႕ ေကာင္နီရာနင္၊ ၂၀၀၀) 

 

Continuum of land rights: The range of possible forms of tenure, from informal land rights to registered 

freehold rights (UN-HABITAT, 2008) 

Continuum of land rights: ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိမွဳ ဆုိရာတြင္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ 

ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားမွစ၍ မွတ္ပုံတင္ထားသည္႕ ဘုိးဘြားပုိင္ အခြင့္အေရးမ်ား အထိ ပါ၀င္ပါသည္။ လုပ္ကိ္ုင္ခြင့္ 

ပုံစံမ်ား၏ အခ်ိန္အတုိင္းအတာအေလ်ာက္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူနိင္ပါ သည္။ 

(ယူအင္န္-ဟက္ဘိတက္၊ ၂၀၀၈) 

 

Co-ownership: Property held jointly by two or more people. The enjoyment of a property in co-

ownership is said to be in undivided shares, in that each person has the same right to any part of the 

property. There are two forms of co-ownership: joint tenancy and tenancy in common (Ciparisse, 2003). 

Co-ownership: အတူပုိင္ဆုိင္မွဳဆုိသည္မွာ လူနွစ္ဦး သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ဦးထက္ပုိသူမ်ားက ပစၥည္းကုိ အတူပုိင္ဆုိင္မွဳ 

ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္းတစ္ရပ္ကုိ အတူပုိင္ဆုိင္ရာတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ မခြျဲခမ္းထားသျဖင္႕၊ ထုိသူအသီးသီးသည္ 

ပစၥည္း၏ မည္သည္႕အစိတ္အပုိင္းကုိမဆုိ တူညီေသာ အခြင့္အေရးရွိၾကပါသည္။ အတူ ပုိင္ဆုိင္မွဳပုံစံ ႏွစ္မ်ိဳးရွိျပီး၊ 

ပူးတြပဲုိင္ဆုိင္မွဳနွင့္ စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္မွဳတုိ႕ျဖစ္သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Customary land law: A community’s mechanism for regulating the right to use land through customary 

practice, rather than through written law (Ciparisse, 2003). 

Customary land law: ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ ေျမယာဥပေဒဆိုသည္မွာ ျပ႒ာန္းဥပေဒအစား 

ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိ္င္ရာစနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေျမယာအသုံးခ်ခြင့္ကုိ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္နုိင္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက 

က်င္႕သုံးသည္႕ ယႏၱရားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  

 

Customary land rights: The holding of land in accordance with customary law or tradition. Customary 

land law regulates rights to enjoy use of land that arises through customary, unwritten practice, rather 

than through written or codified law (Ciparisse, 2003). 

Customary land rights: ဓေလ႕ထုံးတမ္းဆုိင္ရာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားဆိုသည္မွာ ဓေလ႕ ထုံးတမ္း ဥပေဒ 

သုိ႕မဟုတ္ ရိုးရာဓေလ႕နွင္႕အည ီ ေျမယာဦးပုိင္ထားရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဓေလ႕ထုံးတမ္းဆုို္င္ရာ 

ေျမယာဥပေဒသည္စာျဖင္႕ေရးသားမထားျခင္းမရွိေသာ ဓေလ႕ထုံးတမ္းဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈ ပုံစံမ်ားအား 
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ေရးသားျပဌာန္းထားေသာ တစ္နည္းအားျဖင့္ စုစည္းျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားထက္ ေျမအသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္သည္႔ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပုိမို စနစ္က်ေစသည္။  

 

Customary land tenure: The rules generated and enforced by a community or larger sub-state polity to 

govern the holding and use of land by its members. Customary rules are typically but not always 

unwritten (Bruce with Holt, 2011). 

Customary land tenure:  ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင့္ဆုိသည္မွာ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခု သုိ႕မဟုတ္ 

ယင္းထက္ပုိမုိၾကီးမားေသာ အဖြ႕ဲအစည္းက ေျမယာကို မိမိအဖြဲ႕၀င္ မ်ားက လက္၀ယ္ထားျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းတြင္ 

က်င္႕သုံးရန္ ျပဌာန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား ျဖစ္သည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္း နည္းဥပေဒမ်ားသည္ 

သာမန္အားျဖင္႕ စာျဖင္႕ေရးသားထားေလ႕မရွိပါ။ (ဘရုစ္ နွင့္ ေဟာ့လ္တ္၊ ၂၀၁၁) 

 

Customary law: Law consisting of customs that are accepted as legal requirements or obligatory rules 

of conduct; practices and beliefs that are so vital and intrinsic a part of a social and economic system 

that they are treated as if they were laws. (Black, 2009) 

Customary law: ဓေလ႕ထုံးတမ္းဥပေဒ ဆုိသည္မွာ ဥပေဒလိုအပ္ခ်က္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ အျပဳအမူဆုိင္ရာ 

မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ နည္းဥပေဒမ်ားဟု လက္ခံထားေသာ ဓေလ႕ထုံးတမ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္သည္ဟု 

မွတ္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ လူမွဳေရးနွင္႕စီးပြားေရးစနစ္တြင္ အေရးၾကီးျပီး၊ အေျခခံက်သည္႕ က်င္႕စဥ္မ်ားနွင္႕ 

အယူအဆမ်ားပါ၀င္သည္႕ ဥပေဒျဖစ္သည္။ (ဘလက္၊ ၂၀၀၉) 

 

Decentralization: The transfer of administrative powers (decision-making, executive, and fiscal) to lower 

levels of government, with varying degrees of autonomy (USAID, 2013). 

Decentralization: ဆုိသည္မွာ (ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႕ခြျဲခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရး) အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အာဏာမ်ားကို 

လက္ေအာက္ခံ အစုိးရမ်ားသုိ႕ ၊ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ခြင့္အဆင့္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္၍၊ လႊဲေျပာင္း ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

(ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Deed: The written document, or contract, that transfers title (ownership) or an interest in real property 

to another person (USAID, 2013). 

Deed: စာခ်ဳပ္ဆုိသည္မွာ မေရႊ႕မေျပာင္းနုိင္ေသာပစၥည္း၏ ဆုိင္ေရးဆုိင္ခြင့္ (ပုိင္ဆုိင္ခြင့္) သုိ႕မဟုတ္ ယင္းပစၥည္းမွ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ တစ္ရပ္၏ ကုိ အျခားသူတစ္ဦးသုိ႕ လႊဲေျပာင္းေပးသည္႕ စာတမ္းအမွတ္ အသား သုိ႕မဟုတ္ 

ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ကုိဆုိသည္။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 
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Deeds registration: A system of proof of property ownership and interests, based on the registration of 

transfer and other deeds. A deeds registration system is limited in that it does not provide a guarantee 

of title. All that it typically provides is access into the chain of transactions that can be used to prove 

title (Ciparisse, 2003). 

Deeds registration: လႊဲေျပာင္းမွဳကုိမွတ္ပုံတင္ျခင္းနွင္႕အျခားစာခ်ဳပ္မ်ားကုိအေျချပဳ၍ ပစၥည္း၏ ပုိင္ဆုိင္ မွဳနွင့္ 

အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ သက္ေသျပဳသည္႕စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္စနစ္သည္ ကန္႕သတ္ ခ်က္ 

မ်ားရိွျပီး၊ ဆုိင္ရာဆုိင္ခြင့္ကုိ အာမ မခံေပ။ ယင္းစနစ္က ပံုမွန္အားျဖင္႕ ဆုိင္ရာဆုိင္ခြင့္ကုိ သက္ေသျပရန္အတြက္ 

အသုံးျပဳနိုင္သည္႕ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မွဳကြင္းဆက္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳပါသည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Demarcation: The marking-out of the boundaries of each land parcel on the ground (UNECE, 1996). 

Demarcation:  နယ္နမိတ္ ပိုင္းျခားခ်က္ဆုိသည္မွာ ေျမျပင္ရိွ ေျမကြက္အသီးသီး နယ္နိမိတ္မ်ားကို 

ပုိင္းျခားမွတ္သားမွဳ ျဖစ္ပါသည္။ (ယူအင္န္အီးစီအီး၊ ၁၉၉၆) 

 

Dispute resolution: The settlement of conflict between groups or individuals. The factors determining 

how societies deal with internal disputes are related to the formal authority structures of courts and 

written law or traditional authority structures of family, village councils, and leadership figures. Dispute 

resolution may be formal (recognized by law and the state administration system for dispute resolution) 

or informal (community-based adjudication or mediation). Decisions made under informal resolution 

mechanisms are not always legally binding (Leonard & Longbottom, 2000). 

Dispute resolution: အစုအဖြဲ႕မ်ား သုိ႕မဟုတ္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားအၾကားရွိ ပဋိပကၡကုိ ေျဖရွင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက မိမိတုိ႕၏ အတြင္းေရးအျငင္းပြားမွဳမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ အဆုံးအျဖတ္ျပဳ သည္႕အခ်က္မ်ားမွာ 

တရားရုံးမ်ား၏အခြင့္အာဏာတည္ေဆာက္မွဳမ်ား၊ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ား၊ မိသားစု၊ ေက်းရြာ ေကာင္စီမ်ားနွင့္ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ရုိးရာအာဏာတည္ေဆာက္မွဳမ်ားႏွင္႕ ဆက္စပ္ပါသည္။ အျငင္းပြားမွဳ ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ ( 

အျငင္းပြားမွဳဆုံးျဖတ္ျခင္းအတြက္ ဥပေဒနွင့္ နိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အရ အသိအမွတ္ ျပဳထားသည္႕) 

ပုံမွန္ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္နုိင္သကဲ႕သုိ႕၊ (လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းအေျခခံ၍ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 

ညွိႏွိဳင္းဆုံးျဖတ္ျခင္းကဲ႕သုိ႕ေသာ) ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ျခင္းလည္း ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ 

ယႏၱရားမ်ားအရ ဆုံးျဖတ္သည္႕ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာစီရင္ျခင္းအရ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ားသည္ အစဥ္အျမဲ စည္းေႏွာင္အား 

ရွိသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ( လီယုိနတ္ နွင့္ ေလာင္းေဘာ္တြန္၊ ၂၀၀၀) 

 

Easement: The right of use over the property of another, for example, the right of access or the right 

of passage of utilities. (USAID, 2013) 
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Easement: အျခားသူ၏ပစၥည္းအေပၚ အသုံးျပဳခြင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- အသုံးျပဳသည္႕ပစၥည္းကုိ ထိေတြ႕ 

အသုံးျပဳခြင့္နွင့္ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္။ (ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Eviction (of tenants and farm workers): The dispossession by law from a plot of land or rental property 

that had been occupied or leased (Ciparisse, 2003; Garner, 2009). 

Eviction (of tenants and farm workers): (သီးစားသူရင္းဌား နွင့္ လယ္ယာအလုပ္သမားမ်ား အား) နွင္ထုတ္ျခင္း။

 ယခင္က လက္၀ယ္ထားရွိေသာ သို႕မဟုတ္ ငွားရမ္းထားေသာ ေျမကြက္ သုိ႕မဟုတ္ ငွားရမ္းသည္႕ပစၥည္းမွ 

ဥပေဒအရ လက္၀ယ္ရွိမွဳမွ ဖယ္ရွားျခင္း။ 

 

Expropriation: The taking of land or property from the rightful owners, often in pursuit of government-

sanctioned public purpose. Land may be expropriated legally by the state under compulsory acquisition 

or compulsory purchase procedures. The processes for expropriation should include a basis for setting 

compensation for the loss of the owner expropriated (Ciparisse, 2003; Leonard & Longbottom, 2000). 

Expropriation: အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အမ်ားအားျဖင္႕ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ အခြင့္အမိန္႕အရ 

ပုိင္ရွင္အစစ္အမွန္မ်ားထံမွ ေျမယာ သုိ႕မဟုတ္ ပစၥည္းကုိ ရယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္၏ ေျမသိမ္းယူျခင္း 

သုိ႕မဟုတ္ အတင္းအၾကပ္၀ယ္ယူျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ ေျမယာကုိ ဥပေဒနွင့္အညီ သိမ္းယူနုိင္သည္။ 

ေျမသိမ္းယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သိမ္းယူခံရသည္႕ေျမပိုင္ရွင္၏ ဆုံးရွဳံးမွဳအတြက္ 

ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္သည္႕အေျခခံလည္း ပါ၀င္သင္႕သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃။ လီယုိနတ္ နွင့္ ေလာင္းေဘာ္တြန္၊ 

၂၀၀၀)  

 

Fragmentation: The division of land into units too small for rational exploitation, usually as a result of 

the system of inheritance (UNECE, 2004). 

Fragmentation: စိတ္ပို္င္းျခင္း။ ေယဘုယ်အားျဖင္႕ အေမြဆက္ခံမွဳစနစ္ေၾကာင္႕၊ ေျမကို ယုတၱိ အားျဖင္႕ 

အသုံးျပဳ၍မရေလာက္ေအာင္ အလြန္ေသးငယ္စြာ စိတ္ပုိင္းျခင္း (ယူအင္န္အီးစီအီး၊ ၂၀၀၄) 

 

Freehold: The right to full private ownership of land, free of any obligations to the state other than 

payment of taxes and observance of land use controls, imposed by the state in the public interest. This 

term is used interchangeably with private property or “private land ownership” (Bruce, 1998; Leonard 

& Longbottom, 2000). 

Freehold: နုိင္ငံေတာ္သုိ႕ ေျမခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္နွင့္                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားသည္႕ ေျမအသံုးခ်မွဳထိန္းကြပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ 

မွအပ၊ နိုင္ငံေတာ္အေပၚ မည္သည္႔တာဝန္မွ် မရိွဘဲ ေျမယာကုိ ပုဂၢလိက အျပည္႕အ၀ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ျဖစ္သည္။ 
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ဤစကားရပ္ကုိ "ပုဂၢလိကပစၥည္း" သို႕မဟုတ္ " ပုဂၢလိကေျမယာပိုင္ဆုိင္မွဳ" စကားရပ္မ်ားနွင့္ ေျပာင္းလဲ သုံးစြသဲည္။ ( 

ဘရုစ္၊ ၁၉၉၈။ လီယုိနတ္ နွင္႕ ေလာင္းေဘာ္တြန္၊ ၂၀၀၀)  

 

Geographical information systems (GIS): A set of computer tools for collecting, storing, retrieving, 

analyzing, transforming, and displaying spatial data (Ciparisse, 2003; UNECE, 1996). 

Geographical information systems (GIS): ဂ်ီအုိင္အက္စ္ ဆုိသည္မွာ ေျမဧရိယာဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

စုေဆာင္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္ထုတ္ယူျခင္း၊ အနုစိတ္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ ေဖာ္ျပျခင္းျပဳသည္႕ 

ကြန္ပ်ဴတာ ကိရိယာအစုျဖစ္ပါသည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃။ ယူအင္အီးစီအီး၊ ၁၉၉၆) 

 

Illegal/informal occupation: The occupation of land or housing by an individual or household without 

formal approval from the legal owner (state or private). Illegal occupation ranges from an individual 

squatting on the property of another to informal settlements where large areas of land are occupied by 

many people (USAID, 2013). 

Illegal/informal occupation: (အစုိးရ သုိ႕မဟုတ္ ပုဂၢလိက) ဥပေဒနွင္႕အညီပိုင္ဆိုင္သူထံမွ တရား၀င္ 

အတည္ျပဳခ်က္မရရိွဘဲ၊ ေျမယာ သုိ႕မဟုတ္ အုိးအိမ္ကုိ တစ္သီးပုဂၢလ သို႕မဟုတ္ မိသားစုတစ္ခုက လက္၀ယ္ 

ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။ တရားမ၀င/္ဥပေဒႏွင္႕မညီဘဲ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္းသည္ အျခားသူ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈကို တစ္သီးပုဂၢလ 

က်ဴးေက်ာ္ျခင္းမွ ေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာကုိ လူမ်ားစြာက လက္၀ယ္ထားျခင္းအထိ ပါ၀င္သည္။  

 

Immovable property: See real estate/real property. မေရႊ႕မေျပာင္းနုိင္ေသာပစၥည္းကုိ ၾကည္႕ပါ။ 

 

Indigenous tenure systems: Rights specific to a particular ethnic group, evolved through interaction of 

culture and environment and overseen by authorities whose legitimacy is based on occupation and 

spiritual ties to the locality (Leonard & Longbottom, 2000; Münkner & Kaunianen, 2000). 

Indigenous tenure systems: တုိင္းရင္းသားလုပ္ပုိင္ခြင့္စနစ္မ်ား ဆုိသည္မွာ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္တုိ႕၏ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုတစ္ခု အတြက္ သီးသန္႕ 

ရပုိင္ခြင့္မ်ားျဖစ္ျပီး အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ယင္းေဒသႏွင့္သက္ဆုိင္သည္႔ လက္၀ယ္ရွိမွဳနွင္႕ 

ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မွဳတုိ႕ေပၚ အေျခခံ၍ ၾကီးၾကပ္သည္႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္စနစ္မ်ားျဖစ္သည္။ (လီယုိနတ္ ႏွင္႕ 

ေလာင္းေဘာ္တြန္၊ ၂၀၀၀။ မြန္ကနာ ႏွင္႕ ေကာင္းနီရာနင္၊ ၂၀၀၀) 
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Informal property: Rights that lack formal, official recognition and protection. In some cases, informal 

property rights are illegal, i.e., held in direct violation of the law. In other cases, informal property may 

be “extra-legal,” i.e., not against the law, but not recognized by law (Ciparisse, 2003). 

Informal property: ပုံမွန္၊ တရား၀င ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင္႕အကာအကြယ္ေပးျခင္းမရိွေသာ အခြင့္အေရး 

မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ဥပေဒနွင္႕မညီပါ။ ဥပမာ- ဥပေဒကို 

တုိက္ရုိက္ခ်ိဳးေဖာက္၍ လက္၀ယ္ထားျခင္း။ အျခားကိစၥမ်ားတြင္မူ၊ တရားမ၀င္ပစၥည္းမွာ " ဥပေဒျပင္ပ" မ ွ ျဖစ္သည္။ 

ဥပမာ- ဥပေဒႏွင္႕မဆန္႕က်င္သည္႕တုိင္၊ ဥပေဒက အသိအမွတ္မျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Informal settlements: Areas where a large number of people illegally occupy land and build housing and 

businesses. Informal settlements, also called “squatter settlements,” are generally located on the 

periphery of urban centers and are created because of a lack of access to urban land or housing. Rights 

to the property are not recognized by the state. Tenure in informal settlements is insecure, and the 

property is not part of the formal property or financial markets (USAID, 2013). 

Informal settlements: ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ေနထုိင္မွဳမ်ား ဆုိသည္မွာ လူမ်ားစြာက ဥပေဒနွင့္မညီပ ဲ ေျမယာ 

လက္၀ယ္ထားရွိျပီး၊ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကို္င္သည္႕ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ 

ထိုကဲ့သို႕ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ေနထုိင္မွဳမ်ားကုိ " က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္မွဳမ်ား" ဟုလည္း ေခၚသည္။ ယင္းတုိ႕မွာ 

အမ်ားအားျဖင္႕  ျမိဳ႕ျပင္ေဒသ မ်ားတြင္ တည္ရွိျပီး၊ ျမိဳ႕တြင္းေျမယာ သို႕မဟုတ္ အိမ္ရာမ်ားနွင္႕ အဆက္အသြယ္ 

ဆက္သြယ္မွဳမရွိ၍ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေပ။ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ အိမ္ရာမ်ားတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မွာ မေသခ်ာပဲ၊ ယင္းပုိင္ဆိုင္မႈသည္ ပုံမွန္ 

ပစၥည္း သုိ႕မဟုတ္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းလည္းမဟုတ္ပါ။ ( ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Joint ownership: Ownership by two or more persons of the same property. The individuals, who are 

called joint tenants, share equal ownership of the property and have the equal, undivided right to keep 

or dispose of the property (Lehman & Phelps, 2005). 

Joint ownership: ပူးတြပဲုိင္ဆုိင္မွဳ ဆုိသည္မွာ ပိုင္ဆို္င္မႈ တစ္ခုတည္းကုိ နွစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ နွစ္ဦးထက္ ပုိသူမ်ားက 

ပူတြပဲုိင္ဆုိင္သည္႕ ပုိင္ဆုိင္မွဳ အထူးပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ပူးတြဲသီးစားသူရင္းဌား တစ္ဦးခ်င္းသည္လည္း 

ေ၀မွ်ပုိင္ဆုိင္နုိင္ခြင့္ရိွၾကျပီး၊ ထုိပုိင္ဆုိင္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္နွင့္ ထုခြစဲီမံရန္ ပုိင္းျခားမထားေသာ အခြင့္အေရးရွိသည္။ 

(လာမင္း နွင္႕ ဖဲလ္ပဲစ္၊ ၂၀၀၅) 

 

Land access: The opportunity to acquire and use land; also, the fact of having acquired access (Bruce 

with Holt, 2011). 
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Land access: ေျမယာကုိရယူအသုံးျပဳနုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းျဖစ္သည္။ ထုိ႕အတူ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခြင့္ရျပီးသည္႕   

အခ်က္လည္းပါ၀င္သည္။ (ဘရုစ္ နွင့္ ေဟာ႕လ္တ္၊ ၂၀၁၁) 

 

Land administration: The management of information about the ownership, value, and use of land and 

its associated resources. The function of a land administration system is to record, maintain, and make 

available information that can create security of tenure and support the land market (UNECE, 2004). 

Land administration: ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိသည္မွာ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မွဳ၊ တန္ဘုိး၊ ေျမအသုံးျပဳမွဳနွင္႕ 

ဆက္စပ္သည္႕ အရင္းအျမစ္မ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႕ခြမဲွဳကုိဆုိသည္။ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္၏ 

လုပ္ငန္းတာ၀န္မွာ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္နွင္႕ ေျမယာေစ်းကြက္ကုိ ခုိင္မာေစနိုင္ သည္႕ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 

မွတ္တမ္းတင္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္နွင္႕ ရယူနိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ (ယူအင္အီးစီအီး၊ ၂၀၀၄) 

 

Land allocation: The process through which the state distributes land resources in ownership or use 

rights. State land resources allocated/distributed may be from the existing state asset base, the result 

of a land reform program where larger (formerly private) landholdings have been broken up for 

allocation, or the land assets of former collectives or cooperatives. In customary tenure systems, the 

term refers to the process through which the traditional leader gives land use rights to individuals or 

families (USAID, 2013). 

Land allocation: ေျမယာေ၀ျခမ္းေရးဆုိသည္မွာ နုိင္ငံေတာ္က ေျမယာအရင္းအျမစ္ပုိင္ဆုိင္မွဳ သုိ႕မဟုတ္ 

အသုံးျပဳမွဳအခြင့္အေရးမ်ားကို ခြေဲ၀ေပးသည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ေ၀ျခမ္း ထားသည္႕/ခြေဲ၀ထား သည္႕ 

နုိင္ငံေတာ္ပုိင္ေျမယာအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ လက္ရွိနုိင္ငံေတာ္ပုိင္ မ တည္ပစၥည္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း 

ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မွ လည္းေကာင္း (ယခင္က တစ္သီးပုဂၢလပုိင္သည္႕) ပုိမုိၾကီး မားေသာ 

ေျမယာဦးပုိင္မ်ားကုိ ေျမယာေ၀ျခမ္းေရးအတြက္ စိတ္ပုိင္းထားမွဳမွ လည္းေကာင္း သို႕မဟုတ္ ယခင္ 

စုေပါင္းအဖြဲ႕အစည္း သုိ႕မဟုတ္ သမ၀ါယမမ်ား၏ ေျမယာ မ တည္ပစၥည္းမ်ားမွလည္း လည္းေကာင္း 

ခြေဲဝေပးနုိင္သည္။ ဓေလ႕ထုံးတမ္း ဆုိ္င္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္စနစ္မ်ားတြင္ ဤစကားရပ္ကုိ ရိုးရာေခါင္းေဆာင္က တစ္ဦးခ်င္း 

သို႕မဟုတ္ မိသားစုမ်ားအား ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိေပးအပ္သည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိလည္း 

ရည္ညႊန္းသည္။ ( ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊၂၀၁၃) 

 

Land-based revenue: Revenue (public funds) generated from land through sales of state assets, 

property taxation, transfer fees, and various land administration fees (USAID, 2013). 

Land based revenue: ေျမယာအေျခခံအခြန္ ဆုိသည္မွာ နုိင္ငံေတာ္ ေျမယာ မတည္ပစၥည္းမ်ား၊ ပစၥည္း 

အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းခမ်ားနွင္႕ အေထြေထြ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ခမ်ားမွ ရရိွေသာ အခြန္ (အမ်ား 

ျပည္သူဆုိင္ရာရန္ပံုေငြမ်ား) ျဖစ္သည္။ 
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Land commission: Formally constituted bodies that investigate land-related issues or implement some 

aspect of land policy, such as adjudication (Ciparisse, 2003). 

Land commission: ေျမယာေကာ္မရွင္ ဆုိသည္မွာ ေျမယာနွင့္သက္ဆုိင္သည္႕ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စုံစမ္း 

ေထာက္လွမ္းရန္ သုိ႕မဟုတ္ စစ္ေဆးစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းကဲ႕သုိ႕ေသာ ေျမယာမူ၀ါဒ အယူအဆအခ်ိဳ႕ကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Land conflicts: Competing or conflicting claims to land, often to large areas of land, typically by groups 

that reflect broader and deeper competing interests than those involved in most land disputes and that 

are not easily resolved through negotiation or adjudication within the existing legal framework. The 

term “conflict” implies tension and danger of violence but not necessarily the presence of violence, 

unless this is specified (Bruce with Holt, 2011). 

Land conflicts: ေျမယာပဋိပကၡမ်ား ဆုိသည္မွာ ၾကီးမားေသာ ေျမေနရာမ်ားအတြက္ လူအုပ္စုမ်ားက 

ယွဥ္ျပိဳင္ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ေျမယာအျငင္းပြားမွဳမ်ား တြင္ 

ပါ၀င္သူမ်ားထက္ ပိုမုိနက္နဲသည္႕ အက်ိဳးစီးပြားယွဥ္ျပိဳင္မွဳမ်ားပါရိွကာ၊ တည္ဆဲဥပေဒမူေဘာင္ အတြင္းမွ 

ျဖန္ေျဖညိွႏွဳိင္းျခင္း သုိ႕မဟုတ္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင္႕ အလြယ္တကူ ေျဖရွင္း၍မရနုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို 

ဆိုလို္သည္။ " ပဋိပကၡ" ဆုိသည္႕စကားရပ္မွာ သီးျခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိလွ်င္ အၾကမ္း ဖက္မွဳမပါ၀င္သည္႕ 

တင္းမာမွဳနွင္႕ အၾကမ္းဖက္ရန္ ျခိမ္းေျခာက္မွဳတုိ႕ကုိဆုိသည္။ ( ဘရုစ္ နွင္႕ ေဟာ႕လ္တ္၊ ၂၀၁၁) 

 

Land consolidation: A sequence of operations designed to reorganize land parcels in an area, regrouping 

them into consolidated holdings of more regular form and with improved access. Consolidation of 

parcels of land into a single holding, whether voluntary or enforced, is intended to provide a more 

rational distribution of land to improve the efficiency of farming (Ciparisse, 2003). 

Land consolidation: ေျမယာေပါင္းစည္းျခင္းဆုိသည္မွာ ဧရိယာ တစ္ခုအတြင္းရွိ ေျမကြက္မ်ားအား ပုိမုိပုံစံတက်ပုံစံ 

စုစည္းထားသည္႕ဦးပုိင္မ်ားအျဖစ္ ဖြ႕ဲစည္းရန္နွင္႕ တုိးတက္ေစရန္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း သည္႕ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေစ၊ အတင္းအၾကပ္ျဖစ္ေစ ေျမကြက္မ်ားအား တစ္ခုတည္းေသာ 

ဦးပုိင္အျဖစ္ စုစည္းျခင္းမွာ စုိက္ပ်ိဳးေရးထိေရာက္မွဳ တုိးတက္ေစရန္အတြက္၊ ေျမယာကို ပုိမုိ၍ 

လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင္႕အည ီခြေဲ၀ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Land contract: An agreement for the purchase and sale of land, usually involving installment payments 

by the purchaser with the transfer of title occurring upon payment of the final installment (Garner, 

2009). 
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Land contract: ေျမယာစာခ်ဳပ္ဆုိသည္မွာ ေျမယာကုိ ၀ယ္ျခင္း၊ ေရာင္းျခင္းျပဳရန္ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ယင္းတြင္ ၀ယ္သူက အရစ္က်ေငြေခ်ျပီး၊ ေနာက္ဆုံးအရစ္ကုိ ေပးေခ်သည္႕အခါ ပုိင္ဆုိင္မွဳကုိ လႊဲေျပာင္းရန္ 

အရစ္က်ေပးေခ်မွဳမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ (ဂါနာ၊ ၂၀၀၉) 

 

Land court: An established court having exclusive original jurisdiction over land disputes (USAID, 2013). 

Land court: ေျမယာတရားရုံးဆုိသည္မွာ ေျမယာအျငင္းပြားမွဳမ်ားအေပၚ သီးသန္႕ မူလစီရင္ပုိင္ခြင္႕ ရွိသည္႕ 

တည္ေထာင္ထားေသာ တရားရုံးျဖစ္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Land development: The transformation of land to be used more efficiently through the application of 

capital, labor, or management (USAID, 2013). 

Land development: ေျမယာဖြံ႕ျဖိဳးမွဳဆုိသည္မွာ အရင္းအႏွီး၊ လုပ္အား သုိ႕မဟုတ္ စီမံခန္႕ခြမဲွဳ အသုံးျပဳ၍ 

ေျမယာကုိ ပိုမုိထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳနုိင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Land disputes: Competing or conflicting claims to rights to land by two or more parties, individuals, or 

groups. Disputes are generally related to boundaries, overlapping use rights, access to land, competition 

for resources, ownership, and inheritance (Bruce with Holt, 2011; Ciparisse, 2003; Münkner & 

Kaunianen, 2000). 

Land disputes: ေျမယာအျငင္းပြားမွဳမ်ား ဆုိသည္မွာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားနွင္႕စပ္လ်ဥ္း၍ နွစ္ဦး သို႕မဟုတ္ 

ႏွစ္ဦးထက္ပုိေသာ စာခ်ဳပ္၀င္၊ ပုဂၢဳိလ္၊ အုပ္စုမ်ားက ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ေတာင္းဆုိမွဳမ်ား အျပဳိင္ 

အဆုိင္ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားမွဳမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင္႕ နယ္နိမိတ္၊ အသုံးျပဳမွဳအခြင့္အေရးမ်ား 

ထပ္ေနမွဳ၊ ေျမယာရယူအသုံးျပဳမွဳ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္မွဳ၊ ပုိင္ဆုိင္မွဳ၊ အေမြဆက္ခံမွဳတို႕နွင္႕ 

သက္ဆုိင္သည္။ (ဘရုစ္နွင္႕ ေဟာ႕လ္တ္၊ ၂၀၁၁။ စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃။ မန္ခ္နာနွင္႕ ကူနီယန္နင္၊ ၂၀၀၀) 

 

Land formalization: The process by which landholding held “outside the law” (informally, without a right 

to do so recognized by the state) is given such legal recognition by the state. This begins with legal 

recognition and is then often implemented through land titling and registration (Bruce with Holt, 2011). 

Land formalization: နုိင္ငံေတာ္က "ဥပေဒျပင္ပ" မွ ဦးပုိင္ရရိွထားသည္႕ (သာမန္အားျဖင႕္ နုိင္ငံေတာ္က ထုိသို႕ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ အခြင့္အေရးမရိွသည္႕) ေျမယာဦးပုိင္အား ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳသည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ 

ဥပေဒအရအသိအမွတ္ျပဳသည႕္လုပ္ငန္းစဥ္မွ စတင္ျပီး၊ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ေပးျခင္းနွင္႕ မွတ္ပုံတင္ျခင္းတုိ႕ကုိ 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေလ႕ရွိသည္။ ( ဘရုစ ္နွင္႕ ေဟာ႕လ္တ္၊ ၂၀၁၁) 
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Land fragmentation: The ownership of multiple, non-contiguous parcels of land by a single owner. These 

are often described to be very small, non-economically viable land units. Fragmentation becomes a 

concern when the division of land results in units too small for rational exploitation or so widely 

dispersed as to present constraints to the effective management by the landholder. The principal cause 

of fragmentation is the subdivision of land through inheritance (USAID, 2013). 

Land fragmentation: ေျမယာအပိုင္းပိုင္းျဖစ္ျခင္း ဆုိသည္မွာ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းမဟုတ္သည္႕ 

ေျမကြက္မ်ားစြာကုိ ပုိင္ရွင္တစ္ဦးတည္းက ပုိင္ဆုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႕မွာ အလြန္ေသးငယ္ျပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ 

တြက္ေျခမကုိက္သည္႕ ေျမကြက္မ်ားျဖစ္သည္။ ေျမယာအပုိင္းပုိင္းျဖစ္ျခင္းသည္ ေျမယာကြက္မ်ားမွာ 

အလြန္ေသးငယ္ျပီး၊ ျပန္႕က်ဲစြာတည္ရွိျခင္းေၾကာင္႕ ေျမပိုင္ရွင္က ထိေရာက္စြာစီမံခန္႕ခြရဲန္အတြက္ 

အဟန္႕အတားျဖစ္သည္႕အခါ၊ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။ ေျမယာအပိုင္းပုိင္းျဖစ္ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ 

အေမြဆက္ခံရာတြင္ ေျမယာကို စိတ္ပုိင္းျခင္း ေၾကာင္႕ ျဖစ္ပါသည္။ ( ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Landholding: A piece of land owned or possessed (USAID, 2013). 

Landholding: ဦးပုိင္ ဆုိသည္မွာ ပိုင္ဆုိင္သည္႕ သုိ႕မဟုတ္ လက္၀ယ္ထားသည္႕ ေျမကြက္ကုိ ဆုိသည္။ 

(ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Land governance: The bundle of rules, rights, policies, processes, institutions, and structures created 

to manage the access to and use, allocation, control, ownership, management, and transfer of land 

and natural resources found on land (USAID, 2013). 

Land governance: ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆုိသည္မွာ ေျမယာနွင္႕ ေျမေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိသည္႕ 

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳမွဳအားစီမံခန္႕ခြျဲခင္း၊ ခြျဲခမ္းျခင္း၊ ရယူအသုံးျပဳျခင္း၊ ထိန္းကြပ္ျခင္း၊ ပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ 

စီမံခန္႕ခြျဲခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက္ တီထြင္ျပဳလုပ္ထားေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အခြင္႕အေရးမ်ား၊ မ၀ူါဒမ်ား၊ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားနွင္႕ တည္ေဆာက္မွဳမ်ားအစုကုိ ဆုိသည္။ (ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Land governance system: Include state organizations that deal with land such as ministries of land, land 

registries, and cadastral services, and courts. Informal land governance systems include customary 

(informal) institutions that develop land use rules, allocate land, and resolve disputes related to land 

(USAID, 2013). 

Land governance systems: ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မွဳစနစ္မ်ား ဆုိရာတြင္ ေျမယာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ေျမယာ 

မွတ္တမ္းဌာနမ်ား၊ ေျမတိုင္း၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားနွင့္ တရားရုံးမ်ားကဲ႕သုိ႕ေသာ နုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ 

ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မွဳစနစ္မ်ားတြင္ ေျမယာႏွင္႕သက္ဆုိင္သည္႕ နည္းဥပေဒမ်ားကို က်င္႕သုံးရန္၊ 
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ေျမယာခြျဲခမ္းရန္ႏွင္႕ အျငင္းပြားမွဳမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ဓေလ႕ထုံးတမ္းအရ ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ (ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ) 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Land information system: A tool for legal, administrative, and economic decision-making and an aid for 

planning and development. The base of a land information system is a uniform spatial referencing 

system that also simplifies linking data within the system to other land-related data (Ciparisse, 2003). 

Land information systems: ေျမယာသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ားဆုိသည္မွာ ဥပေဒေရးရာ၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆုိင္ရာႏွင္႕ စီးပြားေရးရာအတြက္ အဆုံးအျဖတ္ျပဳရန္၊ စီမံကိန္းေရးဆြရဲန္ ႏွင္႕ ဖြ႕ံျဖိဳးမွဳေဆာင္ရြက္ရန္ 

အေထာက္အကူျပဳသည္႕ ကိရိယာျဖစ္သည္။ ေျမယာသတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္၏ အေျခခံမွာ 

တူညီေသာေျမယာဧရိယာ ရည္ညႊန္းမွဳစနစ္က်င္႕သုံးျပီး၊ စနစ္အတြင္းရွိ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 

အျခားေျမယာဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Land law: The body of law relating to the acquisition, use, and disposal of land, including laws defining 

and regulating property rights and those conferring on state or other institutions land-related 

competencies, such as land administration, land management, land use planning, and land taxation 

(Bruce with Holt, 2011). 

Land law: ေျမယာဥပေဒဆုိသည္မွာ ပစၥည္းဆုိင္ရာအခြင္႕အေရးမ်ားအား အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင္႕ ဆုိျခင္းနွင့္ 

ပစၥည္းဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင္႕ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေျမယာစီမံခန္႕ခြမဲွဳ၊ 

ေျမယာအသံုးခ်မွဳစီမံကိန္း ေရးဆြျဲခင္း၊ ေျမယာအခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းကဲ႕သုိ႕ေသာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ နုိင္ငံေတာ္ 

သုိ႕မဟုတ္ အျခား အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအားအပ္ႏွင္းျခင္း အပါအ၀င္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ 

ထုခြျဲခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအစုကုိဆုိသည္။ (ဘရုစ္နွင္႕ ေဟာ႕လ္တ္၊ ၂၀၁၁) 

 

Landlessness: The state of having no access to land or rights in land. May also be used to indicate a 

situation where someone holds land but has no formal recognition of access and use rights (USAID, 

2013). 

Landlessness: ေျမယာ သုိ႕မဟုတ္ ေျမယာရွိအခြင္႕အေရး ထိေတြ႕အသုံးျပဳခြင့္ မရွိသည္႕ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ 

သူတစ္ဦးမွာ ေျမယာလက္၀ယ္ရွိေသာ္လည္း ထိေတြ႕အသုံးျပဳခြင့္ ၊ အခြင့္အေရး အသုံးျပဳခြင္႕ ကုိ တရား၀င္ 

အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိသည္႕ အေျခအေနကိုလည္း ရည္ညႊန္းရန္ အသုံးျပဳနုိင္ပါသည္။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ 

၂၀၁၃) 
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Landlord: One who leases or rents real property to another (Garner, 2009). 

Landlord: အိမ္ျခံေျမပစၥည္းကုိ အျခားသူသုိ႕ ငွားရမ္းသူျဖစ္သည္။ (ဂါနာ၊ ၂၀၀၉) 

 

Land management: The process of managing the use and development of land resources. Some of the 

critical, and sometimes conflicting, objectives that must be addressed by land management policies 

today include: 

 Improving the efficiency of land resource use to support a growing population; 

 Providing incentives for development, including the provision of residential housing and basic 

infrastructure, such as sewer and water facilities; 

 Protecting the natural environment from degradation; 

 Providing equitable and efficient access to the economic benefits of land and real estate markets; 

and 

 Supporting government services through taxation and fees related to land and improvements 

(Ciparisse, 2003; UNECE, 1996). 

Land management: ေျမယာစီမံခန္႕ခြမဲွဳဆုိသည္မွာ ေျမယာအရင္းအျမစ္မ်ားအား အသုံးျပဳရန္နွင္႕ 

ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ စီမံခန္႕ခြသဲည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕အခ်ိန္အခါတြင္ ေျမယာ စီမံခန္႕ခြမဲွဳ၊ ေျမယာ 

မ၀ူါဒမ်ားႏွင္႕စပ္လ်ဥ္း၍ အေ၀ဖန္ခံရဆုံး၊ တစ္ခါတစ္ရံ ပဋိပကၡျဖစ္ျပီး၊ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္႕ ရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ 

ေအာက္ပါတို႕ပါ၀င္ပါသည္- 

 တုိးတက္မ်ားျပားလာေသာ လူဦးေရကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ ေျမအရင္းအျမစ္အသုံးျပဳမွဳတြင္ 

ထိေရာက္မွဳကို တုိးတက္ေစျခင္း၊ 

 လူေနအိမ္ရာနွင္႕ ေရဆိုးေျမာင္း၊ ေရသန္႕စင္မွဳကဲ႕သုိ႕ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား အတြက္ 

ခြေဲ၀ခ်ထားျခင္းအပါအ၀င္ ဖြ႕ံျဖိဳးမွဳအတြက္ ဆြေဲဆာင္မွဳမ်ားေပးျခင္း၊ 

 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးယုိယြင္းမွဳမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ 

 ေျမယာႏွင္႕အိမ္ျခံေစ်းကြက္မ်ားသုိ႕ မွ်တစြာႏွင္႕ ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္အသုံးျပဳခြင္႕ ေပးျခင္း၊ 

 ေျမယာႏွင္႕ တုိးတက္မွဳမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္အခမ်ား ေကာက္ခံျခင္းျဖင္႕ အစုိးရ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ကို 

အေထာက္အကူေပးျခင္း။ 

 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေျမယာစီမံကိန္း ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး လက္စြလဲမ္းညႊန္မူၾကမ္ 243 

 

 

Land market: The processes involved where buyers and sellers of interests in land meet. Broadly 

speaking, includes a range of possible transactions, such as sales, leases, mortgages, land exchanges, 

and other temporary transfers (Bruce, 1998; Ciparisse, 2003). 

Land market: ေျမယာေစ်းကြက္ဆုိရာတြင္ ေျမယာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ၀ယ္သူမ်ားႏွင္႕ ေရာင္းသူမ်ား 

ေတြ႕ဆုံသည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ၀င္သည္။ အက်ယ္အားျဖင္႕ဆုိရလွ်င္၊ ေျမယာေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ 

ငွားရမ္းျခင္း၊ ေပါင္နံွျခင္း၊ ေျမယာလဲလွယ္ျခင္းႏွင္႕ အျခားယာယီလႊဲေျပာင္းျခင္းအပါ အ၀င္ ျဖစ္နိုင္သည္႕ 

ဆက္သြယ္မွဳမ်ားပါ၀င္သည္။ (ဘရုစ္၊ ၁၉၉၈။ စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Land ownership: The set of rights in land held by an owner or owners. These include rights to use and 

dispose of the interests in the land through sale, lease, bequest, or other terms agreed upon with the 

person acquiring those rights (Ciparisse, 2003). 

Land ownership: ေျမပိုင္ဆုိင္မွဳဆုိသည္မွာ ပုိင္ရွင္တစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ ပုိင္ရွင္အမ်ားတြင္ရွိသည္႕ ေျမယာရွိ 

အခြင္႕အေရးမ်ားအစုကုိဆုိသည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ေျမယာအသုံးျပဳခြင္႕မ်ားႏွင္႕ ေျမယာေရာင္းခ်ျခင္း၊ 

ငွားရမ္းျခင္း၊ အေမြေပးျခင္းနွင္႕ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားအား ရယူသူႏွင္႕ သေဘာတူ ထားသည္႕ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

ပါ၀င္သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Land policy: The set of intentions embodied in various policy instruments that are adopted by the state 

to organize land tenure and land use (Ciparisse, 2003). 

Land policy: ေျမယာမူ၀ါဒဆိုသည္မွာ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင္႕နွင္႕ ေျမယာအသုံးျပဳမွဳကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ နိုင္ငံေတာ္က 

မ၀ူါဒစာခ်ဳပ္စာတမ္း အသီးသီးတြင္ ထည္႕သြင္းခ်မွတ္ထားသည္႕ ရည္ရြယ္ခ်က္အစု ျဖစ္ ပါသည္။ ( စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Land reclamation: The process of bringing unusable land to a usable state with higher value, for 

example, through swamp drainage, desalinization, reforestation, or recovery from past environmentally 

unsound land use or natural disaster (USAID, 2013). 

Land reclamation: ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းဆုိသည္မွာ အသုံးျပဳ၍မရေသာေျမယာကုိ ပိုမုိတန္ဘုိး ျမင္႕မားျပီး 

အသုံးျပဳ၍ရေသာ ေျမယာျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည္႕လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- 

၀ပ္ေနသည္႕ေရမ်ားေဖာက္ထုတ္ျခင္း၊ ဆားဓာတ္ေလ်ာ႕နည္းေစျခင္း၊ သစ္ေတာျပန္လည္တည္ ေထာင္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 

ယခင္က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္ေစသည္႕အသုံးျပဳမွဳ သို႕မဟုတ္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္သည္႕ 

ေျမကိုျပဳျပင္ျခင္း တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 
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Land redistribution: The redistribution of landholdings, usually involving the resettlement of farmers 

and reallocation of property rights over the land (USAID, 2013). 

Land redistribution: ေျမယာျပန္လည္ေ၀ျခမ္းျခင္းဆုိရာတြင္ သာမန္အားျဖင္႕ လယ္သမားမ်ားအား 

ျပန္လည္ေ၀ျခမ္းျခင္းႏွင္႕ ေျမယာအေပၚရိွ ပစၥည္းအခြင့္အေရး မ်ားကုိ ျပန္လည္ခြေဲ၀ျခင္းအပါအ၀င္ 

ေျမယာဦးပုိင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Land reform: The redistribution or reallocation of landholdings in an attempt to improve access rights 

to certain segments of a society. The process usually involves the breaking up of large landholdings 

and redistributing the land to landless people or to those who have been working on the larger 

landholdings. See also agrarian reform (Bruce, 1998; Ciparisse, 2003; Leonard & Longbottom, 2000; 

Ciparisse, 2003). 

Land reform: ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳဆုိသည္မွာ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ရပ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခ်ိဳ႕ က 

ထိေတြ႕အသုံးျပဳခြင္႕မ်ား တုိးတက္လာေစမွဳတြင္ ေျမယာဦးပုိင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ခြေဲ၀ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 

ျပန္လည္ေ၀ျခမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေျမယာဦးပုိင္ၾကီးမ်ားကုိ ခြျဲခမ္းလွ်က္ ေျမယာမဲ႕သူမ်ား သို႕မဟုတ္ 

ပိုမိုၾကီးမားသည္႕ ေျမယာဦးပုိင္ရွိသူမ်ား လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအား ျပန္လည္ခြေဲ၀ေပးျခင္းတုိ႕ ပါေလ႕ရိွသည္။ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳတြင္လည္း ၾကည္႕ပါ။ ( ဘရုစ္၊ ၁၉၉၈။ စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃။ လီယုိနတ္နွင့္ ေလာင္းေဘာ္တြန္၊ 

၂၀၀၀။ စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Land register: A public register used to record the existence of deeds or title documents over land, 

comprising the registered details of each property (Ciparisse, 2003; UNECE, 1996). 

Land register: ေျမယာမွတ္ပုံတင္စာအုပ္ ဆုိသည္မွာ ပစၥည္းအသီးသီး၏ မွတ္ပုံတင္ထားသည္႕ အေသးစိတ္ 

အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည္႕ ေျမယာဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား သို႕မဟုတ္ ပိုင္ဆုိင္မွဳစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား တည္ရွိမွဳကို 

မွတ္တမ္းတင္ရန္ အသုံးျပဳသည္႕ အစုိးရ မွတ္ပုံတင္စာအုပ္ျဖစ္သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃၊ ယူအင္န္အီးစီအီး၊ ၁၉၉၆) 

 

Land registration: See land titling and registration. 

Land registration: ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္း အေၾကာင္းကုိ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ျခင္းနွင္႕ မွတ္ပုံတင္ျခင္း တြင္ၾကည္႕ပါ။ 

 

Land registry: The location (office and books or files) where records of property rights and maps are 

maintained, usually by a government agency (Bruce with Holt, 2011). 

Land registry: ေျမယာမွတ္ပုံတင္ဌာနဆိုသည္မွာပုိင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားနွင္႕ ေျမပံုမ်ားကုိ 

ေယဘုယ်အားျဖင္႕ အစိုးရဌာန တစ္ခုက ထိန္းသိမ္းထားသည္႕ ရုံးနွင္႕ စာအုပ္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ စာတြမဲ်ားျဖစ္သည္။  
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Land registry fees: Fees collected in the process of using the services of the land registry. These include 

initial registration as well as subsequent activities, such as obtaining copies of registration documents, 

registering mortgages, transferring titles, and subdividing property (USAID, 2013). 

Land registry fees: ေျမယာမွတ္ပုံတင္ခ ဆုိသည္မွာ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ရုံး၏ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို 

အသုံးျပဳသည္႕လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေကာက္ခံသည္႕ အဖုိးအခမ်ားကုိ ဆုိသည္။ ယင္းတုိ႕တြင္ ကနဦး 

မွတ္ပုံတင္ျခင္းနည္းတူ မွတ္ပုံတင္ထားသည္႕ စာတမ္းအမွတ္အသားမ်ား၏ မိတၱဴရယူျခင္း၊ ေပါင္ႏွံမွဳ မ်ားကို 

မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ပုိင္ဆုိင္မွဳမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ပစၥည္းကုိ ထပ္မံစိတ္ပိုင္းျခင္းတုိ႕လည္း ပါ၀င္သည္။ 

(ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Land rehabilitation: See land reclamation. 

Land rehabilitation:  ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းတြင္ၾကည္႕ပါ။ 

 

Land reserves: Land set aside by the state for a particular purpose such as future allocation, protection 

of unique ecosystems or biodiversity, or exclusive use of indigenous peoples. May also be referred to 

as a “land bank” (Ciparisse, 2003). 

Land reserves: အရန္ေျမဆုိသည္မွာ အနာဂတ္ ေျမယာေ၀ျခမ္းေရး၊ ထူးျခား၍ ရွားပါးေသာ ေဂဟစနစ္မ်ား 

သုိ႕မဟုတ္ ဇ၀ီမ်ိဳးကြမဲ်ိဳးစုံတည္ရွိမွဳကုိ ကာကြယ္ေရး သို႕မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ား၏ 

သီးသန္႕အသုံးျပဳမွဳကဲ႕သုိ႕ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ နုိင္ငံေတာ္က ခ်န္လွပ္ထားသည္႕ ေျမျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ 

"ေျမယာဘဏ္"ဟုလည္း ရည္ညႊန္းနုိင္သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Land sector agencies: Land-related administrative and regulatory institutions that play a vital role in 

land management and administration and in defining and supporting land markets (USAID, 2013). 

Land sector agencies: ေျမယာစီမံခန္႕ခြမဲွဳ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ၊ ေျမယာေစ်းကြက္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင္႕ 

အေထာက္အကူျပဳျခင္း တုိ႕တြင္ အေရးပါသည္႕အခန္းက႑မ ွ ပါ၀င္သည္႕၊ ေျမယာႏွင္႕သက္ဆုိင္ သည္႕ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႕ အာဏာရိွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Land speculation: The process through which land is acquired not for immediate productive use, but 

with the expectation that the land will increase in value and that subsequent sale will generate a profit. 

This practice is generally common in situations of rapidly increasing land values due to urban expansion, 

public works programs (road corridors), or other changing economic opportunities (USAID, 2013). 
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Land speculation: ေျမယာကုိ ခ်က္ခ်င္း ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳအတြက္ အသုံးျပဳရန္မဟုတ္ပဲ၊ ေျမယာ မွာ 

ေစ်းတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႕ျပီး၊ ထပ္မံေရာင္းခ်ျခင္းျဖင္႕ အျမတ္အစြန္းရရွိေစသည္႕ လုပ္ငန္း စဥ္ျဖစ္သည္။   

 

Land subdivision: The process through which a piece of land is divided into smaller units. This may 

occur for purposes of development or as a result of inheritance and the sharing of the land assets 

among the heirs of the landholder. See also land fragmentation (USAID, 2013). 

Land subdivision: ေျမကြက္တစ္ကြက္ကုိ ပိုမုိေသးငယ္ေသာ ေျမကြက္မ်ားအျဖစ္ စိတ္ပုိင္းသည္႕ 

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မွဳရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ အေမြဆက္ခံေရးနွင္႕ ေျမယာဦးပုိင္သူ၏ 

အေမြခံမ်ားအၾကား ေျမယာမတည္ပစၥည္းမ်ားကုိ ခြေဲ၀ျခင္းအတြက္လည္း ယင္းသုိ႕ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။ 

ေျမယာစိတ္ပုိင္းျခင္းတြင္လည္း ၾကည္႕ပါ။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Land taxation: The process through which governments levy taxation on land parcels. This practice is 

a major source of local government revenue for those countries where land and property taxation is in 

place (USAID, 2013). 

Land taxation: ေျမကြက္မ်ားအေပၚ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားက အခြန္စည္းၾကပ္သည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ 

ဤအေလ႕အက်င္႕သည္ ေျမယာႏွင္႕ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံမွဳရွိသည္႕ နုိင္ငံမ်ားတြင္ အစုိးရအခြန္ ရရိွသည္႕ 

အဓိကအေျခခံ ျဖစ္ပါသည္။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Land tenure: The relationship (whether defined under formal de jure law or under customary law) that 

individuals and groups hold with respect to land. Land tenure rules define the ways in which property 

rights to land are allocated, transferred, used, or managed in a particular society (USAID, 2013). 

Land tenure: ေျမယာႏွင္႕စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္သီးပုဂၢလ သုိ႕မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားက ရရိွေသာ (ပံုမွန္"တရား၀င္" 

ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ဓေလ႕ထုံးတမ္းဥပေဒအရျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားသည္႕) ဆက္သြယ္မွဳျဖစ္ပါသည္။ 

ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္နည္းဥပေဒမ်ားက လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုတြင္ ေျမယာမွ ပိုင္ဆိုင္နုိင္သည္႔ အခြင္႕အေရးမ်ားကုိ 

ခြေဲဝသည္႕၊ လႊဲေျပာင္းသည္႕၊ အသုံးျပဳသည္႕ သုိ႕မဟုတ္ စီမံခန္႕ခြသဲည္႕ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္သည္။ 

(ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Land tenure system: The totality of property rights in land operating within a state or sub-state polity, 

as well as the institutions responsible for implementing them, the patterns of land distribution they 

have formed and protect, and the cultural meanings of land in which the various elements work together 

to achieve policy objectives (Bruce with Holt, 2011). 
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Land tenure system: နုိင္ငံေတာ္အတြင္း သုိ႕မဟုတ္ နုိင္ငံခ၊ြဲ နုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း သုိ႕မဟုတ္ 

ယင္းတုိ႕ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္႕ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္သည္႕ ေျမယာ၏ 

အခြင္႕အေရးစုစုေပါင္း၊ ယင္းတုိ႕က ဖြ႕ဲစည္း၍အကာအကြယ္ေပးသည္႕ ေျမယာခြေဲဝေရးပုံစံမ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနသည္႔ ယဥ္ေက်းမွဳအဓိပၸာယ္မ်ားအားလုံးကုိ မ၀ူါဒရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ပါဝင္ေသာ 

အခ်က္မ်ားအားလံုး အတူတကြလုပ္ကုိင္သည္႕ စနစ္ျဖစ္သည္။ (ဘရုစ္ နွင္႕ ေဟာ႕လ္တ္၊ ၂၀၁၁) 

 

Land titling and registration: The processes by which the state confers land rights upon, or recognizes 

claims to, land rights by occupants or other claimants (titling) and then makes an official record of such 

rights to facilitate their proof (registration) (Bruce with Holt, 2011). 

Land titling and registration: နိုင္ငံေတာ္က ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေပးအပ္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 

လက္၀ယ္ရွိသူမ်ား သုိ႕မဟုတ္ အျခားပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ေတာင္းဆုိ သူမ်ားက ေျမယာအခြင္႕အေရးမ်ား ေတာင္းဆုိမွဳမ်ားကုိ 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ယင္းအခြင္႕အေရးမ်ားကုိ သက္ေသထင္ရွားေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း (မွတ္ပုံ တင္ျခင္း) အတြက္ 

တရား၀င္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတုိ႕ပါ၀င္သည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ (ဘရုစ္ နွင္႕ ေဟာ႕လ္တ္၊ ၂၀၁၁) 

 

Land transaction: The transfer of property rights or ownership of land permanently (through sales or 

inheritances) or temporarily (through leases, sharecropping arrangements, mortgages, etc.) (USAID, 

2013). 

Land titling and registration: နိုင္ငံေတာ္က ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေပးအပ္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 

လက္၀ယ္ရွိသူမ်ား သုိ႕မဟုတ္ အျခားပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ေတာင္းဆုိ သူမ်ားက ေျမယာအခြင္႕အေရးမ်ား ေတာင္းဆုိမွဳမ်ားကုိ 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ယင္းအခြင္႕အေရးမ်ားကုိ သက္ေသထင္ရွားေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း (မွတ္ပုံ တင္ျခင္း) အတြက္ 

တရား၀င္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတုိ႕ပါ၀င္သည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ (ဘရုစ္ နွင္႕ ေဟာ႕လ္တ္၊ ၂၀၁၁) 

 

Land use planning: The systematic assessment of land and water potential, alternative patterns of land 

use, and other physical, social, and economic conditions for the purpose of selecting and adopting land 

use options most beneficial to land users without degrading the resources or the environment, together 

with the selection of measures most likely to encourage such land uses (Ciparisse, 2003). 

Land use planning: ေျမအသံုးျပဳ သူမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ နိမ္႕က်ေလ်ာ႕နည္းမွဳ 

မရိွေစဘဲ အက်ိဳးအရိွဆုံး ျဖစ္နုိင္မည္႕ ေျမယာအသုံးျပဳမွဳပုံစံကုိ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္နုိင္ေစရန္ႏွင္႕ 

ယင္းေျမအသုံးျပဳမွဳမ်ားကုိ အားေပးနုိင္သည္႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္နုိင္ရန္အတြက္ ေျမယာႏွင္႕ 

ေရရရိွနုိင္မွဳ ၊ ေျမအသံုးခ်မွဳ တြင္ ေျပာင္းလဲ က်င္႕သုံး နုိင္သည္႕ပုံစံမ်ား၊ အျခားရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လူမွဳေရး 

နွင္႕စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို စနစ္တက် ေလ႕လာဆန္းစစ္ျခင္း။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 
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Land use/ownership certificates: An alternative to formal title registration that provides evidence and 

legitimization of occupancy without a costly land registration program. This is often seen as an 

intermediate step between informal land records and more formal titling programs. Use certificates can 

offer security of tenure to land users without addressing potential conflicts over land ownership. In 

some countries or customary tenure settings, governments that are not willing to alienate land into 

private ownership use land use certificates as a mechanism to provide the necessary evidence of 

ownership or, as in China or Vietnam, provide evidence of the long-term security of the use right, rather 

than an ownership right, to secure access to credit (USAID, 2013). 

Land use/ownership certificates: စရိတ္စက အကုန္အက် မ်ားျပားသည္႕ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္း အစီအစဥ္ျဖင္႕ 

မျပဳလုပ္ဘဲ၊ လက္၀ယ္ရွိမွဳကုိ သက္ေသထင္ရွားေစရန္ႏွင္႕ တရား၀င္ေစရန္ ပုံမွန္ ပုိင္ဆုိင္မွဳ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအစား 

ေဆာင္ရြက္သည္႕ အျခားပုံစံျဖစ္ပါသည္။ ဤအဆင္႕ကုိ ပုံမွန္မဟုတ္ ေသာ ေျမယာမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင္႕ 

ပုိမိုပုံမွန္ျဖစ္ေသာ ပုိင္ဆုိင္မွဳအစီအစဥ္အၾကား ၾကားခံအဆင္႕ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေလ႕ရွိသည္။ 

ေျမအသံုးျပဳမွဳေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္မ်ားသည္ ေျမယာပိုင္ ဆုိင္မွဳအေပၚ ျဖစ္ပြားနုိင္သည္႕ ပဋိပကၡမ်ားကို 

မေဖာ္ထုတ္ပဲ၊ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္လုံျခဳံမွဳကို ေပးနုိင္ပါ သည္။ အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ား သို႕မဟုတ္ ဓေလ႕ထုံးစံအရ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးသည္႕ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေျမယာကုိ ပုဂၢလိက ပုိင္ဆုိင္မွဳမေပးလုိသည္႕ အစုိးရမ်ားက 

ပိုင္ဆုိင္မွဳအတြက္ လုိအပ္ေသာ သက္ေသခံခ်က္ ထုတ္ေပးမွဳကုိ  လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ သုံးပါသည္။ တရုတ္ႏွင့္ 

ဗီယက္နမ္ကဲ့သို႕ေသာ ႏုိင္ငံတို႔တြင္ အေျခအေနမွန္ကုိ လုံျခဳံစြာ အသုံးျပဳနုိင္ရန္ ပုိင္ဆုိင္မွဳအခြင္႕ အေရးအစား၊ 

ေရရွည္အသုံးျပဳခြင့္ခုိင္မာေစရန္ သက္ေသခံထုတ္ေပးပါသည္။ ( ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Land valuation: The determination of the value of property. Value can have many meanings in real 

estate appraisal; the applicable definition depends on the context and usage. Appraisers estimate 

property value with specific procedures that reflect three distinct methods of data analysis: cost, sales 

comparison, and income capitalization (UNECE, 1996). 

Land valuation: ပစၥည္းတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျမတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္း တြင္ အေၾကာင္းအရာနွင္႕ 

အေလ႕အထ ေပၚမူတည္၍ သက္ဆုိင္သည္႕ အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိနုိင္ပါသည္။ တန္ဖုိးျဖတ္သူမ်ားက ပစၥည္း၏ 

ခန္႕မွန္းတန္ဖုိးကုိ ျဖတ္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္၊ ေရာင္းခ်မွဳ ႏွဳိင္းယွဥ္ျခင္း နွင္႕ ၀င္ေငြအရင္းအႏွီးရရွိျခင္း ဟူေသာ 

ကြျဲပားသည္႕ အခ်က္အလက္ ဆန္းစစ္မွဳနည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္သည္႕ သီးသန္႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင္႕ 

တန္ဖုိးျဖတ္ပါသည္။ (ယူအင္န္အီးစီအီး ၊ ၁၉၉၆) 

 

Law review commissions: Temporary or permanent commissions established by government to review, 

amend, and consolidate existing law; review proposed laws for conformity to existing law; or deal with 

issues arising in legally pluralistic societies (USAID, 2013). 

Law review commissions: တည္ဆဲဥပေဒကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း နွင္႕စုစည္းျခင္း၊ အဆုိျပဳသည္႕ 

ဥပေဒမ်ားကုိ တည္ဆဲဥပေဒနွင္႕ အညီျဖစ္ေစရန္ သုံးသပ္ျခင္း၊ သုိ႕မဟုတ္ ဥပေဒႏွင္႕အည ီ
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လူအမ်ားနွင္႕သက္ဆုိင္သည္႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေပၚေပါက္သည္႕ ကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳရန္ အစုိးရက 

ဖြ႕ဲစည္းေပးထားသည္႕ ယာယီ သို႕မဟုတ္ အျမဲတန္း ေကာ္မရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃)  

 

Lease: To grant the possession and use of (land, buildings, rooms, movable property, etc.) to another 

in return for rent or other considerations (Garner, 2009). 

Lease: (ေျမယာ၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ အခန္းမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းနုိင္ေသာပစၥည္းမ်ား စသည္) ကုိ ငွားရမ္းခ သုိ႕မဟုတ္ 

အျခား အဖုိးစားနားမ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္အေနျဖင္႕ အျခားသူတစ္ဦးသုိ႕ ေျမယာကုိ လက္၀ယ္ရွိရန္ႏွင္႕ 

အသုံးျပဳရန္ ခြင္႕ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ဂါနာ၊ ၂၀၀၉) 

 

Leasehold: A contractual arrangement under which a landlord (the lessor) grants the right of exclusive 

occupation of the land to a tenant (the lessee) for an agreed amount of money for an agreed period of 

time (UNECE, 2004). 

Leasehold:  ေျမရွင္ (ငွားရမ္းသူ) တစ္ဦးက ေျမငွားရမ္းျခင္းခံရသူ (အငွားခ်ထားခံရသူ) သုိ႕ သေဘာတူညီထားေသာ 

ေငြပမဏတစ္ရပ္အတြက္ သေဘာတူညီထားေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု အတြင္း ေျမယာကုိ 

သီးသန္႕လက္၀ယ္ထားရွိရန္ ခြင့္ျပဳသည္႕ ပဋိညာဥ္ျပဳသည္႕ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။ (ယူအင္န္အီးစီအီး၊ ၂၀၀၄) 

 

Legal aid: The process of providing legal assistance and counseling to those who cannot afford private 

counsel, or who are uninformed of their rights (USAID, 2013). 

Legal aid: ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးျခင္းနွင္႕ ပုဂၢလိကေရွ႕ေန ငွားရမ္းရန္ ေငြေၾကး မတတ္နုိင္သူမ်ား 

သုိ႕မဟုတ္ ယင္းတုိ႕၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မသိရွိသူမ်ားအား တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ 

 

Legal pluralism: The coexistence within a single polity of different bodies of law with different origins 

and, in the case of land, the coexistence of different bodies of norms governing the use of land (Bruce 

with Holt, 2011). 

Legal pluralism: လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းတြင္ ကြျဲပားေသာ အေျခခံမ်ားရွိသည္႕ဥပေဒ အစုမ်ား 

အတူတည္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမယာကိစၥတြင္ ေျမအသုံးျပဳမွဳနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကြျဲပားေသာ ဥပေဒစံမ်ား 

အတူတည္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ (ဘရုစ္ ႏွင္႕ ေဟာ႕လ္တ္၊ ၂၀၁၁) 

 

Legitimate tenure rights: Land tenure rights explicitly recognized in national law or policy and those 

rights, while not legally recognized, considered to be socially legitimate in local societies or communities 

(FAO, 2012). 
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Legitimate tenure rights:  အမ်ိဳးသားဥပေဒ သုိ႕မဟုတ္ မူ၀ါဒတြင္ အတိအလင္း အသိအမွတ္ျပဳ ထားသည္႕ 

ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင္႕ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳမထားသည္႕တုိင္၊ ေဒသခံအသင္းအဖြဲ႕မ်ား 

သို႕မဟုတ္ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက လူမွဳေရးအရ တရား၀င္သည္ဟု ယူဆထားေသာ 

ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္။ (အက္ဖ္ေအအို၊ ၂၀၁၂) 

 

Map: The presentation of the Earth’s surface showing topographical features (e.g., mountains, lakes, 

and rivers) and other physical features (e.g., roads, forests, and areas of settlement). Thematic maps 

may deal with property boundaries, land use categories, soil quality, etc. (USAID, 2013). 

Map: ေတာင္မ်ား၊ ကန္မ်ားနွင္႕ ျမစ္မ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ားနွင္႕ လူေနအိမ္ရာမ်ားစသည္႕ 

အျခားရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရာမ်ား၏ အနိမ္႕အျမင္႕ကုိ ေဖာ္ျပသည္႕ ေျမျပင္ကို တင္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ 

အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ပင္ရင္းေျမပံုမ်ားတြင္ ပစၥည္း၏ နယ္နိမိတ္မ်ား၊ ေျမအသုံးျပဳမွဳ အမ်ိဳးအစား မ်ား၊ ေျမဆီလႊာ 

အေျခအေနမ်ား စသည္တုိ႕ ပါရိွနုိင္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Marginalized groups: Those individuals or groups who have limited or restricted access to or control 

over land resources because of gender, economic or social status, tribal or ethnic background, 

citizenship, religion, or other stratification mechanisms. Marginalized groups typically have little or no 

security of tenure, access to resources, access to credit, access to bureaucratic/power structures, or 

representation (USAID, 2013). 

Marginalized groups: က်ား/မေရးရာ၊ စီးပြားေရး သို႕မဟုတ္ လူမွဳေရး အဆင္႕အတန္း၊ မ်ိဳးႏြယ္စု သို႕မဟုတ္ 

တုိင္းရင္းသားေရးရာေနာက္ေၾကာင္းခံ၊ နုိင္ငံသားျဖစ္မွဳ၊ ဘာသာေရး သုိ႕မဟုတ္ အဆင္႕ အတန္းခြျဲခားမွဳမ်ားေၾကာင္႕ 

ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ထိေတြ႕အသုံးျပဳမွဳ သိုိ႕မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ တြင္ ကန္႕သတ္ခံရေသာာ သုိ႕မဟုတ္ 

တားျမစ္ခံရေသာ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား သို႕မဟုတ္ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည္။ စြန္႕ပယ္ခံအုပ္စုမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင္႕ 

ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင္႕၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိေတြ႕ အသုံးျပဳခြင္႕၊ အစိုးရ/အာဏာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင္႕ ထိေတြ႕နုိင္ခြင္႕၊ 

တင္ျပနိုင္ခြင္႕ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ သို႕မဟုတ္ လုံး၀မရွိတတ္ေပ။ ( ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Marital property: Property, including land, owned by married couples (and, in some cases, couples in 

consensual unions) that is managed during marriage and is divided if the marriage ends. Property 

brought into the marriage may have different rules than that which is acquired during the marriage 

(USAID, 2013). 

Marital property: လက္ထပ္ထားသည္႕ဇနီးေမာင္ႏွံ (အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ သေဘာတူ အတူ ေနထုိင္သူမ်ား) က 

ပုိင္ဆုိင္သည္႕ ေျမအပါအ၀င္ ပစၥည္းမ်ား ကုိဆုိသည္။ ယင္းတုိ႕ကုိ လက္ထပ္ထားစဥ္ စီမံခန္႕ခြျဲပီး၊ လက္ထပ္မွဳ 

ျပီးဆုံးသြားသည္႕အခါ ခြေဲ၀ယူၾကပါသည္။ လက္ထပ္စဥ္ရရွိခဲ႕သည္႕ ပစၥည္းမ်ားႏွင္႕မတူ ခန္း၀င္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ 

ကြျဲပားျခားနားသည္႕ နည္းဥပေဒမ်ား ရိွနုိင္ပါသည္။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 
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Market-assisted access (also known as “market-assisted land reform”): A form of land reallocation that 

encourages willing buyers to negotiate land purchase deals with willing sellers, with the government 

facilitating the purchase process through grants and other supportive measures (USAID, 2013). 

Market assisted access (ေစ်းကြက္အေထာက္အကူျပဳ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳဟုလည္း သိရွိၾက ပါသည္။) 

၀ယ္လုိသူမ်ားက ေရာင္းလုိသူမ်ားႏွင္႕ ေျမယာ၀ယ္ယူမွဳအတြက္ ညွိႏွဳိင္းေဆြးေႏြး နုိင္ျပီး၊ အစုိးရက 

၀ယ္ယူမွဳလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဂရန္ နွင္႕ အျခားအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင္႕ အားေပးသည္႕ 

ေျမယာျပန္လည္ေ၀ျခမ္းေရး ပုံစံျဖစ္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Matrilineal inheritance: A system by which, according to law or custom, property passes from the 

deceased owner through the female line to his or her heirs (USAID, 2013). 

Matrilineal inheritance: ဥပေဒ သုိ႕မဟုတ္ ဓေလ႕ထုံးတမ္းအရ ပုိင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ေသသူ၏ ပစၥည္းကုိ 

အမ်ိဳးသမီးဘက္မွ သူ သို႕မဟုတ္ သူမ၏ အေမြခံမ်ားသုိ႕ အေမြေပးလႊဲေျပာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ 

၂၀၁၃) 

 

Mediation: A method of non-binding dispute resolution involving neutral third parties who try to help 

the disputing parties reach a mutually agreeable solution (Garner, 2009). 

Mediation: အျငင္းပြားသူမ်ားက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီသည္႕ ေျဖရွင္းခ်က္ရရိွရန္ ကူညီလုိသည္႕ 

အျခားသူမ်ားပါ၀င္၍ စည္းေႏွာင္မွဳမရွိေသာ အျငင္းပြားမွဳေျဖရွင္းသည္႕ နည္းလမ္းျဖစ္ ပါသည္။ (ဂါနာ၊ ၂၀၀၉) 

 

Mortgage: The conveyance of a property by a debtor (the “mortgagor”) to a creditor (the “mortgagee”) 

as security for a financial loan with the provision that the property shall be returned when the loan is 

paid off by a certain date. In some legal systems, there is provision that the mortgagee has the power 

to sell the concerned property when the interest is not paid in time and the loan is not paid off by a 

certain date in accordance with the agreed stipulations (UNECE, 1996). 

Mortgage: ျမီစား (ေပါင္ႏွံသူ) က ျမီရွင္ (အေပါင္ခံသူ) အား ေခ်းေငြတစ္ရပ္၏ အာမခံ အျဖစ္ 

ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေခ်းေငြကုိ သတ္မွတ္သည္႕ေန႕ရက္တြင္ ေပးဆပ္သည္႕အခါ ပစၥည္းကုိ 

ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ စည္းကမ္းခ်က္ထားရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ဥပေဒစနစ္မ်ားတြင္၊ သေဘာတူညီ ထားေသာ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႕အည ီ အတုိးကုိ အခ်ိန္မီမေပးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ထုိ႕ျပင္ ေခ်းေငြကို သတ္မွတ္သည္႕ေန႕ရက္တြင္ 

ျပန္လည္မေပးဆပ္လွ်င္ျဖစ္ေစ အေပါင္ခံသူက သက္ဆုိင္ရာပစၥည္းကုိ ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပဌာန္းတတ္သည္။ 

(ယူအင္န္အီးစီအီး၊ ၁၉၉၆) 
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Movable property: A category of property that can be moved. This is generally property other than 

immovable property, also referred to as “personal property” (USAID, 2013). 

Movable property: ေရႊ႕ေျပာင္းနုိင္သည္႕ ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္႕ မေရႊ႕ 

မေျပာင္းနုိင္ေသာပစၥည္းမွအပ အျခားပစၥည္းကို ဆုိသည္။ ပုဂၢလိကပစၥည္းဟုလည္း ရည္ညႊန္းသည္။ 

(ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Open access resources: Resources to which all have unrestricted access and that are not considered to 

be the property of anyone. This does not imply that everyone has equal ability to use the resource 

(USAID, 2013). 

Open access resources: မည္သူမဆုိ အကန္႕အသတ္မရွိ ထိေတြ႕အသုံးျပဳနုိင္ေသာ္လည္း၊ 

မည္သူပုိင္သည္႕ပစၥည္းဟုမွ် မယူဆေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ လူတုိင္းသည္ အရင္းအျမစ္ကုိ 

တူညီစြာ အသုံးျပဳနုိင္သည္ဟု မဆုိလုိေပ။ (ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Parcel: A single closed area or polygon that is determined geographically by its boundaries, contains 

land under homogeneous property rights, and is held in one ownership (UNECE, 2004). 

Parcel: ပထ၀ီအရ နယ္နိမိတ္မ်ားျဖင္႕ သတ္မွတ္ထားျပီး၊ အလားတူ ပစၥည္းအခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည္႕ ေျမပါရိွကာ၊ 

တစ္ဦးဦးက ပိုင္ဆုိ္င္ေသာ ပိတ္ဆုိ္႕ထားသည္႕ ဧရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။ (ယူအင္န္အီးစီအီး၊ ၂၀၀၄) 

 

Parcel/property identification: The mechanism by which individual parcels of land are identified. Every 

basic property unit and parcel recorded within a cadaster or land book/land register must have an 

identifier (UNECE, 2004). 

Parcel/property identification (PID): ေျမကြက္တစ္ခုခ်င္းကုိ သတ္မွတ္သည္႕ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါ သည္။ 

ေျမကြက္မွတ္ပုံတင္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အေျခခံပစၥည္းယူနစ္ႏွင္႕ ေျမကြက္သည္ ေျမကြက္မွတ္ပုံတင္တြင္ 

ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားရမည္။ (ယူအင္န္အီးစီအီး၊ ၂၀၀၄) 

 

Patrilineal inheritance: A system by which, according to law or custom, property passes from the 

deceased owner through the male line to his or her heirs (USAID, 2013). 

Patrilineal inheritance: ဥပေဒ သုိ႕မဟုတ္ ဓေလ႕ထုံးတမ္းအရ ပုိင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ေသသူ၏ ပစၥည္းကုိ 

အမ်ိဳးသားဘက္မွ သူ သို႕မဟုတ္ သူမ၏ အေမြခံမ်ားသုိ႕ အေမြေပးလႊဲေျပာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ 

၂၀၁၃) 
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Peri-urban area: Neighborhoods, suburbs, or villages in or around the boundaries of a city or town, 

characterized by urban physical development activities and based on active land market transactions 

(Leonard & Longbottom, 2000). 

Peri-urban area: လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမယာေစ်းကြက္ေရာင္း၀ယ္မွဳမ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ 

ျမိဳျပေျမျပင္ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳဆုိင္ရာ လွဳပ္ရွားမွွဳမ်ား ပါရိွသည္႕ ျမိဳ႕ၾကီး သို႕မဟုတ္ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕၏ နယ္နိမိတ္ အတြင္းရွိ သုိ႕မဟုတ္ 

ယင္းအနီးအနားရွိ အနီးအနားအရပ္မ်ား၊ ျမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးမ်ား သို႕မဟုတ္ ရြာမ်ားကုိ ဆုိသည္။ (လီယုိနတ္ ႏွင္႕ 

ေလာင္းေဘာ္တြန္၊ ၂၀၀၀) 

 

Personal property: See movable property. 

Personal property: ေရႊ႕ေျပာင္းနုိင္ေသာပစၥည္းတြင္ ၾကည္႕ပါ။ 

 

Plot: A closed polygon on the surface of the Earth that belongs to only one parcel. This area can be 

plotted on a plan and is the smallest unit that can be identified for the purposes of land resource 

management, for example, a field with a particular type of vegetation or form of use, or an area under 

specifically designated use such as a building. One or more plots make up a parcel (UNECE, 2004). 

Plot: ေျမကြက္တစ္ခုတည္းနွင္႕သာသက္ဆုိင္ေသာ ေျမျပင္ေပၚရွိ အနားေလးရပ္ ပိတ္ကာထား ေသာ 

ေျမကြက္ငယ္ျဖစ္သည္။ ေျမကြက္ငယ္သည္ ေျမပံုတြင္ ေဖာ္ျပနိုင္သည္႕ ဧရိယာျဖစ္ျပီး သီးႏွံ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ 

စုိက္ပ်ိဳးသည္႕ကြင္း၊ အသုံးျပဳပံု၊ အေဆာက္အဦး ကဲ႕သုိ႕ေသာ အထူးသတ္မွတ္ သည္႕ အသုံးျပဳမွဳ ဧရိယာေဖာ္ျပမွဳ 

စသည္႕ ေျမအရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြမဲွဳအတြက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ နုိင္သည္႕ အေသးဆုံး ယူနစ္ျဖစ္သည္။ ေျမကြက္ငယ္ 

တစ္ခု သို႕မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိ၍ ေပါင္းစပ္သည္႕အခါ ေျမကြက္ျဖစ္လာသည္။ (ယူအင္န္အီးစီအီး၊ ၂၀၀၄) 

 

Private property: Property that is held privately, whether individually, jointly, or corporately (Ciparisse, 

2003). 

Private property: တစ္သီးပုဂၢလ အလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ပူးတြဲ သို႕မဟုတ္ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ လက္၀ယ္ ထားသည္႕ 

ပစၥည္းျဖစ္သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Privatization: The transfer of economic activities and resources from state ownership and/or control to 

private ownership. These activities include state enterprises, state farms, collectives, and public lands 

(USAID, 2013). 

Privatization: နုိင္ငံေတာ္ပိုင္ဆုိင္မွဳ ႏွင္႕/သုိ႕မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳရိွေသာ စီးပြားေရးအရလွဳပ္ရွားမွဳ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင္႕ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ပုဂၢလိကပုိင္ဆုိင္မွဳသုိ႕ လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဤလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ 
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နုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ နုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေျမယာမ်ား၊ စုေပါင္း သို႕မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ 

ေျမယာမ်ားပါ၀င္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Property rights: The rights that individuals, groups, and the state hold with respect to particular land, 

resources, and other assets and in relation to each other (USAID, 2013). 

Property rights: ေျမကြက္ တစ္ကြက္၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အျခား မတည္ပစၥည္းမ်ားနွင္႕ စပ္လ်ဥ္း၍ 

လက္ရွိထားနုိင္သည္႕ ပုဂၢလိကမ်ား၊ လူအုပ္စုမ်ားႏွင္႕ နုိင္ငံေတာ္၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႕ျဖစ္ရာ 

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ပစၥည္းအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အယူအဆမ်ားတြင္ အခ်င္း ခ်င္းအၾကား ထပ္တူမွဳမ်ားရိွပါသည္။ 

(ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Public property: Property owned by any level of government (USAID, 2013). 

Public property: အစုိးရအဆင္႕ တစ္ခုခုက ပုိင္ဆုိင္သည္႕ပစၥည္း။ (ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Real estate/real property: Land and anything permanently attached to it. Also referred to as immovable 
property (USAID, 2013). 

Real estate/real property: ေျမယာႏွင္႕ ယင္းတြင္ အျမဲတြယ္ကပ္ေနသည္႕ အရာ။ မေရႊ႕မေျပာင္း 

နုိင္ေသာပစၥည္းဟုလည္း ရည္ညႊန္းပါသည္။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Registration: The process of recording rights in land either in the form of a register of deeds and other 

documents associated with the ownership of the land rights or in the form of a register of titles to land 

(UNECE, 2004). 

Registration: စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင္႕ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား ပိုင္ဆုိင္မွဳ တြဖဲက္ေနေသာ 

အျခားစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားမွတ္ပုံတင္ပုံစံျဖင္႕ လည္းေကာင္း၊ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မွဳမွတ္ပုံတင္ပုံစံ ျဖင္႕လည္းေကာင္း 

ေျမရိွအခြင့္အေရးမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ (ယူအန္န္အီး စီအီး၊ ၂၀၀၄) 

 

Regularization: A process through which informal or illegal occupation of land is legalized by statute, 

giving the occupiers a recognized legal right of access to the land through ownership or leasehold 

(Ciparisse, 2003). 

Regularization: ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ သို႕မဟုတ္ တရားမ၀င္ေသာ ေျမလက္ရိွျဖစ္မွဳကုိ ျပဌာန္းဥပေဒ ျဖင္႕ 

တရား၀င္ေစကာ၊ လက္ရွိေနထုိင္လုပ္ကုိင္သူမ်ားအား ပုိင္ဆုိင္မွဳ သုိ႕မဟုတ္ အငွားခ်ထားမွဳျဖင္႕ ေျမယာကို 
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ထိေတြ႕အသုံးျပဳနုိင္သည္႕ အသိအမွတ္ျပဳ တရား၀င္အခြင့္အေရး ေပးအပ္သည္႕ လုပ္ငန္း စဥ္ျဖစ္သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ 

၂၀၀၃) 

 

Remote sensing: A set of techniques used for gathering information about the environment without 

being in direct contact with it (Ciparisse, 2003). 

Remote sensing: ပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္းကုိ ယင္းအား တုိက္ရုိက္ထိေတြ႕မွဳမျပဳဘဲ၊ သတင္း အခ်က္အလက္ 

စုေဆာင္းသည္႕ နည္းပညာအစုကုိဆုိသည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Resettlement: The relocation of individuals, households, or communities from land they own or land 

they are occupying. Resettlement often results from infrastructure upgrading, large development 

initiatives, new government land policies, or natural disasters that destroy land. Resettlement can be 

either voluntary or involuntary (USAID, 2013). 

Resettlement: တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၊ မိသားစုမ်ား သုိ႕မဟုတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ယင္းတုိ႕ ၏ ေျမယာ သို႕မဟုတ္ 

ယင္းတုိ႕လက္ရွိျဖစ္သည္႕ေျမယာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းကို 

အေျခခံအေဆာက္အအုံ အဆင္႕ျမွင္႕တင္ျခင္း၊ ဖြ႕ံျဖိဳးမွဳလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား၊ အစုိးရ၏ ေျမယာမူ၀ါဒအသစ္မ်ား သို႕မဟုတ္ 

ေျမယာကုိပ်က္စီးေစေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ား ေၾကာင္႕ ေဆာင္ရြက္ေလ႕ရွိသည္။ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းကုိ မိမိတုိ႕ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတုိ႕ ဆႏၵမပါဘဲျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္နုိင္သည္။ 

(ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Restitution: The process of restoring land or other property to its former owners. In cases where 

property cannot be returned, restitution may involve compensation for its loss (USAID, 2013). 

Restitution: ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းဆုိသည္ ေျမယာ သုိ႕မဟုတ္ အျခားပစၥည္းကုိ ယင္း၏ 

ယခင္ပိုင္ရွင္မ်ားထံသုိ႕ ျပန္လည္ေပး အပ္သည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္းကုိ ျပန္လည္မေပး 

အပ္နိုင္သည္႕ကိစၥမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႕၏ဆုံးရွဳံးမွဳအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ 

(ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒ။ီ ၂၀၁၃) 

 

Rule of law: The supremacy of regular, as opposed to arbitrary, power. Respect for the legal system 

(constitution, civil code, laws, and regulations) in a given country by all citizens and public authorities, 

such that legal decisions are made by application of the law in a systematic and transparent fashion 

(Garner, 2009; Münkner & Kaunianen, 2000). 

Rule of law: တစ္ဖက္သတ္အာဏာျဖင္႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္႕ ဆန္႕က်င္ေသာ ဥပေဒစိုးမုိးမွဳ ျဖစ္သည္။ 

နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံတြင္ ဥပေဒစနစ္ (ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ကိုဓဥပေဒ၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား) ကို 
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နုိင္ငံသားမ်ားႏွင္႕ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအားလုံးက ေလးစားမွဳျဖစ္သည္။ ဥပေဒဆုိင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 

ဥပေဒကုိက်င္႕သုံး၍ စနစ္တက် ပြင္႕လင္းျမင္သာသည္႕ ပုံစံျဖင္႕ ခ်မွတ္သည္။ (ဂါနာ၊ ၂၀၀၉။ မန္ခ္နာႏွင္႕ ကူနီယန္နင္၊ 

၂၀၀၀) 

 

Security of tenure: The perception by individuals that rights to land will be recognized by others and 

protected in the event of specific challenges (USAID, 2013). 

Security of tenure: ေျမယာအခြင္႕အေရးမ်ားကို အျခားသူမ်ားကလည္း အသိအမွတ္ျပဳျပီး၊ သီးျခား 

စိန္ေခၚမွဳမ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္လည္း အကာအကြယ္ေပးသည္ဟူေသာ အမ်ားျပည္သူတုိ႕၏ ခံယူခ်က္ ျဖစ္သည္။ 

(ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Sedentary agriculture: Agriculture practiced at a fixed location that utilizes the same pieces of land in 

successive years for crop production (USAID, 2013). 

Sedentary agriculture: သတ္မွတ္ထားသည္႕ ေဒသတစ္ခုတြင္ တူညီေသာ ေျမကြက္မ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ နွစ္စဥ္ 

သီးႏွံထုတ္လုပ္သည္႕ စုိက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Servitude: An encumbrance consisting in a right to the limited use of a piece of land or other immovable 

property without the possession of it. A charge or burden of an estate for another’s benefit (Garner, 

2009). 

Servitude: ေျမကြက္တစ္ကြက္ သို႕မဟုတ္ အျခား မေရႊ႕မေျပာင္းနုိင္ေသာပစၥည္းကုိ ယင္းအား 

လက္၀ယ္မထားဘဲ၊ အကန္႕အသတ္ျဖင္႕ အသုံးျပဳနုိင္သည္႕ အခြင့္အေရးပါ၀င္ေသာ တာ၀န္တင္ရိွမွဳ ျဖစ္သည္။ 

အျခားသူတစ္ဦး၏ အက်ိဳးအတြက္ အိမ္ျခံေျမတြင္ တာ၀န္တင္ရွိမွဳျဖစ္သည္။ (ဂါနာ၊ ၂၀၀၉) 

 

Sharecropping: A system of agricultural production where a landowner allows a sharecropper to use 

the land in return for a share of the crop produced on the land. In this situation, labor-short households 

are able to provide land-short households with land for cropping without losing their rights over that 

land (Bruce, 1998; Ciparisse, 2003). 

Sharecropping: ေျမပိုင္ရွင္က အစုရွင္စုိက္ပ်ိဳးသူအား ေျမယာတြင္ ထုတ္လုပ္သည္႕ သီးႏွံ ေ၀စုတစ္ခု ေပးရန္အတြက္ 

ေျမကြက္ကို အသုံးျပဳခြင္႕ေပးျပီး စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည္႕ စနစ္ျဖစ္ သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ လုပ္အားခ်ိဳ႕တ႕ဲသည္႕ 

မိသားစုမ်ားက ေျမယာခ်ိဳ႕တဲ႕ေသာ မိသားစုမ်ားသုိ႕ ေျမယာအေပၚရိွ ယင္းတုိ႕၏အခြင္႕အေရးမ်ား မဆုံးရွဳံးေစဘဲ၊ 

ေျမယာကို သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးရန္ ေပးအပ္နိုင္ သည္။ (ဘရုစ္၊ ၁၉၉၈။ စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 
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Sporadic registration: The process of registering land on a case-by-case basis. This practice is usually 

based on a specific action or actions of the owner of the property to trigger its entry into the registration 

system (Bruce, 1998; Ciparisse, 2003; UNECE, 1996). 

Sporadic registration: ေျမယာကုိ ကိစၥရပ္ တစ္ခုခ်င္းစီ အေျခခံျဖင္႕ မွတ္ပုံတင္သည္႕ လုပ္ငန္း စဥ္ျဖစ္သည္။ 

ဤအေလ႕အက်င္႕ကုိ အမ်ားအားျဖင္႕ ပစၥည္းပိုင္ရွင္က မွတ္ပုံတင္စနစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ရန္ သီးသန္႕လုပ္ေဆာင္မွဳ 

သုိ႕မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို အေျခခံေဆာင္ရြက္သည္။ (ဘရုစ္၊ ၁၉၉၈။ စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃။ ယူအင္န္အီးစီအီး၊ ၁၉၉၆) 

 

Squatter: An individual who takes unauthorized possession of unoccupied premises (Ciparisse, 2003). 

Squatter: လူေနထုိင္လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိေသာ ဥပစာကုိ တစ္စုံတစ္ဦးက အခြင္႕အာဏာမရိွဘဲ၊ 

လက္၀ယ္ရယူျခင္းျဖစ္သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Statutory land rights: Land rights derived from state, national, or local law, as opposed to customary, 

religious, or traditional laws and practices (USAID, 2013). 

Statutory land rights: ဓေလ႕ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ား၊ ဘာသာေရးဥပေဒမ်ား၊ ရုိးရာဥပေဒမ်ား၊ အေလ႕ အက်င္႕မ်ားအရ 

မဟုတ္ဘဲ၊ နုိင္ငံေတာ္ သို႕မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ ျပဌာန္းဥပေဒအရ ရရိွသည္႕ ေျမယာ အခြင္႕အေရးမ်ား ျဖစ္သည္။ 

(ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

State land: Land owned by the state, in contrast to land owned by private persons, either legal or 

natural (USAID, 2013). 

State land: တစ္သီးပုဂၢလမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည္႕ ေျမနွင္႕ မတူဘဲ၊ ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ သဘာ၀အရ ျဖစ္ေစ နိုင္ငံေတာ္က 

ပိုင္ဆုိင္သည္႕ ေျမ ျဖစ္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

State land management: The legislative and administrative framework that defines how state land can 

be allocated and managed. The legal regime governing state land will cover specific aspects of its 

management and mode of exploitation. This may include defining the organizations responsible for 

managing the land, stating applicable general principles, and/or detailing the basis for its use (USAID, 

2013). 

State land management: နုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေျမယာကို မည္သုိ႕ခြေဲ၀မည္၊ စီမံခန္႕ခြမဲည္ကုိ သတ္မွတ္သည္႕ 

ဥပေဒဆိုင္ရာႏွင္႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ မူေဘာင္ျဖစ္သည္။ နုိင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမယာမ်ား ႏွင္႕သက္ဆုိင္သည္႕ 

ဥပေဒမ်ားသည္ ယင္းေျမယာမ်ားကုိ စီမံခန္႕ခြမဲွဳအျမင္မ်ားႏွင္႕ လုပ္ကုိင္မည္႕ နည္းလမ္းမ်ားပါရိွသည္။ ယင္းတုိ႕တြင္ 
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ေျမယာစီမံခန္႕ခြရဲန္ တာ၀န္ရွိသည္႕ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း၊ အေထြေထြ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား 

ေဖာ္ျပျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႕၏ အသုံးျပဳမွဳအေသးစိတ္မ်ား ပါရိွနုိင္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Survey: The process of measuring land and recording the related geographical information for planning, 

management, and administrative purposes (USAID, 2013). 

Survey: ေျမတိုင္းတာျခင္းႏွင္႕ စီမံကိန္းေရးဆြျဲခင္း၊ စီမံခန္႕ခြျဲခင္းႏွင္႕အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

သက္ဆုိင္ရာ ပထ၀ီသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ 

၂၀၁၃) 

 

Systematic registration: The systematic approach to adjudicating, surveying, and registering parcels on 

an area-by-area basis and bringing all claims in an area to light at the same time (Bruce, 1998; 

Ciparisse, 2003; UNECE, 1996). 

Systematic registration: အျပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေျမတုိင္းတာျခင္းနွင္႕ဧရိယာအလုိက္ အေျခခံျဖင္႕ 

ေျမကြက္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင္႕ ဧရိယာတစ္ခုအတြင္းရွိ ေတာင္းဆုိမွဳအားလုံးကုိ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 

သိရွိေစျခင္းအတြက္ စနစ္တက် ခ်ည္းကပ္မွဳျဖစ္သည္။ (ဘရုစ္၊ ၁၉၉၈။ စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃။ ယူအင္န္အီးစီအီး၊ ၁၉၉၆) 

 

Tenant: A lessee who has the exclusive right of possession of premises under a lease (Ciparisse, 2003). 

Tenant: ငွားရမ္းမွဳအရ ဥပစာကုိ သီးသန္႕လက္၀ယ္ထားခြင့္ရိွသည္႕ ငွားရမ္းျခင္းခံရသူ ကုိ ဆုိသည္။ (စီပါရစ္စီ၊ 

၂၀၀၃) 

 

Tenure insecurity: The situation whereby tenure rights are considered precarious due to the risk of 

dispossession by the actions of other individuals, communities, or the state (USAID, 2013). 

Tenure insecurity: လုပ္ပုိင္ခြင္႕အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အျခားတစ္သီးပုဂၢလမ်ား၊ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း မ်ား သို႕မဟုတ္ 

နုိင္ငံေတာ္၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင္႕ လက္လြတ္ဆုံးရွဳံးရမည္႕အႏၱရာယ္ရွိျပီး၊ အျခားသူမ်ား ၏ ဆႏၵအေပၚ မူတည္ေနသည္႕ 

အေျခအေနျဖစ္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Tenure security: The situation in which landholders consider their continued occupancy rights to be 

guaranteed whether by virtue of formal rights, customary rules, or some other form of assurance 

(Leonard & Longbottom, 2000). 
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Tenure security: ေျမပိုင္ရွင္မ်ားက မိမိတုိ႕၏ ဆက္လက္ လက္ရွိထားခြင့္မ်ားကုိ ပံုမွန္အခြင္႕ အေရးမ်ား၊ 

ဓေလ႕ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ား သို႕မဟုတ္ အျခားအာမခံပုံစံမ်ားအရ အာမခံသည္ဟု ယူဆသည္႕ အေျခအေနျဖစ္သည္။ 

(လီယုိနတ္ သို႕မဟုတ္ ေလာင္းေဘာ္တြန္၊ ၂၀၀၀) 

 

Title registration: A system for improving the quality of ownership and proof of title through the 

recording of documents that confer rights over land. In a title registration system, the title registry is 

the final arbitrator of determining who has legal land tenure rights over a particular parcel of land 

(Ciparisse, 2003). 

Title registration: ေျမအေပၚအခြင္႕အေရးမ်ားအပ္ႏွင္းသည္႕ စာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖင္႕ 

ပုိင္ဆုိင္မွဳအရည္အေသြးကို ျမွင္႕တင္ျခင္းႏွင္႕ ပိုင္ဆုိင္မွဳကုိ သက္ေသခံ ျခင္း ျပဳသည္႕ စနစ္ျဖစ္သည္။ ပုိင္ဆုိင္မွဳ 

မွတ္ပုံတင္ စနစ္တစ္ခုတြင္၊ ပုိင္ဆုိင္မွဳမွတ္ပုံတင္ဌာနသည္ ေျမကြက္ တစ္ခုအေပၚ မည္သူ႕တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 

အခြင္႕အေရးမ်ားရိွေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည္႕ အျပီးသတ္ ခံုသမာဓိျဖစ္သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Town and regional planning: A framework that enables decisions to be made on how land should be 

used. Such planning can be relatively flexible, allowing for negotiation in implementation in the public 

interest, or relatively fixed, through the imposition of zoning regulations designed to protect individual 

property rights (Ciparisse, 2003). 

Town and regional planning: ေျမယာကိုမည္သုိ႕အသုံးျပဳသင္႕ကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေစနိုင္သည္႕ 

စီမံကိန္းမူေဘာင္ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ အမ်ိဳးျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ 

ညွိႏွဳိင္းေဆြးေႏြးခြင့္ေပးျခင္းျဖင္႕ သင္႕တင္႕စြာ ေပ်ာ႕ေျပာင္းနုိင္သလုိ၊ တစ္သီးပုဂၢလ ပစၥည္းအခြင့္အေရးမ်ားကို 

ကာကြယ္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဇုန္နယ္ေျမပိုင္းျခားျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းျခင္းျဖင္႕ သင္႕တင္႕စြာ 

တိက်နုိင္သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Topography: The discipline that describes, measures, and represents landforms and features at the 

local level. The topographer carries out surveys, either by taking direct measurements or by using aerial 

or satellite photographs.” Topography” is also used to describe the geographical features of an area 

(Leonard & Longbottom, 2000). 

Topography: ေဒသဆုိင္ရာ အဆင္႕တြင္ ေျမယာပံုစံမ်ားနွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည္႕ ၊ 

တုိင္းတာသည္႕၊ တင္ျပသည္႕ စည္းကမ္းျဖစ္သည္။ ေျမအနိမ္႕အျမင္႕တုိင္းတာသူသည္ တုိက္ရုိက္တုိင္းတာမွဳျဖင္႕ 

ျဖစ္ေစ၊ ေလေၾကာင္း သုိ႕မဟုတ္ အာကာသ ဓာတ္ပုံမ်ားအသုံးျပဳ၍ျဖစ္ေစ တုိင္းတာမွဳမ်ားကုိ ေဆာင္ ရြက္သည္။ 

ေျမအနိမ္႕အျမင္႕တုိင္းတာျခင္းဟူသည္႕ စကားရပ္ကုိ ဧရိယာ တစ္ခု၏ ပထ၀ီသြင္ျပင္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္လည္း 

အသုံးျပဳသည္။ (လီယုိနတ္ ႏွင္႕ ေလာင္းေဘာ္တြန္၊ ၂၀၀၀) 
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Transaction costs: The expenses involved in completing a transaction in land rights, including both 

opportunity and monetary costs. Opportunity costs involve the cost of transportation and 

accommodation (if coming to the registration office from long distances) and rent-seeking practices of 

land registry officials. Monetary costs may include sales contracts, survey costs, legal fees, and stamp 

duties, as well as the cost of registration of the transaction in the title or deeds registry (USAID, 2013). 

Transaction costs:  ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မွဳတစ္ခုကုိ ျပီးစီးေစရန္ 

ကုန္က်သည္႕စရိတ္မ်ားကိုဆုိသည္။ ဤကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ အခြင့္အလမ္းဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားႏွင္႕ 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္သည္။ အခြင္႕အလမ္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ သြားလာခစရိတ္မ်ား၊ 

(ေ၀းကြာေသာ အရပ္မွ မွတ္ပုံတင္ရုံးသို႕ လာရသည္႕အခါ) တည္းခုိေနထိုင္စရိတ္ ႏွင္႕ 

ေျမယာမွတ္ပုံတင္အရာရိွမ်ားအတြက္ ငွားရမ္းသည္႕ အေလ႕အက်င္႕မ်ား အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္တြင္ အေရာင္းစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေျမတုိင္းတာမွဳစရိတ္မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ 

တံဆိပ္ေခါင္းအခြန္မ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မွဳ သို႕မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ မ်ား မွတ္ပုံတင္ရန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားပါ၀င္သည္။ ( ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Tree rights: Specific rights held by individuals over trees and their products. These include the right to 

plant trees, harvest fruits from the trees, harvest the trees themselves, and own or inherit the trees. 

While trees are attached to the land, tree rights may vary from the land rights over the land on which 

the tree grows (Ciparisse, 2003). 

Tree rights:    တစ္သီးပုဂၢလမ်ားက သစ္ပင္မ်ားႏွင္႕ ယင္းတုိ႕၏ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ ထားရွိသည္႕ 

သီးသန္႕အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအခြင္႕အေရးမ်ားတြင္ သစ္ပင္စုိက္ခြင္႕၊ သစ္ပင္မ်ားမွ သစ္သီးမ်ား ဆြတ္ခူးခြင္႕ 

သစ္ပင္မ်ားကုိ ယင္းတုိ႕ဘာသာ ရိတ္သိမ္းဆြတ္ခူးခြင္႕၊ သစ္ပင္မ်ားကုိ ပိုင္ဆုိင္ခြင္႕ သုိ႕မဟုတ္ အေမြဆက္ခံခြင္႕ 

တုိ႕ပါ၀င္သည္။ သစ္ပင္မ်ားသည္ ေျမတြင္ စြကဲပ္ေနသည္႕ အခါ သစ္ပင္အခြင္႕အေရးမ်ားသည္ 

သစ္ပင္ေပါက္ေရာက္ရာ ေျမေပၚရွိ ေျမယာအခြင္႕အေရးမ်ားႏွင္႕ ကြျဲပားနုိင္သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Trust: An arrangement through which property rights are transferred from an individual to one or more 

trustees to be held for a set of beneficiaries. A trust may be set up to manage property on behalf of 

minors, or a charitable trust may be established to manage income from property on behalf of a large 

group of people (Leonard & Longbottom, 2000). 

Trust: ပစၥည္းအခြင္႕အေရးမ်ားကို တစ္သီးပုဂၢလ တစ္ဦးထံမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ 

တစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပုိေသာ ယုံမွတ္အပ္ႏွံခံရသူမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပး သည္႕ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ 

ယုံမွတ္အပ္ႏွံမွဳသည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကုိယ္စား ပစၥည္းကုိ စီမံခန္႕ခြရဲန္ တည္ေထာင္နုိင္သည္ သို႕မဟုတ္ 
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လူအုပ္စုၾကီးကုိယ္စား ပစၥည္းမွရရိွသည္႕ ၀င္ေငြကုိ စီမံခန္႕ခြရဲန္ ကုသုိလ္ျဖစ္ ယုံမွတ္အပ္ႏွံသည္႕ အဖြ႕ဲ 

ဖြ႕ဲစည္းနုိင္သည္။ (လီယုိနတ္ ႏွင္႕ ေလာင္းေဘာ္တြန္၊ ၂၀၀၀) 

 

Urbanization: The process of development of towns and cities where population growth and population 

drift typically result in rapid acceleration in the size of the urbanized population (Ciparisse, 2003). 

Urbanization: သာမန္အားျဖင္႕ ျမိဳ႕ျပလူဦးေရ အလ်င္အျမန္ပြားမ်ားလာျခင္းေၾကာင္႕ လူဦးေရပုိမုိ မ်ားျပားမွဳ ႏငွ႕္ 

လူဦးေရစီးေမ်ာမွဳျဖစ္ေပၚသည္႕ ျမိဳ႕မ်ားႏွင္႕ ျမိဳ႕မမ်ား၏ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မွဳ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ (စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 

 

Use right: The right to use a thing in accordance with its designated purpose. It may be linked to 

membership of the resident community and perpetuated by stable and continuous occupation, 

confirmed by the work carried out by a family of farmers (Leonard & Longbottom, 2000). 

Use right: အရာတစ္ခုကုိ ယင္းအားသတ္မွတ္ထားသည္႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္႕အည ီအသုံးျပဳခြင္႕ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ 

ေနထုိင္သူ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျခင္း၊ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္နွင္႕ အဆက္ မျပတ္ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင္႕ 

ခုိင္ျမဲမွဳရိွျခင္း၊ မိသားစု၀င္မ်ားက ေဆာင္ရြက္သည္႕ အလုပ္အရ အတည္ျဖစ္ျခင္းတုိ႕နွင္႕ ဆက္စပ္နုိင္ပါသည္။ 

(လီယုိနတ္ ႏွင္က ေလာင္းေဘာ္တြန္၊ ၂၀၀၀) 

 

Usufruct: A right in a property owned by another, normally for a limited time or until death. It is the 

right to use the property, enjoy the fruits and income of the property, rent it out. and collect the rents—

all to the exclusion of the underlying owner. The usufructuary has the full right to use the property but 

can neither dispose of nor destroy the property (USAID, 2013). 

Usufruct: အျခားသူတစ္ဦးပုိင္ဆုိင္သည္႕ ပစၥည္းမွ အခြင္႕အေရးတစ္ရပ္ကုိ သာမန္အားျဖင္႕ 

အခ်ိန္အကန္႕အသတ္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေသသည္႕တုိင္ျဖစ္ေစ ရရွိသည္႕ အခြင္႕အေရး ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းအခြင္႕အေရးမွာ လက္ရွိပုိင္ရွင္ကုိ ဖယ္ထုတ္၍ ပစၥည္းကုိ အသုံးျပဳခြင္႕၊ ပစၥည္း၏သီးႏွံႏွင္႕ ၀င္ေငြ မ်ားကုိ ခံစားခြင္႕၊ 

ပစၥည္းကုိ ငွားရမ္းခြင္႕နွင္႕ ငွားရမ္းခမ်ားေကာက္ခံခြင္႕ အခြင္႕အေရး ျဖစ္ပါသည္။ အသုံးျပဳခြင္႕ရရိွသူသည္ ပစၥည္းကုိ 

အသုံးျပဳခြင္႕ အျပည္႕အ၀ရွိေသာ္လည္း၊ ပစၥည္းကုိ ထုခြေဲရာင္းခ် ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳလုပ္နုိင္။ ( ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ 

၂၀၁၃) 

 

Valuation: The process of putting a price on a piece of property. The value of businesses, personal 

property, intellectual property (such as patents, trademarks, and copyrights), and real estate are all 

commonly determined through the practice of valuation (USAID, 2013). 

Valuation: တန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းဆုိသည္ ပစၥည္းတစ္ရပ္၏ ေစ်းကုိ သတ္မွတ္သည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းမ်ား၏တန္ဘုိး၊ ပုဂၢလိကပစၥည္း၊ (တီထြင္မွဳမူပုိင္ခြင္႕မ်ား၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ႏွင္႕ မူပိုင္ခြင္႕မ်ားစသည္႕) 
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အသိဥာဏ္ပစၥည္းႏွင္႕ အိမ္ျခံေျမမ်ားကုိ တန္ဖုိးသတ္မွတ္သည္႕ အေလ႕အက်င္႕အရ အမ်ားအားျဖင္႕ 

တန္ဖုိးသတ္မွတ္ပါသည္။ (ယူအက္စ္ေအအိုင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Willing buyer/willing seller: Generally used in the context of land reform or land redistribution programs 

where government avoids coercion or other actions to acquire land against a seller’s interest. Rather, 

land redistribution reinforces land market transactions where a seller and a buyer willingly negotiate 

over terms of sale. The buyer may be the government on behalf of smallholders, tillers, and 

communities, or private individuals or companies (USAID, 2013). 

Willing buyer/willing seller: ေယဘုယ်အားျဖင္႕ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ သို႕မဟုတ္ ေျမယာ ျပန္လည္ခြေဲ၀မွဳ 

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အစုိးရက ေရာင္းသူ၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ဆန္႕က်င္၍ ေျမယာရရိွရန္ အၾကမ္းဖက္မွဳ သို႕မဟုတ္ 

ျပဳလုပ္မွဳမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားလုိသည္႕အခါ က်င္႕သုံးပါသည္။ ေျမယာျပန္လည္ခြေဲ၀မွဳသည္ ေရာင္းသူ ႏွင္႕ ၀ယ္သူက 

ဆႏၵအေလ်ာက္ ေရာင္းခ်မွဳ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားကုိ ညွိႏွိဳင္းနုိင္သည္႕ ေျမယာ ေစ်းကြက္ 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကုိ အားျဖည္႕ ေပးပါသည္။ ၀ယ္သူသည္ 

လယ္ယာဧရိယာအနည္းငယ္သာလုပ္ကုိင္သူမ်ား၊ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးသူမ်ား၊ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား 

သို႕မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားကိုယ္စား အစိုးရလည္း ျဖစ္နုိင္သည္။ (ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ၊ ၂၀၁၃) 

 

Zoning: A planning procedure where a designated area is allocated for a specified use or uses. This is 

a commonly used approach to planning, which identifies the uses to which the zoned land may be put 

and specifies the type, amount, and location of that development. It is planned to promote orderly 

development and to reduce or avoid inconsistent uses adjacent to one another (Ciparisse, 2003). 

Zoning: သတ္မွတ္ထားသည္႕ အသုံးျပဳမွဳ သို႕မဟုတ္ အသုံးျပဳမွဳမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္သည္႕ ဧရိယာကို 

ခြေဲ၀ေပးသည္႕ စီမံကိန္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ျဖစ္သည္။ ဇုန္ေျမယာမ်ားကုိ မည္သုိ႕အသုံးျပဳရ မည္ႏွင္႕ ထုိဖြံ႕ျဖိဳးမွဳ၏ ပံုစံ၊ 

ပမာဏႏွင္႕ တည္ရွိရာေဒသမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည္႕ စီမံကိန္းကုိ ခ်ည္းကပ္ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင္႕ အသုံးျပဳပါသည္။ 

စနစ္တက် ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ရန္ႏွင္႕ တစ္ဦးႏွင္႕တစ္ဦး နီးကပ္ေနသည္႕အေျခအေနတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႕ 

မကုိက္ညီသည္႕ အသုံးျပဳမွဳမ်ား ေလွ်ာ႕ခ်ရန္ သို႕မဟုတ္ ေရွာင္ရွားရန္ စီမံကိန္းေရးဆြပဲါသည္။ ( စီပါရစ္စီ၊ ၂၀၀၃) 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ည ။ ။လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ 

ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြဲေရးအတြက္မုိဘိုင္းအခ်က္ 
အလက္ေကာက္ယူမႈနည္းလမ္းမ်ား 

LTP သည္ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းမႈမ်ားမေဆာင္ရြက္မီ မိုဘိုင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ေျမႀကီးေျမပုံေရးဆြ ဲ

ျခင္းတုိ႔အတြက္ ကြျဲပားေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရံုးတြင္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ေသာ ကြျဲပားေသာ Apps မ်ားႏွင့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားအေၾကာင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

ဇယားတြင္ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။သို႔ပါေသာ္လည္းဤဆန္းစစ္ခ်က္ကို၂၀၁၅ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမျပဳ 

လုပ္နိုင္ခဲ့ဘနဲည္းပညာသည္လည္းအခ်ိန္ႏွင့္အမွ်တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနသည့္အတြက္ေအာက္ေဖာ္ျပပါရလဒ္မ်ား 

မွာလက္ရွိအေနအထားကိုထင္ဟပ္ႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ေဒသခံအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ကြျဲပားေသာနည္းပညာ 

ပုိင္းဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိုလက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းမႈမစတင္မီစနစ္တက်အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္သင့္သည္။ 

မိုဘုိင္းပစၥည္းမ်ား(ဖုန္း/တက္ဘလက္စျဖင့္)ကိုအသံုးျပဳ၍အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ 

ႏွင့္ စမ္းသပ္ရန္ အခ်ိန္မ်ားထပ္မံလိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာအခ်က္အလက္ေကာက္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ 

ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြရဲန္လြယ္ကူေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိမူသင့္ပါသည္။ 

LTP အေနျဖင့္ စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ မတူကြျဲပားေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ 

အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ေငြမေပးရေသာ၊ အားလံုးရယူႏုိင္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားရွိေသာ App ကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ အကယ္၍ လစဥ္ေၾကးေပး၍၀ယ္ယူအသံုးျပဳရေသာ 

နည္းပညာျဖစ္ပါက မၾကာခဏဆုိသလို ေငြေပးေခ်ရန္အတြက္ ခရက္ဒစ္ကတ္ ရွိရန္လိုအပ္သည္။ စမ္းသပ္ကာလအစ 

တြင္ ေငြေပးရန္လုိအပ္ေသာ နည္းပညာႏွစ္ခုကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသံုးျပဳခဲ့သည္ - iFormBuilder ႏွင့္ Geospago တုိ႔ျဖစ္ 

သည္။ ထို Apps မ်ားအားစမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ ေငြေပးစရာမလိုေသာ၊ အားလံုးရယူႏုိင္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားရိွေသာ 

Kobo Toolbox ဟူသည့္ နည္းပညာတစ္ခုကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ေငြမေပးရသည့္၊ အားလံုးရယူႏုိင္ေသာအရင္းအျမစ္ 

မ်ားရိွသည့္ အျခားေသာ Apps မ်ားကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စမ္းသပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အသံုးျပဳရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ 

သည္။ ဤအစီရင္ခံစာကုိ ေရးသားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ Kobo Toolbox သည္ အသံုးျပဳရန္လြယ္ကူၿပီး ျပည့္စံုေသာ 

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈကိုျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အျပင္ Local server တြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္မလိုအပ္ဘဲ စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာ 

ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လက္ကုိင္အသံုးျပဳရေသာ GPS စက္မ်ားကုိ 

လည္းအရနံည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္အသံုးျပဳခ့ဲၿပီးနယ္နိမိတ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားေျခရာ 

ေကာက္စစ္ေဆးႏုိင္ရန္လည္း ျဖစ္သည္။ 
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Notes 

L
T

P
R

 T
o

o
ls

 

MAST •  • • • • • • • •  • • 

Data model 

configured on 

STDM and 

LADM. Good for 

parcel-level land 

tenure data 

collection. 

STDM   • •          Not mobile, 

entirely desktop. 

Open 

Tenure • • • • • • • • •  • • • 

Data model 

configured on 

LADM. Good for 

recording claims 

for formal 

registration. 

Cadasta   • • • • •       TBD early 2016. 

G
e
n

e
ri

c
 T

o
o

ls
 

Qfield 

(QGIS 

mobile) 
•  • •  • •     • • 

In beta testing 

phase. Good 

open-source 

competitor to 

ESRI.  

Geo 

Open 

Data Kit 

(ODK) 

•  • • • • • • • • • • • 

Large suite of 

tools that can be 

flexible and 

customizable for 

any data need. 

Collector 

for 

ArcGIS 
• •   •  • •    • • 

Tool within ESRI 

platform, easily 

integrated with 

ArcGIS Online. 

US$2,500per 

year for 5 users. 

Kobo 

Toolbox •  • • • • •   • • • • 

Free and easy to 

create 

usernames on 

online platform. 

New version may 

not support line 

and polygon 

capture. 

Geospago • •   • • • • • •  • • 

One simple 

platform for data 

collection, 

management, 

and visualization. 

US$14.99per mo. 

or US$164.89 per 

year per user. 
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Notes 

ANDMAP •    • • • • • • • • • 

Well designed for 

utilities, fewer 

options for form 

customization. 

US$199 per 

device per year. 

Fulcrum • •   •  • •  •  • • 

No line and 

polygon 

collection. US$18 

per month per 

user. 

FAIMS 

Mobile 

App 
•  • • • • • • • •  • • 

Designed for 

archeological 

use. 
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