ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ ေက်းလက္ေျမယာ စီမံကိန္း
လြတ္လပ္စြာ လယ္ယာလုပ္ပုိင္ခြင႕္ ။ စုိက္ပ်ိဳးေျမအသုံးျပဳခြင့္၊
PHOTO: NICK THOMAS/TETRA TECH

သီးနွံေရြးခ်ယ္ခြင့္၊ ထြန္ယက္ျခင္းနွင႕္ ေျမယာ လုပ္ကုိင္ခြင့္၊
လုံျခဳံမွဳတုိးျမွင့္ရန္ လယ္ယာေျမဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သင့္သည္႕
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
" အေမက ကြ်န္ုပ္တုိ႕ကုိ ပိန္းဥမ်ိဳးေစ႕ေတြစုထားဖုိ႕ အၾကံေပးတယ္။ အေဖက် ကြ်နု္ပ္တုိ႕ကို ဝဥ

မ်ိဳးေစ႕ေတြ စုထားဖုိ႕ အၾကံေပးတယ္။ တကယ္လုိ႕ ကြ်န္ုပ္တုိ႕ မ်ိဳးေစ႕အမ်ိဳး သုံးဆယ္ကုိ စုေဆာင္း
ထားနုိင္လွ်င္ အငတ္ေဘးၾကဳံတ႕ဲ အခါ ကြ်န္ုပ္တုိ႕ရဲ႕အသက္ေတြကုိ ဆက္လက္ရွင္သန္နုိင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။" i1

1

THE KAREN ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ACTION NETWORK, DIVERSITY DEGRADED: VULNERABILITY OF CULTURAL AND NATURAL DIVERSITY IN
NORTHERN KAREN STATE, BURMA 25 (Dec. 2005), http://www.burmalibrary.org/docs13/KESAN-diversity_degraded-en-op7550.pdf.
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္
လူတစ္ဥးီ အေနျဖင္႕ မိမိေျမတြင္ မည္သည္႕သီးႏွံကုိစုိက္ပ်ိဳးမည္၊ မည္သည္႕စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ကုိ
ထုတ္လုပ္မည္နွင္႕ ေျမမ်ားကုိ မည္သည္႕အခ်ိန္တင
ြ ္ ေျမလပ္ထားမည္ကို လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ခြင့္မွာ
စုိက္ပ်ိဳဲးေရးသမား မ်ားစြာက ပုိင္ဆုိင္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူထားၾကပါသည္။
ျမန္မာနုိင္ငံ တြင္ သီးနွံေရြးခ်ယ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မွဳစနစ္ နွင့္ ေျမလပ္ထားခြငမ
့္ ်ားအေပၚ အစုိးရက
ကန္႕သတ္မွဳ မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင္႕ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအတြက္ မတူညီေသာ
ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ လယ္ယာေျမဥ႔ပေဒ၊ အခန္း ၄ အရ အစုိးရ၏
ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ၊ သီးနွံမ်ားေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ိဳးျခင္းနွင္႕ ေျမကြက္လပ္ထားျခင္းကုိ တားျမစ္ထားပါျပီး
အခန္း ၁၀ အရ သီးနွံ အမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ိဳးရန္ အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားရန္
ျပဌာန္းထားပါသည္။ အခန္း ၁ ပါ " လယ္ယာေျမ" ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ နွွင္႕ အလြန္
ရွဳပ္ေထြးေသာ

ေျမအမ်ိဳးအစားခြဲျခားမွဳ

စနစ္မ်ားေၾကာင္႕

မည္သည္႕

ထုတ္လုပ္မွဳစနစ္မ်ားကုိ

က်င္႕သုံးရမည္အေပၚ အကန္႕အသတ္မ်ားျဖစ္ရပါ သည္။ ထုိ႕ျပင္ ေမြးျမဴေရးနွင္႕ ေျမယာအေျချပဳ
ငါးသားေပါက္ ေရလုပ္ငန္း စုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မွဳကိုလည္း အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။
ဤတားျမစ္ခ်က္မ်ားအား

ဤအေျခအေနတြင္

စုိက္ပ်ိဳးေျမအသုံးျပဳမွုလြတ္လပ္ခြင့္

အခြင့္အေရး၊

ပိုမုိသိရွိနားလည္နုိင္ရန္

ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္က

စီးပြားေရးဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိ

စစ္ေဆးျခင္း၊

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားနွင္႕ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳအေၾကာင္းတုိ႕၏ အေျခခံကို
ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းေနာက္

သီးႏွံေရြးခ်ယ္စုိက္ပ်ိဳးခြင့္၊

ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင့္လုံျခဳံမွဳ၊

သီးႏွံ

ေရြးခ်ယ္စုိက္ပ်ိဳးမွဳ၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ သီးႏွံမ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးမွဳေၾကာင္႕ စုိက္ပ်ိဳးေရးအရ အက်ိဳးရွိမွဳမ်ား၊
ထုိ႕အတူ ဥပေဒေရးရာနွင္႕ ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တတိယ အခ်က္
အားျဖင္႕ ေျမလပ္ထားပုိင္ခြင္႕ကုိ စိစစ္ေဖာ္ျပထားျပီး ထိုကဲ့သို႔ ေျမလပ္္ထားျခင္းေၾကာင္႕ျဖစ္ေပၚေသာ
စီးပြားေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ မ်ားနွင္႕ သက္ဆုိင္ေသာ ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒဆု္င
ိ ္ရာ နွင္႕
ေဂဟေဗဒဆုိ္င္ရာအခ်က္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင္႕ မိမိ၏ သီးႏွံကိုေရြးခ်ယ္စုိက္ပ်ိဳးရန္ ၊ မည္သည္႕ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္ရန္ ၊
ေျမကို ေျမလပ္္ထားရန္ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိသည္႕အျပင္၊
ျမန္မာနုိင္ငံစုိက္ပ်ိဳးေရး ပုိမုိ ေရရွည္ဖံြ႕ျဖိဳးတုိးတက္ျပီး၊ ထုတ္ကုန္တုိးတက္ေစပါသည္။ ယင္းေနာက္
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စာတမ္းက လယ္ယာ ေျမဥပေဒနွင္႕ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ား၏ ေျမအသုံးခ်ပုိင္ခြင့္ကို
ကန္႕သတ္သည္႕ ပုံစံ ၇ ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳကုိ ျပင္ဆင္သင့္သည္႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ အမ်ိဳးသား
ေျမအသုးံ ခ်မွဳ မူ၀ါဒ ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံထားပါသည္။ သီးႏွံေရြးခ်ယ္စုိက္ပ်ိဳးခြင့္၊ ေျမလပ္္ထားခြင့္၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင္႕ ဓေလ႕ထုံးတမ္းအရ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အက်ိဳး သက္ေရာက္မွဳ
ရွိသည္႕ လယ္ယာေျမဥပေဒကုိ အဆုိျပဳခဲ႕ပါသည္။ ဤအၾကံျပဳထားေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္
ေျမအသုးံ ခ်မွဳ

ဆုိင္ရာ

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကုိ

ေဖာက္ဖ်က္မွဳမ်ားအား

ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ျခင္းကုိ

ပယ္ဖ်က္ရန္နွင္႕ လယ္ယာေျမဥပေဒနွင္႕ ဆန္႕က်င္သည္႕ ရာဇ၀တ္ေက်ာင္းအရ အေရးယူျခင္းမ်ားကုိ
ပယ္ဖ်က္ရန္ ေထာက္ခံထားပါသည္။

စုိက္ပ်ိဳးေျမအသုံးျပဳမွဳလြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရး၏ အေျခခံ
ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္အစုိးရက နုိင္ငံေတာ္မွထိန္းခ်ဳပ္သည္႕ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ကုိ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္
စီးပြားေရးပုံစံ

ေျပာင္းလဲရာတြင္၊

နုိ္င္ငံေတာ္၏

ေျမအတန္းအစား

ခြဲျခားမွဳစနစ္နွင္႕

ျမန္မာနုိင္ငံ

ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ား၏ ဆနၵမ်ား ဆက္သြယ္မွဳသည္ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမား၏
လုပ္ကိုင္ခြင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားနွင့္

စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳအတြက္

အခ်က္အခ်ာ

က်ပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးသည္႕ ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစုမ်ားက အေကာင္းဆုံး အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းမည္
ဟုယူဆသည္႕အတုိင္း

စုုိက္ပ်ိဳးေျမကုိ

အသုံးျပဳခြင့္ျပဳရန္

လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ

အေထာက္အကူျပဳ

ရမည္႕အစား၊ နုိင္ငံေတာ္က စပါးစုိက္လယ္ယာေျမကုိ ေျမအတန္းအစားခြဲျခားရာတြင္ ရွဳပ္ေထြးေစရန္
ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ ခ်မွတ္ျခင္းျဖင္႕ ယင္းအတန္းအစားေျပာင္းလဲရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား
အေပၚ တာ၀န္ၾကီးေလးေစပါသည္။ လက္ရွိစနစ္သည္ ရွဳပ္ေထြးျခင္း၊ စနစ္တက်အေကာင္အထည္
မေဖာ္ျခင္း၊

လုပ္ကြက္ငယ္

လိုအပ္ခ်က္နွင္႕

ဆန္႕က်င္ျခင္း

ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ား၏
တုိ႕ျဖစ္

ေပၚေနသည္။

စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မွဳတုိးျမွင္႕ရန္
ေျမအသံးု ခ်မွဳပုံစံမ်ားေျပာင္းလဲျခင္းႏွင္႕

စုိက္ပ်ိဳးေျမကုိ သတ္မွတ္သီးနွံ စုိက္ပ်ိဳးရန္ အတန္း အစားသတ္မွတ္ျခင္းအား ကန္႕သတ္ျခင္းသည္
ေစ်းကြကစ
္ ီးပြားေရးစနစ္တြင္

လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူ

လယ္သမားမ်ား

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မွဳကို

အဟန္႕အတားျဖစ္ျပီး၊ ယင္းတု႕ိ ကုိ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳ ျဖစ္ေပၚသည္႕အခါ ခံနုိင္ရည္နည္းပါးေစ
ပါသည္။ နည္းဥပေဒမ်ားကုိလိုက္နာျပီး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကုန္ထုတ္ လုပ္မွဳနွင္႕ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမွဳ
တုိးတက္လာရန္မွာ လယ္သမားနွင့္ အစုိးရအရာရွိမ်ားက အခ်ိန္ယူ၍ အရင္း အျမစ္မ်ားအသုံးျပဳကာ၊
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ေျမအတန္းအစားခြဲျခားျခင္းမွ ျခြင္းခ်က္ေပးျခင္းႏွင္႕ ေျမအတန္းအစားေျပာင္းလဲ ျခင္းကုိ မၾကာခန
ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
အတန္းအစားခြဲျခားမွဳစနစ္သစ္ သည္

၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ 2 ပါရွိျပီး၊ လက္ရွိပုိမုိ

တင္းၾကပ္သည္႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္႕ဆုိခ်က္ထက္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္သည္႕ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳ မူ၀ါဒ 3 တြင္
ေတြ႕ရွိရေသာ
အသီးသီး၊

စုိက္ပ်ိဳးေျမအဓိပၸာယ္နွင့္ကုိက္ညီသင့္ပါသည္။

လူမွဳအဖြဲ႕အစည္း၊

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင္႕

အက်ိဳးသက္ဆုိင္သည္႕

အစုိးရဌာန

လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား

တု႕ိ ကုိ္ယ္ တုိင္ သေဘာတူညီထားသည္႕ ဤအဓိပၸာယ္ဖြင္႕ဆုိခ်က္သည္ နုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး
ထုတ္လုပ္မွဳအတြက္

အသုံးျပဳသည္႕

ေျမဆီၾသဇာၾကြယ္၀ျပီး၊

အမ်ိဳးအစားမ်ားျပားရွဳပ္ေထြးေသာ

ေျမအသီးသီး၏ သဘာ၀နွင္႕၊ ထု႕ိ ျပင္ ယင္းစုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကုိ အသုံးျပဳမွဳနွင္႕စပ္လ်ဥ္း၍ ေတာ္သူလယ္
သမားမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မွဳကုိ ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒပါ လယ္ယာေျမအဓိပၸာယ္တြင္
ေျမနိမ္႕ေျမ ( စပါးစုိက္ပ်ိဳးေျမ) နွင္႕ ေျမနုကြ်န္းေျမ၊ အျခားအမ်ိဳးအစားေျမမ်ားအၾကား ကြာျခားမွဳမ်ားကုိ
ေဖာ္ျပထားျပီး၊ သီးနွံေရြးခ်ယ္မွဳကို ခက္ခဲေစပါသည္။ ထုို႕ျပင္ ယင္းေျမမ်ားကုိ သီးႏွံမ်ား၊ ျခံထြက္သီးႏွံ၊
သီးႏွံပန္းမန္မ်ားကိုသာ

စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳပါသည္။

အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မွဳမူ၀ါဒပါ

အနက္အဓိပၸာယ္

ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာ ဤတင္းၾကပ္ေသာ ေျမအတန္းအစားခြဲျခားမွဳမ်ား မပါ၀င္သည္႕ျပင္၊ လယ္ယာေျမ
အေပၚတြင္ တိရိစၦာန္ေမြးျမ်ဴေရးနွင္႕ ငါးေမြးျမဴေရးကုိလည္း ခြင့္ျပဳထားသည္။ အျခားေျမအတန္း
အစားမ်ား ျဖစ္သည္႕(သစ္ေတာေျမ၊ အျခားေျမ) မ်ားကုိသာ ထားရွိျခင္းျဖင္႕ အမ်ိဳးသား ေျမအသုးံ ခ်မွဳ
မူ၀ါဒတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ယခင္ရွဳပ္ေထြးေသာ ေျမအတန္းအစားခြဲျခားမွဳမ်ားကုိ အလြန္လယ
ြ ္ကူေအာင္
ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ လာသည္နွင္႕အမွ်၊ ေတာင္သူ
လယ္သမား

မိသားစုမ်ားက

မိမိတုိ႕မည္သည္႕

သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးရမည္ကုိ

ကိုယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေပၚလာမည္႕ အနာဂါတ္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ
အစုိးရက ေထာက္ပံ႕သည္႕ အခန္းက႑က ပါ၀င္နုိင္ပါသည္။ 4
ေရွးေဟာင္း

ေျမအတန္းအစားခြဲျခားမွဳစနစ္ကုိ

စြန္႕လႊတ္၍၊

ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားက

ပုိမုိ

လြတ္လပ္စြာ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေပးရာတြင္၊ နည္းလမ္း အသစ္သည္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏

2

The Farmland Law (2012), Burma, Sec. 3(a-d).
National Land Use Policy (2016), Burma, Sec. 13(a) defines agricultural land as follows: “Agricultural land (all land used primarily for agriculture
production purposes, including growing annual or perennial crops, growing industrial crops, animal husbandry activities, land based aquaculture
activities, and any agriculture production focused support facilities, and any agriculture production focused support facilities that are either
currently cultivated or fallow).”
4
NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL ADVISORY COUNCIL (NESAC), FROM RICE BOWL TO FOOD BASKET: THREE PILLARS FOR MODERNIZING
MYANMAR’S AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR, White Paper ii (April 6, 2016).
3
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လုိအင္ဆႏၵနွင့္ သင္႕ေလ်ာ္မွဳ ရွိမရွိ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားအား လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေဆြးေနြးမွဳတြင္
ပါ၀င္ခြင့္ေပးသင္႕သည္။

ထုိ႕ျပင္

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနွင္႕

အစုိးရအရာထမ္းအမွဳထမ္းမ်ားကုိလည္း

လုံေလာက္စြာ အသိပညာေပးသင္႕သည္။ သုိ႕မွသာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ နားလည္ျပီး အစုိးရ အရာထမ္း
အမွဳထမ္းမ်ားက စုိက္ပ်ိဳးေျမဆုိင္ရာ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင္႕ဆုိခ်က္မ်ားသည္ ေျမေပၚတြင္ ထြန္ယက္
စုိက္ပ်ိဳးရန္

သက္ဆုိင္ရာ

လြတ္လပ္ခြင့္နွင့္ကုိက္ညီသည္ဟု

ယုံၾကည္ၾကေပမည္။

5

ယင္းတုိ႕မွာ

အၾကမ္းျဖင္းအားျဖင္႕ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး နွင္
့သက္ဆုိင္ေသာ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား၊ နွင္႕ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳနွင္႕အညီ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေနထုိင္မွဳ မ်ား
တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။
စီးပြားေရး
ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားအား

စုိက္ပ်ိဳးေျမတြင္

သီးနွံေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ိဳးခြင္႕

နွင႕္

ေမြးျမဴေရးလုပ္ကုိင္ခြင္႕ ခြင္႕ျပဳျခင္းအားျဖင္႕ ေယဘုယ်အားျဖင္႕ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳတုိးတက္ လာျပီး၊
စီးပြားေရး ပုိမုိဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္သည္႕ ရလဒ္ရရွိေစနုိင္ပါသည္။ ယင္းနယ္ပယ္မ်ား တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံသည္
အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံမ်ားထက္ ေနာက္က်လ်က္ရွိပါသည္။ 6 မၾကာမီက ထုတ္ျပန္ခဲ႕ေသာ စကၠဴျဖဴ စာတမ္း
တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပသကဲ႕သုိ႕ "ေက်းလက္အေျခခံ

အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံျခင္းနွင္႕

ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္နွင္႕အညီ ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားအား တုိက္တြန္း
အားေပးသည္႕ မူ၀ါဒခ်မွတ္ ျခင္းျဖင္႕ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ား၊ အစားအစာ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊
ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားနွင္႕

ပုိ႕ကုန္ေစ်းကြက္မ်ားနွင္႕ဆက္ႏြယ္သည္႕

၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူမ်ားကုိ

ဖြံ႕ျဖိဳး

တုိးတက္ေစပါသည္။" 7လက္ရွိအစုိးရမူ၀ါဒက ဆန္စပါးကဲ႕သု႕ိ ေသာ သမားရုးိ က် သီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ိဳးေရး
ကုိ အဓိက ထားေနစဥ္တြင္၊ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားအတြက္၊ အျခားသီးနွံမ်ား၊
ေမြးျမဴေရး နွင္႕ ေျမယာအေျချပဳ ငါးေမြးျမဴေရးတုိ႕က ေစ်း ကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိတုိးတက္
ရရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင္႕ ျမိဳ႕ျပစားသုံးသူမ်ားက ဆန္စပါးစားသုံးမွဳ ေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။ 8
သမားရုးိ က်
ထုတ္လုပ္ရန္

စုိက္ပ်ိဳးသည္႕သီးႏွံမ်ားအစား၊
အရည္အေသြးမရွိလွ်င္၊

တန္ဖုိးပုိမုိျမင္႕မားသည္႕

ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးသည္

သီးနွံမ်ားကုိမ်ိဳးစုံ

ေနွးေကြးေနမည္

စုိက္ပ်ိဳး

ျဖစ္ပါသည္။

5

NAMATI & LANDESA, RECOMMENDATIONS FOR IMPLEMENTATION OF PRO-POOR LAND POLICY AND LAND LAW IN MYANMAR: NATIONAL DATA AND
REGIONAL PRACTICES 27 (Oct. 2015).
6
Stephen Haggblade et al, Strategic Choices Shaping Agricultural Performance and Food Security in Myanmar, Journal of International Affairs 60
(Spring/Summer 2014), http://www.isis.org.my/attachments/commentaries/2014/SH_et_al_LW_Jnl_Intern_Affairs_2014.pdf.
7
NESAC, supra note 4, at v.
8
Id. See also Haggblade, supra note 6.
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အခ်ိဳ႕ေစ်းကြကမ
္ ်ားသည္ အျခားေစ်းကြက္မ်ားထက္ ပိုမုိေပ်ာက္ကြယ္လြယ္ ေပရာ၊ လယ္ယာေျမ

တစ္ခု

တည္တ႕ံ ခုိင္ျမဲမွဳရွိေစရန္အတြက္

ေျမကြက္တစ္ကြက္တည္းတြင္

သီးႏွံမ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးရန္

သို႕မဟုတ္ ယင္းေျမကြက္တြင္ ငါးကန္မ်ား သို႕မဟုတ္ ေမြးျမဴ ေရးျခံမ်ား ထားရွိရန္ အေရးၾကီးပါသည္။
စုိက္ပ်ိဳးေျမအသုံးျပဳမွဳအေပၚ

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကို

ဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖင္႕

ေျပာင္းလဲေနေသာ

ေစ်းကြကန
္ ွင္႕ မိသားစု လုိအပ္ခ်က္ မ်ားအလို္က္ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္
ခြင့္ျပဳနုိင္ပါသည္။

လက္ရွိ

အေျခအေနတြင္မူ

ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ

အစုိးရက

မည္သည္႕သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးရန္ " တုိက္တြန္းခ်က္" က လႊမ္းမုိးေနျပီး၊ ေျမအသုးံ ခ်မွဳေရြးခ်ယ္မွဳဆုိင္ရာ
ၾကိဳတင္မခန္႕မွန္း

နုိင္ေသာ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား

မူ၀ါဒမ်ားက

တားဆီးေႏွာင္႕ယွက္လ်က္ရွိသည္။

ေခတ္မီတိးု တက္ေရးအတြက္

10

လုပ္ေဆာင္ရမည္႕

လုပ္ကြက္ငယ္
ပထမအဆင္႕မွာ

ယင္းတုိ႕၏ ထုတ္ကုန္မ်ားတုိးတက္ျပီး၊ အက်ိဳးအျမတ္ပိုမုိရရွိရန္ ယင္းတုိ႕ထုတ္လုပ္သည္႕ ထုတ္ကုန္
မ်ားကုိ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားက ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 11 လယ္ယာေျမ ထုတ္လုပ္မွဳ
စနစ္မ်ိဳးစုံထားရွိျခင္းကို
12

အားေပးျခင္းျဖင္႕

စီးပြားေရး

အက်ိဳးအျမတ္

မ်ားစြာ

ရရွိနုိင္ပါသည္။

သို႕ရာတြင္ နည္းမ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မွဳကို အစုိးရက အားေပးမွဳအား စုိက္ပ်ိဳး ေျမအသုးံ ျပဳမွဳအေပၚ

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းျဖင္႕ စတင္ျပီး၊ သီးနွံ မခြဲျခား ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း၊
စုိက္ပ်ိဳးမွဳတုိးခ်ဲ႕ျခင္းနွင္႕ သက္ဆုိင္သည္႕ ဗဟုသုတ ျဖန္႕ခ်ိ ျခင္းျဖင္႕ နည္းမ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မွဳကို
အားေပးရပါမည္။ 13
အျခား

အာရွနင
ုိ ္ငံမ်ားတြင္

လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား

အားေပးျခင္း

ဆန္စပါးအေျချပဳစားသုံးမွဳ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းျဖင္႕ ေခတ္မီတိးု တက္ေအာင္ ျပဳလု့ပ္ခဲ့ပါသည္။

နွင႕္
14

ယင္း

အစုိးရမ်ားက စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ တုိက္ရုိက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျပီး၊ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ေမွ်ာ္လင္႕ခဲ႕သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကဲ႕သုိ႕ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးျပဳ
မူ၀ါဒမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ႕သည္။ 15 အျခား အာရွနင
ုိ ္ငံမ်ားတြင္ သီးႏွံေရြးခ်ယ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားကုိ

ပယ္ဖ်က္ခဲ႕ျပီး၊ ျမန္မာနုိင္ငံမွအပ

မည္သည္႕နုိင္ငံတြင္မွ်

ယင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား

9

Belton et al, You Can Have Your Rice and Eat Fish Too: Rice, Fish, Land Use Trade-Offs and Food Security in Myanmar and Bangladesh, Michigan State
University, Myanmar Development Resource Institute, & International Food Policy Research Institute,
http://fsg.afre.msu.edu/fsp/burma/GFS_Poster_06_10_15.pdf.
10
Haggblade, supra note 6, at 65.
11
NESAC, supra note 4, at vii.
12
Haggblade, supra note 6, at 67.
13
Tin Htut Oo, Devising a New Agricultural Strategy to Enhance Myanmar’s Rural Economy, in MYANMAR’S TRANSITION: OPENINGS, OBSTACLES, AND
OPPORTUNITIES (Nick Cheesman, Monique Skidmore, & Trevor Wilson, Eds.) 157-58 (2012); NESAC, supra note 4, at vii.
14
NESAC, supra note 4, at 2.
15
Id. at 5-6.
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မရွိေတာ႕ေပ။ 16 ဥပမာ- ထုိင္၀မ္နုိင္ငံတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအစုိးရကေထာက္ခံသည္႕ သမားရုးိ က် သီးႏွံမ်ား
စုိက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ က်င္႕သုံးျခင္းမျပဳေတာ႕ဘဲ ၊ သစ္သီး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ေမြးျမဴေရးကဲ႕သုိ႕ လုပ္ကြက္
ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက တန္ဖုိးျမင္႕သီးႏွံ ထုတ္လုပ္ ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ပါသည္။

17

ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္နုိင္ငံတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံထက္ စပါးထြက္ သိသိ သာသာပုိခဲ႕ပါသည္။ စပါးအထြက္မွာ
အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံမ်ားနွင္႕အလားတူ ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခထ
ံ ားေသာ္လည္း၊ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားကမူ
ပ်ွမ္းမွ်

ျမန္မာနုိင္ငံ

ေဖာ္ျပၾကသည္။

18

စပါးအထြက္မွာ
ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္၏

တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားသည္ထက္
တုိးတက္မွဳမွာ

ေလ်ာ႕နည္းေၾကာင္း

လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ

အေျခခံသည္။ သီးညွပ္စုိက္ပ်ိဳး ေရးနွင္႕ ပုဂၢလိကဆည္ေျမာင္းမ်ားျဖင္႕ ေရသြယ္ျခင္းကုိလည္း က်င္႕သုံး
သည္။ 19 ျမန္မာနုိင္ငံ တြင္ သီးညွပ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမွာဥပေဒနွင္႕မညီပဲ၊ ပုဂၢလိကေရသြယ္ျခင္း ျပဳရန္လည္း
စရိတ္ မတတ္နင
ုိ ္ၾကေပ။ ယူအက္စ္ေအအုိင္ဒီ ကအၾကံျပဳေဖာ္ျပလိုသည္မွာ ျမန္မာနုိင္ငံ၌ ဆန္စပါး
စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေရရရွိနုိင္မွဳနည္းပါးသည္႕ ေႏြအခါတြင္ တန္ဖိုးျမင္႕သီးႏွံမ်ား မ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးၾကရန္
ျဖစ္ျပီး ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေျမယာကုိ စပါးသာစုိက္ပ်ိဳးရမည္ဟူသည္႕ သတ္မွတ္ခ်က္မွ
တရား၀င္ ျခြင္းခ်က္ရယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ 20
စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးရန္မွာ အစုိးရတစ္ခုတည္းကသာ တာ၀န္ရွိသည္မဟုတ္ ေသာ္လည္း၊
ပုဂၢလိကက႑က ထုိသ႕ုိ ထုတ္ေခ်းေပးနုိင္ရန္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဖန္တီးေပး နုိင္ပါသည္ ။ 21 ထုိသုိ႕လည္း
ဖန္တီးေပးသင္႕သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေခ်းေငြကုိ စပါးစုိက္ပ်ိဳး သည္႕ ေတာင္သူ
လယ္သမား မဟုတ္သူမ်ားကုိသာ ေခ်းေငြထုတ္ ေပးရန္ကန္႕သတ္သည္ သို႕မဟုတ္ စပါးစုိက္ပ်ိဳးသူ
လယ္သမားကုိ ႏႈန္းထားေကာင္းေကာင္း ျဖင္႕ ထုတ္ေခ်းရန္ ကန္႕သတ္သည္။ မိမိတုိ႕၏ ထုတ္ကုန္ကုိ
ေရြးခ်ယ္ထုတ္လုပ္လုိသည္႕ လုပ္ကြကင
္ ယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာမူ ေခ်းေငြရယူခက္ခဲသည္။
ပုံမွန္ အေသးစား ေခ်းေငြ မ်ားကုိ ငါးေမြးျမဴသည္႕ လယ္သမားမ်ား အပါအ၀င္ စပါးမစုိက္ပ်ိဳးသည္႕
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက
အျခားစရိတ္မ်ား

ယင္းတုိ႕၏လုပ္ငန္းစတင္နုိင္ရန္အတြက္

က်ခံေပးေခ်နုိင္ရန္

ရယူနုိင္သည္။

ပုံမွန္ေခ်းေငြမ်ားကုိ

ငါးစာ၀ယ္ယူရန္နွင္႕
စပါးစုိက္

ေတာင္သူ

လယ္သမားမ်ားအတြက္သာ သီးသန္႕ထားသျဖင္႕၊ အျခားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက အတုိးၾကီးစား

16

Id. at 6.
NAMATI & LANDESA, SUPRA NOTE 5, AT 7.
18
Belton, supra note 9.
19
Id.
20
LARRY C.Y. WONG & EH MYWE AYE WAI, RAPID VALUE CHAIN ASSESSMENT: STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE RICE VALUE CHAIN IN MYANMAR,
Background Paper No. 6, 43 (March 2013),
http://www.burmalibrary.org/docs22/Ref_Doc_Background_Paper_6_Rapid_Value_Chain_Assessment_Mar2013.pdf.
21
NESAC, supra note 4, at vii.
17

USAID.GOV

FREEDOM TO FARM BRIEF

|

7

ေခ်းသူမ်ားထံမွ ေခ်းေငြမ်ားရယူရသည္။ အစာမ်ားကုိ အေၾကြး၀ယ္ယူရျခင္း၊ အတုိးၾကီးစားသည္႕
ေငြရွငမ
္ ်ားကုိ ထြက္ရွိသည္႕ ငါးမ်ားကုိ ျပန္ေရာင္းရျခင္း စသည္႕ မတရားသည္႕ ေခ်းေငြစည္းကမ္း
ခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံရသည္။ လုပ္ငန္းငယ္ ငါးေမြး ေတာင္သမ
ူ ်ားသည္ ငါးဒုိင္ၾကီးမ်ားထံမွ တစ္လလွ်င္
၃%အတုိးျဖင္႕ ငါးစာမ်ား မ၀ယ္ပါက တရားမ၀င္ေငြေခ်းသူမ်ားထံမွ တစ္လလွ်င္ ၄ ရာခုိင္ႏွဳန္း မွ ၆
ရာခုိင္ႏွဳန္းအထိအတုိးျဖင္႕ မၾကာခဏ ေငြေခ်းၾကရပါသည္။ 22 ငါးေမြးေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနွင္႕
စပါးမစုိက္သည္႕ အျခားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ ပုံမွန္ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးပါက ၊ တရားမ၀င္
ေငြေခ်းသူမ်ား၏ အတုိးႏွဳန္းက်ဆင္းေစျပီး၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက မိမိတုိ႕၏
လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ကုန္ပုိမုိထုတ္လုပ္နုိင္ျပီး၊ ပုိမုိအက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ၀င္ေငြအဆင္႕မ်ားျမင္႕မားလာသျဖင္႕၊ ငါးစားသုံးမွဳ သိသိသာသာ ျမင္႕မား လာမည္ဟု
ေမွ်ာ္လင္႕ရပါသည္။ ပ်ွမ္းမွ်အားျဖင္႕ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု၏ အသုံးစရိတ္မွာ ငါးပုံတစ္ပုံ ျမင္႕မားလာပါ
သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္း ငါးစားသုံးမွဳမွာလည္း ၁၆% ျမင္႕မားလာ သည္ဟု ေမြးျမဴေရးငါးလုပ္ငန္း
အရင္းအျမစ္မွ သိရပါသည္။

23

ျမန္မာနုိင္ငံကုိ " စပါး-ငါး ေမြးျမဴသည္႕နုိင္ငံ" အျဖစ္ သိရွိၾကျပီး

ျဖစ္ပါသည္။ 24 စားသုံးမွဳ ျမင္႕မားလာ၍ ေမြးျမဴေရးငါး ပိုမုိလုိအပ္လာသည္။ ၀ယ္လုိအား တုိးတက္
လာေသာ္လည္း ဖမ္းမိငါးအေရအတြက္မွာ ေစ်းကြက္တြင္ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။

25

ျမန္မာနုိင္ငံ၏

ငါးေမြးျမဴေရးက႑မွာ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားလည္း ပါ၀င္လာ၍ တုိးတက္လာရန္
ရွိပါသည္။

26

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စားသုံးမွဳလားရာ သည္ အျခားအာရွနုိင္ငံမ်ားအတုိင္း လုိက္ခဲ႕ပါက၊

လာမည္႕ ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အဟာရမ်ိဳးစုံစားသုံးမွဳမွာ မ်ားစြာတုိးတက္လာျပီး၊ ငါးေစ်းကြက္မ်ား
သာမက၊ အျခားတန္ဖုိးျမင္႕သီးႏွံမ်ားနွင္႕ ေမြးျမဴေရးလည္း တုိးတက္လာပါမည္။ 27
ငါးေမြးျမဴသည္႕

ေတာင္သူလယ္သမား

ခ်ဳပ္သည္႕အစီအစဥ္မ်ား

အမ်ားစုသည္

ျပဳလုပ္ခဲ႕ရေသာ

ယခင္က

၁၉၉၀

ခုနွစ္မ်ားက

စပါးစုိက္ပ်ိဳးေျမဟု

ေရၾကီးမွဳထိန္း
သတ္မွတ္သည္႕

ေျမယာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကပါသည္။ 28 သုိ႕ျဖစ္ရာ ယင္းစပါးစုိက္ေျမမ်ားမွာ ငါးေမြးျမဴရန္ ပုိမုိ သင္႕ေတာ္
ပါသည္။ အခိ်ဳ႕ေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက စပါးစုိက္ပ်ိဳးသင္႕ေတာ္သည္႕ ေျမမ်ားသည္ ငါးကန္

22
BEN BELTON ET AL., AQUACULTURE IN TRANSITION: VALUE CHAIN TRANSFORMATION, FISH AND FOOD SECURITY IN MYANMAR, International
Development Working Paper 139, 6-7 (Dec. 2015).
23
Id. at 4
24
Id. at 8.
25
As demand grows, availability of farmed-fish rises on average by 34% while capture-fish increases by 10%. Id. at 4.
26
Id. at 7.
27
NESAC, supra note 4, at 3.
28
BELTON, supra note 22, at 5.
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ျပဳလုပ္ရန္ သင္႕ေတာ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပၾကသည္။ 29 အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ နုိင္ငံတြင္လည္း
ငါးကန္အမ်ားစုမွာ စပါးစုိက္ေျမယာမ်ားတြင္ တည္ရွိ ပါသည္။ လက္ရွိစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္
လယ္ယာေျမကုိ

ငါးကန္အျဖစ္ေျပာင္း

အဟန္႕အတားျဖစ္ေနပါသည္။

လဲရန္

သို႕မဟုတ္

ပါက

ခက္ခဲသျဖင္႕
ယင္းတုိ႕မွာ

ယင္းတုိ႕၏တုိးတက္မွဳကို

ေစ်းကြကအ
္ တြင္းသုိ႕

ေရာက္ရိွ

လာၾကပါမည္။ 30 ဤကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား သည္ အက်ိဳးအျမတ္ ပုိမုိရရွိေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ား
ပတ္လည္၀ုိင္းေနေသာစနစ္အတြင္း စြန္႕စားၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္႕ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏
ေျမယာ လုပ္ကုိင္ခြင့္လုံျခဳံမွဳ က်ဆင္းေစပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေျမအသုးံ ျပဳမွဳကန္႕သတ္ခ်က္
မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳမွာ အလြန္တင္းၾကပ္သျဖင္႕ မဖြံ႕ျဖိဳးပါ။ အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္မူ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ တရားမ၀င္ ေလွ်ာ႕ခ်ေပးျခင္းေၾကာင္႕ ငါးလုပင
္ န္းမ်ား ဖြ႕ံ ျဖိဳးတုိးတက္ပါသည္။ 31 ဤ
ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္း၍မရသည္႕အျပင္၊

တင္းၾကပ္သည္႕

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားသည္

ငါးေမြးျမဴေရး

လုပ္ငန္းငယ္မ်ား က႑ အႏွံ႕အျပား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ ေရးအတြက္ အဓိကအတားအဆီးျဖစ္ပါသည္။ 32
ကုမၸဏီၾကီးမ်ားအား "စြန္႕ပစ္ေျမမ်ား" ကို အစုိးရခြင္႕ျပဳခ်က္ျဖင္႕ ငါးကန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳ
ခဲ႕ေသာ္လည္း၊ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကုိမူ ခ်န္ထားခဲ႕ပါသည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက စပါးစုိက္ေျမကုိ
ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳျခင္းသည္

လက္ရွိတုိးတက္ေနေသာ

ငါးကန္ေစ်းကြက္ကုိ

သိသာစြာ

တုိးခ်ဲ႕

ေစလိမ႕္ မည္ဟု ခန္႕မွန္းၾကပါသည္။ 33 သို႕ရာတြင္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း တုိးခ်ဲ႕လာသည္နွင္႕ အမွ်
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ 34
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ စိတ္အားထက္သန္ေသာ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ကုိင္ သူမ်ားသည္
ေျမယာလုံျခဳံမွဳမရွိျခင္းေၾကာင္႕ ငါးကန္တည္ေဆာက္ရန္ ေျမငွားရမ္းမွဳ နည္းပါးပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္ရာ
ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္မွဳနည္းပါးပါသည္။ ျဂိဳလ္တုေျမပုံမ်ားအရ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ
ေဒသ ေတာင္ပင
ုိ ္းတြင္ အိမ္ေနာက္ဘက္ ကန္ေပါင္း ၂၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ငါးကန္မ်ားအျဖစ္ တုိးတက္
သုံးစြဲလာသည္ဟု
ပါသည္။

35

ဆုိေသာ္လည္း၊

ယင္းကန္မ်ားမွာ

စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္

မိသားစုစားသုံးမွဳအတြက္သာ

အသုံးျပဳၾက

ေျမအသုးံ ျပဳမွဳစည္းမ်ဥ္းမ်ား

ေလ်ာ့ေပါ့၍

ငါးေမြးျမဴရန္ ျပဳလုပ္ေပးရေသာေၾကာင္႕ စပါးစုိက္ဧရိယာဆုံးရွဳံးမွဳသည္ ၂.၁% နွင္႕ေအာက္သာ ရွိသည္

29

Belton, supra note 9.
The 1989 Aquaculture Law promoted the conversion of vacant/fallow/virgin land to fish ponds, but the relative lack of virgin land in the Delta
led to fish farms incorporating paddy land. Belton, supra note 22, at 5.
31
Id. at 5, 7.
32
P. Edwards, Rural Aquaculture in Myanmar, Aquaculture Asia Magazine 10(2): 5-16 (2005).
33
BELTON supra note 22, at 8.
34
Id. at 6
35
Id. at 5.
30
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ဟု ခန္႕မွန္းပါသည္။ 36 လယ္ယာေျမတြင္ စပါးသာ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထား ေသာေၾကာင္႕၊
လက္ရွိ ေျမအတန္းအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ပုံအရ စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ မဟုတ္ေသာ ေျမအသုးံ ျပဳမွဳဟု
သတ္မွတ္ထားသည္႕ ငါးေမြးျမဴျခင္းအတြက္ ေျမအသုံးျပဳ မွဳေခါင္းစဥ္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 37
သိ႕ု ေသာ

အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မွဳမူ၀ါဒ

အရ

ငါး

ေမြးျမဴသည္႕ေျမကုိ

စုိက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္

သတ္မွတ္ထား၍ ေျမအတန္းအစား သတ္မွတ္မွဳကုိေခတ္မီေစ၍၊ ငါးေမြးျမဴလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လုိသူ
မ်ား၏ ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင္႕လုံျခဳံမွဳကုိ တုိးတက္ေစပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမယာအသုံးျပဳမွဳ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္းျဖင္႕ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ပုိမုိ
အက်ိဳးအျမတ္

ရရွိလာေစျခင္းသည္

လုပ္အားပိုမုိလိုအပ္လာျပီး

စီးပြားေရးတုိးတက္မွဳကုိလည္း

အေထာက္အကူ ျပဳနုိင္ပါသည္။ ဥပမာ- ငါးေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းက ( တစ္ဧကလွ်င္ လူ ၁၀ ေယာက္ )
လိုအပ္ျပီး၊

စပါးစုိက္ပိ်ဳးေရးက

(တစ္ဧကလွ်င္

လူ

၄

ေယာက္)

သာလုိအပ္သျဖင္႕၊

ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းက လုပ္အားပိုမုိလုိအပ္ပါသည္။ 38 ငါးမ်ားသယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး၊ ေရခဲနွင္႕ငါးစာ
ထုတ္လုပ္ေရးတုိ႕တြင္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားစြာ တုိးခ်ဲ႕ရပါမည္။
ရွိေစရန္၊

ျပည္တြင္း

ေရလုပ္ငန္း

ကုန္သြယ္ေရးနွင္႕

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးရပါမည္။

40

39

ယင္းတုိ႕ကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ

သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးတုိ႕တြင္ထားရွိေသာ
အထြက္ႏွဳန္းညံ႕ေသာ

လယ္ယာေျမမ်ားကုိ

ဥပေဒနွင္႕အညီ ေခ်ာေမြ႕ စြာ ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင္႕ ေျမယာမဲ႕ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္နုိင္ပါသည္။
ေျမအသုးံ ျပဳမွဳေျပာင္းလဲျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ
ေျမယာမဲ႕မ်ားဦးေရကုိ
ပုဂၢလိကမ်ားနွင္႕

ေလ်ာ႕က်ေစရန္

အုပ္စုမ်ားသည္

ေလ်ာ႕ေပါ႕ေပးျခင္းျဖင္႕

အကူအညီေပးနုိင္ပါသည္။

ဆယ္စုနစ
ွ ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ျမန္မာနုိင္ငံရွိ

အခ်ိဳ႕ေသာ

ေျမယာမ်ားကုိ

ေျမယာမဲ႕

ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳး

ခဲ႕ၾကပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ထုိေျမမ်ားမွာ သစ္ေတာေျမ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိငး္ ဟု အတန္းအစား
သတ္မွတ္ထားသည္႕ ေျမမ်ားျဖစ္ျပီး၊ စုိက္ပ်ိဳးေျမမဟုတ္ပါ။

41

ေျမယာကုိ လယ္ယာေျမအျဖစ္

အတန္းအစား သတ္မွတ္ျပီး၊ ေတာင္သူလယ္သမားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ ေပးျခင္းမျပဳမီ ျပဳလုပ္ရသည္႕

36

A comparison with neighboring Bangladesh, which has few land use restrictions, suggests that liberalizing the land use market in Burma would
only increase the current aquaculture land use from the current 1.1% share of rice area to 3.2%. Belton, supra note 9.
37
BELTON, supra note 22, at 93.
38
Id. at 72.
39
Id. at 4, 6
40
Id. at 101
41
NAMATI & LANDESA, supra note 5, at 7.
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တရား၀င္ေျပာင္းလဲမွဳမွာ အခ်ိန္မ်ားစြာကုန္ျပီး၊ ရွဳပ္ေထြးလွ ပါသည္။ 42 ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားႏွင္႕
အရာထမ္းအမွဳထမ္းမ်ားက
ေတြ႕ရွိနုိင္ပါသည္။
အခက္အခဲမ်ားတြင္
တာ၀န္ၾကီးေလးျခင္း၊
ပါ၀င္ပါသည္

43

ယင္းအခ်က္မ်ားကုိ

ေျမအတန္းအစားျပန္လည္
နည္းဥပေဒမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ
ခြဲျခား

ရွဳပ္ေထြး

အစုိးရအရာထမ္းအမွဳထမ္း

ျခင္း၊

အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း

သတ္မွတ္ရာတြင္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ

မ်ားတြင္

ေတြ႕ၾကဳံရေသာ
ေဆာင္ရြက္ရန္

အခြင္႕အာဏာမရွိျခင္းတုိ႕လည္း

။ ဤစနစ္တင
ြ ္ တရားမ၀င္အခ ေၾကးေငြမ်ား၊ လာဘ္ေငြမ်ားေပးရျခင္းမွာ မဆန္း

ေတာ႕ပါ။ အဂတိလုိက္စားေသာ စနစ္ျဖစ္ ပါသည္။ ေျမအသုံးျပဳမွဳပုံစံတစ္ခုမွ ေျမအသုံးျပဳမွဳပုံစံ
အျခားတစ္ခုသို႕ လြယ္ကူစြာ ေျပာင္းလဲနုိင္ျခင္းသည္ ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင္႕လုံျခဳံမွဳ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား
ရရွိမွဳ၊ အစုိးရလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင္႕ အညီျဖစ္မွဳနွင္႕ တရားမ၀င္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမွဳမ်ား မရွိဘဲ၊
နုိင္ငံ၏စုိက္ပ်ိဳးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါမည္။ ေျမယာ လုပ္ကုိင္ခြင္ ့
လုံျခဳံမွဳတုိးတက္ျခင္းေၾကာင္႕
ေျဖာင္႕ျဖဴးလာျပီး၊

ေတာင္သူ

လယ္သမားမ်ားက

ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳတုိးတက္ေရးအတြက္

ေျမယာတြင္

ရင္းႏွီး

အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ

ျမွဳပ္ႏွံလာမွဳ
ေကာင္းမ်ား

ရရွိလာပါမည္။ 44
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား
အစားအစာ

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပုိင္မွဳ

သို႕မဟုတ္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား

ယင္းတုိ႕၏

သီးႏွံမ်ားနွင္႕ လယ္ကြင္းမ်ားအေပၚ ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရွိမွဳ နွင္႕ ယင္းတုိ႕ကုိယ္တုိင္
ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္နုိင္မွဳ အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လွဳပ္ရွားမွဳ
တစ္ျဖည္းျဖည္း ေပၚေပါက္ေနပါသည္။
ေျမယာမ်ား၊

နယ္ေျမမ်ား၊

ေရ၊

45

မ်ိဳးေစ႕၊

အစားအစာ အခ်ဳပ္ အခ်ာအာဏာပုိင္မွဳဆုိသည္မွာ "
ေမြးျမဴေရးနွင္႕

ေဂဟမ်ိဳးစုံတည္ရွိမွဳကို

အစားအစာ

ထုတ္လုပ္သူမ်ား ကုိယ္တုိင္ မည္သုိ႕ အသုံးျပဳမည္၊ မည္သုိ႕စီမံခန္႕ခြဲမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္" ဟု
ဖြင္႕ဆုိထားပါသည္။ 46 လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမား သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္႕
လာဗီယာကင္န္ပီစီနာ ေခၚ သည္႕ အဖြဲ႕အစည္းက ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားအား အစားအစာလုံျခဳံမွဳ၊
ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ တုိးတက္နုိင္ရန္ နွင္႕ ရုိးရာဓေလ႕အတုိင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ ရုိးရာဓေလ႕ အတုိင္း

42

Id. at 27.
Id.
44
Id. at 7
45
International
Forum
for Agro-Ecology, Selingue,
Mali 2-3
(Feb.
24-27, 2015), http://www.foodsovereignty.org/wpcontent/uploads/2015/10/NYELENI-2015-ENGLISH-FINAL-WEB.pdf.
46
La Via Campesina, What is La Via Campesina?, (Feb. 9, 2011), https://viacampesina.org/en/index.php/organisation-mainmenu-44/what-is-la-viacampesina-mainmenu-45
43
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စုိက္ပ်ိဳးသည္႕နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႕ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳျခင္းဟု တင္ျပထားပါသည္။ 47 ေျမယာကုိ သတ္မွတ္
သည္႕သီးႏွံ

သို႕မဟုတ္

အသုံးျပဳမွဳအတြက္သာ

သတ္မွတ္ျခင္းသည္

တစ္ေနရာတည္းတြင္

အျခားသီးႏွံမ်ားလည္း စုိက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင္႕ သီးႏွံတစ္မ်ိဳး အထြက္ညံ႕သည္႕ အခါတြငလ
္ ည္း၊ က်န္
သီးနွံမ်ား ျဖစ္ထြန္းနုိင္ေသာ ရုိးရာစုိက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ျဖစ္သည္႕၊ ထုိ႕ျပင္ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးက အျခားသီးႏွံ
တစ္မ်ိဳးအား အက်ိဳးျပဳနုိင္ျပီး၊ အေျခအနဆုိးသည္႕အခါမ်ားတြင္ ဆုံးရွဳးံ မွဳမျဖစ္ရန္ ကာကြယ္ေပးသည္႕
သီးညွပ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း ကဲ႕သု႕ိ ေသာ အေလ႕အထမ်ားကုိ ခြင္႕မျပဳပါ။

48

လာဗီယာကင္္မ္ပီစီနာ က

စုိက္ပ်ိဳးေရးေဂဟစနစ္ႏွင္႕အစားအစာ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပုိင္မွဳကို အေျခခံထားသည္႕ ေတာင္သူ
လယ္သမား အေျချပဳ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေသာ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး စနစ္မ်ားသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရး
ကုန္ထုတ္လုပ္သူ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားက မေဆာင္ရက
ြ ္ပဲ က်န္ရွိေန သည္႕ ကြက္လပ္မ်ားကုိ ျဖည္႕ဆည္း
ေပးေၾကာင္း အၾကံျပဳပါသည္။ 49
ဤပုံစံသည္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ တာ၀န္သိေသာ လယ္ယာ လုပ္ကိုင္မွဳ အေပၚ
မူတည္ေနပါသည္။ ယင္း တာ၀န္သိေသာ လယ္ယာလုပ္ကုိ္င္မွဳမွာ အက်ိဳးအျမတ္လည္း ရရွိနုိင္ပါသည္။
ယင္းမွာ သီးႏွံအလွည့္က်စုိက္ပ်ိဳးသည္႕စနစ္မ်ား က်င္႕သုံးျခင္းျဖင္႕ အခ်ိန္ႏင
ွ ္႕ ေနရာ အားေလ်ာ္စြာ
သီးထပ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းနွင္႕

စုိက္ပ်ိဳးေရး

အေပၚတြငလ
္ ည္း မူတည္ပါသည္။

50

ေဂဟစနစ္က်င္႕သုံးျခင္းကဲ႕သို႕ေသာ

သေဘာတရားမ်ား

ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳမ်ိဳးစုံပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ေဂဟမ်ိဳးစုံစနစ္

က်င္႕သုံးျခင္းသည္ သီးႏွံမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားနွင္႕ ေမြးျမဴေရးတု႕ိ ေကာင္းစြာ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္မွဳ လုိအပ္
ပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ လက္ရွိ ေျမအတန္းအစားခြဲျခားသတ္မွတ္သည္႕စနစ္အရ ယင္းသုိ႕ ေပါင္းစပ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဥပေဒနွင္႕မညီပါ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွနွင္႕ အေရွ႕အာရွ လာဗီယာကမ္ပီစီနာ
လူငယ္မ်ားက သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ဆင္းရဲသည္႕ ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစုမ်ားု
ကုိ ေၾကြးထူေစသည္႕အျပင္၊ လယ္ယာေျမဆုံးရွဳံးမွဳ ျဖစ္နုိင္မွဳေၾကာင္႕ အထူး ဆန္႕က်င္ၾကပါသည္။ 51
ထု႕ိ ျပင္

မိမိတုိ႕ဆႏၵအေလ်ာက္

သားငါး၊

သစ္ေတာမ်ားနွင့္

ေရးဆြဲသည္႕

သက္ဆုိင္ေသာ

အမ်ိဴးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္
လုပ္ပိုင္ခြင့္အား

တာဝန္ခံသည္႔

ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍ လိုက္နာက်င့္သံုးသည္႔ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

ေျမယာ၊

စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္

(ဗီဂ်ီဂ်ီတီ) ကုိ ေတာင္သူ

47

Busani Bafana, The Beating Pulse of Food Security in Africa, Inter Press Service (Oct. 12, 2016), http://www.ipsnews.net/2016/10/the-beating-pulseof-food-security-in-africa/.
48
Id.
49
Id. at 1
50
Id. at 2
51
La Via Campesina, South East Asia: La Via Campesina Youth, The Seed of Hope (Nov. 19, 2007), https://viacampesina.org/en/index.php/news-fromthe-regions-mainmenu-29/439-south-east-asia-la-via-campesina-youth-the-seed-of-hope
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လယ္သမားမ်ားက

မိမိတုိ႕လယ္ယာေျမမ်ားကို

စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္သာ

အသုံးျပဳရန္

ေတာင္သူ

ိ ၡာ အဖြဲ႕က
လယ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမွဳကို ေထာက္ခရ
ံ န္ ေရးဆြဲနုိ္င္ပါသည္။ 52 ကမၻာ႕စားနပ္ရက
အျခား အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားနွွင္႕အတူ မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ႕သည္႕ လမ္းညႊနခ
္ ်က္ မ်ားက ေျမယာ၊
ငါးေမြးျမဴျခင္းနွင္႕ သစ္ေတာမ်ားကုိ ယခင္က တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ႕သည္ျဖစ္ေစ၊ အသိအမွတ္
မျပဳခဲ႕သည္ျဖစ္ေစ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားနွင္႕ မိမိတုိ႕၏ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
အတြက္ ေျမယာကို မီခုိေနရသူမ်ားအား ထိေတြ႕အသုံးျပဳခြင့္ေပးရန္ နုိင္ငံမ်ားအား တုိက္တြန္း
ထားပါသည္။ 53 ဗီဂ်ီဂ်ီတီ က စုိက္ပ်ိဳးေရးတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ေဂဟေဗဒ ဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို
ေထာက္ခံ ထားျပီး၊ 54 ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ " ေနရာေဒသအလုိက္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ရာ
တြင္ ေျမယာကုိ သီးနွံမ်ိဳးစုံပါ၀င္ျပီး၊ ေျမ၊ ငါးလုပ္ငန္းနွင္႕ သစ္ေတာမ်ားကုိ ေရရွည္စီမံခန္႕ခြဲမွဳ
ျမွင္႕တင္ရန္လုျိ ခင္း၊ ယင္းတုိ႕တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ ခ်ည္း ကပ္နည္းလမ္းမ်ား ၊ ေရရွည္
စူးစုိက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳမ်ားနွင့္အညီ

ေဆာင္ရြက္နုိင္မွဳနွင့္

စားနပ္ရက
ိ ၡာ

ဖူလုံမွဳတုိ႕ကုိလည္း ထည္႕သြင္းစဥ္းစားသင္႕ပါသည္။ 55 ဗီဂ်ီဂ်ီတီ က လုပ္ငန္းငယ္လုပ္ကို္င္သူမ်ားက
ေခ်းေငြ၊ သီးနွံအာမခံ ရရွိနုိင္ရန္နွင္႕ စုိက္ပ်ိုး ေရးတုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ အကူအညီရရွိရန္ အစုိးရက
အာမခံသင္႕ေၾကာင္းလည္း ထည္႕သြင္း ထားပါသည္။ 56
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ တိရစၱာန္မ်ားမွ ပရုိတင္းဓာတ္ရရွိမွဳတြင္ အဓိကက်ေသာ ငါးထုတ္လုပ္မွဳ အေပၚ
ျပည္တြင္း စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္မွဳက တည္မွီေနသည္။ 57 ျမန္မာနုိင္ငံ အထက္ပုိင္း တြင္ ငါးေမြးျမဴမွဳ
လုပ္ငန္းငယ္မ်ား နည္းပါးသျဖင္႕ ၊ ယင္းေဒသတြင္ ငါးမ်ား ေစ်းသင္႕တင္႕ စြာျဖင္႕ ၀ယ္ယူ ရရွိ နုိင္ေရး
သည္ အမ်ိဳးသားအာဟာရ ျပည္႕၀ေရး၊ စားနပ္ရက
ိ ၡာဖူလုံေရး အတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။ သို႕ေသာ္
စုိက္ပ်ိဳးေျမအသုံးခ်မွဳကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကုိ
စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ

အခြင့္အေရးမ်ား

ေျမအသုးံ ခ်မွဳေျပာင္းလဲေရးအတြက္

မေလွ်ာ႕ေပးပဲ

ရရွိနုိင္ရန္

မျဖစ္နင
ုိ ္ပါ။

58

စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမွဳနွင့္

ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္ရရွိထားသူမ်ားကုိ

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရျခင္းတာ၀န္မရွိေစပဲ

သုိ႕မဟုတ္

52

INTERNATIONAL PLANNING COMMITTEE FOR FOOD SOVEREIGNTY (IPCFS), PEOPLE’S MANUAL ON THE GUIDELINES ON GOVERNANCE OF LAND,
FISHERIES, AND FORESTS: A GUIDE FOR PROMOTION, IMPLEMENTATION, MONITORING, AND EVALUATION 20 (2016),
53
Id. at 18, 21.
54
FAO, VOLUNTARY GUIDELINES ON THE RESPONSIBLE GOVERNANCE OF TENURE OF LAND, FISHERIES, AND FORESTS IN THE CONTEXT OF NATIONAL
FOOD SECURITY vi (2012), http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf.
55
Id. at 32.
56
Id. at 24
57
BELTON, supra note 22, at 3; Belton, supra note 9.
58
BELTON, supra note 22, at 97.
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တားျမစ္မွဳမျပဳပဲ မိမိတုိ႕စုိက္ပ်ိဳးမည္႕သီးႏွံနွင္႕ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္မွဳကုိ မိမိတုိ႕ဘာသာဆုံးျဖတ္ရန္
လြတ္လပ္ခြင့္ေပးသင္႕ပါသည္။ 59
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳ
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳသည္

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္

အလြန္ၾကီးမားစြာ

အက်ိဳး

သက္ေရာက္မွဳ

ရွိေနသည္။ 60 ယင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မွုဳမ်ားမွာ လာမည္႕နွစ္မ်ားတြင္ ပိုဆုိး လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႕
ရျပီး၊ အထူးအားျဖင္႕ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ ပုိမုိထိခိုက္ေစ မည္ဟု ခန္႕မွန္းရ ပါသည္။ 61 စပါး
ထြက္ရွိနုိင္မွဳသည္၁၉၉၀ ခုနွစ္ႏင
ွ ္႕စာလွ်င္၊ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တင
ြ ္ ၅၀%အထိ ေလ်ာ႕က်မည္ဟု ခန္႕မွန္းရျပီး၊
စပါးစုိက္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက

အထူး

ထိခိုက္ဖြယ္ရွိပါသည္။

ရာသီဥတု

ေျပာင္းလဲမွဳ

ေၾကာင္႕ထိခိုက္မွဳ ေလ်ာ႕နည္းေစျခင္း၊ ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမွဳကုိ ခံနုိင္ရည္ရွိေစျခင္းနွင္႕ ယင္းနွင႕္
လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစျခင္းတုိ႕ျဖင္႕
ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မွဳနွင္႕

လုပ္ငန္းငယ္

စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိကာကြယ္ျခင္းသည္
လုပ္ကုိင္သူမ်ား၏

ျမန္မာနုိင္ငံ

ေရရွည္

သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္

အေျခခံ

က်ပါသည္။
အျခားေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳကုိ တုိက္ဖ်က္ေရး အတြက္
လုပ္ေဆာင္ေနၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။
အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား

ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံတြင္

ရာသီဥတုဒဏ္ခံသည္႕

ပိုမုိေတာင္႕တင္းခုင
ိ ္မာေရးအတြက္

စမ္းသပ္

ေရပုိငး္ ဆုိင္ရာ
စီမံကိန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ႕သု႕ိ ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳဒဏ္ ေလ်ာ႕နည္းေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္
ဓနိေတာေဂဟစနစ္မ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 62 အင္ဒုိ နီးရွားနုိင္ငံသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးကို
အေျချပဳသည္႕
ေလ်ွာ႕ခ်ျခင္းနွင္႕

ခ်ည္းကပ္နည္းကုိ

ပုိမုိေဆာင္ရြက္ေန

သည္။

ရာသီဥတုခံနုိင္ျခင္းတုိ႕နွင္႕ျပည္႕စုံသည္႕

စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမွဳ၊
သစ္ေတာနွင္႕

မီးခုိးေငြ႕

ေျမအသုးံ ခ်မွဳ

ေျပာင္းလဲေရးကုိ အဓိကထားသည္။ 63 ဖိလိပုိင္နုိင္ငံတြင္မူ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွဳ ေၾကာင္႕ ေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ားမွာ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ၾကရသျဖင္႕၊ သစ္ေတာေျမမ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအျဖစ္ ပိုမုိ
ေျပာင္းလဲလာေနရသည္။

64

ေပၚေပါက္လာသည္႕

ေျမယာလုပ္ကုိ္င္ခြင့္

အေျခအေနမွန္မ်ားကုိ

59

Id. at 99.
ASIAN DEVELOPMENT BANK, CLIMATE CHANGE IN SOUTHEAST ASIA: FOCUSED ACTIONS ON THE FRONTLINES OF CLIMATE CHANGE (2016),
http://innovation.brac.net/fif2016/images/library/climate-change-sea_ADB.pdf.
61
Id. at 5
62
Id. at 16-17
63
Id. at 18-19.
64
Id. at 22-23
60
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ဥပေဒနွင္႕ အညီ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ယႏၱရားမရွိဘဲ၊ တစ္ျပိဳနက္တည္းတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ား ကို ေရရွည္
အသုံးျပဳေနေသာေၾကာင္႕၊ ဤေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ေျမယာမဲ႕မ်ား ျဖစ္လာနုိင္ ပါသည္။
အျခားနုိင္ငံမ်ားတြင္မူ

အျခားနည္းလမ္းအျဖစ္

သစ္ေတာေျမကုိ

စုိက္ပ်ိဳးေျမ

အျဖစ္

ေျပာင္းလဲ

ေပးမည္႕အစား သစ္ေတာေျမတြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ကုိ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနၾကပါသည္။
ကမၻာ႕စားနပ္ရက
ိ ၡာအဖြဲ႕က

အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ားတြင္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳ

ေၾကာင္႕

ျဖစ္ေပၚေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကုိ ေလွ်ာ႕ခ်ရန္ႏင
ွ ္႕ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမွဳ တုိးတက္ေစရန္
လုိက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေစမည္႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ ေထာက္ခံထားပါသည္။65
ယင္းေထာက္ခံခ်က္မ်ားတြင္
စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊

စုိက္ပ်ိဳးမွဳအေလ႕အထမ်ားကုိ

ရာသီဥတုဒဏ္ခံသည္႕

သီးနွံမ်ား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊

စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊

သီးႏွံမ်ိဳးစုံ

ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းမွဳနွင္႕

ေရစီမံခန္႕ခြဲမွဳတုိးတက္ေစျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းနုိင္ သည္႕မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းတုိ႕ပါ၀င္ပါသည္။
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ( စုိက္ပ်ိဳးေျမအတန္းအစားခြဲျခား မွဳစနစ္သစ္) အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္႕ မူ၀ါဒကုိ
ပထမဦးစြာ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားအား ရွင္းျပျပီး၊ အထက္တြငေ
္ ဖာ္ျပထားသည္႕ နည္းလမ္းမ်ားကုိ
ခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

တုိက္တြန္းပါသည္။

ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင္႕လုံျခဳံမွဳတုိးတက္လာသည္နွင္႕အမွ်၊

ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားသည္ ေရွ႕လာမည္႕နွစ္မ်ားတြင္ မိမိတုိ႕လယ္ယာေျမကုိ ပိုမုိေစာင္႕ေရွာက္
ျပီး၊

ယင္းက

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ

ေလ်ာ႕နည္းေစကာ

လယ္ယာ

ေျမတစ္ကြက္ခ်င္းအလုိက္ ပုိမုိ၍ ရာသီဥတုဒဏ္ခံနုိင္မွဳ ျမင္႕မားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႕ရပါ သည္။ 66
အလြန္မုးိ ေခါင္သည္႕အျပင္၊ အလြန္ေရၾကီးျခင္းနွင္႕ မုန္တင
ုိ ္းတုိက္ခတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင္႕ လယ္ယာေျမ
မ်ားသည္ ယင္းတုိ႕နွင္႕လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိရန္ႏွင္႕ ခံနုိင္ရည္ရွိရန္မွာ အလြန္ အေရးၾကီးသည္။

67

ေရနွင္႕ အပူခ်ိန္တုိ႕က လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစယုံသာမက၊ ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္သည္႕
နွစ္မ်ားမွာပင္

သီးနွံမ်ားကုိ

ေမွ်ာ္လင္႕ရသည္။

68

ဖ်က္ဆီးနုိ္င္စြမ္းရွိၾကသည္႕

ပုိးမႊားမ်ားကလည္း

လက္ရွိေျမအသုံးျပဳမွဳစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ

ေျဖေလွ်ာ႕၍

၊

မ်ားျပားလာမည္ဟု
စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္

အသုံးျပဳမွဳဟူသည္႕စကားရပ္၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္လုိက္ပါက ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား
အေနျဖင္႕

ယင္းတု႕ိ ၏လယ္ယာေျမမ်ားကုိ

ပတ္၀န္းက်င္နွင္႕

ပုိမုိလိုက္ေလ်ာ

ညီေထြျဖစ္ျပီး၊

65

World Bank & Food and Agriculture Organization (FAO), Climate Change Adaptation in Agricultural Investment in East Asia and the Pacific: Issues
and Options, Workshop Highlights 6 (May 16-17, 2011).
66
Long-term soil carbon conservation requires adoption of land management practices that can yield long-term returns but require up-front costs
that often do not make financial sense to land-insecure smallholders. Lisen Runsten & Marja-Liisa Tapio-Bistrom, LAND TENURE, CLIMATE CHANGE
67
M. Stevanović et al, The impact of high-end climate change on agricultural welfare, SCIENCE ADVANCES (Aug. 2016),
http://advances.sciencemag.org/content/2/8/e1501452.full.
68
World Bank & FAO, supra note 65, at 11.
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မုန္တုိင္းဒဏ္ ပုိမုိခံနုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ခြင့္ျပဳရာ ေရာက္ပါမည္။ သုိ႕မွသာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွဳေၾကာင္႕
သီးႏွံတစ္မ်ိဳး

အထြက္ေလ်ာ႕နည္းလွ်င္၊

နုိင္ပါသည္။

ေတာင္သူလယ္

အျခားသီးနွံတစ္မ်ိဳးက

သမားမွာလည္း

ထုိဆုံးရွဳံးမွဳကုိ

ေငြေရးေၾကးေရးအရ

ျဖည္႕ဆည္းေပး

နစ္နာဆုံးရွဳံးမွဳ

ရွိမည္

မဟုတ္ေတာ႕ပါ။
သီးညွပ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းသည္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳဒဏ္ကုိ

ခံနုိင္ေရးအတြက္၊

အထူးသျဖင္႕

သီးနွံ

တစ္မ်ိဳးက နုိက္ၾတိဳဂ်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းျပီး၊ ကာဘြန္ကုိ ဖယ္ထုတ္လုိက္သည္႕အခါ၊ ေကာင္းမြန္ ေသာ
အက်ိဳးတရားမ်ား ရရွိနုိင္ပါသည္။ 69 ဥပမာ ပဲလြမ္း သည္ မုိးေခါင္ သည္႕ ဒဏ္ခံနုိင္သည္႕အျပင္၊
ေျမဆီလႊာတြင္လည္း နုိက္ၾတိဳဂ်င္ကုိ ထိ္န္းသိမ္းေပးသျဖင္႕ ယင္းပဲမ်ားကုိ ရာသီဥတု ဒဏ္ခံနုိင္သည္႕
အျပင္ အျခား အနီးအနားရွိ သီးႏွံမ်ား၏ ရာသီဥတုဒဏ္ ခံနုိင္မွဳကုိ အက်ိဳးျပဳပါသည္။ 70 ေမြးျမဴေရးနွင့္
စုိက္ပ်ိဳးကုန္ထုတ္လုပ္ေရးကုိ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းသည္ ဓာတု ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား သုံးစြဲမွဳကုိ
ေလွ်ာ႕ခ်နုိင္သည္႕အျပင္၊
အနီးတစ္ေလ်ာက္

ရာသီဥတု

သစ္ပင္မ်ား

ေျပာင္းလဲမွဳဒဏ္ကုိ

ေျပာင္းလဲမွဳကုိလည္း

စုိက္ပ်ိဳးျခင္းသည္

သက္သာေလ်ာ့ပါးေစျပီး၊

ေႏွးေကြးေစပါသည္။

ကာဘြန္မ်ား

71

စုတ္ယူေစျခင္းျဖင္႕

ပ်က္စီးလြယ္ေသာ

သီးႏွံမ်ား
ရာသီဥတု

သီးနွံမ်ားကုိလည္း

အျခား

အဖ်က္အစီးမ်ား ဒဏ္မွ အကာအကြယ္ေပးနုိင္ပါသည္။ လာဗီယာ ကမ္မ္ပီစီဟာ ၏ ေလ႕လာခ်က္အရ
မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္သည္႕အခါ

သီးႏွံမ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးေသာ

သို႕မဟုတ္

အလွည္႕က်သီးနွံစုိက္ပ်ိဳး

ေသာစနစ္က ၅၀% ပ်က္စီးျပီး၊ ယင္းအနီးအနားရွိ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္းစုိက္ပ်ိဳးေသာစနစ္ မ်ားက
၈၀%အထိ ပ်က္စီးေၾကာင္း ေလ႕လာေတြ႕ရွိထားပါသည္။ 72 သီးႏွံမ်ိဳးစုံ အကန္႕လုိက္ စုိက္ပ်ိဳးေသာ
စုိက္ပ်ိဳးကြင္းမ်ားမွာ အနီးအနားရွိ အျခားစုိက္ပ်ိဳးကြင္းမ်ားထက္ ပိုမုိလ်င္ျမန္စြာ မိမိတုိ႕ ရည္မွန္း
ထားသည္႕ အထြက္ႏွဳန္းကုိ ျပန္လည္ရရွိၾကပါသည္။
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳ

အေျခအေနေၾကာင္႕

ေျပာင္းလဲေနသည္႕

ပတ္၀န္း

က်င္အေျခအေနမ်ားနွင္႕အညီ အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္၊ ေတာင္သူလယ္သမား

မ်ားသည္

အစုိးရ၏ဗ်ဴရုိကေရစီစနစ္၏
နွစ္သက္ရာ

တာ၀န္ရွိမွဳေၾကာင္႕

သီးႏွံဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ျဖစ္ေပၚေသာ

ယင္းလုပင
္ န္းစဥ္ကုိ

ခ်မွတ္ခြင့္ရွိရပါမည္။

မေနွာင္႕ေနွးေစပဲ၊

ဤေရြးခ်ယ္မွဳ

မိမိတုိ႕

လြတ္လပ္ခြင့္သည္

ေတာင္သူလယ္သမား တစ္ဦးခ်င္းအတြက္သာမက အက်ိဳးရွိေစ ပါသည္။ လုပ္ကို္င္ခြင့္လုံျခဳံမွဳ နွင႕္

69

Bafana, supra note 47.
GRAIN, Food and climate change: the forgotten link (Sept. 2011), https://www.grain.org/article/entries/4357-food-and-climate-change-theforgotten-link.
71
ASIAN DEVELOPMENT BANK, supra note 60, at 6.
72
LA VIA CAMPESINA, supra note Error! Bookmark not defined., at 11
70
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ပစၥည္းပို္င္ဆုိင္မွဳ အခြင့္အေရးမ်ား မရွိျခင္း သည္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္
ေျမယာစီမံခန္႕ခြဲမွဳအေလ႕အထမ်ား ခ်မွတ္ေရးတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 73
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကုိ သုေတသနျပဳသည္႕ ပုိ႕စ္တ္ဒမ္မ္အင္စတီက်ဴ႕
၏ ေလ႕လာခ်က္အသစ္အရ အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ စားနပ္ရက
ိ ၡာ ေစ်းကြက္မ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ႕ေပး
ျခင္းျဖင္႕

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳ၏

ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ

တစ္၀က္ေလွ်ာ႕ခ်ရန္

ကူညီေဆာင္ရြက္

ေပးနုိငပ
္ ါသည္။ 74 စုိက္ပ်ိဳးေျမအသုံးျပဳမွဳကုိ ေျဖေလွ်ာ႕ေပးျခင္းျဖင္႕ သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳ လြတ္လပ္ခြင့္ကို
အစုိးရက ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳဒဏ္ကုိ ခံနုိင္၍ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွဳ
နွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆြဲေဆာင္မွဳရွိေပမည္။

သီးႏွံေရြးခ်ယ္ခြင့္၏ အေျခခံ
ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားအား

စုိက္ပ်ိဳးေရးကုန္

ထုတ္လုပ္မွဳတြင္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည္႕

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕စြာ အေထာက္အကူျပဳျပီး၊ ယင္းတုိ႕က မည္သည္႕သီးႏွံ စုိက္ပ်ိဳး
မည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင္႕ေပးျခင္းသည္ ေတာင္သူလယ္သမား တစ္ဦးခ်င္း၏ သက္ သာေခ်ာင္ခ်ိေရး
ထက္ပိုမုိသည္႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိနုိင္ပါသည္။ သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳ လြတ္ လပ္ခြင္႕သည္သီးႏွံ
အထြက္တိးု ျခင္း၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွဳဒဏ္ ပိုမုိခံနုိင္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္တည္ျငိမ္မွဳ တုိးတက္လာျခင္း
စသည္႕ အေရးၾကီးေသာ စီးပြားေရးနွင္႕ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မွဳမ်ားနွင္႕ ဆက္စပ္
ေနပါသည္။
စီးပြားေရး
သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳ

လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရွိပါ

သည္။

ေအာက္ပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသည္ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ ခုိင္ျမဲသည္႕ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင္႕ သီးထပ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး ဟူသည္႕ က်ယ္ျပန္႕ေသာ အမ်ိဳးအစား
နွစ္မ်ိဳးတြင္ က်ေရာက္ပါသည္။
အဆုိျပဳထားသည္႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား၏ အသီးအပြင္႕ကုိ မခံစားရမီ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳး တုိးတက္ရန္
ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းမ်ားကို

73
74

ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ၏

စုိက္ပ်ိဳးေရး

ထုတ္လုပ္မွဳသည္

World Bank & FAO, supra note 65, at 11-12.
Stevanović, supra note 67.
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အိမ္နီးခ်င္း ကေမၻာဒီးယား၊ အိႏၵိယနုိင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေခ်းေငြ၊ ဆည္ေျမာင္း၊
အထြက္ေကာင္းမ်ိဳးေစ႕နွင္႕

ဓာတ္ေျမၾသဇာ

ပိုမုိရရွိနုိင္

သည္႕

နုိင္ငံမ်ားထက္

ေနာက္က်က်န္

ေနခဲ႕ပါသည္။ 75 သီးထပ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းနွင္႕ အထြက္ တုိးျခင္းကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္မွာ အစုိးရက
ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 76 သီးနွံေရြးခ်ယ္မွဳ လြတ္လပ္ခြင္႕ နွင္႕ အျခားေျမယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
မွဳမ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ မွဳလုပင
္ န္းမ်ားႏွင္႕ ေခ်းေငြရရွိနုိင္မွဳတုိ႕နွင္႕ ယွဥ္တြေ
ဲ ဆာင္ရြက္ရန္
လုိအပ္ပါမည္။ 77 လက္ရွိ ကာလတြင္ စပါးစုိက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ႕စုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ျဖိဳးမွဳဘဏ္
( အမ္မ္ေအ ဒီဘ)ီ က တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ အထိ ထုတ္ေခ်းျပီး၊ စပါးမစုက
ိ ္သည္႕ ေတာင္သူ
မ်ားကိုမူ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ သာ ထုတ္ေခ်းသျဖင္႕ စပါးစုိက္ေတာင္သူမ်ားကုိ ဦးစားေပး
ပါသည္။ ယင္းက ေတာင္သူ တစ္ဦးခ်င္းအဆင္႕တြင္ သီးႏွံမ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ အလြန္ အားမေပးရာ
က်ပါသည္။ 78 မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္း ထုတ္လုပ္မွဳနွင္႕ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လုံး
တုိးတက္လာေစရန္ အဆုိျပဳထားသည္႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေျမယာလုပ္ကုိ္င္ခြင္႕လုံျခဳံမွဳအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳအေပၚ
သိသာထင္ရွားစြာ

ကန္႕သတ္ျခင္းသည္

ဆုိးက်ိဳးမ်ား

ေတာင္သူ၏

သက္ေရာက္နုိ္င္ပါသည္။

ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင္႕လုံျခဳံမွဳ
လက္ရွိကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား

အေပၚ
အရ

ေတာင္သတ
ူ စ္ဦးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ သီးႏွံမ်ားသည္ အျမတ္အစြန္းမရရွိ နုိင္သည္႕တုိင္၊
ယင္းသတ္မွတ္ထားေသာသီးႏွံမ်ားမွအပ အျခားသီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးပါက ဥပေဒနွင္႕မညီေပ။ ပဲနွင္႕ အျခား
ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား

စုိက္ပ်ိဳးျခငး္၏ ေျမယာနွင္႕လုပ္အား အက်ိဳးအျမတ္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင္႕

စပါးစုိက္ပ်ိဳး၍ ရသည္႕အက်ိဳးအျမတ္ထက္ ပိုပါ သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၃-၁၄ခုနွစ္ စုိက္ပ်ိဳးေရး

75
MERCY CORPS, AGRARIAN TRANSITIONS IN TWO AGROECOSYSTEMS OF KAYAH STATE, MYANMAR (Nov. 2013),
http://www.burmalibrary.org/docs22/Report_Agrarian_Transitions_Diagnosis_in_Kayah_State_Mercy_Corps_Nov2013.pdf.
76
Than Tun, Adam Kennedy, & Ulrike Nischan, Promoting Agricultural Growth in Burma: A Review of Policies and an Assessment of Knowledge Gaps,
Feed the Future: U.S. Government Global Hunger and Food Security Initiative, Research Report #5 p. 2 (Nov. 2015),
http://fsg.afre.msu.edu/fsp/burma/Research_Paper_5_Promoting_Agricultural_Growth.pdf.
77
Currently, MADB borrowing is geared toward landholders and there are restrictions on maximum borrowing that are arguably insufficient for
high-quality crops. Tun, supra note 76, at 9, 12-13. Irrigation schemes are also tailored toward rice production to the detriment of higher-value
crops. International Water Management Institute (IWMI), Improving water management in Myanmar’s dry zone for food security, livelihoods and health
(2015).
“The second crucial element in the five Asian successes was the support of these new land secure smallholder farmers with agricultural extension
services. Agricultural extension services are essential to building confident and capable farming families, and they must be regularly accessible. In
Japan in the 1940s, for example, these services were so pervasive that the government provided one extension worker, or trainer, per village.
This technical advice on planting, cultivation, seeds, irrigation, soil, animal husbandry and many other subjects were a critical piece of these nations’
growth.” LANDESA & NAMATI, supra note 5, AT 13. Similarly, BASIX in India is an example of extension services adapted to the agro-climatic zones
and tied to inputs and credit. V. Mahajan & K. Vasumathi, Combining Extension Services with Agricultural Credit: The Experience of BASIX India, 2020
Focus 18, Brief 13, International Food Policy Research Institute (2010).
78
Tun, supra note 76, at 12. If the MADB allowed farmers in Kayah State to access credit to plant rubber trees, for instance, these farmers could
profitably sell latex to China, where rubber cannot be grown. MERCY CORPS, AGRARIAN TRANSITIONS IN TWO AGROECOSYSTEMS OF KAYAH STATE,
MYANMAR (Nov. 2013),
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သုေတသနျပဳခ်က္အရ ေနၾကာ ႏွင္႕ ေျမပဲကဲ႕သုိ႕ သီးနွံမ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၏ တစ္ဟက္တာအလိုက္
အသားတင္အျမတ္နွင္႕
ပိုမုိပါသည္။

79

တစ္ေန႕အလုိက္

လုပ္အားထုတ္လုပ္မွဳသည္

စပါးစုိက္ပ်ိဳးမွဳထက္

ေတာင္သူ မ်ားအား သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳလြတလ
္ ပ္ခြင္႕ ေပးျခင္းသည္ ယင္းတုိ႕အား

ေအာင္ျမင္ေသာ

စုိက္ပ်ိဳးရာသီမ်ား

ရရွိရန္

အခြင္႕အေရး

ပိုမုိေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊

ဥပေဒနွင႕္

ညီေသာ္လည္း အျမတ္အစြန္းမရွိသည္႕ သီးနွံမ်ားနွင္႕ ဥပေဒနွင္႕မညီေသာ္လည္း အျမတ္အစြန္း
ရွိသည္႕ သီးႏွံမ်ား အၾကား မည္သည္႕သီးႏွံကုိ ေရြးခ်ယ္ရမည္႕ ျဖစ္နုိင္ေသာ အခက္အခဲကို ဖယ္ရွား
ေပးပါသည္။

ထုိ႕ျပင္

သီးႏွံအမ်ဳိးအစားကန္႕သတ္ျခင္းကုိ

သည္႕ေတာင္သမ
ူ ်ားအား

ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင့္လက္မွတ္

ဖယ္ရွားလုိက္ျခင္းျဖင္႕
ေလွ်ာက္ထားရန္

စပါးမစုိက္

အားေပးနုိင္ျပီး၊

ယင္းတုိ႕၏ေျမယာ လုပ္ကုိင္ခြင့္လုံျခဳံမွဳကို ပုိမုိတုိးတက္ေစပါသည္။
ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင့္လုံျခဳံမွဳေပးျခင္းသည္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားအား ယင္းတုိ႕၏ ေျမယာတြင္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္

အေရးၾကီးေသာ

ဆြဲေဆာင္မွဳျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္သူမ်ားက

ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ

တုိးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွွီးျမွဳပ္နွံမွဳမ်ားကုိ ေျမယာကုိ နုိင္ငံပုိင္အသိမ္းခံရ နုိင္သည္ဟု မစုိးရိမ္မွသာ
ေတာင္သူက

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

လုံျခဳံမွဳအခြင့္အေရးမ်ားကုိ

အစုိးရက

လုပ္ကြက္ငယ္

အေထာက္အကူေပးျခင္းသည္

ေတာင္သူမ်ား၏

လုပ္ကုိင္ခြင့္

ယင္းတုိ႕ခံယူထားေသာ

သုိ႕မဟုတ္

ဥပေဒအရ လုပ္ကုိင္ခြင့္လုံျခဳံမွဳကုိ ခုိင္မာေတာင္႕တင္း ေစရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ 80 ထုိ႕ျပင္ သုေတသန
က ေဖာ္ျပသည္မွာ လုပ္ကြက္ငယ္ လယ္ယာမ်ားသည္ အစုိးရက ယင္းတုိ႕၏အခြင္႕အေရးမ်ားကုိ
အေထာက္အကူျပဳျပီး၊ နယ္ပယ္မ်ိဳးစုံတြင္ တုိးတက္လာသည္႕အခါ၊ လုပ္ကြက္ၾကီးလယ္ယာမ်ားထက္
ပိုမုိထိ ေရာက္ျပီး၊ ပုိမုိ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳတုိးတက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ 81
ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳစရိတ္

ျမင္႕မားျပီး၊

ထုတ္ကုန္၏

ေစ်းႏွဳန္းမ်ား

နိမ္႕ပါးျခင္းသည္

သီးႏွံစုိက္

ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည္႕ ေတာင္သူမ်ားကုိ မဆြဲေဆာင္နုိင္တတ္ပါ။ 82 ယင္းသုိ႕ေသာ အေျခအေန မ်ိဳးတြင္၊
စပါးကုိ

အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေလာက္ေအာင္

မထုတ္လုပ္နုိင္သည္႕

ေျမယာကုိ

လုပ္ကုိင္သည္႕

ေတာင္သမ
ူ ်ား၏ ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင္႕ကုိ အားနည္းေစျခင္းသည္ စပါးစုိက္ ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးအတြက္

79

WORLD BANK, MYANMAR: ANALYSIS OF FARM PRODUCTION ECONOMICS xx (Feb. 26, 2016),
http://documents.worldbank.org/curated/en/509581468181132091/pdf/100066-ESW-P144951-Box394886B-PUBLIC-MM-Farm-ProductionEconomics-online-version.pdf.
80
K. Deininger et al., Tenure Security and Land-Related Investment: Evidence from Ethiopia, World Bank (2013).
81
Landesa, Smallholder Farming and Achieving Our Development Goals, Issue Brief (July 2014), https://www.landesa.org/wp-content/uploads/IssueBrief-Smallholder-Farming-and-Achieving-Our-Development-Goals.pdf; Hazell et al., The Future of Small Farms for Poverty Reduction and Growth,
International Food Policy Research Institute (2007); S. Wiggins, J. Kirsten, & L. Llambi, The Future of Small Farms, WORLD DEVELOPMENT 38 (10):
1341-1348 (2010).
82
Tun, supra note 76, at 17; WORLD BANK, supra note 79, at 57.
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အက်ိဳးမရွိယုံသာမက
စုိက္ပ်ိဳးေရးသုံးေရ
ေပးျခင္းသည္

ေတာင္သမ
ူ ်ားအား

ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင့္

အနည္းငယ္သာလုိအပ္ေသာ

ရာသီဥတုဒဏ္ကို

ပိုမုိခံနုိင္ျပီး၊

မလုံျခဳံမွဳကို

ေတာင္သမ
ူ ်ားအား

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

သီးႏွံမ်ိဳးစုံ

ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳကိုလည္း

စုိက္ပ်ိဳးခြင္႕

တုိးတက္ေစပါသည္။

ေဆာင္းရာသီ နွင္႕ ေႏြရာသီမ်ားတြင္ စပါး စုိက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ အျခားသီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ိဳးျခင္းထက္
ြ ္ စရိတ္မ်ားစြာ
အက်ိဳးအျမတ္ပုိနည္းျပီး၊ ထုတ္လုပ္မွဳ စရိတ္ ျမင္႕မားပါသည္။ 83 ၁၉၉၇-၉၈ ခုနွစ္တင
အကုန္အက်ခံ၍ ဆည္ေရသြင္း စုိက္ပ်ိဳးခဲ႕ေသာ္လည္း၊ စပါးေစ်းနည္းပါးမွဳေၾကာင္႕၊ ေႏြစပါးထုတ္လုပ္မွဳ
သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ႕ပါသည္။ 84 ေတာင္သမ
ူ ်ားက ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳအတြက္ ပုိမုိသုံးစြဲသည္႕တုိင္၊
စပါး

ေစ်းေလ်ာ႕နည္းမွဳေၾကာင္႕

အနည္းငယ္သာ

စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္

ေရြးခ်ယ္ခဲ႕ၾကပါသည္။

ေတာင္သမ
ူ ်ားအတြက္ ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင့္ လုံျခဳံမွဳ ပိုမုိရရွိခဲ႕လွ်င္၊ သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳ လြတ္လပ္ခြင့္သည္
တန္ဘုိးကြင္းဆက္မ်ား ( value chains ) ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳကုိ အကူအညီေပး နုိင္ျပီး၊ ေျမယာမဲ႕သူမ်ားကုိလည္း
အလုပ္အကုိင္ အခြင္႕အလမ္းမ်ား ေပးနုိငပ
္ ါသည္။ တန္ဖုိးျမင္႕ ပုိ႕ကုန္သီးႏွံမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ႕လွ်င္၊
တန္ဖုိးျမင္႕စားသုံးမွဳထုတ္ကုန္မ်ား

ေစ်းကြက္ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕လာျပီး၊

အလုပ္အကုိင္မ်ားလည္း

ရရွိလာပါမည္။ 85

သီးထပ္စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မွဳ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
သီးထပ္

စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မွဳသည္

ေတာင္သူကုိ

တုိက္ရုိက္

အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳသည္

သာမက၊

ထုတ္လုပ္မွဳတုိးတက္ေရးနွင္႕ တည္ျငိမ္ေရးကုိ ဦးေဆာင္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ႕ ျပီးျဖစ္သည္။

86

သီးထပ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သစ္ပင္ၾကီးမ်ားအၾကားစုက
ိ ္ပ်ိဳး ျခင္း၊ သီးႏွံအလွည္႕က်
စုိက္ပ်ိဳးျခင္း နွင္႕ ေျမဆီထိန္းသိမ္းသည္႕အပင္မ်ားနွင္႕ေရာေႏွာ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ
တုိးတက္ေရးနွင္႕ ကုန္စည္ေစ်းႏွဳန္းတည္ျငိမ္ေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား
ရရွိေၾကာင္း

ျပသျပီးျဖစ္သည္။

မုိက္ကရုိ

စမ္းသပ္အဆင္႕တြင္

စားသုံးသီးႏွံမ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးေသာ

အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ စပါးတစ္မ်ိဳးတည္းစုိက္ပ်ိဳးသည္႕ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထက္ တစ္ဟက္တာခ်င္းတြင္
ထုတ္ကုန္ တန္ဖုိးျမင္႕မားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 87 ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ၊ ကေမၻာဒီးယား နွင္႕ ထုိင္းနုိင္ငံ

83
Ngoc Luan Nguyen, Report on the Workshop on the South East Asian agri benchmark Rice Network, Working Paper, Agri Benchmark (May 2013),
http://www.agribenchmark.org/fileadmin/Dateiablage/B-Cash-Crop/Working-Paper/cc-1305-RiceWS-Luan.pdf; WORLD BANK, supra note 79.
84
K. Fujita & I. Okamoto, Agricultural Policies and Development of Burma’s Agricultural Sector: An Overview, IDE Discussion Paper 63, Chiba, Japan:
Institute for Developing Economies (2006).
85
D. Byerlee, Dolly Kyaw, U San Thein, & L Seng Kham, Agribusiness Models for Inclusive Growth in Myanmar: Diagnosis and Ways Forward, MSU
International Development Working Paper 133 (2014).
86
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO), BIODIVERSITY FOR FOOD AND AGRICULTURE: CONTRIBUTING TO FOOD SECURITY AND
SUSTAINABILITY IN A CHANGING WORLD 25-26 (2011), http://www.fao.org/fileadmin/templates/biodiversity_paia/PAR-FAO-book_lr.pdf
87
MERCY CORPS, supra note 78.
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တုိ႕အားလုံးတြင္ စပါးႏွင္႕ေျပာင္း ေရာေႏွာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ ၾကပါသည္။ 88
တရုတ္နုိင္ငံနွင္႕ အိႏၵိယနုိင္ငံတုိ႕တြင္ ပထ၀ီအေနအထားအရ ကြဲျပားသည္႕ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္
သီးႏွံမ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးျခင္းမွာ သင္႕ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 89 ကင္ညာနုိင္ငံတြင္ အင္းဆက္ပုိးမႊား
မ်ားကို ေထာင္ေျခာက္ဆင္ဖမ္းသည္႕ အေနျဖင္႕ အပင္မ်ားကုိ ေျပာင္းခင္းအစပ္မ်ားတြင္ စုိက္ပ်ိဳးသည္႕
ေမြးျမဴေရးနွင္႕စုိက္ပ်ိဳးေရး

စုိက္ပ်ိဳးသည္႕စနစ္ကုိ

က်င္႕သုံးရာတြင္

ေျပာင္းအထြက္ႏွဳန္းသည္

ပုိးသတ္ေဆးမသုံးပဲ၊ ၃၇%မွ ၁၂၉။%အထိ တုိးလာပါသည္။ 90
ကရင္ျပည္နယ္တြင္
ထိန္းသိမ္းရန္

အခ်ိဳ႕ေတာင္သမ
ူ ်ားက

သီးႏွံမ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးမွဳနွင္႕

သီးႏွံေရာေႏွာစုိက္ပ်ိဳးသည္႕စနစ္ကုိ

အထြက္ေကာင္းမြန္မွဳကုိ

က်င္႕သုံးေနျပီျဖစ္ပါသည္။

ၾကက္သြန္နီနွင္႕

ႏြယ္ပင္မ်ားကုိ စပါးနွင္႕ စုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ စပါးစတင္စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူ မ်ားက ျခဳံႏြယ္
ပင္မ်ိဳးေစ႕နွင႕္ ပန္းမ်ိဳးေစ႕မ်ားကုိ စပါးစုိက္သည္႕တူရြင္းတြင္ ထည္႕သြင္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင္႕ စပါးနွင႕္
ယင္းအပင္မ်ားကုိ ေရာေႏွာစုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အျခား စုိက္ပ်ိဳးသည္႕အပင္မ်ားတြင္ ငရုပ္၊ ခရမ္းသီး၊
ခရမ္းခ်ဥ္၊ လူး၊ ပီေလာပီနမ္၊ သစ္သီး၊ ေရႊဖရုံ နွင္႕ ပဲတုိ႕ပါ၀င္သည္။ ၾကံကို ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ
သီးႏွံအျဖစ္ ပုိမုိစုိက္ပ်ိဳးလာၾကသည္။ 91
သီးႏွံမ်ိဳးစုံ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင္႕ ေစ်းကြကတ
္ ြင္ ဆုံးရွဳံးရနုိင္သည္႕ အႏၱရာယ္မွ လည္း ေရွာင္ရာွ းနုိင္ပါသျဖင္႕
တစ္သီးပုဂၢလ ေတာင္သူမ်ားအတြက္နွင္႕ နုိင္ငံ၏စီးပြားေရး တစ္ရပ္ လုံးအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိပါသည္။
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ိဳးေရး ပုိ႕ကုန္မ်ားတြင္ ပဲ၊ စပါး နွင္႕ ရာဘာ တုိ႕ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းတုိ႕သည္
ပုိ႕ကုန္၏ ၆၅%၊ ၁၆%၊ ၁၃% အသီးသီးရွိၾက ပါသည္။ ပဲ ၇၀%ခန္႕ကုိ အိႏၵိယနုိင္ငံသုိ႕ တင္ပုိ႕ပါသည္။
ပုိ႕ကုန္သည္ အိႏၵိယနုိင္ငံက မထုတ္လုပ္နုိင္မွဳ အေပၚ အလြန္အားျပဳထားသည္။ ယင္းမွာ မလိုအပ္ပဲ
အလြန္ အႏၱရာယ္ မ်ားလွသည္။
ကုန္သြယ္မွဳ

92

ပုိမုိစးီ ပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးေသာ အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံမ်ားႏွင္႕ အာဆီယံ

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက

တန္ဖုိးျမင္႕ကုန္စည္မ်ားနွင္႕

ကုန္ေခ်ာမ်ား

ဖြံ႕ျဖိဳးလာရန္

လြယ္ကူမဳွ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးနုိငပ
္ ါသည္။ 93

88

Nguyen, supra note 83.
ZUO MENXIAO, CROP DIVERSIFICATION IN THE ASIA-PACIFIC REGION, FAO (March 2001), ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/003/x6906e/x6906e00.pdf;
D. Dawe, Agricultural Transformation of Middle-Income Asian Economies: Diversification, Farm Size and Mechanization, World Bank, Farmgate to Market
Study on Managing the Agri-Food Transition in East Asia (2015).
90
LA VIA CAMPESINA, supra note Error! Bookmark not defined., at 7.
91
THE KAREN ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ACTION NETWORK, DIVERSITY DEGRADED: VULNERABILITY OF CULTURAL AND NATURAL DIVERSITY IN
NORTHERN KAREN STATE, BURMA 26 (Dec. 2005), http://www.burmalibrary.org/docs13/KESAN-diversity_degraded-en-op7550.pdf.
92
OECD, MULTI-DIMENSION REVIEW OF MYANMAR: VOLUME 2. IN-DEPTH ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS 53 (2015),
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/multi-dimensional-review-of-Myanmar_9789264220577-en#page55
93
Tun, supra note 76, at 2.
89
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ျမန္မာ႕စုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ျဖိဳးမွဳဘဏ္သည္လည္း အလားတူပ
့ င္ သီးႏွံမ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးေသာ ေတာင္သူမ်ားကုိ
ေငြေခ်းပါက၊ စပါးအထြက္ညံ႕ေသာ နွစ္မ်ားတြင္ ေခ်းေငြျပန္မဆပ္ျခင္း အႏၱရာယ္မွ ကင္းလြတ္
နုိင္ပါသည္။ 94
နုိင္ငံမ်ားစြာတြင္
လင္႕ရပါသည္။

၀င္ေငြတးုိ တက္လာသျဖင္႕
၀င္ေငြျမင္႕မားသူမ်ားက

ဆန္စပါးစားသုံးမွဳ

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆီ၊

က်ဆင္းလိမ္႕မည္ဟု

ေမွ်ာ္

ေမြးျမဴေရးထုတ္ကုန္မ်ား

ႏွင႕္

သစ္သီးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္စားသုံးၾကပါသည္။ အာရွတုိ္က္တြင္ ( ေစ်းကြက္၏ ၈၀%) ဆန္စားသုံးမွဳသည္
လက္ရွိတြင္ တည္ျငိမ္ေနေသာ္လည္း၊ ဆန္အတြက္ ဘ႑ာေငြေ၀စု သုံးစြဲမွဳမွာ က်ဆင္းေနသည္။
အာဖရိကတုိက္တြင္ ဆန္စားသုံးမွဳ ပုိမုိမ်ားျပားလာ၍ အာရွ ဆန္ ပုိမုိလုိအပ္လာပါသည္။ သိ႕ု ရာတြင္
အာဖရိကတုိက္တြင္
အရန္ဆန္မ်ား၏

ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မွဳ
ကံၾကမၼာမွာ

အာဖရိက

တုိးတက္လာသျဖင္႕၊

အာဖရိကတုိက္တြင္

စပါးစုိက္ေတာင္သူမ်ား၏

အာရွ

ထုတ္လုပ္နုိင္မွဳအေပၚ

ြ ္ အာရွ ဆန္မ်ား ၀ယ္လုိအား က်ဆင္းလာနုိင္ပါသည္။
မူတည္ေနေပသည္။ 95 ေရရွည္တင
သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳ လြတ္လပ္ခြင္႕အရ ဆန္စပါးအေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္ေသာ နုိင္ငံမ်ားက ဆန္စပါးကုိ
ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အျခားနုိင္ငံမ်ားကမူ သီးႏွံမ်ိဳးစုံ စုိက္ပ်ိဳးလာၾကပါမည္။
၂၀၁၀ ခုနွစ္တင
ြ ္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၀န္ၾကီးဌာနက ျပဳလုပ္ေသာ သုေတ သနအရ စစ္ကုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္
နွင္႕ပဲခူးတုိ႕က

ဆန္စပါး

အမ်ားဆုးံ ထြက္ျပီး၊

ကရင္နွင္႕

ခ်င္းတုိ႕

အနည္းဆုံးထြက္ပါသည္။

96

ဤရလဒ္မ်ားက ေႏြစပါးမ်ာ အျခားသီးႏွံမ်ားနွင္႕ ယွဥ္ျပိဳင္နုိင္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံ စီးပြားေရး
နယ္ေျမ အခ်ိဳ႕တု႕ိ တြင္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရ ပါသည္။ 97 အလားတူပင္ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၀
ျပည္႕နွစ္မ်ားက စီးပြားေရးေျဖေလ်ွာ႕မွဳ သည္ စပါးကုိ ခြဲတမ္းက်စုိက္ပ်ိဳးေစမွဳကုိ ဖယ္ရွားျပီးေနာက္၊
မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလ်ာက္ စပါး အထြက္တုိးခ်ိန္နွင္႕ တုိက္ဆုိင္ေနပါသည္။ 98

94

Id. at 12.
Nguyen, supra note 83.
96
OECD, MULTI-DIMENSION REVIEW OF MYANMAR: VOLUME 2. IN-DEPTH ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS 52, Box 2.2 (2015),
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/multi-dimensional-review-of-Myanmar_9789264220577-en#page55;
WORLD
BANK,
BURMA:
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PRODUCTION
ECONOMICS
(Feb.
26,
2016),
http://documents.worldbank.org/curated/en/509581468181132091/pdf/100066-ESW-P144951-Box394886B-PUBLIC-MM-Farm-ProductionEconomics-online-version.pdf.
97
WORLD BANK, supra note 79, at xxi.
98
Jean-François Le Coq & Guy Trébuil, Impact of Economic Liberalization on Rice Intensification, Agricultural Diversification and Rural Livelihoods in the
Mekong Delta, Vietnam, Southeast Asian Studies Vol. 42.4, pp. 519-547 (2005).
95
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ဥပေဒေရးရာ
မၾကာမီက ထုတ္ျပန္ခဲ႕ေသာ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳမူ၀ါဒတြင္ သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္
အခြင့္အေရးအေျချပဳ တင္ျပခ်က္မ်ားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ အပုိဒ္ ၈ (ဌ) တြင္ သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳ
လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အေျခခံသေဘာတရားတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပထား သည္။ "သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳ လြတ္လပ္ခြင့္
ေပးရန္နွင္႕ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဆုိးက်ိဳးမသက္ေရာက္ နုိင္ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳရန္ "
ေဖာ္ျပထားသည္။

ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း

မြန္မွဳကုိ

ထားေသာ္လည္း၊

ယင္းလြတ္လပ္ခြင့္

၏

တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း

ဒိြဟျဖစ္စရာမရွိပါ။

သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳလြတ္လပ္ခြင့္ထက္

အဆင္႕မွာ

မူ၀ါဒ၏

တရုတ္နုိင္ငံတြင္

အေျခခံ

ေတာင္သမ
ူ ်ား၏

ဦးစားေပး

သေဘာတရား

အခြင့္အေရးမ်ားတြင္

သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳ လြတ္လပ္ခြင့္ လည္း ပါ၀င္သည္။ တရုတ္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳ
လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အာမခံ ထားပါသည္။ ထုိ႕အတူ ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင့္လုံျခဳံမွဳ၊ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ
ငွားရမ္းခြင့္ သိ႕ု မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းခြင့္၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အျခားနည္းအသုံးျပခြင့္ ႏွင္႕ အေမြ
ဆက္ခံခြင္႕လည္း ရွိသည္။ 99
အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳမူ၀ါဒအရ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေျမယာလုပ္ကို္င္ခြင့္လုံျခဳံမွဳလည္း ရွိသည္။
အပုိဒ္ ၆ (ခ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ "လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းမွ ျမိဳ႕ျပနွင္႕ ေက်းလက္ နယ္ေျမမ်ားရွိ
ျပည္သူအားလုံး၏ စား၀တ္ေနေရးတုိးတက္မွဳနွင္႕ စားနပ္ရက
ိ ၡာ ဖူလုံမွဳ အတြက္ ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင္႕
လုံျခဳံမွဳ

ပိုမုိခိင
ု ္မာေစရန္"

ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေျမယာ

လုပ္ကုိင္ခြင့္လုံျခဳံမွဳသည္

လယ္ယာ

ေျမမ်ားကုိ သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင္႕ ယူေဆာင္သြားသည္႕အခါ အျခိမ္းေျခာက္
ခံရပါသည္။"

ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ
သီးႏွံမ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးျခင္းနွင္႕
အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ

သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳေၾကာင္႕

မ်ားစြာရွိပါသည္။

ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ

သီးနွံေရြးခ်ယ္မွဳလြတ္လပ္ခြင့္သည္

ေကာင္းမြန္ေသာ
ေတာင္သူမ်ား

ကို

ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကို အေလးထား စုိက္ပ်ိဳးရန္ ခြင္႕ျပဳပါသည္။ သီးႏွံမ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳး သည္႕အခါ၊
ေျမယာကုိ ပတ္၀န္းက်င္နွင္႕ ေကာင္းစြာလုိက္ေလ်ာညီေထြမျဖစ္သည္႕ နည္း မ်ားျဖင္႕ တာ၀န္မပိေစပါ။
သီးနွံအလွည္႕က်စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သီးညွပ္စုိက္ျခင္းနွင္႕ သီးႏွံတစ္ မ်ိဳးတည္းစုိက္လွ်င္ပင္၊ ကြဲျပားေသာ

99
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အမ်ိဳးအစားမ်ား စုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင္႕ သီးႏွံထြက္မွဳ၊ ေျမဆီ ၾသဇာရရွိမွဳ၊ ပုိးမႊားနွင္႕ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မွဳ ႏွင႕္
ေရစီမံခန္႕ခြဲမွဳအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိနုိင္ပါသည္။

100

သီးႏွံအမ်ိဳးအစား မ်ိဳးစုံၾကြယ္၀သည္႕

လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ အရင္း အျမစ္မ်ားကို ပိုမုိအက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဳနုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 101
ေနအိမ္ဥယ်ာဥ္မ်ားမွာ

သီးႏွံအမ်ိဳးအစား

မ်ိဳးစုံ

စုိက္ပ်ဳိးျခင္းက

စား၀တ္ေနေရးကုိ

အေထာက္အကူျပဳသည္႕ အျပင္၊ အဟာရ မ်ိဳးစုံႏွင္႕ အရင္းအျမစ္အသုံးခ်မွဳ ထိေရာက္နုိင္ေၾကာင္း
ဥပမာေကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 102
သီးႏွံမ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးမွဳ၊

ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမွဳတုိ႕နွင္႕အညီ

စုိက္ပ်ိဳးကုန္ထုတ္လုပ္မွဳတုိ႕သည္
အေျခခံျဖစ္ပါသည္။

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မွဳ

လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားအတြက္

ဆင္းရဲမဲေ
ြ တမွဳခ်ဳပ္ျငိမ္းေရး၊
စဥ္ဆက္မျပတ္

စဥ္ဆက္မျပတ္

က်ား၊

မတန္းတူမွဳ

စုိက္ပ်ိဳးနုိင္မွဳတုိးတက္ေရးႏွင္႕

ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင့္လုံျခုံမွဳ

ရရွိေရး၊

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ေျမယာအခြင္႕အေရး

နွင႕္
အတြက္

မ်ားခုိင္မာမွဳကုိ

စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမွဳတုိးတက္ေရး

စပ္လ်ဥ္း၍

စဥ္ဆက္မျပတ္

ႏွင္႕

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အထူးအားျဖင္႕ စားနပ္ရက
ိ ၡာဖူလုံမွဳ ရည္မွန္းခ်က္က "
စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မွဳ နွင္႕ အငယ္စား စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ၀င္ေငြကုိ နွစ္ဆ ျမွင္႕တင္ရန္
" ေတာင္းဆုိျပီး၊ နုိင္ငံမ်ားအား " ရာသီဥတုဒဏ္ခံနုိင္ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေလ႕အထမ်ား အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ရန္" ေထာက္ခံထားပါသည္။ 103
သီးနွံေရြးခ်ယ္မွဳအေပၚ

ကန္႕သတ္ျခင္းမ်ားမွာ

အေကာင္းဆုံးအထြက္ႏွဳန္းရရွိေစရန္အတြက္

ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားနွင္႕ ပုိးသတ္ေဆးမ်ားကုိ မၾကာခဏ အလြန္အကြ်ံ အသုံးျပဳၾကျခင္း ေၾကာင္႕
ပတ္၀န္းက်င္ကုိ

ယုိယြင္းပ်က္စီးေစနုိ္င္ပါသည္။

သီးနွံမ်ိဳးစုံကုိ

အလွည္႕က်

စုိက္ပ်ိဳး

ျခင္းျဖင္႕

ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ ေျမဆီလႊာအားျဖည္႕ေဆးလုိအပ္မွဳ ေလ်ာ႕က် ေစျပီး၊ ေျမဆီလႊာတြင္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံ
ျဖစ္ေပၚေစမွဳ

တုိးတက္ေစ

ပါသည္။

သီးႏွံမ်ိဳးစုံေရာေႏွာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းစနစ္မ်ား၊

104

ထုိ႕ျပင္

သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္း၏

ေျမျပင္အေနအထားကြဲ

မ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊

ျပားမွဳတုိ႕အားလုံးသည္

ပုိးမႊား

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 105 သီးႏွံအမ်ိဳး မ်ိဳးသည္ အထက္ပုိင္းေျမွဆီလႊာတြင္
ေရထိန္းသိမ္းေပးနုိင္ျပီး၊

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကုိ

ပိုမုိခံနုိင္ရည္

ရွိေစ

100

FAO, supra note 86, at 25-26.
M. Loreau, S. Naeem, et al., Biodiversity and ecosystem functioning: current knowledge and future challenges. Science, 294: 804-808 (2002).
102
B.M. Kumar & P.K.R. Nair, The enigma of tropical homegardens. in NEW VISTAS IN AGROFORESTRY, pp. 135-152 (2004).
103
United Nations, Sustainable Development Goals (2015), https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
104
Id. at 28.
105
Id. at 29-30
101
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ပါသည္။

106

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳသည္

မတားဆီး

မျပဳျပင္ပါက

အဓိကသီးနွံမ်ား

အထြက္

ေလ်ာ႕ေစနုိင္ပါသည္။ ခန္႕မွန္းခ်က္ တစ္ခုအရ ေတာင္အာရွတြင္ ဆန္စပါး၊ ဆပ္ နွင္႕ ေျပာင္း အထြက္
ေလ်ာ႕နည္းမွဳမွာ ၂၀၃၀ ျပည္႕နွစ္တြင္ ၁၀% ေက်ာ္နုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 107
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ က်င္႕သုံးေနျပီးျဖစ္ေသာ သီးႏွံအေျပာင္းအလဲစုိကပ
္ ်ိဳးနည္းစနစ္သည္ သီးနွံ ေရြးခ်ယ္မွဳ
လြတ္လပ္ခြင့္စနစ္ျဖင္႕

က်င္႕သုံးပါက

ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ

အလြန္ေကာင္းက်ိဳး

ရရွိနုိင္ပါသည္။

သစ္ေတာမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းစနစ္သည္ အျခားစုိက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ား ထက္ေျမကုိ ပိုိမုိထိေရာက္
ေစပါသည္။ ေျမလပ္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္ကုိ ေလွ်ာ့ခ် နုိင္ပါသည္။ ကာဘြန္ကုိ ပုိမုိထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ပါသည္။
သစ္ပင္မ်ားအၾကား

သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးျခင္းနွင္႕

(ျမန္မာနုိင္ငံတြင္

ပုိမုိစုိက္ပ်ိဳးၾကသည္႕)

ေတာင္ယာ

စုိက္ပ်ိဳးျခင္းတြင္ သစ္ပင္မ်ားနွင္႕ စုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ကုိ အတူတကြ စုိက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ အလားတူပင္
သစ္ပင္မ်ားႏွင္႕ သီးႏွံမ်ားကုိ ေရာေႏွာ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ တရုတ္နုိင္ငံတြင္ ဟက္တာ ၃ သန္းခန္႕တြင္
စုိက္ပ်ိဳး ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား ရရွိပါသည္။ 108

သက္ဆုိင္မွဳမ်ား
သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳႏွင္႕ သီးႏွံမ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးမွဳတြင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒေရးရာ နွင္႕ ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ
အက်ိဳးမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္မူ

သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳအေပၚ

ကန္႕သတ္သည္႕မူ၀ါဒမ်ား

ရွိေနေသးသည္။ သိသာထင္ရွားသည္႕ ကိစၥနွစ္ခုမွာ စားနပ္ရက
ိ ၡာရရွိမွဳနွင္႕ ဘ႑ာေငြရရွိမွဳ အခက္အခဲ
ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က အစုိးရက ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္ေရးကုိ အေလးထားခဲ႕သျဖင္႕ ဆန္စပါးစုိက္ပ်ိဳးရန္
နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိအားေပးခံခဲ႕ရသျဖင္႕ ၊ အျခားသီးနွံစုိက္ပ်ိဳးနည္း အေလ႕အထမ်ားကုိ သိရွိမွဳ
အားနည္းျခင္း၊ ေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးျပီး အျခားသီးႏွံ ေကာင္းစြာမထြက္ျခင္းတုိ႕ ျဖစ္ေပၚခဲ႕ရသည္။ 109 ဤ
ကြာဟခ်က္ကုိ

အစုိးရပုိင္း

၀န္ေဆာင္မွဳနွင္႕
နုိင္ပါသည္။

နွင္႕

ပုဂၢလိကပိုင္း

စုိက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ားကုိ

ဒုတိယကိစၥရပ္မွာ

နွစ္ခုစလုံးက
သိသိသာသာ

ေတာင္သမ
ူ ်ားသည္

စုိက္ပ်ိဳးေရးျမွင္႕တင္မွဳဆုိင္ရာ
တုိးျမွင္႕ေပးျခင္းျဖင္႕

စပါးမစုက
ိ ္ပါက

ေက်းလက္

ေျဖရွင္း
ေခ်းေငြ

မရနုိင္မွဳျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရစုိက္ပ်ိဳးေရး ေခ်းေငြကုိ စပါးမဟုတ္သည္႕ သီးႏွံမ်ား အတြက္ မေပးလိုပါ။
ဤလိုအပ္ခ်က္ကုိ

စုိက္ပ်ိဳးေရး၊

ေမြးျမဴေရးနွင္႕

ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီး

ဌာန၏

မူ၀ါဒမ်ားကုိ

106

Id. at 32-34.
D.B. Lobell, M.B. Burke, et al., Prioritizing climate change adaptation needs for food security in 2030. Science, 319 (5863): 607-610 (2008).
108
FAO, supra no te 86., at 32-34; W. Sen, Agroforestry in China, Ministry of Foreign Affairs, Beijing, China (1991).
109
Interviews with NLD Farmers Affairs Committee Members, March 2015, Nay Pyi Taw.
107
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ျပင္ဆင္ျခင္းနွင္႕ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သီးႏွံမ်ိဳးစုံ စုိက္ပ်ိဳးသည္႕ ေတာင္သမ
ူ ်ားအား
ေက်းလက္ ေခ်းေငြမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေပးျခင္း ျဖင္႕ ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါသည္။

ေျမလပ္ထားခြင့္၏ အေျခခံ
ေျမလပ္ထားျခင္း

ဆုိသည္မွာ

"စုိက္ပ်ိဳးေျမအား

သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးမွဳ

နွစ္ခုအၾကား

ေျမဆီၾသဇာ

ျပန္လည္ျဖည္႕တင္းနုင
ိ ္ရန္ အနားေပးသည္႕ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ 110 ေျမလပ္ထားျခင္းသည္ နွစ္ေထာင္
ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ စဥ္ဆက္မျပတ္စုိက္ပ်ိဳးေရအတြက္ စီးပြားေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင္႕ ေဂဟေဗဒအရ
အလြန္ အေရးပါေသာ က႑မွ ပါ၀င္ခဲ႕ပါသည္။

စီးပြားေရး
စဥ္ဆက္မျပတ္

မတည္ျမဲေသာ

က်င္႕သုံးလာခဲ႕သျဖင္႕၊

ေျမဆီၾသဇာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ႕အထမ်ားသုိ႕
ညံ႕ဖ်င္းျခင္း၊

မၾကာမီက

ေပါင္းပင္မ်ားနွင္႕

သီးႏွံမ်ား

ေျပာင္းလဲ
ပိုမုိ

ဆုံးရွဳံး

နုိင္ျခင္းေၾကာင္႕ သီးနွံအထြက္မ်ား ေလ်ာ႕နည္းလာခဲ႕သည္။ သုေတသီမ်ား၏ ေလ႕လာခ်က္အရ
ေျမလပ္ထား စုိက္ပ်ိဳးသည္႕ ရုိးရာစုိက္ပ်ိဳးနည္းကုိ အဆက္မျပတ္ သီးႏွံ စုိက္ပ်ိဳး ျခင္း ၊ အထူးအားျဖင္႕
သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္း စုိက္ပ်ိဳးနည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမွဳေၾကာင္႕ ေဂဟမ်ိဳးစုံတည္ရွိမွဳ နွင္႕ ေဒသခံ
ေတာင္သမ
ူ ်ား၏ အဟာရ၊ ၀င္ေငြနင
ွ ္႕က်န္းမာေရး တုိ႕ က်ဆင္းနုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

111

ဆင္းရဲမဲေ
ြ တမွဳ ႏွင္႕ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္နွင္႕ ေျမယာအရင္းအျမစ္တုိ႕အေပၚ လူမွဳေရးပဋိပကၡမ်ား
ပိုမုိလာသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္႕ စနစ္မက်ျခင္းႏွင္႕ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳက်ဆင္းျခင္း သည္ အေထြေထြ
နိမ္႕က်ျခင္းသို႕ဦးတည္ နုိ္င္ပါသည္။ 112
စဥ္ဆက္မျပတ္ မဖြံ႕ျဖိဳးသည္႕ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေလ႕အထမ်ားေၾကာင္႕ ျဖစ္ေပၚသည္႕ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ
ထည္႕သြင္းသုးံ သပ္ခ်က္အရ၊
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ

ေတာင္သမ
ူ ်ားသည္

အတားအဆီးမ်ား၊နွင္႕

ယင္းတုိ႕၏သီးသန္႕အေျခအေနမ်ားနွင္႕

ေျမဆီလႊာအေျခ

ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာ
အကုိက္ညီဆုံးျဖစ္

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသင္႕သည္။ ဥပမာအားျဖင္႕ ကရင္

အေန၊

ရာသီဥတု၊

ရုိးရာဓေလ႕မ်ား

အပါအ၀င္

သည္႕

စုိက္ပ်ိဳးမွဳနည္းလမ္းမ်ားကုိ

ျပည္နယ္တြင္ ေျမလပ္ထားျခင္းကို အမ်ားက

110
ERIKA STYGER AND ERICK C. M. FERNANDES, Contributions of Managed Fallows to Soil Fertility Recovery,
in Norman Uphoff et.al, ed. BIOLOGICAL APPROACHES TO SUSTAINABLE SOIL SYSTEMS 425-437 (2006), Taylor & Francis.
111
Id.
112
Swidden Agriculture: Ancient Systems in Transition, Sustaining Food Security & Historic Disturbance Regimes,
http://www.cfc.umt.edu/rattan/files/Swidden%20agriculture.pdf, accessed August 2, 2016.
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မက်င္႕သုံးေတာ႕သျဖင္႕ ေျမဆီၾသဇာ ေလ်ာ႕နည္းလာျခင္း၊ ပုိးမႊားမ်ား ပိုမုိမ်ားျပားလာျခင္း၊ ေပါင္းမ်ား
ပိုမုိမ်ားျပားလာျခင္းႏွင္႕ သစ္ေတာ ဧရိယာက်ဆင္းျခင္းေၾကာင္႕ စုိက္ပ်ိဳးေရး မဖြံ႕ျဖိဳးေတာ႕ပါ။ 113

ယဥ္ေက်းမွဳ
ေျမလပ္ထားျခင္းသည္

ရုိးရာစုိက္ပ်ိဳးေရးအေလ႕အထ

တစ္ရပ္အျဖစ္

တုိင္းရင္းသားမ်ား

၏

ဗဟုသုတႏွင္႕ ယဥ္ေက်းမွဳ ၾကြယ၀
္ မွဳကုိ ထိန္းသိမ္းပါသည္။ 114 ေျမလပ္ထားျခင္း အပါအ၀င္ ရုိးရာ
စုိက္ပ်ိဳးေရးအေလ႕အထမ်ားသည္

ရာစုနွစေ
္ ပါင္းမ်ားစြာ

စမ္းသပ္မွဳ၊

မွား

ယြင္းမွဳမ်ားမွ

စုေဆာင္းရရွိေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဗဟုသုတ မ်ား သိုမွီးစုေဆာင္းထား ရာျဖစ္ျပီး၊ မတူညီေသာ
ယဥ္ေက်းမွဳမ်ိဳးစုံကုိ

ထိန္းသိမ္းထားမွဳ

အခန္းက႑မွ

ပါ၀င္ပါသည္။

115

ဇီ၀မ်ိဳးစုံထိန္းသိမ္းျခင္း

မူ၀ါဒမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမွဳထိန္းသိမ္းျခင္း အမွန္ေအာင္ျမင္ရန္ ဦးတည္ရေပမည္။ 116
ရုိးရာစုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ စြန္႕လႊတ္ျခင္းသည္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳဓေလ႕မ်ား၊ စုေပါင္းအသိပညာ မ်ားနွင႕္
လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းအုပ္ခ်ဳပ္မွဳကို

ဖ်က္ဆီးမွဳသုိ႕ဦးတည္နုိ္င္ပါသည္။

လြန္ခဲ႕ေသာ

ဆယ္စုနွစ္မ်ားက

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ဧရိယာမ်ားစြာတြင္ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတုိးတက္လုိျခင္း၊ ေျမယာရွားပါးျခင္းႏွင္႕ သစ္ေတာ
ျပဳန္းတီးျခင္းတုိ႕ေၾကာင္႕ ေျမလပ္ထ
္ ားသည္႕ကာလမ်ားမွာ အလြန္နည္းပါးလာပါသည္ သို႕မဟုတ္
ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ႕ပါသည္။
ထားၾကေသာ

ဤပ်က္စီးမွဳသည္

တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏

တုိက္ဆိုင္ေနပါသည္။

ဥပမာ

ရုိးရာ

စုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ

သက္ဆုိင္ရာ

ကရင္ျပည္နယ္၊

ယဥ္ေက်း

မုထေရာခရုိင္တြင္

မွဳ

အမွီျပဳ

ပ်က္စီးျခင္းနွင္႕

ေျမရွားပါးမွဳနွင္႕

စစ္တပ္က

တားျမစ္မွဳေၾကာင္႕ ေျမလပ္ထ
္ ားသည္႕ ကာလမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ႕ပါသည္။ ရလဒ္အားျဖင္႕
ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား သမုိင္းနွင္႕ ခ်ီ ထိန္းသိမ္းခဲ႕သည္႕ မ်ိဳးေစ႕မ်ိဳးစုံ ဆုံးရွဳံးခဲ႕ရပါသည္။ 117

ဥပေဒေရးရာ
အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္

ေျမဧရိယာနည္းပါးလာသည္႕အေလ်ာက္

လိုက္ေလ်ာ

ညီေထြျဖစ္ေသာ စီမံခန္႕ခြဲနုိ္င္သည္႕ ေျမလပ္မ
္ ်ား ထားရွိျခင္း၊ ကာလတုိ ေျမလပ္ထားရွိျခင္းတုိ႕

113

KESAN, supra note 91.
STYGER, supra note 110, at 425-437
115
M. CAIRNS AND D. P. GARRITY, Improving Shifting Cultivation in Southeast Asia by Building on Indigenous Fallow Management Strategies, in
AGROFORESTRY SYSTEMS 47: 37–48 (1999).
116
Id.
117
KESAN, supra note 91.
114
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ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ရာ

ရလဒ္ေကာင္းမ်ား

ေျမလြတ္ေျမလပ္ကုိ

ရရွိခဲ႕ပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္၏

118

ကေမၻာဒီယား

အစိတ္အပုိင္း

ေျမယာဥပေဒမ်ားတြင္

တစ္ရပ္အျဖစ္

သီးသန္႕

ထားရွိပါသည္။ 119 ယင္းတုိ႕မွာ သစ္ေတာမ်ားပင္ ပါ၀င္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာ နုိင္ငံ၏ လက္ရွိ
ဥပေဒအရမူ ေျမလပ္္ထားပါက ေငြဒဏ္ရုိက္ခံရနုိင္ပါ သည္။ 120 ေျမအသုးံ ျပဳမွဳအခြင့္အေရးဆုံးရွဳံးနုိင္ျပီး၊
ေျမလြတ္ေျမလပ္ေပၚရွိ အေဆာက္အဦ မ်ားကုိ အင္အားသုံး ဖယ္ရွားခံရနုိင္ပါသည္။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္
နွင္႕

ေျမရုိင္းစီမံခန္႕ခြဲမွဳ

ယူဆေသာ

121

ဥပေဒက

အစုိးရနွင္႕

ပုဂၢလိက

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား

ေျမလပ္ဟု

ေျမကုိ ေတာင္းဆုိခြင္႕ရွိသည္႕ ယႏၱရားကုိ မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေတာင္သူ

မ်ားစြာ၊ အထူး အားျဖင္႕ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ 122
အစုိးရ က ေျမလပ္ကုိ အသုံးမျပဳေသာေျမဟု အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ ေသာ္လည္း၊ တုိင္းရင္းသား
မ်ားက ေျမလပ္ဆ
္ ုိရာတြင္ " တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ မတည္ရွိေသာ " ဟု သတ္ မွတ္ရန္
ေတာင္းဆုိၾကသည္။
အလွည႕္ က်ထားရွိ၍

123

သို႕ျဖစ္ရာ

ေျမယာဆုိင္ရာအက်ိဳးေဆာင္အုပ္စုမ်ားက

စုိက္ပ်ိဳးသည္႕စနစ္ကုိ

တရား၀င္အေလ႕အထအျဖစ္

ေျမလပ္မ်ားကုိ
သတ္မွတ္ေပးရန္

ေတာင္းဆုိၾကပါသည္။ 124
အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳမူ၀ါဒက

ေျမလပ္ထားျခင္းအပါအ၀င္

ဓေလ႕ထုံးတမ္းအရ

ေျမယာ

လုပ္ကုိင္ခြင့္အေလ႕အထမ်ား၏ အေရးၾကီးမွဳကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ "လယ္ယာေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ သို႕မဟုတ္ ေျမရုိငး္ တုိ႕တြင္ တည္ရွိေသာ အလွည္႕က် စုိက္ပ်ိဳးျခင္း နွင႕္
ေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္းတုိ႕နွင္႕စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမအမ်ိဳးအစားျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ပုံမွန္ အသိအမွတ္
ျပဳျခင္းႏွင္႕ဓေလ႕ထုံးတမ္းအရ ေျမအသုးံ ျပဳမွဳအခြင့္အေရးမ်ား ကုိ အမ်ိဳးသားေျမယာ ဥပေဒအသစ္တြင္
အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ " ဟု အပိုဒ္ ၇၀ တြင္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

118

Id.
TETRA TECH, COMMUNITY LAND AND RESOURCE TENURE RECOGNITION: REVIEW OF COUNTRY EXPERIENCES - BURMA, USAID TGCC Report viii
(Feb. 2016), https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Community_Tenure_Report_Burma.pdf.
120
Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Law (2012), Burma, Art. 12; USAID, COMMUNITY LAND AND RESOURCE TENURE RECOGNITION:
REVIEW OF COUNTRY EXPERIENCES (2012).
121
Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Law (2012), Burma, Art. 4 and 5.
122
TNI, THE MEANING OF LAND IN MYANMAR (2016), https://www.tni.org/en/publication/the-meaning-of-land-in-Myanmar
123
Id; JENNY FRANCO, THE RIGHT TO LAND AT CROSSROADS IN MYANMAR (2016), https://www.tni.org/en/article/the-right-to-land-at-crossroads-inMyanmar.
124
TNI, CUSTOMARY LAND TENURE AND ROTATION FALLOW FARMING SYSTEM MUST BE RECOGNIZED AND PROTECTED LEGALLY (2015),
https://www.tni.org/en/pressrelease/customary-land-tenure-and-rotation-fallow-farming-system-must-be-recognized-and; LIFT, LAND CORE
GROUP STUDY ON HOW TO REGISTER CUSTOMARY LANDS UNDER SHIFTING CULTIVATION (2016), http://www.lift-fund.org/news/knowledge-sharingnews-event/land-core-group-study-how-register-customary-lands-under-shifting.
119
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ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ
ေျမလပ္ထားသည္႕ကာလအတြင္း

ေျမဆီလႊာတြင္

ဓာတုဆုိင္ရာ၊

ရုပ္၀တၳဳဆုိင္ရာ

ႏွင႕္

ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ တုိးတက္မွဳမ်ားျဖစ္ေပၚလာျပီး၊ ေျမဆီၾသဇာေကာင္းမြန္မွဳအတြက္ အေရးၾကီးေသာ
ေျမဆီလႊာ၏

ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား

ျပန္လည္ျပည္႕၀လာပါသည္။

ထုိ႕ျပင္

အေပၚယံေျမလႊာနွင္႕

အျမစ္တြယ္မွဳ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာ၍ ေျမျပဳိျခင္း နွင္႕ ေရတုိကစ
္ ားျခင္း တုိ႕ နည္းပါးလာပါသည္။ 125
ရုိးရာနည္းအရ

ေျမလပ္ထားသည္႕ကာလမ်ားမွာ

၁

နွစ္မွ

၂နွစ္အထိ

ၾကာေသာ

ကာလတုိ

သီးနွံစုိက္ပ်ိဳးသည္႕ကာလ မ်ားအပါအ၀င္ အမ်ားအားျဖင္႕ ၁၀ နွစ္မွ နွစ္၂၀ ၾကာရွည္ပါသည္။
သု႕ိ ရာတြင္ တုိးပြားလာသည္႕ လူဦးေရနွင္႕ ေျမယာ အတားအဆီးမ်ားေၾကာင္႕ ေျမလပ္ကာလမ်ားကုိ
ေလွ်ာ႕ခ်လာခဲ႕ၾကသည္။

ရလဒ္အျဖစ္

သုေတသီမ်ားက

သုံးသပ္သည္မွာ

ေျမဆီၾသဇာ

ေလ်ာ႕နည္းလာျခင္းနွင္႕ သီးႏွံအထြက္က်ဆင္းလာသည္ဟု သုံးသပ္ ပါသည္။ 126
ေျမလပ္ကာလမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္္မ်ားတြင္ ေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ပုိးမႊားနွင္႕ ေရာဂါ ျဖစ္ေပၚမွဳ
စက္၀န္းျဖတ္ေတာက္ေရး၊ သစ္၊ ေလွ်ာ္မွ်င္ နွင္႕ ပရေဆးပင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႕ပါ၀င္သည္။

127

ေျမလပ္ကာလမ်ားသည္ ေဒသ၏ ေဂဟစနစ္နွင္႕ ေဂဟမ်ိဳးစုံတည္ရွိမွဳကုိလည္း အက်ိဳးျပဳပါသည္။128
ကရင္ျပည္နယ္နွင္႕

ထုိင္းနုိင္ငံ

ေျမာက္

ပိုင္း၊

မယ္ခ်န္းခရုိင္တုိ႕တြင္

သုေတသနျပဳခ်က္အရ

ေျမလပ္ကာလ ပုိရွည္လွ်င္ သစ္ပင္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ပိုမုိလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္
ေျမလပ္ကာလ ပုိတာရွည္ လာလွွ်င္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ မ်ိဳးစုံ ပုိမုိတုိးတက္လာပါသည္။ 129

သက္ဆုိင္မွဳမ်ား
ေတာင္သမ
ူ ်ား၏ ေျမယာမ်ားကုိ ေျမလပ္ထားခြင္႕ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေထာက္ခံေပးျခင္း ေၾကာင္႕
စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ
ရရွိေသာ္လည္း၊ သက္ဆုိင္သည္႕ကိစၥအခ်ိဳ႕ ရွိေနေသးသည္။ ဤအခ်က္ မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ
ရုိးရာေျမလပ္ထားရွိသည္႕ အေလ႕အထမ်ားတြင္ အပင္မ်ားကုိ ခုတ္လွဲမီးရွဳိ႕ျခင္းမွ ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား

ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု

ယူဆ

ေသာေၾကာင္႕

ေျမလပ္ထားျခင္းကို

125

STYGER, supra note 110, at 425-437
Id.
127
Id
128
Id
129
Id.
126
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ေထာက္ခအ
ံ ားေပးရန္ ေႏွာင္႕ေႏွးေနျခင္း၊ နွင္႕ ေျမယာ ကို နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျမလပ္ထားပါက ေျမကုိ
ေကာင္းစြာအသုံးမျပဳနုင
ိ ္ဟု
ရုိးရာေတာင္သူမ်ားအား
နည္းလမ္းမ်ားကုိ

ယူဆျခင္းတု႕ိ
ေျမယာရွင္း

အၾကံေပးျခင္း

ရုိးရာေျမလပ္ထားသည္႕

ပါ၀င္ပါသည္။

လင္းရာတြင္

ဤကိစၥရပ္မ်ားကုိ

ေဂဟစနစ္အတြက္

ျဖင္႕လည္းေကာင္း၊

အေလ႕အထမွ

ေျမလပ္ထားသည္႕
ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ

အစုိးရအရာထမ္း

ရရွိသည္႕

အမွဳထမ္းမ်ားကုိ

စီးပြားေရးတန္ဖုိးကုိ

ပိုမုိပညာေပး

ျခင္းျဖင္႕လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ နုိင္ ပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္း က်င္႕သုံးသည္႕
နယ္ေျမမ်ားတြင္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ အျခားေထာက္ကူမွဳမ်ားနွင္႕အတူ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳသည္႕
ေျမယာလုပ္ကို္င္ခြင့္ လုံျခဳံမွဳကုိ ေပးပါက၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ါားနွင္႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
ပိုမုိ

တည္ျငိမ္ေသာ

စုိက္ပ်ိဳးကုန္ထုတ္လုပ္မွဳစနစ္မ်ားတြင္

ပိုမုိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာနုိင္ပါမည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳကို ပုိမုိခံနုိင္ရည္ ရွိပါမည္။

လယ္ယာေျမဥပေဒ ႏွင႕္ ပုံစံ ၇ ကုိ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳ မူ၀ါဒနွင႕္ အညီ ျပင္ဆင္ရန္
လြတ္လပ္ခြင့္
လယ္ယာေျမဥပေဒ

(၂၀၁၂ခုႏွစ္)

လယ္ယာေျမအသုးံ ျပဳမွဳအေပၚ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

ကုိ

ျပင္ဆင္ရန္

ေထာက္ခံထားေသာ

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားအား

ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို

အခ်က္မ်ားမွာ

အနိမ္႕ဆုံးအထိ

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း၊

ေလွ်ာ႕ခ်ျခင္း၊

ဓေလ႕ထုံးတမ္းအရ

ေျမအသုးံ ျပဳမွဳအေပၚ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္း၊ ေျမအတန္းအစားခြဲျခားျခင္း မ်ားကုိ
ေခတ္မီေစျခင္း၊ ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပစ္မွဳေၾကာင္းအရ အေရးမယူေစျခင္းဟူသည္႕
အဓိက အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ ( ျပစ္မွဳ ေၾကာင္းအရ အေရးမယူေစျခင္းမွအပ)
ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိ္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳ မူ၀ါဒမွ အမ်ားအျပား ရယူထားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
ဤဘာသာရပ္နယ္ပယ္ရွိ

ဥပေဒမူေဘာင္

တစ္ခုလုံးတြင္

အဆက္မျပတ္ပါရွိေစရန္

ျဖစ္ပါသည္။

ဤအခ်က္တင
ြ ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအား အခ်ိန္မီ ျပဌာန္းနုိင္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း၊
ဤဆန္းစစ္ခ်က္ပါ

အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားတြင္

ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆုိင္ရာ

ဥပေဒေရးရာနွင႕္

အခ်ိန္နင
ွ ္႕အညီ

မဟာဗ်ဴဟာက်

အသုံးျပဳနုိင္ပါသည္။
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အသုံးျပဳမွဳကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား
ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင္႕လုံျခဳံမွဳခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳ မူ၀ါဒ ၏ အဓိက
ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမူ၀ါဒ၏ အခန္း ၁ ( ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ) ႏွင္႕ အခန္း ၃ (
အေျခခံသေဘာတရားမ်ား) ( ၆(ခ)၊ ၈(က) ) တုိ႕တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤ ဦးတည္ခ်က္အတြက္
လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳမူ၀ါဒပါ အခ်က္မ်ားကို ထည္႕သြင္း ျပင္ဆင္သင္႕
ပါသည္။

ယင္းမူ၀ါဒ

အပုိဒ္

၁၀(ခ)

ပါ

သီးႏွံ

ေရြးခ်ယ္မွဳလြတ္လပ္ခြင့္

အခြင့္အေရးကုိ

ထည္႕သြင္းေဖာ္ျပသင္႕ပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ အပုိဒ္ ၈ (ဌ) နွင္႕ အပုိဒ္ ၇၀ ပါ လယ္ယာေျမကုိ
ေျမလပ္ထားခြင့္ျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒပါ က်န္ အခ်က္မ်ားအား ဤအေျခခံသေဘာတရားနွင္႕
အညီျဖစ္ေစရန္၊ သီးႏွံေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ိဳး ျခင္းကုိ တားျမစ္သည္႕ ၊ ခြင္႕ျပဳခ်က္မရဘဲ ေျမလပ္ထားျခင္းကို
တားျမစ္သည္႕ ပုဒ္မ ၁၂ ( ဇ) နွင္႕ ၁၂ ( စ်) တုိ႕ကုိ အခန္း ၄ မွ ပယ္ဖ်က္သင္႕ပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ အခန္း
၁၀ မွ သီးႏွံ ေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ိဳးနုိင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအပုိင္းကုိ ပယ္ဖ်က္သင္႕ပါသည္။ ဤျပင္ဆင္
ခ်က္မ်ားအရ ေျမအသုးံ ျပဳခြင့္လက္မတ
ွ ္ပါ သီးႏွံအမ်ိဳးအစားသတ္မတ
ွ ္ျခင္းႏွင္႕ ေျမလပ္ ထားျခင္းကုိ
ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေျမလပ္ထားျခင္း အေပၚကန္႕သတ္ခ်က္ကုိ
ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္းကုိလည္း

ဓေလ႕ထုံးစံအရ

အသုံးျပဳမွဳ

အေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္႕

ပုဒ္မ

တြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင့္လုံျခဳံမွဳကုိ ပုိမုိကာကြယ္ရာတြင္ အထူးအားျဖင္႕ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ားကုိ
ကာကြယ္ရန္အတြက္၊

ေျမအသုံးျပဳမွဳနွင္႕

စပ္လ်ဥ္း၍

ရည္ညႊန္းသည္႕

"

သတ္မွတ္သည္႕

နည္းလမ္းအတြင္း" ဟူသည္႕စကားရပ္ကုိ " စုိက္ပ်ိဳးေရးကိစၥမ်ားအတြက္ " ဟု ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္၍
ဥပေဒက သက္ဆုိင္ရာ လယ္ယာေျမတစ္ခုခုကုိ စုိက္ပ်ိဳးေရး အသုံးျပဳမွဳ အားလုံးအတြက္ ခြင့္ျပဳရန္
ျဖစ္ပါသည္။ ထု႕ိ ျပင္ ေျမအသုံးျပဳခြင့္ လက္မွတ္ သုိ႕မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ ကုိ " ေလွ်ာက္ထားရမည္"
ဟူသည္႕စကားရပ္ကုိ

"ေလွ်ာက္ထား

နုိင္သည္"

ဟုျပင္ဆင္သင္႕ပါသည္။

ေတာင္သူမ်ားက

ေျမအသုးံ ျပဳခြင့္ လက္မွတ္ မရရွိေသးမီ မိမိတို႕ေျမယာတြင္ လုံျခဳံစြာ အလုပ္လုပ္ကို္င္နုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤေသးငယ္ေသာ

အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္

လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားအတြက္

အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳမူ၀ါဒ

အထူးအားျဖင္႕

ဥပေဒအရ

ကုိထင္ဟပ္ေစျပီး၊

ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင္႕ကုိ

အကာအကြယ္ ေပးပါသည္။
ေျမအသုံးျပဳမွဳလက္မွတ္မ်ားကုိ အထက္ပါအခ်က္မ်ားနွင့္ ကုိက္ညီမွဳရွိေစရန္ ပုံစံ (၇) တြင္လည္း
အလားတူ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္သင္႕ပါသည္။
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အမ်ိဳးသမီမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမယာလုပ္ကုိ္င္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းကုိ အမ်ိဳးသားေျမ
အသုံးျပဳမွဳမူ၀ါဒ၏ လမ္းညႊနသ
္ ေဘာတရားတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ( အပုိဒ္ ၇(ဂ) ၊ ၈(က) ၊
၈

(ဋ))။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

နွင္႕

ပူးတြဲဦးပုိင္အမည္ေပါက္မ်ားျဖစ္ရန္ႏွင္႕
ရွင္းလင္းရန္အတြက္၊

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္

မိမိတုိ႕၏

ပူးတြဲအခြင့္အေရးမ်ားကုိ

ေျမအသုးံ ျပဳမွဳလက္မွတ္မ်ားပါ

ေျမ

ယာအတြက္

က်င္႕သုံး

နုိင္ေရး

"ပူးတြဲဦးပုိင္အမည္ေပါက္သူမ်ား"

ဟု

ရည္ညႊန္းခ်က္ အသီးသီးတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိ ထည္႕သြင္းသင္႕ပါသည္။ အလားတူ ပူးတြဲေျမယာ
လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိသည္႕ ဆက္စပ္မွဳတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ပုိမုိနိမ္႕က် ေသာ ဦးပုိင္အမည္ေပါက္သူမ်ား
အျဖစ္မျမင္နုိင္ရန္၊

စာတမ္းအမွတ္အသားရွိ

က်ား၊

မ

ခြဲျခားေသာ

စကားရပ္ျဖစ္ေသာ"

အိမ္ေထာင္စုဦးစီး" ဟူသည္႕စကားရပ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ သင္႕ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳမူ၀ါဒ အပုိဒ္
၇၅(က) တြင္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင္႕ အမ်ိဳးသားမ်ား ပူးတြဲဦးပုိင္မ်ားအျဖစ္ျဖင္႕ျဖစ္ေစ
ခြင့္ျပဳထားပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ လယ္ယာေျမအခြင္႕အေရးမ်ားကုိ ခံစားခြင့္ ရွိေၾကာင္း
ပုိမုိရင
ွ ္းလင္းေစရန္အတြက္၊ " ေတာင္သူ" ဟု ရည္ညႊန္းသည္႕အခါတုိင္း " အမ်ိဳးသား သုိ႕မဟုတ္
အမ်ိဳးသမီး"

ဟူသည္႕

စကားရပ္ကုိ

ထည္႕သြင္းသင္႕ပါသည္။

ဤတူညီေသာ

ေျမယာလုပ္ကုိ္င္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေလးထားရန္ အခန္း ၂ (လယ္ယာလုပ္ပုိ္င္ခြင့္ အခြင့္အေရး)
တြင္ ပုဒ္မ ၉ ကုိ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳမူ၀ါဒ အခန္း ၉၊ အမ်ိဳးသား နွင္႕ အမ်ိဳးသမီး တုိ႕၏ တူညီေသာ
အခြင့္အေရး၊ အခန္းမွ အသုံးအႏွဳန္းအတုိင္း တုိက္ရုိက္ရယူ၍ ထပ္မံထည္႕သြင္းသင္႕ပါ သည္။
ေနာက္ဆံးု အေနျဖင္႕၊

လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမွဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ပါ၀င္မွဳကုိ

အားေပးရန္ အတြက္၊ အခန္း ၅ (လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမွဳအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း) တြင္
ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ဖြဲ႕စည္းသည္႕အခါ

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ ကုိယ္စားျပဳနုိင္သည္႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္နုိင္ရန္ အားေပးရန္ ပုဒ္မတစ္ခု
ထည္႕သြင္းရန္ ျပင္ဆင္သင္႕သည္။ ဤအယူအဆကုိ အမ်ိဳးသား ေျမအသုးံ ျပဳမွဳမူ၀ါဒ အပုိဒ္ ၇၅ ( င-စ)
တုိ႕မွ ရယူပါသည္။
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ဓေလ႕ထုံးတမ္းအရ အသုံးျပဳမွဳ
အမ်ိဳးသား ေျမအသုးံ ျပဳမွဳမူ၀ါဒတြင္ အေလးထားေဖာ္ျပထားေသာ အျခားထိခိုက္လြယ္ ေသာအုပစ
္ ုမွာ
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား

ျဖစ္ပါသည္

(အပုိဒ္

၈(က)။

အမ်ိဳးသားေျမအသုံး

ျပဳမွဳမူ၀ါဒတြင္

ဓေလ႕ထုံးတမ္းအရ ရရွိေသာ ေျမလုပက
္ ုိင္ခြင္႕ အခြင္႕အေရးမ်ား (အပုိဒ္ ၆(ဂ)) ႏွင္႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏
ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား (အပုိဒ္ ၇ (ဃ)) တုိ႕ ကုိ အသိ အမွတ္ျပဳရန္နွင္႕ အကာအကြယ္ေပးရန္
ေတာင္းဆုိထားပါသည္။
သီးႏွံအလွည္႕က်စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊

ေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္းစသည္႕

အေလ႕အထမ်ားနွင္႕ေျမလပ္ထားျခင္း

သီးသန္႕

ဓေလ႕ထုံးတမ္းအရ

အခြင့္အေရးမ်ားသည္

စုိက္ပ်ိဳးျခင္း

ဓေလ႕ထုံးတမ္း

အရ

အသုံးျပဳမွဳ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ အခန္း ၃ တြင္ ဤအခြငအ
့္ ေရးမ်ား ပါ၀င္လာေစရန္
အတြက္

ဥပေဒ

ပုဒ္မ

၁၀(ခ)ကုိ

ျပင္ဆင္သင္႕ပါသည္။

ဘာသာစကား

အသုံးအႏွဳန္းမ်ားကုိ

အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳမူ၀ါဒ အပုိဒ္ ၇၀ မွ ရယူ ေဖာ္ျပသင္႕ပါသည္။ စာတမ္းအမွတ္အသား၏
က်န္အပုိင္းမ်ားကုိ ဤအေျခခံသေဘာ တရားမ်ားနွင္႕အညီ ပါ၀င္လာေစရန္အတြက္၊ ပုဒ္မ ၁၂ ( စ်)၊
ေျမလပ္ထားခြင့္ အခြင့္အေရးအေပၚ ကန္႕သတ္ခ်က္ ကုိ အခန္း ၄ မွ ပယ္ဖ်က္သင္႕ပါသည္။
အမ်ိဳးသားေျမ

အသုံးျပဳမွဳမူ၀ါဒတြင္

တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏

ဓေလ႕ထုံးစံအရ

စုိက္ပ်ိဳးေသာ

ေျမမ်ားကုိ လည္း " ဓေလ႕ထုံးစံအရ စုိက္ပ်ိဳးသည္႕ေျမယာ " ( အပိုဒ္ ၆၈) အရ မွတ္ပုံတင္၍ အကာ
အကြယ္ေပးသင္႕ပါသည္။ ဤကိစၥအလုိ႕ငွာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ (ည) ကုိ ( လယ္ယာေျမ ဥပေဒတြင္
သီးသန္႕ေဖာ္ျပထားသည္႕ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကဲ႕သုိ႕ေသာ ဓေလ႕ထုံးစံ အရ ေျမအသုးံ ျပဳမွဳ
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္ရန္ ဗဟုိလယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရး အဖြဲ႕ အစည္း၏ တာ၀န္မ်ားကုိ
လမ္းညႊန္နုိင္ရန္ ျပင္ဆင္သင္႕ပါသည္။
အထက္ပါအခ်က္နွင္႕အလားတူပင္၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမွဳ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား ပါ၀င္လာေစေရး အားေပးရန္ အခန္း ၅ (လယ္ယာေျမ စီမံခန္႕ခြဲမွဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ဖြဲ႕စည္းျခင္း)

ေအာက္တြင္

လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမွဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ဖြဲ႕စည္းသည္႕အခါ

လူ႕

အဖြဲ႕အစည္းကုိ ပုိမုိကုိယ္စားျပဳရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ပါ၀င္လာေစေရး အားေပးရန္
ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို

အထူးျပဳသည္႕

ပုဒ္မတစ္ခုကုိ

ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒတြင္

ထည္႕သြင္း

သင္႕ပါသည္။ ဤအယူအဆကုိ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳ မွဳမူ၀ါဒ အပုိဒ္ ၇၅ ( င-စ) မွ ရယူပါသည္။
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ေျမအတန္းအစားခြဲျခားျခင္း
လယ္ယာေျမဥပေဒအရ

ေျမယာကုိ

အခန္း

၁

(အမည္၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

နွင္႕

အနက္အဓိပၸာယ္) ပုဒ္မ ၃ (က - ဂ) တုိ႕တြင္ေဖာ္ျပထားသည္႕အတုိင္း အမ်ိဳးအစား ၁၀ မ်ိဳး အျဖစ္
အတန္းအစား ခြဲျခားထားပါသည္။ ဤအတန္းအစား စနစ္ကုိ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳ မွဳမူ၀ါဒ ပါ
ပုိမုိရုိးရွင္းေသာ အတန္းအစားခြဲျခားျခင္းမ်ိဳးနွင္႕ အစားထုးိ သင္႕ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳမူ၀ါဒ
အခန္း ၂ တြင္ လယ္ယာေျမ ဆုိရာတြင္ ႏွစ္စဥ္စုိက္ပ်ိဳးသည္႕ သို႕မဟုတ္ နွစ္ရွည္ သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊
စက္မွဳသီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တိရစၧာန္ေမြးျမဴျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျမယာအေျချပဳ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မွဳကုိ ဦးတည္သည္႕ လြယ္ကူမွဳအခြင့္အလမ္း ေထာက္ကူမွဳမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးဆဲ
ေျမတြငျ္ ဖစ္ေစ၊ ေျမလပ္တြင္ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္သည္႕ စုိက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္လုပ္မွဳကုိ ဦးတည္သည္႕
လြယ္ကူမွဳအခြင့္အလမ္း

ေထာက္ကူမွဳမ်ား

အပါအ၀င္

စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မွဳအတြက္

အေျခခံ

အားျဖင္႕ အသုံးျပဳသည္႕ ေျမအားလုံးပါ၀င္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင္႕ဆိုထားပါသည္။ ( ပုဒ္မ ၁၃ (က) )
သစ္ေတာေျမနွင္႕ ( ေျမလြတ/္ ေျမလပ္/ေျမရုိငး္ အပါအ၀င္) " အျခား" ေျမမွာ အတန္းအစားနွစ္မ်ိဳး
ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳမူ၀ါဒ က " သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ ဌာနမ်ားနွင္႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား "
ကုိ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားကို "ပြင္႕လင္းျမင္သာစြာ" " ျပန္လည္သုံးသပ္၊ ျပင္ဆင္ရန္" အခြင့္အာဏာ
ပိုိမုိေပးထားပါသည္။ ယင္းမွာလက္ရွိ စနစ္ထက္ အဓိကတုိးတက္မွဳ ျဖစ္ပါသည္။ (၁၄) ။ စုိက္ပ်ိဳးေျမ
အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင္႕ဆုိခ်က္ ေပၚလြငေ
္ အာင္ လယ္ယာေျမဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျမယာကုိ
အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳနုိင္ခြင္႕ တု႕ိ သည္ ဓေလ႕ထုံးစံအရ ေျမလုပ္ကုိ္င္ခြင္႕ကို တုိးတက္ေစသည္႕
အျပင္၊ ေျမလပ္ထားျခင္း၊ သီးႏွံမ်ိဳးစုံစုိက္ပ်ိဳးျခင္း သို႕မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးျခင္းျပဳသည္႕
ေတာင္သမ
ူ ်ား၏
ခြဲျခားသည္႕စနစ္မွာ

ေျမယာလုပ္ကုိ္င္ခြင့္ကုိ

ပုိမုိတုိးတက္ေစပါသည္။

လက္ရွိေျမအတန္းအစားခြျဲ ခားမွဳ

သို႕မဟုတ္

လက္ရွိေျမအတန္းအစား

ေျမယာအခြင့အ
္ ေရးမ်ား

နွင႕္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးဆက္မ်ားရွိေသာ အမ်ိဳးမ်ဳိးေသာ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားအရ ျပန္လည္
အတန္းအစားသတ္မွတ္မွဳအရ

ေျမအသုးံ ျပဳရန္

ပ်က္ကြက္လွ်င္

ေျမအသိမး္ ခံရနုိင္ပါသည္။

ေျမအတန္းအစားကုိ က်ယ္ျပန္႕စြာ သတ္မွတ္ က်င္႕သုံးျခင္း ျဖင္႕၊ အစုိးရသည္ ေတာင္သူမ်ားကုိ
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပုိမုိေပးသည္႕တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္၊ စုိက္ပ်ိဳးေျမကုိ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည္႕နုိင္ပါသည္။

USAID.GOV

FREEDOM TO FARM BRIEF

|

34

ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင႕္ ရာဇ၀တ္မွုဳအျဖစ္အေရးမယူျခင္း
အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳမူ၀ါဒတြင္ သီးသန္႕မေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ ကုိ ယခင္က
ရာဇသတ္ၾကီးအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးနုိင္သည္႕ ျပဳလုပ္မွဳမ်ားကုိ ရာဇ၀တ္ မွဳအျဖစ္အေရးမယူရန္
ျပင္ဆင္သင္႕သည္။
ျမွင္႕တင္ရန္မာွ

လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၏

အမ်ိဳးသားေျမအသုံးျပဳမွဳမူ၀ါဒ၏

ေျမယာလုပ္

အဓိက

ကုိင္ခြင့္လုံျခဳံမွဳကုိ

အျမင္႕ဆုံး

ဦးတည္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕၊

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင္႕ ေတာင္သူမ်ားကုိ ေထာင္ခ်ျခင္းမွာ ဥပေဒတြင္
သတ္မွတ္ထားေသာ အျခား အက်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ေပးေသာ တုန္႕ျပန္မွဳနွင္႕စာလွ်င္ အခ်ိဳးအစား
မမွ်တဟု ထင္ရ ပါသည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပစ္မွဳႏွင္႕ျပစ္ဒဏ္မ်ား အခန္းနွင္႕ အခန္း ၁၂ (
အေထြေထြျပဌာန္းခ်က္မ်ား) ပါျပစ္မဳွ ေၾကာင္းအရ တရားစြဆ
ဲ ုိျခင္းဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္
သင္႕ပါသည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒကုိ တရားရုးံ စနစ္ကုိ အလြဲသးုံ စားမွဳမ်ား မျပဳလုပေ
္ စနုိင္ရန္ အတြက္၊
လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမွဳအဖြဲ႕အစည္း၏ အမိန္႕ကုိ မလိုက္နာ လွ်င္ သက္ဆုိ္င္ရာ တရားရုးံ သုိ႕ တရားမ
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္ သည္ဟု ပုဒ္မ ၂၀ ကို ျပင္ဆင္သင္႕ပါသည္။
ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ရွိေနျခင္းသည္၊ အထူးအားျဖင္႕ သိသာထင္ရွားေသာ အနိမ္႕ဆုံး ျပစ္ဒဏ္မ်ား
ခ်မွတ္ျခင္းသည္
နယ္ေျမမ်ား၏

နုိင္ငံအတြင္း

ယခင္က

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊

အလြဲသုံးစားမွဳမ်ား

အက်ဳိးသက္ဆုိင္မွဳမ်ားနွင္႕

က်ဴးလြနရ
္ ာေရာက္သည္။
အက်ိဳးစီးပြားမ်ား

ေဒသ

က်ယ္ျပန္႕စြာ

ထည္႕သြင္းစဥ္းစား၍ အလုံျခဳံဆုံး နည္းလမး္မွာ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သည္႕ လွဳပ္ရွားမွဳအတြက္ ျပစ္ဒဏ္
ခ်မွတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ- အခြင့္အမိန္႕ မရဘဲ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္မွဳ အတြက္ အပုိ္ဒ္
၁၉(ဃ) အရ တရားမ ျပစ္ဒဏ္ ေပးရန္ႏွင္႕ ေျမယာကုိ စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ပါက
အပုိဒ္ ၁၉(ဂ)အရ ႏွင္ထုတ္ခံရနုိင္ပါသည္။ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ နွင္ထုတ္ျခင္းကုိ အာခံျခင္း
ကဲ႕သို႕ အခ်ိဳ႕ကိစၥအခ်ိဳ႕တြင္ တရားမေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ အင္အားသုံး အေကာင္
အထည္ေဖာ္မွဳကို
လိုအပ္ပါသည္။

ခြင့္ျပဳပါသည္။
ထု႕ိ ျပင္

ထူးျခားေသာ

လယ္ယာေျမဥပေဒအရ

ျပဳလုပ္မွဳမ်ားအတြက္

ပိုမုိျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္

ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကုိ

ရန္

ေရွာင္ၾကဥ္

ေသာ္လည္း ရာဇသတ္ၾကီးကုိလည္း အျခားနည္း အေရးယူမွဳအျဖစ္ ထားရွိပါမည္။

နိဂုံး
လယ္ယာေျမလြတ္လပ္ခြင့္နင
ွ ္႕ သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳ လြတ္လပ္ခြင့္တို႕မွာ ျမန္မာနုိင္ငံ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑
ေအာင္ျမင္စြာ
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ဖြံ႕ျဖိဳးတုးိ တက္ေရးအတြက္

အေျခခံက်ပါသည္။

ဤက႑တြင္

စီးပြားေရးဖြ႕ံ ျဖိဳး
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တုိးတက္မွဳ

၊စား၀တ္ေနရာ

တုိးတက္မွဳ၊

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳဒဏ္ကုိ

ပိုမုိခံနုိင္ရည္

ရွိမွဳႏွင္႕

စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမွဳ ရွိရန္အတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံအစုိးရသည္ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒေရးရာနွင္႕ အဖြ႕ဲ အစည္းဆုိ္င္ရာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား

ျပဳလုပျ္ ခင္းအားျဖင္႕

သီးႏွံေရြးခ်ယ္မွဳလြတလ
္ ပ္ခြင့္ေပးရန္ႏွင္႕

ေျမယာ

လုပ္ကိုင္ခြင္႕ လုံျခဳံမွဳနွင္႕စပ္လ်ဥ္း၍ စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မွဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ေထာက္ခံ
အပ္ ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
စာခ်ဳပ္အရာရွိ၏ကို္ယ္စားလွယ္
စတီဖင္ဘရုခ္စ္
အီးေမးလ္၊ sbrooks@usaid.gov
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