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Introduction 
This glossary has been prepared to assist with 
an understanding of land tenure terms in the 
context of the Voluntary Guidelines on the 
Responsible Governance of Tenure of Land, 
Fisheries and Forests in the Context of National 
Food Security (VGGT). 

This document draws on other glossaries 
(see references) and includes key words that 
are used in the VGGT, together with other 
commonly used words in land administration, 
land management and land legislation. As 
with any glossary, this document reflects a 
certain perspective on land tenure concepts, 
and it is possible that others will have different 
perspectives.

နးဒီးန်
အမျိုး� း��သားး� စားး�နပ််ရိးက္ခာား ဖူူလံုံ�ရေးရိ�အတွက်ွ္ခာ ရေး�မျိုးယား၊ သားး�ငါးး� နှှငါး််
 သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� တွးဝနခံ်ွသားည့်််
 စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုးအတွက်ွ္ခာ ရေးစားတွနး�ဖူငါး်် တွနဖ်ူး��ထားး�၍ လုံး�က်္ခာနးက္ခာ�ငါး််သံား��
သားငါး််ရေးသားး လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း� (VGGT) နှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးသားး ရေး�မျိုးယား
လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး စားက္ခား�လံုံ��မျိုး�း�က္ခား� နး�လုံည့််ရေးစားရေးရိ� အရေးထားးက်္ခာ
အပ်ံ် �ဖူစ်ားရေးစားရိန ်ဤခွက်္ခာဆိုစ်ားက္ခား� �ပ်�စား�ခွ�်ပ်းသားည့််။ 

ဤစားးအ�ပ််တွင်ွါး အ�ခွး� ခွက်္ခာဆိုစ်ားမျိုး�း� (ရိည့််ညွှနှ�်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� �က္ခာည့်််
ရိန)် နှှငါး်် VGGTတွင်ွါး အသံား���ပ်�ထားး�ရေးသားး စားက္ခား�လံုံ��မျိုး�း�သားးမျိုးက္ခာ 
ရေး�မျိုးယား အ�ပ််ခွ��ပ််ရေးရိ�၊ ရေး�မျိုးယား စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�ရေးရိ�နှှငါး်် ရေး�မျိုးယား ဥပ်ရေးဒီစီားရိင်ါး
�ပ်ဌားန�်�ခွင်ါး�ရေးရိ�မျိုး�း�တွင်ွါး အသံား���ပ်�ရေးလုံရှ်ှိးရေးသားး အ�ခွး�စားက္ခား�လံုံ��
မျိုး�း�က္ခား�လုံည့််� ထားည့်််သွားင်ါး�ထားး�ပ်းသားည့််။ အ�ခွး� ခွက်္ခာဆိုစ်ားဖွူငါး််ဆိုး�ခွ�က်္ခာ
မျိုး�း�၏ သားရေး�းသား�းဝအတွး�င်ါး� ဤခွက်္ခာဆိုစ်ားဖွူငါး််ဆိုး�ခွ�က်္ခာသားည့််
လုံည့််� ရေး�မျိုး-ယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး သားရေး�းတွရိး�မျိုး�း�က္ခား� ရှုရုုရေးထားးငါး််
တွစ်ားခွ�မှျိုး �က္ခာည့်််�မျိုးင်ါးထားး�သားည့်် �ဖူစ်ားသား�ဖူငါး်် ကွ္ခာ��ပ်း��ခွး�နး�ရေးသားး 
အ�မျိုးင်ါးမျိုး�း� ရှှိးရေးက္ခားင်ါး� ရှှိးနှး�င်ါးပ်းသားည့််။
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Access to land: the ability of a person to 
locate, occupy and use land, whether by 
firstly buying it, leasing it, being given it, or 
gaining rights to the land in some other way, 
such as by custom. Land reform programmes 
seek to improve access to land for those 
people who do not have it. See “land 
reallocation” and “tenure reform”.

မြေ�ေယာာကုို� လက်ိုလှေ်�ေှ�ရရုှှိမြေရ� သုို့�ေဟု�တ်် မြေ�ေယာာပုို�င််ဆုို�င််ေု

ဝယ်ာယူာ�ခွင်ါး��ဖူငါး််ရေးသားး် လုံည့််�ရေးက္ခားင်ါး�၊ ငှါးး�ရိမ်ျိုး��ခွင်ါး��ဖူငါး််ရေးသားး်
 လုံည့််�ရေးက္ခားင်ါး�၊ လုံက်္ခာရေးဆိုးင်ါးအ�ဖူစ်ားရေးသားး် လုံည့််�ရေးက္ခားင်ါး�
၊ ဓရေးလုံထံ်ား��စံားက္ခာ�်သားး� ရေးသားး အ�ခွး� ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််ရေး�က္ခားငါး််
ရေးသားး်လုံည့််�ရေးက္ခားင်ါး� လုံတူွစ်ားဦး�မှျိုး ရေး�မျိုးယားက္ခား� ရေးဖူး်ထား�တ်ွ၊ ရေးနထားး�င်ါး၊
 အသံား���ပ်�ခွွငါး်် ရှှိး�ခွင်ါး�။

ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�ရေးရိ� စီားမံျိုးခွ�က်္ခာမျိုး�း�သားည့်် ရေး�မျိုးယား 
အသံား���ပ်�ခွွငါး််မျိုးရှှိးသူားမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ အသံား���ပ်�ခွွငါး်် တွး��တွက်္ခာရိရှှိးလုံးရေးစား
ရိန ်ရိည့််ရွိယ်ာရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ�က္ခာပ်းသားည့််။ “ရေး�မျိုးယား �ပ်နလ်ုံည့်် ရေးနရိး
ခွ�ထားး��ခွင်ါး�” နှှငါး်် “ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး�ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုး
” မျိုး�း�က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Accountable: responsibility of a person 
for his or her actions or decisions (or failure 
to act or decide), and liability for any 
consequences or penalty that might be 
imposed for taking the action or making 
the decision where it is wrong, corrupt or 
illegal (or failing to take the action or make 
the decision). As the VGGT notes in its ten 
principles of implementation, accountability 
means holding individuals, public agencies 
and non-state actors responsible for their 
actions and decisions according to the 
principles of the rule of law.

တ်ာဝန်ခံ်ံေု လုံတူွစ်ားဦး�တွစ်ားရေးယားက်္ခာသားည့်် ၎င်ါး�၏ လုံ�ပ််ရိပ််မျိုး�း�
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း� (သားး� မျိုးဟု�တ်ွ လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးရိန်
 ပ်�က်္ခာကွ္ခာက်္ခာမုျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဆံို���ဖူတ်ွရိန ်ပ်�က်္ခာကွ္ခာက်္ခာမုျိုး) အတွက်ွ္ခာ
 တွးဝနရှ်ှိးမုျိုး နှှငါး်် မှျိုးး�ယွာင်ါး�ရေးသားး၊ သားမျိုးးသားမျိုးတ်ွမျိုးက္ခာ�ရေးသားး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 ဥပ်ရေးဒီနှှငါး််အညီ့် မျိုးဟု�တ်ွရေးသားး လုံ�ပ််ရိပ််မျိုး�း� လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါး�ခွင်ါး�
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�အတွက်ွ္ခာ က္ခာ�ခံွရိမျိုးည့်််
 �ပ်စ်ားဒီဏ််မျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေးနးက်္ခာဆိုက်္ခာတွွ�တွးဝနမ်ျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ
 တွးဝနရှ်ှိး�ခွင်ါး�။

VGGT၏ အရေးက္ခားင်ါးအထားည့််ရေးဖူး်ရေးရိ� မူျိုးဝးဒီ ဆိုယ်ာခွ�က်္ခာမှျိုး မှျိုးတ်ွသားး�
မျိုးးသားည့််မှျိုးး တွးဝနခံ်ွမုျိုး ဆိုး�သားည့််မှျိုးး လုံတူွစ်ားဦး�၊ အမျိုး�း��ပ်ည့််သူား
ဆိုး�င်ါးရိး ရေးအဂျ�င်ါးစီားမျိုး�း� နှှငါး်် အစားး��ရိမျိုးဟု�တ်ွရေးသားး လုံပ်ု်ရှှိး�သူားမျိုး�း�
က္ခား� ၎င်ါး�တွး�၏ လုံ�ပ််ရိပ််မျိုး�း� နှှငါး်် ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ တွရိး�
ဥပ်ရေးဒီ စားး��မျိုးး��ရေးရိ� မူျိုးဝးဒီမျိုး�း�နှှငါး်် အညီ့် တွးဝနယူ်ာရေးစား�ခွင်ါး� �ဖူစ်ား
ပ်းသားည့််။

Adjudication: the process of making a decision 
by taking into account the facts and the law.

အ�င်င််�ပို�ာ�ေု မြေ�ေရှှိင််��ခံင််� အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် ဥပ်ရေးဒီတွး�က္ခား� 
ထားည့်််သွားင်ါး�စားဉ််း�စားး�ပြီးပီ်� ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာ ခွ�မှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း

Adjudication of title: the process in which 
the parcel boundaries, ownership and 
rights to land are officially determined 
and then recorded in a government run 
registry. Often a certificate is issued to the 
owner. Adjudication does not change the 
boundaries or rights, but rather it recognizes 
the location of boundaries and rights that 
already exist. Also known as “title registration” 
and “first registration”. It can be done in a 
sporadic or systematic way. See “sporadic 
registration” and “systematic registration”. 

လယ်ာယာာမြေ�ေအေည်မ်ြေပိုါက်ိုအ�င်င််�ပို�ာ�ေု မြေ�ေရှှိင််��ခံင််� ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ
နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ အတွး�င်ါး�အတွးမျိုး�း�၊ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသူား အမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာနှှငါး််
 ရေး�မျိုးယားအသံား���ပ်�ခွွငါး်တ်ွး�က္ခား� တွရိး�ဝင်ါး သားတ်ွမှျိုးတ်ွပြီးပီ်� အစားး��ရိ
မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ွါး ရေးရိ�သွားင်ါး��ခွင်ါး�တွး�က္ခား� လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးသားည့််် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း
။

အမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသူားက္ခား� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး လုံက်္ခာမှျိုးတ်ွ ထား�တ်ွရေးပ်�ရေးလုံ်
 ရှှိးပ်းသားည့််။ အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး�တွင်ွါး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ
 အတွး�င်ါး�အတွးနှှငါး်် ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ��ခွင်ါး� မျိုး�ပ်���
 အတွး�င်ါး�အတွး တွည့််ရေးနရိးမျိုး�း�နှှငါး်် ရှှိးပြီးပီ်�ရေးသားး ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခာက္ခား�
 အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ရေးပ်��ခွင်ါး�သားး �ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ “ပ်း�ရှုငုါးးရှု�ငါးု ုမွျိုးတွုံ��တွငါး���
ခွငါး���” နှှငါး်် “က္ခာနဦး� ရေး�မျိုးယားမှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�” လုံး�႔ ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်
ဆိုး�သားည့််။ အဆိုး�ပ်း လုံ�ပ််ငါးန�်က္ခား� ရံိဖူနရံ်ိခွး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ စားနစ်ားတွက္ခာ�
 နည့််�လုံမ်ျိုး��ဖူငါး်် လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးနှး�င်ါးပ်းသားည့််။ “ရံိဖူနရံ်ိခွး မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး
�ခွင်ါး�” နှှငါး်် “စားနစ်ားတွက္ခာ� မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�” တွး�က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။ 

Administrative framework: see 
“organizational framework”.

စီ�ေံအ�ပ်ိုခံု�ပ်ိုဆုို�င််ရာ ေူဝါဒမြေ�ာင််  “အဖ့ူ�အစားည့််�ဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးဝးဒီ
ရေး�းင်ါး” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။
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Adverse possession: the occupation of 
another person’s land without that person’s 
permission, also known as “squatting”. The 
possession by the trespasser, occupier or 
squatter is “adverse” (in the sense of “against”) 
the owner. Adverse possession for a long 
period (the number of years is usually 
specified in law) gives the person possessing 
the land certain rights, the most common 
of which is the right of ownership over the 
land, although easements can also be created 
in some legal systems by long-term use. 
See “limitation period”, “prescription” and 
“squatting”.

ပုို�င််ရှှိင််၏ သို့မြေ�ာဆိုန္ဒဒေပိုါ�ဲ ပုို�င််ဆုို�င််�ခံင််� အ�ခွး�သူားတွစ်ားဦး�
 ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးရေးသားး ရေး�မျိုးက္ခား� အဆိုး�ပ်း ပ်�ဂုျး�လ်ုံ၏ ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာ မျိုးပ်း�� ဝင်ါး
ရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါး�ခွင်ါး�၊ “က္ခာ���ရေးက္ခာ�း်�ခွင်ါး�” ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။ 

က္ခာ���ရေးက္ခာ�း်ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာသူား၊ က္ခာ���ရေးက္ခာ�း်ရေးနထားး�င်ါးသူား သားး� မျိုးဟု�တ်ွ သူားတွ
ပ်း�ပ်း�င်ါး ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုးရှှိး�� က္ခာ���ရေးက္ခာ�း်ရေးနထားး�င်ါးသူား မှျိုး
 ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး�ခွင်ါး�သားည့်် ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ ဆိုနှဒက္ခား� ဆိုန ်က်္ခာ�င်ါးသားည့််် သားရေး�းရှှိး
ရေးန�ခွင်ါး� �ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ သားရေး�းဆိုနှဒမျိုးပ်း�� က္ခားလုံ
ရှှိည့်် ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးလုံး�ခွင်ါး�သားည့်် (က္ခားလုံအတွး�င်ါး�အတွးက္ခား� ဥပ်ရေးဒီ
တွင်ွါး သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�ရေးလုံ ်ရှှိးပ်းသားည့််) ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါးသူားက္ခား�
 မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် ရေး�မျိုးယားပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးခွွငါး််က္ခာ�်သားး� ရေးသားး ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််
မျိုး�း� ရေးပ်�အပ််ရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။ သားး� ရေးသားး်လုံည့််� အခွ� း�ရေးသားး ဥပ်ရေးဒီ
စားနစ်ားမျိုး�း�တွင်ွါး က္ခားလုံရှှိည့်် အသံား���ပ်��ခွင်ါး�မှျိုး အ�ခွး�သူားပ်း�င်ါးရေး�မျိုးရေးပ််
 အထူား�အက္ခာ� း��ခံွစားး�ခွွငါး််မျိုး�း� ဖူနတီ်ွ�ရေးပ်�ရေးလုံ ်ရှှိးပ်းသားည့််။ “က္ခားလုံ
သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာ”၊ “က္ခာ�စားး��ခွင်ါး�” နှှငါး်် “သူားတွပ်း�ပ်း�င်ါး ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး 
ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုးရှှိး�� က္ခာ���ရေးက္ခာ�း်ရေးနထားး�င်ါး�ခွင်ါး�” တွး�က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Agrarian reform: a collection of activities 
and changes designed to alter the ways of 
using land, particularly agricultural land, for 
political, economic and/or social benefits. The 
objectives of an agrarian reform programme 
are generally to improve the levels of 
agricultural production, both qualitatively 
and quantitatively, and to improve the 
standards of living of agricultural producers. 
Such reforms will often involve elements of 
redistribution of land and changes to the 
land tenure system.See “land reallocation” 
and “tenure reform”.

စုီ�က်ိုပိုု�ု�မြေ�ေ �ပိုင််ဆိုင််မြေ�ပိုာင််�လဲ�ခံင််� ရေး�မျိုးယားက္ခား� အထူား�သား�ဖူငါး််
 စားး�က်္ခာပ်� း��ရေး�မျိုးက္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးရိ�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ� နှှငါး််/ သားး�  လုံမုူျိုးရေးရိ�
အက္ခာ� း��အ�မျိုးတ်ွရိရှှိးရေးစားရိနအ်တွက်ွ္ခာ အသံား���ပ်�မုျိုးပံ်�စံား ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�ရိန်
 ရိည့််ရွိယ်ာ�ပ်�လုံ�ပ််ရေးသားး လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် အရေး�ပ်းင်ါး�အလုံ�
မျိုး�း� အး�လံုံ��။

လုံယ်ာရေး�မျိုး ပံ်�စံားရေး�ပ်းင်ါး�လုံ��ခွင်ါး� အစီားအမံျိုး၏ ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း�မှျိုးး
 ရေးယာ��ယာ�အး��ဖူငါး်် စားး�က်္ခာပ်� း��ရေးရိ� လုံ�ပ််ငါးန�် ထား�တ်ွလုံ�ပ််နှး�င်ါးမုျိုး အဆိုငါး််
မျိုး�း�က္ခား� အရိည့််အတွက်ွ္ခာသားးမျိုးက္ခာ အရိည့််အရေးသွား�ပ်း တွး��တွက်္ခာရေးစား
ရိနနှ်ှငါး်် စားး�က်္ခာပ်� း��ရေးရိ� ထွားက်္ခာက္ခာ�နမ်ျိုး�း� ထား�တ်ွလုံ�ပ််သူားတွး�၏ လုံရူေးနမုျိုး
 အဆိုငါး််မျိုး�း�က္ခား� �မျိုးငှါး််တွင်ါးရိန ်�ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ အဆိုး�ပ်း ပံ်�စံားရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�
မုျိုးမျိုး�း�တွင်ွါး ရေး�မျိုးက္ခား� ထားပ််မံျိုး �ဖူန ်ရ်ေးဝ�ခွင်ါး�နှှငါး်် ရေး�မျိုးငှါးး�ရိမ်ျိုး�သံား��စွား�မုျိုး စားနစ်ား
က္ခား� ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ��ခွင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�်အပ်း�င်ါး�မျိုး�း� ပ်းဝင်ါးလုံးရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။ “
ရေး�မျိုးယား �ပ်နလ်ုံည့််ရေးနရိးခွ�ထားး��ခွင်ါး�” နှှငါး်် “ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် 
ငှါးး�ရိမ်ျိုး�သံား��စွား�မုျိုး ပံ်�စံားရေး�ပ်းင်ါး�လုံ��ခွင်ါး�” တွး�က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Alien: person from another country who 
holds a different nationality.

နု္ဒ�င််ငံ်�ခံာ�သို့ာ� အ�ခွး�နှး�င်ါးငံါး၏ နှး�င်ါးငံါးသားး��ဖူစ်ားသားည့််် နှး�င်ါးငံါး�ခွး�သားး�

Allocation: the process of assigning rights to 
land to a person (individual or corporation) 
within the rules defined by the land tenure 
system. Rights can be assigned by the 
sovereign power (nation state or indigenous) 
through original grants or through 
reallocations following expropriation, 
purchase or reallocation. Rights can also 
be allocated by private persons to others 
through sales, leases, inheritance, etc. See 
also “land reallocation”.

ခံ�ဲမြေဝ�ခံင််� 

ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််စားနစ်ားမှျိုး ခွ�မှျိုးတ်ွထားး�သားည့််် စားည့််�မျိုး�ဉ််း�မျိုး�း�နှှငါး််
 အညီ့် ပ်�ဂုျး�လ်ုံတွစ်ားဦး� (လုံပူ်�ဂုျး�လ်ုံ�ဖူစ်ားရေးစား အဖ့ူ�အစားည့််��ဖူစ်ားရေးစား)က္ခား�
 ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ခွ�မှျိုးတ်ွရေးပ်�နှး�င်ါးရေးသားး အခွွငါး််အးဏ်း အပ််နှှင်ါး�
သားည့််် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း။ 

သံား��စွား�ခွွငါး််က္ခား� မူျိုးလုံ အပ််နှှင်ါး�မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� အသံား���ပ်�ပြီးပီ်� အခွ��ပ််အ�ခွး
 အးဏ်း (နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေးဒီသားခံွ အးဏ်းပ်း�င်ါး၏
 ရေးသားး်လုံည့််�ရေးက္ခားင်ါး� ရေး�မျိုးသားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး�၊ ဝယ်ာယူာ�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 �ပ်နလ်ုံည့််ရေးနရိးခွ�ထားး��ခွင်ါး�မျိုး�း� ပြီးပီ်�ရေးနးက်္ခာ �ပ်နလ်ုံည့််ရေးနရိး
ခွ�ထားး��ခွင်ါး�မျိုး�း�မှျိုး ရေးသားး်လုံည့််�ရေးက္ခားင်ါး� အခွွငါး််အးဏ်း အပ််နှှင်ါး�
နှး�င်ါးသားည့််။ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား� လုံပူ်�ဂုျး�လ်ုံတွစ်ားဦး�မှျိုး အ�ခွး�တွစ်ား
ဦး�သားး�  ရေးရိးင်ါး�ခွ��ခွင်ါး�၊ ငှါးး�ရိမ်ျိုး��ခွင်ါး�၊ အရေးမွျိုးရေးပ်��ခွင်ါး� စားသားည့်််နည့််�
လုံမ်ျိုး�မျိုး�း��ဖူငါး််လုံည့််� ခွွ�ရေးဝနှး�င်ါးသားည့််။ “ရေး�မျိုးယား �ပ်နလ်ုံည့်် ရေးနရိး
ခွ�ထားး��ခွင်ါး�” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။ 
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Amalgamation: the joining or unification of 
two or more basic property objects (such as 
land parcels) into one unit. Amalgamation 
will usually require a plan showing the new 
boundaries, and will sometimes need to be 
registered. Also referred to as “consolidation” 
and “merger”. Amalgamation is the opposite 
to division or subdivision. See also “land 
consolidation”, which often occurs on a much 
larger scale.

မြေပိုါင််�စီည်�်�ခံင််� 

နှှစ်ားခွ� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ နှှစ်ားခွ�ထားက်္ခာ ပ်း�ရေးသားး အရေး�ခွခံွ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး ပ်စားစည့််� (
ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ က္ခာ�်သားး� ရေးသားး) မျိုး�း�က္ခား� ရေးပ်းင်ါး��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ တွစ်ားခွ�တွည့််�
�ဖူစ်ားရေးအးင်ါး စား�စားည့််��ခွင်ါး�။ 

ရေးပ်းင်ါး�စားည့််��ခွင်ါး�တွင်ွါး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ အသားစ်ား သားတ်ွမှျိုးတ်ွ
ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ရေးဖူး်�ပ်ရေးသားး ပံ်�စံား လုံး�အပ််ရေးလုံ ်ရှှိးပြီးပီ်� တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိ
တွင်ွါး မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးရိန ်လုံး�အပ််ရေးလုံ ်ရှှိးပ်းသားည့််။ “စား�စားည့််��ခွင်ါး�” နှှငါး်် “
ရေးပ်းင်ါး�စားပ််�ခွင်ါး�” ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်ဆိုး�ပ်းသားည့််။ ရေးပ်းင်ါး�စားည့််��ခွင်ါး�သားည့််
 ခွွ�စားးတ်ွ�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ထားပ််မံျိုးခွွ�စားးတ်ွ�ခွင်ါး�တွး� နှှငါး်် ဆိုန ်က်္ခာ�င်ါးပ်းသားည့််။ 
ကြီးကီ္ခာ�မျိုးး�ရေးသားး ပ်မျိုးးဏ်အတွက်ွ္ခာ �ဖူစ်ားရေးပ််တွတ်ွသားည့်််  

“ရေး�မျိုးယားစား�စားည့််��ခွင်ါး�” က္ခား�လုံည့််� �က္ခာည့်််ပ်း။ 

Appeal: a process for a higher authority to 
review the decision of a lower authority, 
and to make a new decision or to require 
the lower authority to revise the decision 
in accordance with the law. Appeals are 
usually taken to the court, but administrative 
appeals or reviews can be conducted within 
an organization, such as a government or a 
private company.

အယူာခံံ�ခံင််�

အးဏ်းပ်း�င်ါးတွစ်ားဦး�၏ ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာက္ခား� ၎င်ါး�၏ အထားက်္ခာ
 အးဏ်းပ်း�င်ါးတွစ်ားဦး�မှျိုး �ပ်နလ်ုံည့်် သံား��သားပ််ပြီးပီ်� ဥပ်ရေးဒီနှှငါး််အညီ့်
 ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာ အသားစ်ား ခွ�မှျိုးတ်ွရိန ်သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အးဏ်းပ်း�င်ါးမှျိုး
 ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာက္ခား� �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရိန ်လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း� လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးသားည့်််
 လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း�ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ အယူာခံွမျိုး�း�က္ခား� ရေးယာ��ယာ�အး��ဖူငါး််
 တွရိး�ရံု� �သားး�  ဦး�တွး�က်္ခာရေးလုံားက်္ခာထားး�ရေးသားး်လုံည့််� စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး
 အယူာခံွမျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ �ပ်နလ်ုံည့််သံား��သားပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� အစားး��ရိ
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပ်�ဂုျလုံးက္ခာ က္ခာ�မုျိုးဏီ်မျိုး�း�အတွင်ွါး� တွင်ွါးပ်င်ါး လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးနှး�င်ါး
ပ်းသားည့််။ 

Arbitration: a form of judging or decision 
making outside the court system, in which 
a person looks at the facts and the law, and 
forms a conclusion. Depending on whether 
the people in dispute agree (or if the law 
specifies), then the decision can have the 
legal effect as if it were a court order. 

ခံံ�သို့ောဓုိ�ေင််် စီ�ရင််ဆံို���ေတ််�ခံင််� 

တွရိး�ရံု� ��ပ်င်ါးပ်တွင်ွါး တွစ်ားစံား�တွစ်ားရေးယားက်္ခာမှျိုး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�နှှငါး််
 ဥပ်ရေးဒီမျိုး�း�က္ခား� ရေးထားးက်္ခာရုုပြီးပီ်� ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာ ခွ�သားည့််် အက္ခာ��ဖူတ်ွ
�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာခွ��ခွင်ါး� ပံ်�စံား။

အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးတွင်ွါး ပ်းဝင်ါးသူားမျိုး�း�မှျိုး သားရေး�းတွ�ူခွင်ါး�ရေးပ်် မူျိုးတွည့််
ပြီးပီ်� (သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဥပ်ရေးဒီမှျိုး သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး��ခွင်ါး� ရှှိးပ်းက္ခာ) အဆိုး�ပ်း
 ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာသားည့်် တွရိး�ရံု� � ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာ က္ခာ�်သားး�  ဥပ်ရေးဒီအရိ
 အသားက်္ခာဝင်ါး နှး�င်ါးသားည့််။

Arbitrary loss: a loss that occurs without 
any proper foundation, particularly any legal 
foundation or following the procedures. It 
includes cases such as forced evictions – 
where people are made to leave their homes 
and lands or forest, or to give up their fishery 
rights.

အတ်တ မြေန်ာ ေတု် ဆံို���ေတ််ခံုက်ိုမြေ�ကိုာင််် ဆံို��ရှူံး�းံ�ေု

ဥပ်ရေးဒီ အရေး�ခွအ�မျိုးစ်ားမျိုးရှှိး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ လုံ�ပ််ထံား��လုံ�ပ််နည့််�မျိုး�း�က္ခား� 
လုံး�က်္ခာနး�ခွင်ါး� မျိုးရှှိး�� �ဖူစ်ားရေးပ််လုံးရေးသားး ဆံို��ရှုရုးံ�မုျိုး။ 

အဆိုး�ပ်း ဆံို��ရှုရုးံ�မုျိုးမျိုး�း�တွင်ွါး လုံပူ်�ဂုျး�လ်ုံမျိုး�း�က္ခား� ၎င်ါး�တွး�၏ အးမ်ျိုး နှှငါး််
 ရေး�မျိုးယားမျိုး�း�မှျိုး ထွားက်္ခာသွားး�ရိန ်အတွင်ါး�အ�က္ခာပ်် ရေးမျိုးးင်ါး�ထား�တ်ွ�ခွင်ါး�
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ငါးး�ဖူမ်ျိုး�လုံ�ပ််ငါးန�်ဆိုး�င်ါးရိး ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� စွားန ်ခ်ွဲလှုံတ်ွရေးစား
�ခွင်ါး�တွး�က္ခာ�်သားး� ရေးသားး အတွင်ါး�အ�က္ခာပ်် နှှင်ါးထား�တ်ွ�ခွင်ါး�က္ခားစားစမျိုး�း� ပ်းဝင်ါး
သားည့််။

Assignment: the process or the document of 
transfer of property rights from one person 
to another, for example in a sale or lease. See 
“transfer”.

ခံန် ်အ်ပ်ို�ခံင််�

လုံတူွစ်ားဦး�မှျိုး ၎င်ါး�၏ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� အ�ခွး�သူားတွစ်ားဦး�သားး�
 လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�သားည့််် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း သားး� မျိုးဟု�တ်ွ စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�၊ ဥပ်မျိုးး 
ရေးရိးင်ါး�ခွ��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ငှါးး�ရိမ်ျိုး��ခွင်ါး�။

“လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး��ခွင်ါး�” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။ 



6THE ABC OF LAND TENURE မြေ�ေယာာလုုပ််ပုု်င််ခွွင်််နှှင််် ပ်တ််သက််မြေသာအသးု�အနှှ�န်း�်ေ�ာ� 

Beneficiaries: those people who benefit 
from a decision, programme or action.

အကိုု�ု�ခံံစီာ�ခံ�င််် ရုှှိသူို့ေုာ� ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာတွစ်ားခွ�၊ အစီားအမံျိုးတွစ်ားခွ� 
သားး� မျိုးဟု�တ်ွ လုံ�ပ််ရိပ််တွစ်ားခွ�မှျိုး အက္ခာ� း��ခံွစားး�ခွွငါး်် ရှှိးသူားမျိုး�း�။

Boundary: the separation between two 
distinct property objects or areas. Boundaries 
are used to describe the division between 
features with different administrative, legal, 
land-use, topographic, etc., characteristics. 
Boundaries can be identified either 
by physical objects placed on or near 
the separation line to mark it, or by an 
imaginary line shown on a map or plan. The 
International Federation of Surveyors (FIG) 
defines boundary as follows:

• Boundaries of parcels can be defined by 
physical demarcation on the ground or by 
a mathematical description usually based 
on a co-ordinate system. The accuracy 
and cost of cadastral surveys is dependent 
on the accuracy needed for boundary 
descriptions. The accuracy should reflect 
factors such as the value of the land, the 
risk and costs of land disputes, and the 
information needs of the users …

Also known as “perimeter”.

န်ယ်ာန်ေုုတ်် သီား��ခွး� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးမျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဧရိးယားမျိုး�း�အ�က္ခား�
 ခွွ��ခွး�ထားး�မုျိုး။

နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း�က္ခား� မျိုးတွရူေးသားး စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး၊ ဥပ်ရေးဒီ၊ ရေး�မျိုးယားအသံား���ပ်�
မုျိုး၊ ရေး�မျိုးမျိုး�က်္ခာနှှး�ပ်င်ါးအရေးနအထားး� စားသားည့််် သားရေး�းသား�းဝမျိုးတွူ
သားည့််် အခွ�က်္ခာမျိုး�း�အ�က္ခား� ကွ္ခာ��ပ်း�မုျိုးက္ခား� ရေးဖူး်�ပ်ရိန ်အသံား���ပ်�သားည့််။ 
နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း�က္ခား� ခွွ��ခွး�သားည့််် မျိုး�ဉ််း�ရေးပ််တွင်ွါး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အန�ီအနး�
တွင်ွါး ပ်စားစည့််�မျိုး�း� ခွ�ထားး��ခွင်ါး��ဖူငါး်် လုံည့််�ရေးက္ခားင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေး�မျိုးပံ်�
ရေးပ်် သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပံ်�စံားရေးပ််တွင်ွါး စားးတွတ ဇူးမျိုး�ဉ််း�ရေး�က္ခားင်ါး� တွစ်ားရေး�က္ခားင်ါး�
 ရေးရိ�ဆွို�၍ရေးသားး်လုံည့််�ရေးက္ခားင်ါး� သားတ်ွမှျိုးတ်ွနှး�င်ါးသားည့််။ နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား
 တွး�င်ါး�တွးရေးရိ�ပ်ည့်းရှှိင်ါးမျိုး�း� အစားည့််�အရံု�� (FIG) မှျိုး နယ်ာနးမျိုးးတ်ွက္ခား� 
ရေးအးက်္ခာပ်းအတွး�င်ါး� အဓးပု်းယ်ာ သားတ်ွမှျိုးတ်ွပ်းသားည့််။ 

ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာနယ်ာနးမျိုးးတ်ွက္ခား� ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး ရု�ပ််ဝတုွ��ဖူငါး် ်မျိုး�ဉ််း�သားး�
 သားတ်ွမှျိုးတ်ွ၍ရေးသားး်လုံည့််�ရေးက္ခားင်ါး� ရေးယာ��ယာ�အး��ဖူငါး် ်က္ခား��သား
ဒီးနးတ်ွ စားနစ်ားက္ခား� အရေး�ခွခံွပြီးပီ်� က္ခားန�်ဂျဏ်န�်�ဖူငါး် ်ရေးဖူး်�ပ်�ခွင်ါး��ဖူငါး််
ရေးသားး်လုံည့််�ရေးက္ခားင်ါး� သားတ်ွမှျိုးတ်ွနှး�င်ါးသားည့််။ ကွ္ခာင်ါး�ရေး�မျိုးပံ်�မျိုး�း�၏ တွးက္ခာ�
မုျိုးနှှငါး် ်စားရိးတ်ွသားည့်် နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ ရေးဖူး်�ပ်ခွ�က်္ခာက္ခား� မျိုးည့််မျိုးာတွးတွးက္ခာ�က္ခာ�
 လုံး�အပ််သားည့်် ဆိုး�သားည့််် အခွ�က်္ခာရေးပ်် မူျိုးတွည့််ပ်းသားည့််။ တွးက္ခာ�
မုျိုးတွင်ွါး ရေး�မျိုးတွနဖ်ူး��၊ ရေး�မျိုးဆိုး�င်ါးရိး အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း� �ဖူစ်ားရေးပ်် နှး�င်ါးရေး�ခွ
နှှငါး် ်စားရိးတ်ွ၊ အသံား���ပ်�သူားမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ လုံး�အပ််ရေးသားး သားတွင်ါး�
အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ က္ခာ�သ်ားး� ရေးသားး အခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ထားင်ါးဟုပ််ရေးစားရိမျိုးည့်် 
�ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ “အနး�သားတ်ွ အက္ခာ�ယ်ာအဝန�်” ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်သားည့််။ 

Boundary marking: in the case of physical 
marking, the process of fixing the location of 
boundaries of an object or area, using marks 
or features on the ground, either natural 
or artificial. Boundary marking can also be 
shown on a map, using lines and coordinates. 

န်ယ်ာန်ေုုတ်် ေှတ််သို့ာ�ခံုက်ို အရိးဝတုွ�မျိုး�း��ဖူငါး်် မှျိုးတ်ွသားး��ခွင်ါး�တွင်ွါး
 ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး သား�းဝအတွး�င်ါး� �ဖူစ်ားရေးစား လုံမှူျိုး လုံ�ပ််ယူာ၍ �ဖူစ်ားရေးစား
 အမှျိုးတ်ွအသားး�မျိုး�း� သားးသားးရေးစားမျိုးည့််် အရိးမျိုး�း�က္ခား� အသံား���ပ်�ပြီးပီ်�
 ရေး�မျိုးရေးနရိး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဧရိးယားတွစ်ားခွ�၏ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ ရေးနရိးက္ခား� ပံ်�ရေးသား
 သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�။

နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ မှျိုးတ်ွသားး�ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ရေး�မျိုးပံ်�ရေးပ််တွင်ွါး မျိုး�ဉ််း�မျိုး�း� က္ခား��သားဒီး
နးတ်ွမျိုး�း��ဖူငါး််လုံည့််� �ပ်သားနှး�င်ါးသားည့််။

Boundary marker: a physical feature that 
is used to show a point on the boundary, 
often at a point where the direction of the 
boundary changes direction. It can be made 
of any material, but should be permanent 
and difficult to move. Boundary markers are 
very important where there is no physical 
feature defining the boundary.

န်ယ်ာန်ေုုတ်် အေှတ််အသို့ာ� မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ၏ 
ဦး�တွည့််ခွ�က်္ခာ ရေး�ပ်းင်ါး�သွားး�သားည့််် အမှျိုးတ်ွတွင်ွါး နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ၏ 

အမှျိုးတ်ွက္ခား� �ပ်ရိးတွင်ွါး အသံား���ပ်�သားည့််် သားးသားးရေးစားမျိုးည့််် အရိးဝတုွ�။

မျိုးည့််သားည့်််ပ်စားစည့််�က္ခား�မျိုးဆိုး� အသံား���ပ်�နှး�င်ါးရေးသားး်လုံည့််� ရေးရိရှှိည့််
တွည့််တံွပ်ြီးပီ်� ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရိန ်မျိုးလုံယ်ွာကူ္ခာသားည့််် ပ်စားစည့််� �ဖူစ်ားသားငါး််
ပ်းသားည့််။ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွက္ခား� သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိန ်သားးသားးသားည့်််အရိးမျိုး�း� မျိုးရှှိး
သားည့််် အခွးတွင်ွါး နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ အမှျိုးတ်ွအသားး�မျိုး�း�မှျိုးး အလုံနွ ်အရေးရိ�
ပ်းပ်းသားည့််။
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Building approval: the government-run 
system for investigating an application 
to construct a building and assessing the 
compliance of the application against the 
standards set by law or regulations. Usually, 
an approval document is issued by the 
government if everything is correct. Also 
known as “construction approval”.

အမြေဆိုာက်ိုအအံ� ခံ�င်််�ပို�ခံုက်ို အရေးဆိုးက်္ခာအအံ�ရေးဆိုးက်္ခာလုံ�ပ််ရိန်
 ရေးလုံားက်္ခာထားး�လုံးမုျိုးက္ခား� ရေးလုံလ်ုံးစံား�စားမ်ျိုး�ပြီးပီ်� ဥပ်ရေးဒီနှှငါး်် စားည့််�မျိုး�ဉ််း�
မျိုး�း�မှျိုး ခွ�မှျိုးတ်ွထားး�သားည့််် စံားနှှ�န�်မျိုး�း�နှှငါး်် က္ခား�က်္ခာညီ့်မုျိုး ရှှိးမျိုးရှှိး တွး�က်္ခာဆိုး�င်ါး
စားစ်ားရေးဆို� အက္ခာ��ဖူတ်ွသားည့််် အစားး��ရိလုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း။

ရေးယာ��ယာ�အး��ဖူငါး်် အး�လံုံ��မှျိုးနက်္ခာနပ််းက္ခာ အစားး��ရိမှျိုး ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာ
 စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�တွစ်ားခွ� ထား�တ်ွရေးပ်�ပ်းသားည့််။ “ရေးဆိုးက်္ခာလုံ�ပ််ခွွငါး််” ဟု�
လုံည့််� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။ 
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Cadastre: a key land administration record, 
which is based on land parcels, that is 
used for land management purposes. The 
International Federation of Surveyors (FIG) 
defines the cadastre as follows:

• A cadastre is normally a parcel based and up-
to-date land information system containing 
a record of interests in land (i.e. rights, 
restrictions and responsibilities). It usually 
includes a geometric description of land 
parcels, usually represented on a cadastral 
map, linked to other records describing the 
nature of the interests, and ownership or 
control of those interests, and often the value 
of the parcel and its improvements. It may be 
established for fiscal purposes (e.g. valuation 
and equitable taxation), legal purposes, … to 
assist in the management of land and land 
use (e.g. for planning and other administrative 
purposes), and enables sustainable 
development and environmental protection.

ကို�င််�မြေ�ေပံို� သုို့�ေဟု�တ်် ကို�က်ိုစုီတ််မြေ�ေပံို� ရေး�မျိုးယားခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုးအတွက်ွ္ခာ
 ရိည့််ရွိယ်ာအသံား���ပ်�သားည့််် ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�ရေးပ်် အရေး�ခွခံွသားည့််် အရေးရိ�
ပ်းသားည့််် ရေး�မျိုးယားစီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�။ နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား တွး�င်ါး�တွး
သူားမျိုး�း� အစားည့််�အရံု�� (FIG) မှျိုး ကွ္ခာင်ါး�ရေး�မျိုးပံ်�က္ခား� ရေးအးက်္ခာပ်းအတွး�င်ါး�
 သားတ်ွမှျိုးတ်ွသားည့််။

ကွ္ခာင်ါး�ရေး�မျိုးပံ်� ဆိုး�သားည့််မှျိုးး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာက္ခား� အရေး�ခွခံွပြီးပီ်� ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး
 အခွ�က်္ခာမျိုး�း� (ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််၊ သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း� နှှငါး်် တွးဝနရှ်ှိးမုျိုးမျိုး�း�
) မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�ပ်းဝင်ါးရေးသားး ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး ရေးနးက်္ခာဆံို��အရေး�ခွအရေးန
 အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း� ပ်းဝင်ါးသားည့််် စားနစ်ား �ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ ရေးယာ��ယာ�
အး��ဖူငါး်် ကွ္ခာင်ါး�ရေး�မျိုးပံ်�တွင်ွါး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�၏ ပံ်�သားဏ္ဍားန ်က္ခား� ကွ္ခာင်ါး�
ရေး�မျိုးပံ်�ရေးပ််တွင်ွါး ရေးဖူး်�ပ်ပြီးပီ်� ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာမျိုး�း�၏ သားရေး�း
က္ခား� ရေးဖူး်�ပ်သားည့််် အ�ခွး� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�မျိုး�း�နှှငါး်် ခွ� းတ်ွဆိုက်္ခာထားး�က္ခား
 အဆိုး�ပ်း ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသူား သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 ထားးန�်ခွ��ပ််ခွွငါး််ရှှိးသူား နှှငါး်် ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာတွနဖ်ူး��နှှငါး်် �ပ်င်ါးဆိုင်ါးမုျိုးမျိုး�း�လုံည့််�
 ပ်းဝင်ါးသားည့််။ ကွ္ခာင်ါး�ရေး�မျိုးပံ်�မျိုး�း�က္ခား� ရေးငါးရွေး�က္ခာ�ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း� (
ဥပ်မျိုးး တွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိနနှ်ှငါး်် ရေး�မျိုးယားခွွန ်သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိန)်၊ ဥပ်ရေးဒီ
ရေး�က္ခားင်ါး� ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း�၊ ရေး�မျိုးယားနှှငါး်် ရေး�မျိုးယားအသံား��ခွ�မုျိုးက္ခား�
 စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�ရိးတွင်ွါး အရေးထားးက်္ခာအပ်ံ်�ပ်�ရေးစားရိန ်(ဥပ်မျိုးး စီားမံျိုးက္ခားန�်ရေးရိ�ဆွို�
�ခွင်ါး�နှှငါး်် အ�ခွး� စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�ရေးရိ�ဆိုး�င်ါးရိး ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း�) နှှငါး််
 ရေးရိရှှိည့််တွည့််တံွရ်ေးသားး ဖံ့ူဖြိုးပြီးဖူး��မုျိုး နှှငါး်် ပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါး က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးရိ�
အတွက်ွ္ခာ အသံား���ပ်�နှး�င်ါးရေးစားရိန ်ရိည့််ရွိယ်ာလုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးသားည့််။

Cadastral index map: a map showing all 
land within a specific area, including parcel 
boundaries, administrative boundaries, unique 
parcel identifiers, roads and administrative 
names. A map showing all the properties 
that are registered in the land registry can be 
known as a “registry index map”

ကို�က်ိုစုီတ််မြေ�ေပံို� သုို့�ေဟု�တ်် ကို�င််�မြေ�ေပံို� အညှွှန်�်မြေ�ေပံို� ရေးဒီသားတွစ်ား
ခွ�အတွင်ွါး�ရှှိး ရေး�မျိုးယားမျိုး�း�၏ ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း�၊ စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး
ဆိုး�င်ါးရိး နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း�၊ ထူား��ခွး�ရေးသားး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ အမှျိုးတ်ွအသားး�
မျိုး�း�၊ လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�နှှငါး်် စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး အမျိုးည့််မျိုး�း� ရေးဖူး်�ပ်ထားး�
ရေးသားး ရေး�မျိုးပံ်�။

ရေး�မျိုးယားမှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ွါး မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးထားး�ရေးသားး ရေး�မျိုးယားမျိုး�း�အး�လံုံ��က္ခား� 
ရေးဖူး်�ပ်သားည့််် ရေး�မျိုးပံ်�က္ခား� “မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�အညွှနှ�်ရေး�မျိုးပံ်�” ဟု� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။

Cadastral map: an official map showing a 
land parcel’s boundaries, its unique parcel 
number and often details of the adjoining 
parcels and roads. Cadastral maps may also 
show land uses, such as buildings.

ကို�က်ိုစုီတ််မြေ�ေပံို� သုို့�  အခံ�န်မ်ြေတ်ာမ်ြေ�ေပံို� \ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာတွစ်ားကွ္ခာက်္ခာ၏ 
နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း�၊ ၎င်ါး�၏ က္ခား�ယ်ာပ်း�င်ါး အကွ္ခာက်္ခာအမှျိုးတ်ွနှှငါး်် တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိ
တွင်ွါး ထားး�ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာနှှငါး်် ထားးစားပ််ရေးနရေးသားး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�
၏ အရေးသား�စားးတ်ွအခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ရေးဖူး်�ပ်သားည့််် တွရိး�ဝင်ါး ရေး�မျိုးပံ်�
�ဖူစ်ားသားည့််။ ကွ္ခာင်ါး�ရေး�မျိုးပံ်��ပ်ရေး�မျိုးပံ်�တွင်ွါး အရေးဆိုးက်္ခာအအံ�မျိုး�း� က္ခာ�်သားး�
ရေးသားး ရေး�မျိုးယားအသံား��ခွ�မုျိုးက္ခား�လုံည့််� �ပ်သားနှး�င်ါးသားည့််။ 

Cadastral surveying: the identification, 
measurement and recording of land parcel 
boundaries and other objects.

ကို�က်ိုစုီတ််မြေ�ေပံို� သုို့�ေဟု�တ်် အခံ�န်မ်ြေတ်ာမ်ြေ�ေတု်�င််�တ်ာ��ခံင််�
 လ�ပ်ိုင်န်�် ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး�အရိးမျိုး�း�က္ခား� 
ရေးဖူး်ထား�တ်ွ သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�၊ တွး�င်ါး�တွး�ခွင်ါး�နှှငါး်် မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး�ခွင်ါး�

Certificate: see “land certificate”. လက်ိုေှတ်် “ရေး�မျိုးယားလုံက်္ခာမှျိုးတ်ွ” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

C
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Collective ownership: situation in which the 
holders of the tenure rights are clearly defined 
as a collective group, whether as a group of 
individuals or as members of an association. 
The rights are owned for the benefit of the 
members of the group. Generally, decisions on 
the use of the rights are made by the collective 
group as a whole, sometimes by a majority 
vote. Members of the group can change over 
time, but the nature of the ownership being 
collective remains the same. See “common 
property” and “communal ownership”.

စီ�မြေပိုါင််� ပုို�င််ဆုို�င််ေု လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း� က္ခား� ရိရှှိးထားး�
သူားမျိုး�း�သားည့်် လုံတူွစ်ားစား� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အဖ့ူ�အစားည့််�တွစ်ားခွ�၏ အဖ့ူ�ဝင်ါး
မျိုး�း� ပ်းဝင်ါးသားည့််် အစား�အရေးပ်းင်ါး�တွစ်ားခွ�မှျိုး ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသားည့််ဟု� ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�
စွားး သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�ရေးသားး အရေးနအထားး� �ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
မျိုး�း�က္ခား� အဖ့ူ�ဝင်ါးမျိုး�း�၏ အက္ခာ� း��စီား�ပွ်း�အတွက်ွ္ခာ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသားည့််။

ရေးယာ��ယာ�အး��ဖူငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� အသံား���ပ်�ပံ်�ဆိုး�င်ါးရိး
 ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ထားး�အစား�အရေးပ်းင်ါး�မှျိုး တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိတွင်ွါး ဆိုနှဒမျိုး�
ရေးပ်�သားည့််် စားနစ်ား�ဖူငါး်် စား�ရေးပ်းင်ါး� လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးသားည့််။ အဖ့ူ�ဝင်ါးမျိုး�း�သားည့််
 တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိ ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�နှး�င်ါးရေးသားး်လုံည့််� အစား�အရေးပ်းင်ါး�၏ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး
မုျိုး သား�းဝသားည့်် မျိုးရေး�ပ်းင်ါး�မျိုးလုံ� ရှှိးမျိုးည့််�ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ “�ံ�ပ်စားစည့််�” 
နှှငါး်် “�ံ�ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး” တွး�က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။ 

Common property: tenure rights to land 
or other natural resource for which people, 
either as a group of individuals or as a more 
formally recognized community, have rights 
in common with others in the group or 
community. The community makes decisions 
about and controls the use of the common 
property, sometimes by a majority vote, and 
the community can exclude non-members 
from using it. See “communal ownership”.

�ံ�ပိုစီစည်�် ရေး�မျိုးယားက္ခား�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�  သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 အ�ခွး� သား�းဝအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား တွစ်ားခွ�ခွ�က္ခား� အသံား��ခွ� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
က္ခား� လုံတူွစ်ားစား� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ တွရိး�ဝင်ါး အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ထားး�ရေးသားး အစား�
အဖ့ူ� အတွင်ွါး�မှျိုး ပ်းဝင်ါးသူားတွး�င်ါး�သားည့်် အ�ခွး�အဖ့ူ�ဝင်ါးမျိုး�း� နည့််�တွ ူ
လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် တွညီူ့်စွားး ရှှိး�ခွင်ါး�။ 

အစား�အဖ့ူ�သားည့်် အဆိုး�ပ်း �ံ�ပ်စားစည့််�က္ခား� အသံား���ပ်��ခွင်ါး� ဆိုး�င်ါးရိး
 ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် ထားးန�်ခွ��ပ််မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိတွင်ွါး ဆိုနှဒ
မျိုး�ရေးက္ခားက်္ခာခံွ�ခွင်ါး��ဖူငါး်် စား�ရေးပ်းင်ါး� ဆံို���ဖူတ်ွပြီးပီ်� �ံ�ပ်စားစည့််�က္ခား� အဖ့ူ�ဝင်ါး
မှျိုး အပ် အသံား��မျိုး�ပ်�နှး�င်ါးရေးစားရိန ်လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးနှး�င်ါးသားည့််။ “အစား�အဖ့ူ�
 ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Common rights: rights held in common 
property.

�ံ�လ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င်််ေုာ� �ံ�ပ်စားစည့််�အတွက်ွ္ခာ ရိရှှိးထားး�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
မျိုး�း�။

Commons: a term used to describe common 
property.

�ံ� �ံ�ပ်စားစည့််�က္ခား� ရေးဖူး်�ပ်ရိးတွင်ွါး သံား��ရေးသားး စားက္ခား�လံုံ��။

Communal ownership: ownership of tenure 
rights by the community as a whole. It often 
includes rights to pastures and forest that the 
whole community can exercise, but excludes 
private homes and fields. In communal 
ownership, members of the community have 
the right to use, but they might not have 
the right to transfer their right to others, or 
they may have very limited rights to transfer. 
Decisions about the communally owned rights 
are made by the community as a whole. A 
person obtains ownership of communal rights 
by becoming a member of the community, 
such as by birth or marriage. See “collective 
ownership” and “common property”.

အစီ�အေ့ဲ ပုို�င််ဆုို�င််ေု လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း� က္ခား� လုံမုူျိုးအစား�အဖ့ူ�
 တွစ်ားခွ�လံုံ��မှျိုး ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး�ခွင်ါး�။ 

တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိတွင်ွါး စားး�က္ခာ�က်္ခာရေး�မျိုးနှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�က္ခား� အစား�အဖ့ူ�
တွစ်ားခွ�လံုံ��မှျိုး အသံား���ပ်�ခွွငါး်် 

ပ်းဝင်ါးရေးသားး်လုံည့််� တွစ်ားဦး�တွည့််�ပ်း�င်ါး� အးမ်ျိုးမျိုး�း�နှှငါး် ်လုံယ်ာကွ္ခာင်ါး�မျိုး�း�
ရေးတွး ်မျိုးပ်းဝင်ါးပ်း။  အစား�အဖ့ူ� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးတွင်ွါး အစား�အဖ့ူ�ဝင်ါးမျိုး�း�သားည့်် 
အသံား���ပ်�ခွွငါး် ်ရှှိးရေးသားး်လုံည့််� အဆိုး�ပ်း အသံား���ပ်�ခွွငါး်က်္ခား� အ�ခွး�သူားတွစ်ား
ဦး�သားး�  မျိုးလုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�နှး�င်ါး�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ခွွငါး် ်အက္ခာန ်အ်သားတ်ွ
တွင်ါး��က္ခာပ််�ခွင်ါး� တွး�  �ဖူစ်ားနှး�င်ါးပ်းသားည့််။ အစား�အဖ့ူ�မှျိုး ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးရေးသားး
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်မ်ျိုး�း�ဆိုး�င်ါးရိး ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� အစား�အဖ့ူ�မှျိုး ခွ�မှျိုးတ်ွ
သားည့််။ လုံတူွစ်ားဦး�သားည့်် အစား�အဖ့ူ�အတွင်ွါး� ရေးမွျိုး�ဖွူး��ခွင်ါး�မှျိုး �ဖူစ်ားရေးစား
 လုံက်္ခာထားပ််�ခွင်ါး�မှျိုး�ဖူစ်ားရေးစား အဖ့ူ�ဝင်ါးအ�ဖူစ်ား ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာလုံး�ခွင်ါး��ဖူငါး််
 အစား�အဖ့ူ�ဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်မ်ျိုး�း�က္ခား� ရိရှှိးနှး�င်ါးသားည့််။ “စား�ရေးပ်းင်ါး�
ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး” နှှငါး် ်“�ံ�ပ်စားစည့််�” တွး�က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။ 
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Compensation: in the context of 
expropriation, an amount of money or 
another type of asset (such as land), which 
is equivalent in value to the land that was 
expropriated, that is given to the owner to 
cover the loss to the owner. The compensation 
should put the former owner in the same 
position as he or she was in before the 
expropriation occurred (as far as practicable). 
Compensation can sometimes be provided to 
those with lesser rights, such as tenants, when 
the property is expropriated. Also known as 
“just compensation” or “fair compensation”. 
See “equivalence”

မြေလုာမ်ြေ�ကို� ရေး�မျိုးသားးမ်ျိုး��ခွင်ါး�နှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််ပြီးပီ်� ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ ဆံို��ရှုရံုု�မုျိုး
အတွက်ွ္ခာ ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�ရေးပ်�ရေးသားး သားးမ်ျိုး�ယူာလုံး�က်္ခာသားည့််် ရေး�မျိုးနှှငါး်် တွနဖ်ူး��
�ခွင်ါး� ညီ့်မျိုးာရေးသားး ရေးငါးရွေး�က္ခာ� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အ�ခွး� (ရေး�မျိုးက္ခာ�်သားး� ရေးသားး) 
ပ်စားစည့််�။ ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�သားည့်် ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးအတွက်ွ္ခာ ရေး�မျိုးသားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး� မျိုးခံွ
ရိမီျိုး အရေးနအထားး�က္ခား� (တွတ်ွနှး�င်ါးသားမျိုးာ) �ပ်နလ်ုံည့်် ရိရှှိးရေးစားနှး�င်ါးရိမျိုးည့််
 �ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိတွင်ွါး သားးမ်ျိုး�ယူာလုံး�က်္ခာက္ခာရေးသားး ရေး�မျိုး၏
 ရေး�မျိုးငှါးး�က္ခာ�်သားး� ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ပ်း�မျိုးး�နည့််�သူားသားး�  ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ� ရေးပ်�
နှး�င်ါးပ်းသားည့််။ “တွရိး�နည့််�လုံမ်ျိုး�က္ခာ�ရေးသားး ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�” သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 “မျိုးာတွရေးသားး ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�” ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။ “ညီ့်မျိုးာ�ခွင်ါး�” 
က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။ 

Compliance: following the rules and 
acting in accordance with the procedures, 
particularly as specified in legislation or 
guidelines.

လု�က်ိုန်ာေု ရုှှိ�ခံင််� ဥပ်ရေးဒီ သားး� မျိုးဟု�တ်ွ လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�တွင်ွါး
 သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�သားည့်််အတွး�င်ါး� ဥပ်ရေးဒီက္ခား� လုံး�က်္ခာနး�ခွင်ါး�နှှငါး်် 
လုံ�ပ််ထံား��လုံ�ပ််နည့််�မျိုး�း�နှှငါး်် အညီ့် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ�ခွင်ါး�။

Compulsory acquisition/purchase: see 
“expropriation”.

အတ်င််�အ�ကိုပ်ို ရယူာ�ခံင််�/ ဝယ်ာယူာ�ခံင််� “သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး�” က္ခား�
 �က္ခာည့်််ပ်း။

Concession: the right to use and occupy 
land that is owned by another person for 
a specified time, by means of a contract 
in association with a specific enterprise or 
business. The right to the land is simply one 
part of the overall agreement. The word is 
sometimes used interchangeably with “lease” 
and is regarded as a property right.

မြေ�ေင်ာှ�ရေ်� စီ��ပို�ာ�မြေရ�လ�ပ်ို�ခံင််� တွစ်ားဦး�တွစ်ားရေးယားက်္ခာပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး
ရေးသားး ရေး�မျိုးက္ခား� အဖ့ူ�အစားည့််�တွစ်ားခွ� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ လုံ�ပ််ငါးန�်တွစ်ားခွ��ဖူငါး််
 စားးခွ��ပ််စားးတွမ်ျိုး�ခွ��ပ််ဆိုး�က္ခား သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�ရေးသားး အခွ� းနက်္ခားလုံ
အတွင်ွါး� အသံား��ခွ�ခွွငါး််။ 

ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မှျိုးး သားရေး�းတွညီူ့်ခွ�က်္ခာတွစ်ားခွ�လံုံ��၏
 အစားးတ်ွအပ်း�င်ါး�တွစ်ားခွ�သားး �ဖူစ်ားသားည့််။ ဤစားက္ခား�လံုံ��က္ခား� “ရေး�မျိုးငါးးှ�
ရိမ်ျိုး��ခွင်ါး�” နှှငါး်် အလုံ�အလှုံယ်ာ အသံား���ပ်�ရေးလုံ ်ရှှိးပ်းသားည့််။ 

Condominium: a system for dividing a 
property into parts that are owned by two or 
more individuals, with a commonly owned 
area, and also a “condominium association” 
(which is a type of company) to own and 
manage the commonly owned area. This 
form of co-ownership of property is common 
for apartment blocks and offices, but can be 
used for any type of property where there is 
some commonly owned area. Also known as 
“strata title” in some legal systems.

ကို�န်ဒု်�ေ�န်�ယံာ လုံနှူှစ်ားဦး�နှှငါး််အထားက်္ခာမှျိုး �ံ�အး��ဖူငါး်် ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးရေးသားး 
ရေး�မျိုးယားပ်စားစည့််�တွစ်ားခွ�က္ခား� အပ်း�င်ါး�ပ်း�င်ါး� စားးတ်ွခွွ�သားည့််် စားနစ်ား နှှငါး်် အဆိုး�ပ်း
 �ံ�ပ်း�င်ါးရေးသားး ရေး�မျိုးရေးနရိးက္ခား� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး ခွန ်ခ်ွဲခွွ�မျိုးည့််် “ကွ္ခာနဒ်ီး�မီျိုးနယံီာ အဖ့ူ�
အစားည့််�” (အ�ခွး� က္ခာ�မုျိုးဏီ်အမျိုး� း��အစားး�တွစ်ားခွ�)။ ဤက္ခာ�်သားး�  ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး
မုျိုးပ်စားစည့််�တွစ်ားခွ�က္ခား� ပူ်�တွွ�ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး�ခွင်ါး�သားည့်် တွး�က်္ခာခွန�်မျိုး�း�နှှငါး်် ရံု� �
ခွန�်မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ အသံား��မျိုး�း�ရေးသားး်လုံည့််� အ�ခွး� မျိုးည့််သားည့််် �ံ�ပ်း�င်ါး
ရေးနရိးအတွက်ွ္ခာမျိုးဆိုး� အသံား���ပ်�နှး�င်ါးပ်းသားည့််။ အခွ� း�ရေးသားး ဥပ်ရေးဒီ စားနစ်ား
မျိုး�း�တွင်ွါး “အလုံးှလုံး�က်္ခာ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး”ဟု� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။ 



11THE ABC OF LAND TENURE မြေ�ေယာာလုုပ််ပုု်င််ခွွင်််နှှင််် ပ်တ််သက််မြေသာအသးု�အနှှ�န်း�်ေ�ာ� 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Conflicts: disagreements where two or 
more parties have different views on 
something or want different outcomes. 
Conflict is very common, but usually people 
reach agreement or acceptance through 
discussions. In some cases, no agreement or 
acceptance is possible, and the conflict can 
lead to more formal disputes, such as calling 
in authorities to mediate or going to courts, 
or even through violence. See “dispute” and 
“grievance redress”.

�ပိုဿန်ာေုာ� သုို့�ေဟု�တ်် ပိုဋုိပိုကို ေုာ� နှှစ်ားဦး�နှှငါး််အထားက်္ခာ ပ်းဝင်ါး
သူားမျိုး�း�သားည့်် အရေး�က္ခားင်ါး�အရိးတွစ်ားခွ�အရေးပ်် ကွ္ခာ��ပ်း�ရေးသားး အ�မျိုးင်ါးရှှိး
�ခွင်ါး�နှှငါး်် မျိုးတွရူေးသားး ရိလုံဒ်ီ ရိလုံး�မုျိုးအတွက်ွ္ခာ သားရေး�းမျိုးတွညီူ့်မုျိုး။ 

�ပ်ဿနးမျိုး�း�သားည့်် �ဖူစ်ားရေးလုံ�်ဖူစ်ားထား ရှှိးရေးသားး်လုံည့််�
 မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် ရေးဆွို�ရေးနှ�ွ�ခွင်ါး��ဖူငါး်် သားရေး�းတွညီူ့်မုျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 လုံက်္ခာခံွမုျိုး ရိရှှိးရေးလုံ ်ရှှိးပ်းသားည့််။ အခွ� း�ရေးသားး က္ခားစားစမျိုး�း�တွင်ွါး
 သားရေး�းတွညီူ့်မုျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ လုံက်္ခာခံွမုျိုး ရိရှှိးရိန ်မျိုး�ဖူစ်ားနှး�င်ါး�� �ပ်ဿနး
မျိုး�း�သားည့်် တွရိး�ဝင်ါး အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း�သားး�  ဦး�တွည့််သွားး�က္ခား
 ထားး�အခွး အးဏ်းပ်း�င်ါးမျိုး�း�မှျိုး �က္ခား�ဝင်ါးရေးစ်ားစားပ််�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရံု� �
ရေးတွး်သားး�  ဦး�တွး�က်္ခာရေးလုံားက်္ခာထားး��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အ�က္ခာမ်ျိုး�ဖူက်္ခာ�ခွင်ါး�
 နည့််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း��ဖူငါး်် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိန ်လုံး�အပ််လုံးနှး�င်ါးပ်းသားည့််။ “
အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး” နှှငါး်် “နစ်ားနးရေး�က္ခာ�က္ခား� တွး�င်ါး�က္ခား�ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး�

” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။ 

Consolidation: see “land consolidation”. စီ�စီည်�်�ခံင််� “ရေး�မျိုးယားစား�စားည့််��ခွင်ါး�” က္ခား��က္ခာည့်််ပ်း။

Consultation: as the VGGT notes in its ten 
principles of implementation, consultation 
and participation means engaging with and 
seeking the support of those who, having 
legitimate tenure rights, could be affected 
by decisions, prior to decisions being taken, 
and then responding to their contributions. 
Further, it means taking into consideration 
existing power imbalances between different 
parties and ensuring active, free, effective, 
meaningful and informed participation of 
individuals and groups in associated decision-
making processes.

အ�ကံိုမြေပို��ခံင််� VGGTမှျိုး ၎င်ါး�၏ အရေးက္ခားင်ါးအထားည့််ရေးဖူး်ရေးရိ� မူျိုး
ဝးဒီ ဆိုယ်ာခွ�က်္ခာတွင်ွါး မှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာ�ပ်�ထားး�သားည့်််အတွး�င်ါး� အ�ကံ္ခာရေးပ်�
�ခွင်ါး�နှှငါး်် ပ်းဝင်ါး�ခွင်ါး� ဆိုး�သားည့််မှျိုးး ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း� မျိုးခွ�မှျိုးတ်ွမီှျိုးတွင်ွါး
 ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�မှျိုး သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးရှှိးမျိုးည့််် တွရိး�ဝင်ါး တွရိး�ဝင်ါး
ရေးသားး ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း� ရှှိးသူားမျိုး�း�၏
 ရေးထားးက်္ခာခံွမုျိုးက္ခား� ရိရှှိးရိန်

ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ�ခွင်ါး� �ဖူစ်ားပြီးပီ်� ၎င်ါး�တွး�၏ ပ်းဝင်ါးမုျိုးက္ခား� �ပ်နလ်ုံည့််
တံွ� ပြ�ပ်န�်ခွင်ါး� �ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ ထားး� အ�ပ်င်ါး မျိုးတွညီူ့်ရေးသားး အဖ့ူ�အစားည့််�
မျိုး�း�အ�က္ခား� လုံက်္ခာရှှိးရှှိးရေးနသားည့််် အးဏ်းမျိုးညီ့်မျိုးာခွ�က်္ခာက္ခား� ထားည့်််သွားင်ါး�
စားဉ််း�စားး�ပြီးပီ်� လုံတူွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�နှှငါး်် အဖ့ူ�မျိုး�း�မှျိုး ပူ်�ရေးပ်းင်ါး� ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာ
ခွ��ခွင်ါး� လုံမ်ျိုး�စားဉ််းတွင်ွါး တွက်္ခာတွက်္ခာကြွက္ခာကြွက္ခာ၊ လုံတ်ွွလုံတ်ွွလုံပ််လုံပ််၊
 အက္ခာ� း��ရှှိးရှှိး၊ အဓးပု်းယ်ာရှှိးရှှိးနှှငါး်် အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာအ�ပ်ည့်််အစံား��ဖူငါး်် 
ပ်းဝင်ါးလုံးရေးစားရိန ်�ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ 

Conservation area: a location where 
certain rules limit what can be done or even 
completely exclude any activity, so that 
the place can be protected and preserved. 
Sometimes known as “protected area”.

ထုိန်�်သုို့ေ်�ထိာ�မြေသို့ာ ဧရုယာာ ရေးနရိးတွစ်ားခွ�က္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာရိနနှ်ှငါး််
 ထားးန�်သားးမ်ျိုး�ရိနအ်တွက်ွ္ခာ အဆိုး�ပ်း ရေးနရိးအတွင်ွါး� လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးရေးနရေးသားး
 လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�က္ခား� က္ခာန ်သ်ားတ်ွ�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ခွွငါး််မျိုး�ပ်��ခွင်ါး� �ပ်�လုံ�ပ််
ထားး�သားည့််် ရေးနရိး။ 

တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိတွင်ွါး “က္ခားကွ္ခာယ်ာထားး�ရေးသားး ဧရိးယား” ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်
ဆိုး�သားည့််။ 

Conservation management: land 
management that has a special focus 
on protecting and safeguarding natural 
resources.

ထုိန်�်သုို့ေ်� မြေစီာင်််မြေရှှိာက်ိုမြေရ� ဆုို�င််ရာ စီ�ေံခံန် ်ခ်ွဲခံ�ဲေု သား�းဝ
အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�က္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာရိနနှ်ှငါး်် ရေးစားးငါး််ရေးရှှိးက်္ခာရိန ်အထူား� 
ဦး�တွည့််သားည့််် ရေး�မျိုးယား စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Convention site: an area that is identified 
and designated as the site in accordance with 
the rules of an international convention, and 
where activities are restricted or prohibited 
in accordance with the objective of the 
convention. See “conservation area”.

သို့မြေ�ာတူ်ည်�ထိာ�မြေသို့ာ မြေန်ရာ နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ညီ့်လုံးခံွတွစ်ားခွ�၏
 စားည့််�မျိုး�ဉ််း�မျိုး�း�နှှငါး််အညီ့် ရေးနရိးအ�ဖူစ်ား ရေးဖူး်ထား�တ်ွ သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�
ရေးသားး ရေးနရိး �ဖူစ်ားပြီးပီ်� အဆိုး�ပ်း ရေးနရိးအတွင်ွါး� လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးနှး�င်ါးသားည့်််
 လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�က္ခား� ညီ့်လုံးခံွ၏ ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာနှှငါး််အညီ့် က္ခာန ်သ်ားန ််
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ တွး��မျိုးစ်ားထားး�သားည့််။ “ထားးန�်သားးမ်ျိုး�ထားး�ရေးသားး ဧရိးယား” 
က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Co-ownership: where two or more people 
own a property together, with each person 
having the right to use the property without 
restrictions. A co-owner can usually sell his 
or her share without the other co-owner’s 
agreement, and a co-owner can leave his or 
her share by inheritance to another person. 
See “joint ownership”.

ပူို�တ်�ဲ ပုို�င််ဆုို�င််ေု ပ်စားစည့််�တွစ်ားခွ�က္ခား� နှှစ်ားဦး�နှှငါး်် အထားက်္ခာ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးပြီးပီ်�
 ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသူား တွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�သားည့်် အဆိုး�ပ်း ပ်စားစည့််�က္ခား� အက္ခာန ်အ်သားတ်ွမျိုး
ရှှိး အသံား���ပ်�ခွွငါး်် ရှှိး�ခွင်ါး�။ 

ပူ်�တွွ�ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသူား တွစ်ားဦး�သားည့်် ၎င်ါး�ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသားည့်််အပ်း�င်ါး�က္ခား� အ�ခွး�
 ပူ်�တွွ�ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသူား၏ သားရေး�းတွညီူ့်ခွ�က်္ခာ မျိုးပ်း�� ရေးရိးင်ါး�ခွ�နှး�င်ါးရေးလုံ်
 ရှှိးပြီးပီ်� ပူ်�တွွ�ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသူားသားည့်် ၎င်ါး�ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသားည့််် အပ်း�င်ါး�က္ခား� အ�ခွး�
သူားတွစ်ားဦး�သားး�  အရေးမွျိုးရေးပ်�နှး�င်ါးသားည့််။ “ပူ်�တွွ�ခွ� းတ်ွဆိုက်္ခာ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး” 
က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Custom: custom results from practice from 
long time past. Customs are created by the 
people and their ancestors doing something 
in a particular way over a long period of time 
and on a regular or routine basis. 

ဓိမြေလ်ထံိ��တ်ေ်� အစီဉ််အလာ ရေးရှှိ�ယာခွင်ါးထား�က္ခာ က္ခာ�ငါး််သံား��လုံးရေးသားး 
ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး� အစားဉ််းအလုံးမျိုး�း�။ ဓရေးလုံထံ်ား��စံားမျိုး�း�မှျိုးး အလုံ�ပ််တွစ်ား
ခွ�က္ခား� ပံ်�စံားတွစ်ားမျိုး� း���ဖူငါး်် လုံမူျိုး�း�နှှငါး်် ၎င်ါး�တွး�၏ �း��ရေး��မျိုး�း�မှျိုး အခွ� းန်
က္ခားလုံ ရှှိည့််လုံ�း�စွားး ပံ်�မှျိုးန ်သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အလှုံည့်််ခွ� သားရေး�း�ဖူငါး်် 
လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါး�ခွင်ါး�ရေး�က္ခားငါး်် �ဖူစ်ားရေးပ််လုံးသားည့််။

Customary law: the rules that have 
developed over time in a group or society. 
Customary law is often not recorded, but 
it is accepted and followed by the group 
or society. Some legal systems incorporate 
customary law into the formal legal system, 
particularly in court proceedings.

ဓိမြေလ်ထံိ��တ်ေ်�ဆုို�င််ရာ ဥပိုမြေဒ အ�ပ််စား�တွစ်ားစား�အတွင်ွါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 လုံမုူျိုးအဖ့ူ�အစားည့််�တွစ်ားခွ�အတွင်ွါး� �က္ခားရှှိည့််ရေးသားး က္ခားလုံအတွင်ွါး�
 �ဖူစ်ားရေးပ််လုံးရေးသားး စားည့််�မျိုး�ဉ််း�မျိုး�း�။ ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး�ဆိုး�င်ါးရိး ဥပ်ရေးဒီ
မျိုး�း�က္ခား� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး ရေးရိ�သားး�ထားး�ရေးလုံ ်မျိုးရှှိးရေးသားး်လုံည့််� အ�ပ််စား�
မှျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ လုံမုူျိုးအဖ့ူ�အစားည့််�မှျိုး လုံက်္ခာခံွ က္ခာ�ငါး််သံား��သားည့််။ အခွ� း�
ရေးသားး ဥပ်ရေးဒီစားနစ်ားမျိုး�း�တွင်ွါး ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး�ဆိုး�င်ါးရိး ဥပ်ရေးဒီမျိုး�း�က္ခား�
 မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် တွရိး�ရံု� � ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း��ဖူငါး်် တွရိး�ဝင်ါး
ဥပ်ရေးဒီအ�ဖူစ်ား ထားည့်််သွားင်ါး�သားည့််။

Customary tenure: Local rules, institutions 
and practices governing land, fisheries and 
forests that have, over time and use, gained 
social legitimacy and become embedded in 
the fabric of a society. Although customary 
rules are not often written down, they may 
enjoy widespread social sanction and may be 
generally adhered to by members of a local 
population. See “tenure”.

ဓိမြေလ်ထံိ��တ်ေ်�ဆုို�င််ရာမြေ�ေယာာလ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င်််။ ရေးဒီသားခံွ�ပ်ည့််သူားမျိုး�း�မှျိုး
 အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ခွ�မှျိုးတ်ွထားး�သားည့်််    ရေး�မျိုးယား၊ သားး�ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး််
 သားစ်ားရေးတွးက္ခာဏ္ဍာ စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး စားည့််�မျိုး�ဉ််း�စားည့််�က္ခာမ်ျိုး�မျိုး�း�၊ 
အဖ့ူ�အစားည့််�မျိုး�း�နှှငါး်် အရေးလုံအ်ထားမျိုး�း�သားည့်် အသံား���ပ်�မုျိုးအခွ� းန�်က္ခား
လုံးသားည့််နှှငါး််အမျိုးာ လုံမုူျိုးရေးရိ�အရိ တွရိး�ဝင်ါး အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ခံွလုံးရိ
ပြီးပီ်�၊ လုံအူဖ့ူ�အစားည့််�အတွင်ွါး� လုံမုူျိုးအသားး�င်ါး�အဝး�င်ါး�နှှငါး်် တွသားး�တွည့််� 
�ဖူစ်ားလုံးပ်းသားည့််။ ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး�ဆိုး�င်ါးရိး စားည့််�မျိုး�ဉ််း�စားည့််�က္ခာမ်ျိုး�မျိုး�း�
က္ခား� အမျိုး�း�အး��ဖူငါး်် စားး�ဖူငါး််ရေးရိ�သားး�မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးထားး�ရေးလုံမ်ျိုးရှှိး
ရေးသားး်လုံည့််� လုံမုူျိုးအသားး�င်ါး�အဝး�င်ါး�တွင်ွါး က္ခာ�ယ်ာ က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲ�ပ်န ် ်လုံက်္ခာခံွ
က္ခာ�ငါး််သံား���က္ခာပြီးပီ်�၊ ရေးဒီသားခံွ�ပ်ည့််သူားမျိုး�း�နှှငါး်် ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�
မှျိုး လုံး�က်္ခာနးက္ခာ�ငါး််သံား��က္ခား ထားးန�်သားးမ်ျိုး�လုံး�ခွင်ါး��ဖူစ်ားပ်းသားည့််။
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Customary tenure system: the system that 
support customary tenure. Customary tenure 
systems are extremely diverse, reflecting 
different ecosystems, economies, cultures 
and social relations. However, they tend to 
embed tenure rights in social relationships 
and to place considerable emphasis on 
collective or communal rights, vesting tenure 
rights with often multiple, overlapping and, 
therefore, “nested” social units (i.e. individual 
rights within households, households within 
kinship networks, kinship networks within 
wider communities). Customary tenure 
systems may be associated with indigenous 
systems of cultivation, but also pastoral 
resource use, communal forests and sacred or 
burial sites. See “tenure” and “tenure system”.

ဓိမြေလ်ထံိ��တ်ေ်�အရ မြေ�ေယာာလ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င်််စီန်စ်ီ သုို့�ေဟု�တ်် ဓိမြေလ်
ထံိ��တ်ေ်�အရ မြေ�ေယာာလ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င်််ကုို� မြေထိာက်ိုပ်ံိုမြေပို�သို့ည်် ်စီန်စ်ီ။ 

ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး�အရိ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််စားနစ်ားမျိုး�း�မှျိုးး အလုံနွ်
က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲပြီးပီ်� မျိုးတွရူေးသားး ရေးဂျဟုစားနစ်ားမျိုး�း�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�စားနစ်ားမျိုး�း�၊
 ယာဉ််းရေးက္ခာ��မုျိုးနှှငါး်် လုံမုူျိုးရေးရိ� ဆိုက်္ခာနှယ်ွာခွ�က်္ခာမျိုး�း�ရေးပ်် မူျိုးတွည့််ပ်းသားည့််
။ သားး� ရိးတွင်ွါး ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� လုံမုူျိုးရေးရိ� ဆိုက်္ခာနှယ်ွာမုျိုး
မျိုး�း�တွင်ွါး ထားည့်််သွားင်ါး�ပြီးပီ်� ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိ
 မျိုး�း�စွားးရေးသားး ထားပ််ရေးနရေးသားး “စား�ရေးပ်းင်ါး�ထားး�ရေးသားး” လုံမုူျိုးရေးရိ� အစား�
မျိုး�း�တွင်ွါး (တွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား� အးမ်ျိုးရေးထားးင်ါးစား� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
နှှငါး််၊ အးမ်ျိုးရေးထားးင်ါးစား� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား� ရေးဆွိုမျိုး� း�� အသားး�င်ါး�အဝး�င်ါး�
နှှငါး််၊ ရေးဆွိုမျိုး� း��အသားး�င်ါး�အဝး�င်ါး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား� ပ်း�မျိုးး�က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး
 အစား�အဖ့ူ�မျိုး�း�နှှငါး််) ယံာ��က္ခာည့််အပ််နှှပံြီးပီ်� အစား�အဖ့ူ�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား�
 အထူား�အရေးလုံ�ရေးပ်�လုံး�ရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။ ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး�အရိ ရေး�မျိုးယား
လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််  စားနစ်ားသားည့်် စားး�က်္ခာပ်� း��ရေးရိ�ဆိုး�င်ါးရိး ဌားရေးန တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�
စားနစ်ားမျိုး�း�နှှငါး်် ရေးမွျိုး��မျိုး�ရေးရိ� ရိင်ါး��မျိုးစ်ားမျိုး�း� အသံား���ပ်�မုျိုး၊ အစား�အဖ့ူ�မှျိုး
 ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးရေးသားး ရေးတွးအ�ပ််မျိုး�း�နှှငါး်် �းသားးရေးရိ�ဆိုး�င်ါးရိး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 သားခုွ� း�င်ါး�ရေး�မျိုးတွး� နှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးနသားည့််။ “ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််” နှှငါး်် 
“ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စားနစ်ား” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။ 
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Deed: a document that has a legal effect 
when signed, such as a transfer of land, lease 
or mortgage.

စီာခံု�ပ်ိုစီာတ်ေ်� ရေး�မျိုးရေးနရိးတွစ်ားခွ�က္ခား� လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး��ခွင်ါး�၊ ငှါးး�ရိမ်ျိုး��ခွင်ါး�
 သားး�  ရေးပ်းင်ါးနှှ�ံခွင်ါး�က္ခာ�်သားး� ရေးသားး က္ခားစားစမျိုး�း�တွင်ွါး လုံက်္ခာမှျိုးတ်ွထားး��ပြီးပီ်�ပ်းက္ခာ 
ဥပ်ရေးဒီအရိ အသားက်္ခာဝင်ါးရေးသားး စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�

Deeds registry: a government run office 
at which deeds can be officially recorded. 
Often, a copy of the deed is kept at the 
deeds registry, and an indexing system 
allows anyone to find a deed in relation to 
a particular seller, buyer or (sometimes) 
property.

မြေ�ေမြေရာင််�စီာခံု�ပ်ို ေှတ််တ်ေ်��ံ� � ရေး�မျိုးရေးရိးင်ါး�စားးခွ��ပ််မျိုး�း�က္ခား� 
တွရိး�ဝင်ါး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးထားး�နှး�င်ါးမျိုးည့််် အစားး��ရိရံု� �။

မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် စားးခွ��ပ််မျိုးးတွတ �တွစ်ားရေးစားးင်ါးက္ခား� စားးခွ��ပ််မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�
ရံု� �တွင်ွါး သားးမ်ျိုး�ဆိုည့််�ထားး�ပြီးပီ်� ရေးရိးင်ါး�သူား၊ ဝယ်ာသူား သားး� မျိုးဟု�တ်ွ (
တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိ) ပ်စားစည့််�အမျိုး� း��အစားး�အလုံး�က်္ခာ ၎င်ါး�နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါး
ရေးသားး စားးခွ��ပ််မျိုး�း�က္ခား� မျိုးည့််သူားမျိုးဆိုး� ရှှိးရေးဖွူနှး�င်ါးရိန ်အညွှနှ�်စားနစ်ား�ဖူငါး်် 
သားးမ်ျိုး�ဆိုည့််�ထားး�ရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။

De facto rights: rights that exist in reality 
or “on the ground” but do not follow the 
requirements specified in laws. They may be 
different from de jure rights.

လက်ိုမြေတ် ့လ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င််် ဥပ်ရေးဒီတွင်ွါး သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�သားည့််် လုံး�အပ််
မျိုး�း�က္ခား� မျိုးလုံး�က်္ခာနးရေးသားး်လုံည့််� လုံက်္ခာရေးတွတ့ွတွွင်ါး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ “တွက္ခာ
ယ််ာလုံက်္ခာရေးတွတ့ွတွွင်ါး” လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရှှိး�ခွင်ါး�။

၎င်ါး�သားည့်် ဥပ်ရေးဒီအရိ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရှှိး�ခွင်ါး� နှှငါး်် ကွ္ခား�ခွး�နှး�င်ါးပ်းသားည့််။

De jure rights: rights that exist because of 
formal law, which may be different from de 
facto rights.

ဥပိုမြေဒအရ လ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င််် ဥပ်ရေးဒီအရိ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရှှိး�ခွင်ါး�၊ လုံက်္ခာရေးတွ ့
လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိး�ခွင်ါး�နှှငါး်် ကွ္ခား�ခွး�နှး�င်ါးပ်းသားည့််။

Demarcation: the marking-out of the 
boundaries of a land parcel or other object 
on the ground.

န်ယ်ာန်ေုုတ်် မြေရ�ဆို�ဲ သို့တ််ေှတ််�ခံင််� ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေး�မျိုးရေးပ််ရှှိး 
အ�ခွး� အရိးဝတွတ �မျိုး�း�၏ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွက္ခား� ရေးရိ�ဆွို��ခွင်ါး�။

Demarcation map: a map prepared to show 
the parcels of land as determined during the 
process of adjudication. See “adjudication”.

န်ယ်ာန်ေုုတ််မြေ�ေပံို� အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး� လုံမ်ျိုး�စားဉ််းအတွင်ွါး�
 ဆံို���ဖူတ်ွလုံး�က်္ခာရေးသားး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာရေးနရိးမျိုး�း�က္ခား� �ပ်သားရိန ်ရေးရိ�ဆွို�ထားး�
ရေးသားး ရေး�မျိုးပံ်�။ “အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး�” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း

Digital mapping: the processes of acquiring 
(capturing), transforming and presenting 
spatial data in digital form. Also known as 
automated cartography or computer-assisted 
cartography.

ဒစ်ီဂျုစ်ီတ်ယ်ာ မြေ�ေပံို�မြေရ�ဆို�ဲ�ခံင််� အကွ္ခားအရေးဝ� အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ
မျိုး�း�က္ခား� ဒီစ်ားဂျ�စ်ားတွယ်ာ စားနစ်ား�ဖူငါး်် ရိယူာ�ခွင်ါး�၊ ပံ်�စံားရေး�ပ်းင်ါး��ခွင်ါး�နှှငါး််
 ရေးဖူး်�ပ်�ခွင်ါး�။ 

အလုံး�အရေးလုံ�းက်္ခာ ရေး�မျိုးပံ်�ရေးရိ�ဆွို��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ကွ္ခာနပ််��တွး 
အကူ္ခာအညီ့်�ဖူငါး်် ရေး�မျိုးပံ်�ရေးရိ�ဆွို��ခွင်ါး� ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်သားည့််။

Digitizing: the process of converting 
analogue data such as graphic maps or paper 
documents into digital form, which often 
includes the capture of metadata about the 
maps or documents, such as the names, type 
of document, date and land parcel identifiers. 
Also sometimes referred to as “digitalizing”.

ဒစ်ီဂျုစ်ီတ်ယ်ာစီန်စ်ီမြေ�ပိုာင််��ခံင််� ရေး�မျိုးပံ်�မျိုး�း�၊ စားးရွိက်္ခာရေးပ််တွင်ွါး
 မှျိုးတ်ွသားး�ထားး�ရေးသားး စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခာ�်သားး� ရေးသားး အနး
ရေးလုံးအ်ခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ��ခွင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း၊
 မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် အမျိုးည့််မျိုး�း�၊ စားးရွိတ်ွစားးတွမ်ျိုး� အမျိုး� း��အစားး�၊
 ရေးန ်ခွဲစွား�နှှငါး်် ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာအမှျိုးတ်ွမျိုး�း� စားသားည့််် ရေး�မျိုးပံ်�နှှငါး်် စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�
မျိုး�း�၏ အရေး�ခွခံွအခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ဖူတ်ွယူာ�ခွင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�် ပ်းဝင်ါးသားည့််
။ တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိတွင်ွါး “ဒီစ်ားဂျ�စ်ားတွယ်ာလုံး�က်္ခာဇူးင်ါး�” ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်
ဆိုး�သားည့််။

D
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Disaster copy: a copy of the record that is 
kept in a secure location in case the main 
record is damaged or destroyed, for example 
by flood, fire or even theft. Also known as 
“disaster recovery copy” or “back up copy”.

အမြေရ�မြေပို်အမြေ�ခံအမြေန်အတ်�က်ို ေုတ်တ � ဥပ်မျိုးး ရေးရိကြီးကီ္ခာ��ခွင်ါး�၊
 မီျိုး�ရေးလုံးင်ါး�ခွင်ါး�၊ ခွး��ယူာခံွရိ�ခွင်ါး�တွး� ရေး�က္ခားငါး်် ပ်င်ါးမျိုး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�မျိုး�း�
 ပ်�က်္ခာစီား� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဖူ�က်္ခာစီား� ခံွရိပ်းက္ခာ အသံား���ပ်�နှး�င်ါးရိန ်လံုံ��ခံွ�ရေးသားး
ရေးနရိးတွင်ွါး သားးမ်ျိုး�ဆိုည့််�ထားး�ရေးသားး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�မျိုးးတွတ �။

“သား�းဝရေး��အနှတရိးယ်ာအတွက်ွ္ခာ �ပ်နလ်ုံည့််ဆိုယ်ာယူာနှး�င်ါးရေးသားး
 မျိုးးတွတ �” သားး� မျိုးဟု�တ်ွ “အပ်း�သားးမ်ျိုး�ဆိုည့််�ထားး�ရေးသားး မျိုးးတွတ �” ဟု�လုံည့််�
 ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။

Dispute: disagreement between two or more 
people, in relation to anything, including 
tenure rights. The law courts are often full of 
cases of tenure disputes, such as conflicts over 
contracts to buy or sell, boundary disputes, 
disputes between landlords and tenants, claims 
for inheritance, disputes over pollution or 
infringements by one neighbour over another’s 
land, stealing the produce of the land or fishery 
or forest, and many others. People can also 
have disputes about what their rights really 
allow them to do, such as what their right of 
way (a type of easement) allows, or how high 
can they build, or what does the mortgage 
really mean in practice, particularly in cases of 
foreclosure. See “conflict” and “foreclosure”.

အ�င်င််�ပို�ာ�ေု ရေး�မျိုးငါးးှ�ရိမ်ျိုး�အသံား���ပ်�မုျိုး ဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်မ်ျိုး�း�
 အပ်းအဝင်ါး မျိုးည့််သားည့်််က္ခားစားစနှှငါး်မ်ျိုးဆိုး� ဆိုက်္ခာစားပ််ပြီးပီ်� လုံနှူှစ်ားဦး�နှှငါး််
 အထားက်္ခာအ�က္ခား� သားရေး�းထားး�ကွ္ခာ�လုံ�မုျိုး။ တွရိး�ရံု��မျိုး�း�တွင်ွါး ဝယ်ာယူာ
ရိန ်ရေးရိးင်ါး�ခွ�ရိန ်စားးခွ��ပ််မျိုး�း�အ�က္ခား� �ပ်ဿနးမျိုး�း�၊ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ
 အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း�၊ ရေး�မျိုးရှှိင်ါးနှှငါး် ်ရေး�မျိုးငါးးှ�အ�က္ခား� အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း�၊
 အရေးမွျိုးရိလုံး�မုျိုး ရေးလုံားက်္ခာထားး�ခွ�က်္ခာမျိုး�း�၊ အးမ်ျိုးန�ီခွ�င်ါး�တွစ်ားဦး�မှျိုး အ�ခွး�
တွစ်ားဦး�အရေးပ်် ည့်စ်ားည့်မ်ျိုး�ရေးစားမုျိုးမျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ လုံနွက်္ခာ���ခွ�က်္ခာ
မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း�၊ ရေး�မျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ငါးး�ဖူမ်ျိုး�ခွွငါး်ရ်ေးနရိး
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေးတွးအ�ပ််အတွင်ွါး�မှျိုး ထွားက်္ခာက္ခာ�နမ်ျိုး�း�က္ခား� ခွး��ယူာ�ခွင်ါး�၊ နှှငါး််
 အ�ခွး� မျိုး�း�စွားးရေးသားး ရေး�မျိုးငါးးှ�ရိမ်ျိုး�အသံား���ပ်�မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�
မုျိုးမျိုး�း�နှှငါး် ်�ပ်ည့်််ရေးနရေးလုံ ်ရှှိးပ်းသားည့််။ဥပ်မျိုးး မျိုးည့််သားး� ရေးသားး အ�ခွး�သူား
ပ်း�င်ါးရေး�မျိုးရေးပ်် အထူား�အက္ခာ� း��ခံွစားး�ခွွငါး် ်ရိရှှိးနှး�င်ါးမျိုးည့််၊ သားး� မျိုးဟု�တ်ွ မျိုးည့််
သားည့်််အ�မျိုးငါး်ထ်ားး ရေးဆိုးက်္ခာလုံ�ပ််နှး�င်ါးသားည့််၊ သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အထူား�သား�ဖူငါး််
 အရေးပ်းင်ါးဆံို�� သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး�တွင်ွါး အးမ်ျိုးရေးပ်းင်ါးခံွထားး��ခွင်ါး�သားည့််
 လုံက်္ခာရေးတွတ့ွတွွင်ါး မျိုးည့််သားည့်််အဓးပု်းယ်ာရှှိးသားည့်် စားသားည့််် မျိုးးမျိုးးတွး�ရိရှှိးထားး�
ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်မ်ျိုး�း�မှျိုး မျိုးည့််သားည့်််လုံ�ပ််ရိပ််မျိုး�း�က္ခား� ခွွငါး်�်ပ်�သားည့််
 ဆိုး�သားည့််က္ခား�လုံည့််� အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�ရေးလုံ ်ရှှိး�က္ခာပ်းသားည့််။ “�ပ်ဿနး” နှှငါး် ်“
အရေးပ်းင်ါးဆံို�� သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး�” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Dispute resolution: the process of reaching 
an outcome over a dispute between people, 
groups or institutions, either through a 
negotiated agreement or by means of a 
third party’s decision that is accepted by 
or imposed on the parties to the dispute. 
Dispute resolution processes range from 
informal, assisted negotiations, through more 
formal and structured arrangements, such as 
mediation and arbitration, to the formal court 
system.

အ�င်င််�ပို�ာ�ေု မြေ�ေရှှိင််��ခံင််� အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး �ဖူစ်ားရေးပ််ရေးနသားည့်််အဖ့ူ�
မျိုး�း� အး�လံုံ��မှျိုး လုံက်္ခာခံွ သားရေး�းတွသူားည့််် တွတွးယာအဖ့ူ�အစားည့််�၏ 
ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာအး��ဖူငါး်် လုံပူ်�ဂုျး�လ်ုံမျိုး�း�အ�က္ခား�၊ အ�ပ််စား�မျိုး�း� အ�က္ခား�
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အဖ့ူ�အစားည့််�မျိုး�း�အ�က္ခား� အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမှျိုး ရိလုံဒ်ီထွားက်္ခာ
လုံးရေးစားရိန ်လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးသားည့််် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း။

အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး�တွင်ွါး အခွ�င်ါး�ခွ�င်ါး��က္ခား� အကူ္ခာအညီ့်�ဖူငါး််
 ည့်ှးနှှ�းင်ါး��ခွင်ါး�၊ ရေးထားးက်္ခာပ်ံ်ည့်ှးနှှ�းင်ါး��ခွင်ါး�၊ �က္ခား�ဝင်ါး ည့်ှးနှှ�းင်ါး��ခွင်ါး�နှှငါး််
 ခံွ�သားမျိုးးဓးနည့််��ဖူငါး်် ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး� က္ခာ�်သားး� ရေးသားး ပ်း�မျိုးး� တွရိး�ဝင်ါးပြီးပီ်�
 စားနစ်ားက္ခာ�သားည့််် 

နည့််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�နှှငါး်် ရံု� �ရေးတွး်သားး�  ဦး�တွး�က်္ခာရေးလုံားက်္ခာထားး��ခွင်ါး� 
စားသားည့််�ဖူငါး်် နည့််�အမျိုး� း��မျိုး� း�� ရှှိးပ်းသားည့််။ 

Due process: following the requirements 
set out in the laws regarding how something 
must be done. Due process usually includes 
procedural requirements, such as notice, 
time limits, appeal rights and the obligation 
to give written reasons for a decision of an 
official or judge.

လု�က်ိုန်ာရေည်် ်လ�ပ်ိုင်န်�်စီဉ်် တွစ်ားစံား�တွစ်ားခွ�က္ခား� လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးရိမျိုးည့််် 
နည့််�လုံမ်ျိုး�နှှငါး်် ပ်တ်ွသားက်္ခာပြီးပီ်� ဥပ်ရေးဒီတွင်ွါး �ပ်ဌားန�်ထားး�သားည့်််အတွး�င်ါး� 
လုံး�က်္ခာနးရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ�ခွင်ါး�။

လုံး�က်္ခာနးရိမျိုးည့််် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််းတွင်ွါး မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် နှး�တွစ်ားစားး၊
 အခွ� းနက်္ခာန ်သ်ားတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�၊ အယူာခံွဝင်ါးခွွငါး််နှှငါး်် အရိးရှှိး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 တွရိး�သူားကြီးကီ္ခာ�၏ ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာအတွက်ွ္ခာ အရေး�က္ခားင်ါး��ပ်ခွ�က်္ခာ
မျိုး�း�က္ခား� ရေးရိ�သားး� အရေး�က္ခားင်ါး��က္ခား�ရိမျိုးည့််် တွးဝန ်စားသားည့််် 
လုံ�ပ််ထံား��လုံ�ပ််နည့််�ဆိုး�င်ါးရိး လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း� ပ်းဝင်ါးရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။
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Easement: a right to do something on 
another person’s land on a temporary basis, 
such as to walk or drive across the land. 
Known as “servitude” in many legal systems, 
particularly civil law systems.

အ�ခံာ�သူို့ပုို�င််မြေ�ေမြေပို် အထူိ�အကိုု�ု�ခံံစီာ�ခံ�င််် အ�ခွး�သူားတွစ်ားဦး�
ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးရေးသားး ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး �ဖူတ်ွသားန�်သွားး�လုံးခွွငါး်် သားး� မျိုးဟု�တ်ွ က္ခား�
�ဖူငါး်် �ဖူတ်ွရေးမျိုးးင်ါး�ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခာ�်သားး� ရေးသားး ယားယီာ အသံား���ပ်�ခွွငါး််

အဓးက္ခာအး��ဖူငါး်် တွရိး�မျိုးဥပ်ရေးဒီ စားနစ်ားမျိုး�း�အပ်းအဝင်ါး ဥပ်ရေးဒီစားနစ်ား
 အမျိုး�း�စား�တွင်ွါး “ ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးမျိုးဟု�တ်ွ��ရိရှှိးသားည့်််အက္ခာ� း��ခံွစားး�ခွွငါး််မျိုး�း� “ 
ဟု� ရေးခွ်သားည့််။

Eminent domain: in the United States of 
America and some other countries, the right 
of the government to take private property 
for public use, usually accompanied by 
the payment of just compensation to the 
property owner. See “expropriation”.

အမြေရ�ပိုါမြေသို့ာ မြေန်ရာ အရေးမျိုးရိးက္ခာနန်ှး�င်ါးငံါးနှှငါး်် အ�ခွး�နှး�င်ါးငံါးအခွ� း�တွင်ွါး
 ပ်�ဂုျလုံးက္ခာပ်း�င်ါး ပ်စားစည့််�က္ခား� အမျိုး�း��ပ်ည့််သူားအသံား���ပ်�ရိနအ်တွက်ွ္ခာ မျိုးာတွ
ရေးသားး ရေးလုံား်ရေး�က္ခာ�ရေးပ်�ပြီးပီ်� သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး�။ “သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး�” က္ခား�
 �က္ခာည့်််ပ်း။

Encroachment: unauthorized intrusion 
onto the land of another person, often of 
a permanent or semi-permanent nature, 
such as erecting a fence or building on a 
neighbour’s land or planting crops on that 
land. See also “squatting”. 

န်ယ်ာမြေကိုုာ ်ဝင််မြေရာက်ို�ခံင််� အ�ခွး�သူား တွစ်ားဦး� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးရေးသားး 
ရေး�မျိုးရေးပ််သားး�  �ခံွစားည့််�ရုး� � ခွတ်ွ�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အးမ်ျိုးန�ီခွ�င်ါး�၏ ရေး�မျိုးရေးပ််
တွင်ွါး အရေးဆိုးက်္ခာအဦး� တွည့််ရေးဆိုးက်္ခာ�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ သားစ်ားပ်င်ါး
 စားး�က်္ခာပ်� း���ခွင်ါး� တွး�က္ခာ�်သားး� ရေးသားး အပြီးမျိုး�တွည့််တံွ ်သားး� မျိုးဟု�တ်ွ �က္ခားရှှိည့််
တွည့််တံွသ်ားည့််် သားရေး�းရှှိးသားည့််် နယ်ာရေးက္ခာ�း် က္ခာ����ခွင်ါး�။

“က္ခာ���ရေးက္ခာ�း်ရေးနထားး�င်ါး�ခွင်ါး�” က္ခား�လုံည့််� �က္ခာည့်််ပ်း။

Enforcement (of decisions or orders): 
a process by which the decision or order 
made by an authority is implemented. Often, 
enforcement refers to implementation of 
court orders, which generally involves a court 
appointed official taking physical action to 
ensure that the parties follow the order and 
if they do not, then the official carries out the 
action. Removal of a person or group from 
a specific place or property is one form of 
enforcement and it sometimes involves the 
police in assisting the court official.

(ဆံို���ေတ််ခံုက်ိုေုာ� သုို့�ေဟု�တ်် အေုန် ်ေ်ုာ� ကုို�) အာဏာာတ်ည်မ်ြေစီ
�ခံင််� အးဏ်းပ်း�င်ါးမှျိုး ခွ�မှျိုးတ်ွရေးသားး ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာ သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အမျိုးးန ််
က္ခား� အရေးက္ခားင်ါးအရေးထားးည့််ရေးဖူး်သားည့််် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း။

မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် အးဏ်းတွည့််ရေးစား�ခွင်ါး�ဆိုး�သားည့််မှျိုးး တွရိး�ရံု� �
၏ အမျိုးးန ်က်္ခား� အရေးက္ခားင်ါးအထားည့််ရေးဖူး်�ခွင်ါး�က္ခား� ရိည့််ညွှနှ�်ရေးလုံ ်ရှှိးပြီးပီ်�
 တွရိး�ရံု� �မှျိုး ခွန ်အ်ပ််ရေးသားး အရိးရှှိးမှျိုး ပ်းဝင်ါးသူားမျိုး�း�က္ခား� အမျိုးးန ်က်္ခား�
 လုံး�က်္ခာနးရေးစားရိန ်ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည့်် �ဖူစ်ားပြီးပီ်� မျိုးလုံး�က်္ခာနးပ်းက္ခာ အရိးရှှိး
မှျိုး အရေးက္ခားင်ါးအထားည့််ရေးဖူး်ရိန ်လုံ�ပ််ငါးန�် ပ်းဝင်ါးသားည့််။ လုံတူွစ်ားဦး�
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အဖ့ူ�တွစ်ားဖ့ူ�က္ခား� ရေးနရိးတွစ်ားခွ� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးပ်စားစည့််�
တွစ်ားခွ�ရေးပ််မှျိုး ဖူယ်ာရှှိး��ခွင်ါး�သားည့်် အးဏ်းတွည့််ရေးစား�ခွင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�်ပံ်�စံား 
တွစ်ားမျိုး� း���ဖူစ်ားပြီးပီ်� တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိတွင်ွါး တွရိး�ရံု� �အမျိုးးန ်က်္ခား� ရေးထားးက်္ခာပ်ံ်ရိန ်
ရိ�မျိုး�း�လုံည့််� ပ်းဝင်ါးလုံးရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။

Equivalence: something with the same or 
similar characteristics (or value) as something 
else, such as money or a property that is 
provided as compensation for a property that 
is taken away (such as by expropriation). It 
is the right to be, so far as money or another 
property can do it, in the same position as if 
the land had not been taken. 

ည်�ေှ�ခံင််� အ�ခွး�ပ်စားစည့််�တွစ်ားခွ�နှှငါး်် သားရေး�းတွရိး�အး��ဖူငါး်် (
သားး� မျိုးဟု�တ်ွ တွနဖ်ူး��အး��ဖူငါး််) ထားပ််တွ ူသားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဆိုင်ါးတွရူေးသားး
 တွစ်ားစံား�တွစ်ားရိး၊ ယူာလုံး�က်္ခာရေးသားး (သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး�က္ခာ�်သားး� ရေးသားး) ပ်စားစည့််�
အတွက်ွ္ခာ ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�အရေးန�ဖူငါး်် ရေးပ်�ရေးသားး ရေးငါး ွသားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပ်စားစည့််�။

ရေးငါး ွသားး� မျိုးဟု�တ်ွ အ�ခွး�ပ်စားစည့််�က္ခား� ရိရှှိး�ခွင်ါး�ရေး�က္ခားငါး်် ရေး�မျိုးသားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး� 
မျိုးခံွရိသားက္ခာ�်သားး�  �ဖူစ်ားရေးစားရိမျိုးည့််။

E
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Evaluate: to assess a result or information 
against a standard, and to determine 
if it falls below, meets or exceeds the 
standard. Evaluation sometimes includes an 
explanation as to why the result fell below, 
met or exceeded the standard. See “monitor”.

အကဲို�ေတ််သို့ည် ်ရိလုံဒ်ီတွစ်ားခွ�သားည့်် စံားနှှ�န�်တွစ်ားခွ�ထားက်္ခာ နးမ််ျိုးက္ခာ�
သားရေးလုံး၊ က္ခား�က်္ခာညီ့်သားရေးလုံး၊ ရေးက္ခာ�း်လုံနွသ်ားရေး�း ဆိုး�သားည့််က္ခား� 
သားတ်ွမှျိုးတ်ွနှး�င်ါးရိန ်စံားနှှ�န�်နှှငါး်် တွး�က်္ခာဆိုး�င်ါး အက္ခာ��ဖူတ်ွ�ခွင်ါး�၊ 

အက္ခာ��ဖူတ်ွ�ခွင်ါး�တွင်ွါး ရိလုံဒ်ီသားည့်် မျိုးည့််သားည့်််အရေး�က္ခားင်ါး�ရေး�က္ခားငါး််
 စံားနှှ�န�်ထားက်္ခာ နးမ််ျိုးက္ခာ�ရိသားည့််၊ က္ခား�က်္ခာညီ့်ရိသားည့်် သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 ရေးက္ခာ�း်လုံနွရ်ိသားည့််က္ခား� ရှှိင်ါး��ပ်�ခွင်ါး�လုံည့််� ပ်းဝင်ါးတွတ်ွသားည့််။ “
ရေးစားးငါး််�က္ခာည့်််သားည့််” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Eviction: the removal, often by force, of 
someone from their occupation of land or 
home.

နှ္ဒင််ထိ�တ််�ခံင််� တွစ်ားစံား�တွစ်ားဦး�က္ခား� ၎င်ါး�ရေးနထားး�င်ါးရိး ရေး�မျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ 
အးမ်ျိုးမှျိုး (တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိ) အင်ါးအး�သံား�� ဖူယ်ာရှှိး��ခွင်ါး�

Expropriation: the compulsory deprivation 
or taking away of an owner’s rights to land 
by the State. Common justifications for the 
expropriation of land include the need for 
public infrastructure, such as roads and 
railways, for easements for power cables 
and pipelines, and for hospitals, schools 
and public housing. Expropriation may also 
form a part of land reallocation programme. 
The processes of expropriation, which is 
also known as compulsory acquisition, vary 
from country to country, but they usually 
include obligations and timetables for the 
procedures, such as giving notices.

In most countries, there is a constitutional 
guarantee that where property is 
expropriated, then the deprived owner will 
receive compensation. Other people with 
interests in the property, such as tenants, 
can also be compensated. The legislation will 
often include rules on the basis for setting 
compensation for the loss of the owner 
expropriated. Expropriation differs from 
nationalization because it is usually specific 
to a land parcel in a particular location, rather 
than all the land parcels owned by a person 
anywhere in the country. See “equivalence”, 
“just compensation”, “land reallocation” and 
also “nationalization”.

သုို့ေ်�ယူာ�ခံင််� ရေး�မျိုးပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ ရေး�မျိုးနှှငါး််ဆိုး�င်ါးရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� 
နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး အတွင်ါး�အ�က္ခာပ်် သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး�။ 

သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး� �ပ်�လုံ�ပ််ရိန ်ရေးပ်�ရေးလုံရှ်ှိးရေးသားး အရေး�က္ခားင်ါး��ပ်ခွ�က်္ခာ
မျိုး�း�မှျိုးး လုံမ်ျိုး�မျိုး�း� နှှငါး်် မီျိုး�ရိထားး�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�၊ ဓးတ်ွအး�လုံး�င်ါး�မျိုး�း�
နှှငါး်် ပ်း�က်္ခာလုံး�င်ါး�မျိုး�း� �ဖူတ်ွသားန�် သွားယ်ာတွန�်နှး�င်ါးရိန၊် နှှငါး်် ရေးဆို�ရံု�မျိုး�း�
၊ ရေးက္ခာ�းင်ါး�မျိုး�း� နှှငါး်် အမျိုး�း��ပ်ည့််သူားဆိုး�င်ါးရိး အးမ်ျိုးရိးမျိုး�း� က္ခာ�်သားး�
ရေးသားး အမျိုး�း��ပ်ည့််သူားအသံား���ပ်�နှး�င်ါးမျိုးည့််် အရေး�ခွခံွအရေးဆိုးက်္ခာအအံ�
မျိုး�း� ရေးဆိုးက်္ခာလုံ�ပ််ရိနဟ်ု� �ဖူစ်ားရေးလုံ ်ရှှိးပ်းသားည့််။ သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး�သားည့််
 ရေး�မျိုးရေးနရိး �ပ်နလ်ုံည့်် ရေးနရိးခွ�ထားး��ခွင်ါး� အစီားအစားဉ််း၏ တွစ်ားစားးတ်ွ
တွစ်ားပ်း�င်ါး�လုံည့််� �ဖူစ်ားနှး�င်ါးပ်းသားည့််။ အတွင်ါး�အ�က္ခာပ်် ရိယူာ�ခွင်ါး�ဟု�
လုံည့််� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််် သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််းမျိုး�း�သားည့်် တွစ်ားနှး�င်ါးငံါး
နှှငါး်် တွစ်ားနှး�င်ါးငံါး မျိုးတွညီူ့်ရေးသားး်လုံည့််� နှး�တွစ်ားစားး ထား�တ်ွ�ခွင်ါး� က္ခာ�်သားး� ရေးသားး 
တွးဝနနှ်ှငါး်် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း အခွ� းနဇ်ူးယား�မျိုး�း� ပ်းဝင်ါးရေးလုံ ်ရှှိးပ်းသားည့််။ 

နှး�င်ါးငံါးအမျိုး�း�စား�တွင်ွါး ပ်စားစည့််�က္ခား� သားးမ်ျိုး�ယူာပ်းက္ခာ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး
အး� ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�ရေးပ်�မျိုးည့််ဟု� အရေး�ခွခံွဥပ်ရေးဒီတွင်ွါး အရေးသားအခွ�း
 ရေးဖူး်�ပ်ထားး�ရေးလုံ ်ရှှိးပ်းသားည့််။ ရေး�မျိုးငှါးး�က္ခာ�်သားး� ရေးသားး အဆိုး�ပ်း ပ်စားစည့််�
နှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားးသူားမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာလုံည့််� ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�
 ရေးပ်�နှး�င်ါးပ်းသားည့််။ သားးမ်ျိုး�ယူာခံွရိသားည့််် ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ ဆံို��ရှုရံုု�မုျိုးအတွက်ွ္ခာ
 ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိန ်အရေး�ခွခံွအခွ�က်္ခာ စားည့််�မျိုး�ဉ််း�မျိုး�း�က္ခား�
 ဥပ်ရေးဒီတွင်ွါး  �ပ်ဌားန�်ထားး�ရေးလုံ ်ရှှိးပ်းသားည့််။ သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး�သားည့််
 တွစ်ားနှး�င်ါးငံါးလံုံ��ရှှိး လုံတူွစ်ားဦး�ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသားမျိုးာ ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� သားးမ်ျိုး�ယူာ
�ခွင်ါး�မျိုးဟု�တ်ွ�� ရေးနရိးတွစ်ားရေးနရိးရှှိး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�က္ခား�သားး သားးမ်ျိုး�ယူာ
�ခွင်ါး� �ဖူစ်ားသား�ဖူငါး်် နှး�င်ါးငံါးပ်း�င်ါးသားးမ်ျိုး��ခွင်ါး�နှှငါး်် ကွ္ခား�ခွး�ပ်းသားည့််။ “
ညီ့်မျိုးာ�ခွင်ါး�” “မျိုးာတွရေးသားး ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�” “ရေး�မျိုးယား �ပ်နလ်ုံည့်် ရေးနရိး
ခွ�ထားး��ခွင်ါး� “ နှှငါး်် “နှး�င်ါးငံါးပ်း�င်ါးသားးမ်ျိုး��ခွင်ါး�” တွး�က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။
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First registration: the process of 
investigating ownership and other rights, and 
locating the boundaries of land, which leads 
to the creation of a written (or digital) record 
in a government run record keeping system. 
First registration can be conducted by means 
of “sporadic registration” or “systematic 
registration”. See also “adjudication of title”.

ကိုန်ဦး� ေှတ််ပံို�တ်င််�ခံင််� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးနှှငါး်် အ�ခွး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား�
 စံား�စားမ်ျိုး��ခွင်ါး�နှှငါး်် ရေး�မျိုးနယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း�က္ခား� သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး� အး��ဖူငါး််
 အစားး��ရိ၏ မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးစားနစ်ားတွင်ွါး ရေးရိ�သားး�ပြီးပီ်� (သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဒီစ်ား
ဂျ�စ်ားတွယ်ာစားနစ်ား�ဖူငါး််) မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�အ�ဖူစ်ား ဖူနတီ်ွ��ခွင်ါး� �ဖူစ်ားရေးပ််သားည့်််
 လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း။ က္ခာနဦး� မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�က္ခား� "တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိ မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး
�ခွင်ါး�" သားး� မျိုးဟု�တ်ွ "စားနစ်ားတွက္ခာ� မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�" နည့််�မျိုး�း��ဖူငါး််
 �ပ်�လုံ�ပ််နှး�င်ါးပ်းသားည့််။ "အမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာ အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး�" 
က္ခား�လုံည့််� �က္ခာည့်််ပ်း။

Fixed boundary: the legal boundary of 
a property where the precise position or 
location has been agreed and recorded in 
accordance with the rules and standards 
defined in law (and/or regulations). A fixed 
boundary is usually defined by special 
marks or markers placed by a surveyor when 
the surveyor establishes the boundary, 
except where natural or artificial features 
are adopted. Natural or artificial features 
can include corners of buildings, fence 
posts, banks of rivers, etc. See also “general 
boundary”.

ပံို�မြေသို့ န်ယ်ာန်ေုုတ်် ရေး�မျိုးပ်စားစည့််�တွစ်ားခွ�၏ တွည့််ရေးနရိး အတွည့််အက္ခာ�
က္ခား� ဥပ်ရေးဒီတွင်ွါး (နှှငါး််/သားး�  စားည့််�က္ခာမ်ျိုး�မျိုး�း�အတွး�င်ါး�) �ပ်ဌားန�်ထားး�သားည့်််
 စားည့််�မျိုး�ဉ််း�စားည့််�က္ခာမ်ျိုး�မျိုး�း�အတွး�င်ါး� သားရေး�းတွပူြီးပီ်� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး
ထားး�သားည့််် တွရိး�ဝင်ါး နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ။ 

ပံ်�ရေးသားနယ်ာနးမျိုးးတ်ွက္ခား� သား�းဝပ်စားစည့််�မျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ လုံလူုံ�ပ််ပ်စားစည့််�
မျိုး�း�က္ခား� အသံား���ပ်�သားည့််် က္ခားစားစမျိုး�း�မှျိုး လုံွ�ပြီးပီ်� မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး််
 အထူား� အမှျိုးတ်ွအသားး�မျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွက္ခား� သားတ်ွမှျိုးတ်ွ
သားည့်််အခွ� းနတ်ွင်ွါး တွး�င်ါး�တွးသူားမျိုး�း�မှျိုး ထားး�ရှှိးခွ�်ရေးသားး အမှျိုးတ်ွအသားး�
မျိုး�း�က္ခား� အသံား���ပ်�သားည့််။ သား�းဝပ်စားစည့််�မျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ လုံလူုံ�ပ််
ပ်စားစည့််�မျိုး�း�က္ခား� အရေးဆိုးက်္ခာက္ခာဦးမျိုး�း�၏ ရေးထားးငါး််မျိုး�း�၊ �ခံွစားည့််�ရုး� �တွး�င်ါး
မျိုး�း�၊ �မျိုးစ်ားက္ခာမ်ျိုး�ပ်း�မျိုး�း� စားသားည့််တွး�အတွက်ွ္ခာ ထားည့်််သွားင်ါး�နှး�င်ါးသားည့််။ “
ရေးယာ��ယာ� နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ” က္ခား�လုံည့််� �က္ခာည့်််ပ်း။

Forced eviction: see “eviction”. အတ်င််�အ�ကိုပ်ို နှ္ဒင််ထိ�တ််�ခံင််�  “နှှင်ါးထား�တ်ွ�ခွင်ါး�” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Foreclosure: where an owner fails to pay 
back a loan, the mortgagee (or “lender”) can 
commence court proceedings to gain control 
of the land. The foreclosure order allows the 
mortgagee to sell the property. The money 
received from the sale is used to pay back the 
amount of the loan and the costs of the court 
proceedings and sale. Any money left over 
goes to the owner who has lost the rights to 
the land.

အမြေပိုါင််ဆံို�� သုို့ေ်�ယူာ�ခံင််� ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးမှျိုး အရေးကြွက္ခာ�က္ခား� �ပ်နမ်ျိုးဆိုပ််နှး�င်ါး
ရေးတွးသ်ားည့်််အခွး အရေးပ်းင်ါးခံွသူား (သားး� မျိုးဟု�တ်ွ “ရေးငါးရွေးခွ��သူား”) မှျိုး
 ရေး�မျိုးက္ခား� ထားးန�်ခွ��ပ််ခွွငါး်် ရိရှှိးရိန ်တွရိး�ရံု� �ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာက္ခား� စားတွင်ါး 
အရေးက္ခားင်ါးအထားည့််ရေးဖူး်နှး�င်ါး�ခွင်ါး�။

အရေးပ်းင်ါးဆံို�� သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး�တွင်ွါး အရေးပ်းင်ါးခံွသူားသားည့်် ရေး�မျိုးပ်စားစည့််�က္ခား�
 ရေးရိးင်ါး�ခွ�ခွွငါး်် ရှှိးသားည့််။ ရေးရိးင်ါး�ခွ�မုျိုးမှျိုး ရိရေးငါးကွ္ခား� အရေးကြွက္ခာ��ပ်နဆ်ိုပ််
ရိနနှ်ှငါး်် တွရိး�ရံု� �စားရိးတ်ွနှှငါး်် ရေးရိးင်ါး�ခွ��ခွင်ါး�အတွက်ွ္ခာ က္ခာ�နက်္ခာ�ရေးငါးမွျိုး�း�
အတွက်ွ္ခာ �ပ်နလ်ုံည့်် အသံား���ပ်�သားည့််။ ထားး�မှျိုး ပ်း�လုံာရံေးငါးကွ္ခား� ရေး�မျိုးသားးမ်ျိုး�ယူာ
ခံွရိသူားထံား ရေးပ်�သားည့််။

F
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Fragmentation: the splitting or division 
of land parcels into smaller and smaller 
areas, often due to inheritance in which 
each child receives a share, but also due to 
increased population densities, particularly 
in urban areas, where more and more houses 
are built on one piece of land. As parcels 
become smaller and smaller, they ultimately 
cannot be used effectively and some form 
of consolidation is required. Another form 
of fragmentation involves no charge to the 
parcel boundary (no division of the parcel), 
but rather an increase in the number of 
owners, usually due to inheritance, with each 
owner having a tiny share, such as 1/256th or 
1/512th. This makes it practically impossible 
to manage the use of the parcel. See “land 
consolidation”.

အပုို�င််�ပုို�င််�စုီတ််ခံ�ဲ�ခံင််�

ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ပ်း�ပြီးပီ်� ရေးသား�ငါးယ်ာရေးသားး ဧရိးယားမျိုး�း�အ�ဖူစ်ား
 ခွွ��ခွမ်ျိုး��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ စားးတ်ွပ်း�င်ါး��ခွင်ါး�၊ သားး�သားမီျိုး�တွစ်ားဦး�စီားတွး�င်ါး�
အတွက်ွ္ခာ အရေးမွျိုး ခွွ�ရေးပ်�ရိသားည့််် အရေးမွျိုးက္ခားစားစမျိုး� း��ရေး�က္ခားငါး်် �ဖူစ်ားရေးလုံရှ်ှိး
ပြီးပီ်� အထူား�သား�ဖူငါး်် ပြီးမျိုးး��ပ်ရေးဒီသားတွင်ွါး လုံဦူး�ရေးရိ ပ်း�မျိုးး�ထူားထားပ််လုံး�ခွင်ါး�
ရေး�က္ခားငါး်် ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာတွစ်ားကွ္ခာက်္ခာရေးပ််တွင်ွါး အးမ်ျိုးမျိုး�း� ပ်း�မျိုးး�ရေးဆိုးက်္ခာလုံ�ပ််
ရိန ်လုံး�အပ််လုံး�ခွင်ါး�တွး� ရေး�က္ခားငါး်် �ဖူစ်ားနှး�င်ါးပ်းသားည့််။ ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�
 ပ်း�မျိုးး� ရေးသား�ငါးယ်ာလုံးသားည့်််အတွက်ွ္ခာ ၎င်ါး�တွး�က္ခား� ထားးထားးရေးရိးက်္ခာရေးရိးက်္ခာ
 အသံား��မျိုး�ပ်�နှး�င်ါးရေးတွး�်� ရေးပ်းင်ါး�စားည့််��ခွင်ါး� ပံ်�စံားတွစ်ားခွ�က္ခား� အသံား���ပ်�
ရိန ်လုံး�အပ််လုံးပ်းသားည့််။ အ�ခွး� ခွွ�စားးတ်ွသားည့််် နည့််�တွစ်ားမျိုး� း��မှျိုးး
 ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာနယ်ာနးမျိုးးတ်ွက္ခား� ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ��ခွင်ါး� မျိုး�ပ်��� (ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာက္ခား�
 မျိုးစားးတ်ွပ်း�င်ါး���) ပံ်�မှျိုးနအ်း��ဖူငါး်် အရေးမွျိုးဆိုက်္ခာခံွမုျိုးရေး�က္ခားငါး်် ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး
အရေးရိအတွက်ွ္ခာက္ခား� တွး���မျိုးငှါး််က္ခား ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးတွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�ဆီိုသားည့်် ၁/
၂၅၆ ပံ်� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ၁/၅၁၂ပံ်� စားသားည့််�ဖူငါး်် ရေးသား�ငါးယ်ာရေးသားး ရေးဝစား� ရိရှှိး
�က္ခာမျိုးည့်် �ဖူစ်ားသားည့််။ ထားး�အခွး ထားး�ရေး�မျိုးက္ခား� စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�ရိန ်လုံက်္ခာရေးတွတ့ွတွွင်ါး 
မျိုး�ဖူစ်ားနှး�င်ါးရေးတွးရ်ေးခွ�။ “ရေး�မျိုး ရေးပ်းင်ါး�စားည့််��ခွင်ါး�” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။
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Gender: Gender refers to the roles, behaviors, 
activities, and attributes that a given society 
at a given time considers appropriate for 
men and women. In addition to the social 
attributes and opportunities associated with 
being male and female and the relationships 
between women and men and girls and boys, 
gender also refers to the relations between 
women and those between men. These 
attributes, opportunities and relationships 
are socially constructed and are learned 
through socialization processes. They are 
context/ time-specific and changeable. 
Gender determines what is expected, 
allowed and valued in a woman or a man 
in a given context. In most societies there 
are differences and inequalities between 
women and men in responsibilities assigned, 
activities undertaken, access to and control 
over resources, as well as decision-making 
opportunities. Gender is part of the broader 
socio-cultural context, as are other important 
criteria for socio-cultural analysis including 
class, race, poverty level, ethnic group, sexual 
orientation, age, etc.

ဂျုန်ဒ်ါ သုို့�ေဟု�တ်် ကိုုာ�ေမြေရ�ရာ က္ခာ�း�/မျိုး �ဖူစ်ား�ခွင်ါး� ဆိုး�သားည့်် မှျိုးး
 အခွ� းနအ်ခွးတွစ်ားခွ�တွင်ွါး ရေးယားက္ခာ�း်�၊ မျိုးးန�်မျိုး (အမျိုး� း��သားး�/ အမျိုး� း��
 သားမီျိုး�) မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�ရေးသားး အလုံ�ပ််တွးဝနမ်ျိုး�း�၊
 အခွန�်က္ခာဏ္ဍာမျိုး�း�၊ အ�ပ်�အမူျိုးမျိုး�း�ဆိုး�င်ါးရိး သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ပ်ဌားန�်ခွ�က်္ခာ
 မျိုး�း��ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ 

အမျိုး� း��သားး�မျိုး�း�နှှငါး််အမျိုး� း��သားမီျိုး�မျိုး�း�အ�က္ခား�၊ရေးယားက္ခာ�း်�ရေးလုံ�မျိုး�း�
နှှငါး်် မျိုးးန�်က္ခာရေးလုံ�မျိုး�း�အ�က္ခား� ပ်တ်ွသားက်္ခာ ဆိုက်္ခာနှယ်ွာမုျိုးမျိုး�း�၊ က္ခာ�း�/
မျိုး �ဖူစ်ား�ခွင်ါး�နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး လုံမုူျိုးဆိုး�င်ါးရိး သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�
၊ အခွွငါး််အလုံမ်ျိုး� မျိုး�း�အ�ပ်င်ါး က္ခာ�း�/မျိုးဆိုး�သားည့်် မှျိုးး အမျိုး� း��သားး�
အခွ�င်ါး�ခွ�င်ါး�အ�က္ခား� ၊ အမျိုး� း��သားမီျိုး�အခွ�င်ါး�ခွ�င်ါး�အ�က္ခား� ပ်တ်ွသားက်္ခာ
ဆိုက်္ခာနှယ်ွာမုျိုးက္ခား�လုံည့််� ရိည့်် ညွှနှ�်ပ်းသားည့််။

ဤသားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ပ်ဌားန�်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�၊ အခွွငါး််အလုံမ်ျိုး�မျိုး�း�၊ ပ်တ်ွသားက်္ခာ
ဆိုက်္ခာနှယ်ွာမုျိုးမျိုး�း�သားည့်် လုံမုူျိုးရေးရိ�ဆိုး�င်ါးရိး �ဖူစ်ားတွည့််လုံးပြီးပီ်� လုံမုူျိုးရေးရိ�
ဆိုး�င်ါးရိး �ဖူစ်ားစားဉ််းမျိုး�း�မှျိုးတွဆိုငါး်် နး�လုံည့််သားးရှှိးလုံးခွ�်ရိပ်းသားည့််။ ဤ
အရိးမျိုး�း�သားည့်် အရေး�ခွအရေးနအရိ/ အခွ� းနအ်ခွးအရိ သီား�သားန ်ခ်ွဲ�ဖူစ်ား
တွည့််ပြီးပီ်� ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�နှး�င်ါးသားည့်််အရိးမျိုး�း��ဖူစ်ားပ်းသားည့််။

က္ခာ�း�/မျိုးဟုသူားည့်် အရေး�ခွအရေးနအခွ� းနအ်ခွးတွစ်ားခွ�တွင်ွါး အမျိုး� း��သားး�
/အမျိုး� း��သားမီျိုး�တွး� ထံားမှျိုး မျိုးည့််သားည့်််အရိးက္ခား� ရေးမျိုးား်လုံငါး််သားည့််/တွနဖ်ူး��
ထားး�ရှှိးသားည့််/ခွွငါး််�ပ်�သားည့််တွး�က္ခား�ဆံို���ဖူတ်ွရေးပ်�ထားး�ပ်းသားည့််။ 

လုံမုူျိုးအသားး�င်ါး�အဝး�င်ါး�အမျိုး�း�စား�တွင်ွါးအမျိုး� း��သားး�နှှငါး််အမျိုး� း��သားမီျိုး�
မျိုး�း�အ�က္ခား�တွးဝနရှ်ှိးသားည့်််အရိးမျိုး�း�၊လုံ�ပ်် ရေးဆိုးင်ါးရိသားည့်််
အလုံ�ပ််တွးဝနမ်ျိုး�း�၊အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�အရေးပ််တွင်ွါးထားးန�်ခွ��ပ််နှး�င်ါးမုျိုး
 နှှငါး်် လုံက်္ခာလှုံမ်ျိုး�မီျိုးနှး�င်ါးမုျိုး၊ ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာခွ�နှး�င်ါးမုျိုးအခွွငါး််အလုံမ်ျိုး�မျိုး�း�စား
သားည့််် ကွ္ခား�ခွး�ခွ�က်္ခာမျိုး�း�၊ မျိုးညီ့်မျိုးာမုျိုးမျိုး�း� ရှှိးရေးနပ်းသားည့််။ 

အဆိုငါး််အတွန�်၊ လုံမူျိုး� း��၊ ဆိုင်ါး�ရိ�မွျိုး�ရေးတွမုျိုး အရေး�ခွအရေးန၊
 တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�လုံမူျိုး� း��စား�အ�ပ််စား�၊ လုံးင်ါးပ်း�င်ါး� ဆိုး�င်ါးရိးတွးမ်ျိုး�ညွှတ်ွွမုျိုး၊
 အသားက်္ခာအရွိယ်ာ စားသားည့်််လုံမုူျိုး-ယာဉ််းရေးက္ခာ��မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး ခွွ��ခွမ်ျိုး�စားးတ်ွ�ဖူး
မုျိုးစံားနှှ�န�်မျိုး�း�က္ခာ�်သားး�  က္ခာ�း�/မျိုး�ဖူစ်ား�ခွင်ါး�သားည့််က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားးလုံမုူျိုး-
ယာဉ််းရေးက္ခာ��မုျိုးအခွင်ါး�အက္ခာ�င်ါး�၏တွစ်ားစားးတ်ွတွစ်ားရေးဒီသား�ဖူစ်ားပ်း သားည့််။

Gender equality: the equal right of women 
and men to enjoy all human rights. It 
requires acknowledging differences in rights 
between women and men (both in the law 
and in practice) and taking specific, positive 
measures (when necessary) to achieve 
equality in practice. Women and girls should 
have equal tenure rights and access to land, 
fisheries and forests regardless of their civil 
and marital status.

ကိုုာ�ေမြေရ�ရာ တ်န်�်တူ်ည်�ေှေု လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ� အး�လံုံ��က္ခား� 
အမျိုး� း��သားမီျိုး�နှှငါး်် အမျိုး� း��သားး�မျိုး�း�အး�လံုံ�� တွန�်တွ ူရိရှှိးနှး�င်ါးမုျိုး။ 

ထားး�သားး� ရိရှှိးရိန ်အမျိုး� း��သားမီျိုး�နှှငါး်် အမျိုး� း��သားး�မျိုး�း�အ�က္ခား� (ဥပ်ရေးဒီအရိ
နှှငါး်် လုံက်္ခာရေးတွအ့ရိ) အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း� ကွ္ခာ��ပ်း�မုျိုး ရှှိးသားည့််က္ခား� သားးရှှိး
ရိန ်လုံး�အပ််ပြီးပီ်� လုံက်္ခာရေးတွတ့ွတွွင်ါး သားးတွညီူ့်မျိုးာမုျိုး ရိရှှိးနှး�င်ါးရိန ်(လုံး�အပ််
ပ်းက္ခာ) တွးက္ခာ�ရေးသားး အ�ပ်�သားရေး�းရေးဆိုးင်ါးသားည့််် နည့််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�
 လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးရိန ်လုံး�အပ််ပ်းသားည့််။ အမျိုး� း��သားမီျိုး�မျိုး�း�နှှငါး်် မျိုးးန�်က္ခာရေးလုံ�
မျိုး�း�သားည့််လုံည့််� လုံမုူျိုးရေးရိ�နှှငါး်် အးမ်ျိုးရေးထားးင်ါးရေးရိ� မျိုးည့််သားည့်််
အရေး�ခွအရေးနပ်င်ါး �ဖူစ်ားရေးစား ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�နှှငါး််
 ရေး�မျိုးယားလုံက်္ခာလှုံမ်ျိုး�မီျိုးရိရှှိးရေးရိ�နှှငါး်် ရေး�မျိုးယား၊ သားး�ငါးး�နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး 
ဆိုး�င်ါးရိးတွင်ွါး သားးတွညီူ့်မုျိုး ရိရှှိးရိန ်လုံး�အပ််ပ်းသားည့််။

G
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Gender sensitive approach: an approach 
and attitude that requires all policy, legal 
and institutional processes to take into 
account the differences in rights, needs and 
opportunities that exist between women and 
men, and to seek to address them. It strives 
to provide equal participation of women and 
men from the outset.

ကိုုာ�ေမြေရ�ရာ အမြေလ�ထိာ�ရှူံး�ု�ေင်် သုို့�ေဟု�တ်် ထိည််သ်ို့�င််�စီဥ်�
စီာ�သို့ည်် ်န်ည်�်လေ်� အမျိုး� း��သားမီျိုး�နှှငါး်် အမျိုး� း��သားး�မျိုး�း�အ�က္ခား� ရှှိး
ရေးနရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််၊ လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း� မျိုး
တွညီူ့်မုျိုးက္ခား� ထားည့်််သွားင်ါး�စားဉ််း�စားး�ထားး�ရေးသားး မူျိုးဝးဒီ၊ ဥပ်ရေးဒီနှှငါး်် အဖ့ူ�
အစားည့််�ဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််းမျိုး�း� လုံး�အပ််သားည့််် ခွ�ဉ််း�က္ခာပ််မုျိုးနှှငါး််
 သားရေး�းထားး�။

General boundary: a boundary that is 
defined by a physical feature on the ground, 
such as a wall, fence, hedge, tree line or water 
course, but for which the precise location 
of the boundary line on the feature has not 
been determined. See also “fixed boundary”.

မြေယာ��ယာု န်ယ်ာန်ေုုတ်် ရေး�မျိုးရေးပ််ရှှိး နရံံိ၊ စားည့််�ရုး� �၊ ပ်န�်�ခံွ�တွန�်၊
 သားစ်ားပ်င်ါးတွန�် သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေးရိလုံမ်ျိုး�ရေး�က္ခားင်ါး� စားသားည့််် ရု�ပ််ဝတွတ �ပ်း�င်ါး�
ဆိုး�င်ါးရိး အရိးမျိုး�း�နှှငါး်် သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�ရေးသားး်လုံည့််� နယ်ာနးမျိုးးတ်ွနှှငါး််
 အရိးဝတွတ �မျိုး�း�၏ ရေးနရိးအတွးအက္ခာ�က္ခား� မျိုးသားတ်ွမှျိုးတ်ွရိရေးသား�ရေးသားး
 နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ၊ 

“ပံ်�ရေးသား နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ” က္ခား�လုံည့််� �က္ခာည့်််ပ်း။

Geodetic framework or network: a spatial 
framework of points whose position has been 
precisely determined on the surface of the 
earth.

�ူေုပိုောဏာဆုို�င််ရာ မြေ�ာင်် သုို့�ေဟု�တ်် ကို�န်ယ်ာက်ို ရေး�မျိုးမျိုး�က်္ခာနှှး�ပ်င်ါး
ရေးပ််တွင်ွါး အတွးအက္ခာ� ရေးနရိးခွ�ထားး� သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�ရေးသားး ပွ်း�ငါး််မျိုး�း�
၏ အကွ္ခားအရေးဝ��ပ် ရေး�းင်ါး။

Geographic information system (GIS): 
a system for capturing, storing, checking, 
integrating, analysing and displaying data 
about the earth that are spatially referenced. 
It is normally taken to include a spatially 
referenced database and appropriate 
applications software.

ပိုထိဝ�ဝင်် သို့တ်င််�အခံုက်ိုအလက်ို စီန်စ်ီ (GIS) အကွ္ခား
အရေးဝ�အလုံး�က်္ခာ ရိည့််ညွှနှ�်ထားး�ရေးသားး ရေး�မျိုးမျိုး�က်္ခာနှှး�ပ်င်ါးဆိုး�င်ါးရိး
 အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ဖူတ်ွယူာ�ခွင်ါး�၊ သားးမ်ျိုး�ဆိုည့််��ခွင်ါး�၊ စားစ်ားရေးဆို�
�ခွင်ါး�၊ ရေးပ်းင်ါး�စားပ််�ခွင်ါး�၊ ဆိုန�်စားစ်ား�ခွင်ါး�နှှငါး်် ရေးဖူး်�ပ်�ခွင်ါး� စားနစ်ား။

မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် အကွ္ခားအရေးဝ�အလုံး�က်္ခာ ရိည့််ညွှနှ�်ထားး�
ရေးသားး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာအစား�အဖ့ူ� နှှငါး်် သားငါး််ရေးတွး်ရေးသားး software 
applicationမျိုး�း� ရှှိးရိန ်လုံး�သားည့််။

Geomatics: a field of activities that uses 
a systematic approach to integrate all the 
activities to acquire and manage spatial data. 
The activities include cartography surveying, 
geodesy, hydrography, land information 
management, photogrammetry and remote 
sensing. 

ဂျု �အု�ေက်ိုတ်စ်ီစ်ီ အကွ္ခားအရေးဝ��ပ် အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ရိရှှိး
ပြီးပီ်� ခွန ်ခ်ွဲခွွ�နှး�င်ါးရေးစားရိန ်လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးရိမျိုးည့််် လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း� အး�လံုံ��
က္ခား� ရေးပ်းင်ါး�စားပ််ရိန ်စားနစ်ားတွက္ခာ� ခွ�ဉ််း�က္ခာပ််မုျိုးက္ခား� အသံား���ပ်သားည့်််
 လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း�။ 

အဆိုး�ပ်း လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း�တွင်ွါး ရေး�မျိုးပံ်�ရေးရိ�ဆွို�ရိန ်တွး�င်ါး�တွး�ခွင်ါး�
 (cartography surveying) ၊ ရေး�မျိုးမျိုး�က်္ခာနှှးသွားင်ါး�ပ်င်ါး တွး�င်ါး�တွး�ခွင်ါး� 
(geodesy)၊ ရေးရိရေးအးက်္ခာမျိုး�က်္ခာနှှး�ပ်င်ါး တွး�င်ါး�တွး�ခွင်ါး� (hydrography)၊ 
ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း� စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး၊ ပံ်�ထားည့်််
တွး�င်ါး�တွး�ခွင်ါး� (photogrammerty) နှှငါး်် အရေးဝ�မှျိုး အးရံု� ခံွ�ခွင်ါး� 
(remote sensing) တွး�  ပ်းဝင်ါးသားည့််။
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Global navigation satellite systems (GNSS): 
the generic term for fixing positions on the 
surface of the earth by measuring signals 
from satellites orbiting the earth. See also 
“GPS”.

ကိုေ့ာ ်လေ်�မြေ�ကိုာင််��ပို ဂြိုဂုျ�လ်တ်� စီန်စ်ီ (GNSS) က္ခာမျိုးားက္ခား� လှုံည့်််ပ်တ်ွ
ရေးနရေးသားး ပြီးဂျး�လ်ုံတွ�မျိုး�း�မှျိုး အခွ�က်္ခာ�ပ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� တွး�င်ါး�တွး�ခွင်ါး��ဖူငါး််
 က္ခာမျိုးားရ်ေး�မျိုးမျိုး�က်္ခာနှှးရေးပ််မှျိုး ရေးနရိးမျိုး�း�က္ခား� အတွးအက္ခာ� တွး�င်ါး�တွး�ခွင်ါး� 
အတွက်ွ္ခာ ရေးယာ��ယာ� စားက္ခား�လံုံ��။ “GPS” က္ခား�လုံည့််� �က္ခာည့်််ပ်း။

Global positioning system (GPS): an 
American system of GNSS.

ကိုေ့ာမ်ြေန်ရာ�ပိုစီန်စ်ီ (GPS) GNSS အရေးမျိုးရိးက္ခာန ်စားနစ်ား

Governance: the organizations and the 
processes and rules that form part of the 
political, social, economic and administrative 
systems. These are used to manage society 
and reconcile competing priorities and 
interests of different groups. Governance 
includes formal government agencies and 
informal arrangements; it includes the 
mechanisms and processes involved; and it 
is concerned with how citizens participate 
in decision-making, how government is 
accountable to its citizens, how society obliges 
its members to observe its rules and laws, and 
how differences are resolved. 

အ�ပ်ိုခံု�ပ်ိုေု နှး�င်ါးငံါးရေးရိ�၊ လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�နှှငါး်် အ�ပ််ခွ��ပ််ရေးရိ�
စားနစ်ားမျိုး�း�၏ အစားးတ်ွအပ်း�င်ါး��ဖူစ်ားသားည့််် အဖ့ူ�အစားည့််�မျိုး�း�နှှငါး်် 
လုံ�ပ််ထံား��လုံ�ပ််နည့််�မျိုး�း� နှှငါး်် စားည့််�မျိုး�ဉ််း�မျိုး�း�။ 

လုံမုူျိုးအဖ့ူ�အစားည့််�က္ခား� စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�ရိန ်နှှငါး်် မျိုးတွညီူ့်ရေးသားး အ�ပ််စား�မျိုး�း�
အ�က္ခား� အး�ပြီးပ်း�င်ါးရေးနရေးသားး ဦး�စားး�ရေးပ်�မျိုး�း�နှှငါး်် စားးတ်ွဝင်ါးစားး�မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� 
ည့်ှးနှှ�းင်ါး�ရေးပ်�ရိန ်၎င်ါး�တွး�က္ခား� အသံား���ပ်�သားည့််။ 

အ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးတွင်ွါး တွရိး�ဝင်ါး အစားး��ရိ က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာမျိုး�း�နှှငါး်် တွရိး�မျိုး
ဝင်ါး စီားမံျိုးမုျိုးမျိုး�း� ပ်းဝင်ါးသားည့််။ ပ်းဝင်ါးရေးသားး လုံည့််ပ်တ်ွပံ်�မျိုး�း�နှှငါး််
 လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််းမျိုး�း�လုံည့််� ပ်းဝင်ါးသားည့််။ ထားး� အ�ပ်င်ါး �ပ်ည့််သူားမျိုး�း�မှျိုး
 ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာ ခွ�မှျိုးတ်ွရေးရိ� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််းတွင်ွါး မျိုးည့််သားး�  ပ်းဝင်ါးသားည့််၊
 အစားး��ရိသားည့်် ၎င်ါး�၏ �ပ်ည့််သူားမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ မျိုးည့််မျိုးာ တွးဝနခံ်ွသားည့််
၊ လုံမုူျိုးအသားး�င်ါး�အဝး�င်ါး�မှျိုး ၎င်ါး�၏ အဖ့ူ�အစားည့််�ဝင်ါးမျိုး�း�က္ခား� ဥပ်ရေးဒီနှှငါး််
 စားည့််�မျိုး�ဉ််း�မျိုး�း�က္ခား� မျိုးည့််သားး�  လုံး�က်္ခာနးရေးစားသားည့််နှှငါး်် မျိုးတွကွူ္ခာ��ပ်း�မုျိုးမျိုး�း�
က္ခား� မျိုးည့််သားး�  ရေး�ဖူရှှိင်ါး�သားည့်် ဆိုး�သားည့််တွး� နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသားည့််။

Grievance redress: the process for 
addressing and resolving a dispute or 
conflict over something, including decisions 
and actions of officials. Grievance redress 
mechanisms can take various forms, such 
as administrative review, court-based 
decision and other types of third party 
determinations, such as by an ombudsman. 
See “dispute resolution” and “ombudsman”.

န်စ်ီန်ာမြေ�ကို�ကုို� တု်�င််�ကိုာ�မြေ�ေရှှိင််��ခံင််� အရိးရှှိးမျိုး�း�၏
 ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာနှှငါး်် လုံ�ပ််ရိပ််မျိုး�း� အပ်းအဝင်ါး က္ခားစားစတွစ်ားရိပ််ရိပ််
အတွက်ွ္ခာ အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ �ပ်ဿနး�ဖူစ်ားမုျိုးက္ခား� ရေးဖူး်ထား�တ်ွရေး�ဖူ
ရှှိင်ါး�သားည့််် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း။

နစ်ားနးရေး�က္ခာ�က္ခား�တွး�င်ါး�က္ခား�ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရေးရိ� ယာနှတရိး� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််းသားည့််
 စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုးအရိ �ပ်နလ်ုံည့်် သံား��သားပ််�ခွင်ါး�၊ တွရိး�ရံု� � အရေး�ခွ�ပ်�
 ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာနှှငါး်် ရေးစားးငါး််�က္ခာည့်််သူား က္ခာ�်သားး� ရေးသားး တွတွးယာအဖ့ူ�
အစားည့််� စားသားည့််�ဖူငါး်် ပံ်�စံားမျိုး� း��စံား� ရှှိးနှး�င်ါးပ်းသားည့််။ “အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူ
ရှှိင်ါး��ခွင်ါး�” နှှငါး်် “ရေးစားးငါး််�က္ခာည့်််သူား” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Guaranteed title: a title for which the 
government registration authority is 
responsible for paying compensation 
if certain losses occur in relation to the 
ownership, such as losses due to errors in the 
title and, in some countries, due to fraud.

အာေခံံမြေပို�ထိာ�မြေသို့ာ အေည်မ်ြေပိုါက်ို (အခ်ွး�႕နှး�ငါးံံမ်ျိုးး��တွငါး�) လုံးမျိုးလည္ည့်�
မျိုး�ရေး�ၾက္ခားငါး�်� အမျိုးည့်�ရေး�ပ်းက္တြက္ခာတ ငါး� မွျိုးး��ယာငါး���မျိုး� ��ဖူစား�ရေး�ပ်ၚျ�ခွ
ငါး���က္ခာ�်သားး�ရေး႔သားး ပ်း�ရှုငုါးးရှု��းငါး�ုွ�ငွါး�်� ပ်တွသ က္ခာၿပီ်� ဆံို���ရံွိ���မျိုး�တွစားစံ��တွစား�
ရိး ��ဖူစား�ရေး�ပ်ၚျခွ�်ပ်းက္ခာ အစားး��ရိ မွျိုးတွတ မျိုး���ရံိ��� အးဏ်းပ်း�ငါးု်း��ကွု္ခာ ရေး�
ပ်�ရေး�လ်ုံး��ရိန � တွးဝနှိွးသားည့််�� အမျိုးည့်�ရေး�ပ်းက္ခာ� ရိပ်း�င္ခြငါးာငါး�်�
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Holistic and sustainable approach: as 
the VGGT notes in its ten principles of 
implementation, a holistic and sustainable 
approach recognizes that natural resources 
and their uses are interconnected, and 
adopts an integrated and sustainable 
approach to their administration.

အလံ��စံီ� �ခံံ�ငံ်�ေုဂြိုပို�� မြေရရှှိည်တ််ည်တ်ံ််နု္ဒ�င််မြေသို့ာ ခံုဉ််�ကိုပ်ိုေု 
VGGT၏ အရေးက္ခားင်ါးအထားည့််ရေးဖူး်ရေးရိ� မူျိုးဝးဒီ ၁၀ခွ�က်္ခာတွင်ွါး မှျိုးတ်ွသားး�
ထားး�သားည့်််အတွး�င်ါး� အလံုံ��စံား� �ခံွ�ငံါး�မျိုးးပြီးပီ်� ရေးရိရှှိည့််တွည့််တံွန်ှး�င်ါးရေးသားး
 ခွ�ဉ််း�က္ခာပ််မုျိုးသားည့်် သား�းဝအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�နှှငါး်် ၎င်ါး�တွး�၏
 အသံား���ပ်�မုျိုးတွး� မှျိုးး ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးနသားည့််က္ခား� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ပြီးပီ်� ၎
င်ါး�တွး�က္ခား� စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�ရိန ်ရေးပ်းင်ါး�စားပ််ပ်းဝင်ါးပြီးပီ်� ရေးရိရှှိည့််တွည့််တံွရ်ေးသားး 
ခွ�ဉ််း�က္ခာပ််နည့််�က္ခား� အသံား���ပ်�သားည့််။

Hypothec: in many civil law systems, the 
name for a loan agreement that uses the 
borrower’s land as security for paying back 
the loan money. A hypothec document is 
often registered. See “mortgage”.

မြေ�ေမြေပိုါင််စီာခံု�ပ်ို မျိုး�း�စွားးရေးသားး တွရိး�မျိုးဥပ်ရေးဒီ စားနစ်ားမျိုး�း�တွင်ွါး
 ရေးခွ��ရေးငါး ွ�ပ်နဆ်ိုပ််မျိုးည့်််အရေး�က္ခားင်ါး� အရေးပ်းင်ါးအ�ဖူစ်ား ရေးငါးရွေးခွ��သူား၏ 
ရေး�မျိုးက္ခား� အသံား���ပ်�သားည့််် ရေးခွ��ရေးငါးစွားးခွ��ပ််၏ အမျိုးည့််။ 

ရေး�မျိုးရေးပ်းင်ါးစားးခွ��ပ််က္ခား� တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိ မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးထားး�သားည့််။ “ရေး�မျိုး
ရေးပ်းင်ါးခံွ�ခွင်ါး�”က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

H
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Immovable property: land and the things 
that are permanently attached to the land, 
such as buildings, trees, stone fences. Known 
as “real estate” or simply “land” in English 
(common law) systems.

ေမြေရှ�မြေ�ပိုာင််�နု္ဒ�င််မြေသို့ာ ပိုစီစည်�် အရေးဆိုးက်္ခာအဦး�မျိုး�း�၊ သားစ်ားပ်င်ါးမျိုး�း�၊
 ရေးက္ခာ�းက်္ခာတံွ���ခံွစားည့််�ရုး� �မျိုး�း�က္ခာ�်သားး� ရေးသားး ရေး�မျိုးတွင်ွါး အရေးသားစားး�က်္ခာထားး�
သားည့််် ရေး�မျိုးနှှငါး်် အရိးဝတွတ �မျိုး�း�။

“အးမ်ျိုး�ခံွရေး�မျိုး” သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရုး� �ရှှိင်ါး�စွားး “ရေး�မျိုး” ဟု� အဂုျလုံးပ်် (Common 
law) စားနစ်ားမျိုး�း�တွင်ွါး ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။

Indefeasible title: a government record of 
title to land that cannot be challenged, even 
in court. Some indefeasible title systems have 
a small number of exceptions, and they also 
have a compensation system to cover losses 
due to errors or fraud.  See “guaranteed title”.

�ပိုန်လ်ည်ေ်သုို့ေ်�ယူာနု္ဒ�င််မြေသို့ာ အေည်မ်ြေပိုါက်ို တွရိး�ရံု� �မှျိုးပ်င်ါး မျိုး
ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�နှး�င်ါးသားည့််် အစားး��ရိမှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�ဝင်ါး ရေး�မျိုး အမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာ

အခွ� း�ရေးသားး �ပ်နလ်ုံည့််မျိုးသားးမ်ျိုး�ယူာနှး�င်ါးရေးသားး အမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာ စားနစ်ားမျိုး�း�
တွင်ွါး အနည့််�ငါးယ်ာရေးသားး ခွွင်ါး�ခွ�က်္ခာမျိုး�း� ရှှိးပြီးပီ်� မှျိုးး�ယွာင်ါး�မုျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
လုံးမ်ျိုးလုံည့််မုျိုးရေး�က္ခားငါး်် �ဖူစ်ားရေးပ််လုံးရေးသားး ဆံို��ရှုရံုု�မုျိုးမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ
ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�ရေးပ်�ရိမျိုးည့််် စားနစ်ား ပ်းရှှိးသားည့််။ “အးမျိုးခံွရေးပ်�ထားး�ရေးသားး 
အမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာ” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Indemnity: an obligation to provide 
monetary (or other) compensation to the 
owner of land or other tenure rights in case 
it is taken, destroyed or damaged. See also 
“reparation”.

န်စ်ီန်ာေု အာေခံံ ရေး�မျိုးယားပ်း�င်ါးရှှိင်ါး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အ�ခွး�ရေးသားး ရေး�မျိုးငှါးး�
ရိမ်ျိုး�လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးခွွငါး်် ရှှိးသူားမျိုး�း�က္ခား� ရေး�မျိုးသားးမ်ျိုး�ခံွရိ�ခွင်ါး�၊ ဖူ�က်္ခာစီား�ခံွရိ�ခွင်ါး�
သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပ်�က်္ခာစီား��ခွင်ါး�တွး�အတွက်ွ္ခာ ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�ရေးငါး ွသားး� မျိုးဟု�တ်ွ 
ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ� ရေးပ်�ရိန ်တွးဝနရှ်ှိးမုျိုး

Index map: see “cadastral index map”. မြေ�ေပံို�အခံုက်ိုန်ပံိုါတ််ေုာ�အညှွှန်�်�ပိုမြေ�ေပံို� အညွှနှ�်ရေး�မျိုးပံ်�”ကွ္ခာင်ါး�
ရေး�မျိုးပံ်�အညွှနှ�်ရေး�မျိုးပံ်�” က္ခား��က္ခာည့်််ပ်း။

Indigenous tenure system: tenure system of 
local origin and belonging to the local area. 
See “customary tenure” and “tenure system”.

င်ာှမြေန်တု်�င််�ရင််�သို့ာ� လ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င််် စီန်စ်ီ

ရေးဒီသားတွင်ွါး� �မျိုးစ်ားဖူ�း�ခံွပြီးပီ်� ဒီသားခံွဧရိးယားနှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး
 ရေး�မျိုးငှါးး�ရိမ်ျိုး�သံား��စွား�မုျိုး စားနစ်ား။

“ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး�အရိ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် “ နှှငါး်် “ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
 စားနစ်ား” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Indigenous: belonging to the local area, 
including the people who belong to an area.

င်ာှမြေန်တု်�င််�ရင််�သို့ာ� ရေးဒီသားတွင်ွါး� ရေးနထားး�င်ါးသူားမျိုး�း� အပ်းအဝင်ါး ရေးဒီသား
ဧရိးယားနှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး

Informal tenure: ownership and other rights 
and duties relating to land or other natural 
resource based on custom, tradition or 
some other form of non-official tenure rules. 
Informal tenure can be just as legitimate as 
formal tenure, but its source or basis lies not 
in the country’s laws, but in custom, tradition, 
etc. 

အရပ်ိုသံို့�� မြေ�ေယာာလ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င်် ်ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး�အရိ၊ ရုး� �ရိးအရိ
 သားး� ပ်မျိုးဟု�တ်ွ အ�ခွး� တွရိး�ဝင်ါးမျိုးဟု�တ်ွသားည့််် ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
 စားည့််�မျိုး�ဉ််း�မျိုး�း�ရေးပ်် အရေး�ခွခံွသားည့််် ရေး�မျိုးနှှငါး်် အ�ခွး� သား�းဝ
အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး နှှငါး်် အ�ခွး�
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�။

I
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Infringement: interference, damage, loss 
or other negative impact on land or other 
natural resource and associated tenure rights. 
Where land or other natural resources are 
physically damaged, then the rights are also 
diminished in terms of usefulness and value. 
If land is polluted, or if someone is blocked 
from gaining access to it, then that person’s 
rights are infringed. Or someone might be 
illegally occupying and using the land or 
forest, or taking the produce from the land or 
forest without the permission of the tenure 
right holder. There can also be infringements 
to the rights themselves without any impact 
on the natural resource itself, such as when 
someone is defrauded of their rights.

လ�န်က်ိုု��ခံုက်ိုေုာ� ရေး�မျိုးနှှငါး်် အ�ခွး� သား�းဝ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�
 နှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးသားး ရေး�မျိုးငါးးှ�ရိမ်ျိုး�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် မျိုး�း�အရေးပ်် အဖူ�က်္ခာ
သားရေး�း သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာသားည့််် စွားက်္ခာဖူက်္ခာခွ�က်္ခာ၊ ပ်�က်္ခာစီား�မုျိုး၊ ဆံို��ရှုရံုု�မုျိုး 
နှှငါး်် အ�ခွး�အဖူ�က်္ခာသားရေး�းမျိုး�း�။ 

ရေး�မျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အ�ခွး� သား�းဝ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�သားည့်် ရု�ပ််ပ်း�င်ါး�
ဆိုး�င်ါးရိးအရိ ပ်�က်္ခာစီား�သွားး�ပ်းက္ခာ ၎င်ါး�တွး�  အသံား��ဝင်ါးမုျိုးနှှငါး်် တွနဖ်ူး��
အရိ ၎င်ါး�တွး� နှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�လုံည့််� ထားးခွး�က်္ခာ
မျိုးည့်် �ဖူစ်ားသားည့််။ ရေး�မျိုးက္ခား� ည့်စ်ားည့်စ်ားရေးစားသားည့်််အခွး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 တွစ်ားစံား�တွစ်ားဦး�က္ခား� ရေး�မျိုးသားး�  ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာခွွငါး််မျိုး�ပ်�သားည့်််အခွး ထားး�လုံ၏ူ
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� လုံနွက်္ခာ����ခွင်ါး� ရေး�မျိုးးက်္ခာပ်းသားည့််။ သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 တွစ်ားစံား�တွစ်ားဦး�သားည့်် ရေး�မျိုးက္ခား� တွရိး�မျိုးဝင်ါး ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါးပြီးပီ်� ရေး�မျိုး
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ သားစ်ားရေးတွးက္ခား� အသံား���ပ်��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေး�မျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 သားစ်ားရေးတွးမှျိုး ထွားက်္ခာက္ခာ�နမ်ျိုး�း�က္ခား� ရေး�မျိုးငှါးး�ရိမ်ျိုး�သံား��စွား�ခွွငါး််ရှှိးသူား၏ အခွွငါး််
မျိုးရိ�� ယူာငါးင်ါးသံား��စွား��ခွင်ါး�လုံည့််� �ဖူစ်ားနှး�င်ါးပ်းသားည့််။ တွစ်ားစံား�တွစ်ားဦး�က္ခား�
 ၎င်ါး�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ လုံးမ်ျိုးလုံည့််လှုံည့်််ဖူ�း��ခွင်ါး�က္ခာ�်သားး�
ရေးသားး သား�းဝအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�ရေးပ်် သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာ�ခွင်ါး�မျိုးရှှိး��
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား�သားး လုံနွက်္ခာ����ခွင်ါး��ပ်�သားည့််် က္ခားစားစမျိုး�း�လုံည့််� ရှှိးနှး�င်ါး
ပ်းသားည့််။

Institutional framework: see “organizational 
framework”.

အေ့ဲအစီည်�် ေူဝါဒမြေ�ာင်် “အဖ့ူ�အစားည့််� မူျိုးဝးဒီရေး�းင်ါး” က္ခား�
 �က္ခာည့်််ပ်း။
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Joint ownership: in English law, joint 
ownership is a sub-category of co-ownership 
with specific rules. Under joint ownership, 
when one owner dies, then the other 
owner(s) gets the land automatically, without 
the need for inheritance. Often, people 
use co-ownership and joint ownership 
interchangeably, particularly in countries 
with non-English legal (or common law) 
systems. See “co-ownership”.

ပူို�တ်�ဲခံုတ်ု်ဆိုက်ို ပုို�င််ဆုို�င််ေု အဂုျလုံးပ်် ဥပ်ရေးဒီတွင်ွါး ပူ်�တွွ�ခွ� းတ်ွဆိုက်္ခာ
 ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး ဆိုး�သားည့််မှျိုးး သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�ရေးသားး စားည့််�မျိုး�ဉ််း�မျိုး�း�ပ်းဝင်ါး
သားည့််် ပူ်�တွွ�ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး ပံ်�စံားကွ္ခာ� တွစ်ားမျိုး� း���ဖူစ်ားသားည့််။ ပူ်�တွွ�ခွ� းတ်ွဆိုက်္ခာ
 ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးတွင်ွါး ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးတွစ်ားဦး� ရေးသားဆံို��သားည့်််အခွး အ�ခွး� ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး
(မျိုး�း�) သားည့်် ရေး�မျိုးက္ခား� အရေးမွျိုးရေးပ်�ရိန ်မျိုးလုံး��� အလုံး�အရေးလုံ�းက်္ခာ ရိရှှိး
မျိုးည့်် �ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ အထူား�သား�ဖူငါး်် အဂုျလုံးပ်် ဥပ်ရေးဒီ (သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 common law) မျိုးသံား��သားည့််် နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�တွင်ွါး ပူ်�တွွ�ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး�ခွင်ါး� နှှငါး််
 ပူ်�တွွ�ခွ� းတ်ွဆိုက်္ခာပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး�ခွင်ါး�က္ခား� အလုံ�အလှုံယ်ာသားရေး�း သံား��စွား�ရေးလုံ ်
ရှှိးပ်းသားည့််။ “ပူ်�တွွ�ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Just compensation: an amount of 
compensation that reflects the value of 
the asset taken away or damaged, and that 
places the former owner in a similar position 
(as far as possible). See “equivalence” and 
“indemnity”.

ေှတ်မြေသို့ာ မြေလုာမ်ြေ�ကို� သားးမ်ျိုး�ယူာခံွရိရေးသားး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပ်�က်္ခာစီား�
သွားး�ရေးသားး ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးပ်စားစည့််�၏ တွနဖ်ူး��နှှငါး်် ညီ့်မျိုးာပြီးပီ်� ယာခွင်ါးပ်း�င်ါးရှှိင်ါး
က္ခား� (တွတ်ွနှး�င်ါးသားမျိုးာ) နဂျး�အရေး�ခွအရေးနအတွး�င်ါး� �ပ်န�်ဖူစ်ားရေးစားရေးသားး
 ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�ပ်မျိုးးဏ်။ “ညီ့်မျိုးာ�ခွင်ါး�” နှှငါး်် “အးမျိုးခံွရေး�က္ခာ�” က္ခား�
 �က္ခာည့်််ပ်း။

J
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Land administration: the processes of 
determining, recording and disseminating 
information about land and the ownership, 
value and use of land. Land administration 
includes the set of systems and processes 
for making land tenure rules operational. It 
includes the administration of land rights, 
land use regulations, and land valuation and 
taxation. Land administration can be carried out 
by government agencies, or through customary 
leaders. Land administration, whether formal 
or informal, comprises an extensive range of 
systems and processes to administer:

• Land rights: the allocation of rights in land; 
the delimitation of boundaries of parcels for 
which the rights are allocated; the transfer 
from one party to another through sale, 
lease, loan, gift or inheritance; provision of 
land related information to the public; and 
the adjudication of doubts and disputes 
regarding rights and parcel boundaries.

•  Land-use regulation: land-use planning and 
enforcement and the adjudication of land 
use conflicts.

• Land valuation and taxation: the valuing of 
land rights, collection of revenues through 
based on land values and rates of taxation, 
and the adjudication of land valuation and 
taxation disputes. 

• Land administration information is important 
when developing land management 
policies, and making decisions about land 
management. According to the United 
Nations Economic Commission for Europe, 
land administration systems should ideally: 
1. Guarantee ownership and secure tenure 
2. Support the land and property tax system 
3. Constitute security for credit systems 
4. Develop and monitor land markets 
5. Protect State lands 
6. Reduce land disputes 
7. Facilitate land reform 
8. Improve urban planning and infrastructure 
development 
9. Support land management based on 
consideration for the environment.

See “land management”, which is a broader 
concept.

မြေ�ေယာာ စီ�ေံခံန် ်ခ်ွဲခံ�ဲေု ရေး�မျိုးနှှငါး်် ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး၊ ရေး�မျိုးယား၏ တွနဖ်ူး��နှှငါး််
 အသံား���ပ်�ပံ်� ဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�၊ 
မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး�ခွင်ါး�နှှငါး်် �ဖူန ်ခ်ွ��ီခွင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််းမျိုး�း�။ 

ရေး�မျိုးယား စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုးတွင်ွါး ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ဆိုး�င်ါးရိး စားည့််�မျိုး�ဉ််း�
မျိုး�း�က္ခား� လုံက်္ခာရေးတွအ့သံား��ခွ�နှး�င်ါးရိန ်လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးသားည့််် စားနစ်ားမျိုး�း�
နှှငါး်် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််းမျိုး�း� ပ်းဝင်ါးသားည့််။ ၎င်ါး�တွင်ွါး ရေး�မျိုးယား လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
မျိုး�း�၊ ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုး စားည့််�မျိုး�ဉ််း�မျိုး�း� နှှငါး်် ရေး�မျိုးတွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွ
�ခွင်ါး�နှှငါး်် အခွွနရ်ေးက္ခားက်္ခာခံွ�ခွင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�က္ခား� စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ��ခွင်ါး�
မျိုး�း� ပ်းဝင်ါးသားည့််။ ရေး�မျိုးယား စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုးက္ခား� အစားး��ရိ က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာ
မျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး� ရေးခွးင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးမျိုး�း�မှျိုး လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါး
နှး�င်ါးသားည့််။ ရေး�မျိုးယား စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုးသားည့်် တွရိး�ဝင်ါး �ဖူစ်ားသားည့်် �ဖူစ်ား
 အရိပ််�က်္ခာအသံား�� �ဖူစ်ားရေးစား ရေးအးက်္ခာပ်းတွး�က္ခား� စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�သားည့််် 
က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး စားနစ်ားမျိုး�း�နှှငါး်် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််းမျိုး�း� ပ်းဝင်ါးသားည့််။ 

ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�။ ။ ရေး�မျိုးယားရေးပ််တွင်ွါး ရှှိးသားည့်််
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� ခွွ�ရေးဝ�ခွင်ါး�။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါးမ်ျိုး�း� ခွွ�ရေးဝထားး�ရေးသားး
 ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�၏ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း�က္ခား� သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�၊ တွစ်ားဦး�မှျိုး
 အ�ခွး�တွစ်ားဦး�သားး�  ရေးရိးင်ါး�ခွ��ခွင်ါး�၊ ငှါးး�ရိမ်ျိုး��ခွင်ါး�၊ ရေးခွ��ငါးးှ��ခွင်ါး�၊
 လုံက်္ခာရေးဆိုးင်ါးအ�ဖူစ်ားရေးပ်��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အရေးမွျိုးရေးပ်��ခွင်ါး�နည့််�မျိုး�း�
�ဖူငါး်် လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး��ခွင်ါး�၊ ရေး�မျိုးယားနှှငါး်် ပ်တ်ွသားက်္ခာရေးသားး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ
မျိုး�း�က္ခား� အမျိုး�း��ပ်ည့််သူားထံားသားး�  တွင်ါး�ပ်�ခွင်ါး�၊ နှှငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး််
 ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း�နှှငါး်် ပ်တ်ွသားက်္ခာရေးသားး သံားသားယာမျိုး�း�နှှငါး်် 
အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� �က္ခား�ဝင်ါးရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး�။

ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုး စားည့််�မျိုး�ဉ််း�မျိုး�း� ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုး စီားမံျိုးခွ�က်္ခာမျိုး�း� နှှငါး်် 
ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုး �ပ်ဿနး ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ခွ�က်္ခာမျိုး�း� စားး��မျိုးး��ရေးစား�ခွင်ါး�။

ရေး�မျိုးတွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�နှှငါး်် အခွွနရ်ေးက္ခားက်္ခာခံွ�ခွင်ါး� ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� က္ခား� တွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�၊ ရေး�မျိုးတွနဖ်ူး��မျိုး�း�နှှငါး်် 
အခွွနနှ်ှ�န�်ထားး�မျိုး�း�ရေးပ်် အရေး�ခွခံွပြီးပီ်� အခွွနရ်ေးက္ခားက်္ခာခံွ�ခွင်ါး�၊ နှှငါး်် ရေး�မျိုး
တွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�နှှငါး်် အခွွနဆ်ိုး�င်ါးရိး အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� ရေး�ဖူ
ရှှိင်ါး��ခွင်ါး�။

ရေး�မျိုးယားစီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�မှျိုးး ရေး�မျိုးယားစီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�
မုျိုး မူျိုးဝးဒီမျိုး�း� ရေးရိ�ဆွို�ရေးနခွ� းနနှ်ှငါး်် ရေး�မျိုးယား စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး
 ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွရေးနသားည့််် အခွ� းနတ်ွင်ွါး အရေးရိ�ပ်းပ်းသားည့််။
 United Nations Economic Commission for Europe အရိ ရေး�မျိုးယား
 စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး စားနစ်ားမျိုး�း�သားည့်် 

1. ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးက္ခား� အးမျိုးခံွရေးပ်�နှး�င်ါးရိမျိုးည့််

2. ရေး�မျိုးယားနှှငါး် ်ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး ပ်စားစည့််�အခွွနစ်ားနစ်ားက္ခား� ရေးထားးက်္ခာပ်ံ်နှး�င်ါးရိမျိုးည့််

3. အရေးကြွက္ခာ�စားနစ်ားမျိုး�း�က္ခား�အတွက်ွ္ခာလုံ� လံုံ��ခံွ�မုျိုး တွည့််ရေးဆိုးက်္ခာနှး�င်ါးရိ
မျိုးည့််

4. ရေး�မျိုးယားရေး��ကွ္ခာက်္ခာက္ခား� တွည့််ရေးဆိုးက်္ခာပြီးပီ်� ရေးစားးငါး််�က္ခာည့်််နှး�င်ါးရိမျိုးည့််

5. နှး�င်ါးငံါးပ်း�င်ါးရေး�မျိုးယားမျိုး�း�က္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာနှး�င်ါးရိမျိုးည့််

6. ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� ရေးလုံားခ်ွ�နှး�င်ါးရိမျိုးည့််

7. ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� ရေးခွ�းရေးမ့ျိုးတွစွားး လုံည့််ပ်တ်ွနှး�င်ါး
ရေးစားရိမျိုးည့််

8. ပြီးမျိုးး��ပ်စီားမံျိုးက္ခားန�်နှှငါး်် အရေး�ခွခံွအရေးဆိုးက်္ခာအအံ� ဖံ့ူဖြိုးပြီးဖူး��မုျိုးက္ခား� �မျိုးငှါး််တွင်ါး
နှး�င်ါးရိမျိုးည့််

9. ပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးအတွက်ွ္ခာ ထားည့်််သွားင်ါး� အရေး�ခွခံွ စားဉ််း�စားး�ထားး�ရေးသားး 
ရေး�မျိုးယားစီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုးက္ခား� ရေးထားးက်္ခာပ်ံ်ရိမျိုးည့််။ 

ပ်း�မျိုးး�က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး သားရေး�းတွရိး�အတွက်ွ္ခာ “မျိုးယားစီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး” က္ခား�
 �က္ခာည့်််ပ်း။

L
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Land bank: land that is kept for use in the 
future, such as due to increased population, 
reform programmes, compensation for land 
that has been expropriated, etc.

စီ�မြေဆိုာင််�သုို့ေ်�ဆိုည်�်ထိာ�မြေသို့ာ မြေ�ေ တွး��တွက်္ခာလုံးရေးသားး လုံဦူး�ရေးရိ
၊ ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�ရေးရိ� စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�၊ သားးမ်ျိုး�ယူာလုံး�က်္ခာရေးသားး ရေး�မျိုးမျိုး�း�
အတွက်ွ္ခာ ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ� စားသားည့်််တွး�အတွက်ွ္ခာ အနးဂျတ်ွတွင်ွါး အသံား���ပ်�
ရိန ်စား�ရေးဆိုးင်ါး�သားးမ်ျိုး�ဆိုည့််�ထားး�ရေးသားး ရေး�မျိုး။

Land ceiling: an upper limit on the area of 
land or number of parcels that a person can 
have.

အေုာ�ဆံို�� ပုို�င််ဆုို�င််နု္ဒ�င််မြေသို့ာ မြေ�ေ လုံတူွစ်ားဦး�မှျိုး အမျိုး�း�ဆံို�� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး
နှး�င်ါးရေးသားး ရေး�မျိုးဧရိးယားနှှငါး်် ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာအရေးရိအတွက်ွ္ခာ။

Land certificate: a document issued by the 
government to the owner, containing details 
of the land (such as its location and unique 
number), the owner’s name and rights, and 
any obligations relating to the property. It is 
a copy of the record for the land that is kept 
in the recording system. The land certificate 
provides strong evidence of the owner’s 
rights to the land. See also “land title”.

မြေ�ေယာာဆုို�င််ရာ စီာရ�က်ိုစီာတ်ေ်� သုို့�ေဟု�တ်် မြေ�ေယာာ
 အမြေထိာက်ိုအထိာ�လက်ိုေှတ်် ရေး�မျိုးယားနှှငါး်် ဆိုး�င်ါးရေးသားး အရေးသား�စားးတ်ွ
အခွ�က်္ခာမျိုး�း� (တွည့််ရေးနရိး နှှငါး်် ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာအမှျိုးတ်ွစားသားည့််)၊ ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ 
အမျိုးည့်် နှှငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� နှှငါး်် အဆိုး�ပ်း ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး ပ်စားစည့််�နှှငါး်် ဆိုး�င်ါး
ရေးသားး အ�ခွး� တွးဝနမ်ျိုး�း� အရေး�က္ခားင်ါး� အရေးသား�စားးတ်ွ ရေးဖူး်�ပ်ထားး�
ရေးသားး အစားး��ရိမှျိုး ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးသားး�  ထား�တ်ွရေးပ်�သားည့််် စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�။ 

အဆိုး�ပ်း စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�မှျိုးး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး စားနစ်ားတွင်ွါး သားးမ်ျိုး�ဆိုည့််�
ထားး�ရေးသားး စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�၏ မျိုးးတွတ ��ဖူစ်ားသားည့််။ ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး
 စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�သားည့်် ရေး�မျိုးပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ
 ခွး�င်ါးမျိုးးရေးသားး သားက်္ခာရေးသားခံွ လုံက်္ခာမှျိုးတ်ွ�ဖူစ်ားသားည့််။ “ရေး�မျိုးယားအမျိုးည့််
ရေးပ်းက်္ခာ” က္ခား�လုံည့််� �က္ခာည့်််ပ်း။

Land consolidation: the process through 
which small land parcels or shares in land 
are exchanged for one or more larger parcels 
that are approximately equivalent in value 
to the original holding. It creates parcels 
of more economic and rational size, shape 
and location. See also “land consolidation 
programme”.

မြေ�ေယာာစီ�စီည်�်�ခံင််� ရေးသား�ငါးယ်ာရေးသားး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ 
ရေး�မျိုးယားရေးဝစား�မျိုး�း�က္ခား� ၎င်ါး�တွး�၏ တွနဖ်ူး��နှှငါး်် န�ီစားပ််တွညီူ့်ရေးသားး တွနဖ်ူး��
ရှှိးသားည့််် ပ်း�မျိုးး�ကြီးကီ္ခာ�မျိုးး�ရေးသားး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ တွစ်ားကွ္ခာက်္ခာသားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ
မျိုး�း��ဖူငါး်် လုံ�လှုံယ်ာသားည့််် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း။ 

ထားး�သားး� ပြ�ပ်�လုံ�ပ််�ခွင်ါး��ဖူငါး် ်စီား�ပွ်း�ရေးရိ�အရိ ပ်း�မျိုးး�အက္ခာ� း���ဖူစ်ားထွားန�်ပြီးပီ်�
 ပ်း�မျိုးး�သားငါး်ရ်ေးလုံ�း်ရေးသားး ပ်မျိုးးဏ်၊ ပံ်�စံားနှှငါး် ်တွည့််ရေးနရိးတွး�  ရိရှှိးရေးစားမျိုးည့််
 �ဖူစ်ားသားည့််။ “ရေး�မျိုးယားစား�စားည့််��ခွင်ါး� အစီားအမံျိုးက္ခား�” က္ခား�လုံည့််�
 �က္ခာည့်််ပ်း။

Land consolidation programme: a 
set of activities, usually implemented 
by government, to consolidate land. 
A programme will often require a law 
authorizing the activities (particularly if 
participation by land owners is mandatory); 
a budget that includes additional funds 
to introduce benefits such as improved 
road access, irrigation or other forms of 
infrastructure; and a recording system to 
record the new boundaries and ownership.

မြေ�ေယာာစီ�စီည်�်�ခံင််� အစီ�အေံ မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် အစားး��ရိမှျိုး �ပ်�လုံ�ပ််
သားည့််် ရေး�မျိုးယားမျိုး�း� စား�စားည့််�ရိန ်လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း�။ 

ထားး�အစီားအမံျိုးမျိုး� း��တွင်ွါး (အထူား�သား�ဖူငါး်် ရေး�မျိုးပ်း�င်ါးရှှိင်ါးမျိုး�း�မှျိုး မျိုး�ဖူစ်ားမျိုးရေးန 
ပ်းဝင်ါးရိမျိုးည့်် ဆိုး�ပ်းက္ခာ) လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ခွွငါး််�ပ်�သားည့််် ဥပ်ရေးဒီ
 ရှှိးရိန၊် လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခား� �ပ်��ပ်င်ါး�ခွင်ါး�၊ ဆိုည့််ရေး�မျိုးးင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အ�ခွး�
 အရေး�ခွခံွအရေးဆိုးက်္ခာအအံ� �ပ်��ပ်င်ါးရေးရိ� စားသားည့််် အက္ခာ� း��ရှှိးရေးစားမျိုးည့်််
 လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ထားပ််တွး�� ရိနပံ််�ရေးငါးမွျိုး�� နှှငါး်် နယ်ာနးမျိုးးတ်ွအသားစ်ား
နှှငါး်် ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး အသားစ်ားမျိုး�း�က္ခား� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးမျိုးည့််် မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးစားနစ်ား
 တွး�  လုံး�အပ််ပ်းသားည့််။
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Land development: the application 
of resources to improve land so that 
it can be used more efficiently. These 
resources can include capital (constructing 
buildings), labour (clearing or draining 
land) or enterprise (obtaining planning 
permission). Land development is part of 
land management, it applies to both rural 
and urban land, and it should result in an 
increased value of the land.

မြေ�ေယာာေ့ံဖြိုးဂြိုေု��ေု ရေး�မျိုးယားက္ခား� ပ်း�မျိုးး�ထားးရေးရိးက်္ခာစွားး အသံား���ပ်�နှး�င်ါးရေးစားရိန ်
အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း� ထားည့်််သွားင်ါး� �မျိုးငှါး််တွင်ါး�ခွင်ါး�။

အဆိုး�ပ်း အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�တွင်ွါး မျိုးတွည့််ရိင်ါး�နှှ�ီရေးငါး ွ(
အရေးဆိုးက်္ခာအအံ�မျိုး�း� ရေးဆိုးက်္ခာလုံ�ပ််�ခွင်ါး�) ၊ လုံအူင်ါးအး� (ရေး�မျိုးရှှိင်ါး�
�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေးရိထား�တ်ွ�ခွင်ါး�) ၊ သားး� မျိုးဟု�တ်ွ စီား�ပွ်း�ရေးရိ� အဖ့ူ�
အစားည့််� (စီားမံျိုးက္ခားန�် ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာ ရိယူာ�ခွင်ါး�) တွး�  ပ်းဝင်ါးနှး�င်ါးသားည့််။
 ရေး�မျိုးယားဖံ့ူဖြိုးပြီးဖူး��မုျိုးမှျိုးး ရေး�မျိုးယား စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး၏ အစားးတ်ွအပ်း�င်ါး��ဖူစ်ားပြီးပီ်�
 ရေးက္ခာ��လုံက်္ခာနှှငါး်် ပြီးမျိုးး��ပ် ရေး�မျိုးယား နှှစ်ားမျိုး� း��စားလံုံ��အတွက်ွ္ခာ အက္ခာ��ံ�ဝင်ါး
က္ခား ထားး�သားး�  လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါး�ခွင်ါး�ရေး�က္ခားငါး်် ရေး�မျိုးတွနဖ်ူး�� �မျိုးင်ါးတွက်္ခာသွားး�ရေးစား
သားငါး််ပ်းသားည့််။

Land dispute: a disagreement over 
ownership, rights (particularly access rights), 
obligations, boundaries or uses of land. See 
“conflicts”, “dispute resolution” and “grievance 
redress”.

မြေ�ေယာာဆုို�င််ရာ အ�င်င််�ပို�ာ�ေု ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး၊ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� (
အထူား�သား�ဖူငါး်် ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာနှး�င်ါးမုျိုး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�) ၊ တွးဝနမ်ျိုး�း�
၊ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း�နှှငါး်် ရေး�မျိုးအသံား���ပ်�မုျိုးတွး� နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး
 သားရေး�းထားး� ကွ္ခာ�လုံွ�မုျိုး။ “�ပ်ဿနးမျိုး�း�” “အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး�
�ခွင်ါး�” နှှငါး်် “ နစ်ားနးရေး�က္ခာ�က္ခား� တွး�င်ါး�က္ခား�ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး�

“ တွး�က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Land governance: the rules, processes and 
structures through which decisions are made 
about access to land and its use; the manner 
in which the decisions are implemented 
and enforced; and the way that competing 
interests in land are managed and reconciled. 
It includes government bodies such as land 
agencies, courts and ministries responsible 
for land, as well as non-government actors, 
such as traditional bodies and informal 
agents. It covers both the legal and policy 
frameworks for land as well as traditional 
and informal practices that enjoy social 
legitimacy. See “governance” and “legitimate 
tenure rights”.

မြေ�ေယာာ အ�ပ်ိုခံု�ပ်ိုေု ရေး�မျိုးယားက္ခား� ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် အသံား���ပ်�မုျိုး
တွး� နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွသားည့််် စားည့််�မျိုး�ဉ််း�
မျိုး�း�၊ လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််းမျိုး�း�နှှငါး်် ဖ့ူ�စားည့််�ပံ်�၊ ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား�
 အရေးက္ခားင်ါးအထားည့််ရေးဖူး်ပံ်�နှှငါး်် အးဏ်းတွည့််ရေးရိ� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာပံ်�၊ 
စားင်ါးပြီးပ်း�င်ါး သားရေး�းထားး�မျိုး�း�က္ခား� စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�ပံ်�နှှငါး်် ည့်ှးနှှ�းင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာပံ်�။ 

ရေး�မျိုးယား က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာမျိုး�း�၊ တွရိး�ရံု� �မျိုး�း�နှှငါး်် ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး
 တွးဝနရှ်ှိး ဝနက်ြီးကီ္ခာ�ဌားနမျိုး�း�က္ခာ�်သားး� ရေးသားး အစားး��ရိ ဌားနမျိုး�း�နှှငါး်် ရုး� �ရိး
အဖ့ူ�အစားည့််�မျိုး�း� နှှငါး်် အရိပ််�က်္ခာ က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာမျိုး�း�က္ခာ�်သားး� ရေးသားး
 အစားး��ရိမျိုးဟု�တ်ွသားည့််် အဖ့ူ�အစားည့််�မျိုး�း�လုံည့််� ပ်းဝင်ါးသားည့််။ ၎င်ါး�
တွင်ွါး ရေး�မျိုးယားနှှငါး်် ပ်တ်ွသားက်္ခာရေးသားး ဥပ်ရေးဒီ နှှငါး်် မူျိုးဝးဒီ မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း�
သားးမျိုးက္ခာ လုံမုူျိုးရေးရိ�အရိ တွရိး�ဝင်ါးသားည့််် ရုး� �ရိးနှှငါး်် အရိပ််�က်္ခာ လုံ�ပ််
ထံား��မျိုး�း�လုံည့််� ပ်းဝင်ါးသားည့််။ “အ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုး” နှှငါး်် “တွရိး�ဝင်ါးရေးသားး 
ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Land grab: the taking of land without 
authority, which can involve displacing 
others from the land. See also “arbitrary loss” 
and “eviction”.

အတ်င််�အ�ကိုပ်ို မြေ�ေ ရယူာေု ရေး�မျိုးရေးပ််မှျိုး အ�ခွး�သူားမျိုး�း�က္ခား� ဖူယ်ာရှှိး�
�ခွင်ါး� ပ်းဝင်ါးနှး�င်ါးရေးသားး အခွွငါး််အးဏ်းမျိုးရှှိး�� ရေး�မျိုးရိယူာမုျိုး။ “အတွတ ရေးနး
 မျိုးတွး ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာရေး�က္ခားငါး်် ဆံို��ရှုရုးံ�မုျိုး” နှှငါး်် “နှှင်ါးထား�တ်ွ�ခွင်ါး�” တွး�
က္ခား�လုံည့််� �က္ခာည့်််ပ်း။



30THE ABC OF LAND TENURE မြေ�ေယာာလုုပ််ပုု်င််ခွွင်််နှှင််် ပ်တ််သက််မြေသာအသးု�အနှှ�န်း�်ေ�ာ� 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Land information system (LIS): a system 
for acquiring, processing, storing and 
distributing information about land. The 
International Federation of Surveyors (FIG) 
has proposed the following definition:

• … a tool for legal, administrative and 
economic decision-making and an aid 
for planning and development. A land 
information system consists, on the one 
hand, of a database containing spatially 
referenced land related data for a defined 
area and, on the other, of procedures and 
techniques for the systematic collection, 
updating, processing and distribution of 
the data. The base of a land information 
system is a uniform spatial referencing 
system, which also simplifies the linking of 
data within the system with other land-
related data.

မြေ�ေယာာဆုို�င််ရာ အခံုက်ိုအလက်ို စီန်စ်ီ (LTS) ရေး�မျိုးယားနှှငါး််ဆိုး�င်ါးရေးသားး
 အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� စား�ရေးဆိုးင်ါး��ခွင်ါး�၊ စီားစားစ်ား�ခွင်ါး�၊ သားးမ်ျိုး�ဆိုည့််�
�ခွင်ါး�နှှငါး်် �ဖူန ်ရ်ေးဝ�ခွင်ါး� စားနစ်ား။

နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား တွး�င်ါး�တွးရေးရိ�ပ်ည့်းရှှိင်ါးမျိုး�း� အစားည့််�အရံု�� (FIG) မှျိုး 
ရေးအးက်္ခာပ်း အဓးပု်းယ်ာ သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာက္ခား� အဆိုး��ပ်�ထားး�ပ်းသားည့််။ 

-ဥပ်ရေးဒီရေး�က္ခားင်ါး�အရိ၊ စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုးအရိ နှှငါး်် စီား�ပွ်း�ရေးရိ�အရိ
 ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာ ခွ�မှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�အတွက်ွ္ခာနှှငါး်် စီားမံျိုးက္ခားန�် ရေးရိ�ဆွို��ခွင်ါး�နှှငါး်် ဖံံ့ူ
ပြီးဖူး��မုျိုး လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ အသံား���ပ်�ရိန ်နည့််�လုံမ်ျိုး�။ အ�ခွး�တွစ်ား
�က်္ခာတွင်ွါး ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာစားနစ်ားတွင်ွါး သားတ်ွမှျိုးတ်ွ
ထားး�ရေးသားး ဧရိးယားအတွက်ွ္ခာ အကွ္ခားအရေးဝ�အး��ဖူငါး်် ရိည့််ညွှနှ�်
ထားး�ရေးသားး ရေး�မျိုးယားနှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသားည့််် အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�
အတွက်ွ္ခာ အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာစား�ရေးဆိုးင်ါး�မုျိုး နှှငါး်် အ�ခွး�တွစ်ား�က်္ခာတွင်ွါး
 အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� စား�ရေးဆိုးင်ါး��ခွင်ါး�၊ ရေးနးက်္ခာဆံို��အရေး�ခွအရေးန
နှှငါး်် က္ခား�က်္ခာညီ့်ရိန ်�ပ်င်ါးဆိုင်ါး�ခွငါးခ်ွ�၊ စီားစားစ်ား�ခွင်ါး�နှှငါး်် �ဖူန ်ခ်ွ��ီခွင်ါး�တွး�  ပ်းဝင်ါး
သားည့််။ ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ စားနစ်ား၏ အရေး�ခွခံွမှျိုးး စားနစ်ား
တွင်ွါး�ရှှိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာက္ခား� အ�ခွး� ရေး�မျိုးယားနှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး
 အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် ခွ� းတ်ွဆိုက်္ခာရိးတွင်ွါး ပ်း�မျိုးး�လုံယ်ွာကူ္ခာရေးစားမျိုးည့်််
 တွစ်ားသားတ်ွမှျိုးတ်ွတွည့််� �ဖူစ်ားရေးသားး အကွ္ခားအရေးဝ�အး��ဖူငါး်် ရိည့််ညွှနှ�်
ထားး�သားည့််် စားနစ်ား ရှှိးရိန ်�ဖူစ်ားသားည့််။
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Land management: the activities associated 
with making informed decisions about the 
allocation, use and development of land 
resources. It includes resource management, 
land administration, land policy and land 
information management. The objective is 
to put the country’s land resources to best 
use and achieve social, environmental and 
economic sustainable development. The 
International Federation of Surveyors (FIG) 
has proposed the following definition: 

• the process of managing the use and 
development of land resources. Some of 
the critical, and sometimes conflicting, 
objectives that must be addressed by land 
management policies today include:

• improving the efficiency of land resource 
use to support the rapidly growing 
population of many countries;

• providing incentives for development, 
including the provision of residential 
housing and basic infrastructure such as 
sewer and water facilities;

• protecting the natural environment from 
degradation;

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

• supporting government services through 
taxation and fees related to land and 
improvements.

See “land administration”, which is a narrower 
concept.

မြေ�ေယာာ စီ�ေံခံန် ်ခ်ွဲခံ�ဲေု ရေး�မျိုးယား အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�က္ခား� ခွွ�ရေးဝ
�ခွင်ါး�၊ အသံား���ပ်��ခွင်ါး�နှှငါး်် ဖံ့ူဖြိုးပြီးဖူး��ရေးရိ� လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ
 အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာအး�လံုံ�� ထားည့်််သွားင်ါး�စားဉ််း�စားး�ထားး�ရေးသားး 
ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသားည့််် လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�။ 

၎င်ါး�တွင်ွါး အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ��ခွင်ါး�၊ ရေး�မျိုးယား စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ��ခွင်ါး�၊
 ရေး�မျိုးယား မူျိုးဝးဒီနှှငါး်် ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ��ခွင်ါး�
တွး�  ပ်းဝင်ါးသားည့််။ ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမှျိုးး နှး�င်ါးငံါး၏ ရေး�မျိုးယား အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား
မျိုး�း�က္ခား� အရေးက္ခားင်ါး�ဆံို�� အသံား��ခွ�က္ခား လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ ပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးနှှငါး််
 စီား�ပွ်း�ရေးရိ�အရိ ရေးရိရှှိည့််ခံွရေးသားး ဖံ့ူဖြိုးပြီးဖူး��မုျိုး ရိရှှိးနှး�င်ါးရေးစားရိန ်�ဖူစ်ားသားည့််။ 
နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား တွး�င်ါး�တွးရေးရိ�ပ်ည့်းရှှိင်ါးမျိုး�း� အစားည့််�အရံု��မှျိုး ရေးအးက်္ခာပ်း 
အဓးပု်းယ်ာ သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာက္ခား� အဆိုး��ပ်�ထားး�ပ်းသားည့််။ 

ရေး�မျိုးယားအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး��က္ခား� အသံား���ပ်��ခွင်ါး�နှှငါး်် ဖံ့ူဖြိုးပြီးဖူး��ရေးရိ� လုံ�ပ််ငါးန�်
မျိုး�း�က္ခား� စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�သားည့််် လုံ�ပ််ငါးန�်။ ယာရေးနရ်ေးခွတ်ွ ရေး�မျိုးယားစီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�
မုျိုး မူျိုးဝးဒီမှျိုး ရေးဖူး်ထား�တ်ွရိမျိုးည့််် အလုံနွအ်ရေးရိ�ကြီးကီ္ခာ�ပြီးပီ်� တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိ 
�ပ်ဿနး�ဖူစ်ားရေးစားနှး�င်ါးသားည့််် ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာအခွ� း�တွင်ွါး ပ်းဝင်ါးသားည့််မှျိုးး

1. မျိုး�း�စွားးရေးသားး နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�၏ လုံာင်ါး�မျိုးနတ်ွးွ ကြီးကီ္ခာ�ထွားး�လုံးရေးသားး
 လုံဦူး�ရေးရိက္ခား� အရေးထားးက်္ခာအကူ္ခာ�ပ်�နှး�င်ါးရိန ်ရေး�မျိုးယားအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�
က္ခား� ထားးရေးရိးက်္ခာစွားး သံား��စွား�မုျိုးက္ခား� �မျိုးငှါး််တွင်ါးရိန၊် 

2. ရေးရိဆိုး��ရေး�မျိုးးင်ါး�မျိုး�း� နှှငါး်် ရေးရိရေးပ်�ရေးဝရေးရိ� အရေးဆိုးက်္ခာအအံ�မျိုး�း�
 က္ခာ�်သားး� ရေးသားး အရေး�ခွခံွ အရေးဆိုးက်္ခာအအံ�မျိုး�း�နှှငါး်် လုံရူေးနအးမ်ျိုးမျိုး�း�
 တွည့််ရေးဆိုးက်္ခာရေးပ်��ခွင်ါး� အပ်းအဝင်ါး ဖံ့ူဖြိုးပြီးဖူး��မုျိုး လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ
 မျိုးက်္ခာလံုံ��ရေးပ်�ရိန၊် 

3. သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါး ပ်�က်္ခာစီား��ခွင်ါး�မှျိုး က္ခားကွ္ခာယ်ာရိန၊်

4.  ရေး�မျိုးယားမျိုး�း�နှှငါး်် အးမ်ျိုး�ခံွရေး�မျိုးမျိုး�း�၏ စီား�ပွ်း�ရေးရိ� အက္ခာ� း���ဖူစ်ားထွားန�်
မုျိုးက္ခား� သားးတွညီူ့်မျိုးာ�ဖူစ်ားစွားးနှှငါး်် 

5. ထားးရေးရိးက်္ခာရေးသားး ခွ�ဉ််း�က္ခာပ််မုျိုး ရိရှှိးရေးစားရိန၊် ရေး�မျိုးယားနှှငါး်် ဖံ့ူဖြိုးပြီးဖူး��မုျိုးနှှငါး််
 ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးသားး အခွွနရ်ေးက္ခားက်္ခာခံွမုျိုးနှှငါး်် အခွရေး�က္ခာ�ရေးငါးမွျိုး�း�မှျိုး တွဆိုငါး်် 
အစားး��ရိ လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�က္ခား� ရေးထားးက်္ခာပ်ံ်ရိန။်  

ပ်း�မျိုးး�က္ခာ�ဉ််း�ရေး�မျိုးးင်ါး�ရေးသားး သားရေး�းတွရိး�အတွက်ွ္ခာ “ရေး�မျိုးယား စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�
မုျိုး” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Land parcel: a specific area of land with 
defined boundaries. The boundaries are 
represented by a closed polygon. Also known 
as “lot” in some legal systems.

မြေ�ေကို�က်ို သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�ရေးသားး နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း� ရှှိးသားည့််် သားတ်ွမှျိုးတ်ွ
ထားး�သားည့််် ရေး�မျိုးဧရိးယား။ 

နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း�က္ခား� ဗဟု�ဂံျအပ်းတ်ွ�ဖူငါး်် ရေးဖူး်�ပ်ရေးလုံရှ်ှိးသားည့််။ အခွ� း�
ရေးသားး ဥပ်ရေးဒီ စားနစ်ားမျိုး�း�တွင်ွါး “အကွ္ခာက်္ခာ” ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။
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Land policy: the set of intentions embodied 
in various policy documents that are 
adopted by the government to organise 
land tenure and land use. Land policy will 
usually be guided by a set of basic principles, 
some of which are based on international 
agreements, while others are specific to 
national circumstances. These principles can 
include:

• encouragement of efficiency and 
promotion of economic development;

• promotion of equality and social justice;

• preservation of the environment and 
sustainable patterns of land use. 

Not all countries have a coherent, consciously 
integrated and formally stated land policy. 
See “policy framework”.

မြေ�ေယာာ ေူဝါဒ ရေး�မျိုးငှါးး�ရိမ်ျိုး� သံား��စွား�မုျိုးနှှငါး်် ရေး�မျိုးသံား��စွား�မုျိုးက္ခား� စား�စားည့််�ရိန်
 အစားး��ရိမှျိုး အသံား���ပ်�သားည့််် မျိုး�း�စွားးရေးသားး မူျိုးဝးဒီ စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�မျိုး�း�
တွင်ွါး ထားည့်််သွားင်ါး�ရေးရိ�သားး�ထားး�ရေးသားး ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း�။ 

ရေး�မျိုးယား မူျိုးဝးဒီက္ခား� အရေး�ခွခံွသားရေး�းတွရိး�မျိုး�း��ဖူငါး်် ထားးန�်ခွ��ပ််
ထားး�ရေးလုံ ်ရှှိးပြီးပီ်� အခွ� း�ရေးသားး အရေး�ခွခံွ မူျိုးဝးဒီမျိုး�း�မှျိုးး နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား
 သားရေး�းတွညီူ့်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� အရေး�ခွခံွပြီးပီ်� အခွ� း�မှျိုးး နှး�င်ါးငံါး၏
 အရေး�ခွအရေးနတွစ်ားရိပ််ရိပ််ရေးပ်် အရေး�ခွခံွသားည့််။ အဆိုး�ပ်း အရေး�ခွခံွ 
သားရေး�းတွရိး�မျိုး�း�တွင်ွါး ပ်းဝင်ါးနှး�င်ါးသားည့််မှျိုးး 

စီား�ပွ်း�ရေးရိ� ဖံ့ူဖြိုးပြီးဖူး��တွး��တွက်္ခာမုျိုးက္ခား� �မျိုးငှါး််တွင်ါးနှး�င်ါးမုျိုးနှှငါး်် ထားးရေးရိးက်္ခာမုျိုးက္ခား�
 အး�ရေးပ်��ခွင်ါး�

သားးတွညီူ့်မျိုးာ ရှှိးမုျိုးနှှငါး်် လုံမုူျိုးရေးရိ�ဆိုး�င်ါးရိး တွရိး�မျိုးာတွမုျိုးက္ခား� �မျိုးငှါး််တွင်ါးရိန်

ရေး�မျိုးယားအသံား���ပ်�မုျိုးတွင်ွါး ပ်တ်ွဝနက်္ခာ�င်ါးထားးန�်သားးမ်ျိုး�ရိနနှ်ှငါး်် ရေးရိရှှိည့််
တွည့််တံွရ်ေးစားရေးသားး ပံ်�စံားမျိုး�း� အသံား���ပ်�ရိန ်

နှး�င်ါးငံါးတွး�င်ါး�တွင်ွါးရေးတွး ်ရေးရှှိ�ရေးနးက်္ခာ ဆီိုရေးလုံ�း်မုျိုးရှှိးရေးသားး၊ အသားးအး��ဖူငါး်် 
ရေးပ်းင်ါး�စားပ််ပ်းဝင်ါးပြီးပီ်� တွရိး�ဝင်ါး ရေးဖူး်�ပ်ထားး�သားည့််် ရေး�မျိုးယား မူျိုးဝးဒီ မျိုးရှှိး
ပ်း။ “မူျိုးဝးဒီ မူျိုးရေး�းင်ါး” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။   

Land reallocation: the process by which 
land rights are acquired by the government 
on a compulsory basis, and then reallocated 
to new owners. Its purpose is to improve the 
situation of those without land rights, with 
inadequate land rights or with insecure land 
rights. Land reallocation can often occur 
as part of a large programme sponsored 
by government and can take many years. 
Compensation for those people whose land 
is taken can be part of the programme.

မြေ�ေယာာ �ပိုန်လ်ည် ်မြေန်ရာခံုထိာ��ခံင််� ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
မျိုး�း�က္ခား� အစားး��ရိမှျိုး အတွင်ါး�အ�က္ခာပ်် သားးမ်ျိုး�ယူာပြီးပီ်� ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးအသားစ်ားမျိုး�း�
ထံား �ပ်နလ်ုံည့်် ခွွ�ရေးဝရေးပ်�သားည့််် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း။

ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမှျိုးး ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုးရှှိးသူားမျိုး�း�၊ ရေး�မျိုးယား
ဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အလံုံ�အရေးလုံးက်္ခာ မျိုးရှှိးသူားမျိုး�း�နှှငါး်် လံုံ��ခံွ�စားးတ်ွခွ�
ရိရေးသားး ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် မျိုးရှှိးသူားမျိုး�း�၏ အရေး�ခွအရေးနက္ခား�
 �မျိုးငှါး််တွင်ါးရေးပ်�ရိန ်�ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ ရေး�မျိုးယား �ပ်နလ်ုံည့််ခွွ�ရေးဝရေးပ်��ခွင်ါး�
 လုံ�ပ််ငါးန�်သားည့်် အစားး��ရိမှျိုး စားး�က်္ခာထား�တ်ွလုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးရေးသားး စီားမံျိုးက္ခားန�်ကြီးကီ္ခာ�
တွစ်ားခွ�၏ အစားးတ်ွအပ်း�င်ါး�အ�ဖူစ်ား လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးရေးလုံရှ်ှိးပြီးပီ်� နှှစ်ားရေးပ်းင်ါး�
မျိုး�း�စွားး �က္ခား�မျိုးငါး််ရေးလုံ ်ရှှိးပ်းသားည့််။ ရေး�မျိုးသားးမ်ျိုး�ယူာခံွရိသူားမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ
 ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�ရေးပ်��ခွင်ါး�သားည့််လုံည့််� အစီားအစားဉ််း၏ တွစ်ားစားးတ်ွတွစ်ားပ်း�င်ါး�
အ�ဖူစ်ား ပ်းဝင်ါးနှး�င်ါးပ်းသားည့််။

Land redistribution: see “land reallocation”. မြေ�ေယာာ �ပိုန်လ်ည် ်�ေန် ်မ်ြေဝ�ခံင််� သုို့�ေဟု�တ်် ထိပ်ိုေံခံ�ဲမြေဝ�ခံင််� 

“ ရေး�မျိုးယား �ပ်နလ်ုံည့်် ရေးနရိးခွ�ထားး��ခွင်ါး� “ က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။
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Land reform: a generic term for 
modifications in the legal and institutional 
framework governing land policy. Land 
reform is intended to implement changes 
in land policy that are designed to deliver 
the desired changes in areas of politics, 
economics and society. The most common 
types of land reform are probably those 
dealing with reallocations of land and those 
redistributing tenure rights. Land reform is a 
part of agrarian reform. See “agrarian reform” 
and “land reallocation”.

မြေ�ေယာာ �ပိုင််ဆိုင််မြေ�ပိုာင််�လဲမြေရ� ရေး�မျိုးယား မူျိုးဝးဒီက္ခား� ထားးန�်ကွ္ခာပ််သားည့်််
 ဥပ်ရေးဒီနှှငါး်် အဖ့ူ�အစားည့််�ဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း�က္ခား� �ပ်င်ါးဆိုင်ါး�ခွင်ါး�မျိုး�း�
အတွက်ွ္ခာ ရေးယာ��ယာ� စားက္ခား�လံုံ��။ 

ရေး�မျိုးယား �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�ရေးရိ�က္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးရိ�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ� နှှငါး််
 လုံမုူျိုးရေးရိ� နယ်ာပ်ယ်ာမျိုး�း�တွင်ွါး လုံး�လုံး�ရေးသားး ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးမျိုး�း�
 �ပ်�လုံ�ပ််နှး�င်ါးမျိုးည့််် ရေး�မျိုးယား မူျိုးဝးဒီမျိုး�း� အရေး�ပ်းင်ါး�အလုံ�မျိုး�း�က္ခား�
 အရေးက္ခားင်ါးအထားည့််ရေးဖူး်ရိန ်ရိည့််ရွိယ်ာပ်းသားည့််။ ရေးတွရ့ိမျိုး�း�ရေးသားး
 ရေး�မျိုးယား �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�ရေးရိ�မျိုး�း�မှျိုးး ရေး�မျိုးယား �ပ်နလ်ုံည့်် ခွွ�ရေးဝ
�ခွင်ါး�နှှငါး်် ရေး�မျိုးငှါးး�ရိမ်ျိုး�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� �ပ်နလ်ုံည့်် �ဖူန ်ရ်ေးဝ�ခွင်ါး�တွး�
နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးပ်းသားည့််။ “စားး�က်္ခာပ်� း��ရေး�မျိုး �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ��ခွင်ါး�” 
နှှငါး်် “ ရေး�မျိုးယား �ပ်နလ်ုံည့်် ရေးနရိးခွ�ထားး��ခွင်ါး� “ က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Land register: an official record or list of 
each land parcel, which shows the ownership 
details and rights associated with each land 
parcel. The land register is used to record the 
transactions with the rights. Changes to land 
parcel boundaries should also be recorded in 
the land register. The land register is usually 
open to the public to find out details of the 
land parcels, ownership and rights. Two main 
objectives of the land register are to protect 
rights in land and to make it easier and 
cheaper to sell, give, lease or mortgage those 
rights. See also “deeds registry” and “land 
registry”.

မြေ�ေယာာ ေှတ််ပံို�တ်င်် ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာတွစ်ားကွ္ခာက်္ခာခွ�င်ါး�အတွက်ွ္ခာ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး
 အရေးသား�စားးတ်ွနှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� ရေးဖူး်�ပ်ထားး�
သားည့််် ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာတွစ်ားကွ္ခာက်္ခာခွ�င်ါး�အလုံး�က်္ခာ တွရိး�ဝင်ါး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�။ 

ရေး�မျိုးယား မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးက္ခား� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် ဆိုး�င်ါးရေးသားး လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာ
မျိုး�း�က္ခား�လုံည့််� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးရိန ်အသံား���ပ်�သားည့််။ ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ
နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း� ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ��ခွင်ါး�က္ခား�လုံည့််� ရေး�မျိုးယား မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးတွင်ွါး
 ထားည့်််သွားင်ါး� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးသားငါး််သားည့််။ ရေး�မျိုးယား မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးသားည့််
 ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�၊ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးနှှငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� အရေးသား�စားးတ်ွအခွ�က်္ခာ
မျိုး�း�က္ခား� အမျိုး�း��ပ်ည့််သူား �က္ခာည့်််ရှုရုုနှး�င်ါးရိန ်ဖွူငါး််ထားး�ရေးပ်�ရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််
။ ရေး�မျိုးယား မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး၏ အဓးက္ခာ ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာ နှှစ်ားခွ�က်္ခာမှျိုးး ရေး�မျိုး
ဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာရိန ်နှှငါး်် အဆိုး�ပ်း လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
မျိုး�း�က္ခား� ရေးရိးင်ါး�ခွ�ရိန၊် ရေးပ်�အပ််ရိန၊် ငှါးး�ရိမ်ျိုး�ရိန ်သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အရေးပ်းင်ါး
ထားး�ရိန ်ပ်း�မျိုးး�လုံယ်ွာကူ္ခာရေးစားရိန ်�ဖူစ်ားသားည့််။  "စားးခွ��ပ််မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး" နှှငါး်် "
ရေး�မျိုးယားမှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး" တွး�က္ခား�လုံည့််� �က္ခာည့်််ပ်း။

Land registrar: the official who is responsible 
for keeping the land register at the land 
registry office. 

မြေ�ေယာာ ေှတ််ပံို�တ်င််အရာရုှှိ ရေး�မျိုးယား မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးရံု� �တွင်ွါး ရေး�မျိုးယား 
မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးမျိုး�း�က္ခား� ထားးန�်သားးမ်ျိုး�ရိန ်တွးဝနရှ်ှိးသားည့််် အရိးရှှိး။

Land registration: the process of recording 
details of a land parcel, the rights in relation to 
it and the ownership of those rights, usually in 
a government run registration system (often 
known as the “land register” or “land registry”). 
Land registration provides an official, reliable 
source of information so that any person 
acquiring a property in good faith can trust in 
the information published by the registry. 

မြေ�ေယာာ ေှတ််ပံို�တ်င််�ခံင််� ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ၏ အရေးသား�စားးတ်ွအခွ�က်္ခာမျိုး�း�၊
 သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� နှှငါး်် အဆိုး�ပ်း လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား�
 ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးမျိုး�း� က္ခား� မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် အစားး��ရိ မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး စားနစ်ား (
“ရေး�မျိုးယား မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး” သားး� မျိုးဟု�တ်ွ “ရေး�မျိုးယားမှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�” ဟု�လုံည့််� 
ရေးခွ်ဆိုး�ရေးလုံရှ်ှိးသားည့််) တွင်ွါး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး�ခွင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း။ 

ရေး�မျိုးယား မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�ရေး�က္ခားငါး်် တွရိး�ဝင်ါး ယံာ��က္ခာည့််စားးတ်ွခွ�ရိရေးသားး
 အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားက္ခား� ရေးပ်�နှး�င်ါးပြီးပီ်� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးပ်စားစည့််�က္ခား�
 ရိယူာသူားသားည့်် မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးရံု� �မှျိုး ထား�တ်ွ�ပ်နရ်ေးသားး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာက္ခား� 
ယံာ��က္ခာည့််စားးတ်ွခွ�နှး�င်ါးပ်းသားည့််။
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Land registry/registration office: the 
government agency responsible for the land 
register and land registration. The name of the 
office and the responsibilities vary considerably 
between countries, as does the staffing and 
equipment of the office. Land registry offices 
can be decentralised, with two or more around 
the country, or centralised, with a single office 
servicing the entire country.

မြေ�ေယာာ ေှတ််ပံို�တ်င််�ံ� �/ ေှတ််ပံို�တ်င််�ံ� � ရေး�မျိုးယားမှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး
 နှှငါး်် ရေး�မျိုးယား မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�အတွက်ွ္ခာ တွးဝနရှ်ှိးရေးသားး အစားး��ရိ
 က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာ။ 

ရံု� �အမျိုးည့််နှှငါး်် တွးဝနမ်ျိုး�း�သားည့်် နှး�င်ါးငံါးတွစ်ားနှး�င်ါးငံါးနှှငါး်် တွစ်ားနှး�င်ါးငံါး သားးသားး
သားးသားး ကွ္ခား�ခွး�နှး�င်ါးပြီးပီ်� ဝနထ်ားမ်ျိုး�ခွန ်အ်ပ််�ခွင်ါး�နှှငါး်် ပ်စားစည့််�က္ခားရိးယား
မျိုး�း�သားည့််လုံည့််� ကွ္ခား�ခွး�နှး�င်ါးပ်းသားည့််။ ရေး�မျိုးယား မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး ရံု� �မျိုး�း�
က္ခား� နှး�င်ါးငံါးတွင်ွါး� နှှစ်ားရေးနရိးနှှငါး်် အထားက်္ခာ ရှှိးရေးစား�ခွင်ါး��ဖူငါး်် ဗဟုး�ခွ��ပ််က္ခား�င်ါးမုျိုး
 ရေးလုံားခ်ွ�နှး�င်ါးသားလုံး� တွစ်ားနှး�င်ါးငံါးလံုံ��အတွက်ွ္ခာ တွစ်ားရံု� �တွည့််�သားး ထားး�ရှှိး
�ခွင်ါး��ဖူငါး်် ဗဟုး�မှျိုး တွး�က်္ခာရုး�က်္ခာခွ��ပ််က္ခား�င်ါးနှး�င်ါးသားည့််။

Land reform: see “land reallocation”. မြေ�ေယာာ �ပိုင််ဆိုင််မြေ�ပိုာင််�လဲ�ခံင််� “ ရေး�မျိုးယား �ပ်နလ်ုံည့်် ရေးနရိး
ခွ�ထားး��ခွင်ါး� “ က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Land rights: entitlements that affect land, 
such as the right to use, to occupy, to sell 
and to leave by inheritance. More than one 
person may hold rights to a parcel of land, 
which gives rise to the concept of a “bundle 
of rights” in English law.

မြေ�ေယာာဆုို�င််ရာ အခံ�င်််အမြေရ�ေုာ� အသံား���ပ်�ခွွငါး််၊ ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါး
ခွွငါး််၊ ရေးရိးင်ါး�ခွ�ခွွငါး်် နှှငါး်် အရေးမွျိုးရေးပ်�ပ်း�င်ါးခွွငါး်် က္ခာ�်သားး� ရေးသားး ရေး�မျိုးအရေးပ်် 
သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးရှှိးသားည့််် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�။ 

ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာတွစ်ားကွ္ခာက်္ခာ၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား� လုံတူွစ်ားဦး�ထားက်္ခာ ပ်း�ပြီးပီ်�
 ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးနှး�င်ါးသားည့်််အတွက်ွ္ခာ အဂုျလုံးပ်် ဥပ်ရေးဒီတွင်ွါး “လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အစား�
အစားည့််�” ဟုသူားည့််် သားရေး�းတွရိး� �ဖူစ်ားရေးပ််လုံးသားည့််။

Land system: the system relating to land 
tenure. It provides the basis for access to 
land and natural resources. It defines the 
types of rights to land and natural resources 
that people can have, the security of those 
rights and the obligations that apply. The 
system comprises the policy, legislative and 
administrative frameworks relating to land 
and natural resources. See “land tenure” and 
“tenure system”.

မြေ�ေယာာစီန်စ်ီ ရေး�မျိုးငှါးး�ရိမ်ျိုး�မုျိုးနှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး စားနစ်ား

ရေး�မျိုးယားနှှငါး်် သား�းဝ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�က္ခား� ရိရှှိးနှး�င်ါးမုျိုး အတွက်ွ္ခာ
 အရေး�ခွခံွ �ဖူစ်ားသားည့််။ ဤစားနစ်ားမှျိုး လုံမူျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ရိရှှိးနှး�င်ါးမျိုးည့်််
 ရေး�မျိုးယားနှှငါး်် သား�းဝအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အမျိုး� း��
အစားး�မျိုး�း�နှှငါး်် အဆိုး�ပ်း လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ စားးတ်ွခွ�လံုံ��ခံွ�
မုျိုးနှှငါး်် �ဖူစ်ားရေးပ််လုံးရေးသားး တွးဝနမ်ျိုး�း�က္ခား� သားတ်ွမှျိုးတ်ွသားည့််။ စားနစ်ား
တွင်ွါး ရေး�မျိုးယားနှှငါး်် သား�းဝ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားနှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး မူျိုး
ဝးဒီ၊ ဥပ်ရေးဒီနှှငါး်် စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး မူျိုးရေး�းင်ါးတွး�  ပ်းဝင်ါးသားည့််။ “ရေး�မျိုးယား
လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််” နှှငါး်် “ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စားနစ်ား” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Land tenure: the relationship, whether 
legally or customarily defined, among 
people, as individuals or groups, with respect 
to land and sometimes the associated natural 
resources (water, trees, minerals, etc.). Rules 
of tenure define how property rights in 
land are to be allocated within societies. 
Land tenure determines who can use what 
resources, for how long, and under what 
conditions. See “tenure system”.

မြေ�ေယာာလ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င််် ရေး�မျိုးနှှငါး်် တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိတွင်ွါး သား�းဝ
 အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း� (ရေးရိ၊ သားစ်ားပ်င်ါး၊ သားတွတ �၊ စားသားည့််( တွး� နှှငါး််
 ပ်တ်ွသားက်္ခာပြီးပီ်� လုံတူွစ်ားဦး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အ�ပ််စား�မျိုး�း�အ�က္ခား� ဥပ်ရေးဒီအရိ
�ဖူစ်ားရေးစား ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး�အရိ�ဖူစ်ားရေးစား တွည့််ရှှိးရေးနရေးသားး ဆိုက်္ခာနှယ်ွာ
ခွ�က်္ခာ။ 

ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််သားည့်် စားည့််�မျိုး�ဉ််း�မျိုး�း�မှျိုး ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး ပ်စားစည့််�
ဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� လုံမုူျိုးဝန�်က္ခာ�င်ါးအတွင်ွါး� မျိုးည့််သားး�  ခွွ�ရေးဝ
ရိမျိုးည့််က္ခား� သားတ်ွမှျိုးတ်ွသားည့််။ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််သားည့်် မျိုးည့််သူားမှျိုး
 မျိုးည့််သားည့််် အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားက္ခား� မျိုးည့််သားည့််် က္ခားလုံအတွင်ွါး� မျိုးည့််သားည့််် 
စားည့််�က္ခာမ်ျိုး�ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အရိ အသံား���ပ်�နှး�င်ါးသားည့််က္ခား� သားတ်ွမှျိုးတ်ွသားည့််။ “ 
ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််စားနစ်ား” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။
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Land tenure reform: changes to the rules of 
tenure. It can include the legal recognition of 
customary tenure rights, strengthening the 
rights of tenants, etc. Its aim is to improve 
access to land, particularly for those with 
little or no land, or those with only weak land 
rights. See “agrarian reform”.

မြေ�ေယာာလ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င််် မြေ�ပိုာင််�လဲေု ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စားည့််�မျိုး�ဉ််း�
မျိုး�း�က္ခား� ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ��ခွင်ါး�မျိုး�း�။ 

၎င်ါး�တွင်ွါး ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး�အရိ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� ဥပ်ရေးဒီ
အရိ အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်��ခွင်ါး�၊ ငှါးး�ရိမ်ျိုး�သူားမျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�
က္ခား� ပ်း�မျိုးး� ခွး�င်ါးမျိုးးရေးစား�ခွင်ါး� စားသားည့််တွး�  ပ်းဝင်ါးသားည့််။ ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမှျိုးး
 ရေး�မျိုးပ်း�င်ါးမျိုးရှှိးသူားမျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ မျိုးခွး�င်ါးမျိုးးရေးသားး ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရှှိး
သူားမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ရေး�မျိုးရိရှှိးနှး�င်ါးမုျိုးက္ခား� �မျိုးငှါး််တွင်ါးရိန ်�ဖူစ်ားသားည့််။ “စားး�က်္ခာပ်� း��
ရေး�မျိုး �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ��ခွင်ါး�” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Land tenure system: see “tenure system”. မြေ�ေယာာလ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င််် စီန်စ်ီ “ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စားနစ်ား” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း
။

Land title: an official document, which is 
usually issued to the owner by the land 
registry, showing the details of the land 
parcel, the name of the owner, the rights in 
relation to the land parcel, and the name and 
rights of any other persons, such as a tenant 
or lender. The land title provides evidence of 
a person’s rights to the land. A land title can 
also be called a “certificate of title” or “title 
deed”. See also “land certificate”.

မြေ�ေယာာပုို�င််ဆုို�င််ေု ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ၏ အရေးသား�စားးတ်ွအခွ�က်္ခာမျိုး�း�၊ ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး
 အမျိုးည့််၊ ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာနှှငါး်် ဆိုး�င်ါးရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး်် ရေး�မျိုးငှါးး�
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေး�မျိုးငှါးး�ရိမ်ျိုး�သူား စားသားည့််် အ�ခွး�သူားတွး�၏ အမျိုးည့််နှှငါး််
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� ရေးဖူး်�ပ်ထားး�ရေးသားး ရေး�မျိုးယား မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးရံု� �မှျိုး 
ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးထံားသားး�  ထား�တ်ွရေးပ်�ရေးလုံရှ်ှိးသားည့််် တွရိး�ဝင်ါး စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�။

ရေး�မျိုးအမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာသားည့်် လုံတူွစ်ားဦး�၏ ရေး�မျိုးနှှငါး််ဆိုး�င်ါးရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ သားက်္ခာရေးသား �ဖူစ်ားသားည့််။ ရေး�မျိုးအမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာက္ခား� “အမျိုးည့််
ရေးပ်းက်္ခာ စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�” သားး� မျိုးဟု�တ်ွ “အမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာ စားးခွ��ပ််” ဟု�
လုံည့််� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။ “ရေး�မျိုးယား လုံက်္ခာမှျိုးတ်ွ” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။
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Land use: the arrangements, activities 
and inputs people undertake on land to 
produce, change or maintain it. A more 
inclusive definition of land use is often 
used in practice. Any given area of land is 
usually used to satisfy multiple objectives 
or purposes. Land use information provides 
answers to one or more of the following 
questions concerning the current use of the 
land: 

• What: the purpose of activities undertaken 
- e.g. the specific products and services, 
that are sought

• Where: the geographic location and extent 
of the spatial unit under consideration

• When: the temporal aspects of various 
activities undertaken - e.g. the sequence of 
carried out operations like planting, weeding, 
etc.

• How: the technologies employed - e.g. 
technological inputs/ materials such as 
fertilizer, irrigation, labor, etc.

• How much: quantitative measures - e.g. 
areas, products

• Why: the reasons underlying the current 
land use – e.g. land tenure, labour costs, 
market conditions, etc.”

မြေ�ေ အသံို့��ခံုေု ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး ထား�တ်ွလုံ�ပ််ရိန ်ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�ရိန်
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ထားးန�်သားးမ်ျိုး�ရိန ်လုံမူျိုး�း�မှျိုး လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးရေးသားး ထားည့်််ဝင်ါးမုျိုး
မျိုး�း�၊ လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း�နှှငါး်် အစီားအစားဉ််းမျိုး�း�။ 

ပ်း�မျိုးး��ခံွ�ငံါး�မျိုးးရေးသားး ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုး အဓးပု်းယ်ာ သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာက္ခား�
 လုံက်္ခာရေးတွတ့ွတွွင်ါး အသံား���ပ်�ရေးလုံ ်ရှှိးသ်ား။ မျိုးည့််သားည့််် ရေး�မျိုးရေးနရိးက္ခား� မျိုး
ဆိုး� မျိုး�း�စွားးရေးသားး ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဦး�တွည့််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�
အတွက်ွ္ခာ အသံား���ပ်�ရေးလုံလ်ုံ ရှှိးသားည့််။ လုံက်္ခာရှှိး ရေး�မျိုးက္ခား� အသံား���ပ်�မုျိုးနှှငါး်် 
စားပ််လုံ�ဉ််း�ရေးသားး ရေးအးက်္ခာပ်း ရေးမျိုး�ခွွန�်မျိုး�း�ထား�မှျိုး ရေးမျိုး�ခွွန�်တွစ်ားခွ�မျိုးက္ခာက္ခား� 
ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�မှျိုး အရေး�ဖူ ရေးပ်�နှး�င်ါးသားည့််။ 

�းလုံ�ပ််သားလုံ�။ ။ လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးထားး�ရေးသားး လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း�၏ 
ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာ။ ဥပ်မျိုးး အလုံး�ရှှိးရေးသားး ထွားက်္ခာက္ခာ�န ်နှှငါး်် ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုး

�ယ်ာမှျိုးးလုံ�။ ။ ပ်ထားဝီဝင်ါးအရေးနအထားး� နှှငါး်် ထားည့်််သွားင်ါး�စားဉ််း�စားး�ရေးန
ရေးသားး အကွ္ခားအရေးဝ� ယူာနစ်ား၏ အတွး�င်ါး�အတွး

�ယ်ာအခွ� းနလ်ုံ�။ ။ လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးထားး�ရေးသားး လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း�
၏ အခွ� းနအ်စားဉ််းလုံး�က်္ခာ ရှုရုုရေးထားးငါး််။ ဥပ်မျိုးး သားစ်ားပ်င်ါးစားး�က်္ခာ�ခွင်ါး�၊ ရေးပ်းင်ါး�
နှှ�တ်ွ�ခွင်ါး� စားသားည့််် လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာပံ်� အဆိုငါး််ဆိုငါး််။ 

�ယ်ာလုံး�လုံ�ပ််လုံ�။ ။ အသံား���ပ်�ရေးသားး နည့််�ပ်ည့်းမျိုး�း�။ ဥပ်မျိုးး ရေး�မျိုး�သား
ဇူးး၊ ရေးရိသွားင်ါး�ရေးရိထား�တ်ွ စားသားည့််် နည့််�ပ်ည့်းဆိုး�င်ါးရိး ထားည့်််ဝင်ါးမုျိုးမျိုး�း�
/ ပ်စားစည့််�မျိုး�း�

�ယ်ာရေးလုံးက်္ခာပ်မျိုးးဏ်လုံ�။ ။ အရေးရိအတွက်ွ္ခာ တွး�င်ါး�တွးမုျိုး။ ဥပ်မျိုးး
 ဧရိးယား၊ ထွားက်္ခာက္ခာ�န်

�းရေး�က္ခားငါး််လုံ�။ ။ လုံက်္ခာရှှိး ရေး�မျိုးအသံား���ပ်�မုျိုး၏ အရေး�က္ခားင်ါး�ရိင်ါး�
မျိုး�း�။ ဥပ်မျိုးး ရေး�မျိုးငှါးး�ရိမ်ျိုး�မုျိုး၊ အလုံ�ပ််သားမျိုးး�စားရိးတ်ွ၊ ရေး��ကွ္ခာက်္ခာ
အရေးနအထားး� စားသားည့််။

Land-use planning: the systematic 
assessment of land and water potential, 
alternative patterns of land use and other 
physical, social and economic conditions, 
for the purpose of selecting and adopting 
land use options which are most beneficial 
to society and land users without degrading 
the resources or the environment, together 
with the selection of measures most likely 
to encourage such land uses. See also “land 
management”.

မြေ�ေအသံို့��ခံုေု စီ�ေံကုိုန်�် မြေရ�ဆို�ဲ�ခံင််� ပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးနှှငါး််
 အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�က္ခား� ထားးခွး�က်္ခာရေးစား�ခွင်ါး� မျိုးရှှိး�� လုံမုူျိုးဝန�်က္ခာ�င်ါးနှှငါး််
 ရေး�မျိုးအသံား���ပ်�သူားမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ အရေးက္ခားင်ါး�ဆံို�� အက္ခာ� း���ဖူစ်ားထွားန�်
ရေးစားမျိုးည့််် ရေး�မျိုးအသံား��ခွ� ရေးရွိ�ခွ�ယ်ာစားရိးမျိုး�း�က္ခား� ရေးရွိ�ခွ�ယ်ာ သံား��စွား�
ရိန ်ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာ�ဖူငါး်် ရေး�မျိုးနှှငါး််ရေးရိ အလုံး�အလုံး၊ အ�ခွး� ရေး�မျိုး
အသံား��ခွ�မုျိုး ပံ်�စံားမျိုး�း� နှှငါး်် အ�ခွး� ရု� ပ််ပ်း�င်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး၊ လုံမုူျိုးဝန�်က္ခာ�င်ါးနှှငါး််
 စီား�ပွ်း�ရေးရိ� အရေး�ခွအရေးနမျိုး�း�က္ခား� စားနစ်ားတွက္ခာ� အက္ခာ��ဖူတ်ွပြီးပီ်� အဆိုး�ပ်း
 ရေး�မျိုးအသံား���ပ်�မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� အး�ရေးပ်�အး�ရေး�မှျိုးးက်္ခာ �ဖူစ်ားရေးစားနှး�င်ါးဆံို��ရေးသားး 
နည့််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခား� ရေးရွိ�ခွ�ယ်ာ�ခွင်ါး�။ “ရေး�မျိုးယား စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး” က္ခား�လုံည့််�
 �က္ခာည့်််ပ်း။
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Landlord: the owner of property (or 
someone with a lease from the owner – see 
sublease) who gives the right of exclusive 
occupation of the property to another person 
(known as the tenant or lessee) for a period 
of time in exchange for payment of rent. The 
landlord is also known as the “lessor”. See 
“lease”.

မြေ�ေရှှိင်် အးမ်ျိုးငှါးး�ခွ အခွရေး�က္ခာ�ရေးငါးနှွှငါး်် လုံ�လှုံယ်ာက္ခား အခွ� းနက်္ခားလုံ
တွစ်ားခွ�အတွက်ွ္ခာ အ�ခွး�လုံတူွစ်ားဦး�ထံားသားး�  (ရေး�မျိုးငှါးး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အးမ်ျိုး
ငှါးး� ဟု� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််) ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါးခွွငါး်် အထူား�
လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား� ရေးပ်�အပ််ထားး�ရေးသားး ရေး�မျိုးပ်း�င်ါးရှှိင်ါး (သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး
ထံားမှျိုး ငှါးး�ရိမ်ျိုး�ထားး�သူား - နှှစ်ားဆိုငါး်် ငှါးး�ရိမ်ျိုး��ခွင်ါး� က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း)။
 ရေး�မျိုးရှှိင်ါးက္ခား� “အးမ်ျိုးရှှိင်ါး” ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်သားည့််။ “ငှါးး�ရိမ်ျိုး�မုျိုး” က္ခား�
 �က္ခာည့်််ပ်း။

Lease: an agreement between an owner 
(known as the “landlord” or “lessor”) and 
another person (known as the “tenant” or 
“lessee”) that gives the tenant certain rights 
over the property for a limited time. The 
rights usually include the right to occupy 
the property and occasionally the right to 
transfer the lease to another person, sub-
lease, build on the property and mortgage 
the lease rights. A lease can be in writing or 
by oral agreement. It is usually for a fixed 
period and involves the payment of rent to 
the landlord.

မြေ�ေင်ာှ�စီာခံု�ပ်ို ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး (“ရေး�မျိုးရှှိင်ါး” သားး� မျိုးဟု�တ်ွ “အးမ်ျိုးရှှိင်ါး” ဟု�
 ရေးခွ်သားည့််) နှှငါး်် အ�ခွး�သူား တွစ်ားဦး� (“ရေး�မျိုးငှါးး�” သားး� မျိုးဟု�တ်ွ “အးမ်ျိုး
ငှါးး�” ဟု� ရေးခွ်သားည့််) �က္ခား� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး ပ်စားစည့််�အတွက်ွ္ခာ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
အခွ� း�က္ခား� အခွ� းနအ်တွး�င်ါး�အတွးတွစ်ားခွ�အတွက်ွ္ခာ ရေး�မျိုးငှါးး�သားး�  ရေးပ်�အပ််
သားည့််် စားးခွ��ပ််။ 

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�ထား�တွင်ွါး ပ်းဝင်ါးတွတ်ွသားည့််မျိုး�း�မှျိုးး ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးအတွင်ွါး�
 ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါးခွွငါး်် နှှငါး်် အခွးအး�ရေးလုံ�း်စွားး အ�ခွး�သူားတွစ်ားဦး�သားး�
 ငှါးး�ရိမ်ျိုး�မုျိုးက္ခား� လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ခွွငါး််၊ နှှစ်ားဆိုငါး်် ငှါးး�ရိမ်ျိုး�ခွွငါး််၊ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးရေးပ််
တွင်ွါး ရေးဆိုးက်္ခာလုံ�ပ််ခွွငါး််နှှငါး်် ငှါးး�ရိမ်ျိုး�ခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� အရေးပ်းင်ါးထားး�ခွွငါး််တွး�
 ပ်းဝင်ါးသားည့််။ ရေး�မျိုးငှါးး�စားးခွ��ပ််က္ခား� စားး�ဖူငါး််ရေးရိ�သားး�ပြီးပီ်� �ဖူစ်ားရေးစား နှှ�တ်ွ
�ဖူငါး်် �ဖူစ်ားရေးစား ခွ��ပ််ဆိုး�နှး�င်ါးသားည့််။ မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�
ရေးသားး အခွ� းနက်္ခားလုံအတွက်ွ္ခာသားး�ဖူစ်ားပြီးပီ်� ရေး�မျိုးရှှိင်ါးထံားသားး�  ငှါးး�ရိမ်ျိုး�ခွ 
ရေးပ်�သွားင်ါး�ရိန ်ပ်းဝင်ါးရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။

Legal framework: the body of laws, decrees, 
regulations, orders and other documents 
issued by the parliament and government 
to regulate how people behave. The legal 
framework can also include international 
treaties and agreements.

ဥပိုမြေဒ ေူမြေ�ာင်် လုံအူမျိုး�း� မျိုးည့််သားး�  �ပ်�မူျိုးရိမျိုးည့််နှှငါး်် ပ်တ်ွသားက်္ခာပြီးပီ်�
 စားည့််�က္ခာမ်ျိုး�သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိန ်လုံတ်ှွရေးတွး်နှှငါး်် အစားး��ရိမှျိုး ထား�တ်ွ�ပ်နရ်ေးသားး
 ဥပ်ရေးဒီ�ပ်� အဖ့ူ�မျိုး�း�၊ တွရိး�ရံု� � အမျိုးးန ်မ်ျိုး�း�၊ စားည့််�မျိုး�ဉ််း�မျိုး�း�၊ အမျိုးးန ််
မျိုး�း� နှှငါး်် အ�ခွး� စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�မျိုး�း�။

Legislation: the laws adopted by a country’s 
parliament and any subordinate legislation, 
such as decrees, regulations and instructions 
that are issued by the government.

ဥပိုမြေဒ အစားး��ရိမှျိုး ထား�တ်ွ�ပ်နသ်ားည့််် တွရိး�ရံု� � အမျိုးးန ်မ်ျိုး�း�၊ စားည့််�မျိုး�ဉ််း�
မျိုး�း� နှှငါး်် ညွှနှ�်က္ခား�ခွ�က်္ခာမျိုး�း� က္ခာ�်သားး� ရေးသားး နှး�င်ါးငံါး၏ လုံတ်ှွရေးတွး်နှှငါး််
 အ�ခွး� ဥပ်ရေးဒီ�ပ်�ရေးရိ� လုံက်္ခာရေးအးက်္ခာခံွ အဖ့ူ�မျိုး�း�မှျိုး အသံား���ပ်�
သားည့််် ဥပ်ရေးဒီမျိုး�း�။

Legalization: see “regularization”. ဥပိုမြေဒနှ္ဒင််် အည်� �ေစ်ီမြေစီ�ခံင််� “တွရိး�ဝင်ါး �ဖူစ်ားရေးစား�ခွင်ါး�” က္ခား�
 �က္ခာည့်််ပ်း။
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Legal recognition of rights: a State sponsored 
process that adds something to the right being 
recognized. It involves acknowledgement, 
endorsement and a declaration to third parties 
that the state accepts and recognizes the right 
and its owner. This can require legislative action. 
Often legal recognition leads to a recording in a 
government sponsored record keeping system, 
such as a land registry. Legal recognition is 
to be contrasted with the informal situation, 
where the State is not involved and there is no 
formal record of the right.

လ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င်််ေုာ�ကုို� ဥပိုမြေဒအရ အသုို့အေှတ််�ပို��ခံင််�

အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ထားး�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််တွင်ွါး တွစ်ားစံား�တွစ်ားခွ�
 ထားည့်််သွားင်ါး�သားည့််် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး စားး�က်္ခာထား�တ်ွလုံ�ပ််က္ခား�င်ါးရေးသားး
 လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း။ ၎င်ါး�တွင်ွါး အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်��ခွင်ါး�၊ ရေးထားးက်္ခာခံွ
�ခွင်ါး�နှှငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး်် ၎င်ါး�တွး�၏ ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးက္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်
မှျိုး အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ရေး�က္ခားင်ါး� တွတွးယာအဖ့ူ�အစားည့််�မျိုး�း�သားး�
 ရေး�က္ခာ�ငါးး�ခွင်ါး�တွး�  ပ်းဝင်ါးသားည့််။ ဤသားး�  �ပ်�လုံ�ပ််ရိန ်ဥပ်ရေးဒီအရိ
 လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာ လုံး�အပ််နှး�င်ါးသားည့််။ ဥပ်ရေးဒီအရိ အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�
�ခွင်ါး�သားည့်် ရေး�မျိုးယား မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး က္ခာ�်သားး� ရေးသားး အစားး��ရိမှျိုး လုံ�ပ််က္ခား�င်ါး
သားည့််် မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�ထား�သားး�  ထားည့်််သွားင်ါး��ခွင်ါး� လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးရိရေးလုံ ်ရှှိး
တွတ်ွသားည့််။ အစားး��ရိမှျိုး ပ်းဝင်ါးပ်တ်ွသားက်္ခာ�ခွင်ါး�မျိုးရှှိး�� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား�
 တွရိး�ဝင်ါး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး�ခွင်ါး�မျိုးရှှိးသားည့််် အရိပ််�က်္ခာအရေးနအထားး�
မျိုး� း��နှှငါး်် ဥပ်ရေးဒီအရိ အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်��ခွင်ါး�သားည့်် ဆိုန ်က်္ခာ�င်ါးသားည့််။

Legitimate tenure rights: rights to land 
that are formally recognized by law, and 
also those rights that, while not currently 
protected by law, are considered to be 
socially legitimate in local societies. Two 
types of legitimate tenure rights can be 
identified as follows:

Legal legitimacy (legitimate through the law; 
legally recognized) 

• Ownership rights recognized by law 
including rights of individuals, families and 
groups, and customary rights recognized 
by the law; 

• Use rights recognized by law including 
leases, sharecropping and license 
agreements, easements. 

Social legitimacy (legitimate through 
broad social acceptance even without legal 
recognition)

• Customary and indigenous rights to 
resources vested in the state in trust for the 
citizens; 

• Customary rights on state land, e.g. forest 
communities; 

• Informal settlements on private and public 
land where the state has accepted that it is 
not possible to relocate the people; 

• Squatters on private and public land who 
have almost fulfilled the requirements for 
acquiring the land through prescription or 
adverse possession. 

တ်ရာ�ဝင််မြေသို့ာ မြေ�ေယာာလ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င်််ဆုို�င််ရာ အခံ�င်််အမြေရ�ေုာ� 

ဥပ်ရေးဒီအရိ တွရိး�ဝင်ါး အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ထားး�ရေးသားး ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� နှှငါး်် လုံက်္ခာရှှိးတွင်ွါး ဥပ်ရေးဒီအရိ က္ခားကွ္ခာယ်ာထားး��ခွင်ါး�
မျိုးရှှိးရေးသားး်လုံည့််� ရေးဒီသားခံွ လုံမုူျိုးဝန�်က္ခာ�င်ါးမျိုး�း�တွင်ွါး လုံမုူျိုးဝန�်က္ခာ�င်ါး
အရိ တွရိး�ဝင်ါး�ဖူစ်ားသားည့််ဟု� မှျိုးတ်ွယူာထားး�သားည့််် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�
။ တွရိး�ဝင်ါး ငှါးး�ရိမ်ျိုး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် နှှစ်ားမျိုး� း��က္ခား� ရေးအးက်္ခာပ်းအတွး�င်ါး�
 သားတ်ွမှျိုးတ်ွနှး�င်ါးသားည့််။

ဥပ်ရေးဒီအရိ တွရိး�ဝင်ါး�ဖူစ်ား�ခွင်ါး�

(ဥပ်ရေးဒီအရိ တွရိး�ဝင်ါး �ဖူစ်ားသားည့််။ ဥပ်ရေးဒီအရိ အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�
သားည့််။)

တွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�၊ မျိုးးသားး�စား�မျိုး�း�နှှငါး်် အ�ပ််စား�မျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�
နှှငါး်် ဥပ်ရေးဒီမှျိုး အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�သားည့််် ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�။
 ငှါးး�ရိမ်ျိုး��ခွင်ါး�၊ မျိုးာရေးဝ စားး�က်္ခာပ်� း���ခွင်ါး� နှှငါး်် လုံး�င်ါးစားင်ါး သားရေး�းတွညီူ့်
ခွ�က်္ခာမျိုး�း�၊ အ�ခွး�သူားပ်း�င်ါးရေး�မျိုးရေးပ်် အထူား�အက္ခာ� း��ခံွစားး�ခွွငါး််မျိုး�း� ပ်းဝင်ါး
သားည့််် ဥပ်ရေးဒီမှျိုး အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ထားး�ရေးသားး အသံား��ခွ�မုျိုး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
မျိုး�း�။

လုံမုူျိုးဝန�်က္ခာ�င်ါးအရိ ဥရေးပ်ဒီနှှငါး်် အညီ့်�ဖူစ်ား�ခွင်ါး� 

(ဥရေးပ်ဒီမှျိုး အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်��ခွင်ါး� မျိုးရှှိးရေးသားး်လုံည့််� က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး 
လုံမုူျိုးဝန�်က္ခာ�င်ါး လုံက်္ခာခံွခွ�က်္ခာအရိ ဥပ်ရေးဒီနှှငါး်် အညီ့်�ဖူစ်ား�ခွင်ါး�။)

နှး�င်ါးငံါးသားး�မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်ထံားသားး�  ယံာ��က္ခာည့််အပ််နှှင်ါး�
ထားး�သားည့််် အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�၏ ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး� နှှငါး်် ရေးဒီသားခံွ
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�။ 

အစားး��ရိပ်း�င်ါး ရေး�မျိုးရေးပ််မှျိုး ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး�အရိ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�၊ ဥပ်မျိုးး 
သားစ်ားရေးတွး လုံမုူျိုးအဖ့ူ�အစားည့််�မျိုး�း�။ 

လုံမူျိုး�း�က္ခား� �ပ်နလ်ုံည့််ရေးနရိးခွ�ထားး�ရိန ်မျိုး�ဖူစ်ားနှး�င်ါးဟု� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး
 လုံက်္ခာခံွသားည့််် ပ်�ဂုျလုံးက္ခာပ်း�င်ါးနှှငါး်် အမျိုး�း�ပ်း�င်ါး ရေး�မျိုးမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ အရိပ််
တွင်ွါး� ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ခွ�က်္ခာမျိုး�း�။ 

က္ခာ�စားး��ခွင်ါး�နှှငါး်် ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ သားရေး�းဆိုနှဒမျိုးပ်း�� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး�ခွင်ါး�
 တွး� မှျိုး တွဆိုငါး်် ရေး�မျိုးက္ခား� ရိယူာနှး�င်ါးရိန ်လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အး�လံုံ��
က္ခား� �ဖူည့်််ဆိုည့််�ပြီးပီ်�ရေးသားး ပ်�ဂုျလုံးက္ခာ နှှငါး်် အမျိုး�း�ပ်း�င်ါးရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး 
က္ခာ���ရေးက္ခာ�း်ရေးနထားး�င်ါးသူားမျိုး�း�။
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Lessee: see “tenant”. အုေ်င်ာှ� “ရေး�မျိုးငှါးး�” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။ 

Lessor: see “landlord”. အုေ်ရှှိင်် “ရေး�မျိုးရှှိင်ါး” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Licence: a right to do something on another 
person’s land based on a contractual right, 
rather than a land right. It is less secure than a 
lease or an easement, and can be terminated 
by the owner of the land. A licence covers a 
wide range of agreements, such as a timber 
licence, which allows a person to go onto 
land and cut timber. 

လု�င််စီင်် အ�ခွး�သူားတွစ်ားဦး�၏ ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး ရေး�မျိုးယား လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
ရေး�က္ခားငါး်် မျိုးဟု�တ်ွ�� စားးခွ��ပ််ပ်း လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အရေးပ်် အရေး�ခွခံွသားည့််် 
တွစ်ားစံား�တွစ်ားရိး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််။

ဤသားည့််မှျိုးး ငှါးး�ရိမ်ျိုး��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အ�ခွး�သူားပ်း�င်ါးရေး�မျိုးရေးပ်် အထူား�
အက္ခာ� း��ခံွစားး�ခွွငါး်် ရှှိး�ခွင်ါး�တွး� ရေးလုံးက်္ခာ စားးတ်ွမျိုးခွ�ရိ�� ရေး�မျိုးပ်း�င်ါးရှှိင်ါးမှျိုး 
ဖူ�က်္ခာသားးမ်ျိုး�နှး�င်ါးသားည့််။ လုံး�င်ါးစားင်ါးတွင်ွါး ရေး�မျိုးယားအတွင်ွါး� ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာပြီးပီ်�
 သားစ်ားခွ�တ်ွနှး�င်ါးရေးသားး သားစ်ားလုံး�င်ါးစားင်ါးက္ခာ�်သားး�  က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး သားရေး�းတွူ
ညီ့်ခွ�က်္ခာမျိုး�း� ပ်းဝင်ါးနှး�င်ါးသားည့််။

Limitation period: a time period specified 
in a law (usually in the civil code or civil 
procedure code) that sets an outer limit on 
when court proceedings can be started. The 
period varies from country to country, and 
it can be five, ten, 12 years or even longer. 
The limitation period works by stopping the 
owner from brining court proceedings to 
remove the person occupying or squatting 
on the land if the owner waits too long. In 
this way, the person occupying or squatting 
in is able to claim the right or ownership. The 
period is sometimes different if the person 
who is occupying or squatting knows that he 
or she is on another person’s land (“innocent” 
versus “guilty” occupation). Also known as 
“statute of limitations”.

စီည်�်သို့တ််ကိုာလ တွရိး�ရံု� �တွင်ွါး အမုျိုးဖွူငါး််နှး�င်ါးသားည့််် ရေးနးက်္ခာဆံို��
က္ခားလုံအ�ဖူစ်ား ဥပ်ရေးဒီတွင်ွါး (မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် civil code သားး� မျိုးဟု�တ်ွ 
civil procedure codeတွး� တွတွွင်ါး) သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�ရေးသားး အခွ� းနက်္ခားလုံ။ 

ထားး�က္ခားလုံမှျိုးး တွစ်ားနှး�င်ါးငံါးနှှငါး်် တွစ်ားနှး�င်ါးငံါး မျိုးတွညီူ့်နှး�င်ါး�� ငါးး�နှှစ်ား၊ ဆိုယ်ာ
နှှစ်ား၊ ဆိုယ််ာနှှစ်ားနှှစ်ား နှှငါး်် ထားး� ထားက်္ခာပ်း�ပြီးပီ်� �က္ခားနှး�င်ါးပ်းသားည့််။ ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးမှျိုး
 အခွ� းန�်က္ခား�မျိုးငါး််စွားး ရေးစားးငါး််ဆိုး�င်ါး�ပ်းက္ခာ ရေး�မျိုးရေးပ််သားး�  ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါး
သူား သားး� မျိုးဟု�တ်ွ က္ခာ���ရေးက္ခာ�း်ရေးနထားး�င်ါးသူားက္ခား� ဖူယ်ာရှှိး�ရိန ်တွရိး�ရံု� �သားး�
 ရေးလုံားက်္ခာထားး�နှး�င်ါး�ခွင်ါး�က္ခား� စားည့််�သားတ်ွက္ခားလုံမှျိုး ဟုန ်တ်ွး�သားည့််။
 ထားး� ရေး�က္ခားငါး်် ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါးသူား သားး� မျိုးဟု�တ်ွ က္ခာ����ရေးက္ခာ�း်သူားသားည့််
 ရိပ်း�င်ါးခွွငါး်် သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးလုံး�မုျိုးအတွက်ွ္ခာ ရေးလုံားက်္ခာထားး�နှး�င်ါးသွားး�
သားည့််။ ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါးသူား သားး� မျိုးဟု�တ်ွ က္ခာ���ရေးက္ခာ�း်ရေးနထားး�င်ါးသူား
သားည့်် အ�ခွး�သူားတွစ်ားဦး�၏ ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါးရေးန
ရေး�က္ခားင်ါး� သားးပ်းက္ခာ (“အ�ပ်စ်ားမျိုးရှှိး” နှှငါး်် “အ�ပ်စ်ားရှှိး” ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာ
ရေးနထားး�င်ါး�ခွင်ါး�) စားည့််�သားတ်ွက္ခားလုံသားည့်် အရေး�ပ်းင်ါး�အလုံ� ရှှိးနှး�င်ါးသားည့််။ 
“က္ခားလုံစားည့််�သားတ်ွ သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာ” ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်သားည့််။

Lot: see “land parcel”. အကို�က်ို “ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Land use: the manner in which land is used, 
including the nature of the vegetation on its 
surface. See “regulated use”.

မြေ�ေအသံို့��ခံုေု ရေး�မျိုးရေးပ််မှျိုး သားစ်ားပ်င်ါး ရေးပ်းက်္ခာပ်င်ါးမျိုး�း�၏ သား�းဝ
 အပ်းအဝင်ါး အဆိုး�ပ်း ရေး�မျိုးက္ခား� မျိုးည့််သားး� အသံား��ခွ�သားည့်််ပံ်�။ “စားည့််�က္ခာမ်ျိုး�
အတွး�င်ါး� အသံား��ခွ�မုျိုး” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။
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Management right: a form of concession. စီ�ေံခံန် ်ခ်ွဲခံ�ဲပုို�င််ခံ�င််် ရေး�မျိုးငှါးး�ရိမ်ျိုး�အသံား��ခွ�မုျိုး ပံ်�စံားတွစ်ားမျိုး� း��။

Matrimonial property: property, including 
rights to land, that belongs to a husband 
and wife. The rules on what is matrimonial 
property and how it is distributed in case of 
divorce or death are usually specified in a 
law, such as a civil code, family code or family 
law. Land can be regarded as matrimonial 
property even if only the husband or only 
the wife is shown in documents or the land 
register as the owner.

လက်ိုထိပ်ိုပို�ာ� ပုို�င််ဆုို�င််ပိုစီစည်�် ခွင်ါးပွ်န�်နှှငါး်် ဇူးန�ီတွး�  ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသားည့််် 
ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ပ်း� င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� အပ်းအဝင်ါး ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး ပ်စားစည့််�။ 

လုံက်္ခာထားပ််ပွ်း� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးပ်စားစည့််� သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာအတွက်ွ္ခာ စားည့််�မျိုး�ဉ််း�
မျိုး�း�နှှငါး်် ကွ္ခားရှှိင်ါး��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေးသားဆံို���ခွင်ါး� �ဖူစ်ားရေးပ််သားည့်််အခွး
 မျိုးည့််သားး�  ခွွ��ခွမ်ျိုး�ရိမျိုးည့််က္ခား� Civil code, family code သားး� မျိုးဟု�တ်ွ family 
law အစားရှှိးသားည့််တွး� တွတွွင်ါး �ပ်ဌားန�်ထားး�သားည့််။ ရေး�မျိုးမှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးရေးပ််
တွင်ွါး ခွင်ါးပွ်န�် သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဇူးန�ီ တွစ်ားဦး�က္ခား�သားး ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးအ�ဖူစ်ား ရေးဖူး်�ပ်
ထားး�လုံာင်ါးပ်င်ါး အဆိုး�ပ်းရေး�မျိုးက္ခား� လုံက်္ခာထားပ််ပွ်း�အ�ဖူစ်ား သားတ်ွမှျိုးတ်ွ
နှး�င်ါးသားည့််။

Monitor: to gather information on 
something from time to time, often using a 
pre-agreed set of indicators. The information 
can then be compared over time. See 
“evaluate”.

မြေစီာင်််�ကိုည််သ်ို့ည် ်တွစ်ားစံား�တွစ်ားခွ�အတွက်ွ္ခာ ကြီးက္ခား�တွင်ါး သားရေး�းတွူ
ညီ့်ထားး�ရေးသားး အညွှနှ�်မျိုး�း�က္ခား� အသံား���ပ်�ပြီးပီ်� ရံိဖူနရံ်ိခွး သားတွင်ါး�
အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ ရေးက္ခားက်္ခာယူာ�ခွင်ါး�။

အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� အခွ� းနက်္ခားလုံအလုံး�က်္ခာ နှှ�းင်ါး�ယှာဉ််းနှး�င်ါးသားည့််။ 
“အက္ခာ��ဖူတ်ွသားည့််” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Mortgage: a loan of money for which re-
payment is secured by giving the mortgagee 
(or “lender”) the right to sell a property 
and keep the sale price (up to the value of 
the unpaid mortgage and interest) if the 
money is not repaid on time. Also known as 
“hypothec” in civil law systems.

မြေ�ေမြေပိုါင််ခံံ�ခံင််� ရေး�မျိုးရေးပ်းင်ါးခံွသူားသားး�  (သားး� မျိုးဟု�တ်ွ “ ရေးကြွက္ခာ�ရှှိင်ါး”) 
ထံားသားး�  ရေးငါး�ွပ်နမ်ျိုးဆိုပ််နှး�င်ါးပ်းက္ခာ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးပ်စားစည့််�က္ခား� ရေးရိးင်ါး�ခွ�ပြီးပီ်�
 ရေးရိးင်ါး�ရိရေးငါးကွ္ခား� ယူာနှး�င်ါးသားည့််် အခွွငါး််က္ခား� ရေးပ်�ပြီးပီ်� �ပ်နဆ်ိုပ််ရိန ်ရေးသားခွ�း
ရေးစားရေးသားး နည့််��ဖူငါး်် ရေးခွ��သားည့််် ရေးခွ��ရေးငါး။ွ 

“အရေးပ်းင်ါးခံွ�ခွင်ါး�” ဟု� တွရိး�မျိုးဥပ်ရေးဒီစားနစ်ားမျိုး�း�တွင်ွါး ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။

Mortgagee: the person who lends money to 
someone, and who has the right to sell the 
person’s property if the loan is not repaid in 
time. Also known as the “lender”.

မြေ�ေမြေပိုါင််ခံံသူို့ တွစ်ားစံား�တွစ်ားရေးယားက်္ခာသားး�  ရေးငါးထွား�တ်ွရေးခွ��ပြီးပီ်� အခွ� းနမီ်ျိုး 
ရေးခွ��ရေးငါး ွ�ပ်နမ်ျိုးဆိုပ််ပ်းက္ခာ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးပ်စားစည့််�က္ခား� ရေးရိးင်ါး�ခွ�ခွွငါး်် ရှှိးသူား။

“ရေးကြွက္ခာ�ရှှိင်ါး” ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။

Mortgagor: the owner of a property who 
borrows money and gives his or her property 
as security for repaying the loan and interest. 
Also known as the “borrower”.

မြေ�ေမြေပိုါင််သူို့ ရေးခွ��ရေးငါးယူွာပြီးပီ်� ရေးခွ��ရေးငါးနှွှငါး်် အတွး���ပ်နဆ်ိုပ််မျိုးည့်််
အရေး�က္ခားင်ါး� ရေးသားခွ�းရေးစားရိန ်မျိုးးမျိုးးပ်း�င်ါး ပ်စားစည့််�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား� ရေးပ်�
ထားး�ရေးသားးသူား။ 

“ရေးငါးရွေးခွ��သူား” ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။

M
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Nationalization: a form of expropriation in 
which a State will take over ownership of 
private assets, particularly businesses and 
infrastructure, as well as the land on which 
the businesses operate.

နု္ဒ�င််ငံ်ပုို�င်် သုို့ေ်��ခံင််� အထူား�သား�ဖူငါး်် စီား�ပွ်း�ရေးရိ� လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�နှှငါး််
 အရေး�ခွခံွ အရေးဆိုးက်္ခာအအံ�မျိုး�း� �ဖူစ်ားရေးသားး ပ်�ဂုျလုံးက္ခာ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး နှှငါး်် 
စီား�ပွ်း�ရေးရိ� လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးရေးနသားည့််် ရေး�မျိုးရေးနရိးက္ခား�ပ်း နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး သားးမ်ျိုး�ယူာ
�ခွင်ါး� ပံ်�စံားတွစ်ားမျိုး� း��။

Nomadic: not fixed to one place; moving 
from place to place over time.

လှည််လ်ည်သ်ို့�ာ�လာေု ရေးနရိး အတွည့််တွက္ခာ� မျိုးရှှိး၊ တွစ်ားရေးနရိးမှျိုး တွစ်ား
ရေးနရိးသားး�  အခွ� းနတ်ွး�င်ါး� ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးနမုျိုး။

Non-judicial: in the context of resolving 
conflicts, non-judicial mechanisms are ways 
of settling conflicts and disputes by means 
other than the courts, such as assisted 
negotiations, mediation and arbitration. 

တ်ရာ��ံ� ��ေင််် မြေ�ေရှှိင််��ခံင််� ေဟု�တ််မြေသို့ာ 

�ပိုဿန်ာေုာ� မြေ�ေရှှိင််�ရာတ်�င်် တ်ရာ��ံ� ��ေင််် မြေ�ေရှှိင််��ခံင််�
 မျိုးဟု�တ်ွသားည့််် ယာနှတရိး�မျိုး�း�သားည့်် �ပ်ဿနးမျိုး�း�နှှငါး်် အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး
မျိုး�း�က္ခား� တွရိး�ရံု� �အစားး� ကူ္ခာညီ့် ည့်ှးနှှ�းင်ါး��ခွင်ါး�မျိုး�း�၊ �က္ခား�ဝင်ါး ဖူ�နရ်ေး�ဖူ
�ခွင်ါး�နှှငါး်် ခံွ�သားမျိုးးဓး�ဖူငါး်် ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး�နည့််�မျိုး�း��ဖူငါး်် ရေး�ဖူရှှိင်ါး�သားည့််။

Notary: a legally qualified person who 
formalizes transactions with property. There 
are two main types of notaries: those in the 
German/Swiss tradition and those in the 
French/Spanish tradition. Their roles vary 
depending on the tradition, but in general, 
they make a transaction official by affixing 
their stamp and signature. In many places, 
they keep an archive of all transactions. They 
generally report to the Ministry of Justice.

နု္ဒ�တြီတ်�မြေရှှိ�မြေန် ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးပ်စားစည့််�နှှငါး််ဆိုး�င်ါးရေးသားး လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား�
 တွရိး�ဝင်ါး�ဖူစ်ားရေးစားရိန ်�ပ်�လုံ�ပ််ရေးပ်�သားည့််် ဥပ်ရေးဒီအရိ အရိည့််အခွ�င်ါး�
�ပ်ည့်််မီှျိုးသားည့််် ပ်�ဂုျး�လ်ုံ။ 

အဓးက္ခာ နှး�ကြီးတီွရေးရှှိ�ရေးန နှှစ်ားမျိုး� း�� ရှှိးသားည့််မှျိုးး ဂျ�းမျိုးန/်ဆွိုးဒီင်ါး ရုး� �ရိး
 ရေးရှှိ�ရေးနမျိုး�း�နှှငါး်် �ပ်င်ါးသားစ်ား/ စားပ်းန ်ရုး� �ရိး ရေးရှှိ�ရေးနမျိုး�း� �ဖူစ်ား�က္ခာသားည့််
။ ရုး� �ရိးက္ခား�လုံး�က်္ခာပြီးပီ်� ၎င်ါး�တွး�၏ အခွန�်က္ခာဏ္ဍာမျိုး�း� ကွ္ခား�ခွး��က္ခာ
ရေးသားး်လုံည့််� ရေးယာ��ယာ�အး��ဖူငါး်် ၎င်ါး�တွး�၏ တံွဆိုးပ််တံွ�� ထား�နှှးပ််က္ခား
 လုံက်္ခာမှျိုးတ်ွထားး���ခွင်ါး��ဖူငါး်် လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာက္ခား� တွရိး�ဝင်ါးရေးအးင်ါး
 �ပ်�လုံ�ပ််�က္ခာသားည့််။ မျိုး�း�စွားးရေးသားး ရေးနရိးမျိုး�း�တွင်ွါး ၎င်ါး�တွး�သားည့််
 လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း� အး�လံုံ��က္ခား� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးထားး�သားည့််
။ အဆိုး�ပ်း ရေးရှှိ�ရေးနမျိုး�း�သားည့်် ရေးယာ��ယာ�အး��ဖူငါး်် တွရိး�ရေးရိ� 
ဝနက်ြီးကီ္ခာ�ဌားနက္ခား� အစီားရိင်ါးခံွသားည့််။ 

N
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Occupation: the physical possession of 
land. See “possession”.

ဝင််မြေရာက်ိုမြေန်ထုိ�င််ေု ရေး�မျိုးယားအတွင်ွါး� ရု� ပ််ပ်း�င်ါး�အရိ ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာ
ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး။ “ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနမုျိုး” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Occupations: buildings and other structures 
on land.

မြေ�ေမြေပို်ရုှှိ အမြေဆိုာက်ိုအအံ�ေုာ� ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး တွည့််ရေးဆိုးက်္ခာထားး�
ရေးသားး အရေးဆိုးက်္ခာအအံ�နှှငါး်် အ�ခွး� တွည့််ရေးဆိုးက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�။

Occupier: the person who occupies the land. ဝင််မြေရာက်ိုမြေန်ထုိ�င််သူို့ ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါးရေးနသူား

Ombudsman: an independent third party 
who investigates complaints, particularly 
against government offices, and who 
can make recommendations to resolve 
grievances or disputes. Originally a Swedish 
word.

�ပိုည်သ့်ို့ဟုစ်ီတု်�င််အရာရုှှိ အထူား�သား�ဖူငါး်် အစားး��ရိရံု� �မျိုး�း�က္ခား� တွး�င်ါး�က္ခား�
ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� စားစ်ားရေးဆို�ပြီးပီ်� နစ်ားနးမုျိုးမျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး
မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ရေးထားးက်္ခာခံွခွ�က်္ခာမျိုး�း� ရေးပ်�နှး�င်ါးရေးသားး က္ခာင်ါး�လုံတ်ွွသားည့်််
 တွတွးယာအဖ့ူ�အစားည့််�။ 

မူျိုးရိင်ါး�မှျိုးး ဆွိုးဒီင်ါးစားက္ခား�လံုံ�� �ဖူစ်ားပ်းသားည့််။

Option to renew: in a lease, it is the right of 
the tenant to extend the lease for a specified 
period and at a pre-agreed rent (or rent 
formula). The tenant has the right but not 
the obligation to extend the lease. See “pre-
emption” in regard to an “option to purchase”.

သို့က်ိုတ်ေ်�တု်��ခံ�င််် ရေး�မျိုးငှါးး�ရိမ်ျိုး�မုျိုးတွင်ွါး သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�ရေးသားး က္ခားလုံ
အတွက်ွ္ခာ ကြီးက္ခား�တွင်ါး သားရေး�းတွထူားး�ရေးသားး ရေး�မျိုးငှါးး�ခွနှှငါး်် (သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 ရေး�မျိုးငှါးး�ခွ တွက်ွ္ခာခွ�က်္ခာမုျိုး ရေးဖူး်�မျိုး�လုံး) �ဖူငါး်် ငှါးး�ရိမ်ျိုး�သားည့််် ရေး�မျိုးငှါးး�
ရိမ်ျိုး��ခွင်ါး�က္ခား� သားက်္ခာတွမ်ျိုး�တွး��ရိနမှ်ျိုးး ရေး�မျိုးငါးးှ�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် �ဖူစ်ား
ပ်းသားည့််။ 

ရေး�မျိုးငှါးး�သားည့်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသားည့််သားး �ဖူစ်ားပြီးပီ်� ရေး�မျိုးငှါးး�ရိမ်ျိုး�မုျိုးက္ခား�
 သားက်္ခာတွမ်ျိုး�တွး��ရိန ်တွးဝနမ်ျိုးရှှိးပ်း။ “ဝယ်ာယူာခွွငါး််” နှှငါး်် ပ်တ်ွသားတ်ွပြီးပီ်� 
“ဦး�ဆံို�� ဝယ်ာယူာပ်း�င်ါးခွွငါး််” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Orthophoto, orthophotograph or 
orthoimage: an aerial photograph or image 
geometrically corrected (“orthorectified”) 
such that the scale is uniform: the photo has 
the same lack of distortion as a map.

ကုို�ဪဒုန်တ်ု်စီန်စ်ီကုို�ကုို�က်ိုည်�မြေအာင််ညိ်ဂုြိုပို���ေစ်ီမြေသို့ာမြေကိုာင််�ကိုင််
ဓိာတ််ပံို� စားရေးက္ခာ�က္ခား�က်္ခာထားး��ခွင်ါး� က္ခာ�်သားး� ရေးသားး ဓးတ်ွပံ်�က္ခား� ရေး�မျိုးမျိုး�က်္ခာနှှး
သွားင်ါး�ပ်င်ါးအတွး�င်ါး� �ပ်နလ်ုံည့်် �ပ်င်ါးဆိုင်ါးထားး�ရေးသားး (“ဓးတ်ွပံ်�က္ခား� ရေး�မျိုးပံ်�
နှှငါး်် စားရေးက္ခာ�က္ခား�က်္ခာ �ပ်င်ါးဆိုင်ါးထားး�ရေးသားး”) ရေးက္ခားင်ါး�က္ခာင်ါးဓးတ်ွပံ်�။ ဓးတ်ွ
ပံ်�သားည့်် ရေး�မျိုးပံ်�က္ခာ�်သားး� ပ်င်ါး ရွိ��ရေးစားးင်ါး��ခွင်ါး� မျိုးရှှိးပ်း။

Orthophotomap: a photomap made from 
orthophotographs or orthoimages.

ကုို�ဪဒုန်တ်ု်စီန်စ်ီကုို�ကုို�က်ိုည်�မြေအာင််ညိ်ဂုြိုပို���ေစ်ီမြေသို့ာမြေကိုာင််�ကိုင််
ဓိာတ််ပံို� ရေး�မျိုးပံ်�နှှငါး်် စားရေးက္ခာ�က္ခား�က်္ခာ �ပ်င်ါးဆိုင်ါးထားး�ရေးသားး ရေးက္ခားင်ါး�က္ခာင်ါး
ဓးတ်ွပံ်�မျိုး�း��ဖူငါး်် �ပ်�လုံ�ပ််ထားး�သားည့််် ပံ်��ပ်ရေး�မျိုးပံ်�။

Organizational framework: the government 
agencies and bodies that implement and 
administer the policies and laws, provide 
services, and supervise and enforce compliance 
with laws. The framework also indicates the 
arrangements within government to organize 
and coordinate the various agencies, plus 
a hierarchical system of management and 
reporting. Also known as “administrative 
framework” and “institutional framework”.

အေ့ဲအစီည်�်ဆုို�င််ရာ ေူမြေ�ာင်် မူျိုးဝးဒီမျိုး�း�နှှငါး်် ဥပ်ရေးဒီမျိုး�း�က္ခား�
 အရေးက္ခားင်ါးအထားည့််ရေးဖူး် စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�ရေးသားး၊ ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း� ရေးပ်�ပြီးပီ်�
 ဥပ်ရေးဒီနှှငါး်် က္ခား�က်္ခာညီ့်မုျိုး ရှှိးရေးစားရိန ်ကြီးကီ္ခာ��က္ခာပ်် အးဏ်းတွည့််ရေးစားရေးသားး 
အစားး��ရိက္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာမျိုး�း�နှှငါး်် အဖ့ူ�အစားည့််�မျိုး�း�။ 

မူျိုးရေး�းင်ါးတွင်ွါး အစားး��ရိအတွင်ွါး� အမျိုး� း��မျိုး� း��ရေးသားး က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာမျိုး�း�
က္ခား� စား�စားည့််� ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ရိန ်စီားမံျိုးရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�နှှငါး်် စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး�နှှှငါး််
 အစီားရိင်ါးခံွမုျိုး အဆိုငါး််ဆိုငါး််တွး�လုံည့််� ရေးဖူး်�ပ်ထားး�သားည့််။ “စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး 
မူျိုးရေး�းင်ါး” နှှငါး်် “အဖ့ူ�အစားည့််� မူျိုးရေး�းင်ါး” ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။

O



43THE ABC OF LAND TENURE မြေ�ေယာာလုုပ််ပုု်င််ခွွင်််နှှင််် ပ်တ််သက််မြေသာအသးု�အနှှ�န်း�်ေ�ာ� 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Orthophotoplan: see “orthophotomaps”. မြေ�ေပံို�နှ္ဒင််် စီမြေကို�ကုို�က်ို �ပိုင််ဆိုင််ထိာ�မြေသို့ာ ဓိါတ််ပံို�အစီ�အစီဉ််

“ က္ခား�ဪဒီးနးတ်ွစားနစ်ားက္ခား�က္ခား�က်္ခာညီ့်ရေးအးင်ါးည့်ှးပြီးပီ်��ဖူစ်ားရေးသားး
ရေးက္ခားင်ါး�က္ခာင်ါးဓးတ်ွပံ်�

“ က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Overlapping rights: situation where two 
or more rights affect the same piece of land 
or other natural resource. The rights might 
not be incompatible, such as the right of 
ownership and the right to walk across the 
land. Where the rights are not compatible, 
they are “conflicting”.

ထိပ်ိုမြေန်မြေသို့ာ လ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င်််ေုာ� ရေး�မျိုးရေးနရိးတွစ်ားခွ�တွည့််� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 သား�းဝအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား တွစ်ားခွ�တွည့််�အရေးပ်် သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုး ရှှိးရေးန
ရေးသားး နှှစ်ားခွ�နှှငါး်် အထားက်္ခာ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ရှှိးရေးနသားည့််် အရေးနအထားး�။ 

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�သားည့်် ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးခွွငါး်် နှှငါး်် ရေး�မျိုးရေးပ်် �ဖူတ်ွသားန�်နှး�င်ါးခွွငါး်် တွး�
က္ခာ�်သားး� ရေးသားး က္ခား�က်္ခာညီ့်မုျိုးမျိုးရှှိးသားည့််် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� �ဖူစ်ားနှး�င်ါးပ်းသားည့််။
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� က္ခား�က်္ခာညီ့်မုျိုး မျိုးရှှိးပ်းက္ခာ ၎င်ါး�တွး�သားည့်် “�ပ်ဿနး�ဖူစ်ား
ရေးန�ခွင်ါး�” �ဖူစ်ားပ်းသားည့််။

Owner: the person (or juridical person) who 
has the full set of rights in relation to a land 
parcel. See “ownership”.

ပုို�င််ရှှိင်် ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာတွစ်ားကွ္ခာက်္ခာအတွက်ွ္ခာ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အး�လံုံ��ရှှိးရေးန
ရေးသားး လုံ ူ(သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဥပ်ရေးဒီအရိ တွရိး�ဝင်ါးပ်�ဂုျး�လ်ုံဟု� သားတ်ွမှျိုးတ်ွ
ထားး�သူား)။ 

“ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Ownership: the collection of rights to land 
that are, in everyday language, associated 
with the full set of rights, such as the ability 
to use, control, transfer, leave by inheritance 
and otherwise enjoy a land parcel, as long 
as those activities are allowed by law. 
Ownership can also involve duties, such as 
the duty to pay taxes. All ownership rights 
are subject to the power of the state to limit 
them or take them, often with compensation 
being paid where the State takes the rights.

ပုို�င််ဆုို�င််ေု ရေး�မျိုးယားက္ခား� ဥပ်ရေးဒီနှှငါး်် အညီ့် �ဖူစ်ားသားမျိုးာ အသံား���ပ်��ခွင်ါး�၊
 ထားးန�်ခွ��ပ််�ခွင်ါး�၊ လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး��ခွင်ါး�၊ အရေးမွျိုးရေးပ်��ခွင်ါး��ဖူငါး်် ခွ�နရ်ိစ်ား�ခွင်ါး�
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွပ်းက္ခာ ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာက္ခား� စားးတ်ွကြီးက္ခား�က်္ခာသံား��နှး�င်ါးသားည့််် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
အး�လံုံ��က္ခား� ရိရှှိးထားး�သားည့််် မျိုးည့််သားည့်််�းသားးစားက္ခား�တွင်ွါးမျိုးဆိုး� 
လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးထားး��ခွင်ါး�။ 

ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးတွင်ွါး အခွွနရ်ေးဆိုးင်ါးရိန ်တွးဝနက်္ခာ�်သားး� ရေးသားး တွးဝနမ်ျိုး�း�
လုံည့််� ပ်းဝင်ါးနှး�င်ါးသားည့််။ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� အး�လံုံ��သားည့််
 နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်၏ ၎င်ါး�တွး�က္ခား� က္ခာန ်သ်ားတ်ွပ်း�င်ါးခွွငါး်် သားး� မျိုးဟု�တ်ွ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်
မှျိုး သားးမ်ျိုး�ယူာသားည့်််အခွး ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�ရေးပ်�ပြီးပီ်� သားးမ်ျိုး�ယူာပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�ရေးပ််
 မူျိုးတွည့််သားည့််။

Ownership concentration: ratio of owners 
to the number of parcels, with a high 
concentration having only few people 
who own most of the land, and a low 
concentration having many people owning 
the land.

ပုို�င််ဆုို�င််ေု အခံု�ု� ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာအရေးရိအတွက်ွ္ခာနှှငါး်် ၎င်ါး�တွး�က္ခား� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး
သူားမျိုး�း� အခွ� း��။ လုံအူနည့််�ငါးယ်ာမှျိုး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာအမျိုး�း�စား�က္ခား� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး
လုံာင်ါး အခွ� း���မျိုးငါး််ပြီးပီ်� ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသူားမျိုး�း�လုံာင်ါး အခွ� း��
နးမ််ျိုးသားည့််။
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Paralegal: a person with some legal training 
who can undertake particular legal tasks, 
such as preparing land records. Paralegals 
can be trained quickly and meet the need for 
legal services in remote areas or where only 
simple services are required.

ဥပိုမြေဒအမြေထိာက်ိုအကူို�ပို�သူို့ရေး�မျိုးယားမှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခာ�်သားး� ပ်ရေးသားး
 ဥပ်ရေးဒီဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးနှး�င်ါးသားည့််် ဥပ်ရေးဒီ
သားင်ါးတွန�် ရိယူာထားး�ရေးသားး ပ်�ဂုျး�လ်ုံ။ 

ဥပ်ရေးဒီအရေးထားးက်္ခာအကူ္ခာ�ပ်�သူားမျိုး�း�က္ခား� လုံာင်ါးလုံာင်ါး�မျိုးန�်မျိုးန်
 ရေးလုံက်္ခာ�ငါး််နှး�င်ါးပြီးပီ်� ရေးဝ�လံုံရေးသားး ရေးဒီသားမျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရုး� �ရှှိင်ါး�ရေးသားး
 ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း�သားး လုံး�အပ််သားည့််် ရေးနရိးမျိုး�း�တွင်ွါး ဥပ်ရေးဒီရေးရိ�ရိး 
ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုး ရေးပ်�ရိန ်လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာက္ခား� �ပ်ည့်််မီှျိုးရေးစားနှး�င်ါးသားည့််။

Parasurveyor: a person with some training 
in surveying who can undertake particular 
surveying tasks, such as measuring 
boundaries. Parasurveyors can be trained 
quickly and meet the need for surveying 
services in certain areas.

တု်�င််�တ်ာမြေရ�သို့င််တ်န်�်ဆိုင််�အရပ်ိုသို့ာ� နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ
မျိုး�း� တွး�င်ါး�တွး�ခွင်ါး� က္ခာ�်သားး� ပ်ရေးသားး တွး�င်ါး�တွးရေးရိ�ဆိုး�င်ါးရိး 
လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးနှး�င်ါးသားည့််် တွး�င်ါး�တွးရေးရိ�သားင်ါးတွန�်
 ရိယူာထားး�ရေးသားး ပ်�ဂုျး�လ်ုံ။ 

ဥပ်ရေးဒီဝနထ်ားမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခား� လုံာင်ါးလုံာင်ါး�မျိုးန�်မျိုးန ်ရေးလုံက်္ခာ�ငါး််နှး�င်ါးပြီးပီ်� အခွ� း�
ရေးသားး ရေးဒီသားမျိုး�း�တွင်ွါး တွး�င်ါး�တွးမုျိုးဆိုး�င်ါးရိး ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုး ရေးပ်�ရိန ်
လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာက္ခား� �ပ်ည့်််မီှျိုးရေးစားနှး�င်ါးသားည့််။

Parcel: a portion of land for which distinct 
rights exist. See “land parcel”.

အကို�က်ို ထားင်ါးရှှိး�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ရှှိးသားည့််် ရေး�မျိုးအပ်း�င်ါး�။ “
ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။ 

Parcel identifier or parcel number: see 
“unique parcel identifier”.

မြေ�ေကို�က်ို ေှတ််သို့ာ�ခံုက်ို သုို့�ေဟု�တ်် မြေ�ေကို�က်ိုအေှတ််စီဉ််

“ထူား��ခွး�ရေးသားး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာအမှျိုးတ်ွအသားး�မျိုး�း�” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Participation (in responsible governance 
of tenure): involving the community and 
the people who are directly affected by the 
administration of tenure in the processes 
of developing policies and laws, as well as 
in the implementation of those policies 
and laws. As the VGGT notes in its ten 
principles of implementation, consultation 
and participation means engaging with and 
seeking the support of those who, having 
legitimate tenure rights, could be affected by 
decisions, prior to decisions being taken, and 
responding to their contributions; and taking 
into consideration existing power imbalances 
between different parties and ensuring active, 
free, effective, meaningful and informed 
participation of individuals and groups in 
associated decision-making processes.

ပူို�မြေပိုါင််�ပိုါဝင််�ခံင််� (တ်ာဝန်ယူ်ာေုရုှှိမြေသို့ာ  လ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င်််အ�ပ်ိုခံု�ပ်ို
ေုတ်�င််)  မူျိုးဝးဒီနှှငါး်် ဥပ်ရေးဒီမျိုး�း�မှျိုး တွး�က်္ခာရုး�က်္ခာ သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုး ရှှိးသားည့်််
 လုံမုူျိုးအဖ့ူ�အစားည့််�နှှငါး်် လုံမူျိုး�း�က္ခား� ပ်းဝင်ါးရေးစား�ခွင်ါး� နှှငါး်် အဆိုး�ပ်း မူျိုးဝးဒီ
နှှငါး်် ဥပ်ရေးဒီမျိုး�း�က္ခား� အရေးက္ခားင်ါးအထားည့််ရေးဖူး်�ခွင်ါး�တွင်ွါးလုံည့််� ပ်းဝင်ါး
ရေးစား�ခွင်ါး�။

VGGT၏ အရေးက္ခားင်ါးအထားည့််ရေးဖူး်ရေးရိ� မူျိုးဝးဒီ ဆိုယ်ာခွ�က်္ခာတွင်ွါး
 မှျိုးတ်ွသားး�ထားး�သားည့်််အတွး�င်ါး� အ�ကံ္ခာရေးပ်��ခွင်ါး�နှှငါး်် ပ်းဝင်ါး�ခွင်ါး�
ဆိုး�သားည့််မှျိုးး ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း� မျိုးခွ�မီျိုးတွင်ွါး အဆိုး�ပ်း ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာ
မျိုး�း�၏ သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုး ခံွရိမျိုးည့််် တွရိး�ဝင်ါးရေးသားး ရေး�မျိုးယား
လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး အခွွငါး််အရေးရိ�ရှှိးသူားမျိုး�း�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး� ရေးထားးက်္ခာခံွမုျိုး
က္ခား� ရိယူာပြီးပီ်� ၎င်ါး�တွး�၏ ပ်းဝင်ါးမုျိုးက္ခား� �ပ်နလ်ုံည့်် တံွ� ပြ�ပ်န�်ခွင်ါး�၊ မျိုးတွရူေးသားး
 အဖ့ူ�အစားည့််�မျိုး�း� အ�က္ခား� အခွွငါး််အးဏ်း မျိုးညီ့်မျိုးာမုျိုးက္ခား� ထားည့်််သွားင်ါး� 
စားဉ််း�စားး�ပြီးပီ်� လုံတူွစ်ားဦး�စီားတွး�င်ါး�နှှငါး်် အ�ပ််စား�မျိုး�း�က္ခား� ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာခွ�
�ခွင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််းမျိုး�း�တွင်ွါး တွက်္ခာကြွက္ခာစွားး၊ လုံတ်ွွလုံပ််စွားး၊ ထားးရေးရိးက်္ခာ
စွားး၊ အဓးပု်းယ်ာရှှိးစွားး နှှငါး်် အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ �ပ်ည့်််စံား�စွားး ပ်းဝင်ါးရေးစားရေးရိ�ဟု�
 အဓးပု်းယ်ာရိပ်းသားည့််။

Participatory: an approach or action based 
on participation.

ပိုါဝင််လ�ပ်ိုမြေဆိုာင််မြေသို့ာ န်ည်�်လေ်� ပ်းဝင်ါးမုျိုးက္ခား� အရေး�ခွခံွသားည့််် 
ခွ�ဉ််း�က္ခာပ််ပံ်� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာ။

P
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Perimeter: see “boundary”. \\\ \\\ ((( “(((( ((((”(

Peri-urban: the area on the periphery or 
outskirts of the suburbs of a town or city.

ဂြိုေု�စီ�န် ်ပြီးမျိုးး�ရေးလုံ�တွစ်ားပြီးမျိုးး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပြီးမျိုးး�ကြီးကီ္ခာ�တွစ်ားပြီးမျိုးး�၏ ဆိုင်ါးရေး�ခွဖံူ��
ရေးဒီသား၏ အစွားနအ်ဖူ�း� ရေးနရိး။ “နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Photogrammetry: a set of measurement 
techniques by which aerial images are 
analysed and converted into maps and 
geographical information. Photogrammetry 
measures position and altitude from stereo 
aerial photographs or images. 

မြေကိုာင််�ကိုင််ဓိါတ််ပံို�အာ� အသံို့���ပို�၍ မြေ�ေပံို�မြေရ�ဆို�ဲ�ခံင််�ဆုို�င််ရာ
 အတ်တ််ပိုည်ာ ရေးက္ခားင်ါး�က္ခာင်ါးဓးတ်ွပံ်�မျိုး�း�က္ခား� ဆိုန�်စားစ်ားပြီးပီ်� ရေး�မျိုးပံ်�နှှငါး််
 ရေး�မျိုးမျိုး�က်္ခာနှှး�ပ်င်ါး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�အ�ဖူစ်ား ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�သားည့််် 
တွး�င်ါး�တွးရေးရိ� နည့််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�။ 

ရေးက္ခားင်ါး�က္ခာင်ါးဓးတ်ွပံ်�အး� အသံား���ပ်�၍ ရေး�မျိုးပံ်�ရေးရိ�ဆွို��ခွင်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး
 အတွတ်ွပ်ည့်းတွင်ွါး ရေးက္ခားင်ါး�က္ခာင်ါး ဓးတ်ွပံ်�မျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပံ်�မျိုး�း�မှျိုး 
ရေးနရိး အရေးနအထားး�နှှငါး်် အ�မျိုးငါး််တွး�က္ခား� တွး�င်ါး�တွးသားည့််။

Photoplan or photomap: an assembly of 
aerial photographs or images, which can 
be enlarged to give a clearer composite 
picture. If a photoplan is made by assembling 
accurately positioned and geometrically 
corrected aerial photographs or images 
(rectified images) or using orthophotographs 
or orthophotoimages, it will have the 
characteristics of a map, with orientation, a 
scale and a key to identify relevant features. 
It combines the accuracy of a map with the 
ease of understanding of a photograph.

မြေကိုာင််�ကိုင်် ဓိါတ််ပံို� သုို့�ေဟု�တ်် မြေကိုာင််�ကိုင််ဓိါတ််ပံို� မြေ�ေပံို�

အကြီးကီ္ခာ�ခွ� ��လုံး�က်္ခာသားည့်််အခွး ပ်း�မျိုးး�ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�ရေးသားး စား�ရေးပ်းင်ါး�ပံ်� တွစ်ား
ပံ်� ရိရှှိးရေးစားနှး�င်ါးမျိုးည့််် ရေးက္ခားင်ါး�က္ခာင်ါးဓးတ်ွပံ်�မျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပံ်�မျိုး�း� 
အစီားအစားဉ််းတွက္ခာ� ထားး�ရှှိးမုျိုး။ 

ဓးတ်ွပံ်�ရေး�မျိုးပံ်�က္ခား� တွးက္ခာ�မှျိုးနက်္ခာနစွ်ားး ရေးနရိးခွ�ထားး�ပြီးပီ်� ရေး�မျိုးမျိုး�က်္ခာနှှး
သွားင်ါး�ပ်င်ါးနှှငါး်် အညီ့် �ပ်င်ါးဆိုင်ါးထားး�ရေးသားး ရေးက္ခားင်ါး�က္ခာင်ါးဓးတ်ွပံ်�မျိုး�း�
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပံ်�မျိုး�း� (�ပ်င်ါးဆိုင်ါးထားး�ရေးသားး ပံ်�မျိုး�း�) သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေး�မျိုးပံ်�နှှငါး်် 
က္ခား�ဪဒီးနးတ်ွစားနစ်ားက္ခား�က္ခား�က်္ခာညီ့်ရေးအးင်ါးည့်ှးပြီးပီ်��ဖူစ်ားရေးသားးရေးက္ခားင်ါး�က္ခာင်ါး
ဓးတ်ွပံ်� သားး�

စားရေးက္ခာ�က္ခား�က်္ခာ �ပ်င်ါးဆိုင်ါးထားး�ရေးသားး ရေးက္ခားင်ါး�က္ခာင်ါးရေး�မျိုးပံ်�မျိုး�း�က္ခား�
 အစီားအစားဉ််းတွက္ခာ� ထားး�ရှှိး �ပ်�လုံ�ပ််ထားး�ပ်းက္ခာ ဦး�တွည့််ခွ�က်္ခာ၊ စားရေးက္ခာ�
နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး အရေးနအထားး�မျိုး�း�က္ခား� ထား�တ်ွရေးဖူး်နှး�င်ါးမျိုးည့််် ကီ္ခာ�မျိုး�း�
 �ဖူငါး်် ရေး�မျိုးပံ်�၏ ဝးရေးသားသား လုံက္ခာာဏ်းမျိုး�း� ရှှိးမျိုးည့်် �ဖူစ်ားသားည့််။ ဓးတ်ွပံ်�
ရေး�မျိုးပံ်�သားည့်် ရေး�မျိုးပံ်�၏ တွးက္ခာ�မုျိုးနှှငါး်် ဓးတ်ွပံ်�၏ နး�လုံည့််လုံယ်ွာမုျိုးတွး�က္ခား�
 ရေးပ်းင်ါး�စားပ််ထားး�သားည့််။

Plan: a representation of an object in a 
horizontal projection, such as a land parcel or 
building, either on paper or in digital form. 

ပိုလန်ပံ်ို� အရိးဝတွတ �တွစ်ားခွ�က္ခား� စားးရွိက်္ခာရေးပ််တွင်ွါး �ဖူစ်ားရေးစား ဒီစ်ားဂျ�စ်ားတွယ်ာ
ပံ်��ဖူငါး်် �ဖူစ်ားရေးစား ရေးရိ�ပ်င်ါးညီ့် မှျိုးန�်ရေး�ခွရေးပ််တွင်ွါး က္ခား�ယ်ာစားး��ပ်� �ပ်သား�ခွင်ါး�။

Planning: see “land use planning”. စီ�ေံကုိုန်�် မြေရ�ဆို�ဲ�ခံင််� “ရေး�မျိုးယားအသံား���ပ်�မုျိုး စီားမံျိုးက္ခားန�် ရေးရိ�ဆွို��ခွင်ါး�
” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Plot: an area of land identifiable on a map. 
See “land parcel”.

အကို�က်ို ရေး�မျိုးပံ်�ရေးပ််တွင်ွါး အမှျိုးတ်ွအသားး��ပ်� ရေးဖူး်�ပ်ထားး�ရေးသားး ရေး�မျိုး
ဧရိးယား။ “ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Policy framework: the set or body of 
individual policies adopted by the state 
covering a particular topic or area.

ေူဝါဒ ေူမြေ�ာင်် အရေး�က္ခားင်ါး�အရိးတွစ်ားခွ� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ နယ်ာပ်ယ်ာတွစ်ား
ခွ�အတွက်ွ္ခာ နှး�င်ါးငါးရ်ေးတွး်မှျိုး အသံား���ပ်�သားည့််် မူျိုးဝးဒီတွစ်ားခွ�ခွ�င်ါး� အစား�
အစားည့််�။
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Policy: a decision on how to deal with a 
particular situation or achieve an objective.

ေူဝါဒ အရေး�ခွအရေးနတွစ်ားရိပ််က္ခား� မျိုးည့််သားး�  က္ခား�င်ါးတွယ်ွာမျိုးည့််နှှငါး််
 ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာတွစ်ားခွ�က္ခား� ရိရှှိးရေးအးင်ါး မျိုးည့််သားး� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမျိုးည့််ဆိုး�
သားည့််် ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာ။

Possessor: the person with possession of 
land and who has possessory rights after he 
or she occupied the land for a period of time. 
See “possession” and “possessory rights”.

ပုို�င််ဆုို�င််သို့�ာ�သူို့ ရေး�မျိုးယားတွစ်ားခွ�ရေးပ််တွင်ွါး အခွ� းနအ်တွး�င်ါး�အတွး တွစ်ား
ခွ�ထားး ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါးပြီးပီ်�ရေးနးက်္ခာ အဆိုး�ပ်း ရေး�မျိုးက္ခား� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသွားး�သူား 
သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသွားး�မုျိုး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ရိရှှိးထားး�သူား။ 

“ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသွားး��ခွင်ါး�” နှှငါး်် “ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသွားး�မုျိုး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�” က္ခား�
 �က္ခာည့်််ပ်း။

Possession: usually this means physical 
occupation of land, with or without the 
permission of the owner, or the right to 
receive the rent from a tenant. 

ပုို�င််ဆုို�င််သို့�ာ�ေု ရေးယာ��ယာ�အး��ဖူငါး်် ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးသွားး�မုျိုး ဆိုး�သားည့််မှျိုးး
 ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာနှှငါး်် ရေးသားး်လုံည့််�ရေးက္ခားင်ါး� ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာ မျိုးပ်း��
 ရေးသားး်လုံည့််�ရေးက္ခားင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေး�မျိုးငှါးး�ထံားမှျိုး ရေး�မျိုးငှါးး�ခွ ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််
�ဖူငါး််ရေးသားး်လုံည့််�ရေးက္ခားင်ါး� ရိပ်း�င်ါးခွွငါး်် မျိုးပ်း��ရေးသားး်လုံည့််�ရေးက္ခားင်ါး� ရေး�မျိုး
က္ခား� ရု� ပ််ပ်း�င်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါးမုျိုးက္ခား� ဆိုး�လုံး�သားည့််။

Possessory rights: the rights that come 
into existence from physically occupying a 
land parcel for a period of time. See “adverse 
possession”.

ပုို�င််ဆုို�င််သို့�ာ�ေု လ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င်််ေုာ� ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာတွစ်ားကွ္ခာက်္ခာက္ခား� အခွ� းန်
အတွး�င်ါး�အတွးတွစ်ားခွ�အထားး ရု� ပ််ပ်း�င်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါး�ခွင်ါး�
ရေး�က္ခားငါး်် ရိရှှိးလုံးရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�။ “ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ ဆိုနှဒမျိုးပ်း��
 ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Power imbalances: unequal authority, 
status, perceived legitimacy or other quality 
either within a group or between groups, or 
between them and the officials engaging 
with them.

အခံ�င်််အာဏာာ ေည်�ေှခံုက်ို အ�ပ််စား�တွစ်ားစား�အတွင်ွါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အ�ပ််စား�
မျိုး�း�အတွင်ွါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အ�ပ််စား�မျိုး�း�နှှငါး်် ၎င်ါး�တွး� နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးန
ရေးသားး အရိးရှှိးမျိုး�း�အ�က္ခား� အးဏ်း၊ အဆိုငါး််၊ မှျိုးတ်ွယူာထားး�ရေးသားး 
ဥပ်ရေးဒီနှှငါး််အညီ့် �ဖူစ်ားမုျိုးနှှငါး်် အ�ခွး�အရိည့််အရေးသွား�မျိုး�း� မျိုးညီ့်မျိုးာမုျိုး။

Pre-emption: a right to be offered the 
chance to buy a property if the owner 
decides to sell, but which does not impose 
any obligation to buy. Also known as “pre-
emptive right” and “option to purchase” in 
some legal systems.

ဦး�ဆံို�� ဝယ်ာယူာခံ�င််် ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးမှျိုး ရေးရိးင်ါး�ခွ�ရိန ်ဆံို���ဖူတ်ွပ်းက္ခာ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး
ပ်စားစည့််�က္ခား� ဝယ်ာယူာခွွငါး််ရှှိးရေးသားး်လုံည့််� ဝယ်ာယူာရိန ်တွးဝနမ်ျိုးရှှိးသားည့်််
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််။ 

“ဦး�ဆံို�� ဝယ်ာယူာခွွငါး်် ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််” နှှငါး်် “ဝယ်ာယူာခွွငါး််” ဟု� အခွ� း�ရေးသားး 
ဥပ်ရေးဒီ စားနစ်ားမျိုး�း�တွင်ွါး ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။

Prescription: the process of gaining rights 
over another person’s land by occupying 
it over an extended period of time, either 
without the owner’s permission or against 
the owner’s objection. The period of 
time varies from country to country, and 
sometimes also depends on whether the 
occupation was innocent or not. See “adverse 
possession”, “limitation period” and “squatter’s 
rights”.

ကို�စီာ��ခံင််� ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုးပ်း�� �ဖူစ်ားရေးစား ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးမှျိုး
 က္ခာန ်ခ်ွဲကွ္ခာက်္ခာသားည့််် �က္ခား�မှျိုး �ဖူစ်ားရေးစား ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး က္ခားလုံ
�က္ခားရှှိည့်် ရေးနထားး�င်ါးမုျိုး�ဖူငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ရိရှှိးလုံးသားည့််် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း
။ အခွ� းနက်္ခားလုံ သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာမှျိုးး တွစ်ားနှး�င်ါးငံါးနှှငါး်် တွစ်ားနှး�င်ါးငံါး မျိုးတွညီူ့်
�� ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါးမုျိုးသားည့်် အ�ပ်စ်ားမျိုးရှှိး ဟု�တ်ွမျိုးဟု�တ်ွရေးပ််လုံည့််�
 မူျိုးတွည့််တွတ်ွသားည့််။ “ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ သားရေး�းဆိုနှဒ မျိုးပ်း�� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး
�ခွင်ါး�” “စားည့််�သားတ်ွက္ခားလုံ” နှှငါး်် “ သူားတွပ်း�ပ်း�င်ါး ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး
 ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုးရှှိး�� က္ခာ���ရေးက္ခာ�း်ရေးနထားး�င်ါးသူား၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�” က္ခား�
 �က္ခာည့်််ပ်း။  
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Prescriptive rights: rights that a person 
obtains based on prescription.

ကို�စီာ��ခံင််� လ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င်််ေုာ� က္ခာ�စားး��ခွင်ါး�မှျိုး ရိရှှိးလုံးရေးသားး
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�။

Privacy: the concept that certain information 
about a person should not be shared, 
particularly information about the person’s 
health, beliefs or finances. Privacy restrictions 
are sometimes included in the law to protect 
such information from being shared, giving 
people a “right to privacy”.

ကုို�ယ်ာမြေရ�ကုို�ယ်ာတ်ာ အမြေနှ္ဒာင်််အယှာက်ို ကိုင််�ေု လုံတူွစ်ားဦး�၏ အခွ� း�
ရေးသားး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�၊ အထူား�သား�ဖူငါး်် ထားး�သူား၏ က္ခာ�န�်မျိုးးရေးရိ�၊
 က္ခား��ကွ္ခာယ်ာမုျိုးနှှငါး်် ရေးငါးရွေး�က္ခာ�အရေး�ခွအရေးနဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�
က္ခား� တွပ်း�သူားမျိုး�း� မျိုးသားးရေးစားသားငါး််ဟု� ယူာဆိုသားည့််် သားရေး�းထားး�။ 

အဆိုး�ပ်း အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ရေးဝမျိုးာ�ခွင်ါး�မှျိုး က္ခားကွ္ခာယ်ာရိန်
 က္ခား�ယ်ာရေးရိ�က္ခား�ယ်ာတွး အရေးနှှးငါး််အယှာက်္ခာက္ခာင်ါး�မုျိုး က္ခာန ်သ်ားတ်ွခွ�က်္ခာ
မျိုး�း�က္ခား� ဥပ်ရေးဒီတွင်ွါး ထားည့်််သွားင်ါး�တွတ်ွပြီးပီ်� လုံမူျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ “
က္ခား�ယ်ာရေးရိ�က္ခား�ယ်ာတွး အရေးနှှးငါး််အယှာက်္ခာက္ခာင်ါး�ပ်း�င်ါးခွွငါး််” ရိရှှိးရေးစားသားည့််။
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Readjustment: changes to a boundary, 
either as part of a programme to redistribute 
land (see “land redistribution”) or to correct a 
minor error in the definition of the boundary.

�ပိုန်လ်ည်�်ပို��ပိုင်် ညိ်�ုခံင််� ရေး�မျိုးက္ခား� ထားပ််မံျိုးခွွ�ရေးဝရိန ်(“ရေး�မျိုးယား
 �ပ်နလ်ုံည့်် �ဖူန ်ရ်ေးဝ�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ထားပ််မံျိုးခွွ�ရေးဝ�ခွင်ါး�” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း
) အစီားအမံျိုး၏ တွစ်ားစားးတ်ွတွစ်ားပ်း�င်ါး�အရေးန�ဖူငါး် ်သားး� မျိုးဟု�တ်ွ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ
သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာတွင်ွါး အပ်ရိးက္ခာ အမှျိုးး�တွစ်ားခွ�က္ခား� �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရိန်
 နယ်ာနးမျိုးးတ်ွက္ခား� ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ��ခွင်ါး�မျိုး�း�။

Real estate or real property: in common 
law (English) systems, real property means 
land and any things attached to the land, 
including buildings, apartments and other 
constructions and natural objects such as 
trees. Known as “immovable property” in civil 
law systems.

အုေ်�ခံံမြေ�ေ သုို့�ေဟု�တ်် အုေ်ယာာပိုစီစည်�် Common Law (အဂုျလုံးပ််
) စားနစ်ားမျိုး�း�တွင်ွါး အးမ်ျိုး�ခံွရေး�မျိုး ဆိုး�သားည့််မှျိုးး ရေး�မျိုးနှှငါး်် ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး
 စားး�က်္ခာထားး�ရေးသားး အရေးဆိုးက်္ခာအအံ�မျိုး�း�၊ တွး�က်္ခာခွန�်မျိုး�း�၊ အ�ခွး�
 တွည့််ရေးဆိုးက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�နှှငါး်် သားစ်ားပ်င်ါးမျိုး�း�က္ခာ�်သားး� ရေးသားး သား�းဝ အရိး
ဝတွတ �မျိုး�း�ဟု� အဓးပု်းယ်ာရိသားည့််။ တွရိး�မျိုးဥပ်ရေးဒီစားနစ်ားမျိုး�း�တွင်ွါး “မျိုး
ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�နှး�င်ါးရေးသားး ပ်စားစည့််�” ဟု� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။

Recognize: in the context of the governance 
of tenure, recognizing (or recognition) means 
acknowledging and accepting the existence of 
1) the location of the land or natural resource, 
2) the right or rights over it, and 3) the holder 
or holders of the right. It requires that a 
country has the laws and procedures that 
allow legitimate tenure right holders and their 
rights to be acknowledged. Another way of 
saying this is that states should acknowledge 
the actual situation where legitimate tenure 
rights exist (the situation “on the ground”).

အသုို့အေှတ််�ပို��ခံင််� ရေး�မျိုးယားငှါးး�ရိမ်ျိုး�မုျိုး အ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးနှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််
ပြီးပီ်� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်��ခွင်ါး� (သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ခွ�က်္ခာ
) ဆိုး�သားည့််မှျိုးး ၁) ရေး�မျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ သား�းဝ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား၏
 တွည့််ရေးနရိး၊ ၂) ၎င်ါး�နှှငါး်် ပ်တ်ွသားက်္ခာရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် (မျိုး�း�)၊ နှှငါး််
 ၃) လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရိရှှိးထားး�သူား(မျိုး�း�) တွည့််ရှှိးမုျိုးက္ခား� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ပြီးပီ်�
 လုံက်္ခာခံွ�ခွင်ါး� �ဖူစ်ားသားည့််။ ထားး�သားး� ပြ�ပ်�လုံ�ပ််ရိန ် နှး�င်ါးငံါးတွင်ွါး ရေး�မျိုးငှါးး�ရိမ်ျိုး�
 အသံား���ပ်�ခွွငါး်် ရှှိးသူားမျိုး�း�နှှငါး်် ၎င်ါး�တွး�က္ခား� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�နှး�င်ါးခွွငါး်် ရှှိးရေးစား
မျိုးည့််် ဥပ်ရေးဒီမျိုး�း�နှှငါး်် လုံ�ပ််ထံား��လုံ�ပ််နည့််�မျိုး�း�  ရှှိးရိန ်လုံး�အပ််သားည့််
။ အ�ခွး�နည့််��ဖူငါး်် ရေးဖူး်�ပ်နှး�င်ါးသားည့််မှျိုးး တွရိး�ဝင်ါးရေးသားး ရေး�မျိုးယား
လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း� (“ရေး�မျိုးရေးပ််” အရေးနအထားး�
) အမှျိုးနတ်ွက္ခာယ်ာ ရှှိးရေးနသားည့််် အရေးနအထားး�က္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး 
အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�သားငါး််သားည့််။

Recording system: a government run 
administrative and legal system, operated 
at a title registry or deeds registry, where it is 
possible to record land, ownership of land and 
transactions with land (buying and selling, 
leasing, mortgaging, inheritance, etc.). Recording 
systems usually give some official recognition or 
some legal benefit as a result of the recording. 
When ownership or rights change, or when 
parcel boundaries change, the registration 
system should be updated. The recording system 
aims to increase certainty and security, which 
can also have a positive impact on encouraging 
people to make the most of their rights. Also, if 
the information in the registry is up to date, open 
and easily accessible, then other people can 
quickly get reliable information that they need 
to buy, sell, mortgage, lease or other type of 
transaction with rights.

ေှတ််တ်ေ်�တ်င်် စီန်စ်ီ ရေး�မျိုးယား၊ ရေး�မျိုးယား ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးနှှငါး် ်ရေး�မျိုးဆိုး�င်ါးရိး 
လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း� (ဝယ်ာယူာ�ခွင်ါး� နှှငါး် ်ရေးရိးင်ါး�ခွ��ခွင်ါး�၊ ငါးးှ�ရိမ်ျိုး��ခွင်ါး�
၊ အရေးပ်းင်ါးခံွ�ခွင်ါး�၊ အရေးမွျိုးရေးပ်��ခွင်ါး�၊ စားသားည့််) က္ခား� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးနှး�င်ါး
သားည့်််အခွး အမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာ မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ စားးခွ��ပ််မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး 
�ခွင်ါး��ဖူငါး် ်လုံည့််ပ်တ်ွသားည့််် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးသားး စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�
မုျိုးနှှငါး် ်ဥပ်ရေးဒီ စားနစ်ား။ 

မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး�ခွင်ါး��ဖူငါး်် အခွ� း�ရေးသားး တွရိး�ဝင်ါး အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�
�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အခွ� း�ရေးသားး ဥပ်ရေးဒီနှှငါး််အညီ့် အက္ခာ� း���ဖူစ်ားထွားန�်
မုျိုးမျိုး�း� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးစားနစ်ားတွင်ွါး ရှှိးလုံးရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�သွားး�သားည့်််အခွး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း� ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�သွားး�သားည့်််အခွး မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး
�ခွင်ါး�စားနစ်ားက္ခား� �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရိန ်လုံး�အပ််သားည့််။ မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးစားနစ်ား
သားည့်် ရေးသားခွ�းမုျိုးနှှငါး်် လံုံ��ခံွ�စားးတ်ွခွ�ရိမုျိုးက္ခား� �မျိုးငှါး််တွင်ါးရိန ်ရိည့််ရွိယ်ာ
ပြီးပီ်� လုံအူမျိုး�း�က္ခား� ၎င်ါး�တွး�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� အစွားန�်က္ခာ�န်
 အသံား��ခွ�ရိန ်အး�ရေးပ်�သားည့််် အ�ပ်�သားရေး�း သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးလုံည့််�
 �ဖူစ်ားလုံးရေးစားနှး�င်ါးသားည့််။ ထားး� အ�ပ်င်ါး မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးရံု� �မှျိုး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ
မျိုး�း�သားည့်် ရေးနးက်္ခာဆံို��အရေးနအထားး�က္ခား� ထားင်ါးဟုပ််ပြီးပီ်�၊ အမျိုး�း��ပ်ည့််
သူား အလုံယ်ွာတွကူ္ခာ ရိယူာနှး�င်ါးပ်းက္ခာ အ�ခွး�သူားမျိုး�း�သားည့််လုံည့််� ၎င်ါး�
တွး�  ဝယ်ာယူာရိန၊် ရေးရိးင်ါး�ခွ�ရိန၊် ရေးပ်းင်ါးနှှရံိန၊် ငှါးး�ရိမ်ျိုး�ရိနနှ်ှငါး်် အ�ခွး�
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ပ်းဝင်ါးသားည့််် လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း� �ပ်�လုံ�ပ််ရိန ်လုံး�အပ််
သားည့််် ယံာ��က္ခာည့််ရိရေးသားး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� လုံာင်ါး�မျိုးနစွ်ားး ရိရှှိး
နှး�င်ါးမျိုးည့်် �ဖူစ်ားသားည့််။

R
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Redistributive reform: see “land 
reallocation”. 

�ပိုန်လ်ည် ်�ေန် ်မ်ြေဝ�ခံင််� သုို့�ေဟု�တ်် ထိပ်ိုေံခံ�ဲမြေဝ�ခံင််� ဆုို�င််ရာ 
�ပိုင််ဆိုင််ေု “ ရေး�မျိုးယား �ပ်နလ်ုံည့်် ရေးနရိးခွ�ထားး��ခွင်ါး� “ က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Registered land: land that has been 
recorded in the land register, usually on the 
basis of “first registration”. Once registered, 
the owner will often receive an official 
certificate recording the details of the 
property, the ownership and any other rights. 
This is sometimes called a certificate of title 
or title deed. See “adjudication of title” and 
“first registration”.

ေှတ််ပံို�တ်င််ထိာ�မြေသို့ာ မြေ�ေ မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် "ပ်ထားမျိုးဆံို��
 မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�" အရေး�ခွခံွ�ဖူငါး်် ရေး�မျိုးယား မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ွါး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�
တွင်ါးထားး�ရေးသားး ရေး�မျိုး။ 

မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးပြီးပီ်�သားည့််နှှငါး်် ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးအတွက်ွ္ခာ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးပ်စားစည့််�၏
 အရေးသား�စားးတ်ွအခွ�က်္ခာမျိုး�း�၊ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးနှှငါး်် အ�ခွး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
အး�လံုံ��က္ခား� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးထားး�သားည့််် တွရိး�ဝင်ါး လုံက်္ခာမှျိုးတ်ွတွစ်ား
ရေးစားးင်ါး ရိရှှိးမျိုးည့်် �ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ ဤလုံက်္ခာမှျိုးတ်ွက္ခား� တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိ
 အမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာ လုံက်္ခာမှျိုးတ်ွ သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး စားးခွ��ပ််ဟု�
 ရေးခွ်သားည့််။ "ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး�" နှှငါး်် "က္ခာနဥ��ီ 
မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�" က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Registered proprietor or owner: a person 
entered in the land register as the holder of 
the registered title to land.

ေှတ််ပံို�တ်င််ထိာ�မြေသို့ာ လ�ပ်ိုင်န်�်ရှှိင်် သုို့�ေဟု�တ်် ပုို�င််ရှှိင်် မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး
ထားး�ရေးသားး ရေး�မျိုးယားအမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာ ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးဟု� ရေး�မျိုးမှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးထား�တွင်ွါး
 ထားည့်််သွားင်ါး�ထားး�သူား။

Registration of deeds: a system in which 
individual deeds are registered at the 
government-run deeds registry office. Often a 
copy of the deed is registered and the owner 
keeps the original. Commonly, no registration 
certificate is issued but a unique registration 
number is recorded on the deed. Also known 
as “deeds registration”. See “deeds registry”.

စီာခံု�ပ်ို ေှတ််ပံို�တ်င််�ခံင််� စားးခွ��ပ််တွစ်ားခွ�ခွ�င်ါး�စီားက္ခား� အစားး��ရိမှျိုး 
လုံည့််ပ်တ်ွသားည့််် စားးခွ��ပ််မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးရံု� �တွင်ွါး မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးသားည့််် စားနစ်ား။

စားးခွ��ပ််မျိုးးတွတ �တွစ်ားစားးင်ါးက္ခား� မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးရေးလုံ ်ရှှိးပြီးပီ်� ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးမှျိုး မူျိုးရိင်ါး�
က္ခား� သားးမ်ျိုး�ထားး�သားည့််။ မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး လုံက်္ခာမှျိုးတ်ွ
 ထား�တ်ွရေးပ်�ရေးလုံ ်မျိုးရှှိးရေးသားး်လုံည့််� စားးခွ��ပ််ရေးပ််တွင်ွါး သီား��ခွး�
 မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး နပံ်းတ်ွက္ခား� မှျိုးတ်ွသားး�ထားး�သားည့််။ "စားးခွ��ပ်် မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး
�ခွင်ါး�" ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။ "စားးခွ��ပ််မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး" က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Registration of title: the act of recording 
a land parcel and its ownership details in 
the process or “first registration” in a title 
registration system or, once first registration 
has occurred, the act of recording a 
transaction in the title registration system. 
See “adjudication of title”, “guaranteed title” 
and “title registration system”.

လ�ပို္ပိုု�င်္ခံ�င််္  သို့ု� ်ေဟု�တ်္ ပိုု�င်္ဆိုု�င်္ေှ�  ေ�တ်္ပိုံ�တ်င်္ုခံင်္�

မျိုး�ရေးက္ခာွက္ခာ် နှငါး်် ၎ငါး်�၏ ပ်း�ငါး်ဆိုး�ငါး်မျိုးှ� အသားရေး�စားးတွ်အခွ�က္ခာ်မျိုး�း�က္ခား�
 လုံ�ပ််ငါးန်�စားဉ်အတွွငါး်� မျိုးှတွ်တွမျိုး်�တွငါး်ခွ�ငါး်� သားး�်မျိုးဟု�တွ် ပ်း�ငါး�ဆိုး�ငါး�မျိုးှ�
 က္ခား� မျိုးွတွ�ပ်ံ�တွငါး��ခွငါး�� စားနစား်မျိုးှ " က္ခာနဦး� မျိုးှတွ်ပ်�ံတွငါး်ခွ�ငါး်�" သားး�်မျိုးဟု�တွ်
 ပ်ထားမျိုးဆို�ံ� မျိုးှတွ်ပ်�ံတွငါး်ခွ�ငါး်� ပ်�ီ�စားီ�ပ်�ီ� ဖူ�စား်ပ်းက္ခာ ပ်း�ငါး�ဆိုး�ငါး�မျိုးှ� မျိုးွတွ�ပ်ံ�တွ
ငါး��ခွငါး�� စားနစား်တွွငါး် လုံ�ပ််ဆိုရေးးငါး်ခွ�က္ခာ်က္ခား� မျိုးှတွ်တွမျိုး်�ရိရေး�သားွငါး်�ခွ�ငါး်�။ 

"အမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာ အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး�"၊ "အးမျိုးခံွထားး�သားည့််် 
အမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာ" နှှငါး် ်" ပ်း�ရှုငုါးးရှု�ငါးု ုမှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး� စားနစား�" တွး�က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Registration system: see “recording system”. ေှတ််ပံို�တ်င်် စီန်စ်ီ “မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး စားနစ်ား” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။
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Regularization of ownership: in cases of 
informal or illegal occupation of land, the 
process where the State recognizes the rights 
as legal. The process is usually authorized by 
a law, and it confirms the ownership rights of 
the occupiers. It commonly occurs in peri-
urban areas where large numbers of people 
have established their homes, often out of 
necessity due to conflict, famine or natural 
disaster. Regularization can also apply to 
buildings that were built without official 
permission.

ပုို�င််ဆုို�င််ေုကုို� တ်ရာ�ဝင်် �ေစ်ီမြေစီ�ခံင််� ရေး�မျိုးက္ခား� တွရိး�မျိုးဝင်ါး
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ တွရိး�နည့််�လုံမ်ျိုး�တွက္ခာ� မျိုးဟု�တ်ွ�� ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာ
ရေးနထားး�င်ါးသားည့်််အခွးမျိုး�း�တွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� 
တွရိး�ဝင်ါးသားည့််ဟု� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်��ခွင်ါး�။ 

အဆိုး�ပ်း လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််းက္ခား� ဥပ်ရေးဒီ�ဖူငါး်် အခွွငါး််ရေးပ်�ရေးလုံရှ်ှိးပြီးပီ်�၊ ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာ
ရေးနထားး�င်ါးသူားမျိုး�း�က္ခား� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ရိရှှိးရေး�က္ခားင်ါး� ရေးသားခွ�း
ရေးစားသားည့််။ �ပ်ဿနးမျိုး�း�၊ အစားးရေးရိစားး ငါးတ်ွ�ပ်တ်ွမုျိုးမျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 သား�းဝ ရေး��အနှတရိးယ်ာတွး� ရေး�က္ခားငါး်် လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာအရိ လုံအူ
ရေး�မျိုးးက်္ခာအမျိုး�း�မှျိုး အးမ်ျိုးတွည့််ရေးဆိုးက်္ခာ ရေးနထားး�င်ါးသားည့််် ပြီးမျိုးး�စွားနရ်ေးနရိး
မျိုး�း�တွင်ွါး �ဖူစ်ားရေးလုံ�်ဖူစ်ားထား ရှှိးသားည့််။ 

တွရိး�ဝင်ါး ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုးပ်း�� ရေးဆိုးက်္ခာလုံ�ပ််ထားး�သားည့်််
 အရေးဆိုးက်္ခာအအံ�မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာလုံည့််� တွရိး�ဝင်ါး�ဖူစ်ားရေးစားမုျိုးက္ခား�
 အသံား���ပ်�နှး�င်ါးသားည့််။

Regulated use: use of land that is specified 
in a planning law or document.

ဥပိုမြေဒအတု်�င််� အသံို့���ပို��ခံင််� စီားမံျိုးက္ခားန�် ဥပ်ရေးဒီ သားး� မျိုးဟု�တ်ွ 
စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�တွင်ွါး �ပ်ဌားန�်ထားး�ရေးသားး ရေး�မျိုးအသံား���ပ်�မုျိုး။

Regulatory framework: the “legislative 
framework”. 

စီည်�်ေုဉ််�စီည်�်ကိုေ်�ဆုို�င််ရာ ေူမြေ�ာင်် “ဥပ်ရေးဒီ မူျိုးရေး�းင်ါး”

Reorganization of parcels: see 
“readjustment” and “land consolidation”.

မြေ�ေကို�က်ိုေုာ�ကုို� �ပိုန်လ်ည် ်စီ�စီည်�်�ခံင််� “�ပ်နလ်ုံည့််ည့်ှး�ခွင်ါး�” နှှငါး်် 
“ရေး�မျိုးယားစား�စားည့််��ခွင်ါး�” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Reparation: return of a particular asset or 
payment of compensation to the value of that 
asset (at current value) in cases where the asset 
had been taken away, often by a previous 
government. See “equivalence” and “restitution”. 

မြေ�ကိုမြေအ�မြေင်� မျိုး�က္ခားခွဏ်အး��ဖူငါး်် ယာခွင်ါး အစားး��ရိမှျိုး သားးမ်ျိုး�ယူာခွ�်
သားည့််် ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးပ်စားစည့််�တွစ်ားခွ�က္ခား� �ပ်နလ်ုံည့််ရေးပ်�အပ််�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 အဆိုး�ပ်း ပ်စားစည့််�၏ တွနဖ်ူး��နှှငါး်် ညီ့်မျိုးာရေးသားး ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�ရေးငါး ွရေးပ်�အပ််
�ခွင်ါး�။ “ညီ့်မျိုးာ�ခွင်ါး�” နှှငါး်် “�ပ်နလ်ုံည့််ရေးပ်�ရေးခွ��ခွင်ါး�” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။
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Responsible governance of tenure: 
administering the rights (and obligations) 
associated with tenure of land and other 
natural resources, and between people and 
groups. Responsible or “good” governance of 
tenure means fair and equitable governance, 
which seeks to bring the greatest good 
to the most people, while minimising 
adverse impacts on individuals or groups, 
and keeping in mind the principle of 
sustainability. Responsible governance of 
tenure can deliver improved outcomes for 
people and for the environment, both now 
and into the future. See “governance”.

There are some basic characteristics of 
responsible governance of tenure. They are 
reflected in five general principles listed at 
the start of the VGGT. These are:

 1. Recognition and respect for tenure right 
holders and their rights.

 2. Safeguarding and protection of tenure 
rights against threats and infringements.

 3. Promotion and facilitation of the 
enjoyment and exercise of tenure rights.

 4. Provision of access to justice to deal with 
infringements to tenure rights.

 5. Prevention of tenure disputes, violent 
conflicts and corruption.

There are also ten principles of 
implementation listed in the VGGT, which 
include transparency, rule of law and 
gender equity. These are part of responsible 
governance in general, and they apply 
equally well to responsible governance of 
tenure.

   တ်ာဝန်ယူ်ာေုရုှှိသို့ည်် ်မြေ�ေယာာလ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င််် ကို�ပ်ိုကဲိုေု ရေး�မျိုးယားနှှငါး််
 အ�ခွး� သား�းဝအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�က္ခား� ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး််
 သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� (နှှငါး်် တွးဝနမ်ျိုး�း�) နှှငါး်် လုံမူျိုး�း�နှှငါး်် 
အ�ပ််စား�မျိုး�း��က္ခား� စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ��ခွင်ါး�)။

တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးရေးသားး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ “ရေးက္ခားင်ါး�မွျိုးနရ်ေးသားး” ရေး�မျိုးယား
လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ကွ္ခာပ််က္ခာ�မုျိုး ဆိုး�သားည့််မှျိုးး လုံအူမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ အရေးက္ခားင်ါး�
ဆံို��က္ခား� ဖူနတီ်ွ�ရေးပ်�ပြီးပီ်� လုံအူမျိုး�း�နှှငါး်် အ�ပ််စား�မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ထားးခွး�က်္ခာမုျိုး
 အနည့််�ဆံို���ဖူစ်ားရေးစားက္ခား ရေးရိရှှိည့််တွည့််တံွန်ှး�င်ါးရေးရိ� မူျိုးဝးဒီက္ခား� အစားဉ််း
အပြီးမျိုး� ရိည့််သားနရ်ေးသားး မျိုးာတွပြီးပီ်� သားးတွညီူ့်မျိုးာ �ဖူစ်ားရေးသားး ကွ္ခာပ််ကွ္ခာ�မုျိုး
 �ဖူစ်ားသားည့််။ တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးရေးသားး ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ကွ္ခာပ််က္ခာ�မုျိုး
ရေး�က္ခားငါး်် လုံမူျိုး�း�နှှငါး်် သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးအတွက်ွ္ခာ လုံက်္ခာရှှိးနှှငါး််
 အနးဂျတ်ွတွင်ွါး ပ်း�မျိုးး�ရေးက္ခားင်ါး�မွျိုးနရ်ေးသားး ရိလုံဒ်ီမျိုး�း� ရိရှှိးလုံးရေးစားမျိုးည့်် 
�ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ “ကွ္ခာပ််က္ခာ�မုျိုး” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးရေးသားး ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ကွ္ခာပ််က္ခာ�မုျိုး၏ အရေး�ခွခံွ
 ဝးရေးသားသားမျိုး�း� ရှှိးပ်းသားည့််။ ၎င်ါး�တွး�က္ခား� VGGT၏ အစားတွင်ွါး ရေးဖူး်�ပ်
ထားး�ရေးသားး ရေးယာ��ယာ� မူျိုးဝးဒီ ငါးး�ခွ�က်္ခာတွင်ွါး ထားင်ါးဟုပ််ထားး�ပ်းသားည့််။ 

1. ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�နှှငါး်် ၎င်ါး�တွး�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� 
အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်� ရေးလုံ�စားး�ရိန။်

2. ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� ပြီးခွးမ်ျိုး�ရေး�ခွးက်္ခာမုျိုးမှျိုးး�နှှငါး်် လုံနွက်္ခာ���မုျိုး
မျိုး�း�မှျိုး က္ခားကွ္ခာယ်ာရိန။်

3. ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� စားးတ်ွတွး�င်ါး�က္ခာ� သံား��နှး�င်ါး�ခွင်ါး�က္ခား� �မျိုးငှါး််
တွင်ါး အဆိုင်ါးရေး�ပ်ရေးခွ�းရေးမ့ျိုးရေးစားရိန။် 

4. ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အရေးပ်် လုံနွက်္ခာ����ခွင်ါး�က္ခား� က္ခား�င်ါးတွယ်ွာရိန်
 တွရိး�စွား�ဆိုး�နှး�င်ါးရေးစားရိန။် 

5. ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း�၊ အ�က္ခာမ်ျိုး�ဖူက်္ခာ 
�ပ်ဿနးမျိုး�း�နှှငါး်် ခွ�စားး�မုျိုးမျိုး�း�မှျိုး က္ခားကွ္ခာယ်ာရိန။်

ထားး��ထွားင်ါး��မျိုးင်ါးသားးမုျိုး၊ တွရိး�ဥပ်ရေးဒီ စားး��မျိုးး��မုျိုးနှှငါး်် လုံးင်ါးပ်း�င်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး
 သားးတွညီူ့်မျိုးာ ရှှိးမုျိုးတွး�  ပ်းဝင်ါးရေးသားး VGGTတွင်ွါး ရေးဖူး်�ပ်ထားး�ရေးသားး
 အရေးက္ခားင်ါးအထားည့််ရေးဖူး်ရေးရိ� မူျိုးဝးဒီ ဆိုယ်ာခွ�လုံည့််� ရှှိးပ်းရေးသား�သားည့််
။ ၎င်ါး�တွး�သားည့််လုံည့််� တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးသားည့််် ကွ္ခာပ််က္ခာ�မုျိုး၏ ရေးယာ��ယာ�
အး��ဖူငါး်် တွစ်ားစားးတ်ွတွစ်ားပ်း�င်ါး��ဖူစ်ားပြီးပီ်� တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးရေးသားး ရေး�မျိုးယား
လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ကွ္ခာပ််က္ခာ�မုျိုးအတွက်ွ္ခာလုံည့််� တွညီူ့်စွားး အသံား���ပ်�နှး�င်ါးသားည့််။

Restitution: the restoration of rights in 
land to a former owner (or that person’s 
descendants) where the land was taken by 
the state. See also “reparation”.

�ပိုန်လ်ည်မ်ြေပို�မြေခံု�ခံင််� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး သားးမ်ျိုး�ယူာလုံး�က်္ခာသားည့််် ရေး�မျိုး
အတွက်ွ္ခာ မူျိုးလုံ ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး (သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ၎င်ါး�၏ ဆိုက်္ခာခံွသူားမျိုး�း�)က္ခား�
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� �ပ်နလ်ုံည့််ရေးပ်�အပ််�ခွင်ါး�။ “ရေး�က္ခာရေးအ�ရေးငါး”ွ က္ခား�
လုံည့််� �က္ခာည့်််ပ်း။

Right of enjoyment/usufruct: see “use right”. သံို့��စီ�ဲခံ�င််် “သံား��စွား�ခွွငါး််” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။



52THE ABC OF LAND TENURE မြေ�ေယာာလုုပ််ပုု်င််ခွွင်််နှှင််် ပ်တ််သက််မြေသာအသးု�အနှှ�န်း�်ေ�ာ� 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Rule of law: an approach based on following 
the procedures, requirements, rights and 
obligations imposed by the laws, including 
appeal rights, rather than a discretionary 
approach based on an official’s individual, 
arbitrary view of how something should be 
done. As the VGGT notes in its ten principles 
of implementation, the rule of law means a 
rules-based approach through laws that are 
widely publicized in applicable languages, 
applicable to all, equally enforced and 
independently adjudicated, and that are 
consistent with obligations under national 
and international law, and with due regard 
to voluntary commitments under applicable 
regional and international instruments.

တ်ရာ�ဥပိုမြေဒ စုီ��ေု��ေု က္ခားစားစတွစ်ားခွ�က္ခား� မျိုးည့််သားး�  လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးသားငါး််သားည့််
က္ခား� အရိးရှှိးတွစ်ားဦး�ဦး�၏  တွစ်ားက္ခား�ယ်ာရိည့်် �က်္ခာလုံး�က်္ခာရေးသားး အ�မျိုးင်ါး
ရေးပ််တွင်ွါး အရေး�ခွခံွသားည့််် မျိုးခွး�င်ါးမျိုးးရေးသားး ခွ�ဉ််း�က္ခာပ််မုျိုးအစားး� အယူာခံွ
ဝင်ါးခွွငါး််မျိုး�း� အပ်းအဝင်ါး ဥပ်ရေးဒီမှျိုး �ပ်ဌားန�်ထားး�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး််
 တွးဝနမ်ျိုး�း�၊ လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�၊ လုံ�ပ််ထံား��လုံ�ပ််နည့််�မျိုး�း�က္ခား� လုံး�က်္ခာနး
�ခွင်ါး�က္ခား� အရေး�ခွခံွသားည့််် ခွ�ဉ််း�က္ခာပ််မုျိုး။

VGGTမှျိုး ၎င်ါး�၏ အရေးက္ခားင်ါးအထားည့််ရေးဖူး်ရေးရိ� မူျိုးဝးဒီ ဆိုယ်ာခွ�က်္ခာတွင်ွါး
 မှျိုးတ်ွသားး�ထားး�သားည့်််အတွး�င်ါး� တွရိး�ဥပ်ရေးဒီ စားး��မျိုးး��ရေးရိ�ဆိုး�သားည့််မှျိုးး
 သံား��စွား�နှး�င်ါးရေးသားး �းသားးစားက္ခား�မျိုး�း��ဖူငါး်် ထား�တ်ွ�ပ်နထ်ားး�ပြီးပီ်� အး�လံုံ��
အတွက်ွ္ခာ အသံား���ပ်�နှး�င်ါးရေးသားး သားးတွညီူ့်မျိုးာရှှိးစားး အးဏ်းတွည့််ရေးစား
ပြီးပီ်� က္ခာင်ါး�လုံတ်ွွစွားး ရေး�ဖူရှှိင်ါး�နှး�င်ါးရေးသားးဥပ်ရေးဒီမျိုး�း�အတွး�င်ါး� စားည့််�မျိုး�ဉ််း�
မျိုး�း�က္ခား� အရေး�ခွခံွသားည့််် ခွ�ဉ််း�က္ခာပ််မုျိုး နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား
 ဥပ်ရေးဒီနှှငါး်် အညီ့် က္ခာ� း��ရေး�က္ခားင်ါး�ညီ့်ညွှတ်ွွရေးသားး တွးဝနမ်ျိုး�း��ဖူစ်ားက္ခား
 သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး ရေးဒီသားဆိုး�င်ါးရိးနှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခားမှျိုး အသံား��ခွ�မုျိုးမျိုး�း�
အရိ က္ခား�ယ်ာပ်း�င်ါးဆိုနှဒအရိ အး�ထား�တ်ွကြီးက္ခား��ပ်န�်မုျိုးက္ခား� ရေးသားရေးသားခွ�းခွ�း 
ရေးလုံ�စားး�မုျိုး �ပ်�ရိမျိုးည့်် �ဖူစ်ားသားည့််။
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Safeguard: a function of the government in 
protecting, upholding, defending or looking 
after legitimate tenure rights of both itself 
(for publicly owned natural resources) and 
the population. The term is also used with the 
specific meaning of taking positive actions to 
deal with possible threats to people and their 
legitimate tenure rights.

ကိုာကို�ယ်ာ�ခံင််� အစားး��ရိသားည့်် ၎င်ါး�နှှငါး်် (အမျိုး�း�ပ်း�င်ါး သား�းဝ
အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ) နှှငါး်် လုံထူား�၏ တွရိး�ဝင်ါးရေးသားး
 ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း� က္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာရိန၊် 
ရေးစားးငါး််ရေးရှှိးက်္ခာရိန ်အစားး��ရိ၏ လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာ။ 

လုံမူျိုး�း�နှှငါး်် ၎င်ါး�တွး�၏ ဥပ်ရေးဒီနှှငါး််ညီ့်ရေးသားး တွရိး�ဝင်ါးရေးသားး ရေး�မျိုးယား
လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း� က္ခား� ပြီးခွးမ်ျိုး�ရေး�ခွးက်္ခာလုံးနှး�င်ါး
�ခွင်ါး�မျိုး�း�က္ခား� က္ခား�င်ါးတွယ်ွာရိန ်အ�ပ်�သားရေး�း လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း� 
လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးရိနဟ်ု�လုံည့််� ဤစားက္ခား�လံုံ��က္ခား� သံား��နှှ�န�်သားည့််။

Satellite positioning systems: the fixing 
of positions on the surface of the earth by 
measuring signals from satellites orbiting the 
earth. See “global navigation satellite systems”.

ဂြိုဂုျ�လ်တ်��ေင််် တ်ည်မ်ြေန်ရာရှှိာ�ခံင််� စီန်စ်ီေုာ� က္ခာမျိုးားမ်ျိုး�က်္ခာနှှး�ပ်င်ါး
ရေးပ််ရှှိးရေးနရိးမျိုး�း�က္ခား� က္ခာမျိုးားက္ခား� လုံည့််ပ်တ်ွရေးနသားည့််် ပြီးဂျး�လ်ုံတွ�မျိုး�း�မှျိုး
 ပ်း� တွလှုံတ်ွရေးသားး အခွ�က်္ခာ�ပ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� တွး�င်ါး�တွး�ခွင်ါး��ဖူငါး်် ရေးနရိး
အတွးအက္ခာ� သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�။

Scale: the relationship between the 
representation of an object on a plan or a map, 
and its size in reality. The more detailed a map, 
the larger its scale, so a large scale map would 
have a scale of between 1:25,000 and 1:1,000.

စီမြေကို� အရိးဝတွတ �တွစ်ားခွ�က္ခား� ပ်လုံနပံ််� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေး�မျိုးပံ်�ရေးပ််တွင်ွါး
 က္ခား�ယ်ာစားး��ပ်� ရေးရိ�ဆွို��ခွင်ါး�နှှငါး်် ၎င်ါး�၏ အရွိယ်ာအစားး�အမှျိုးန ်တွး� ပြ�က္ခား�
ရှှိး ဆိုက်္ခာနှယ်ွာခွ�က်္ခာ။ ရေး�မျိုးပံ်�သားည့်် ပ်း�မျိုးး�အရေးသား�စားးတ်ွရေးလုံ စားရေးက္ခာ�ကြီးကီ္ခာ�
ရေးလုံ �ဖူစ်ားသားည့်််အတွက်ွ္ခာ စားရေးက္ခာ�ကြီးကီ္ခာ� ရေး�မျိုးပံ်�မျိုး�း�တွင်ွါး 1:25,000 မှျိုး 
1:1,000 အ�က္ခား� စားရေးက္ခာ�ရှှိးနှး�င်ါးသားည့််။

Security of tenure: certainty and 
protection regarding rights to land and 
other natural resources, usually based on 
clear and enforceable laws, a transparent 
administration system, and a robust judicial 
system. A clear, up to date recording system 
helps to promote security of tenure. People 
with insecure tenure face the risk that their 
rights will be threatened by competing 
claims, and can even be lost as a result of 
arbitrary eviction. Improving security of 
tenure is seen as necessary:

• to encourage investments to improve the 
productivity of agriculture, particularly 
medium to long-term investments, and 
thereby improve people’s livelihoods and 
food security;

• for conservation and the sound use of 
natural resources;

• to encourage the use of temporary rights 
for the use of land, including leasing;

• to reduce the number and the intensity 
of conflicts relating to the use of and 
transactions with real estate.

See “recording system”.

မြေ�ေယာာလ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င််် လံ��ခံံ�ေုရုှှိ�ခံင််� မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် ရှှိင်ါး�လုံင်ါး� 
အးဏ်းတွည့််သားည့််် ဥပ်ရေးဒီမျိုး�း�၊ �မျိုးင်ါးသားးရေးသားး စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး စားနစ်ား နှှငါး််
 ခွး�င်ါးမျိုးးရေးသားး တွရိး�ရေးရိ�စားနစ်ားမျိုး�း�အရေးပ်် အရေး�ခွခံွသားည့််် ရေး�မျိုးယားနှှငါး််
 အ�ခွး� သား�းဝ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း� ဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး်် 
ပ်တ်ွသားက်္ခာရေးသားး ရေးသားခွ�းမုျိုးနှှငါး်် က္ခားကွ္ခာယ်ာမုျိုး။ 

ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�ပြီးပီ်� ရေးနးက်္ခာဆံို��အရေး�ခွအရေးန�ဖူစ်ားရေးအးင်ါး �ဖူစ်ားဆိုင်ါးထားး�
သားည့််် မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးစားနစ်ားသားည့်် ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် လံုံ��ခံွ�မုျိုးရှှိး
ရေးစားသားည့််။ မျိုးလံုံ��ခံွ�သားည့််် ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသားည့််် သူားမျိုး�း�သားည့််
 အပြီးပ်း�င်ါး ရေးတွးင်ါး�ဆိုး��ခွင်ါး�မျိုး�း�မှျိုး ပြီးခွးမ်ျိုး�ရေး�ခွးက်္ခာ�ခွင်ါး� ခံွရိနှး�င်ါးရေးခွ� ရှှိး
သားလုံး� တွရိး�နည့််�လုံမ်ျိုး�မျိုးက္ခာ�ရေးသားး နှှင်ါးထား�တ်ွ�ခွင်ါး�မျိုး�း�ရေး�က္ခားငါး်် ဆံို��
ရှုရုးံ�မုျိုးမျိုး�း� �ဖူစ်ားရေးပ်် နှး�င်ါးရေးခွ�ရှှိးသားည့််။ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် လံုံ��ခံွ�မုျိုးက္ခား�
 �မျိုးငှါး််တွင်ါး�ခွင်ါး�သားည့်် ရေးအးက်္ခာပ်းတွး� ရေး�က္ခားငါး်် လုံး�အပ််သားည့််ဟု� ယူာဆို
သားည့််။ 

အထူား�သား�ဖူငါး်် အလုံယ်ာအလုံတ်ွမှျိုး က္ခားလုံရှှိည့်် ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုးပ်ှ်နှှမုံျိုးမျိုး�း�
က္ခား� စားး�က်္ခာပ်� း��ရေးရိ�လုံ�ပ််ငါးန�်၏ ထား�တ်ွလုံ�ပ််နှး�င်ါးမုျိုးက္ခား� �မျိုးငှါး််တွင်ါး�ခွင်ါး��ဖူငါး််
 ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုးပ်ှ်နှှမုံျိုးမျိုး�း�က္ခား� အး�ရေးပ်�ရိး ရေးရိးက်္ခာပြီးပီ်� ထားး�အခွး လုံအူမျိုး�း�
၏ စားး�ဝတ်ွရေးနရေးရိ�နှှငါး်် အစားး�အစားး လံုံ��ခံွ�မုျိုးက္ခား� �မျိုးငှါး််တွင်ါးရေးပ်�သားည့််။ 

သား�းဝ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�က္ခား� ထားးန�်သားးမ်ျိုး��ခွင်ါး�နှှငါး်် ရေးက္ခားင်ါး�မွျိုးနစွ်ားး
 အသံား���ပ်��ခွင်ါး�အတွက်ွ္ခာ

ရေး�မျိုးငှါးး�ရိမ်ျိုး��ခွင်ါး� အပ်းအဝင်ါး ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အတွက်ွ္ခာ ခွဏ်တွး 
လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရိရှှိးမုျိုးက္ခား� အသံား���ပ်��ခွင်ါး�က္ခား� အး�ရေးပ်�ရိန။်

အးမ်ျိုး�ခံွရေး�မျိုးမျိုး�း� အသံား���ပ်��ခွင်ါး�နှှငါး်် လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး််ဆိုး�င်ါး
ရေးသားး �ပ်ဿနးအရေးရိအတွက်ွ္ခာနှှငါး်် �ပ်င်ါး�ထားနမု်ျိုးတွး�က္ခား� ရေးလုံားခ်ွ�ရိန။် “
မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး စားနစ်ား” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

S
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Servitude: an easement. သို့��သို့န် ်က်ိုန် ်သ်ို့တ််အခံ�င်််အမြေရ�  သုို့�ေဟု�တ််  ပုို�င််ရှှိင််ေဟု�တ််�ဲ
ရရုှှိသို့ည််အ်ကိုု�ု�ခံံစီာ�ခံ�င်််ေုာ�  အ�ခွး�သူားပ်း�င်ါးရေး�မျိုးရေးပ်် အထူား�
အက္ခာ� း��ခံွစားး�ခွွငါး််

Spatial data infrastructure: a framework 
of geographic data and metadata, users and 
tools that are connected in order to use the 
spatial data in an efficient and flexible way. 
It can also be described as the technology, 
policies, standards, human resources and 
related activities that are necessary to 
acquire, process, distributes, use, maintain 
and preserve spatial data.

မြေ�ေ�ပိုင််သို့တ်င််�အခံုက်ိုအလက်ိုအမြေ�ခံခံံအမြေဆိုာက်ိုအအံ�

အကွ္ခားအရေးဝ��ပ် အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ထားးရေးရိးက်္ခာစွားးနှှငါး်် 
ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�လုံယ်ွာရေးသားး ပံ်�စံား�ဖူငါး်် အသံား���ပ်�နှး�င်ါးရိနအ်တွက်ွ္ခာ ခွ� းတ်ွဆိုက်္ခာ
ထားး�ရေးသားး ရေး�မျိုးမျိုး�က်္ခာနှှးသွားင်ါး�ပ်င်ါးဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�နှှငါး််
 အရေး�ခွအခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�၊ အသံား���ပ်�သူားမျိုး�း�နှှငါး်် ပ်စားစည့််�မျိုး�း� ၏
 မူျိုးရေး�းင်ါး။

အကွ္ခားအရေးဝ��ပ် အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ရိယူာရိန၊် စီားစားစ်ားရိန၊် �ဖူန ်ခ်ွ� ီ
ရိန၊် အသံား���ပ်�ရိန၊် ထားးန�်သားးမ်ျိုး�ရိန ်နှှငါး်် မျိုးပ်�က်္ခာစီား�ရေးစားရိန ်လုံး�အပ််သားည့််် 
နည့််�ပ်ည့်း၊ မူျိုးဝးဒီမျိုး�း�၊ စံားနှှ�န�်မျိုး�း�၊ လုံအူင်ါးအး�နှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးသားး 
လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�ဟု�လုံည့််� ရေးဖူး်�ပ်နှး�င်ါးသားည့််။

Spatial referencing: the association of an 
entity with its absolute or relative location.

အကို�ာအမြေဝ��ေင်် ်ရည်ညှ်ွှန်�်�ခံင််� အရိးတွစ်ားခွ�က္ခား� ၎င်ါး�၏ အမှျိုးန်
တွည့််ရေးနရိးနှှငါး်် လုံး�က်္ခာရေးလုံ�းတွည့််ရေးနရိးတွး� ပြ�က္ခား� ဆိုက်္ခာသွားယ်ာခွ�က်္ခာ။

Speculation: the buying and selling of 
property for the main purpose of making 
money, without interest in using or 
developing the land. Speculation often 
involves short periods of time between the 
purchase and sale. In some countries, income 
from speculation is taxed at a higher rate 
than income based on investments.

မြေ�ေဝယ်ာမြေရာင််� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးပ်စားစည့််�က္ခား� အသံား���ပ်�ရိန ်သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဖံ့ူဖြိုးပြီးဖူး��
မုျိုး �ပ်�လုံ�ပ််ရိန ်စားးတ်ွမျိုးဝင်ါးစားး��� ပ်း�က်္ခာဆံိုရိရိန ်တွစ်ားခွ�တွည့််�အတွက်ွ္ခာ 
ဝယ်ာယူာ�ခွင်ါး� နှှငါး်် ရေးရိးင်ါး�ခွ��ခွင်ါး�။ 

ရေး�မျိုးဝယ်ာရေးရိးင်ါး�တွင်ွါး ဝယ်ာ�ခွင်ါး�နှှငါး်် ရေးရိးင်ါး��ခွင်ါး�အ�က္ခား� က္ခားလုံတွး�
ရေးလုံ�မျိုး�း� ပ်းဝင်ါးရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။ အခွ� း�နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�တွင်ွါး ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုးပ်ှ်နှှံ
မုျိုးမှျိုး ရိရှှိးရေးသားး ဝင်ါးရေးငါးထွားက်္ခာ ရေး�မျိုးဝယ်ာရေးရိးင်ါး�လုံ�ပ််ရိးမှျိုး ရိလုံးရေးသားး 
ဝင်ါးရေးငါးအွရေးပ်် အခွွနပ််း�မျိုးး�ရေးက္ခားက်္ခာသားည့််။
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Sporadic registration: registering land and 
the rights associated with it on a case-by-case 
basis for the first time (“first registration”). 
Sporadic registration is usually based on a 
specific action of the owner of the property 
to start the registration process. The owner 
is responsible for submitting an application 
for “first registration”, and needs to provide 
all the necessary documents (such as a 
description of the parcel, often with a survey 
plan prepared by a surveyor), and evidence 
of the rights (such as ownership, any leases 
or mortgages, any easements or servitudes, 
which is usually prepared by a lawyer). 
Sporadic registration has the advantage that 
it may be less expensive in the short term 
than systemaic registration and that it tends 
to target most economically active property 
first. It has the disadvantage that it will take 
much longer to achieve complete coverage 
of all titles within the jurisdiction and it 
is not as much of a public, open process 
as systematic registration. Also known as 
“sporadic adjudication”. See “adjudication” 
and “first registration”.

ရံေန်ရံ်ခံါ ေှတ််ပံို�တ်င််�ခံင််� ရေး�မျိုးယားနှှငါး်် ၎င်ါး�နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� ပ်ထားမျိုးဆံို��အကြီးက္ခားမ်ျိုးအတွက်ွ္ခာ ("က္ခာနဦး� မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး
�ခွင်ါး�") က္ခားစားစရိပ််အလုံး�က်္ခာ မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�။ 

ရံိဖူနရံ်ိခွး မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�သားည့်် မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးရိန ်ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏
 လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာအခွ� း�ရေးပ်် အရေး�ခွခံွရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။ ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး
သားည့်် "ပ်ထားမျိုးဆံို��အကြီးက္ခားမ်ျိုး မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�" လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးရိန်
 ရေးလုံားက်္ခာလုံးှတွင်ါးရိန ်တွးဝနရှ်ှိးပြီးပီ်� လုံး�အပ််ရေးသားး စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�
မျိုး�း� အး�လံုံ�� (တွး�င်ါး�တွးရေးရိ� ပ်ည့်းရှှိင်ါးမှျိုး �ပ်င်ါးဆိုင်ါးထားး�သားည့််် 
ရေး�မျိုးတွး�င်ါး� ပ်လုံနပံ််� ပ်းဝင်ါးရေးလုံရှ်ှိးရေးသားး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ ရေးဖူး်�ပ်ခွ�က်္ခာ စားသားည့််
)နှှငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�၏ သားက်္ခာရေးသားး (မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် ရေးရှှိ�ရေးနမှျိုး
 �ပ်င်ါးဆိုင်ါးသားည့််် ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး၊ ငှါးး�ရိမ်ျိုး�မုျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေးပ်းင်ါးနှှမုံျိုး၊ အ�ခွး�
သူားပ်း�င်ါးရေး�မျိုးရေးပ်် အထူား�အက္ခာ� း��ခံွစားး�ခွွငါး််)  တွး�က္ခား� ရေးပ်�ရိန ်လုံး�အပ််
ပ်းသားည့််။ ရံိဖူနရံ်ိခွး မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�သားည့်် စားနစ်ားတွက္ခာ� မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး
�ခွင်ါး�ထားက်္ခာ ရေးရိတွး�တွင်ွါး အက္ခာ�နအ်က္ခာ�သားက်္ခာသားးပြီးပီ်� စီား�ပွ်း�ရေးရိ�
အရိ အသားက်္ခာဝင်ါးရေးနဆံို��ရေးသားး ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးမျိုး�း�က္ခား� ဦး�စွားး ရိည့််ရွိယ်ာ 
လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးနှး�င်ါးသားည့််် အက္ခာ� း��ရေးက္ခာ��ဇူူး�မျိုး�း� ရှှိးပ်းသားည့််။ အး�နည့််�ခွ�က်္ခာ
အရေးန�ဖူငါး်် တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ�နယ်ာရေး�မျိုးတွစ်ားခွ�လံုံ��အတွင်ွါး�ရှှိး အမျိုးည့််
ရေးပ်းက်္ခာမျိုး�း� အး�လံုံ��က္ခား� အလံုံ��စံား� �ခံွ�ငံါး�မျိုးးရေးစားရိန ်ပ်း�မျိုးး��က္ခား�မျိုးငါး််နှး�င်ါးပြီးပီ်� 
စားနစ်ားတွက္ခာ� မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�က္ခာ�်သားး�  အမျိုး�း��ပ်ည့််သူား �က္ခာည့်််ရှုရုုနှး�င်ါးရေးသားး
 လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််းလုံည့််� သားးပ််မျိုးဟု�တ်ွလှုံပ်း။ "ရံိဖူနရံ်ိခွး ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး�
" ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။ "အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး� သားး�  စီားရိင်ါး
ဆံို���ဖူတ်ွ�ခွင်ါး� " နှှငါး်် "ပ်ထားမျိုးဆံို�� မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�" က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Squatter: a person who occupies another 
person’s land without the owner’s permission 
or against the owner’s objection. See 
“squatting”.

သူို့တ်ပိုါ�ပုို�င်် မြေ�ေမြေပို်တ်�င်် ခံ�င်််�ပို�ခံုက်ိုေရုှှိ�ဲ
 ကိုု��မြေကိုုာမ်ြေန်ထုိ�င််သူို့ ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုးပ်း�� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ
 ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးမှျိုး က္ခာန ်ခ်ွဲကွ္ခာက်္ခာသားည့်််�က္ခား�မှျိုး အဆိုး�ပ်း ပ်�ဂုျး�လ်ုံပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးရေးသားး 
ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါးသူား။ 

“ သူားတွပ်း�ပ်း�င်ါး ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုးရှှိး�� က္ခာ���ရေးက္ခာ�း်ရေးနထားး�င်ါး
�ခွင်ါး�” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Squatting: the act of occupying another 
person’s land without the owner’s permission. 
See “adverse possession”, “limitation period” 
and “prescription”.

သူို့တ်ပိုါ�ပုို�င်် မြေ�ေမြေပို်တ်�င်် ခံ�င်််�ပို�ခံုက်ိုေရုှှိ�ဲ ကိုု��မြေကိုုာမ်ြေန်ထုိ�င််
�ခံင််� ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုးပ်း�� ထားး�သူား၏ ပ်း�င်ါးရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး ဝင်ါး
ရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါးသားည့််် အ�ပ်�အမူျိုး။ “ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ သားရေး�းဆိုနှဒမျိုးပ်း
�� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး” ၊ “စားည့််�သားတ်ွ က္ခားလုံ” နှှငါး်် “က္ခာ�စားး��ခွင်ါး�” တွး�က္ခား�
 �က္ခာည့်််ပ်း။

Squatter’s rights: the rights that a person 
obtains by occupying another person’s land 

သူို့တ်ပိုါ�ပုို�င်် မြေ�ေမြေပို်တ်�င်် ခံ�င်််�ပို�ခံုက်ိုေရုှှိ�ဲ
 ကိုု��မြေကိုုာမ်ြေန်ထုိ�င််သူို့၏ ရပုို�င််ခံ�င်််ေုာ� အ�ခွး�သူားတွစ်ားဦး�ပ်း�င်ါး
ရေး�မျိုးရေးပ်် ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါး�ခွင်ါး��ဖူငါး်် ရိရှှိးလုံးရေးသားး ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�။

State property: rights to land held by the 
State. A ministry or public agency is often 
appointed to manage the land.

နု္ဒ�င််ငံ်ပုို�င််မြေ�ေ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးထားး�ရေးသားး ရေး�မျိုးဆိုး�င်ါးရိး
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�။ 

ထားး�ရေး�မျိုးက္ခား� စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�ရိန ်ဝနက်ြီးကီ္ခာ�ဌားနတွစ်ားခွ�ခွ� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ 
က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာ တွစ်ားဦး�ဦး�က္ခား� ခွန ်အ်ပ််ထားး�ရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။
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Statute of limitations: the name for the 
“limitation period” in common law (or 
English) systems. See “limitation period”.

ကိုာလစီည်�်သို့တ်် သို့တ််ေှတ််ခံုက်ို “စားည့််�သားတ်ွက္ခားလုံ” က္ခား�
 Common Law (သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အဂုျလုံးပ််) စားနစ်ားမျိုး�း�တွင်ွါး ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််် 
အမျိုးည့််။ “စားည့််�သားတ်ွက္ခားလုံ” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Strata title: see “condominium”. အလှာလု�က်ို ပုို�င််ဆုို�င််ေု “ကွ္ခာနဒ်ီး�မီျိုးနယံီာ” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Subdivision: the process of dividing a land 
parcel into different, usually smaller parcels. 
Subdivision will often require a plan showing 
the new boundaries, and this often needs to 
have government approval and be registered. 
Subdivision is the opposite to amalgamation. 
It is also possible to divide land vertically by 
means of condominium (see “condominium”). 
Subdivision is sometimes referred to as 
“mutation” or “division”.

ထိပ်ိုေံခံ�ဲစုီတ််�ခံင််� ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာတွစ်ားကွ္ခာက်္ခာက္ခား� မျိုးတွညီူ့်ရေးသားး
 မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် ပ်း�မျိုးး�ရေးသား�ငါးယ်ာရေးသားး အကွ္ခာက်္ခာငါးယ်ာမျိုး�း�အ�ဖူစ်ား
 ခွွ�စားးတ်ွ�ခွင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း။

ထားပ််မံျိုးခွွ�စားးတ်ွ�ခွင်ါး�တွင်ွါး နယ်ာနးမျိုးးတ်ွအသားစ်ားမျိုး�း�က္ခား� �ပ်သားရေးသားး ပ်လုံန်
ပံ်� လုံး�အပ််ရေးလုံရှ်ှိးပြီးပီ်� အစားး��ရိ ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာ လုံး�အပ််က္ခား မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးရိန်
လုံည့််� လုံး�အပ််ရေးလုံ ်ရှှိးပ်းသားည့််။ ထားပ််မံျိုးခွွ�စားးတ်ွ�ခွင်ါး�သားည့်် ရေးပ်းင်ါး�စားည့််�
�ခွင်ါး�၏ ဆိုန ်က်္ခာ�င်ါး�က်္ခာ �ဖူစ်ားပ်းသားည့််။ ရေး�မျိုးယားက္ခား� ကွ္ခာနဒ်ီး�မီျိုးနယံီာ
 တွည့််ရေးဆိုးက်္ခာ�ခွင်ါး��ဖူငါး်် ရေးဒီးင်ါးလုံး�က်္ခာ ခွွ�စားးတ်ွရိနလ်ုံည့််� �ဖူစ်ားပ်းသားည့်် (
“ကွ္ခာနဒ်ီး�မီျိုးနယံီာ” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း)။ ထားပ််မံျိုးခွွ�စားးတ်ွ�ခွင်ါး�က္ခား� တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိ “
ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ��ခွင်ါး�” သားး� မျိုးဟု�တ်ွ “ခွွ�စားးတ်ွ�ခွင်ါး�” ဟု� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။

Sub lease: a lease where the landlord is not 
the owner of the land, but is rather the tenant 
of a lease from the owner.

နှ္ဒစ်ီဆိုင််် င်ာှ�ရေ်��ခံင််� ရေး�မျိုးရှှိင်ါးသားည့်် ရေး�မျိုးပ်း�င်ါးရှှိင်ါးမျိုးဟု�တ်ွ�� အဆိုး�ပ်း
 ရေး�မျိုးပ်း�င်ါးရှှိင်ါးထံားမှျိုး ငှါးး�ရိမ်ျိုး�ထားး�ရေးသားး ရေး�မျိုးငှါးး� �ဖူစ်ားရေးနသားည့််် ငှါးး�ရိမ်ျိုး�
မုျိုး စားးခွ��ပ််။

Survey: to measure, particularly to measure 
boundaries of parcels. See “cadastral survey”.

တု်�င််�တ်ာသို့ည် ်အထူား�သား�ဖူငါး်် ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�၏ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွက္ခား� 
တွး�င်ါး�တွးသားည့််။ “ကွ္ခာင်ါး�ရေး�မျိုးပံ်� တွး�င်ါး�တွး�ခွင်ါး�” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Systematic registration: registering land 
for the first time (“first registration”) using a 
systematic approach to surveying, adjudicating 
and registering parcels on a regular, area 
by area basis that covers all the land in a 
particular area. It has typically been done 
through a government programme. Systematic 
registration is relatively expensive due to the 
large numbers of parcels being dealt with, 
although on a per parcel basis the average cost 
may be significantly lower than with sporadic 
registration (due to economies of scale). 
Systematic registration has the advantage 
that it will provide more comprehensive land 
information within a given time frame. It 
will also give more people improved rights 
more quickly, thus supporting the general 
development impact of increased security 
of ownership and reduced transaction costs. 
Also known as “systematic adjudication”. See 
“adjudication” and “first registration”.

စီန်စ်ီတ်ကိုု ေှတ််ပံို�တ်င််�ခံင််� ရေးဒီသားတွစ်ားခွ�တွင်ွါး� ရှှိးသားမျိုးာ ရေး�မျိုးမျိုး�း�
က္ခား� �ခံွ�ငံါး�မျိုးးရေးစားရိန ်ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ပံ်�မှျိုးန ်ဧရိးယား တွစ်ားခွ�ခွ�င်ါး�
အလုံး�က်္ခာ တွး�င်ါး�တွး�ခွင်ါး�၊ အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး� နှှငါး်် မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး
�ခွင်ါး�က္ခား� စားနစ်ားတွက္ခာ� ခွ�ဉ််း�က္ခာပ််ပံ်� အသံား���ပ်�ပြီးပီ်� ပ်ထားမျိုးဆံို��အကြီးက္ခားမ်ျိုး
 မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး� ("က္ခာနဦး� မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�")။ မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် 
အစားး��ရိ အစီားအမံျိုး�ဖူငါး်် လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးသားည့််။ ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာတွစ်ားကွ္ခာက်္ခာခွ�င်ါး�
အတွက်ွ္ခာ က္ခာ�နက်္ခာ�စားရိးတ်ွမှျိုးး ရံိဖူနရံ်ိခွး မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�ထားက်္ခာ မျိုး�း�စွားး
 သားက်္ခာသားးရေးလုံ ်ရှှိးရေးသားး်လုံည့််� ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာအရေးရိအတွက်ွ္ခာ အရေး�မျိုးးက်္ခာ
အမျိုး�း�က္ခား� က္ခား�င်ါးတွယ်ွာရိ�ခွင်ါး�ရေး�က္ခားငါး်် စားနစ်ားတွက္ခာ� မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�
သားည့်် စားရိးတ်ွ�မျိုးငါး််ရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။ စားနစ်ားတွက္ခာ� မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�၏
 ရေးက္ခားင်ါး�ကွ္ခာက်္ခာအရေးန�ဖူငါး်် ရေးပ်�ထားး�သားငါး်် အခွ� းနက်္ခားလုံအတွင်ွါး�
 �ပ်ည့်််စံား�ရေးသားး ရေး�မျိုးယားဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ပ်း�မျိုးး�ရိရှှိး
ရေးစားနှး�င်ါးသားည့််။ ပ်း�မျိုးး�မျိုး�း��ပ်း�ရေးသားး လုံမူျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�
 �မျိုးငှါး််တွင်ါး�ခွင်ါး�က္ခား� ပ်း�မျိုးး� �မျိုးနဆ်ိုနစွ်ားး ရိရှှိးရေးစားသားည့်််အတွက်ွ္ခာ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး
မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး လံုံ��ခံွ�မုျိုးက္ခား� �မျိုးငှါး််တွက်္ခာလုံး�ခွင်ါး�၏ ရေးယာ��ယာ� ဖံ့ူဖြိုးပြီးဖူး��မုျိုး 
သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးက္ခား� ရေးထားးက်္ခာပ်ံ်ရေးပ်�ပ်းသားည့််။ "စားနစ်ားတွက္ခာ� အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�
မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး�" ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။ "အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး�
�ခွင်ါး�" နှှငါး်် " က္ခာနဦး� မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�" က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။
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Tenancy: a lease, sometimes used to refer to 
a lease for a short period. See “lease”.

အုေ်င်ာှ� က္ခားလုံတွး� ငှါးး�ရိမ်ျိုး�မုျိုးက္ခား� ရိည့််ညွှနှ�်ရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််် ငှါးး�ရိမ်ျိုး�မုျိုး။ 

“ငှါးး�ရိမ်ျိုး�မုျိုး” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Tenant: a person who occupies another 
person’s land on the basis of a lease 
agreement, and whose rights and obligations 
are expressed in the lease. Also known as a 
“lessee”.

မြေ�ေင်ာှ� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် တွးဝနမ်ျိုး�း�က္ခား� ရေး�မျိုးငှါးး�စားးခွ��ပ််တွင်ွါး� ရေးဖူး်�ပ်
ထားး�သားည့််် ရေး�မျိုးငှါးး�စားးခွ��ပ််က္ခား� အရေး�ခွခံွပြီးပီ်� အ�ခွး�သူားတွစ်ားဦး�၏ 
ရေး�မျိုးရေးပ်် ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါးသူား။

“အးမ်ျိုးငှါးး�” ဟု�လုံည့််� ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််။

Tenure: the relationship, whether legally 
or customarily defined, between people as 
individuals or groups, with respect to land 
and other natural resources. The rules of 
tenure define how access is granted to rights 
to use, control and transfer resources, as well 
as associated responsibilities and restrictions. 
Tenure is often expressed in terms of the 
rights (and also the duties) that someone 
has in relation to a natural resource. Tenure 
is another way of referring to the rights 
to possess, occupy and use, harvest and 
collect produce, sell, gift, mortgage, lease 
out, leave by inheritance, etc. Tenure rights 
can also include the right to exclude others 
from occupying or using the land or forest, 
particularly where a person has an exclusive 
right to all the land or forest. There are also 
other cases where people are not the owners 
of the land, but they still have tenure rights, 
such as a use right or lease, or non-exclusive 
rights, such as a right to collect food, water or 
other material from the land or water, even 
though someone else has the main rights 
related to that natural resource. See “tenure 
system”.

မြေ�ေယာာလ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င််် ရေး�မျိုးနှှငါး်် အ�ခွး� သား�းဝ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�
အတွက်ွ္ခာ လုံတူွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အဖ့ူ�အစားည့််�မျိုး�း� အရေးန�ဖူငါး်် 
လုံအူခွ�င်ါး�ခွ�င်ါး�အ�က္ခား� ဥပ်ရေးဒီအရိ သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး�အရိ
 သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�ရေးသားး ဆိုက်္ခာနှယ်ွာမုျိုး။ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စားည့််�မျိုး�ဉ််း�
မျိုး�း�တွင်ွါး အသံား���ပ်�ခွွငါး််၊ ထားးန�်ခွ��ပ််ခွွငါး်် နှှငါး်် အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�က္ခား�
 လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� မျိုးည့််သားး�  သံား��ခွွငါး််�ပ်�သားည့််က္ခား� သားတ်ွမှျိုးတ်ွ
ထားး�သားည့််။ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား� သား�းဝ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားနှှငါး််
 ပ်တ်ွသားက်္ခာပြီးပီ်� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� နှှငါး််လုံည့််� (တွးဝနမ်ျိုး�း�နှှငါး််လုံည့််�
) ရေးဖူး်�ပ်ရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�သားည့််မှျိုးး ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးခွွငါး််
၊ ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးနထားး�င်ါး အသံား���ပ်�ခွွငါး််၊ ထွားက်္ခာက္ခာ�နမ်ျိုး�း�က္ခား� ရိးတ်ွသားးမ်ျိုး�
 စား�ရေးဆိုးင်ါး�ခွွငါး််၊ ရေးရိးင်ါး�ခွ�ခွွငါး််၊ ရေးပ်�က္ခာမ်ျိုး�ခွွငါး််၊ ရေးပ်းင်ါးနှှခွံွငါး််၊ ငှါးး�ရိမ်ျိုး�
ခွွငါး််၊ အရေးမွျိုးအ�ဖူစ်ား ခွ�နရ်ိစ်ားခွွငါး်် စားသားည့််် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််တွး�က္ခား�လုံည့််�
 ရိည့််ညွှနှ�်သားည့််။ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််တွင်ွါး လုံတူွစ်ားဦး�သားည့်် ရေး�မျိုးနှှငါး််
 သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း� အး�လံုံ��အတွက်ွ္ခာ အထူား�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရိရှှိးထားး�ပ်းက္ခာ
 အ�ခွး�လုံမူျိုး�း�က္ခား� ရေး�မျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ သားစ်ားရေးတွးတွင်ွါး� ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာ�ခွင်ါး�
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ  အသံား���ပ်��ခွင်ါး�က္ခား� ပ်းတ်ွပ်င်ါးနှး�င်ါးသားည့််် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််လုံည့််�
 ပ်းဝင်ါးနှး�င်ါးသားည့််။

ရေး�မျိုးပ်း�င်ါးရှှိင်ါးမျိုးဟု�တ်ွရေးသားး်လုံည့််� အသံား���ပ်�ခွွငါး်် သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ငှါးး�ရိမ်ျိုး�
ခွွငါး်် ရှှိးသားည့််် ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး�သူားတွစ်ားဦး�မှျိုး
 သား�းဝ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားနှှငါး််ဆိုး�င်ါးရေးသားး အဓးက္ခာ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား�
 ပ်း�င်ါးရေးသားး်လုံည့််� ရေး�မျိုးမှျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေးရိမှျိုး ထွားက်္ခာရေးသားး အစားး�အစားး၊
 ရေးရိ သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အ�ခွး�ပ်စားစည့််�မျိုး�း�က္ခား� စား�ရေးဆိုးင်ါး�ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရှှိးသူား က္ခာ�်သားး�
ရေးသားး က္ခားစားစမျိုး�း�လုံည့််� ရှှိးသားည့််။ “ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စားနစ်ား” က္ခား�
 �က္ခာည့်််ပ်း။

Tenure reform: see “land tenure reform”. လ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င််် �ပို��ပိုင််မြေ�ပိုာင််�လဲေု “ရေး�မျိုးယား လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် �ပ်��ပ်င်ါး
ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုး” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Tenure security: see “security of tenure”. မြေ�ေယာာလ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င််် လံ��ခံံ�ေု “ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် လံုံ��ခံွ�မုျိုးရှှိး�ခွင်ါး�
” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

T



58THE ABC OF LAND TENURE မြေ�ေယာာလုုပ််ပုု်င််ခွွင်််နှှင််် ပ်တ််သက််မြေသာအသးု�အနှှ�န်း�်ေ�ာ� 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tenure system: the broad relationships, 
customs, laws, administrative practices and 
other means of regulating rights between 
people, communities and countries. In the 
Preface to the VGGT, there is the following 
definition: 

• Tenure Systems define and regulate how 
people, communities and others gain 
access to land, fisheries and forests. These 
systems determine who can use which 
resources, for how long, and under what 
conditions. They may be based on written 
policies and laws as well as unwritten 
customs and practices.  

Tenure systems are at the heart of how 
people, communities and nations gain 
access to natural resources, whether through 
formal law or informal arrangements. The 
rules of tenure determine who can use 
which resources, for how long, and under 
what circumstance. The tenure system is the 
overall system regulating all the individual 
and group rights over the natural resources. 
The expression covers how we organise 
people’s rights within a group, community, 
nation or region of the world. The expression 
“tenure system” also points to the many 
organisations and individuals involved in 
tenure rights, because a tenure system is 
about people, communities and others. The 
range of participants includes governments 
and their administrative agencies, the courts, 
tenure rights holders, businesses, civil society, 
academics and the broader community.

လ�ပ်ိုပုို�င််ခံ�င််် စီန်စ်ီ လုံမူျိုး�း�၊ လုံမုူျိုးဝန�်က္ခာ�င်ါးမျိုး�း�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�အ�က္ခား�
 က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး ဆိုက်္ခာနှယ်ွာမုျိုးမျိုး�း�၊ ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး�မျိုး�း�၊ ဥပ်ရေးဒီ
မျိုး�း�၊ စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး လုံ�ပ််ထံား��လုံ�ပ််နည့််�မျိုး�း�နှှငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား�
 စားည့််�က္ခာမ်ျိုး�သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိန ်နည့််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�။ VGGT ၏ နးဒီးန�်တွင်ွါး 
ရေးအးက်္ခာပ်း အဓးပု်းယ်ာ ဖွူငါးဆ်ိုး�ခွ�က်္ခာက္ခား� ရေးဖူး်�ပ်ထားး�သားည့််။ 

ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စားနစ်ားသားည့်် အမျိုး�း��ပ်ည့််သူား၊ ရေးဒီသားခံွအစား�အဖ့ူ�
မျိုး�း�နှှငါး််အ�ခွး�အက္ခာ� း��သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားမျိုး�း�က္ခာရေး�မျိုးယား၊ သားး�ငါးး�နှှငါး််
 သားစ်ားရေးတွး

မျိုး�း�က္ခား� မျိုးည့််သားး� က္ခာ�ယ်ာက္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲ�ပ်န ် ်ရိယူာအသံား���ပ်�ခွွငါး််ရိရှှိးသားည့််က္ခား�
 လုံမုူျိုးအဖ့ူ� အစားည့််�မျိုး�း�က္ခာ စားည့််�မျိုး�ဉ််း�နှှငါး်် ဥပ်ရေးဒီမျိုး�း��ဖူငါး်် သားတ်ွမှျိုးတ်ွ
�ပ်ဌားန�်သားည့််။ ဤ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စားနစ်ားမျိုး�း�က္ခာ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား
မျိုး�း�က္ခား� မျိုးည့််သူား အသံား���ပ်�နှး�င်ါးသားည့််၊ မျိုးည့််မျိုးာ�က္ခား�မျိုးငါး််စွားး အသံား���ပ်�
နှး�င်ါးသားည့််၊ မျိုးည့််သားည့််် အရေး�ခွအရေးနမျိုး�း�တွင်ွါး အသံား���ပ်�နှး�င်ါးသားည့််
 စားသားည့််တွး�က္ခား� အဆံို��အ�ဖူတ်ွရေးပ်�သားည့််။ ဤစားနစ်ားမျိုး�း�သားည့််
 တွရိး�ဝင်ါး�ပ်ဌားန�်ထားး�သားည့််် မူျိုးဝးဒီနှှငါး်် ဥပ်ရေးဒီမျိုး�း� အရေးပ််၌
လုံည့််�ရေးက္ခားင်ါး�၊ တွရိး�ဝင်ါး�ပ်ဌားန�်မျိုးထားး�သားည့််် ဓရေးလုံထံ်ား��တွမ်ျိုး�နှှငါး်် 
လုံ�ပ််ထံား��လုံ�ပ််နည့််�မျိုး�း�အရေးပ်် ၌လုံည့််�

ရေးက္ခားင်ါး� အရေး�ခွခံွနှး�င်ါးသားည့််။

ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စားနစ်ားမျိုး�း�သားည့်် လုံမူျိုး�း�၊ လုံမုူျိုးဝန�်က္ခာ�င်ါးမျိုး�း�
နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�သားည့်် သား�းဝ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�က္ခား� တွရိး�ဝင်ါး
 ဥပ်ရေးဒီ သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အရိပ််�က်္ခာ အစီားအမံျိုးမျိုး�း��ဖူငါး်် မျိုးည့််သားး�  ရိရှှိး
ရေးနသားည့်် ဆိုး�သားည့်််အခွ�က်္ခာ၏ အဓးက္ခာ အသားက်္ခာပ်င်ါး �ဖူစ်ားသားည့််။
 ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စားည့််�မျိုး�ဉ််း�မျိုး�း�သားည့်် မျိုးည့််သူားမှျိုး မျိုးည့််သားည့်််
 အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�က္ခား� မျိုးည့််မျိုးာ�က္ခားရေးအးင်ါး မျိုးည့််သားည့််် အရေး�ခွအရေးန
�ဖူငါး်် အသံား���ပ်�နှး�င်ါးသားည့််က္ခား� ဆံို���ဖူတ်ွသားည့််။ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
 စားနစ်ားသားည့်် 

သား�းဝအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ တွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�နှှငါး်် အ�ပ််စား�လုံး�က်္ခာ
 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� ထားးန�်ခွ��ပ််သားည့််် �ခံွ�ငံါး�မျိုးးရေးသားး စားနစ်ား �ဖူစ်ားသားည့််
။ ဤစားက္ခား�လံုံ��သားည့်် လုံမူျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� အ�ပ််စား�တွင်ွါး�
၊ လုံမုူျိုးဝန�်က္ခာ�င်ါးအတွင်ွါး�၊ နှး�င်ါးငံါးအတွင်ွါး� နှှငါး်် က္ခာမျိုးားရ်ေးနရိးအလုံး�က်္ခာ 
မျိုးည့််သားး�  စားနစ်ားတွက္ခာ� ဖ့ူ�စားည့််�သားည့််က္ခား� �ခံွ�ငံါး�ရေးဖူး်�ပ်သားည့််။ “ ရေး�မျိုးယား
လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စားနစ်ား” ဆိုး�သားည့််် စားက္ခား�လံုံ��သားည့်် ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််
မျိုး�း�တွင်ွါး ပ်းဝင်ါးရေးသားး မျိုး�း�စွားးရေးသားး အဖ့ူ�အစားည့််�မျိုး�း�နှှငါး်် လုံပူ်�ဂုျး�လ်ုံ
မျိုး�း�က္ခား� ရေးဖူး်ညွှနှ�်သားည့််။ ပ်းဝင်ါးသူားမျိုး�း�ထား�တွင်ွါး အစားး��ရိမျိုး�း�နှှငါး်် ၎င်ါး�
တွး�၏ စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�ရေးရိ� က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာမျိုး�း�၊ တွရိး�ရံု� �မျိုး�း�၊ ရေး�မျိုးယား
လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် က္ခား�င်ါးရေးဆိုးင်ါးထားး�သူားမျိုး�း�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ� လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�၊
 လုံမုူျိုး ဝန�်က္ခာ�င်ါး၊ ပ်ည့်းတွတ်ွမျိုး�း�နှှငါး်် ပ်း�မျိုးး�က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး လုံမုူျိုးအဖ့ူ�
အစားည့််�မျိုး�း� ပ်းဝင်ါးသားည့််။

Title: the official document giving evidence 
of a person’s right to land, or “entitlement”, 
which is usually in the form of a document 
known as a “certificate of title”, “land title”, 
“title deed” or “title certificate”. Title can also 
be used to mean “ownership”.

ပုို�င််ဆုို�င််ေု သုို့�   အေည်မ်ြေပိုါက်ို တွစ်ားစံား�တွစ်ားရေးယားက်္ခာ၏ ရေး�မျိုးယား
ဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အတွက်ွ္ခာ သားက်္ခာရေးသားအ�ဖူစ်ား ထား�တ်ွရေးပ်�ရေးသားး
 “အမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာ မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး” ၊ “ရေး�မျိုးအမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာ” ၊ “အမျိုးည့််
ရေးပ်းက်္ခာ စားးခွ��ပ််” သားး� မျိုးဟု�တ်ွ “အမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာ လုံက်္ခာမှျိုးတ်ွ” ဟု�
 အမျိုး� း��မျိုး� း��ရေးခွ်ဆိုး�သားည့််် စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�ပံ်�စံား�ဖူငါး််ရှှိးရေးသားး တွရိး�ဝင်ါး
 စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�။
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Title deeds: documents giving evidence of 
title to land. See “land title” and “title”.

ပုို�င််ဆုို�င််ခံ�င်််ရုှှိမြေ�ကိုာင််� စီာခံု�ပ်ိုစီာတ်ေ်�ေုာ� ရေး�မျိုးဆိုး�င်ါးရိး အမျိုးည့််
ရေးပ်းက်္ခာ သားက်္ခာရေးသား�ဖူစ်ားရေးသားး စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�။

“လုံယ်ာယားရေး�မျိုး ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးခွွငါး််” နှှငါး်် “လုံ�ပ််/ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Title insurance: a service offered by 
insurance companies (for a fee) to protect 
a purchaser, tenant or lender against any 
losses that the person might suffer due to 
problems with the legal ownership of the 
property, such as the property being sold 
twice or having unknown rights that affect it. 
Title insurance is very common in the United 
States of America, which has a deeds system 
in most of its states (the deeds registry is 
often based in the local court).

လယ်ာယာာမြေ�ေ လ�ပ်ို/ပုို�င််ဆုို�င််ခံ�င််ဆု်ို�င််ရာ အာေခံံမြေ�ကို� ရေး�မျိုးဝယ်ာယူာ
သူား၊ ငှါးး�ရိမ်ျိုး�သူား သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အငှါးး�ခွ�သူားတွး�က္ခား� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးပ်စားစည့််�က္ခား�
 နှှစ်ားခွး ရေးရိးင်ါး�ထားး��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ မျိုးသားးနှး�င်ါးရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�
ရှှိး�ခွင်ါး� တွး�က္ခာ�်သားး� ရေးသားး ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးပ်စားစည့််�က္ခား� တွရိး�ဝင်ါးပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးနှှငါး််
 ပ်တ်ွသားက်္ခာသားည့််် �ပ်ဿနးမျိုး�း�ရေး�က္ခားငါး်် ဆံို��ရှုရုးံ�မုျိုး �ဖူစ်ားရေးပ််လုံးခွ�်ပ်း
လုံာင်ါး ရေးပ်�ရေးလုံ�း်မျိုးည့််် အးမျိုးခံွလုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�မှျိုး (အခွရေး�က္ခာ�ရေးငါး�ွဖူငါး််) 
ရေးပ်�ရေးသားး ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုး။

အမျိုးည့််ရေးပ်းက်္ခာ အးမျိုးခံွရေး�က္ခာ�သားည့်် �ပ်ည့််နယ်ာ အမျိုး�း�စား�တွင်ွါး စားးခွ��ပ််
စားနစ်ား အသံား���ပ်�သားည့််် အရေးမျိုးရိးက္ခာန ်နှး�င်ါးငံါးတွင်ွါး အလုံနွသံ်ား��ရေးလုံရှ်ှိးသားည့််
 (စားးခွ��ပ်် မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�ရံု� �သားည့်် ရေးဒီသားဆိုး�င်ါးရိး တွရိး�ရံု� �တွင်ွါး အရေး�ခွခံွ
ရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။

Title registration system: a government run 
system for recording properties, ownership 
and transactions with property rights. The 
title registration system shows details of the 
property and the name and rights of the 
owner and others (such as tenants, lenders). 
The registration of title system differs from 
a deeds registration system because 1) 
the transaction only becomes effective on 
registration, 2) the land registry issues an 
updated copy of the register (sometimes 
called a “certificate of title”) to the owner 
after it has registered a transaction, and 3) 
the registration of title system commonly has 
some form of guarantee as to the accuracy 
of the information. Because a transaction is 
only legally effective once it is registered, a 
person only becomes the owner after he or 
she has registered the transfer or inheritance 
documents at the land registry. This system 
has been described as “title by registration”, 
because it is the act of registration that 
makes someone the owner of the land. In a 
deeds system, which is “registration of title”, 
the person is already by owner by means of 
the deed, and he or she is simply recording 
it at the deeds registry. See “adjudication of 
title” and “guaranteed title”.

ပိုု�င်္ဆိုု�င်္ေှ� ေ�တ်္ပိုံ�တ်င်္ုခံင်္� စီန်စီ် ပ်း�ငါး်ဆိုး�ငါး်ပ်စား�စားည့််�မျိုး�း�၊ ပ်း�ငါး်ဆိုး�ငါး်
မျိုးှ�နှငါး်် ပ်း�ငါး်ဆိုး�ငါး်မျိုးှ�ဆိုး�ငါး်ရိး လုံ�ပ််ပ်း�ငါး်ခွွငါး််မျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ဆိုရေးးငါး်ခွ�က္ခာ်မျိုး�း�
က္ခာက္ခား� မျိုးှတွ်တွမျိုး်�တွငါး်သားည့််် အစားး��ရိမျိုးှ ဆိုရေးးငါး်ရိွက္ခာ်သားရေးး စားနစား်။
 ပ်း�ငါး်ဆိုး�ငါး်ခွွငါး််  သားး�် ပ်း�ငါး�ဆိုး�ငါး�မျိုးှ�က္ခား� မျိုးှတွ်ပ်�ံတွငါး်ခွ�ငါး်�တွွငါး် ပ်စား�စားည့််�၏
 အသားရေး�စားးတွ်အခွ�က္ခာ်အလုံက္ခာ်မျိုး�း�နှငါး်် ပ်း�ငါး်ရိှငါး်နှငါး်် အခွ�း�သားူမျိုး�း�
 (မျိုး�ရေးငါးှး�၊ ငါးွရေးခွ�ရေး�သားူ စားသားည့်)် ၏ အမျိုးည့််နှငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�ငါး်ခွွငါး််မျိုး�း�
က္ခား� အသားရေး�စားးတွ် ဖူရေးး်ပ်�ထားး�သားည့််။ ပ်း�ငါး်ဆိုး�ငါး်ခွွငါး််  သားး�် ပ်း�ငါး�ဆိုး�ငါး�
မျိုးှ� က္ခား� မျိုးွတွ�ပ်ံ�တွငါး�သားည့််် စားနစား်သားည့်် စားးခွ��ပ်် မျိုးှတွ်ပ်�ံတွငါး်သားည့်််
 စားနစား်နှငါး်် က္ခာွးခွ�း�ပ်�ံမျိုးှး ၁) လုံ�ပ််ဆိုရေးးငါး်ခွ�က္ခာ်သားည့်် မျိုးှတွ်ပ်�ံတွငါး်
မျိုးှသားး သားက္ခာ်ရိရေးးက္ခာ်မျိုးှ� ရိှးသားည့််၊ ၂) လုံ�ပ််ဆိုရေးးငါး်ခွ�က္ခာ်တွစား်ခွ�က္ခား�
 မျိုးှတွ်ပ်�ံတွငါး်လုံး�က္ခာ်သားည့်််အခွး မျိုး�ရေးယား မျိုးှတွ်ပ်�ံတွငါး်ရိ�ံ�မျိုးှ ပ်း�ငါး်ရိှငါး်ထားံသားး�်
 အခွ�က္ခာ်အလုံက္ခာ် ထားပ််ဖူ�ည့်််ထားး�သားရေးး မျိုးှတွ်ပ်�ံတွငါး် မျိုးးတွ�တွူတွစား်စား�ံ
 (“ပ်း�ငါး်ဆိုး�ငါး်ခွွငါး််  သားး�် ပ်း�ငါး�ဆိုး�ငါး�မျိုးှ� လုံက္ခာ်မျိုးှတွ်” ဟု� တွစား်ခွးတွစား်ရိံ ခွရေးး်
ဆိုး�သားည့််) က္ခား� ထား�တွ်ပ်ရေး�သားည့််၊ ၃) ပ်း�ငါး်ဆိုး�ငါး်ခွွငါး််  သားး�် ပ်း�ငါး�ဆိုး�ငါး�မျိုးှ� မျိုးွတွ�
ပ်ံ�တွငါး��ခွငါး�� စားနစား်တွွငါး် အခွ�က္ခာ်အလုံက္ခာ်မျိုး�း� မျိုးှန်က္ခာန်မျိုးှ�က္ခား� အးမျိုးခွံ
သားည့််် ပ်�ံစားံမျိုး�း� ပ်းလုံရေး်ရိှးသားည့််။ လုံ�ပ််ဆိုရေးးငါး်ခွ�က္ခာ်သားည့်် မျိုးှတွ်ပ်�ံတွငါး်
လုံး�က္ခာ်မျိုးှသားး သားက္ခာ်ရိရေးးက္ခာ်မျိုးှ� ရိှးသားည့်််အတွွက္ခာ် တွစား်စား�ံတွစား်ယာရေးးက္ခာ်
သားည့်် ၎ငါး်�၏ လုံွှ�ပ်�ရေးးငါး်�ခွ�ငါး်� သားး�်မျိုးဟု�တွ် အမျိုးွရေး စားးရိွက္ခာ်စားးတွမျိုး်�က္ခား�
 မျိုး�ရေးယား မျိုးှတွ်ပ်�ံတွငါး်ရိ�ံ�တွွငါး် မျိုးှတွ်ပ်�ံတွငါး်ပ်�ီ�မျိုးှသားး ပ်း�ငါး်ရိှငါး် ဖူ�စား်လုံး
မျိုးည့်် ဖူ�စား်သားည့််။ မျိုးှတွ်ပ်�ံတွငါး်မျိုးှသားး ပ်း�ငါး်ရိှငါး်ဖူ�စား်နး�ငါး်သားရေးးက္ခာ�ရေးးငါး်် ဤ
စားနစား်က္ခား� “မျိုးှတွ်ပ်�ံတွငါး်ခွ�ငါး်�ဖူ�ငါး်် အမျိုးည့််ပ်ရေးးက္ခာ်ခွ�ငါး်�” ဟု� ဖူရေးး်ပ်�ခွ�်
က္ခာ�သားည့််။ “ ပ်း�ငါး်ဆိုး�ငါး်ခွွငါး်/်ပ်း�ငါး်ဆိုး�ငါး်မျိုးှ� မျိုးွတွ�ပ်ံ�တွငါး��ခွငါး��” ဖူ�စား်သားည့်််
 စားးခွ��ပ််စားနစား်တွွငါး် တွစား်စား�ံတွစား်ယာရေးးက္ခာ်သားည့်် စားးခွ��ပ််အရိ ပ်း�ငါး်ရိှငါး်ဖူ�စား်
ပ်�ီ� ဖူ�စား်က္ခား စားးခွ��ပ််က္ခား�သားး စားးခွ��ပ််မျိုးှတွ်တွမျိုး်�ရိ�ံ�တွွငါး် မျိုးှတွ်တွမျိုး်�တွငါး်
ခွ�ငါး်� သားက္ခာ်သားက္ခာ်သားး ဖူ�စား်သားည့််။ “လုံ�ပ််ပ်း�ငါး်ခွွငါး်် အငါး�ငါး်�ပ်ွး�မျိုးှ� ဖူ�ရေး
ရိှငါး်�ခွ�ငါး်�” နှငါး်် “အးမျိုးခွံ ပ်ရေး�ထားး�သားရေးး လုံ�ပ််ပ်း�ငါး်ခွွငါး််” က္ခား� က္ခာ�ည့်််ပ်း။
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Topography: the physical features of the 
earth’s surface.

မြေ�ေေုက်ိုနှ္ဒာသို့�င််�ပိုင််လကို ဏာာ သုို့�ေဟု�တ်် မြေဒသို့န် ရ မြေ�ေ�ပိုင််
 လကို ဏာာက္ခာမျိုးားမ်ျိုး�က်္ခာနှှး�ပ်င်ါး၏ ရု�ပ််ပ်း�င်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး အဆိုင်ါး အသွားင်ါး
မျိုး�း�။

Topographic map: a map showing the 
physical features of the earth, usually 
incorporating contour lines. A topographic 
map shows the detailed physical attributes of 
an area using accepted signs and methods, 
such as contours to show height and different 
colours to show differences between areas.

မြေ�ေေုက်ိုနှ္ဒာသို့�င််�ပိုင််လကို ဏာာ သုို့�ေဟု�တ်် မြေဒသို့န် ရ မြေ�ေ�ပိုင််
 လကို ဏာာ မြေ�ေပံို� က္ခာမျိုးားရ်ေး�မျိုးမျိုး�က်္ခာနှှး�ပ်င်ါး၏ ရု�ပ််ပ်း�င်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး 
အသွားင်ါးအ�ပ်င်ါးမျိုး�း�က္ခား� ကွ္ခာနတ်ွး�လုံး�င်ါး�မျိုး�း��ဖူငါး်် �ပ်သားည့််် ရေး�မျိုးပံ်�။  

ရေး�မျိုးမျိုး�က်္ခာနှှးသွားင်ါး�ပ်င်ါး လုံက္ခာ ဏ်း ရေး�မျိုးပံ်�တွင်ွါး ကွ္ခာနတ်ွး�လုံး�င်ါး�မျိုး�း� က္ခာ�်သားး�
ရေးသားး အ�မျိုးငါး််က္ခား� �ပ်ပီ်� ရေးနရိးတွစ်ားခွ�နှှငါး်် တွစ်ားခွ�အ�က္ခား� ကွ္ခား�ခွး�မုျိုး
မျိုး�း�က္ခား� မျိုးတွရူေးသားး အရေးရိးင်ါး�ဖူငါး်် �ပ်�ခွင်ါး� က္ခာ�်သားး� ရေးသားး လုံက်္ခာခံွထားး�
သားည့််် ပံ်�စံားမျိုး�း�နှှငါး်် နည့််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခား� အသံား���ပ်�ပြီးပီ်� ရေးနရိးတွစ်ားခွ�၏ 
ရု�ပ််ပ်း�င်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး သွားင်ါး�ပ်င်ါး အရေးသား�စားးတ်ွမျိုး�း�က္ခား� ရေးဖူး်�ပ်သားည့််။

Torrens System: a form of title registration 
system used in Australia, New Zealand, some 
part of Canada and a small number of other 
countries, states or areas. Each jurisdiction 
has its own rules, so there is no single Torrens 
system, but common characteristics are: a 
register, a certificate of title, a guarantee that 
the information in the register is reliable, and 
a compensation system in case of errors in 
the register or fraudulent sale.

တု်�ရန် ်စ််ီ စီန်စ်ီ �သားစားရေးတွ��လုံ�၊ နယူာ�ဇီူးလုံန၊် က္ခာရေးနဒီးနှး�င်ါးငံါး၏ အခွ� း�
အပ်း�င်ါး�မျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး�နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�၊ နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�နှှငါး်် ဧရိးယား အနည့််�ငါးယ်ာ
မျိုး�း�တွင်ွါး အသံား���ပ်�ရေးသားး ပ်း�ရှုငုါးးရှု�ငါးု ုမှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးစားနစ်ား ပံ်�စံားတွစ်ားမျိုး� း��။ 

တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ�နယ်ာပ်ယ်ာတွစ်ားခွ�ခွ�င်ါး�စီားတွင်ွါး ၎င်ါး�တွး�  က္ခား�ယ်ာပ်း�င်ါး
စားည့််�မျိုး�ဉ််း�မျိုး�း� ရှှိးသားည့်််အတွက်ွ္ခာ တွး�ရိန ်စ််ားစားနစ်ား တွစ်ားမျိုး� း��တွည့််�သားး မျိုး
ရှှိးရေးသားး်လုံည့််� တွညီူ့်ရေးသားး ဝးရေးသားသားမျိုး�း�မှျိုးး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�ရံု� �၊ အမျိုးည့််
ရေးပ်းက်္ခာလုံက်္ခာမှျိုးတ်ွ၊ မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�ရံု� �ရှှိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�သားည့််
 ယံာ��က္ခာည့််စားးတ်ွခွ�ရိရေး�က္ခားင်ါး�ရေးပ်�ရေးသားး အးမျိုးခံွ၊ နှှငါး်် မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�ရံု� �မှျိုး
 မှျိုးး�ယွာင်ါး��ခွင်ါး�မျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ လုံးမ်ျိုးလုံည့််ရေးရိးင်ါး�ခွ��ခွင်ါး�မျိုး�း� �ဖူစ်ား
ရေးပ်�ခွ�်ပ်းက္ခာ ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�စားနစ်ား တွး�  ပ်းဝင်ါးသားည့််။

Transaction: a change to the ownership 
or the rights associated with land, usually 
involving the owner and another person, 
such as transfer of rights from one person 
to another, a lease of the property or a 
mortgage of the property. 

လ�ပ်ိုင်န်�်မြေဆိုာင််ရ�က်ိုခံုက်ို မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးနှှငါး်် အ�ခွး�
တွစ်ားရေးယားက်္ခာ� ပ်းဝင်ါးပြီးပီ်� တွစ်ားဦး�မှျိုး တွစ်ားဦး�သားး�  ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�
 လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးပ်��ခွင်ါး�၊ ပ်စားစည့််� သားး�  ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးတွစ်ားခွ�က္ခား� ငှါးး�ရိမ်ျိုး��ခွင်ါး�
 သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပ်စားစည့််� သားး�  ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးတွစ်ားခွ�က္ခား� ရေးပ်းင်ါးနှှ�ံခွင်ါး� စားသားည့်််
 ရေး�မျိုးနှှငါး််ပ်တ်ွသားက်္ခာရေးသားး ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးက္ခား�
 ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�သားည့််် လုံ�ပ််ရိပ််။

Transaction costs: the expenses involved 
in making a transaction, such as a transfer 
of ownership. Transaction costs can include 
lawyer’s fees, taxes and duties, registration 
fees and the fee charged by a real estate 
agent or bank.

လ�ပ်ိုင်န်�်မြေဆိုာင််ခံုက်ိုအတ်�က်ို ကို�န်က်ိုုစီရုတ််ေုာ� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး
 လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး��ခွင်ါး�က္ခာ�်သားး� ရေးသားး လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ က္ခာ�နက်္ခာ�
ရေးငါးမွျိုး�း� ပ်း၀�င်ါး။ 

လုံ�ပ််ရေးဆိုးင်ါးခွ�က်္ခာအတွက်ွ္ခာ က္ခာ�နက်္ခာ�စားရိးတ်ွမျိုး�း�တွင်ွါး ရေးရှှိ�ရေးနခွမျိုး�း�၊
 အခွွနမ်ျိုး�း�နှှငါး်် အရေးက္ခားက်္ခာခွွနမ်ျိုး�း�၊ မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးရေး�က္ခာ�မျိုး�း�နှှငါး်် အးမ်ျိုး
�ခံွရေး�မျိုး က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာ သားး� မျိုးဟု�တ်ွ �ဏ််မှျိုး ရေးက္ခားက်္ခာခ်ံွရေး�က္ခာ� စားသားည့််
တွး�  ပ်းဝင်ါးနှး�င်ါးသားည့််။
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Transboundary: going across a boundary, 
often an international boundary. Natural 
features, such as rivers, wetlands, deserts 
go across boundaries, and they require a 
coordinated approach from the surrounding 
countries to manage them well.

န်ယ်ာန်ေုုတ်် သုို့�ေဟု�တ်် န်ယ်ာစီပ်ို �ေတ််မြေကိုုာ�်ခံင််� နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား
 နယ်ာနးမျိုးးတ်ွက္ခာ�်သားး�ရေးသားး နယ်ာနးမျိုးးတ်ွက္ခား� �ဖူတ်ွရေးက္ခာ�း်သားည့််။ �မျိုးစ်ားမျိုး�း�၊ 
စားးမ််ျိုးရေး�မျိုးမျိုး�း�၊ သား�က္ခာနှတးရိမျိုး�း� စားသားည့််် သား�းဝ အရေး�ခွအရေးနတွး�သားည့်် 
နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း�က္ခား� �ဖူတ်ွရေးက္ခာ�း်ရေးလုံရှ်ှိးပြီးပီ်� ၎င်ါး�တွး�က္ခား� ရေးသားခွ�းခွန ်ခ်ွဲခွွ�ရိန်
 ပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးနှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�မှျိုး ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ခွ�ဉ််း�က္ခာပ််ရေးသားး နည့််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�
က္ခား� လုံး�အပ််ရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။

Transfer: to pass ownership or some other 
right in relation to a property from one 
living person to another. Transfer can also 
be the name of the document used to pass 
ownership of land from the “transferor” to the 
“transferee”.

လဲှမြေ�ပိုာင််�မြေပို�အပ်ိုသို့ည် ်ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးပ်စားစည့််�တွစ်ားခွ�နှှငါး်် ပ်တ်ွသားက်္ခာသားည့််် 
ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အ�ခွး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� သားက်္ခာရှှိးထားင်ါးရှှိး� ရှှိး
သူားတွစ်ားဦး�မှျိုး ရေးနးက်္ခာတွစ်ားဦး�သားး�  ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးက္ခား� လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�သားည့််။

လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးပ်�အပ််�ခွင်ါး� ဆိုး�သားည့််မှျိုးး ရေး�မျိုးယားပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးက္ခား� “
လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးပ်�သူား” မှျိုး “လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�လုံက်္ခာခံွသူား သားး�  လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�
ရေးပ်��ခွင်ါး� ခံွရိသူား” သားး�  လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�သားည့်််အခွး အသံား���ပ်�သားည့််် 
စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�အမျိုးည့််လုံည့််� �ဖူစ်ားနှး�င်ါးသားည့််။

Transparency: as the VGGT notes in its ten 
principles of implementation, transparency 
means clearly defining and widely publicizing 
policies, laws and procedures, and decisions 
in applicable languages and accessible 
formats.

ပို�င်််လင််� �ေင််သို့ာေု VGGTမှျိုး ၎င်ါး�၏ အရေးက္ခားင်ါးအထားည့််ရေးဖူး်ရေးရိ�
 မူျိုးဝးဒီ ဆိုယ်ာခွ�က်္ခာတွင်ွါး မှျိုးတ်ွသားး�ထားး�သားည့်််အတွး�င်ါး� ပွ်ငါး််လုံင်ါး�
 �မျိုးင်ါးသားးမုျိုး ဆိုး�သားည့််မှျိုးး ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�စွားး အဓးပု်းယ်ာဖွူငါး််ဆိုး�ထားး�ပြီးပီ်�၊
 သားငါး််ရေးတွး်သားည့််် �းသားးစားက္ခား�မျိုး�း�နှှငါး်် အး�လံုံ��က္ခာ အလုံယ်ွာတွကူ္ခာ
 ရိယူာအသံား���ပ်�နှး�င်ါးသားည့််် နည့််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခား� အသံား���ပ်�၍ က္ခာ�ယ်ာ
က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲ�ပ်န ် ်�ဖူန ် ်ရေး�၀ထားး�ရေးသားး မူျိုးဝးဒီမျိုး�း�၊ ဥပ်ရေးဒီမျိုး�း�နှှငါး်် 
လုံ�ပ််ထံား��လုံ�ပ််နည့််�မျိုး�း�၊ ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း� �ဖူစ်ားသားည့််။

Trespass: to go onto the land of another 
person without the owner’s permission. See 
“trespasser”.

ကိုု��မြေကိုုာ၀်င််မြေရာက်ိုေု သုို့�  မြေကိုုာန််င််�ေု ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုး
ပ်း�� ၎င်ါး�၏ ရေး�မျိုးသားး�  ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာသားည့််။ 

“က္ခာ���ရေးက္ခာ�း်သူား” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။

Trespasser: a person who goes onto another 
person’s land without the owner’s permission 
or in spite of the owner’s objection. See 
“squatter”.

ကိုု��မြေကိုုာသူ်ို့ ပ်း�င်ါးရှှိင်ါး၏ ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုးပ်း�� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးမှျိုး 
တွး��မျိုးစ်ားသားည့်််�က္ခား�မှျိုး ၎င်ါး�၏ ရေး�မျိုးသားး�  ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာသူား 

“ သူားတွပ်း�ပ်း�င်ါး ရေး�မျိုးရေးပ််တွင်ွါး ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုးရှှိး�� 
က္ခာ���ရေးက္ခာ�း်ရေးနထားး�င်ါးသူား” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။
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Unique parcel identifier: a number (or 
sometimes a combination of numbers and 
letters) that identifies a land parcel in a 
certain area and that is used only for that 
land parcel. Parcel identifiers sometimes 
incorporate letters or numbers referring to 
the administrative area, such as the district or 
province.

ထူိ��ခံာ�မြေသို့ာ မြေ�ေကို�က်ို အေှတ််အသို့ာ�ေုာ� ဧရိးယားတွစ်ားခွ�အတွင်ွါး�
ရှှိး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာတွစ်ားကွ္ခာက်္ခာက္ခား� သားးသားးထားင်ါးရှှိး�ရေးစားပြီးပီ်� အဆိုး�ပ်း ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ
အတွက်ွ္ခာသားး အသံား���ပ်�ရေးသားး နပံ်းတ်ွ (သားး� မျိုးဟု�တ်ွ တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိတွင်ွါး 
နပံ်းတ်ွနှှငါး်် စားးလံုံ��မျိုး�း� အစား�)။

ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာအမှျိုးတ်ွအသားး�မျိုး�း�တွင်ွါး ခွရုး� င်ါး သားး� မျိုးဟု�တ်ွ နယ်ာရေး�မျိုးက္ခာ�်သားး�
ရေးသားး စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး ဧရိးယားက္ခား� ရိည့််ညွှနှ�်သားည့််် နပံ်းတ်ွမျိုး�း� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ 
စားးလံုံ��မျိုး�း� တွစ်ားခွးတွစ်ားရံိ ထားည့်််သွားင်ါး�ရေးလုံ ်ရှှိးသားည့််။

Urban planning: an approach to 
investigating and making decisions about 
how land will be used in urban areas, 
whether for housing, commerce, recreation 
or other purposes. It aims to take into 
account all the urban society’s needs and 
identify land that can be used to meet those 
needs in the most efficient and harmonious 
way. 

ဂြိုေု��ပို စီ�ေံကုိုန်�် ပြီးမျိုးး��ပ်ဧရိးယားမျိုး�း�တွင်ွါး ရေး�မျိုးက္ခား� လုံရူေးနအးမ်ျိုး၊
 စီား�ပွ်း�ရေးရိ�၊ အပ်န�်ရေး�ဖူရေးရိ� သားး� မျိုးဟု�တ်ွ အ�ခွး� ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း�
အတွက်ွ္ခာ မျိုးည့််သားး�  သံား��မျိုးည့််က္ခား� စံား�စားမ်ျိုး�စားစ်ားရေးဆို�ပြီးပီ်� ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာခွ�
သားည့််် ခွ�ဉ််း�က္ခာပ််မုျိုးတွစ်ားခွ��ဖူစ်ားသားည့််။ 

ပြီးမျိုးး��ပ်လ့ုံအဖ့ူ�အစားည့််�မျိုး�း�၏ လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အး�လံုံ��က္ခား�
 ထားည့်််သွားင်ါး�စားဉ််း�စားး�ပြီးပီ်� အဆိုး�ပ်း လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ထားးရေးရိးက်္ခာမုျိုး
 အရှှိးဆံို��နှှငါး်် လုံး�က်္ခာရေးလုံ�းညီ့်ရေးထွားအ�ဖူစ်ားဆံို�� ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရေးပ်�နှး�င်ါးမျိုးည့််် 
ရေး�မျိုးရေးနရိးက္ခား� ရေးဖူး်ထား�တ်ွရိန ်ရိည့််ရွိယ်ာသားည့််။

Urbanization: the process of the 
development of towns and cities, usually 
associated with increased populations.

ဂြိုေု��ပိုခံု�ဲထိ�င််�ခံင််� သုို့�  ေဟု�တ်် ဂြိုေု��ပိုပံို�စံီသို့�င််��ခံင််�

မျိုး�း�ရေးသားးအး��ဖူငါး်် လုံဦူး�ရေးရိ တွး��တွက်္ခာလုံးမုျိုးနှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးသားး ပြီးမျိုးး�
ငါးယ်ာမျိုး�း�နှှငါး်် ပြီးမျိုးး�ကြီးကီ္ခာ�မျိုး�း�၏ ဖံ့ူဖြိုးပြီးဖူး��ရေးရိ� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဉ််း။

Use right: one of the main elements of 
ownership, the use right gives the owner 
the right to occupy and do things on the 
property. A holder of a use right may not 
have the right to sell the property, etc.

အသံို့���ပို�ခံ�င််် ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး၏ အဓးက္ခာအပ်း�င်ါး�မျိုး�း�ထား�မှျိုး တွစ်ားခွ��ဖူစ်ားပြီးပီ်�
 အသံား���ပ်�ခွွငါး််သားည့်် ပ်း�င်ါးရှှိင်ါးက္ခား� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးပ်စားစည့််�ရေးပ််သားး�  ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာ
ရေးနထားး�င်ါး လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးခွွငါး်် ရေးပ်�သားည့််။ အသံား���ပ်�ခွွငါး််က္ခား� ရိရှှိးထားး�သူားသားည့်် 
ပ်စားစည့််�က္ခား� ရေးရိးင်ါး�ခွ�ခွွငါး်် စားသားည့််တွး�  မျိုးရှှိးပ်း။

Usufruct: in civil law systems, the word 
meaning “use right” (to use the land). See “use 
right”.

အ�ခံာ�သူို့တ်စ်ီဦး�ပုို�င််ပိုစီစည်�်ကုို�  အသံို့���ပို�ခံ�င််် ၊ အကိုု�ု�ခံံစီာ�ခံ�င်််၊ 

တွရိး�မျိုးဥပ် ရေးဒီ စားနစ်ားမျိုး�း�တွင်ွါး “အသံား���ပ်�ခွွငါး််” ဟု� အဓးပု်းယ်ာရိ
သားည့််် စားက္ခား�လံုံ�� (ရေး�မျိုးက္ခား� အသံား���ပ်�ရိန)်။

“အသံား���ပ်�ခွွငါး််” က္ခား� �က္ခာည့်််ပ်း။
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Zoning: a planning procedure where a 
designated zone is allocated for a specified 
use or uses. Zoning is a commonly used 
approach to planning that identifies the 
uses to which the zoned land may be put 
and specifies the type, amount and location 
of that development. Its aim is to promote 
orderly use and development and also to 
reduce or avoid inconsistent uses adjacent to 
one another.

ဇု�န်သ်ို့တ််ေှတ််�ခံင််� သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�ရေးသားး ဇူး�နက်္ခား� သားတ်ွမှျိုးတ်ွထားး�
ရေးသားး အသံား���ပ်�မုျိုး(မျိုး�း�)အတွက်ွ္ခာ ခွွ�ရေးဝသားည့််် စီားမံျိုးက္ခားန�်ရေးရိ�ဆွို�သားည့်််
 လုံ�ပ််ထံား��လုံ�ပ််နည့််�။ 

ဇူး�နသ်ားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�မှျိုးး စီားမံျိုးက္ခားန�်ရေးရိ�ဆွို��ခွင်ါး�တွင်ွါး အသံား���ပ်�မျိုး�း�ရေးသားး
 ခွ�ဉ််း�က္ခာပ််မုျိုး �ဖူစ်ားပြီးပီ်� မျိုးည့််သားည့်််ဇူး�နရ်ေး�မျိုးက္ခား� မျိုးည့််သားး� အသံား��ခွ�မျိုးည့််က္ခား�
 သားတ်ွမှျိုးတ်ွရေးဖူး်ထား�တ်ွပြီးပီ်� ဖံ့ူဖြိုးပြီးဖူး��မုျိုးလုံ�ပ််ငါးန�်၏ အမျိုး� း��အစားး�၊ ပ်မျိုးးဏ်
နှှငါး်် တွည့််ရေးနရိးက္ခား� သားတ်ွမှျိုးတ်ွသားည့််။ ၎င်ါး�၏ ရိည့််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမှျိုးး 
စားည့််�က္ခာမ်ျိုး�တွက္ခာ� သံား��စွား�ရေးရိ�နှှငါး်် ဖံ့ူဖြိုးပြီးဖူး��ရေးရိ�က္ခား� �မျိုးငှါး််တွင်ါးရိနနှ်ှငါး်် ထားးစားပ််
ရေးနရေးသားး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�တွင်ွါး က္ခား�က်္ခာညီ့်မုျိုး မျိုးရှှိးရေးသားး အသံား���ပ်�မုျိုးမျိုး�း�
က္ခား� ရေးလုံားခ်ွ�ရိန ်သားး� မျိုးဟု�တ်ွ ရေးရှှိးင်ါးရှှိး�ရိန ်�ဖူစ်ားပ်းသားည့််။
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အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား
က္ခာ�လုံသားမျိုးဂုျ စားး�နပ််ရိးက္ခာားနှှငါး်် စားး�က်္ခာပ်� း��ရေးရိ�အဖ့ူ� (FAO)၊  ၂၀၁၃၊
  �းသားးစားက္ခား�ရေးပ်းင်ါး�စံား�အတွက်ွ္ခာ ရေး�မျိုးယားငါးးှ�ရိမ်ျိုး�မုျိုး ဆိုး�င်ါးရိးအဓးပု်းယ်ာ
တွ ူစားက္ခား�လံုံ��မျိုး�း� စား�စားည့််�မုျိုး။ FAO၊ ရေးရိးမျိုး 
www.fao.org/3/a-x2038e.pdf တွင်ွါး �က္ခာည့်််ရှုရုုနှး�င်ါးပ်းသားည့််။

က္ခာ�လုံသားမျိုးဂုျ စားး�နပ််ရိးက္ခာားနှှငါး်် စားး�က်္ခာပ်� း��ရေးရိ�အဖ့ူ� (FAO)၊ ၂၀၁၆၊ 
တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးရေးသားး ရေး�မျိုးယားစီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုးနှှငါး်် ဥပ်ရေးဒီ၊ 
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နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား တွး�င်ါး�တွးရေးရိ� ပ်ည့်းရှှိင်ါးမျိုး�း� အသားင်ါး� (FIG)၊ ကွ္ခာင်ါး�ရေး�မျိုးပံ်�
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IPCC၊ ၁၉၉၉၊ ရေး�မျိုးယားအသံား��ခွ�မုျိုး၊ ရေး�မျိုးယားအသံား��ခွ�မုျိုး ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးနှှငါး်် 
သားစ်ားရေးတွးဆိုး�င်ါးရိး အထူား� အစီားရိင်ါးခံွစားး။  
www.grida.no/climate/ipcc/land_use/index.htm တွင်ွါး �က္ခာည့်််ရှုရုုနှး�င်ါး
ပ်းသားည့််။

ဥရေးရိးပ်နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ က္ခာ�လုံသားမျိုးဂုျ စီား�ပွ်း�ရေးရိ� ရေးက္ခား်မျိုးစ်ားရှှိင်ါး
 (UNECE)၊ ၁၉၉၆၊ ရေး�မျိုးယားစီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး လုံမ်ျိုး�ညွှနှမု်ျိုးမျိုး�း�။ နယူာ�ရေးယားက်္ခာ
။ 
www.unece.org/fileadmin/DAM/him/documents/Publications/
land.administration.gui delines.e.pdf တွင်ွါး �က္ခာည့်််ရှုရုုနှး�င်ါးပ်းသားည့််။

UN Women က္ခာ�း�မျိုးရေးရိ�ရိး တွန�်တွညီူ့်မျိုးာမုျိုး ခွက်္ခာဆိုစ်ားဖွူငါး််ဆိုး�ခွ�က်္ခာ
 က္ခား�  https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.
php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey=&sortorder= တွင်ွါး
 �က္ခာည့်််ရှုရုုနှး�င်ါးပ်းသားည့််။
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