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လိက်္ဂံခိပ်ဝွံ ေန်ကဵုရ္ဂောံဒှ် ဒဒဟတ်တမ်ရိုဟ်တၚ်ဂေၚ်ပ္တီမဆက်မိတ်မွဲ ္ဂွက်ညးခၞံရ္ဂၞာဝ်ရကုာံညးတာလျ ိုၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲအောပံၚ်

ရတာဲရကၠာန်ၜိုတ်မွဲစွံ မရဆၚ်စပ်ကဵုမူဝါဒတိ မၞုံအပ္ဍဲရဒ္ဂပံၚ်နှဴအုပ်လဒံ ပ္ဍဲအပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ပွမတီကၠိုဟ်ဒပဒ္ဒ ညာအဓိကဂမၠိုၚ်၊ 

တၚ်ရကာ်ရဆာဂမၠိုၚ် ရကုာံ တၚ်ဂွံရုဲစှ်ဂမၠိုၚ်တအ် နကဵုလိက်ဏအ် ္ဂ္ပဥပကာကုညးဗှ်လိက်တအ်မာန်ေ။ တၚ်ပ္တဝ်က္ဍိုပ်လိက်ဝွံ တၞဟ်

နဂွံဒှ်အထံက်အပၚ်ပရေၚ်ကရမၠာန် ပ္ဍဲအောပ္ကၚ်ေၚ်တိ အပ္ဍဲ္ဂ္ကုတ်ရဒ္ဂအဂၞဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ရ္ဂောံ ဓေ်ယာမာန် ရ္ဂောံတန် တဴဍာ်ဇမၠိၚ် 

မာန်ဂှ် တူရူလဝ်ေ။ 

ရ္ဂၞာတ်ပကၚ်ေၚ်တိဂမၠိုၚ် ထပ်ဒၟံၚ်ရကုာံရေၚ်္ဂ္ကအ်မွဲကဵုမွဲတုဲ အဝဵုတန်ဒၟံၚ်မွဲအခိၚ်ဓဝ် အပ္ဍဲရဒ္ဂ္ဂ္ကုတ်အဂၞဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ မဒုၚ်ရကတ် 

လဝ်ပွမပံၚ်နှဴအုပ်လဒံ အကကာရဗာ်ေပ်လွဟ်ရကာန်ဍုၚ်အေၚ်ဂမၠိုၚ် (EAOs) ရကုာံ အလဵုအ္ဂဳကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာေ။ ဣဝွံတုန် ဂွံအဓိပ္ပါယ် 

မတွံဂး ဒပဝပ္ကၚ်ေၚ်တိပ္ဍဲအပ္ဍဲရဒ္ဂဣတအ်ဂမၠိုၚ် ယှုက်ထုဲမာန်တုဲ ဗွဲရတၟၚ် ္ဂွက်မၞိဟ်ကွာန်ေးကး ပ္ဍဲအောမဂၠါဲ္ဂ္ၚဳလဒပ်ဂယိုၚ်လမျ ီုညး

တအ် ထုဲဂရုဲကၠုၚ်ဒှ်မာန်ေ။

တၞဟ်နဖဵုဂွံကၠိုဟ်ခၠၚ်ပကၚ်ေၚ်တိ ပ္ဍဲအပ္ဍဲရဒ္ဂပံၚ်နှဴအုပ်လဒံဂမၠိုၚ်တုဲ လိက်္ဂံခိပ်ဝွံ ပ္တဝ်က္ဍိုပ်ကဵု

  ရ္ဂောံဇိုန်ကဵုတၚ်္ဂ္ၚဳဂၠိပ်ဗွဲ္ဂရောပ် လ္တူအကာဲအောရ္ဂၞာတ်ပကၚ်ေၚ်တိဍာ်ဂမၠိုၚ် မၞုံအပ္ဍဲရဒ္ဂပံၚ်နှဴအုပ်လဒံ ္ဂ္ကုတ် ဒိုဟ်အဂၞဲ 
ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ၊ မကဵုလဝ်ဥပမာ မူဝါဒတိဂမၠိုၚ် အလဵုအ္ဂဳကၟိန်ဍုၚ်ကီု ရဗာ်ရကအာန်ယူ (KNU) ကီု ္ဂီုၜါလ္ပာ်ရလဝ်ကီု

  ရ္ဂောံရ္ဂာၚ်ကလးကဵုတၚ်ရကာ်ရဆာဂမၠိုၚ် မဒးဆဵုဂဗဒၟံၚ် ဗွဲအရစာံပွမ္ဂဂီုကၠီုကဵုဒပဝပိုၚ်ပပဳတိ၊ ပွမပ္တိုန်လိက် ကဵု စေၚ်ယၟုညး 
တၠတိ ရကုာံ ပွမအာတ်မိက်ဒဒှ်ညးတၠပိုၚ်ပပဳကီု ဗီုလဵုဣတအ် က္တဵုဗဒှ်ကဵုဟွံဂီုကၠီုမာန်ရလဝ်ကီု

  ရ္ဂောံထမံက်ပ္တိုန်နဲဂၠံၚ်တေဴအဓာန်ဂတ မကဵုက္ဂပ်ရလၟၚ်ကရမၠာန်မွဲစုံ ္ဂွက်အလဵုအ္ဂဳကၟိန်ဍုၚ်ရကုာံ EAOs ဂမၠိုၚ် ဂွံရဆၚ် 
မုက်စဳရေၚ် ကုတၚ်ရကာ်ရဆာ္ဂဂီုကၠီုကဵုဒပဝပိုၚ်ပပဳတိ မၞုံအပ္ဍဲရဒ္ဂမဒုၚ်ရကတ်လဝ်ပွမပံၚ်နှဴအုပ်လဒံ အရော ကာလတတ်အကကာ 
ဏအ်မွဲအံၚ်ရလဝ်ကီု မဒှ်တဴအိုတ်ေ။ 

တိအပ္ဍ ဲရဒ္ဂပံၚ်နှ ဴအုပ်လဒံဂမၠ ိ ုၚ် - တၚ်
ရကာ်ရဆာမၞ ိဟ်တအ်ဒးဆဵုဂဗဒၟ ံၚ်ဂမၠ ိ ုၚ်

မူဝါဒတိပ္ဍဲရဒ္ဂပံၚ်နှဴအုပ်လဒံ အပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ

ဂၠ ံၚ်တေဴအဓာန်ဂတ - တၚ်ကဵုက 
္ဂပ်ဂမၠ ိ ုၚ် ဒတၟၚ်ဝိဒသသဂမၠိုၚ် 



နိဒါန်

မွဲဒပမိပ်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ အရခါၚ်အောမစပ်ကဵုတိဍာ်ရကုာံ္ဂယံဇာတဂမၠိုၚ်ဂှ် 
ကု ္ဂတီုမၞိဟ်မၞုံေးကးတအ်မေး ဒှ်တဴတံမူလပၟိက်ရဇၞာ် ္ဂွက်ပရေၚ်ဂယိုၚ်လ
မျ ီုရကုာံပိုန်ဘိုက်္ဂိုက်္ဂၠိၚ်ညးတအ်အိုတ်ေ။ ္ဂ္အာၚ်အာနူဒှ်တမ်မူလရပၞာ်
က္ဂန်လုပ်ညးတအ်တုဲ တိဟီုမေးဂှ် ဒှ်ဒတန်ရတၟၚ်္ဂွက်္ဂာ္ဂနာမွဲ္ဂာ်ကီု 
္ဂီုဒှ်လက်္ဂန်္ဂမ္တီ္ဂွက်ပူဂဵုမွဲမွဲ ဝါ ္ဂွက်ဂရကာံဒပဝါမွဲမွဲမာန်မံၚ်ေ။  

မူဝါဒတိဟီုမေးဂှ် မုရော
မူဝါဒတိဝွံ ဆက်စပ်ကဵုဗီုဒပၚ်အုပ်ဓုပ်တိ ရကုာံ ရကာပ်ကာဲအရခါၚ်အောတိဂ 
မၠိုၚ်ေ။ ဥပမာတုန် လိၚ်ရဖျအ်စတိရကုာံပိုၚ်ပပဳတိ၊ ေပ်စပ်စကာတိရကုာံဒပု
ရဒပၚ်စဳရေၚ်တိတအ် ပါလုပ်အိုတ်ေ။ 

ဒၞါဲလဵုဂွံဆဵုရကတ်မူဝါဒတိမာန်ရော
မူဝါဒတိဝွံ ညးမဂွံအဝဵုမရဆၚ်စပ်တအ် ချူခၞံဓဇက်လဝ် လ္တူလိက်တၞး ရကုာံ 
လိက်အုပ်ဂမၠိုၚ်တုဲ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ပံက်စွံပ္တန် ဗွဲဒဒှ်ရ္ဂၞာဝ်၊ ရစဝ်ရပၞာန် ရကုာံ 
ဥပရဒတအ်မာန်ေ။ 

ပရေၚ်ဂီုကၠီုစပ်ကဵုအရခါၚ်အောတိဂမၠိုၚ်ဝွံ ္ဂွက်္ဂဂီုကၠီုကဵုဂယိုၚ်လမျ ီု
ရကုာံက္ဂန် လုပ် ညးေးကးတအ် ကိစ္စရဇၞာ်ဒၟံၚ်ရောၚ်။ လိက်စမ်ၜတ် ္ဂၞာံ 
၂၀၁၅ မကတးပ္တိတ်နူဌာနဝန်ရဇၞာ်ဒပုရဒပၚ်စဳရေၚ်ရကုာံက္ဂန်ဘဏ္ဍာ မွဲဟာန် 
ရကုာံ တိုက်ဘဏ္ဍာဂၠးကဝ် (World Bank) ဝွံ ဂၠိုက်ဂၠါဲဆဵုညာတ် ဒဒှ်ေပွမ 
ဒိုက်ဒိန်ကာဲကၞာဲ မၞုံအပ္ဍဲရဒ္ဂကွာန်ေးကးတအ်ဂမၠိုၚ် ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ဗၞတ်ၜါဆ လ္တူ 
နူပွမဒိုက်ဒိန်ကာဲကၞာဲ မၞုံအပ္ဍဲရဒ္ဂဒမုဍုၚ်တအ်ဏီေ။ ဗွဲလၟိဟ်ဂၞန်္ဂခချာမေး 
ရပၞာဝ်ကဵုလၟိဟ်္ဂတီုမၞိဟ်မၞုံအပ္ဍဲေးကးဂမၠိုၚ် ဗၞတ် ၃၈.၈% ဂှ် ရတာ်ရတၟာ် 
လဝ်နဒဒှ်ညးဒိုက်ဂတ်တုဲ အပ္ဍဲလ္တူဍုၚ်ဂှ် ဗၞတ် ၁၄.၅% မၞုံတဴေ။ လဂွံကဵုစေၚ်
လၟိဟ်မၞိဟ်အလုံကၟိန်ဍုၚ် မကံက်လဝ်္ဂၞာံ ၂၀၁၄ မေး လၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ 
ဗၞတ် ၇၀% ဂှ် မံၚ်စံၚ်တန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲရဒ္ဂေးကးတအ်တုဲ တံမူက္ဂန်လုပ်မၞိဟ်
ေးကးတအ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူမရဇွာဝ်တိတ်ကၠုၚ်နူတိကၠအ်ဂူယာဝါဗ္ၚဂှ်ေ ္ဂွ
က်ညးတအ်ရ္ဂောံရကၠာန်ဂီုဂီုကၠီုကၠီု ဗွဲမ္ဂၟဟ်အရစာံမာန်ကီု၊ အရခါၚ်အော 
တိညးတအ် ညံၚ်ရ္ဂောံကၠးဖ္ဍးဒဇုၚ်္ဂ္ဍိုက်ဂှ်ကီု ပၟိက်ရဇၞာ်တဴဗွဲမရလာန်ေ။ 
ယဝ်ေဟွံဒှ်္ဂာ်ဂှ်မေး ကုညးဒိုက်ဂတ်မၞုံရဒ္ဂေးကးတအ် အန္တောယ်ရဇၞာ်ကဵု
ဒဒဟတ်က္တဵုဒှ်မာန်ေ။ ပၟိက်ရဇၞာ်မွဲတၚ်ပၠန်ဂှ် ပရေၚ်ဂီုကၠီုရဇၞာ်ရဇၞာ်္ဂွက်အရခါ
ၚ်အောတိရ္ဂောံက္လိဂွံမာန်ဂှ် ဆက်စပ်ဒၟံၚ်ကဵုလဇီုကပိုက်ပဋိပက္ခပၞာန်ရောၚ်။

စတမ်နူဗွဝ်စှ် ္ၞဂာံ ၁၉၄၀ ္ဂ္ုက တ်လကကဴကဝက်ဂှ်တဲု ္ဂ္ုက တ်ရဒ္ဂ ကိၟန်ဍုၚ်ဗၟာ 
ဗဲွမဂိၠုၚ် မပ္တကုဵံရဒ္ဂမၞုံလ္ပာ်ဒုိဟ်အဂဲၞတအ် ပဋိပက္ခပၞာန်အပ္ဍဍဲုၚ် က္တဵု ဒှ်ကၠုၚ် 
အဆက်ဆက်ေ။ အရောအလုဵအ္ဳဂကိၟန်ဍုၚ်အုပ်လဒံလဝ် ဂကူလိၟဟ်မိၞဟ် 
ဂိၠုၚ်ဂှ်ရဟၚ် မဲွအခိၚ်ဓဝ် ပ္ဍရဲဒ္ဂမဂိၠုၚ်ကုဵလိၟဟ်တအ်ဂှ်ရလဝ် EAOs ဂမိၠုၚ် 
အုပ်လဒံတဴအုိတ်ေ။ ဆဂှ်္ၟဂးဟံွရ္ဂၚ် ရဒ္ဂလ္ၚဵု တအ်ဂှ် ဒုၚ်ရကတ်ပရေၚ် 
ပံၚ်နဴှအုပ်လဒံ အလုဵအ္ဳဂကုီ EAOs ဂမိၠုၚ်ကုီ ္ုီဂၜါမဲွအခိၚ်ဓဝ်ေ။ ရဒ္ဂပံၚ်နဴှ 
အုပ်လဒံဂမိၠုၚ်ဝံွ ဒှ်ဒၞါဲဌာန်မူဝါဒတိ တ္ၜန်တ္ၜရာဲယှုက်ထဲုကၠုၚ်ကုီ၊ ဒှ်ဒၞါဲဌာန် 
မိၞဟ်ဗဲွမဂိၠုၚ်တအ် မဒးနိဿဲဗ္ဒဗ္ဒါဲမံၚ်ကုဵတိ ္ွဂက်ဂယုိၚ်လမျ ီုညးတအ်က္ဂန် 
လုပ်ညးတအ်အုိတ်ေ။ အခိၚ်ကာလညးဍုၚ်ကွာန်ရဒ္ဂေးကး မၞုံ္ၟဂဝ်ပရေၚ်
ပံၚ်နဴှအုပ်လဒံဂမိၠုၚ် ကလိဂံွဒုၚ်စ္ုိဂၚ်အရခါၚ်ပုိၚ်ပပဳပုိန်ဘုိက်ဂုီဂုီကီၠုကီၠုမာန်
ရဟၚ် ပဋိပက္ခမက္တဵု ဒှ်ကၠုၚ်မာန်တအ်ဂှ်ရလဝ် ဖရအာန်ရဖျအ်ကုဵမာန်ရောၚ်။ 

ပ္ဍရဲဒ္ဂပံၚ်နဴှအုပ်လဒံဂမိၠုၚ်ဝံွ စပ်ကုဵမူဝါဒရကုာံရ္ၞဂာတ်တိ အလုဵအ္ဳဂရကုာံ 
EAOs တအ်မရဖျအ်စံွပ္တန်လဝ်ဂှ်တဲု နံွပိၟက်ဒံၟၚ်ကုဵပရေၚ်ကိၠုဟ်ခၠၚ်ရေၚ်္ဂ္ကအ်
ရဇၞာ်ကုဵဒဇဟတ် အကကာညးမဂံွအဝုဵရဆၚ်စပ်ဂမိၠုၚ် ရကုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်မၞုံရဒ
္ဂတအ်ဂှ်ဂမိၠုၚ်ေ။ 

ပိၟက်ရဇၞာ်တဴဗဲွမရလာန်ဂှ် ္ွဂက်ဒပာပ်ဗ္ဒနနဲဇိၚ်တပ်ဒပုရဒပၚ်မဲွစံွ အကကာညးမဂံွ 
အဝုဵ ပ္ဍရဲဒ္ဂပံၚ်နဴှအုပ်လဒံ မရဆၚ်စပ်တအ်ဂှ် နံွပိၟက်ဒံၟၚ်ေ။ လိက်္ံဂခိပ်ဏ 
အ်ဝံွ ဇုိန်ကုဵ တၚ်္ဂ္ၚဂိၠဳပ်ဗဲွ္ဂရောပ် စပ်ကုဵမူဝါဒတိဟုီမေးဂှ် ္ဂာ်လုဵမဒှ်ဒံၟၚ် ပ္ဍရဲဒ
္ဂဒုၚ်ရကတ်လဝ်ပံၚ်နဴှအုပ်လဒံတအ်ဂှ်ကုီ၊ တၞဟ်န္ဂ္ပဒပာကတ်ကုဵအကာဲအ
ောမူဝါဒတိမၞုံရဒ္ဂပံၚ်နဴှအုပ်လဒံမဲွ ဗဲွဒဒှ်ဒပယုိက်ဥပမာမဲွတဲု ပ္တို န်ထ္ၜးကုဵ 
အခန်ဒှ်အဓိက ပ္ဍမူဲဝါဒတိအလုဵအ္ဳဂရကုာံမူဝါဒတိရဗာ်ရကအာန်ယူတအ် 
ဗဲွခမၞန်ဂှ်ကုီေ။ လကကဴအုိတ် နကုဵတၚ်ကုဵက္ဂပ်ကၠးဖ္ဍး ္ွဂက်ကရမၠာန်ချဳဒောၚ်
ဇိၚ်တပ်ဒပုရဒပၚ်မဲွစံွ အကကာညးမဂံွအဝုဵ ပ္ဍရဲဒ္ဂပံၚ်နဴှအုပ်လဒံမရဆၚ်စပ်တ
အ်ဂှ် အုပ်ရကၠအ်နိဂုီေ။ 

မူဝါဒတိ ပ္ဍဲဒဒသပံၚ်နှဴအုပ်လဒံဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၂၀

္ဂွက်မၞိဟ်မံၚ်စံၚ်တန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲရဒ္ဂမဒုၚ်ရကတ်လဝ်ပံၚ်နှဴအုပ်လဒံ ညးတ 
အ်္ဂ္ဒးဗရပၚ်ကဵုတၚ်နွံပၟိက် ရဆၚ်စပ်ကဵုအုပ်ဓုပ်ရကုာံရကာပ်ကာဲတိ ဗွဲမဗဗွဲ 
ကဵုရ္ဂၞာတ်မူဝါဒတိ အလဵုအ္ဂဳရကုာံ EAOs ဂမၠိုၚ်္ဂီုၜါလ္ပာ်ေ။ ဥပမာမေး 
ယဝ်ေနွံပၟိက်ကဵုညးတအ် အပ်ဒပ်ပ္တိုန်စေၚ်မဍာံစၟတ် ္ဂွက်ရ္ဂၞာတ်္ဂီုၜါ 
ဒပကာကီုရလဝ် ရ္ဂၞာတ်မွဲကဵုမွဲ တၚ်နွံပၟိက်ဟွံတုပ်ရေၚ်္ဂ္ကအ်မေး ဝါ ဗီုဒပၚ်ပ္တိုန်
စေၚ်တုပ်္ဂၟဟ်ရကုာံရေၚ်္ဂ္ကအ် ဟွံဒှ်မေး ္ဂွက်ညးတအ် ဒှ်တၚ်ဝါတ်ဂါတ်ဗွဲ 
မရလာန်ေ။ ္ဂာ်ဂှ်ဟွံရ္ဂၚ် ယဝ်ရဟာမ်ဒဗမ်အာနူပွမအပ်ဒပ်ပ္တိုန်စေၚ်ဍာံစၟ
တ်တုဲ ဟွံက္လိဂွံအရခါၚ်စကာေပ်စပ်တိ အပ္ဍဲရဒ္ဂပံၚ်နှဴအုပ်လဒံတအ်ဂှ်မေး 

3

ရတၟၚ်ဝိရ္ဂ္ဂဂမၠိုၚ်

နိဒါန်

မူဝါဒတိပ္ဍဲရဒ္ဂပံၚ်နှဴအုပ်လဒံဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲ္ဂၞာံ 
၂၀၂၀

တိအပ္ဍ ဲရဒ္ဂပံၚ်နှ ဴအုပ်လဒံဂမၠ ိ ုၚ် - တၚ်
ရကာ်ရဆာမၞ ိဟ်တအ်ဒးဆဵုဂဗဒၟ ံၚ်ဂမၠ ိ ုၚ်

မူဝါဒတိပ္ဍဲရဒ္ဂပံၚ်နှဴအုပ်လဒံ အပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ

ဂၠ ံၚ်တေဴအဓာန်ဂတ - တၚ်ကဵုက 
္ဂပ်ဂမၠ ိ ုၚ်



ရလပ်က္တဵုဗဒှ်ကဵုမၞိဟ်ဂမၠိုၚ် ဒဒဟတ်ဒၟုၚ်ရ္ဂောံရအာန်ရစဟ်တုဲ အိုတ်ရကၞာတ်
ဒးဒုၚ်ရဆာံရလၚ်ရထာံတိညးတအ်ကီု ္ဂီုဂယိုၚ်လမျ ီုညးတအ်အိုတ်ေ။ 

ပ္ဍရဲဒ္ဂဒးဒုၚ်အုပ်လဒံလဝ်ကုဵအလုဵအ္ဳဂရကုာံ EAO ္ုီဂၜါတအ်ဂှ် အကကာမူဝါဒ 
ပ္ဍကဲ္ဆၚ်ံဗဟုဵဂမိၠုၚ်မေး ရဆၚ်စပ်ကုဵတၚ်နံွပိၟက်ရကာပ်ကာဲတိတဲု ဣလုဵဂှ်တေးပ္တတ်ိ
ရ္ဂာဲရ္ဂာဲရဒဗာဲရဒဗာဲမာန်ရော၊ အကကာကရမၠာန်နတဲ ပ္ဍကဲဆံၚ်ခရုိၚ်ရကုာံပိွုၚ်ဍု
ၚ်ဂမိၠုၚ်မေး ္ၞဂာဲဒဴလုဵဂှ် တမ်ရုိဟ်ရအာန်တဲု ရလၟၚ်ကရမၠာန်ဆက်စပ်ကုဵထမံက်ရုပ်
ေဴတိတအ် ဍိုန်လျမာန်ရော ဣၚုဟ် အောမတၞဟ်ဒခာဒံၟၚ်ရကုာံရေၚ်္ဂ္ကအ်တအ်ဂှ် 
နံွပိၟက်မိက်ကုဵချပ်ပၠုပ်ကုီေ။

မူဝါဒတိ အလဵုအ္ဂဳကၟိန်ဍုၚ်

ရ္ၞဂာဝ်ဥပရဒဂိၠုၚ်ကုဵစံု မၞုံကုဵက္ဂဇာဓလုီဖ္ဍို က် ပ္ဍမူဲဝါဒတိအလုဵအ္ဳဂကိၟန်ဍုၚ်တဲု 
ဥပရဒလ္ၚဵုတအ်ဂှ် ေပ်စပ်ကၠုၚ်ဒံၟၚ် နူရခတ်ကဝ်လဝ်နဳရတအ်ေ။

ဥပရဒအလဵုအ္ဂဳကၟိန်ဍုၚ်မဒှ်အဓိကလ္ၚဵု ဆက်စပ်ဒၟံၚ်ကဵုအေပ်စပ်စကာတိ
တအ်ဂှ် စချူခၞံလဝ်နူ ၂၀၁၂ ေ။ ဥပမာတုန် - ဥပရဒတိဂူယာဝါဗ္ၚ (Farm-
land Law) ရကုာံ ဥပရဒရကာပ်ကာဲတိ္ဂၠး၊ တိ္ဂၠာတ်ရကုာံတိအရိုၚ် (Va-
cant, Fallow and Virgin Land Management Law) တအ်ရောၚ်။ 

ပ္ဍအဲောအုပ်ဓုပ်ရကုာံရကာပ်ကာဲတိဝံွ ဌာနဝန်ရဇၞာ်ကိၟန်ဍုၚ်ရကုာံဌာနဍိုက်က္
ဍိုပ်တၞဟ်ဟ် နံွတဴအုိတ်ေ။ ဥပမာ - ဌာနဝန်ရဇၞာ်ပရေၚ်တုဵလဳွ၊ လဳွ္ဂတ် ရကုာံ 
ကိၟုန်ဍာ် (MOALI) ဝံွ နံွတဴကုဵရုၚ်ပ္တို န်စေၚ်တိ (Land Registry) စကာတဴ 
ရ္ၞဂာတ်ၜတ်ကၞာတ်တိ ္ွဂက်ဂံွဂုိၚ်္ဂမ္တပီယျဵုတိကုီ၊ 
ဌာနဍိုက်က္ဍို ပ်အုပ်ဓုပ်နာနာ (GAD) ဝံွ ဂံွတာလျ ိုၚ် ပ္ဍအဲောက္ဂန်လိၚ်ရဖျအ်စတိ 
ရကုာံ ပ္ဍအဲော္ဂေု တ်္ွဂာတ်အရခါၚ်အောေပ်စပ်တိဂူယာဝါဗ္ၚတအ်ေ။ 

္ွဂက်ဂံွရက္လၚ်္ဂ္ၚဂိၠဳပ် မူဝါဒေပ်စပ်တိရကာန်ဂကူ ္ၞဂာံ ၂၀၁၆ (National 
Land Use Policy) မပ္တကုဵံပွမပ္ဂမ္တကုဵီယၟုညးတၠပုိၚ်ပပဳတိအဆက်ဇုဇဗဴလတ
အ်ဂှ် စုဵကုဵစုိပ်ရလ္ဒာဝ်္ၞဂာံ ၂၀၂၀ ဏအ် ရ္ဂဟ်ဒံၟၚ်အတုိၚ်ဂှ်ဖုိဟ်ေ။ 
ဥပရဒတိရကာန်ဂကူအရဒပာံတိၟမဲွစံု ရ္ဂောံတိတ်ကၠုၚ်မာန် မၚ်စဳၟတဴဒံၟၚ်ေ။ 
ရ္ၞဂာဝ်ဥပရဒတိတိၟ မဗရပၚ်စုတ်လဝ် ဒဒှ်မပ္ဂမ္တကုီယၟုညးတၠတိအဆက်ဇု
ဇဗဴလဝံွ ္ွဂက်မိၞဟ်မၞုံရဒ္ဂရကာန်ဍုၚ်အေၚ်ရကုာံဂရကာံချဳဒောၚ်အရခါၚ်အ
ောတိဂမိၠုၚ် ဒှ်တၚ်စုိတ်လုပ်စဗဲွရတၟၚ်ေ။ 

ဒပယိုက်ဥပမာမူဝါဒတိ ရဗာ်ေပ်လွဟ်ရကာန်ဍုၚ်အေၚ် 

မူဝါဒတိရဗာ်ရကအာန်ယူ (နူ္ဂၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုဒဳရဒဇန်ဗာ) ဝွံ ဓဇက်ရဖျအ်လဝ် 
္ဂ္ဇိုၚ်မူ၊ ရ္ဂၞာဝ် ရကုာံ ရစဝ်ရပၞာန်ဂမၠိုၚ် မဆက်စပ်ရကုာံတိ မၞုံ္ဂ္ကုတ်ရဗာ် 
ရကအာန်ယူေ။ မူဝါဒတိရဗာ်ရကအာန်ယူဝွံ အရခါၚ်အောပိုၚ်ပပဳတိ ရကုာံ 
ဂကူအဇာမၞိဟ်အာတ်အရခါၚ်အောတအ်ဂှ် ပါလုပ်တဴေ။ မူဝါဒတိဝွံ အရခါၚ် 
ပိုၚ်ပပဳတိအဆက်ဇုဇဗဴလကီု ရလၟၚ်ကရမၠာန်ပညဳပညပ်ရကုာံရလဲကဵုက္ဂန် 
ပ္ဍဲဒပဝ္ဂီရကတ်တိဂမၠိုၚ်ကီု အရခါၚ်အော္ဂွက်ညးဒဴပၞာန်လ္ဂာဌာန်တအ် 
ရ္ဂောံရက္လၚ်ရကတ်တိညးတအ်ပၠန်ဂှ်ကီု ပလဝ်ကဵု္ဂမ္တီေ။ 

ညံၚ်ေဴအလဵုအ္ဂဳကၟိန်ဍုၚ်ကီု ရဗာ်ရကအာန်ယူရလဝ် မၞုံကဵုဌာနဗွဲမဂၠိုၚ် မဂွံ
လဝ်က္ဂဇာရ္ဂောံေံၚ်္ဂ္ၚဳကိစ္စတိကၠအ်ဂမၠိုၚ် ဥပမာညံၚ်ေဴ ဌာနတဵုလွဳဂကူ က 
ရေၚ်၊ ဌာနပဂိုပ်ဆုဂကူကရေၚ်၊ ဌာနရ္ဂၞာဝ်ဓေ်ဂကူကရေၚ် ရကုာံ ဌာန 
တၞဟ်္ဂ္အာၚ်ဂမၠိုၚ်ေ။ ပ္ဍဲမူဝါဒတိရဗာ်ရကအာန်ယူဝွံ ထမံက်ထ္ၜးလဝ် ကဏ္ဍအ
ခန်ကမ္မတဳတိကၠအ်ဗဟဵုရကုာံကွာန်ဂမၠိုၚ် ကဵု္ဂေုတ်္ဂွာတ်မာန် ပ္ဍဲအောကဵု 
အရခါၚ် ကုဒဂဝ်္ဂ္ၚိကၟိန်ရကုာံပံၚ်ရကာံေပ်စပ် တိညးဍုၚ်ကွာန်မွဲစွံကီု၊ နွံတာ 
လျ ိုၚ် ပ္ဍဲအောအုပ်ဓုပ်ဒပဒ္ဒညာတိ ပွိုၚ်ရဒ္ဂန္တေအိုတ်ေ။ ရဗာ်ရကအာန်ယူဝွံ 
ဒပုရဒပၚ်တဴ ရ္ဂၞာတ်ပ္တိုန်စေၚ်ေပ်စပ်တိကၠအ်မွဲစုံ မွဲဟာန်ရကုာံရုၚ်ပ္တိုန်စေၚ်
မွဲေ။ ္ဂၞာံဟွံလအ်ဏအ် ရဗာ်ရကအာန်ယူပ္တိတ်ကဵုယၟုညးတၠပိုၚ်ပပဳတိဂမၠိုၚ် 
ဗၞတ် ၈၁၃၀၈ တၠ ရကုာံ လိက်တၞးစၟတ်္ဂမ္တီပဂိုပ်ဆုညးဍုၚ်ကွာန် ဗၞတ် ၁၈၅ 
တၞး ကုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ေ။ 

ရဗာ်ဍုၚ်မန်တၟိ (NMSP) ရလဝ် မၞုံတဴကဵုမူဝါဒတိမွဲစုံ ္ဂၟဝ်က္ဍိုပ်လိက် မူဝါဒ 
ရဖတ်ဒော (Federal Policy) ညးတအ်တုဲ ကမ္မတဳရကၚ်ကာမူဝါဒဝွံ 
ချူခၞံကၠုၚ်မူဝါဒ နကဵုယၟုမေး မူဝါဒတိရဒ္ဂေးမန် (Mon Region Land Poli-
cy) ေ။ ဌာနတိကၠအ်ရဗာ်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ္ဂွက်မၞိဟ်တအ် ရ္ဂောံပ္တိုန်စေၚ်ယၟုညး
တၠပိုၚ်ပပဳတိဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ်ကဵုေ။ 

လိက်က္ဂုက်ရဒါအ်ပန်ရပှာ်အလုံကၟ ိန်ဍုၚ် ၂၀၁၅ ရကုာံတိကၠအ  ်

လိက်က္ဂုက်ရဒါအ်ပန်ရပှာ်အလုံကၟိန်ဍုၚ် (NCA) ဝွံ က္ဍိုပ်္ဂ္ကိုပ်္ဂွာၚ်အုပ်ဓုပ်၊ 
္ဂွာၚ်ကၠတ်ထဝ် ရကုာံ ္ဂွာၚ်ဒပ်ပၞာန်အလဵုအ္ဂဳ ရကုာံ EAOs ဂမၠိုၚ် (၈) 
ရဗာ် မပ္တံကဵုရဗာ်ရကအာန်ယူတအ် တိုန်စိုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲ္ဂၞာံ ၂၀၁၅ 
အိုတ်ေ။ (EAOs တၞဟ်္ဂ္အာၚ်ဂမၠိုၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲ္ဂၞာံလကကဴဏအ်အိုတ်ေ။) 

စပ်ကဵုကိစ္စရဒ္ဂပံၚ်နှဴအုပ်လဒံဂမၠိုၚ်ဂှ် တန်တဴဒၟံၚ်ကဵုရ္ဂၞာတ်အုပ်ဓုပ်တိ နူ 
EAO ထ္ပက်လဝ်လိက်က္ဂုက် NCA ကီု နူအလဵုအ္ဂဳကၟိန်ဍုၚ်ကီု ္ဂီုၜါလ္ပာ်တုဲ 

4

ရတၟၚ်ဝိရ္ဂ္ဂဂမၠိုၚ်

နိဒါန်

တိအပ္ဍ ဲရဒ္ဂပံၚ်နှ ဴအုပ်လဒံဂမၠ ိ ုၚ် - တၚ်
ရကာ်ရဆာမၞ ိဟ်တအ်ဒးဆဵုဂဗဒၟ ံၚ်ဂမၠ ိ ုၚ် 

မူဝါဒတိပ္ဍဲရဒ္ဂပံၚ်နှဴအုပ်လဒံဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲ္ဂၞာံ 
၂၀၂၀

မူဝါဒတိပ္ဍဲရဒ္ဂပံၚ်နှဴအုပ်လဒံ အပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ

ဂၠ ံၚ်တေဴအဓာန်ဂတ - တၚ်ကဵုက 
္ဂပ်ဂမၠ ိ ုၚ်



ကတိကဝတ်ရကုာံတၚ်နိဿဲ နူလိက်က္ဂုက် NCA မဆက်စပ်ဒၟံၚ်ကဵု 
ရကာပ်ကာဲတိ တိုက်ရိုက်ကဵုဒှ် ဒလိန်ဒလာဲကဵုဒှ် ယဝ်ေရက္လၚ်ဗက်မေး ဒှ်တဴ 
အထံက်အရီုေ။ 

ပိုဒ်ၝရာံ ၉ (စ) ... နူပွမ္ဂီရကတ် ရကုာံ ပွမ္ဂၠာဲပပံၚ်တိညးရဒ္ဂဂမၠိုၚ် 
ဗွဲအနိၚ်အထက်ဂှ် မဒးရဝၚ်ပါဲရကၠအ်ရောၚ်   ရကုာံ 

ပိုဒ်ၝရာံ ၂၅ (က) ရဗာ်ေပ်လွဟ်ရကာန်ဍုၚ်အေၚ် မထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲရဒါအ်
ပနရ်ပှာဣ်ဝွဂံမၠိုၚ ်မဒးရကတတ်ာလျ ိုၚ ်ပ္ဍအဲောမဆကစ်ပက်ဵအုရစာဒံဒဟတ ်
္ဂွက်ပရေၚ်ရဖာအ်ရဒဗဝ် ရကုာံ ပရေၚ်ဂီုကၠီု ပ္ဍဲရဒ္ဂဇကုဇကုဂမၠိုၚ်ရောၚ်။ 
အရောကာလမထ္ပက်လဝ်ရဒါအ်ပန်ရပှာ် ရကုာံကာလတက်ကျာပရေၚ်ဍု
ၚ်ကွာန်ဏအ်ဝွံ ပို္ဂဒးဒပုရဒပၚ်စဳရေၚ် အစဳအဇန်ကရမၠာန်ဂမၠိုၚ် အတိုၚ်ထ 
မံက်ထ္ၜးလဝ်္ဂၟဝ်ရတအ် ဗွဲအရစာံဇိၚ်တပ်ဒပုရဒပၚ်မွဲစွံ ရကုာံရေၚ်္ဂ္ကအ် 
ပ္ဍဲရဒ္ဂမဟီုလဝ်တုဲတအ်ဂှ်ရောၚ်။ … (ရ္ဂောံပၠုပ်နွံမံၚ်) အစဳအဇန်ကရမၠာန် 
ရဆၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယိုတ်၊ ပရေၚ်ပညာ ရကုာံ ပရေၚ်ရဖာအ်ရဒဗဝ်ရက
ၚ်ကာမၞိဟ်ရကုာံပိုန်ဒဒပ် ္ဂွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ရောၚ်။ 

တိအပ္ဍဲဒဒသပံၚ်နှ ဴအုပ်လဒံဂမၠ ိ ုၚ် - တၚ်ဒကာ်ဒောမၞ ိဟ်တအ်ဒးေဵု
ဂဗဒၟ ံၚ်ဂမၠ ိ ုၚ် 

ပ္ဍရဲဒ္ဂပံၚ်နဴှအုပ်လဒံဂမိၠုၚ် ရဆၚ်စပ်ကုဵတိကၠအ်တဲု တၚ်ရကာ်ရဆာရဇၞာ်မဲွ 
မိၞဟ်တအ်ဒးဆုဵဂဗဒံၟၚ်ဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ဂုီကီၠုပုိၚ်ပပဳတိညးတအ်ေ။ ပရေၚ်ဂုီကီၠုပုိၚ်ပပဳ
တိဟုီမေးဂှ် အရခါၚ်အောတိညးတအ် ညးတၞဟ်္ဂ္အာၚ်မဒး္ဂ္ပကုဵ္ဂမ္တတဲုီ အလုဵ
အ္ဳဂတၠအဝုဵက္ဂဇာတအ်မဒးမၚ်မဲွစုဵဒၞါကုဵရောၚ်ဂှ် ဒဒှ်မချ ိုတ်ပိၠုတ်မဲွ္ဂာ်ေ။ 

ရပၞာဝ်ကုဵတံမူလ္ဂ္ပကုဵပရေၚ်ပုိၚ်ပပဳတိရ္ဂောံဂုီကီၠုဂမိၠုၚ် ပရေၚ်ပုိၚ်ပပဳ တိအဆက် 
ဇုဇဗဴလကုီ ရ္ၞဂာတ်စပ်ကုဵဥပရဒရကုာံအုပ်ဓုပ် ္ွဂက်ပ္တို န်စေၚ်ယၟုတၠတိကုီ 
တီၞလုပ်လိၟဟ်ေ။ ဥပမာတုန် မူဝါဒတိရဗာ်ရကအာန်ယူဝံွ ပ္တို န်ထ္ၜးလဝ်အဓိပ္ပါယ်
တိညးဍုၚ်ကွာန် ရကုာံ ရလၟၚ်ကရမၠာန်ရ္ဂောံက္လဂံွိပရေၚ်ပ္ဂမ္တ၊ီ ပ္တို န်စေၚ် ရကုာံ 
ဂုိ ၚ် ္ဂ မ္တီ ပ္ဍဲ ဌာ န စ ေ ၚ် တိ ညး ဍု ၚ် ကွာ န် မ ရဆ ၚ် စ ပ် တ အ် ဂှ် အုိ တ် ေ ။ 
ဒပဒ္ဒညာဒပာကတ်တဴ ပ္ဍရဲဒ္ဂပံၚ်နဴှအုပ်လဒံတအ်မဲွဂှ် ဒဒှ်ဟံွပ္ဂမ္တကုီပွမပုိၚ်ပပဳ
တိအဆက်ဇုဇဗဴလတအ်ေ။ ဥပမာတုန် (အတုိၚ်ဥပရဒတိ္ၠဂးတိ္ၠဂာတ်ရကုာံ
တိအရုိၚ် ၂၀၁၂ မေး) ညးမဂံွအဝုဵအလုဵအ္ဳဂကိၟန်ဍုၚ်ဂမိၠုၚ် ပါ်ကၞာတ်ပုိၚ်ဒခာလဝ်
တိညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် နဒဒှ် ‘တိ္ၠဂး’ ေ။

ပ္ဍရဲဒ္ဂပံၚ်နဴှအုပ်လဒံဟုီမေး ဂံွဆုဵရကတ် ္ၟဂာဗ္ၚဂမိၠုၚ် မတုဵလဳွရကၠာန်ကၠုၚ် 
ကရမၠာန် ပ္ဍလဲ္ူတ တိညးဍုၚ်ကွာန် လအ်လဂိၠုၚ်ကုဵ္ၞဂာံ၊ လရဆာဝ်မေး လအ်ကုဵ 

ရတၞာဝ်ဒရတာဝ်တဲု ရ္ဂောံထ္ၜး္ဂက်္ဳဂယၟုဒဒှ်ညးတၠပုိၚ်ပပဳတိဂှ် ပ္ဍညဲးတအ် 
လိက်တၞးလုပ်ရ္ၞဂာဝ် ဟံွမဲွရလဝ်ကုီ၊ ဟံွရ္ဂၚ်္ဂာ်ဂှ် ဥပမာ ဆအယာံ 
မာတ်လိက်တၞးနူ EAO ပ္တတ်ိကုဵလဝ်ဂှ်ရဟၚ် နံွမာန်ရလဝ်ကုီ ဒှ်မာန်ေ။ အခိၚ်
ကာလပရေၚ်ဂုီကီၠုမပုိၚ်ပပဳတိညးတအ်ဒးဒုၚ်ရကာ်ရဆာ ကုညးတၠအဝုဵတအ် 
ကုီဒှ် ကုကမ္ပနဳပရေၚ်ပုိန်ဒဒပ်တအ်ကုီဒှ် ကုညးဍိုက်က္ဍို ပ်ပၞာန်တအ်ကုီဒှ် ညးတ 
အ်မဒးအာစုိပ်ဘဲေ။ ပ္ဍကိဲစ္စတအ်ဏအ်ဝံွ တိညးတအ် ္ုီဂဒးဒုၚ်္ီဂရကတ်ရထာံ 
ဒှ်မာန်တဲု ညးတၠတိတအ်ဂှ်ရလဝ် ္ုီဂဒးဒုၚ်ရစာဲဂဗုတ်ဗဲွဒဒှ်ညးခလုိၚ်လုပ်မံၚ်တိ
ညးတၞဟ်ရလဝ် ဒှ်မာန်ေ။ ပ္ဍရဲဒ္ဂမန်ဂမိၠုၚ် ရပၞာဝ်ကုဵဟုိတ်ရစာဒနာရစာဲဂဗုတ်
ဂမိၠုၚ် ဟုိတ်မဒှ်အဓိကမဲွတၚ်ဂှ်တုန် နကုဵအရုီအဗၚ်အလုဵအ္ဳဂမမိက်ဂံွကုဵဒဒဟ
တ်ကုပရေၚ်ဓလုိက်တမ်ရုိဟ်တဲု ကမ္ပနဳရဇၞာ်ရဇၞာ် ညံၚ်ေဴရုၚ်စက်ၜံက်ခါဲပ္တတ်ိ္ဂ
ယံဇာတဂမိၠုၚ် ပံၠၚ်္ီဂေပ်စပ်တိမဂိၠုၚ်ကုဵဨကရောၚ် ဣၚုဟ် မဟာဇန်ရကာန်ဍုၚ် 
အေၚ်ဂမိၠုၚ် ပ္တို န်ထ္ၜးရစာဒနာလဝ်အုိတ်ေ။ 

တၚ်ရကာ်ရဆာမိၞဟ်တအ်မဒးဆုဵဂဗတၞဟ်္ဂ္အာၚ် မဆက်စပ်ကုဵ NCA တအ်မေး 
ရစဝ်ရပၞာန်ရကုာံကတိကဝတ်မရဆၚ်စပ်ကုဵတိ (ထမံက်ထ္ၜးလဝ်လ္ူတ ရတအ်) 
မၞုံပ္ဍလိဲက်က္ုဂက်ဂှ် ဗၞတ်ဂလုိၚ်လုဵဓမံက်ဒံၟၚ်ရုပ်ေဴကုီရော၊ ညးမဂံွအဝုဵ အလုဵ 
အ္ဳဂ ရကုာံ EAO တအ် ညးမဲွကုဵမဲွ ္ဂာ်လုဵဆက်ရဆာံ ဝါ ဟံွဆက်ရဆာံဒံၟၚ် 
ရကုာံရေၚ်္ဂ္ကအ်ရောဂှ် ဒှ်ဒံၟၚ်တၚ်ရကာ်ရဆာေ။ ၜုိန်ေထ္ပက်လဝ်လိက်က္ုဂက် 
NCA ပ္ဍ္ၞဲဂာံ ၂၀၁၅ ဂှ်ကုီရလဝ် ရပါဲဗတုိက်ဂမိၠုၚ်တအ် ဖန်ဗဒှ်ကုဵမိၞဟ်နူရဒ္ဂပံၚ်
နဴှအုပ်လဒံတအ် ညံၚ်ရ္ဂောံဒးဒဴရထာံလ္ဂာ္ဂ္ၚဌိာန်တဲု ကာလရပါဲဗတုိက်ညိၚ် 
ဝတ်အာ မိၞဟ်တအ်ရက္လၚ်စဴစုိပ်္ဂ္ၚဌိာန်ဇကုဂှ် ဆုဵဒးအာတိဇကု နူကမ္ပနဳပရေၚ်ပုိန် 
ဒဒပ်တအ် ကၠုၚ်ရဖျအ်္ဂ္ဇို ၚ်ပုိၚ်ပပဳရထာံအုိတ်ေ။ အကာဲအောတအ်ဏအ်ဂမိၠုၚ် 
ထမံက်ထ္ၜးဒံၟၚ်ကုဵ တၚ်ရကာ်ရဆာမတံွဂးရ္ၞဂာတ်မူဝါဒတိၜါစံု နံွတဴဒံၟၚ်အပ္ဍရဲဒ
္ဂပံၚ်နဴှအုပ်လဒံတအ်ဂှ်ေ။ ပ္ဍဌဲာန်ရဒ္ဂအဓိကုဵက္တဵု ဒှ်တဲု ဓဝ်ပရတဟ်အကကာညး 
မဂံွအဝုဵအလုဵအ္ဳဂ ဂရကာံမှာဇန် ရကုာံ EAOs တအ် မလုီလာ်အာဂှ် ကု 
အလုဵအ္ဳဂကုီဒှ် ဟံွရ္ဂၚ်မေး ကုရဗာ်ေပ်လွဟ်ရကာန်ဍုၚ်အေၚ်ကုီဒှ် တိညးတ
အ်မပ္တို န်လဝ်စေၚ်မဲွမဲွလ္ပာ်ဂှ် လ္ပာ်မဲွ္ဂ္အာၚ်ရတအ်ဟံွ္ဂ္ပ္ဂမ္တ ီ ္ီဂရကတ်ရထာံမာန် 
ရောၚ် ဣၚုဟ် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဒးစံွဒံၟၚ်္ဂတိလိၟုန်ေ။

ဒၞါဲရ္ၞဂာတ်မူဝါဒတိ္ုီဂၜါစံုလမျ ီုလုပ်ဒံၟၚ် အပ္ဍရဲဒ္ဂပံၚ်နဴှအုပ်လဒံတအ်ဝံွ အဝ ဵု
အာဏာဒရစၚ်ရဗၠၚ်မဲွမဲွ က္တဵု ဒှ်ရလပ်ဒံၟၚ်တဲု ဣဏအ်ဂှ် ဒှ်တၚ်ပိၟက်ရဇၞာ်မဲွေ။ အလုဵ 
အ္ဳဂကိၟန်ဍုၚ်ဝံွ ဗဲွအရစာံဒဒဟတ်တမ်ရုိဟ်မေး ပုဵဂိၠုၚ်နူ (EAOs) တအ်ဏီရောၚ်ဂှ် 
မံက်ဂတဝ်ဒံၟၚ်ေ။ 

တၚ်ရထက်ကုဵ္ဂ္ဒးစံွဂရုမဲွပၠန်ဂှ် ပ္ဍဒဲပဝ္ီဂရကတ်တိဍာ်ဝံွ နကုဵနဲကဲနာနာ ဒဒှ်ေဒပ် 
ပၞာန်အလုဵအ္ဳဂ ပါလုပ်ကၠုၚ်ဒံၟၚ်အဆက်ဆက်ဂှ် ရစာဒနာတုိန်ကၠုၚ်ဒံၟၚ်လအ် 
လအခါေ။ လဂံွကုဵရစာဒနာတအ်ဂှ်မေး တိဍာ်ညးတအ်ဒးဒုၚ်ရဆာံရလၚ်အာကုဵ
ဒပ်ပၞာန်အလုဵအ္ဳဂတဲု ရ္ဂောံက္လဂံွိအရုီအဗၚ်ဗ္ဒါဲဒလာဲမဲွမဲွကုီဒှ် ဝါ ရ္ဂောံဂံွပ္တို န်ရုၚ်
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ရတၟၚ်ဝိရ္ဂ္ဂဂမၠိုၚ်

နိဒါန်

မူဝါဒတိပ္ဍဲရဒ္ဂပံၚ်နှဴအုပ်လဒံဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲ္ဂၞာံ 
၂၀၂၀

တိအပ္ဍ ဲရဒ္ဂပံၚ်နှ ဴအုပ်လဒံဂမၠ ိ ုၚ် - တၚ် 
ရကာ်ရဆာမၞ ိဟ်တအ်ဒးဆဵုဂဗဒၟ ံၚ်ဂမၠ ိ ုၚ် 

မူဝါဒတိပ္ဍဲရဒ္ဂပံၚ်နှဴအုပ်လဒံ အပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ

ဂၠ ံၚ်တေဴအဓာန်ဂတ - တၚ်ကဵုက 
္ဂပ်ဂမၠ ိ ုၚ်



ရ္ၞဂာဝ်ဓဝ်္ွဂက်ဂံွၚုဟ်ရလဲကုီဒှ် ဝါ ရ္ဂောံရက္လၚ်ဂံွတိမဲွဝါပၠန်ကုီဒှ် ဝါတ်ဂါတ် 
ရလာန်္ဂန်ေ။ ္ွဂက်ညးမဒှ်ကယျာန်ဓဝါတ်ကိစ္စတိ ရကုာံဒပ်ပၞာန်အလုဵအ္ဳဂ 
တအ်ဂမိၠုၚ် နကုဵနဲကဲလုဵ ဒၞါဲလုဵ ဂံွအာပ္တန်ိရစာဒနာရစာဲဂဗုတ်ရောဂှ် ဓဝိၚ်က္တဵု ဒှ်ဒံၟၚ် 
ဇၟာပ်ပ်ကာလေ။ (ယဝ်ရစာဲဂဗုတ်္ဂာ်ဝံွမေး အန္တောယ်မက္တဵု ဒှ်ကၠုၚ်မာန်တအ်ဂှ်
ရလဝ် ညးတအ်ဒးချၚ်ိဗယာပ်တဴအုိတ်ေ။) 

ဂၠ ံၚ်တရဴအဓာန်ဂတ - တၚ်ကဵုကသပ်ဂမၠ ိ ုၚ် 

စကာဒပာပ်ဗ္ဒနနဲ္ဂ္ပပဓာန်ကုဵမိၞဟ်မေး ္ွဂက်ညးမဂံွအဝုဵ EAOs ဂမိၠုၚ်ကုီ အလုဵ 
အ္ဳဂကိၟန်ဍုၚ်ကုီ ညးမနံွတာလျ ိုၚ်္ွဂက်ဒပဒ္ဒညာတိတအ် ရ္ဂောံရကၠာန်ဗက် 
အာမာန် အကကာတၚ်ရကာ်ရဆာ္ွဂက်ပရေၚ်ဂုီကီၠုပုိၚ်ပပဳတိ ္ွဂက်မိၞဟ်မၞုံအပ္ဍဲ
ရဒ္ဂပံၚ်နဴှအုပ်လဒံတအ်ဂှ် ရလၟၚ်ဂံၠၚ်တေဴဂမိၠုၚ် နံွတဴအတုိၚ်္ၟဂဝ်ရတအ်ေ။ 

ပ္ဍရဲဒ္ဂမၞုံကုဵစုိတ်လုပ်စတုပ်္ၟဂဟ်တအ်ဂှ် အကကာဌာနအလုဵအ္ဳဂ ရဆၚ်စပ် 
ဂမိၠုၚ် ဥပမာ MOALI ရကုာံ MONREC၊ မဲွဟာန်ရကုာံညးကဆံၚ်တုပ် နူ EAO 
တအ် ပွမဇိၚ်တပ်ဒပုရဒပၚ်မဲွစံွရကုာံပါလုပ်ရကၠာန်ၜုိတ်က္ဆၚ်ံစုိပ်ပ်ဝံွ ဂံွဒှ်ပရေၚ်
ကိၠုဟ်ခၠၚ်အကကာညးမဲွကုဵမဲွကုီ ဂံွဒက်ပ္တန်ဓဝ်ပရတဟ်ပ္ဍမဲရဆၚ်စပ်ကုဵဒပဒ္ဒညာ
တိတအ်ဂှ်ကုီ ဒှ်အထံက်အရုီမာန်ေ။ 

ဗဲွအရစာံပ္ဂမ္တကုဵီတၚ်ရကာ်ရဆာမရဆၚ်စပ်ကုဵအုပ်ဓုပ်တိဂမိၠုၚ် အပ္ဍရဲဒ္ဂ 
ပံၚ်နဴှအုပ်လဒံတအ်ဂှ်ကုီ ဗဲွအရစာံပ္ဂမ္တကုဵီကတိကဝတ်မကုဵလဝ်ပ္ဍလိဲက်က
္ုဂက် NCA ဂှ်ကုီတဲုမေး ဗုီဒပၚ်ဓရုီကရမၠာန်ရ္ဂာၚ်ကၠးမဲွ မပ္တန်လဝ်ပ္ဍကဲဆံၚ်ကိၟန်ဍုၚ် 
္ွဂက်ဂံွဇိၚ်တပ်ဒပုရဒပၚ်မဲွစံွ ပ္ဍအဲောကိစ္စတိတအ်ဝံွ ္ဂမဲၠပ္တတ်ိ နဒဒှ်ဗုီဒပၚ်ကရမၠာ
န်ပံၚ်ရတာဲမဲွတဲု နူဣဏအ်မဲွက္ဆၚ်ံ ္ဂ္ဇို ၚ်မူရကုာံရလၟၚ်ကရမၠာန်္ွဂက်ေပ်စပ်ကိစ္စ
တိရကုာံဂဗုတ်အမှုတအ် လးရဖျအ်မာန်ေ။ ပ္ဍကဲာလရစာဒနာဂဗုတ်ေပ်စပ်တိ
ရကုာံတၚ်ဟံွတုပ်စုိတ်တအ် က္တဵု ဒှ်ကၠုၚ်မေး နကုဵညးစိရစာန်အလုဵအ္ဳဂရကုာံဒပ်
ပၞာန်အလုဵအ္ဳဂကုီ နကုဵတၠအဝုဵရဗာ်ေပ်လွဟ်ရကာန်ဍုၚ်အေၚ်တအ်ကုီ ္ုီဂညး
ဖအုိတ်ရထက်ကုဵဒးတက်ကျာ္ဳဂကဳၠဗဲွကုိပ်ကၠာတဲု ဂုိတ်ဂ္စါန်ပညဳပညပ် ညံၚ် 
ရ္ဂောံရဒပပပံၚ်ညး္ဂ္ကအ်ရထက်ရောၚ်။

ပ္ဍကဲရမၠာန်ရကၚ်ကာရစအ်ရပါတ်ဂမိၠုၚ်တအ်ဂှ် 

   ပွမဓလိုက်တမ်ရိုဟ် ပ္ဍဲတန်ရဗ္တာန်၊ ပ္ဍဲဗဟု္ဂုတရကုာံအရစာံဒဒဟတ်
ရကၠာန်ၜိုတ် လ္တူမူဝါဒရကာပ်ကာဲတိမရဆၚ်စပ် ရကုာံ ္ဂဘဴရစာဒနာ 
ဂဗုတ်တိတအ်ဂမၠိုၚ် ကုညးမဂွံအဝဵုအလဵုအ္ဂဳရဒ္ဂန္တေမရဆၚ်စပ်တ
အ်ရလဝ်ကီု 

   ပွမရကၠာန်ဗဒှ် ရပါဲရကာံဓရီုတက်ကျာရဆၚ်မုက်ဂမၠိုၚ် အကကာ EAO၊ 
္ဂၞာဲဒဴအလဵုအ္ဂဳ မၞုံကဵုအရစာန်စောဲကဵု္ဂေုတ်္ဂွာတ်ကိစ္စတိ္ဂၟဟ်အ
ရစာံဂမၠိုၚ်၊ ယဝ်နွံပၟိက်မေး ္ဂကဵုညးတာလျ ိုၚ်ဒပ်ပၞာန်အလဵုအ္ဂဳမၞုံက္ဆံၚ်
ရထက်ကကိုက်တအ်ပါလုပ် ပ္ဍဲကိစ္စရကာပ်ကာဲတိဂမၠိုၚ် မၞုံအပ္ဍဲရဒ္ဂပံၚ်
နှဴအုပ်လဒံတအ်ဂှ်ရလဝ်ကီု

   ပွမမၚ်မွဲ္ဂစ္စလ္တူကတိကဝတ်လိက်က္ဂုက် NCA မဆက်စပ်ရကုာံ 
ကိစ္စတိဂမၠိုၚ်၊ ဗွဲရတၟၚ်မေး ကတိကဝတ် ပိုဒ်ၝရာံ ၂၅ မတွံဂး အကကာ 
EAO၊ အလဵုအ္ဂဳရကုာံဒပ်ပၞာန်အလဵုအ္ဂဳ ညံၚ်ရ္ဂောံဇိၚ်တပ်ဒပုရဒပၚ်မွဲစွံ 
လ္တူကရမၠာန်အစဳအဇန်ရဖာအ်ရဒဗဝ်ဂမၠိုၚ် မပ္တံကဵု ‘...ကရမၠာန်အစဳအဇန် 
မၞုံကဵုလဇီုကပိုက်ရဇၞာ်ရဇၞာ် လ္တူညးဍုၚ်ကွာန်မတန်တဴဒၟံၚ်အပ္ဍဲရဒ္ဂရဒါ
အ်ပန်ရပှာ်တအ်ဂှ်’ ရလဝ်ကီု ပါလုပ်ရောၚ်။ 

ရပၞာဝ်ကဵုလိက်ရလၟၚ်မူဝါဒဂမၠိုၚ် မဇန်ပ္တိတ်နူ ခပ်ဗနာံရအန်္ဂတဳကျုတ် (Covenant 
Institute) တအ်ဂှ် လိက်္ဂံခိပ်မူဝါဒဝွံ ဒှ်ရလၟၚ်ပထမတုဲ ဒှ်ကရမၠာန်ပေဝ်ရဂျက်မၞုံယၟု 
“တူရူဇရေၚ်ပကၚ်ေၚ်တိ ရ္ဂောံဓေ်ယာတုဲ ရ္ဂောံတန်တဴဍာ်ဇမၠိၚ်မာန် အပ္ဍဲ္ဂ္ကုတ်အဂၞဲ 
ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ (Toward Equitable and Sustainable Land Governance in 
southeast Myanmar)” မွဲကဏ္ဍကီုေ။ နူကဵုဂရကာံ ဗရေက်ဝှဝ်တဝဝ် (Bread for 
the World) ထံက်ပၚ်ကဵုလဝ်က္ဂန်ဒါန်ရောၚ်။ 
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Imprint

No. 27, Shwe Pinlon Housing
Pinlon 1st Street, Ward 27
North Dagon Township, Yangon
Phone: +95 9784293484
Email: info@covenant-institute.com

နိဒါန်

မူဝါဒတိပ္ဍဲရဒ္ဂပံၚ်နှဴအုပ်လဒံဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲ္ဂၞာံ 
၂၀၂၀

ရတၟၚ်ဝိရ္ဂ္ဂဂမၠိုၚ်

တိအပ္ဍ ဲရဒ္ဂပံၚ်နှ ဴအုပ်လဒံဂမၠ ိ ုၚ် - တၚ်
ရကာ်ရဆာမၞ ိဟ်တအ်ဒးဆဵုဂဗဒၟ ံၚ်ဂမၠ ိ ုၚ်

မူဝါဒတိပ္ဍဲရဒ္ဂပံၚ်နှဴအုပ်လဒံ အပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ

ဂၠ ံၚ်တေဴအဓာန်ဂတ - တၚ်ကဵုက 
္ဂပ်ဂမၠ ိ ုၚ် 
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