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Introduction

နိိဒါါန််

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).

အမျိုး� း��သားး� စား�းနပ်် ရိိက္ခာာ� ဖူူလုံံရေး
� �းအတွွက်် မြေ�ေယာာ၊ သားး�ငါးး� နှှင့်�်
သစ်် တော�ာများ�း�နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�အား
် း� တာာဝန််ခံံသည့််�
စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုုအတွွက်် စေ�တနာာဖြ�င့််� တန််ဖိုးး��ထားး�၍ လိုု�က််နာာကျျင့်�သုံးး
် ��
သင့််�သော�ာ လမ်းး�ညွှှန်ချျက်
်
်များ�း� (VGGT) နှှင့်�် ဆက််စပ်် သော�ာ မြေ�ေယာာ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ဆို
် ု�င််ရာာ စကားး�လုံးး��များ�း�ကိုု� နား�းလည််စေ�ရေး�း အထော�ာက််
အပံ့့� ဖြ�စ်် စေ�ရန် ် ဤခက််ဆစ််ကိုု� ပြု�ုစုုခဲ့့�ပါါသည််။
ဤစာာအုုပ်် တွင်
ွ ် အခြား�း� ခက််ဆစ််များ�း� (ရည််ညွှန်းး
ှ �ချျက််များ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�
ရန််) နှှင့်�် VGGTတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�သော�ာ စကားး�လုံးး��များ�း�သာာမက
မြေ�ေယာာ အုုပ်် ချုု�ပ်် ရေး�း၊ မြေ�ေယာာ စီီမံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �ရေး�းနှှင့်�် မြေ�ေယာာ ဥပဒေ�စီီ ရင််
ပြ�ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ရေး�းများ�း�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သော�ာ အခြား�း�စကားး�လုံးး��
များ�း�ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ပါါသည််။ အခြား�း� ခက််ဆစ််ဖွွင့်�ဆို
် ု�ချျက််
များ�း�၏ သဘော�ာသဘာာဝအတိုု�င်းး� ဤခက််ဆစ််ဖွွင့်�ဆို
် ု�ချျက််သည််
လည်းး� မြေ�ေ-ယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ဆို
် ု�င််ရာာ သဘော�ာတရား�းများ�း�ကိုု� ရှု�ုထော�ာင့်�်
တစ်် ခုုမှှ ကြ�ည့််�မြ�င််ထားး�သည်် ဖြ�စ်် သဖြ�င့်�် ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းသော�ာ
အမြ�င််များ�း� ရှိိ�ကော�ာင်းး� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။

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.

1

A
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�ေယာာကိုု� လက်် လှှမ်းး �မှီီ� ရရှိိ�ရေး�း သို့့�မဟုုတ်် မြေ�ေယာာပိုု� င််ဆိုု�င််မှုု

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.

တာာဝန််ခံံမှုု လူူတစ််ဦးးတစ်် ယော�ာက််သည်် ၎င်းး�၏ လုုပ်် ရပ်် များ�း�
သို့့�မဟုုတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� (သို့့�မဟုုတ်် လုုပ်် ဆော�ာင််ရန် ်
ပျျက််ကွွက််မှုု သို့့�မဟုုတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန် ် ပျျက််ကွွက််မှုု) အတွွက််
တာာဝန််ရှိိ�မှုု နှှင့်�် မှား��းယွွင်းး�သော�ာ၊ သမာာသမတ််မကျျသော�ာ သို့့�မဟုုတ််
ဥပဒေ�နှှင့်�အ
် ညီီ မဟုုတ််သော�ာ လုုပ်် ရပ်် များ�း� လုုပ်် ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
သို့့�မဟုုတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ချျမှှတ််ခြ�င်းး�အတွွက်် ကျျခံံ ရမည့််�
ပြ�စ်် ဒဏ််များ�း� သို့့�မဟုုတ်် နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�တာာဝန််များ�း�အတွွက််
တာာဝန််ရှိိ�ခြ�င်းး�။

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

အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး� အချျက််အလက််များ�း�နှှင့်�် ဥပဒေ�တို့့� ကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပြီး�း � ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး� လုုပ်် ငန်းး�စဉ််

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”.

လယ််ယာာမြေ�ေအမည််ပေါ�ါက်် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး� မြေ�ေကွွက််
နယ််နိိမိိတ်် အတိုု�င်းး�အတာာများ�း�၊ ပိုု�င်ဆို
် ု�င်သူ
် ူ အမည််ပေါ�ါက််နှင့်
ှ �်
မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�တို့့
် � ကိုု� တရား�းဝင်် သတ််မှှတ််ပြီး�း� အစိုးး��ရ
မှှတ််တမ်းး�တွွင်် ရေး�းသွွင်းး�ခြ�င်းး�တို့့� ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင်သ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််

Administrative framework: see
“organizational framework”.

စီီမံံ အုုပ််ချုု�ပ်် ဆိုု�င််ရာာ မူူ ဝါါဒဘော�ာင်် “အဖွဲ့့�အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒ
ဘော�ာင််” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�င့််�သော်�်� လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�သော်�်�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ လက််ဆော�ာင််အဖြ�စ််သော်�်� လည်းး�ကော�ာင်းး�
၊ ဓလေ့�့ထုံးး��စံံ ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အခြား�း� ရပိုု�င််ခွွင့်�ကြော
် ��ာင့််�
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� လူူတစ််ဦးးမှှ မြေ�ေယာာကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််၊ နေေထိုု�င််၊
အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�် ရှိိ�ခြ�င်းး�။
မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း စီီ မံံချျက််များ�း�သည်် မြေ�ေယာာ
အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�မ
် ရှိိ�သူူများ�း�အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�် တိုးး�� တက််ရရှိိ�လာာစေ�
ရန်် ရည််ရွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�ပါါသည််။ “မြေ�ေယာာ ပြ�န််လည်် နေေရာာ
ချျထားး�ခြ�င်းး�” နှှင့်�် “မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ဆို
် ု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
” များ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

VGGT၏ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ရေး�း မူူဝါါဒ ဆယ််ချျက််မှှ မှှတ််သားး�
မိိသည််မှာာ� တာာဝန််ခံံမှုု ဆိုု�သည််မှာာ� လူူတစ််ဦးး၊ အများ�း�ပြ�ည််သူူ
ဆိုု�င််ရာာ အေ�ဂျျင််စီီများ�း� နှှင့်�် အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လှုုပ််ရှား��းသူူများ�း�
ကိုု� ၎င်းး�တို့့� ၏ လုုပ်် ရပ်် များ�း� နှှင့်�် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�အတွွက်် တရား�း
ဥပဒေ� စိုးး��မိုးး��ရေး�း မူူဝါါဒများ�း�နှှင့်�် အညီီ တာာဝန််ယူူစေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််
ပါါသည််။

။

အမည််ပေါ�ါက်် ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု လက််မှှတ်် ထုုတ််ပေး�းလေ့�့
ရှိိ�ပါါသည််။ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�တွွင်် မြေ�ေကွွက်် နယ််နိိမိိတ််
အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့်�် ရပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� မပြု�ုဘဲဲ
အတိုု�င်းး�အတာာ တည််နေေရာာများ�း�နှှင့်�် ရှိိ� ပြီး�း �သော�ာ ရပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းခြ�င်းး�သာာ ဖြ�စ်် ပါါသည််။ “ပိုု�င္ဆို�ု���င္မှုု� မွွတ္ပံု��
�
�
ု တင္ျ
� ျ
ခင္း��း” နှှင့်�် “ကနဦးး မြေ�ေယာာမှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�” လိုု�႔ ဟုုလည်းး� ခေါ်�်
ဆိုု�သည််။ အဆိုု�ပါါ လုုပ်် ငန်းး�ကိုု� ရံံ ဖန်ရံ
် ံ ခါါ သို့့�မဟုုတ်် စနစ်် တကျျ
နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� လုုပ်် ဆော�ာင််နိုုင်
� ်ပါါသည််။ “ရံံ ဖန်ရံ
် ံ ခါါ မှှတ််ပုံံ�တင််
ခြ�င်းး�” နှှင့်�် “စနစ်် တကျျ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�” တို့့� ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�
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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”.

ပိုု� င််ရှှင််၏ သဘော�ာဆန္ဒဒမပါါဘဲဲ ပိုု� င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး� အခြား�း�သူူတစ််ဦးး
ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ မြေ�ေကိုု� အဆိုု�ပါါ ပုုဂ္ဂိုု��လ််၏ ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
် မပါါဘဲဲ ဝင််
ရော�ာက််နေေထိုု�င််ခြ�င်းး�၊ “ကျူးး��ကျော်�်��ခြ�င်းး�” ဟုုလည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�သည််။

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”.

စိုု� က််ပျိုး�း��မြေ�ေ ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� မြေ�ေယာာကိုု� အထူးး�သဖြ�င့််�
စိုု�က််ပျိုး� း��မြေ�ေကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း နှှင့်�/် သို့့� လူူမှုုရေး�း
အကျိုးး���အမြ�တ််ရရှိိ�စေ�ရန််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုမှုုပုံံ�စံံ ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််
ရည််ရွွယ််ပြု�ုလုုပ်် သော�ာ လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�နှှင့်�် အပြော��ာင်းး�အလဲဲ
များ�း� အားး�လုံးး��။

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

နိုု�င််ငံံခြား�း�သားး� အခြား�း�နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ်် သည့််� နိုု�င််ငံံခြား�း�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”.

ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�
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ကျူးး��ကျော်�်��ဝင််ရော�ာက််သူူ၊ ကျူးး��ကျော်�်��နေေထိုု�င််သူူ သို့့�မဟုုတ်် သူူတ
ပါးး�ပိုု�င်် မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
်မရှိိ�ဘဲဲ ကျူးး��ကျော်�်��နေေထိုု�င််သူူ မှှ
ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�သည်် ပိုု�င််ရှှင််၏ ဆန္ဒဒကိုု� ဆန့် �ကျျင််
်
သည့််� သဘော�ာရှိိ�
နေေခြ�င်းး� ဖြ�စ်် ပါါသည််။ ပိုု�င််ရှှင််၏ သဘော�ာဆန္ဒဒမပါါဘဲဲ ကာာလ
ရှှ ည်် ပိုု�င််ဆိုု�င််လာာခြ�င်းး�သည်် (ကာာလအတိုု�င်းး�အတာာကိုု� ဥပဒေ�
တွွင်် သတ််မှှတ််ထားး�လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််) ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််သူူကိုု�
များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့်�ကဲ့့�သို့့
်
� သော�ာ ရပိုု�င််ခွွင့်�်
များ�း� ပေး�းအပ်် လေ့�့ ရှိိ�သည််။ သို့့�သော်�်�လည်းး� အချို့� ့�သော�ာ ဥပဒေ�
စနစ်် များ�း�တွွင်် ကာာလရှှ ည်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�မှှ အခြား�း�သူူပိုု�င််မြေ�ေပေါ်�်
အထူးး�အကျိုးး���ခံံ စား�းခွွ င့်�များ
် �း� ဖန််တီးး�ပေး�းလေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ “ကာာလ
သတ််မှှတ််ချျက််”၊ “ကုုစား�းခြ�င်းး�” နှှင့်�် “သူူတပါးး�ပိုု�င်် မြေ�ေပေါ်�်တွွင််
ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
်မရှိိ�ဘဲဲ ကျူးး��ကျော်�်��နေေထိုု�င််ခြ�င်းး�” တို့့� ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

လယ််မြေ�ေ ပုံံ�စံံပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� အစီီ အမံံ ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�မှာာ�
ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� စိုု�က််ပျိုး� း��ရေး�း လုုပ်် ငန်းး� ထုုတ််လုုပ်် နိုုင်
� ်မှုု အဆင့််�
များ�း�ကိုု� အရည််အတွွက််သာာမက အရည််အသွေး�း�ပါါ တိုးး�� တက််စေ�
ရန််နှှင့်�် စိုု�က််ပျိုး� း��ရေး�း ထွွက််ကုုန်များ
် �း� ထုုတ််လုုပ်် သူူတို့့�၏ လူူနေေမှုု
အဆင့််�များ�း�ကိုု� မြှ�ှင့်�တင်
်
်ရန် ် ဖြ�စ်် ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ ပုံံ�စံံပြော��ာင်းး�လဲဲ
မှုုများ�း�တွွင်် မြေ�ေကိုု� ထပ်် မံံ ဖြ�န့် �ဝေ�ခြ�င်းး�နှှ
်
င့်�် မြေ�ေငှား��းရမ်းး�သုံးး��စွဲဲ� မှုု စနစ််
ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� လုုပ်် ငန်းး�အပိုု�င်းး�များ�း� ပါါဝင််လာာလေ့�့ ရှိိ�သည််။ “
မြေ�ေယာာ ပြ�န််လည််နေေရာာချျထားး�ခြ�င်းး�” နှှင့်�် “ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
ငှား��းရမ်းး�သုံးး��စွဲဲ�မှုု ပုံံ�စံံပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�” တို့့� ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�စ
် နစ်် မှှ ချျမှှတ််ထားး�သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�နှှင့်�်
အညီီ ပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးး (လူူပုုဂ္ဂို�ု�လ််ဖြ�စ််စေ� အဖွဲ့့�အစည်းး�ဖြ�စ််စေ�)ကိုု�
မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ချျမှှတ််ပေး�းနိုုင်
� ်သော�ာ အခွွ င့်�အာာဏာာ
်
အပ်် နှင်းး
ှ �
သည့််� လုုပ်် ငန်းး�စဉ််။
သုံးး��စွဲဲ� ခွွင့်�ကိုု
် � မူူလ အပ်် နှှင်းး�မှုုများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း � အချုု�ပ်် အခြာ�ာ
အာာဏာာ (နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ သို့့�မဟုုတ်် ဒေ�သခံံ အာာဏာာပိုု�င််၏
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� မြေ�ေသိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�၊ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ််
ပြ�န််လည််နေေရာာချျထားး�ခြ�င်းး�များ�း� ပြီး�း �နော�ာက်် ပြ�န််လည််နေေရာာ
ချျထားး�ခြ�င်းး�များ�း�မှှ သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� အခွွ င့်�အာာဏာာ
်
အပ်် နှင်းး
ှ �
နိုု�င််သည််။ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ကိုု
် � လူူပုုဂ္ဂို�ု�လ််တစ််ဦးးမှှ အခြား�း�တစ််
ဦးးသို့့� ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�၊ ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�၊ အမွေ�ေပေး�းခြ�င်းး� စသည့််�နည်းး�
လမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််�လည်းး� ခွဲဲ� ဝေ�နိုုင်
� ်သည််။ “မြေ�ေယာာ ပြ�န််လည်် နေေရာာ
ချျထားး�ခြ�င်းး�” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

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.

ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�

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.

အယူူ ခံံခြ�င်းး�

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.

ခုံံ� သမာာဓိိဖြ�င့််� စီီ ရင််ဆုံးး� �ဖြ�တ်် ခြ�င်းး�

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.

အတ္တတနော�ာ မတိိ ဆုံးး� �ဖြ�တ်် ချျက််ကြော��ာင့််� ဆုံးး� �ရှူံး�း��မှုု

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”.

ခန့်အ
� ် ပ်် ခြ�င်းး�

နှှစ််ခုု သို့့�မဟုုတ်် နှှစ််ခုုထက်် ပိုု�သော�ာ အခြေ�ေခံံ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု ပစ္စစည်းး� (
မြေ�ေကွွက်် ကဲ့့�သို့့�သော�ာ) များ�း�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် တစ််ခုုတည်းး�
ဖြ�စ်် အော�ာင်် စုုစည်းး�ခြ�င်းး�။
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�တွွင်် မြေ�ေကွွက်် နယ််နိိမိိတ်် အသစ်် သတ််မှှတ််
ချျက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သော�ာ ပုံံ�စံံ လိုု�အပ်် လေ့�့ ရှိိ� ပြီး�း � တစ်် ခါါတစ််ရံံ
တွွင်် မှှတ််ပုံံ�တင််ရန် ် လိုု�အပ်် လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ “စုုစည်းး�ခြ�င်းး�” နှှင့်�် “
ပေါ�ါင်းး�စပ်် ခြ�င်းး�” ဟုုလည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�ပါါသည််။ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�သည််
ခွဲဲ� စိိတ််ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ထပ်် မံံခွဲဲ� စိိတ််ခြ�င်းး�တို့့� နှှင့်�် ဆန့် �ကျျင််
်
ပါါသည််။
ကြီး�း�မား�းသော�ာ ပမာာဏအတွွက်် ဖြ�စ်် ပေါ်�်တတ််သည့််�
“မြေ�ေယာာစုုစည်းး�ခြ�င်းး�” ကိုု�လည်းး� ကြ�ည့််�ပါါ။

အာာဏာာပိုု�င််တစ််ဦးး၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� ၎င်းး�၏ အထက််
အာာဏာာပိုု�င််တစ််ဦးးမှှ ပြ�န််လည်် သုံးး��သပ်် ပြီး�း � ဥပဒေ�နှှင့်�အ
် ညီီ

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် အသစ်် ချျမှှတ််ရန် ် သို့့�မဟုုတ်် အာာဏာာပိုု�င််မှှ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� ပြ�င််ဆင််ရန် ် လုုပ်် ငန်းး�များ�း� လုုပ်် ဆော�ာင််သည့််�
လုုပ်် ငန်းး�စဉ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ အယူူခံံများ�း�ကိုု� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�
တရား�းရုံးး� �သို့့� ဦးးတိုု�က််လျှော�ာ�က််ထားး�သော်�်�လည်းး� စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုုဆိုု�င််ရာာ
အယူူခံံများ�း� သို့့�မဟုုတ်် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ်် ချျက််များ�း�ကိုု� အစိုးး��ရ
သို့့�မဟုုတ်် ပုုဂ္ဂဂလိိက ကုုမ္ပပဏီီများ�း�အတွွင်းး� တွွင််ပင်် လုုပ်် ဆော�ာင််နိုုင်
� ်
ပါါသည််။

တရား�းရုံးး� �ပြ�င််ပတွွင်် တစ််စုံံ�တစ််ယော�ာက််မှှ အချျက််အလက််များ�း�နှှင့်�်
ဥပဒေ�များ�း�ကိုု� ထော�ာက််ရှုုပြီး�း � ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျသည့််� အကဲဲဖြ�တ််
ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခြ�င်းး� ပုံံ�စံံ။
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုတွင်
ွ ် ပါါဝင််သူူများ�း�မှှ သဘော�ာတူူခြ�င်းး�ပေါ်�် မူူတည််
ပြီး�း � (သို့့�မဟုုတ်် ဥပဒေ�မှှ သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါက) အဆိုု�ပါါ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည်် တရား�းရုံးး� � ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ကဲ့့�သို့့� ဥပဒေ�အရ
အသက််ဝင်် နိုု�င််သည််။

ဥပဒေ� အခြေ�ေအမြ�စ််မရှိိ� သို့့�မဟုုတ်် လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း�ကိုု�
လိုု�က််နာာခြ�င်းး� မရှိိ�ဘဲဲ ဖြ�စ်် ပေါ်�်လာာသော�ာ ဆုံးး��ရှူံး�း��မှုု။
အဆိုု�ပါါ ဆုံးး��ရှူံး�း��မှုုများ�း�တွွင်် လူူပုုဂ္ဂို�ု�လ််များ�း�ကိုု� ၎င်းး�တို့့� ၏ အိိမ်် နှှင့်�်
မြေ�ေယာာများ�း�မှှ ထွွက််သွားး��ရန်် အတင်းး�အကြ�ပ်် မော�ာင်းး�ထုုတ််ခြ�င်းး�
သို့့�မဟုုတ်် ငါးး�ဖမ်းး�လုုပ်် ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ ရပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� စွွန့် �လွှ�ှ
် တ််စေ�
ခြ�င်းး�တို့့� ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အတင်းး�အကြ�ပ်် နှှင််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိိစ္စစများ�း� ပါါဝင််
သည််။

လူူတစ််ဦးးမှှ ၎င်းး�၏ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု ရပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� အခြား�း�သူူတစ််ဦးးသို့့�
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�သည့််� လုုပ်် ငန်းး�စဉ်် သို့့�မဟုုတ်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး �၊ ဥပမာာ
ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�။
“လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�
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Beneficiaries: those people who benefit
from a decision, programme or action.

အကျိုးး���ခံံ စား�းခွွင့်�် ရှိိ�သူူ များ�း� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််တစ််ခုု ၊ အစီီ အမံံ တစ််ခုု
သို့့�မဟုုတ်် လုုပ်် ရပ်် တစ််ခုုမှှ အကျိုးး���ခံံ စား�းခွွ င့်�် ရှိိ�သူူများ�း�။

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:

နယ််နိိမိိ တ်် သီးး�ခြား�း� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ�း� သို့့�မဟုုတ်် ဧရိိ ယာာများ�း�အကြား�း�
ခွဲဲ� ခြား�း�ထားး�မှုု။
နယ််နိိမိိတ််များ�း�ကိုု� မတူူသော�ာ စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု၊ ဥပဒေ�၊ မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ု
မှုု၊ မြေ�ေမျျက််နှာာ�ပြ�င််အနေေအထားး� စသည့််� သဘော�ာသဘာာဝမတူူ
သည့််� အချျက််များ�း�အကြား�း� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရန်် အသုံးး��ပြု�ုသည််။
နယ််နိိမိိတ််များ�း�ကိုု� ခွဲဲ� ခြား�း�သည့််� မျျဉ်းး�ပေါ်�်တွွင်် သို့့�မဟုုတ်် အနီးး�အနား�း
တွွင်် ပစ္စစည်းး�များ�း� ချျထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လည်းး�ကော�ာင်းး� သို့့�မဟုုတ်် မြေ�ေပုံံ�
ပေါ်�် သို့့�မဟုုတ်် ပုံံ�စံံပေါ်�်တွွင်် စိိတ္တတဇမျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး� တစ်် ကြော��ာင်းး�
ရေး�းဆွဲဲ� ၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� သတ််မှှတ််နိုုင်
� ်သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ
တိုု�င်းး�တာာရေး�းပညာာရှှ င််များ�း� အစည်းး�အရုံးး� � (FIG) မှှ နယ််နိိမိိတ််ကိုု�
အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� အဓိိပ္ပါါ�ယ်် သတ််မှှတ််ပါါသည််။
မြေ�ေကွွက််နယ််နိိမိိတ််ကိုု� မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ရုုပ််ဝတ္ထုု�ဖြ�င့််� မျျဉ်းး�သားး�
သတ််မှှတ််၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ကိုု�သြ�
ဒိိနိိတ်် စနစ််ကိုု� အခြေ�ေခံံ ပြီး�း� ကိိန်းး�ဂဏန်းး�ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� သတ််မှှတ််နိုုင်
� သည်
်
။် ကွွင်းး�မြေ�ေပုံံ�များ�း�၏ တိိကျျ
မှုုနှင့်
ှ �် စရိိတ််သည်် နယ််နိိမိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ချျက််ကိုု� မည််မျှှတိိတိိကျျကျျ
လိုု�အပ််သည်် ဆိုု�သည့််� အချျက််ပေါ်�် မူူတည်ပါါသည်
်
။် တိိကျျ
မှုုတွင်
ွ ် မြေ�ေတန််ဖိုးး��၊ မြေ�ေဆိုု�င်ရာာ
် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�် နိုု�င်ခြေ
် �ေ
နှှင့်�် စရိိတ််၊ အသုံးး��ပြု�ုသူူများ�း�အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ သတင်းး�
အချျက််အလက်် ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အချျက််များ�း�ကိုု� ထင််ဟပ််စေ�ရမည််
ဖြ�စ််ပါါသည်။် “အနား�းသတ်် အကျျယ််အဝန်းး�” ဟုုလည်းး� ခေါ်�်သည််။

• 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”.
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.

နယ််နိိမိိတ်် မှှတ််သားး�ချျက်် အရာာဝတ္ထုု�များ�း�ဖြ�င့််� မှှတ််သားး�ခြ�င်းး�တွွင််
မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် သဘာာဝအတိုု�င်းး� ဖြ�စ််စေ� လူူမှှ လုုပ်် ယူူ၍ ဖြ�စ်် စေ�
အမှှတ််အသားး�များ�း� သိိသာာစေ�မည့််� အရာာများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း �
မြေ�ေနေေရာာ သို့့�မဟုုတ်် ဧရိိ ယာာတစ်် ခုု ၏ နယ််နိိမိိတ်် နေေရာာကိုု� ပုံံ�သေ�
သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�။

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.

နယ််နိိမိိတ်် အမှှတ််အသားး� များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� နယ််နိိမိိတ််၏
ဦးးတည််ချျက်် ပြော��ာင်းး�သွားး��သည့််� အမှှတ််တွင်
ွ ် နယ််နိိမိိတ််၏
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နယ််နိိမိိတ်် မှှတ််သားး�ချျက််များ�း�ကိုု� မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�်တွွင်် မျျဉ်းး�များ�း� ကိုု�သြ�ဒိိ
နိိတ််များ�း�ဖြ�င့််�လည်းး� ပြ�သနိုု�င််သည််။

အမှှတ််ကိုု� ပြ�ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� သိိသာာစေ�မည့််� အရာာဝတ္ထုု�။
မည််သည့််�ပစ္စစည်းး�ကိုု�မဆိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သော်�်�လည်းး� ရေ�ရှှ ည််
တည််တံ့့�ပြီး�း � ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ရန်် မလွွယ််ကူူသည့််� ပစ္စစည်းး� ဖြ�စ်် သင့်�်
ပါါသည််။ နယ််နိိမိိတ််ကိုု� သတ််မှှတ််ရန် ် သိိသာာသည့််�အရာာများ�း� မရှိိ�
သည့််� အခါါတွွင်် နယ််နိိမိိတ်် အမှှတ််အသားး�များ�း�မှာာ� အလွွန် ် အရေး�း
ပါါပါါသည််။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

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”.
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အဆော�ာက်် အအုံံ� ခွွင့််�ပြု�ုချျက်် အဆော�ာက််အအုံံ ဆော�ာက်
�
်လုုပ်် ရန် ်
လျှော�ာ�က််ထားး�လာာမှုုကိုု� လေ့�့လာာစုံံ�စမ်းး �ပြီး�း � ဥပဒေ�နှှင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�
များ�း�မှှ ချျမှှတ််ထားး�သည့််� စံံ နှုု�န်းး�များ�း�နှှင့်�် ကိုု�က််ညီီမှုု ရှိိ�မရှိိ� တိုု�က််ဆိုု�င််
စစ််ဆေး�း အကဲဲဖြ�တ််သည့််� အစိုးး��ရလုုပ်် ငန်းး�စဉ််။
ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� အားး�လုံးး��မှှန်ကန်
်
ပါါက
်
အစိုးး��ရမှှ ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
်
စာာရွွ က််စာာတမ်းး �တစ်် ခုု ထုုတ််ပေး�းပါါသည််။ “ဆော�ာက််လုုပ်် ခွွင့်�”
် ဟုု
လည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�သည််။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�
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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:

ကွွင်းး�မြေ�ေပုံံ� သို့့�မဟုုတ်် ကွွက်် စိိ တ်် မြေ�ေပုံံ� မြေ�ေယာာခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုုအတွွက််
ရည််ရွွယ််အသုံးး��ပြု�ုသည့််� မြေ�ေကွွက််များ�း�ပေါ်�် အခြေ�ေခံံ သည့််� အရေး�း
ပါါသည့််� မြေ�ေယာာစီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု မှှတ််တမ်းး �။ နိုု�င််ငံံတကာာ တိုု�င်းး�တာာ
သူူများ�း� အစည်းး�အရုံးး� � (FIG) မှှ ကွွင်းး�မြေ�ေပုံံ�ကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�
သတ််မှှတ််သည််။
ကွွင်းး�မြေ�ေပုံံ� ဆိုု�သည််မှာာ� မြေ�ေကွွက််ကိုု� အခြေ�ေခံံ ပြီး�း � မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ
အချျက််များ�း� (ရပိုု�င််ခွွင့်�၊် သတ််မှှတ််ချျက််များ�း� နှှင့်�် တာာဝန််ရှိိ�မှုုများ�း�
) မှှတ််တမ်းး �ပါါဝင််သော�ာ မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ နော�ာက််ဆုံးး��အခြေ�ေအနေေ
အချျက််အလက််များ�း� ပါါဝင််သည့််� စနစ်် ဖြ�စ်် ပါါသည််။ ယေ�ဘုုယျျ
အားး�ဖြ�င့််� ကွွင်းး�မြေ�ေပုံံ�တွင်
ွ ် မြေ�ေကွွက််များ�း�၏ ပုံံ�သဏ္ဍာာန်် ကိုု� ကွွင်းး�
မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�်တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း � မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ အချျက််များ�း�၏ သဘော�ာ
ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည့််� အခြား�း� မှှတ််တမ်းး �များ�း�နှှင့်�် ချိိ�တ််ဆက််ထားး�ကာာ
အဆိုု�ပါါ မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ အချျက််များ�း�ကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူ သို့့�မဟုုတ််
ထိိန်းး�ချုု�ပ်် ခွွင့်�ရှိ
် ိ�သူူ နှှင့်�် မြေ�ေကွွက််တန်ဖိုး
် း��နှှင့်�် ပြ�င််ဆင််မှုုများ�း�လည်းး�
ပါါဝင််သည််။ ကွွင်းး�မြေ�ေပုံံ�များ�း�ကိုု� ငွေ�ေကြေး��းရည််ရွွယ််ချျက််များ�း� (
ဥပမာာ တန််ဖိုးး��သတ််မှှတ််ရန်နှ
် င့်
ှ �် မြေ�ေယာာခွွ န် ် သတ််မှှတ််ရန်)် ၊ ဥပဒေ�
ကြော��ာင်းး� ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�၊ မြေ�ေယာာနှှင့်�် မြေ�ေယာာအသုံးး��ချျမှုုကိုု�
စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �ရာာတွွင်် အထော�ာက််အပံ့့�ပြု�ုစေ�ရန်် (ဥပမာာ စီီ မံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�
ခြ�င်းး�နှှင့်�် အခြား�း� စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�) နှှင့်�်
ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�သော�ာ ဖွံ့့�ဖြိုး��း��မှုု နှှင့်�် ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ကာာကွွယ််ရေး�း
အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််စေ�ရန် ် ရည််ရွွယ််လုုပ်် ဆော�ာင််သည််။

• A cadastre is normally a parcel based and upto-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.
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”

ကွွက်် စိိ တ်် မြေ�ေပုံံ� သို့့�မဟုုတ်် ကွွင်းး�မြေ�ေပုံံ� အညွှှန်းး�မြေ�ေပုံံ� ဒေ�သတစ််
ခုုအတွွင်းး�ရှိိ� မြေ�ေယာာများ�း�၏ မြေ�ေကွွက်် နယ််နိိမိိတ််များ�း�၊ စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု
ဆိုု�င််ရာာ နယ််နိိမိိတ််များ�း�၊ ထူးး�ခြား�း�သော�ာ မြေ�ေကွွက်် အမှှတ််အသားး�
များ�း�၊ လမ်းး�များ�း�နှှင့်�် စီီမံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုုဆိုု�င််ရာာ အမည််များ�း� ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သော�ာ မြေ�ေပုံံ�။

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.

ကွွက်် စိိ တ်် မြေ�ေပုံံ� သို့့� အခွွန််တော်�်�မြေ�ေပုံံ� \မြေ�ေကွွက််တစ််ကွွက််၏
နယ််နိိမိိတ််များ�း�၊ ၎င်းး�၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် အကွွက််အမှှတ််နှှင့်�် တစ်် ခါါတစ််ရံံ
တွွင်် ထိုု�မြေ�ေကွွက််နှှင့်�် ထိိစပ်် နေေသော�ာ မြေ�ေကွွက််များ�း�နှှင့်�် လမ်းး�များ�း�
၏ အသေး�းစိိတ််အချျက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည့််� တရား�းဝင်် မြေ�ေပုံံ�
ဖြ�စ်် သည််။ ကွွင်းး�မြေ�ေပုံံ�ပြ�မြေ�ေပုံံ�တွင်
ွ ် အဆော�ာက််အအုံံ များ
� �း� ကဲ့့�သို့့�
သော�ာ မြေ�ေယာာအသုံးး��ချျမှုုကိုု�လည်းး� ပြ�သနိုု�င််သည််။

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

ကွွက်် စိိ တ်် မြေ�ေပုံံ� သို့့�မဟုုတ်် အခွွန််တော်�်�မြေ�ေတိုု�င်းး�တာြ�ြ�ခင်းး�
လုုပ်် ငန်းး� မြေ�ေကွွက်် နယ််နိိမိိတ််များ�း�နှှင့်�် အခြား�း�အရာာများ�း�ကိုု�
ဖော်�်�ထုုတ်် သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊ တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�နှှင့်�် မှှတ််တမ်းး �တင််ခြ�င်းး�

Certificate: see “land certificate”.

လက်် မှှတ်် “မြေ�ေယာာလက််မှှတ််” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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မြေ�ေယာာမှှတ််တမ်းး�တွွင်် မှှတ််ပုံံတင်
�
ထား
် း�သော�ာ မြေ�ေယာာများ�း�အားး�လုံးး��ကိုု�
ဖော်�်�ပြ�သည့််� မြေ�ေပုံံကိုု
� � “မှှတ််တမ်းး�အညွှှန်းး�မြေ�ေပုံံ”
� ဟုု ခေါ်�်ဆိုုသည်
�
။်
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

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”.

စုုပေါ�ါင်းး� ပိုု� င််ဆိုု�င််မှုု လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် အခွွ င့်�အ
် ရေး�းများ�း� ကိုု� ရရှိိ� ထားး�
သူူများ�း�သည်် လူူတစ််စုု သို့့�မဟုုတ်် အဖွဲ့့�အစည်းး�တစ်် ခုု ၏ အဖွဲ့့�ဝင််
များ�း� ပါါဝင််သည့််� အစုုအပေါ�ါင်းး�တစ်် ခုုမှှ ပိုု�င််ဆိုု�င််သည််ဟုု ရှှ င်းး�လင်းး�
စွာာ� သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ အနေေအထားး� ဖြ�စ်် ပါါသည််။ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
များ�း�ကိုု� အဖွဲ့့�ဝင််များ�း�၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအတွွက်် ပိုု�င််ဆိုု�င််သည််။

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”.

ဘုံံ�ပစ္စစည်းး� မြေ�ေယာာကိုု�လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် အခွွ င့်�အ
် ရေး�းများ�း� သို့့�မဟုုတ််
အခြား�း� သဘာာဝအရင်းး�အမြ�စ်် တစ်် ခုုခုုကိုု� အသုံးး��ချျ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်

Common rights: rights held in common
property.

ဘုံံ�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�များ�း
် � ဘုံံ�ပစ္စစည်းး�အတွွက်် ရရှိိ� ထားး�သော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
များ�း�။

Commons: a term used to describe common
property.

ဘုံံ� ဘုံံ�ပစ္စစည်းး�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရာာတွွင်် သုံးး��သော�ာ စကားး�လုံးး��။

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”.

အစုုအဖွဲ့့� ပိုု� င််ဆိုု�င််မှုု လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် အခွွ င့်�အ
် ရေး�းများ�း� ကိုု� လူူမှုုအစုုအဖွဲ့့�
တစ်် ခုုလုံးး�� မှှ ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�။

THE ABC OF LAND TENURE

ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�ကိုု� ထိုု�အစုုအပေါ�ါင်းး�မှှ တစ်် ခါါတစ််ရံံတွင်
ွ ် ဆန္ဒဒမဲဲ
ပေး�းသည့််� စနစ်် ဖြ�င့်�် စုုပေါ�ါင်းး� လုုပ်် ဆော�ာင််သည််။ အဖွဲ့့�ဝင််များ�း�သည််
တစ်် ခါါတစ််ရံံ ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သော်�်�လည်းး� အစုုအပေါ�ါင်းး�၏ ပိုု�င််ဆိုု�င််
မှုု သဘာာဝသည်် မပြော��ာင်းး�မလဲဲ ရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ “ဘုံံ�ပစ္စစည်းး�”
နှှင့်�် “ဘုံံ�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု” တို့့� ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

ကိုု� လူူတစ််စုု သို့့�မဟုုတ်် တရား�းဝင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ အစုု
အဖွဲ့့� အတွွင်းး�မှှ ပါါဝင််သူူတိုုင်းး
� �သည်် အခြား�း�အဖွဲ့့�ဝင််များ�း� နည်းး�တူူ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် တူူညီီစွာာ� ရှိိ�ခြ�င်းး�။

အစုုအဖွဲ့့�သည်် အဆိုု�ပါါ ဘုံံ�ပစ္စစည်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�နှှင့်�် ထိိန်းး�ချုု�ပ်် မှုုများ�း�ကိုု� တစ်် ခါါတစ််ရံံတွင်
ွ ် ဆန္ဒဒ
မဲဲကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�ဖြ�င့််� စုုပေါ�ါင်းး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ပြီး�း � ဘုံံ�ပစ္စစည်းး�ကိုု� အဖွဲ့့�ဝင််
မှှ အပ အသုံးး��မပြု�ုနိုု�င််စေ�ရန် ် လုုပ်် ဆော�ာင််နိုုင်
� ်သည််။ “အစုုအဖွဲ့့�
ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

တစ်် ခါါတစ််ရံံတွင်
ွ ် စား�းကျျက််မြေ�ေနှှင့်�် သစ်် တော�ာများ�း�ကိုု� အစုုအဖွဲ့့�
တစ်် ခုုလုံးး�� မှှ အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�်
ပါါဝင််သော်�်�လည်းး� တစ််ဦးးတည်းး�ပိုု�င်းး� အိိမ််များ�း�နှှင့်�် လယ််ကွင်းး
ွ �များ�း�
တော့�့� မပါါဝင််ပါါ။ အစုုအဖွဲ့့� ပိုု�င်ဆို
် ု�င်မှု
် ုတွင်
ွ ် အစုုအဖွဲ့့�ဝင််များ�း�သည််
အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�် ရှိိ�သော်�်�လည်းး� အဆိုု�ပါါ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�ကိုု
် � အခြား�း�သူူတစ််
ဦးးသို့့� မလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�နိုု�င်ခြ�င်းး
်
� သို့့�မဟုုတ်် လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခွွင့်�် အကန့်အ
� ် သတ််
တင်းး�ကြ�ပ််ခြ�င်းး� တို့့� ဖြ�စ််နိုုင်
� ပါါသည်
်
။် အစုုအဖွဲ့့�မှှ ပိုု�င်ဆို
် ု�င်သော�ာ
်
လုုပ််ပိုု�င်ခွ
် ွင့်�များ
် �း�ဆိုု�င်ရာာ
် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�ကိုု� အစုုအဖွဲ့့�မှှ ချျမှှတ််
သည််။ လူူတစ််ဦးးသည်် အစုုအဖွဲ့့�အတွွင်းး� မွေး�း�ဖွား��းခြ�င်းး�မှှ ဖြ�စ််စေ�
လက််ထပ််ခြ�င်းး�မှှဖြ�စ််စေ� အဖွဲ့့�ဝင််အဖြ�စ်် ဝင််ရော�ာက််လာာခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
အစုုအဖွဲ့့�ဆိုု�င်ရာာ
် လုုပ််ပိုု�င်ခွ
် ွင့်�များ
် �း�ကိုု� ရရှိိ�နိုု�င်သည်
်
။် “စုုပေါ�ါင်းး�
ပိုု�င်ဆို
် ု�င်မှု
် ု” နှှင့်�် “ဘုံံပစ္စ
� စည်းး�” တို့့� ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

A
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R
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Z
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Z

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”

လျော်�်��ကြေး��း မြေ�ေသိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဆက််စပ်် ပြီး�း � ပိုု�င််ရှှင််၏ ဆုံးး��ရှုံး�း��မှုု
အတွွက်် လျော်�်��ကြေး��းပေး�းသော�ာ သိိမ်းး�ယူူလိုုက်
� ်သည့််� မြေ�ေနှှင့်�် တန််ဖိုးး��
ခြ�င်းး� ညီီမျှှသော�ာ ငွေ�ေကြေး��း သို့့�မဟုုတ်် အခြား�း� (မြေ�ေကဲ့့�သို့့� သော�ာ)
ပစ္စစည်းး�။ လျော်�်��ကြေး��းသည်် ပိုု�င််ရှှင််အတွွက်် မြေ�ေသိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး� မခံံ
ရမီီ အနေေအထားး�ကိုု� (တတ််နိုုင်
� ်သမျှှ) ပြ�န််လည်် ရရှိိ�စေ�နိုု�င််ရမည််
ဖြ�စ်် ပါါသည််။ တစ်် ခါါတစ််ရံံတွင်
ွ ် သိိမ်းး�ယူူလိုုက်
� ်ကသော�ာ မြေ�ေ၏
မြေ�ေငှား��းကဲ့့�သို့့� သော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ပိုု�မိုု�နည်းး�သူူသို့့� လျော်�်��ကြေး��း ပေး�း
နိုု�င််ပါါသည််။ “တရား�းနည်းး�လမ်းး�ကျျသော�ာ လျော်�်��ကြေး��း” သို့့�မဟုုတ််
“မျှှတသော�ာ လျော်�်��ကြေး��း” ဟုုလည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�သည််။ “ညီီမျှှခြ�င်းး�”
ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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

လိုု�က််နာာမှုု ရှိိ�ခြ�င်းး� ဥပဒေ� သို့့�မဟုုတ်် လမ်းး�ညွှှန်ချျက်
်
်များ�း�တွွင််
သတ််မှှတ််ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ဥပဒေ�ကိုု� လိုု�က််နာာခြ�င်းး�နှှင့်�်
လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း�နှှင့်�် အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�။

Compulsory acquisition/purchase: see
“expropriation”.

အတင်းး�အကြ�ပ်် ရယူူ ခြ�င်းး�/ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� “သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�” ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ။

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�ေငှား��းရမ်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ခြ�င်းး� တစ်် ဦးးတစ်် ယော�ာက််ပိုု�င််ဆိုု�င််
သော�ာ မြေ�ေကိုု� အဖွဲ့့�အစည်းး�တစ်် ခုု သို့့�မဟုုတ်် လုုပ်် ငန်းး�တစ်် ခုုဖြ�င့်�်
စာာချုု�ပ်် စာာတမ်းး �ချုု�ပ်် ဆိုု�ကာာ သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ အချိိ�န််ကာာလ
အတွွင်းး� အသုံးး��ချျခွွ င့်�။်

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.

ကွွန််ဒိုု�မီီနီီယံံ လူူနှှစ််ဦးးနှှင့်�အ
် ထက််မှှ ဘုံံ�အားး�ဖြ�င့််� ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ
မြေ�ေယာာပစ္စစည်းး�တစ်် ခုုကိုု� အပိုု�င်းး�ပိုု�င်းး� စိိတ််ခွဲဲ� သည့််� စနစ်် နှှင့်�် အဆိုု�ပါါ
ဘုံံ�ပိုု�င််သော�ာ မြေ�ေနေေရာာကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င်် ခန့်ခွဲ� �ဲ် �မည့််� “ကွွန်ဒိုု
် မီ
� ီ နီယံ
ီ ံ အဖွဲ့့�
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မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�မှာာ�
် သဘော�ာတူူညီီချျက််တစ််ခုုလုံးး�� ၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ်် ခုုသာာ ဖြ�စ်် သည််။ ဤစကားး�လုံးး��ကိုု� “မြေ�ေငှား��း
ရမ်းး�ခြ�င်းး�” နှှင့်�် အလဲဲအလှှယ်် အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။

အစည်းး�” (အခြား�း� ကုုမ္ပပဏီီအမျိုး� း��အစား�းတစ်် ခုု )။ ဤကဲ့့�သို့့� ပိုု�င််ဆိုု�င််
မှုုပစ္စစည်းး�တစ်် ခုုကိုု� ပူးး�တွဲဲ�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�သည်် တိုု�က််ခန်းး�များ�း�နှှင့်�် ရုံးး� �
ခန်းး�များ�း�အတွွက်် အသုံးး��များ�း�သော်�်�လည်းး� အခြား�း� မည််သည့််� ဘုံံ�ပိုု�င််
နေေရာာအတွွက််မဆိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ အချို့� ့�သော�ာ ဥပဒေ� စနစ််
များ�း�တွွင်် “အလွှာာ�လိုု�က်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု”ဟုု ခေါ်�်ဆိုု�သည််။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

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”.

ပြ�ဿနာာများ�း� သို့့�မဟုုတ်် ပဋိိပက များ�း� နှှစ််ဦးးနှှင့်�အ
် ထက်် ပါါဝင််
သူူများ�း�သည်် အကြော��ာင်းး�အရာာတစ်် ခုု အပေါ်�် ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ အမြ�င််ရှိိ�
ခြ�င်းး�နှှင့်�် မတူူသော�ာ ရလဒ်် ရလိုု�မှုုအတွွက်် သဘော�ာမတူူညီီမှုု။
ပြ�ဿနာာများ�း�သည်် ဖြ�စ််လေ့�့ဖြ�စ််ထ ရှိိ�သော်�်�လည်းး�
များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သဘော�ာတူူညီီမှုု သို့့�မဟုုတ််
လက််ခံံမှုု ရရှိိ�လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ အချို့� ့�သော�ာ ကိိစ္စစများ�း�တွွင််
သဘော�ာတူူညီီမှုု သို့့�မဟုုတ်် လက််ခံံမှုု ရရှိိ�ရန်် မဖြ�စ်် နိုုင်
� ်ဘဲဲ ပြ�ဿနာာ
များ�း�သည်် တရား�းဝင်် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�သို့့� ဦးးတည််သွားး��ကာာ
ထိုု�အခါါ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�မှှ ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ်် ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ရုံးး� �
တော်�်�သို့့� ဦးးတိုု�က််လျှော�ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် အကြ�မ်းး�ဖက််ခြ�င်းး�
နည်းး�လမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ရန် ် လိုု�အပ်် လာာနိုုင်
� ်ပါါသည််။ “
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု” နှှင့်�် “နစ်် နာာကြေး��းကိုု� တိုု�င််ကြား�း�ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�
” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

Consolidation: see “land consolidation”.

စုုစည်းး�ခြ�င်းး� “မြေ�ေယာာစုုစည်းး�ခြ�င်းး�” ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ။

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 decisionmaking processes.

အကြံ�ံ ပေး�းခြ�င်းး� VGGTမှှ ၎င်းး�၏ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ရေး�း မူူ
ဝါါဒ ဆယ််ချျက််တွင်
ွ ် မှှတ််ချျက််ပြု�ုထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� အကြံ�ံပေး�း
ခြ�င်းး�နှှင့်�် ပါါဝင််ခြ�င်းး� ဆိုု�သည််မှာာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� မချျမှှတ််မှီီ� တွွင််
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�မှှ သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�မည့််� တရား�းဝင်် တရား�းဝင််
သော�ာ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ဆို
် ု�င််ရာာ အခွွ င့်�အ
် ရေး�းများ�း� ရှိိ�သူူများ�း�၏
ထော�ာက််ခံံမှုုကိုု� ရရှိိ�ရန််

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”.

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�သော�ာ ဧရိိယာာ နေေရာာတစ်် ခုုကိုု� ကာာကွွယ််ရန်နှ
် ှင့်�်
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််အတွွက်် အဆိုု�ပါါ နေေရာာအတွွင်းး� လုုပ်် ကိုု�င််နေေသော�ာ
လုုပ်် ငန်းး�များ�း�ကိုု� ကန့် �သတ််
်
ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ခွွ င့်�မပြု�ုခြ�င်းး
်
� ပြု�ုလုုပ််

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

ထိိန်းး�သိိမ်းး� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�း ဆိုု� င််ရာာ စီီမံံ ခန့်ခွဲ� �ဲ�မှု
် ု သဘာာဝ
အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ရန်နှ
် ှင့်�် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန် ် အထူးး�
ဦးးတည််သည့််� မြေ�ေယာာ စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု
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ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� ဖြ�စ်် ပြီး�း � ၎င်းး�တို့့� ၏ ပါါဝင််မှုုကိုု� ပြ�န််လည််
တုံ့့� ပြ��န််ခြ�င်းး� ဖြ�စ်် ပါါသည််။ ထို့့�အပြ�င်် မတူူညီီသော�ာ အဖွဲ့့�အစည်းး�
များ�း�အကြား�း� လက််ရှိိ�ရှိိ�နေေသည့််� အာာဏာာမညီီမျှှချျက််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
စဉ်းး�စား�းပြီး�း � လူူတစ််ဦးးချျင်းး�နှှင့်�် အဖွဲ့့�များ�း�မှှ ပူးး�ပေါ�ါင်းး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
ချျခြ�င်းး� လမ်းး�စဉ််တွင်
ွ ် တက််တက််ကြွ�ကြွ�၊ လွွတ််လွတ်
ွ ်လပ်် လပ်် ၊
အကျိုးး���ရှိိ� ရှိိ�၊ အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရှိိ�ရှိိ�နှှင့်�် အချျက််အလက််အပြ�ည့််�အစုံံ�ဖြ�င့်�်
ပါါဝင််လာာစေ�ရန် ် ဖြ�စ်် ပါါသည််။

ထားး�သည့််� နေေရာာ။

တစ်် ခါါတစ််ရံံတွင်
ွ ် “ကာာကွွယ််ထားး�သော�ာ ဧရိိ ယာာ” ဟုုလည်းး� ခေါ်�်
ဆိုု�သည််။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

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

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”.

သဘော�ာတူူ ညီီထားး�သော�ာ နေေရာာ နိုု�င််ငံံတကာာ ညီီလာာခံံတစ််ခုု ၏
စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�နှှင့်�အ
် ညီီ နေေရာာအဖြ�စ်် ဖော်�်�ထုုတ်် သတ််မှှတ််ထားး�
သော�ာ နေေရာာ ဖြ�စ်် ပြီး�း � အဆိုု�ပါါ နေေရာာအတွွင်းး� လုုပ်် ကိုု�င််နိုုင်
� ်သည့််�
လုုပ်် ငန်းး�များ�း�ကိုု� ညီီလာာခံံ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််နှှင့်�အ
် ညီီ ကန့် �သန့်
် �်
သို့့�မဟုုတ်် တားး�မြ�စ်် ထားး�သည််။ “ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�သော�ာ ဧရိိ ယာာ”
ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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”.

ပူးး�တွဲဲ� ပိုု� င််ဆိုု�င််မှုု ပစ္စစည်းး�တစ်် ခုုကိုု� နှှစ််ဦးးနှှင့်�် အထက်် ပိုု�င််ဆိုု�င််ပြီး�း �
ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူ တစ်် ဦးးချျင်းး�သည်် အဆိုု�ပါါ ပစ္စစည်းး�ကိုု� အကန့်အ
� ် သတ််မ
ရှိိ� အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�် ရှိိ�ခြ�င်းး�။

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.

ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး� အစဉ်် အလာာ ရှေး�း�ယခင််ထဲဲက ကျျင့််�သုံးး��လာာသော�ာ
ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး� အစဉ််အလာာများ�း�။ ဓလေ့�့ထုံးး��စံံ များ�း�မှာာ� အလုုပ်် တစ််
ခုုကိုု� ပုံံ�စံံတစ််မျိုး� း��ဖြ�င့််� လူူများ�း�နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့� ၏ ဘိုးး��ဘေး�းများ�း�မှှ အချိိ�န််
ကာာလ ရှှ ည််လျားး��စွာာ� ပုံံ�မှှန် ် သို့့�မဟုုတ်် အလှှည့်�ချျ
် သဘော�ာဖြ�င့််�
လုုပ်် ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ်် ပေါ်�်လာာသည််။

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.

ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�ဆိုု� င််ရာာ ဥပဒေ� အုုပ်် စုုတစ််စုုအတွွင်းး� သို့့�မဟုုတ််
လူူမှုုအဖွဲ့့�အစည်းး�တစ်် ခုု အတွွင်းး� ကြာ�ာရှှ ည််သော�ာ ကာာလအတွွင်းး�

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”.

ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�ဆိုု� င််ရာာမြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�။
် ဒေ�သခံံ ပြ�ည််သူူများ�း�မှှ
အသိိအမှှတ််ပြု�ုချျမှှတ််ထားး�သည့််� မြေ�ေယာာ၊ သားး�ငါးး�လုုပ်် ငန်းး�နှှင့်�်
သစ်် တော�ာကဏ္ဍ စီီ မံံအုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�၊
အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�နှှင့်�် အလေ့�့အထများ�း�သည်် အသုံးး��ပြု�ုမှုုအချိိ�န််ကြာ�ာ
လာာသည််နှှင့်�အ
် မျှှ လူူမှုုရေး�းအရ တရား�းဝင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံလာာရ
ပြီး�း �၊ လူူအဖွဲ့့�အစည်းး�အတွွင်းး� လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�နှှင့်�် တသားး�တည်းး�
ဖြ�စ်် လာာပါါသည််။ ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
ကိုု� အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� စာာဖြ�င့််�ရေး�းသားး�မှှတ််တမ်းး �တင််ထားး�လေ့�့မရှိိ�
သော်�်�လည်းး� လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�တွွင်် ကျျယ်် ကျျယ််ပြ�န့် �ပြ��န့်
် � လက််
်
ခံံ
ကျျင့််�သုံးး��ကြ�ပြီး�း �၊ ဒေ�သခံံ ပြ�ည််သူူများ�း�နှှင့်�် ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�
မှှ လိုု�က််နာာကျျင့်�သုံးး
် ��ကာာ ထိိန်းး�သိိမ်းး�လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ်် ပါါသည််။
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ပူးး�တွဲဲ�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူ တစ်် ဦးးသည်် ၎င်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််�အပိုု�င်းး�ကိုု� အခြား�း�
ပူးး�တွဲဲ�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူ၏ သဘော�ာတူူညီီချျက်် မပါါဘဲဲ ရော�ာင်းး�ချျနိုု�င််လေ့�့
ရှိိ� ပြီး�း � ပူးး�တွဲဲ�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူသည်် ၎င်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််� အပိုု�င်းး�ကိုု� အခြား�း�
သူူတစ််ဦးးသို့့� အမွေ�ေပေး�းနိုု�င််သည််။ “ပူးး�တွဲဲ�ချိိ�တ််ဆက်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု”
ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

ဖြ�စ်် ပေါ်�်လာာသော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�။ ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�
များ�း�ကိုု� မှှတ််တမ်းး �တင်် ရေး�းသားး�ထားး�လေ့�့ မရှိိ�သော်�်�လည်းး� အုုပ်် စုု
မှှ သို့့�မဟုုတ်် လူူမှုုအဖွဲ့့�အစည်းး�မှှ လက််ခံံ ကျျင့််�သုံးး��သည််။ အချို့� ့�
သော�ာ ဥပဒေ�စနစ်် များ�း�တွွင်် ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�များ�း�ကိုု�
များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� တရား�းရုံးး� � ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�ဖြ�င့််� တရား�းဝင််
ဥပဒေ�အဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�သည််။

12

မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

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”.
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ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�အရ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�စနစ်
်
် သို့့�မဟုုတ်် ဓလေ့�့
ထုံးး��တမ်းး�အရ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ကို
် ု� ထော�ာက်် ပံ့့�ပေး�းသည့််� စနစ်် ။
ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�အရ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�စ
် နစ်် များ�း�မှာာ� အလွွန် ်
ကျျယ််ပြ�န့် �ပြီး��း�
် မတူူသော�ာ ဂေ�ဟစနစ်် များ�း�၊ စီးး�ပွား��းရေး�းစနစ်် များ�း�၊
ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့်�် လူူမှုုရေး�း ဆက််နွယ်
ွ ်ချျက််များ�း�ပေါ်�် မူူတည််ပါါသည််
။ သို့့�ရာာတွွင်် မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� လူူမှုုရေး�း ဆက််နွယ်
ွ ်မှုု
များ�း�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြီး�း � မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� တစ်် ခါါတစ််ရံံ
များ�း�စွာာ�သော�ာ ထပ်် နေေသော�ာ “စုုပေါ�ါင်းး�ထားး�သော�ာ” လူူမှုုရေး�း အစုု
များ�း�တွွင်် (တစ်် ဦးးချျင်းး� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ကိုု
် � အိိမ်် ထော�ာင််စုု လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
နှှင့်�၊် အိိမ်် ထော�ာင််စုု လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ကိုု
် � ဆွေ�ေမျိုး� း�� အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�
နှှင့်�၊် ဆွေ�ေမျိုး� း��အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ကိုု
် � ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့် �သော�ာ
်
အစုုအဖွဲ့့�များ�း�နှှင့်�)် ယုံံ�ကြ�ည််အပ်် နှံံ�ပြီး�း � အစုုအဖွဲ့့�၏ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ကိုု
် �
အထူးး�အလေး�းပေး�းလိုု�လေ့�့ ရှိိ�သည််။ ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�အရ မြေ�ေယာာ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် စနစ်် သည်် စိုု�က််ပျိုး� း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေေ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
စနစ်် များ�း�နှှင့်�် မွေး�း�မြူ�ူရေး�း ရင်းး�မြ�စ်် များ�း� အသုံးး��ပြု�ုမှုု၊ အစုုအဖွဲ့့�မှှ
ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ တော�ာအုုပ်် များ�း�နှှင့်�် ဘာာသာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ သို့့�မဟုုတ််
သင်္ချိုု� ��င်းး�မြေ�ေတို့့� နှှင့်�် ဆက််စပ်် နေေသည််။ “မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�”
် နှှင့်�်
“မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် စနစ်် ” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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Deed: a document that has a legal effect
when signed, such as a transfer of land, lease
or mortgage.

စာာချုု�ပ်် စာာတမ်းး� မြေ�ေနေေရာာတစ်် ခုုကိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�
သို့့� ပေါ�ါင််နှံံ�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ကိိစ္စစများ�း�တွွင်် လက််မှှတ််ထိုးး��ပြီး�း �ပါါက
ဥပဒေ�အရ အသက််ဝင််သော�ာ စာာရွွ က််စာာတမ်းး �

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�ေရော�ာင်းး�စာာချုု�ပ်် မှှ တ််တမ်းး �ရုံးး� � မြေ�ေရော�ာင်းး�စာာချုု�ပ်် များ�း�ကိုု�
တရား�းဝင်် မှှတ််တမ်းး �တင််ထားး�နိုု�င််မည့််� အစိုးး��ရရုံးး� �။

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.

လက်် တွေ့� ့ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ဥပဒေ�တွွင်် သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� လိုု�အပ််
များ�း�ကိုု� မလိုု�က််နာာသော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�တွ့ �ွင်် သို့့�မဟုုတ်် “တက
ယ့််�လက််တွေ့�တွ့ �ွင််” လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ရှိိ�ခြ�င်းး�။

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

ဥပဒေ�အရ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ဥပဒေ�အရ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ လက််တွေ့�့
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ရှိ
် ိ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ကွာာ�ခြား�း�နိုု�င််ပါါသည််။

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

နယ််နိိမိိ တ်် ရေး�းဆွဲဲ� သတ်် မှှတ််ခြ�င်းး� မြေ�ေကွွက်် သို့့�မဟုုတ်် မြေ�ေပေါ်�်ရှိိ�
အခြား�း� အရာာဝတ္တုု �များ�း�၏ နယ််နိိမိိတ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ� ခြ�င်းး�။

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

နယ််နိိမိိ တ်် မြေ�ေပုံံ� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး� လမ်းး�စဉ််အတွွင်းး�
ဆုံးး��ဖြ�တ််လိုုက်
� ်သော�ာ မြေ�ေကွွက််နေေရာာများ�း�ကိုု� ပြ�သရန်် ရေး�းဆွဲဲ� ထားး�
သော�ာ မြေ�ေပုံံ�။ “အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ

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

ဒစ်် ဂျျစ်် တယ်် မြေ�ေပုံံ� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� အကွာာ�အဝေး�း အချျက််အလက််
များ�း�ကိုု� ဒစ်် ဂျျစ်် တယ်် စနစ်် ဖြ�င့်�် ရယူူခြ�င်းး�၊ ပုံံ�စံံပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�်
ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�။

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”.

ဒစ်် ဂျျစ်် တယ််စနစ််ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� မြေ�ေပုံံ�များ�း�၊ စာာရွွ က််ပေါ်�်တွွင််
မှှတ််သားး�ထားး�သော�ာ စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အနာာ
လော့�့�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� လုုပ်် ငန်းး�စဉ််၊
များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� အမည််များ�း�၊ စာာရွွ တ််စာာတမ်းး � အမျိုး� း��အစား�း၊
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များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� စာာချုု�ပ်် မိိတ္တူူ �တစ်် စော�ာင််ကိုု� စာာချုု�ပ်် မှှတ််တမ်းး �
ရုံးး� �တွွင်် သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�ပြီး�း � ရော�ာင်းး�သူူ၊ ဝယ််သူူ သို့့�မဟုုတ်် (
တစ်် ခါါတစ််ရံံ) ပစ္စစည်းး�အမျိုး� း��အစား�းအလိုု�က်် ၎င်းး�နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််
သော�ာ စာာချုု�ပ်် များ�း�ကိုု� မည််သူူမဆိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေနိုု�င််ရန် ် အညွှှန်းး�စနစ်် ဖြ�င့်�်
သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�လေ့�့ ရှိိ�သည််။

၎င်းး�သည်် ဥပဒေ�အရ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ရှိိ�ခြ�င်းး� နှှင့်�် ကွာာ�ခြား�း�နိုု�င််ပါါသည််။

အလိုု�အလျော�ာ�က်် မြေ�ေပုံံ�ရေး�းဆွဲဲ� ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ကွွန်ပျူ
် �ူတာာ
အကူူအညီီဖြ�င့်�် မြေ�ေပုံံ�ရေး�းဆွဲဲ� ခြ�င်းး� ဟုုလည်းး� ခေါ်�်သည််။

နေ့့�စွဲ�ဲ�နှှင့်�် မြေ�ေကွွက််အမှှတ််များ�း� စသည့််� မြေ�ေပုံံ�နှှင့်�် စာာရွွ က််စာာတမ်းး �
များ�း�၏ အခြေ�ေခံံ အချျက််များ�း�ကိုု� ဖတ််ယူူခြ�င်းး� လုုပ်် ငန်းး� ပါါဝင််သည််
။ တစ်် ခါါတစ််ရံံတွင်
ွ ် “ဒစ်် ဂျျစ်် တယ််လိုုက်
� ်ဇင်းး�” ဟုုလည်းး� ခေါ်�်
ဆိုု�သည််။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

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”.

အရေး�းပေါ်�်အခြေ�ေအနေေအတွွက်် မိိတ္တူူ � ဥပမာာ ရေ�ကြီး�း�ခြ�င်းး�၊
မီးး�လော�ာင််ခြ�င်းး�၊ ခိုးး� �ယူူခံံရခြ�င်းး�တို့့� ကြော��ာင့််� ပင််မ မှှတ််တမ်းး �များ�း�
ပျျက််စီးး� သို့့�မဟုုတ်် ဖျျက််စီးး � ခံံ ရပါါက အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန် ် လုံံခြုံ�
� ံ �သော�ာ
နေေရာာတွွင်် သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�သော�ာ မှှတ််တမ်းး �မိိတ္တူူ �။

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”.

အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု မြေ�ေငှား��းရမ်းး�အသုံးး��ပြု�ုမှုု ဆိုုင်
� ရာာ
် လုုပ််ပိုုင်
� ခွ
် ွင့်�များ
် �း�
အပါါအဝင်် မည််သည့််�ကိိစ္စနှ
င့်
ှ
�မ
်
ဆို
ု
�
ဆက််
စ
ပ််
ပြီး
�း
�
လူူ
နှ
စ်
ှ
်
ဦး
းနှှ
င့်�်
စ
အထက််အကြား�း� သဘော�ာထားး�ကွဲဲ�လဲဲမှု။ု တရား�းရုံးး� �များ�း�တွွင်် ဝယ််ယူူ
ရန်် ရော�ာင်းး�ချျရန်် စာာချုု�ပ််များ�း�အကြား�း� ပြ�ဿနာာများ�း�၊ နယ််နိိမိိတ််
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�၊ မြေ�ေရှှ င်နှ
် င့်
ှ �် မြေ�ေငှား��းအကြား�း� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�၊
အမွေ�ေရလိုု�မှုု လျှော�ာ�က််ထားး�ချျက််များ�း�၊ အိိမ််နီးး�ချျင်းး�တစ််ဦးးမှှ အခြား�း�
တစ််ဦးးအပေါ်�် ညစ််ညမ်းး�စေ�မှုုများ�း� သို့့�မဟုုတ်် လွွန်ကျူးး
် ��ချျက််
များ�း�အတွွက်် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�၊ မြေ�ေ သို့့�မဟုုတ်် ငါးး�ဖမ်းး�ခွွင့်�နေေရာာ
်
သို့့�မဟုုတ်် တော�ာအုုပ််အတွွင်းး�မှှ ထွွက််ကုုန်များ
် �း�ကိုု� ခိုးး��ယူူခြ�င်းး�၊ နှှင့်�်
အခြား�း� များ�း�စွာာ�သော�ာ မြေ�ေငှား��းရမ်းး�အသုံးး��ပြု�ုမှုုဆိုုင်
� ရာာ
် အငြ�င်းး�ပွား��း
မှုုများ�း�နှှင့်�် ပြ�ည့််�နေေလေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ဥပမာာ မည််သို့့�သော�ာ အခြား�း�သူူ
ပိုု�င်မြေ
် �ေပေါ်�် အထူးး�အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့်�် ရရှိိ�နိုု�င်မည်
်
၊် သို့့�မဟုုတ်် မည််
သည့််အ
� မြ�င့််�ထိိ ဆော�ာက််လုုပ််နိုုင်
� သည်
်
၊် သို့့�မဟုုတ်် အထူးး�သဖြ�င့််�
အပေါ�ါင််ဆုံးး�� သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�တွွင်် အိိမ််ပေါ�ါင်ခံ
် ံထားး�ခြ�င်းး�သည််
လက််တွေ့�တွ့ �င်
ွ ် မည််သည့််အ
� ဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိိ�သည်် စသည့််� မိိမိိတို့့� ရရှိိ�ထားး�
သော�ာ လုုပ််ပိုုင်
� ခွ
် ွင့်�များ
် �း�မှှ မည််သည့််�လုုပ််ရပ််များ�း�ကိုု� ခွွင့်�ပြု�ုသည်
်
်
ဆိုုသည်
�
ကိုု
် လည်းး
�
� အငြ�င်းး�ပွား��းလေ့�့ ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ “ပြ�ဿနာာ” နှှင့်�် “
အပေါ�ါင််ဆုံးး�� သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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.

အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြ�စ်် ပေါ်�်နေေသည့််�အဖွဲ့့�
များ�း� အားး�လုံးး��မှှ လက််ခံံ သဘော�ာတူူသည့််� တတိိယအဖွဲ့့�အစည်းး�၏
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အားး�ဖြ�င့််� လူူပုုဂ္ဂို�ု�လ််များ�း�အကြား�း�၊ အုုပ်် စုုများ�း� အကြား�း�
သို့့�မဟုုတ်် အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�အကြား�း� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုမှှ ရလဒ််ထွွက််
လာာစေ�ရန်် လုုပ်် ဆော�ာင််သည့််� လုုပ်် ငန်းး�စဉ််။

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.

လိုု�က််နာာရမည့်် � လုုပ်် ငန်းး�စဉ်် တစ်် စုံံ�တစ််ခုုကိုု� လုုပ်် ဆော�ာင််ရမည့််�
နည်းး�လမ်းး�နှှင့်�် ပတ််သက််ပြီး�း � ဥပဒေ�တွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး�
လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�။
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“သဘာာဝဘေး�းအန္တတရာာယ််အတွွက်် ပြ�န််လည််ဆယ််ယူူနိုုင်
� ်သော�ာ
မိိတ္တူူ �” သို့့�မဟုုတ်် “အပိုု�သိိမ်းး �ဆည်းး�ထားး�သော�ာ မိိတ္တူူ �” ဟုုလည်းး�
ခေါ်�်ဆိုု�သည််။

အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�တွွင်် အချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း� အကူူအညီီဖြ�င့်�်
ညှိိ�နှိုု��င်းး�ခြ�င်းး�၊ ထော�ာက််ပံ့့�ညှိိ�နှိုု��င်းး�ခြ�င်းး�၊ ကြား�း�ဝင်် ညှိိ�နှိုု��င်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�်
ခုံံ� သမာာဓိိ နည်းး�ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး� ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ပိုု�မိုု� တရား�းဝင််ပြီး�း �
စနစ်် ကျျသည့််�
နည်းး�လမ်းး�များ�း�နှှင့်�် ရုံးး� �တော်�်�သို့့� ဦးးတိုု�က််လျှော�ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး�
စသည််ဖြ�င့်�် နည်းး�အမျိုး� း��မျိုး� း�� ရှိိ�ပါါသည််။

လိုု�က််နာာရမည့််� လုုပ်် ငန်းး�စဉ််တွင်
ွ ် များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� နို့့�တစ်် စာာ၊
အချိိ�န််ကန့် �သတ််
်
ချျက််များ�း�၊ အယူူခံံဝင််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် အရာာရှိိ� သို့့�မဟုုတ််
တရား�းသူူကြီး�း�၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အတွွက်် အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််
များ�း�ကိုု� ရေး�းသားး� အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ရမည့််� တာာဝန်် စသည့််�
လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�ဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ်် ချျက််များ�း� ပါါဝင််လေ့�့ ရှိိ�သည််။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�
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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.

အခြား�း�သူူ ပိုု�င််မြေ�ေပေါ်�် အထူးး�အကျိုးး���ခံံ စား�းခွွင့်�် အခြား�း�သူူတစ််ဦးး
ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ဖြ�တ််သန်းး�သွားး��လာာခွွ င့်�် သို့့�မဟုုတ်် ကားး�
ဖြ�င့််� ဖြ�တ််မော�ာင်းး�ပိုု�င််ခွွင့်�ကဲ့့�သို့့
်
� သော�ာ ယာာယီီ အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�်

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”.

အရေး�းပါါသော�ာ နေေရာာ အမေ�ရိိကန််နိုုင်
� ်ငံံနှှင့်�် အခြား�း�နိုု�င််ငံံအချို့� ့�တွွင််
ပုုဂ္ဂဂလိိကပိုု�င်် ပစ္စစည်းး�ကိုု� အများ�း�ပြ�ည််သူူအသုံးး��ပြု�ုရန််အတွွက်် မျှှတ
သော�ာ လျှော်�်��ကြေး��းပေး�းပြီး�း � သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�။ “သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�” ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ။

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”.

နယ််ကျော်�်�� ဝင််ရော�ာက်် ခြ�င်းး� အခြား�း�သူူ တစ်် ဦးး ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ
မြေ�ေပေါ်�်သို့့� ခြံ�ံ စည်းး�ရိုးး� � ခတ််ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် အိိမ်် နီးး�ချျင်းး�၏ မြေ�ေပေါ်�်
တွွင်် အဆော�ာက််အဦးး တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် သစ်် ပင််
စိုု�က််ပျိုး� း��ခြ�င်းး� တို့့� ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အမြဲ�ဲတည််တံ့့� သို့့�မဟုုတ်် ကြာ�ာရှှ ည််
တည််တံ့့�သည့််� သဘော�ာရှိိ�သည့််� နယ််ကျော်�်�� ကျူးး��ခြ�င်းး�။

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.

(ဆုံးး� �ဖြ�တ်် ချျက််များ�း� သို့့�မဟုုတ်် အမိိန့် �များ�း�
်
ကိုု�) အာာဏာာတည််စေ�
ခြ�င်းး� အာာဏာာပိုု�င််မှှ ချျမှှတ််သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် သို့့�မဟုုတ်် အမိိန့် � ်
ကိုု� အကော�ာင််အထော�ာည််ဖော်�်�သည့််� လုုပ်် ငန်းး�စဉ််။

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.

ညီီမျှှခြ�င်းး� အခြား�း�ပစ္စစည်းး�တစ်် ခုု နှှင့်�် သဘော�ာတရား�းအားး�ဖြ�င့််� (
သို့့�မဟုုတ်် တန််ဖိုးး��အားး�ဖြ�င့််�) ထပ်် တူူ သို့့�မဟုုတ်် ဆင််တူသော�ာ
ူ
တစ်် စုံံ�တစ််ရာာ၊ ယူူလိုုက်
� ်သော�ာ (သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ) ပစ္စစည်းး�
အတွွက်် လျော်�်��ကြေး��းအနေေဖြ�င့််� ပေး�းသော�ာ ငွေ�ေ သို့့�မဟုုတ်် ပစ္စစည်းး�။
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အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� တရား�းမဥပဒေ� စနစ််များ�း�အပါါအဝင်် ဥပဒေ�စနစ််
အများ�း�စုုတွွင်် “ ပိုု�င််ရှှင််မဟုုတ််ဘဲဲရရှိိ�သည့််�အကျိုးး���ခံံ စား�းခွွ င့်�များ
် �း� “
ဟုု ခေါ်�်သည််။

“ကျူးး��ကျော်�်��နေေထိုု�င််ခြ�င်းး�” ကိုု�လည်းး� ကြ�ည့််�ပါါ။

များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� အာာဏာာတည််စေ�ခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� တရား�းရုံးး� �
၏ အမိိန့် �ကိုု�
် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ကိုု� ရည််ညွှန်းး
ှ �လေ့�့ ရှိိ� ပြီး�း �
တရား�းရုံးး� �မှှ ခန့်အ
� ် ပ်် သော�ာ အရာာရှိိ�မှှ ပါါဝင််သူူများ�း�ကိုု� အမိိန့် �ကိုု�
်
လိုု�က််နာာစေ�ရန် ် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည်် ဖြ�စ်် ပြီး�း � မလိုု�က််နာာပါါက အရာာရှိိ�
မှှ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရန် ် လုုပ်် ငန်းး� ပါါဝင််သည််။ လူူတစ််ဦးး
သို့့�မဟုုတ်် အဖွဲ့့�တစ််ဖွဲ့�့ကိုု� နေေရာာတစ်် ခုု သို့့�မဟုုတ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််ပစ္စစည်းး�
တစ်် ခုုပေါ်�်မှှ ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�သည်် အာာဏာာတည််စေ�ခြ�င်းး� လုုပ်် ငန်းး�ပုံံ�စံံ
တစ်် မျိုး� း��ဖြ�စ်် ပြီး�း � တစ်် ခါါတစ််ရံံတွင်
ွ ် တရား�းရုံးး� �အမိိန့် �ကိုု�
် ထော�ာက််ပံ့့�ရန် ်
ရဲဲများ�း�လည်းး� ပါါဝင််လာာလေ့�့ ရှိိ�သည််။

ငွေ�ေ သို့့�မဟုုတ်် အခြား�း�ပစ္စစည်းး�ကိုု� ရရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� မြေ�ေသိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�
မခံံ ရသကဲ့့�သို့့� ဖြ�စ်် စေ�ရမည််။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

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”.

အကဲဲ ဖြ�တ်် သည်် ရလဒ််တစ််ခုုသည်် စံံ နှုု�န်းး�တစ််ခုုထက်် နိိမ့််�ကျျ
သလော�ာ၊ ကိုု�က််ညီီသလော�ာ၊ ကျော်�်��လွွန်သဘော
်
�ာ ဆိုု�သည််ကိုု�
သတ််မှှတ််နိုုင်
� ်ရန် ် စံံ နှုု�န်းး�နှှင့်�် တိုု�က််ဆိုု�င်် အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�၊

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

နှှင််ထုုတ်် ခြ�င်းး� တစ်် စုံံ�တစ််ဦးးကိုု� ၎င်းး�နေေထိုု�င််ရာာ မြေ�ေ သို့့�မဟုုတ််
အိိမ်် မှှ (တစ်် ခါါတစ််ရံံ) အင််အားး�သုံးး�� ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�

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.

သိိမ်းး�ယူူ ခြ�င်းး� မြေ�ေပိုု�င််ရှှင််၏ မြေ�ေနှှင့်�ဆို
် ု�င််သော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု�
နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ အတင်းး�အကြ�ပ်် သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�။

အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�တွွင်် ရလဒ််သည်် မည််သည့််�အကြော��ာင်းး�ကြော��ာင့််�
စံံ နှုု�န်းး�ထက်် နိိမ့််�ကျျရသည််၊ ကိုု�က််ညီီရသည်် သို့့�မဟုုတ််
ကျော်�်��လွွန်ရသည်
်
်ကိုု� ရှှ င်းး�ပြ�ခြ�င်းး�လည်းး� ပါါဝင််တတ််သည််။ “
စော�ာင့််�ကြ�ည့််�သည််” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး� ပြု�ုလုုပ်် ရန် ် ပေး�းလေ့�့ရှိိ�သော�ာ အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််

များ�း�မှာာ� လမ်းး�များ�း� နှှင့်�် မီးး�ရထားး�လမ်းး�များ�း�၊ ဓါါတ််အားး�လိုု�င်းး�များ�း�
နှှင့်�် ပိုု�က််လိုုင်းး
� �များ�း� ဖြ�တ််သန်းး� သွွယ််တန်းး�နိုု�င််ရန်၊် နှှင့်�် ဆေး�းရုံံ� များ�း�
၊ ကျော�ာ�င်းး�များ�း� နှှင့်�် အများ�း�ပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ အိိမ်် ရာာများ�း� ကဲ့့�သို့့�
သော�ာ အများ�း�ပြ�ည််သူူအသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည့််� အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ �
များ�း� ဆော�ာက််လုုပ်် ရန်ဟု
် ု ဖြ�စ်် လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�သည််
မြေ�ေနေေရာာ ပြ�န််လည်် နေေရာာချျထားး�ခြ�င်းး� အစီီ အစဉ််၏ တစ်် စိိတ််
တစ်် ပိုု�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ်် နိုုင်
� ်ပါါသည််။ အတင်းး�အကြ�ပ်် ရယူူခြ�င်းး�ဟုု
လည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�သည့််� သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး� လုုပ်် ငန်းး�စဉ််များ�း�သည်် တစ်် နိုုင်
� ်ငံံ
နှှင့်�် တစ်် နိုုင်
� ်ငံံ မတူူညီီသော်�်�လည်းး� နို့့�တစ်် စာာ ထုုတ််ခြ�င်းး� ကဲ့့�သို့့�သော�ာ
တာာဝန််နှှင့်�် လုုပ်် ငန်းး�စဉ်် အချိိ�န််ဇယားး�များ�း� ပါါဝင််လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။
နိုု�င််ငံံအများ�း�စုုတွွင်် ပစ္စစည်းး�ကိုု� သိိမ်းး�ယူူပါါက သက််ဆိုု�င််ရာာ ပိုု�င််ရှှင််
အားး� လျော်�်��ကြေး��းပေး�းမည််ဟုု အခြေ�ေခံံ ဥပဒေ�တွွင်် အသေ�အချာ�ာ
ဖော်�်�ပြ�ထားး�လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ မြေ�ေငှား��းကဲ့့�သို့့� သော�ာ အဆိုု�ပါါ ပစ္စစည်းး�
နှှင့်�် ဆက််စပ်် သက််ဆိုု�င််သော�ာသူူများ�း�အတွွက််လည်းး� လျော်�်��ကြေး��း
ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ သိိမ်းး�ယူူခံံရသည့််� ပိုု�င််ရှှင််၏ ဆုံးး��ရှုံး�း��မှုုအတွွက််
လျော်�်��ကြေး��းသတ််မှှတ််ရန် ် အခြေ�ေခံံ အချျက်် စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ကိုု�
ဥပဒေ�တွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�သည််
တစ်် နိုုင်
� ်ငံံလုံးး�� ရှိိ� လူူတစ််ဦးးပိုု�င််ဆိုု�င််သမျှှ မြေ�ေကွွက််များ�း�ကိုု� သိိမ်းး�ယူူ
ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ နေေရာာတစ်် နေေရာာရှိိ� မြေ�ေကွွက််များ�း�ကိုု�သာာ သိိမ်းး�ယူူ
ခြ�င်းး� ဖြ�စ်် သဖြ�င့်�် နိုု�င််ငံံပိုု�င််သိိမ်းး �ခြ�င်းး�နှှင့်�် ကွာာ�ခြား�း�ပါါသည််။ “
ညီီမျှှခြ�င်းး�” “မျှှတသော�ာ လျော်�်��ကြေး��း” “မြေ�ေယာာ ပြ�န််လည်် နေေရာာ
ချျထားး�ခြ�င်းး� “ နှှင့်�် “နိုု�င််ငံံပိုု�င််သိိမ်းး �ခြ�င်းး�” တို့့� ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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”.
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
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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”.

ကနဦးး မှှ တ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုနှှင့်�် အခြား�း� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု�
စုံံ�စမ်းး �ခြ�င်းး�နှှင့်�် မြေ�ေနယ််နိိမိိတ််များ�း�ကိုု� သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� အားး�ဖြ�င့််�
အစိုးး��ရ၏ မှှတ််တမ်းး �တင််စနစ်် တွင်
ွ ် ရေး�းသားး�ပြီး�း � (သို့့�မဟုုတ်် ဒစ််
ဂျျစ််တယ််စနစ်် ဖြ�င့်�)် မှှတ််တမ်းး �အဖြ�စ်် ဖန််တီးး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ်် ပေါ်�်သည့််�
လုုပ်် ငန်းး�စဉ််။ ကနဦးး မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�ကိုု� "တစ်် ခါါတစ််ရံံ မှှတ််ပုံံ�တင််
ခြ�င်းး�" သို့့�မဟုုတ်် "စနစ်် တကျျ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�" နည်းး�များ�း�ဖြ�င့််�
ပြု�ုလုုပ်် နိုုင်
� ်ပါါသည််။ "အမည််ပေါ�ါက်် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�"
ကိုု�လည်းး� ကြ�ည့််�ပါါ။

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”.

ပုံံ� သေ� နယ််နိိမိိ တ်် မြေ�ေပစ္စစည်းး�တစ််ခုု ၏ တည််နေေရာာ အတည််အကျျ
ကိုု� ဥပဒေ�တွွင်် (နှှင့်�/် သို့့� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�အတိုု�င်းး�) ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည့််�
စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�အတိုု�င်းး� သဘော�ာတူူပြီး�း � မှှတ််တမ်းး �တင််
ထားး�သည့််� တရား�းဝင်် နယ််နိိမိိတ််။

Forced eviction: see “eviction”.

အတင်းး�အကြ�ပ်် နှှင််ထုုတ်် ခြ�င်းး� “နှှင််ထုုတ််ခြ�င်းး�” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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.

အပေါ�ါင််ဆုံးး� � သိိမ်းး�ယူူ ခြ�င်းး� ပိုု�င််ရှှင််မှှ အကြွေး��းကိုု� ပြ�န််မဆပ်် နိုုင်
� ်
တော့�့�သည့််�အခါါ အပေါ�ါင််ခံံသူူ (သို့့�မဟုုတ်် “ငွေ�ေချေး�း�သူူ”) မှှ
မြေ�ေကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ်် ခွွင့်�် ရရှိိ�ရန်် တရား�းရုံးး� �ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� စတင််
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နိုုင်
� ်ခြ�င်းး�။
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ပုံံ�သေ�နယ််နိိမိိတ််ကိုု� သဘာာဝပစ္စစည်းး�များ�း� သို့့�မဟုုတ်် လူူလုုပ်် ပစ္စစည်းး�
များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ကိိစ္စစများ�း�မှှ လွဲဲ�ပြီး�း � များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််�

အထူးး� အမှှတ််အသားး�များ�း� သို့့�မဟုုတ်် နယ််နိိမိိတ််ကိုု� သတ််မှှတ််
သည့််�အချိိ�န််တွင်
ွ ် တိုု�င်းး�တာာသူူများ�း�မှှ ထားး�ရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ အမှှတ််အသားး�
များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။ သဘာာဝပစ္စစည်းး�များ�း� သို့့�မဟုုတ်် လူူလုုပ််
ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� အဆော�ာက််ကဦများ�း�၏ ထော�ာင့််�များ�း�၊ ခြံ�ံ စည်းး�ရိုးး� �တိုု�င််
များ�း�၊ မြ�စ််ကမ်းး �ပါးး�များ�း� စသည််တို့့�အတွွက်် ထည့််�သွွင်းး�နိုု�င််သည််။ “
ယေ�ဘုုယျျ နယ််နိိမိိတ််” ကိုု�လည်းး� ကြ�ည့််�ပါါ။

အပေါ�ါင််ဆုံးး�� သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�တွွင်် အပေါ�ါင််ခံံသူူသည်် မြေ�ေပစ္စစည်းး�ကိုု�
ရော�ာင်းး�ချျခွွ င့်�် ရှိိ�သည််။ ရော�ာင်းး�ချျမှုုမှှ ရငွေ�ေကိုု� အကြွေး��းပြ�န််ဆပ််
ရန််နှှင့်�် တရား�းရုံးး� �စရိိတ််နှှင့်�် ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�အတွွက်် ကုုန််ကျျငွေ�ေများ�း�
အတွွက်် ပြ�န််လည်် အသုံးး��ပြု�ုသည််။ ထိုု�မှှ ပိုု�လျှံံ�ငွေ�ေကိုု� မြေ�ေသိိမ်းး�ယူူ
ခံံ ရသူူထံံ ပေး�းသည််။
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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”.
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အပိုု� င်းး�ပိုု� င်းး�စိိတ်် ခွဲဲ�ခြ�င်းး�
မြေ�ေကွွက််များ�း�ကိုု� ပိုု�ပြီး�း � သေး�းငယ််သော�ာ ဧရိိ ယာာများ�း�အဖြ�စ််
ခွဲဲ� ခြ�မ်းး �ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် စိိတ််ပိုု�င်းး�ခြ�င်းး�၊ သားး�သမီးး�တစ်် ဦးးစီီ တိုုင်းး
� �
အတွွက်် အမွေ�ေ ခွဲဲ� ပေး�းရသည့််� အမွေ�ေကိိစ္စစမျိုး� း��ကြော��ာင့််� ဖြ�စ်် လေ့�့ရှိိ�
ပြီး�း � အထူးး�သဖြ�င့််� မြို့�့�ပြ�ဒေ�သတွွင်် လူူဦးးရေ� ပိုု�မိုု�ထူူထပ်် လာာခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� မြေ�ေကွွက််တစ််ကွွက််ပေါ်�်တွွင်် အိိမ်် များ�း� ပိုု�မိုု�ဆော�ာက််လုုပ််
ရန်် လိုု�အပ်် လာာခြ�င်းး�တို့့� ကြော��ာင့််� ဖြ�စ်် နိုုင်
� ်ပါါသည််။ မြေ�ေကွွက််များ�း�
ပိုု�မိုု� သေး�းငယ််လာာသည့််�အတွွက်် ၎င်းး�တို့့� ကိုု� ထိိထိိရော�ာက််ရော�ာက််
အသုံးး��မပြု�ုနိုု�င််တော့�့�ဘဲဲ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး� ပုံံ�စံံတစ််ခုုကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
ရန်် လိုု�အပ်် လာာပါါသည််။ အခြား�း� ခွဲဲ� စိိတ််သည့််� နည်းး�တစ်် မျိုး� း��မှာာ�
မြေ�ေကွွက််နယ််နိိမိိတ််ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� မပြု�ုဘဲဲ (မြေ�ေကွွက််ကိုု�
မစိိတ််ပိုု�င်းး�ဘဲဲ) ပုံံ�မှှန်အား
် း�ဖြ�င့််� အမွေ�ေဆက််ခံံမှုုကြော��ာင့််� ပိုု�င််ရှှင််
အရေ�အတွွက််ကိုု� တိုးး�� မြှ�ှင့်�ကာာ
်
ပိုု�င််ရှှင််တစ််ဦးးချျင်းး�ဆီီ သည်် ၁/
၂၅၆ ပုံံ� သို့့�မဟုုတ်် ၁/၅၁၂ပုံံ� စသည််ဖြ�င့်�် သေး�းငယ််သော�ာ ဝေ�စုု ရရှိိ�
ကြ�မည်် ဖြ�စ်် သည််။ ထိုု�အခါါ ထိုု�မြေ�ေကိုု� စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �ရန် ် လက််တွေ့�တွ့ �င်
ွ ်
မဖြ�စ်် နိုုင်
� ်တော့�့�ချေ�ေ။ “မြေ�ေ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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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.

ဂျျန််ဒါါ သို့့�မဟုုတ်် ကျားး��မရေး�းရာာ ကျားး��/မ ဖြ�စ်် ခြ�င်းး� ဆိုု�သည်် မှာာ�
အချိိ�န််အခါါတစ်် ခုု တွွင်် ယော�ာကျာ်းး���၊ မိိန်းး�မ (အမျိူး� း��သားး�/ အမျိူး� း��
သမီးး�) များ�း�အတွွက်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ အလုုပ်် တာာဝန််များ�း�၊
အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း�၊ အပြု�ုအမူူများ�း�ဆိုု�င််ရာာ သတ််မှှတ််ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််
များ�း�ဖြ�စ်် ပါါသည််။

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.

ကျားး��မရေး�းရာာ တန်းး�တူူ ညီီမျှှမှုု လူ့့ အခွွ င့်�အ
် ရေး�း အားး�လုံးး��ကိုု�
အမျိုး� း��သမီးး�နှှင့်�် အမျိုး� း��သားး�များ�း�အားး�လုံးး�� တန်းး�တူူ ရရှိိ�နိုု�င််မှုု။
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အမျိူး� း��သားး�များ�း�နှှင့်�အ
် မျိူး� း��သမီးး�များ�း�အကြား�း�၊ယော�ာကျာ်းး���လေး�းများ�း�
နှှင့်�် မိိန်းး�ကလေး�းများ�း�အကြား�း� ပတ််သက်် ဆက််နွယ်
ွ ်မှုုများ�း�၊ ကျားး��/
မ ဖြ�စ်် ခြ�င်းး�နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�
၊ အခွွ င့်�အ
် လမ်းး� များ�း�အပြ�င်် ကျားး��/မဆိုု�သည်် မှာာ� အမျိူး� း��သားး�
အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� ၊ အမျိူး� း��သမီးး�အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� ပတ််သက််
ဆက််နွယ်
ွ ်မှုုကိုု�လည်းး� ရည်် ညွှှန်းး�ပါါသည််။
ဤသတ််မှှတ််ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ�း�၊ အခွွ င့်�အ
် လမ်းး�များ�း�၊ ပတ််သက််
ဆက််နွယ်
ွ ်မှုုများ�း�သည်် လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖြ�စ်် တည််လာာပြီး�း � လူူမှုုရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ဖြ�စ်် စဉ််များ�း�မှှတဆင့်�် နား�းလည််သိိရှိိ�လာာခဲ့့�ရပါါသည််။ ဤ
အရာာများ�း�သည်် အခြေ�ေအနေေအရ/ အချိိ�န််အခါါအရ သီးး�သန့် �ဖြ��စ််
်
တည််ပြီး�း � ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သည့််�အရာာများ�း�ဖြ�စ်် ပါါသည််။
ကျားး��/မဟူူသည်် အခြေ�ေအနေေအချိိ�န််အခါါတစ်် ခုု တွွင်် အမျိူး� း��သားး�
/အမျိုး� း��သမီးး�တို့့� ထံံမှှ မည််သည့််�အရာာကိုု� မျှော်�်��လင့််�သည််/တန််ဖိုးး��
ထားး�ရှိိ�သည််/ခွွ င့်�ပြု�ုသည်
်
်တို့့�ကိုု�ဆုံးး��ဖြ�တ််ပေး�းထားး�ပါါသည််။
လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�အများ�း�စုုတွွင််အမျိုး� း��သားး�နှှင့်�အ
် မျိုး� း��သမီးး�
များ�း�အကြား�း�တာာဝန််ရှိိ�သည့််�အရာာများ�း�၊လုုပ်် ဆော�ာင််ရသည့််�
အလုုပ်် တာာဝန််များ�း�၊အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�အပေါ်�်တွွင််ထိိန်းး�ချုု�ပ်် နိုုင်
� ်မှုု
နှှင့်�် လက််လှှမ်းး �မီီ နိုုင်
� ်မှုု၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျနိုုင်
� ်မှုုအခွွ င့်�အ
် လမ်းး�များ�း�စ
သည့််� ကွာာ�ခြား�း�ချျက််များ�း�၊ မညီီမျှှမှုုများ�း� ရှိိ�နေေပါါသည််။
အဆင့််�အတန်းး�၊ လူူမျိုး� း��၊ ဆင်းး�ရဲဲမွဲဲ� တေ�မှုု အခြေ�ေအနေေ၊
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိူး� း��စုုအုုပ်် စုု၊ လိိင််ပိုု�င်းး� ဆိုု�င််ရာာတိိမ်းး �ညွွတ််မှုု၊
အသက််အရွွ ယ်် စသည့််�လူမှု
ူ ု-ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ခွဲဲ� ခြ�မ်းး �စိိတ််ဖြာ�ာ
မှုုစံံနှုု�န်းး�များ�း�ကဲ့့�သို့့� ကျားး��/မဖြ�စ်် ခြ�င်းး�သည််ကျျယ််ပြ�န့် �သော�ာလူူ
်
မှုုယဉ််ကျေး�း�မှုုအခင်းး�အကျျင်းး�၏တစ်် စိိတ််တစ််ဒေ�သဖြ�စ််ပါါ သည််။

ထိုု�သို့့�ရရှိိ�ရန်် အမျိုး� း��သမီးး�နှှင့်�် အမျိုး� း��သားး�များ�း�အကြား�း� (ဥပဒေ�အရ
နှှင့်�် လက််တွေ့�အ
့ ရ) အခွွ င့်�အ
် ရေး�းများ�း� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု ရှိိ�သည််ကိုု� သိိရှိိ�
ရန်် လိုု�အပ်် ပြီး�း � လက််တွေ့�တွ့ �ွင်် သာာတူူညီီမျှှမှုု ရရှိိ�နိုု�င််ရန် ် (လိုု�အပ််
ပါါက) တိိကျျသော�ာ အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း�

လုုပ်် ဆော�ာင််ရန် ် လိုု�အပ်် ပါါသည််။ အမျိုး� း��သမီးး�များ�း�နှှင့်�် မိိန်းး�ကလေး�း
များ�း�သည််လည်းး� လူူမှုုရေး�းနှှင့်�် အိိမ်် ထော�ာင််ရေး�း မည််သည့််�
အခြေ�ေအနေေပင်် ဖြ�စ်် စေ� မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် အခွွ င့်�အ
် ရေး�းများ�း�နှှင့်�်
မြေ�ေယာာလက််လှှမ်းး �မီီ ရရှိိ� ရေး�းနှှင့်�် မြေ�ေယာာ၊ သားး�ငါးး�နှှင့်�် သစ်် တော�ာ
ဆိုု�င််ရာာတွွင်် သာာတူူညီီမှုု ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ်် ပါါသည််။
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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.

ကျားး��မရေး�းရာာ အလေး�းထားး�ရှု�မြ�
ု င်် သို့� ့မဟုုတ်် ထည့်် �သွွင်းး�စဥ်းး�
စား�းသည့်် � နည်းး�လမ်းး� အမျိုး� း��သမီးး�နှှင့်�် အမျိုး� း��သားး�များ�း�အကြား�း� ရှိိ�
နေေသော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�၊် လိုု�အပ်် ချျက််များ�း�နှှင့်�် အခွွ င့်�အ
် ရေး�းများ�း� မ
တူူညီီမှုုကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းထားး�သော�ာ မူူဝါါဒ၊ ဥပဒေ�နှှင့်�် အဖွဲ့့�

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”.

ယေ�ဘုုယျျ နယ််နိိမိိ တ်် မြေ�ေပေါ်�်ရှိိ� နံံရံံ၊ စည်းး�ရိုးး� �၊ ပန်းး�ခြုံ�ံ �တန်းး�၊
သစ်် ပင််တန်းး� သို့့�မဟုုတ်် ရေ�လမ်းး�ကြော��ာင်းး� စသည့််� ရုု ပ််ဝတ္တုု �ပိုု�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ အရာာများ�း�နှှင့်�် သတ််မှှတ််ထားး�သော်�်�လည်းး� နယ််နိိမိိတ််နှှင့်�်
အရာာဝတ္တုု �များ�း�၏ နေေရာာအတိိအကျျကိုု� မသတ််မှှတ််ရသေး�းသော�ာ
နယ််နိိမိိတ််၊

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

ဘူူ မိိပမာာဏဆိုု� င််ရာာ ဘော�ာင်် သို့့�မဟုုတ်် ကွွန််ယက်် မြေ�ေမျျက််နှာာ�ပြ�င််
ပေါ်�်တွွင်် အတိိအကျျ နေေရာာချျထားး� သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ပွိုု��င့််�များ�း�
၏ အကွာာ�အဝေး�းပြ� ဘော�ာင််။

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.

ပထဝီီဝင်် သတင်းး�အချျက်် အလက်် စနစ်် (GIS) အကွာာ�
အဝေး�းအလိုု�က်် ရည််ညွှန်းး
ှ �ထားး�သော�ာ မြေ�ေမျျက််နှာာ�ပြ�င််ဆိုု�င််ရာာ
အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ဖတ််ယူူခြ�င်းး�၊ သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�၊ စစ်် ဆေး�း
ခြ�င်းး�၊ ပေါ�ါင်းး�စပ်် ခြ�င်းး�၊ ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး� စနစ်် ။

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.

ဂျီီ �အိုု�မက််တစ််စ်် အကွာာ�အဝေး�းပြ� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ရရှိိ�
ပြီး�း � ခန့်ခွဲ� �ဲ် �နိုုင်
� ်စေ�ရန် ် လုုပ်် ဆော�ာင််ရမည့််� လုုပ်် ငန်းး�များ�း� အားး�လုံးး��
ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စပ်် ရန် ် စနစ်် တကျျ ချျဉ်းး�ကပ်် မှုုကိုု� အသုံးး��ပြ�သည့််�
လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�။

THE ABC OF LAND TENURE

အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ်် ငန်းး�စဉ််များ�း� လိုု�အပ်် သည့််� ချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့်�်
သဘော�ာထားး�။

“ပုံံ�သေ� နယ််နိိမိိတ််” ကိုု�လည်းး� ကြ�ည့််�ပါါ။

များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� အကွာာ�အဝေး�းအလိုု�က်် ရည််ညွှန်းး
ှ �ထားး�
သော�ာ အချျက််အလက််အစုုအဖွဲ့့� နှှင့်�် သင့််�တော်�်�သော�ာ software
applicationများ�း� ရှိိ�ရန်် လိုု�သည််။

အဆိုု�ပါါ လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�တွွင်် မြေ�ေပုံံ�ရေး�းဆွဲဲ� ရန် ် တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�
(cartography surveying) ၊ မြေ�ေမျျက််နှာာ�သွွင််ပြ�င်် တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�
(geodesy)၊ ရေ�အော�ာက််မျျက််နှာာ�ပြ�င်် တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး� (hydrography)၊
မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ�း� စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု၊ ပုံံ�ထည့််�
တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး� (photogrammerty) နှှင့်�် အဝေး�းမှှ အာာရုံံ� ခံံခြ�င်းး�
(remote sensing) တို့့� ပါါဝင််သည််။
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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”.

ကမ္ဘာ့့�� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပြ� ဂြို�ု�လ််တုု စနစ်် (GNSS) ကမ္ဘာာ�ကိုု� လှှည့်�ပတ်
်
်
နေေသော�ာ ဂြို�ု�လ််တုုများ�း�မှှ အချျက််ပြ�ချျက််များ�း�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ကမ္ဘာ့့��မြေ�ေမျျက််နှာာ�ပေါ်�်မှှ နေေရာာများ�း�ကိုု� အတိိအကျျ တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�
အတွွက်် ယေ�ဘုုယျျ စကားး�လုံးး��။ “GPS” ကိုု�လည်းး� ကြ�ည့််�ပါါ။

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

ကမ္ဘာ့့��နေေရာာပြ�စနစ်် (GPS) GNSS အမေ�ရိိကန်် စနစ််

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.

အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုု နိုု�င််ငံံရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့်�် အုုပ်် ချုု�ပ်် ရေး�း
စနစ်် များ�း�၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည့််� အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�နှှင့်�်
လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း� နှှင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�။

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”.

နစ်် နာာကြေး��းကိုု� တိုု�င််ကြား�း�ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး� အရာာရှိိ�များ�း�၏
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််နှှင့်�် လုုပ်် ရပ်် များ�း� အပါါအဝင်် ကိိစ္စစတစ််ရပ်် ရပ််
အတွွက်် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု သို့့�မဟုုတ်် ပြ�ဿနာာဖြ�စ်် မှုုကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ဖြေ�ေ
ရှှ င်းး�သည့််� လုုပ်် ငန်းး�စဉ််။

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.

အာာမခံံ ပေး�းထားး�သော�ာ အမည််ပေါ�ါက်် (အခ်ိဳဳ��႕နိုု�င္ငံ�မ်ား��းတြ�င္္
) လိိမ္လလည္�္
ံ
မႈေ��ေၾကာာင့္္�� အမည္ေ��ေပါါက္တြ�ြင္္ မွား��းယြ�င္း��းမႈႈ ျ�ျဖစ္ေ��ေပၚျျခ
င္း��းကဲ့့�သိုု�႔ေ�သာာ ပိုု�င္ဆိုိ�����ိ�င္မႈႏွ��ွ��င့္္�� ပတ္သသက္ၿၿပီးး � ဆံုးး���ရွံဳး���း�မႈႈတစ္စံုု���တစ္္
ရာာ ျ�ျဖစ္ေ��ေပၚခဲ့့�ပါါက အစိုးး��ရ မွွတ္တတမ္း��းရံုး��း� အာာဏာာပိုု�င္မ်ား���းဘက္မွွ� ေ�ေ
ပးေ��ေလ်ာ္္���ရန္္တာာဝန္ရွိိ��သည့္္�� အမည္ေ��ေပါါက္္ ရပိုု�င္ခြ�ြင့္္��
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လူူမှုုအဖွဲ့့�အစည်းး�ကိုု� စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �ရန် ် နှှင့်�် မတူူညီီသော�ာ အုုပ်် စုုများ�း�
အကြား�း� အားး�ပြို�ု�င််နေေသော�ာ ဦးးစား�းပေး�းများ�း�နှှင့်�် စိိတ််ဝင််စား�းမှုုများ�း�ကိုု�
ညှိိ�နှိုု��င်းး�ပေး�းရန်် ၎င်းး�တို့့� ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။
အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုတွင်
ွ ် တရား�းဝင်် အစိုးး��ရ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�နှှင့်�် တရား�းမ
ဝင်် စီီ မံံမှုုများ�း� ပါါဝင််သည််။ ပါါဝင််သော�ာ လည််ပတ််ပုံံ�များ�း�နှှင့်�်
လုုပ်် ငန်းး�စဉ််များ�း�လည်းး� ပါါဝင််သည််။ ထို့့�အပြ�င်် ပြ�ည််သူူများ�း�မှှ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ရေး�း လုုပ်် ငန်းး�စဉ််တွင်
ွ ် မည််သို့့� ပါါဝင််သည််၊
အစိုးး��ရသည်် ၎င်းး�၏ ပြ�ည််သူူများ�း�အတွွက်် မည််မျှှ တာာဝန််ခံံသည််
၊ လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�မှှ ၎င်းး�၏ အဖွဲ့့�အစည်းး�ဝင််များ�း�ကိုု� ဥပဒေ�နှှင့်�်
စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ကိုု� မည််သို့့� လိုု�က််နာာစေ�သည််နှှင့်�် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ�း�
ကိုု� မည််သို့့� ဖြေ�ေရှှ င်းး�သည်် ဆိုု�သည််တို့့�နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သည််။

နစ််နာာကြေး��းကိုု�တိုုင်
� ်ကြား�း�ဖြေ�ေရှှ င်းး�ရေး�း ယန္တတရား�း လုုပ်် ငန်းး�စဉ််သည််
စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုုအရ ပြ�န််လည်် သုံးး��သပ်် ခြ�င်းး�၊ တရား�းရုံးး� � အခြေ�ေပြု�ု
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််နှှင့်�် စော�ာင့််�ကြ�ည့််�သူူ ကဲ့့�သို့့�သော�ာ တတိိယအဖွဲ့့�

အစည်းး� စသည််ဖြ�င့်�် ပုံံ�စံံမျိုး� း��စုံံ� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ “အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေ
ရှှ င်းး�ခြ�င်းး�” နှှင့်�် “စော�ာင့််�ကြ�ည့််�သူူ” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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H
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.

အလုံးး��စုံံ� ခြုံ�ံ �ငုံံမိိပြီး�း
�
� ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�နို�ုင််သော�ာ ချျဉ်းး �ကပ်် မှုု
VGGT၏ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ရေး�း မူူဝါါဒ ၁၀ချျက််တွင်
ွ ် မှှတ််သားး�
ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� အလုံးး��စုံံ� ခြုံ�ံ �ငုံံမိိ
� ပြီး�း � ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�နိုုင်
� ်သော�ာ
ချျဉ်းး�ကပ်် မှုုသည်် သဘာာဝအရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့� ၏
အသုံးး��ပြု�ုမှုုတို့့�မှာာ� ဆက််စပ်် နေေသည််ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း � ၎
င်းး�တို့့� ကိုု� စီီမံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �ရန် ် ပေါ�ါင်းး�စပ်် ပါါဝင််ပြီး�း � ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�သော�ာ
ချျဉ်းး�ကပ်် နည်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။

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�ေပေါ�ါင််စာာချုု�ပ်် များ�း�စွာာ�သော�ာ တရား�းမဥပဒေ� စနစ်် များ�း�တွွင််
ချေး�း�ငွေ�ေ ပြ�န််ဆပ်် မည့််�အကြော��ာင်းး� အပေါ�ါင််အဖြ�စ်် ငွေ�ေချေး�း�သူူ၏
မြေ�ေကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ချေး�း�ငွေ�ေစာာချုု�ပ်် ၏ အမည််။
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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

I

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

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.

မရွှေ့�့ �ပြော��ာင်းး�နိုု�င််သော�ာ ပစ္စစည်းး� အဆော�ာက််အဦးးများ�း�၊ သစ်် ပင််များ�း�၊
ကျော�ာ�က််တုံးး�� ခြံ�ံ စည်းး�ရိုးး� �များ�း�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ မြေ�ေတွွင်် အသေ�စိုု�က််ထားး�
သည့််� မြေ�ေနှှင့်�် အရာာဝတ္တုု �များ�း�။

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”.

ပြ�န််လည််မသိိမ်းး�ယူူ နို�င်
ု သော�
်
ာ အမည််ပေါ�ါက်် တရား�းရုံးး� �မှှပင်် မ
ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သည့််� အစိုးး��ရမှှတ််တမ်းး �ဝင်် မြေ�ေ အမည််ပေါ�ါက််

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”.

နစ်် နာာမှုု အာာမခံံ မြေ�ေယာာပိုု�င််ရှှင်် သို့့�မဟုုတ်် အခြား�း�သော�ာ မြေ�ေငှား��း
ရမ်းး�လုုပ်် ကိုု�င််ခွွင့်�် ရှိိ�သူူများ�း�ကိုု� မြေ�ေသိိမ်းး�ခံံ ရခြ�င်းး�၊ ဖျျက််စီးး �ခံံ ရခြ�င်းး�
သို့့�မဟုုတ်် ပျျက််စီးး �ခြ�င်းး�တို့့� အတွွက်် လျော်�်��ကြေး��းငွေ�ေ သို့့�မဟုုတ််
လျော်�်��ကြေး��း ပေး�းရန်် တာာဝန််ရှိိ�မှုု

Index map: see “cadastral index map”.

မြေ�ေပုံံ� အချျက်် နံပါ
ံ ါတ်် များ�း�အညွှှန်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ� အညွှှန်းး�မြေ�ေပုံံ�”ကွွင်းး�
မြေ�ေပုံံ�အညွှှန်းး�မြေ�ေပုံံ�” ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ။

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

ငှာာ�နေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် စနစ််

“အိိမ်် ခြံ�ံမြေ�ေ” သို့့�မဟုုတ်် ရိုးး� �ရှှ င်းး�စွာာ� “မြေ�ေ” ဟုု အင်္ဂဂလိိပ်် (Common
law) စနစ်် များ�း�တွွင်် ခေါ်�်ဆိုု�သည််။

အချို့� ့�သော�ာ ပြ�န််လည််မသိိမ်းး �ယူူနိုုင်
� ်သော�ာ အမည််ပေါ�ါက်် စနစ်် များ�း�
တွွင်် အနည်းး�ငယ််သော�ာ ချွွင်းး�ချျက််များ�း� ရှိိ� ပြီး�း � မှား��းယွွင်းး�မှုု သို့့�မဟုုတ််
လိိမ်် လည််မှုုကြော��ာင့််� ဖြ�စ်် ပေါ်�်လာာသော�ာ ဆုံးး��ရှုံး�း��မှုုများ�း�အတွွက််
လျော်�်��ကြေး��းပေး�းရမည့််� စနစ်် ပါါရှိိ�သည််။ “အာာမခံံ ပေး�းထားး�သော�ာ
အမည််ပေါ�ါက််” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

ဒေ�သတွွင်းး� မြ�စ်် ဖျား�း�ခံံ ပြီး�း � ဒသခံံ ဧရိိ ယာာနှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ
မြေ�ေငှား��းရမ်းး�သုံးး��စွဲဲ� မှုု စနစ်် ။
“ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�အရ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် “ နှှင့်�် “ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
စနစ်် ” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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

ငှာာ�နေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဒေ�သတွွင်းး� နေေထိုု�င််သူူများ�း� အပါါအဝင်် ဒေ�သ
ဧရိိ ယာာနှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ

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.

အရပ််သုံးး�� မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င်ခွွင့်
် �် ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�အရ၊ ရိုးး� �ရာာအရ
သို့့�ပမဟုုတ်် အခြား�း� တရား�းဝင််မဟုုတ််သည့််� မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ပေါ်�် အခြေ�ေခံံ သည့််� မြေ�ေနှှင့်�် အခြား�း� သဘာာဝ
အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု နှှင့်�် အခြား�း�
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�။
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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.

လွွန််ကျူး�း�ချျက်် များ�း� မြေ�ေနှှင့်�် အခြား�း� သဘာာဝ အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�
နှှင့်�် ဆက််စပ်် သော�ာ မြေ�ေငှား��းရမ်းး�လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် များ�း�အပေါ်�် အဖျျက််
သဘော�ာ သက််ရော�ာက််သည့််� စွွက််ဖက််ချျက််၊ ပျျက််စီးး �မှုု၊ ဆုံးး��ရှုံး�း��မှုု
နှှင့်�် အခြား�း�အဖျျက််သဘော�ာများ�း�။

Institutional framework: see “organizational
framework”.

အဖွဲ့့�အစည်းး� မူူ ဝါါဒဘော�ာင်် “အဖွဲ့့�အစည်းး� မူူဝါါဒဘော�ာင််” ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ။
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မြေ�ေ သို့့�မဟုုတ်် အခြား�း� သဘာာဝ အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�သည်် ရုု ပ််ပိုု�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာအရ ပျျက််စီးး �သွားး��ပါါက ၎င်းး�တို့့� အသုံးး��ဝင််မှုုနှှင့်�် တန််ဖိုးး��
အရ ၎င်းး�တို့့� နှှင့်�် ဆက််စပ်် သော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�လည်းး� ထိိခိုု� က််
မည်် ဖြ�စ််သည််။ မြေ�ေကိုု� ညစ်် ညစ််စေ�သည့််�အခါါ သို့့�မဟုုတ််
တစ်် စုံံ�တစ််ဦးးကိုု� မြေ�ေသို့့� ဝင််ရော�ာက််ခွွင့်�မပြု�ုသ
်
ည့််�အခါါ ထိုု�လူ၏
ူ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� လွွန်ကျူးး
် ��ခြ�င်းး� မြော��ာက််ပါါသည််။ သို့့�မဟုုတ််
တစ်် စုံံ�တစ််ဦးးသည်် မြေ�ေကိုု� တရား�းမဝင်် ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််ပြီး�း � မြေ�ေ
သို့့�မဟုုတ်် သစ်် တော�ာကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် မြေ�ေ သို့့�မဟုုတ််
သစ်် တော�ာမှှ ထွွက််ကုုန်များ
် �း�ကိုု� မြေ�ေငှား��းရမ်းး�သုံးး��စွဲဲ� ခွွင့်�ရှိ
် ိ�သူူ၏ အခွွ င့်�်
မရဘဲဲ ယူူငင််သုံးး��စွဲဲ�ခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ်် နိုုင်
� ်ပါါသည််။ တစ်် စုံံ�တစ််ဦးးကိုု�
၎င်းး�၏ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�အတွွက်် လိိမ်် လည််လှှည့်�ဖျား
် �း�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�
သော�ာ သဘာာဝအရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ပေါ်�် သက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ကိုု
် �သာာ လွွန်ကျူးး
် ��ခြ�င်းး�ပြု�ုသည့််� ကိိစ္စစများ�း�လည်းး� ရှိိ�နိုု�င််
ပါါသည််။
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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”.

ပူးး�တွဲဲ�ချိိ�တ််ဆက်် ပိုု� င််ဆိုု�င််မှုု အင်္ဂဂလိိပ်် ဥပဒေ�တွွင်် ပူးး�တွဲဲ�ချိိ�တ််ဆက််
ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု ဆိုု�သည််မှာာ� သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ပါါဝင််
သည့််� ပူးး�တွဲဲ�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု ပုံံ�စံံကွဲဲ� တစ်် မျိုး� း��ဖြ�စ်် သည််။ ပူးး�တွဲဲ�ချိိ�တ််ဆက််
ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုတွင်
ွ ် ပိုု�င််ရှှင််တစ််ဦးး သေ�ဆုံးး��သည့််�အခါါ အခြား�း� ပိုု�င််ရှှင််
(များ�း�) သည်် မြေ�ေကိုု� အမွေ�ေပေး�းရန်် မလိုု�ဘဲဲ အလိုု�အလျော�ာ�က်် ရရှိိ�
မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� အင်္ဂဂလိိပ်် ဥပဒေ� (သို့့�မဟုုတ််
common law) မသုံးး��သည့််� နိုု�င််ငံံများ�း�တွွင်် ပူးး�တွဲဲ�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး� နှှင့်�်
ပူးး�တွဲဲ�ချိိ�တ််ဆက််ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု� အလဲဲအလှှယ််သဘော�ာ သုံးး��စွဲဲ� လေ့�့
ရှိိ�ပါါသည််။ “ပူးး�တွဲဲ�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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”.

မျှှတသော�ာ လျော်�်��ကြေး��း သိိမ်းး�ယူူခံံရသော�ာ သို့့�မဟုုတ်် ပျျက််စီးး �
သွားး��သော�ာ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုပစ္စစည်းး�၏ တန််ဖိုးး��နှှင့်�် ညီီမျှှပြီး�း � ယခင််ပိုု�င််ရှှင််
ကိုု� (တတ််နိုုင်
� ်သမျှှ) နဂိုု�အခြေ�ေအနေေအတိုု�င်းး� ပြ�န််ဖြ�စ််စေ�သော�ာ
လျော်�်��ကြေး��းပမာာဏ။ “ညီီမျှှခြ�င်းး�” နှှင့်�် “အာာမခံံ ကြေး��း” ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ။
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L
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.
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မြေ�ေယာာ စီီမံံ ခန့်ခွဲ� �ဲ�မှု
် ု မြေ�ေနှှင့်�် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု၊ မြေ�ေယာာ၏ တန််ဖိုးး��နှှင့်�်
အသုံးး��ပြု�ုပုံံ� ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊
မှှတ််တမ်းး �တင််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဖြ�န့် �ချီီ�ခြ�င်းး�
်
လုုပ်် ငန်းး�စဉ််များ�း�။
မြေ�ေယာာ စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုုတွင်
ွ ် မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�
များ�း�ကိုု� လက််တွေ့�အ
့ သုံးး��ချျနိုု�င််ရန် ် လုုပ်် ဆော�ာင််သည့််� စနစ်် များ�း�
နှှင့်�် လုုပ်် ငန်းး�စဉ််များ�း� ပါါဝင််သည််။ ၎င်းး�တွွင်် မြေ�ေယာာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
များ�း�၊ မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုု စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း� နှှင့်�် မြေ�ေတန််ဖိုးး��သတ််မှှတ််
ခြ�င်းး�နှှင့်�် အခွွ န်ကော�ာက်
်
်ခံံခြ�င်းး� လုုပ်် ငန်းး�များ�း�ကိုု� စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �ခြ�င်းး�
များ�း� ပါါဝင််သည််။ မြေ�ေယာာ စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုုကိုု� အစိုးး��ရ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
များ�း� သို့့�မဟုုတ်် ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�မှှ လုုပ်် ဆော�ာင််
နိုု�င််သည််။ မြေ�ေယာာ စီီမံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုုသည်် တရား�းဝင်် ဖြ�စ်် သည်် ဖြ�စ််
အရပ်် ဘက််အသုံးး�� ဖြ�စ်် စေ� အော�ာက််ပါါတို့့�ကိုု� စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �သည့််�
ကျျယ််ပြ�န့် �သော�ာ
်
စနစ်် များ�း�နှှင့်�် လုုပ်် ငန်းး�စဉ််များ�း� ပါါဝင််သည််။
မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�။ ။ မြေ�ေယာာပေါ်�်တွွင်် ရှိိ�သည့််�
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� ခွဲဲ� ဝေ�ခြ�င်းး�။ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့့များ�း� ခွဲဲ� ဝေ�ထားး�သော�ာ
မြေ�ေကွွက််များ�း�၏ နယ််နိိမိိတ််များ�း�ကိုု� သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊ တစ်် ဦးးမှှ
အခြား�း�တစ်် ဦးးသို့့� ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�၊ ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ချေး�း�ငှား��းခြ�င်းး�၊

လက််ဆော�ာင််အဖြ�စ််ပေး�းခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် အမွေ�ေပေး�းခြ�င်းး�နည်းး�များ�း�
ဖြ�င့််� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ မြေ�ေယာာနှှင့်�် ပတ််သက််သော�ာ အချျက််အလက််
များ�း�ကိုု� အများ�း�ပြ�ည််သူူထံံသို့့� တင််ပြ�ခြ�င်းး�၊ နှှင့်�် လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�်
မြေ�ေကွွက်် နယ််နိိမိိတ််များ�း�နှှင့်�် ပတ််သက််သော�ာ သံံသယများ�း�နှှင့်�်
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� ကြား�း�ဝင််ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�။
မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုု စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း� မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုု စီီ မံံချျက််များ�း� နှှင့်�်
မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုု ပြ�ဿနာာ ဖြေ�ေရှှ င်းး�ချျက််များ�း� စိုးး��မိုးး��စေ�ခြ�င်းး�။
မြေ�ေတန််ဖိုးး��သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် အခွွ န်ကော�ာက်
်
်ခံံခြ�င်းး� မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� ကိုု� တန််ဖိုးး��သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊ မြေ�ေတန််ဖိုးး��များ�း�နှှင့်�်
အခွွ န်နှုု
် �န်းး�ထားး�များ�း�ပေါ်�် အခြေ�ေခံံ ပြီး�း � အခွွ န်ကော�ာက်
်
်ခံံခြ�င်းး�၊ နှှင့်�် မြေ�ေ
တန််ဖိုးး��သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် အခွွ န်ဆို
် ု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� ဖြေ�ေ
ရှှ င်းး�ခြ�င်းး�။
မြေ�ေယာာစီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု အချျက််အလက််များ�း�မှာာ� မြေ�ေယာာစီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �
မှုု မူူဝါါဒများ�း� ရေး�းဆွဲဲ� နေေချိိ�န်နှ
် ှင့်�် မြေ�ေယာာ စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုုဆိုု�င််ရာာ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ချျမှှတ််နေေသည့််� အချိိ�န််တွင်
ွ ် အရေး�းပါါပါါသည််။
United Nations Economic Commission for Europe အရ မြေ�ေယာာ
စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု စနစ်် များ�း�သည််
1. ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုကိုု� အာာမခံံ ပေး�းနိုုင်
� ်ရမည််
2. မြေ�ေယာာနှှင့်�် ပိုု�င်ဆို
် ု�င်မှု
် ု ပစ္စစည်းး�အခွွန်စ
် နစ််ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�နိုုင်
� ရမည်
်
်
3. အကြွေး��းစနစ်် များ�း�ကိုု�အတွွက််လဲဲ လုံံခြုံ�
� ံ �မှုု တည််ဆော�ာက််နိုုင်
� ်ရ
မည််
4. မြေ�ေယာာဈေး�းကွွက််ကိုု� တည််ဆော�ာက််ပြီး�း � စော�ာင့််�ကြ�ည့််�နိုုင်
� ်ရမည််
5. နိုု�င််ငံံပိုု�င််မြေ�ေယာာများ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််နိုုင်
� ်ရမည််
6. မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� လျှော့�့��ချျနိုု�င််ရမည််
7. မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�ကိုု� ချော�ာ�မွေ့�့စွာ�ာ� လည််ပတ််နိုုင်
� ်
စေ�ရမည််
8. မြို့�့�ပြ�စီီ မံံကိိန်းး�နှှင့်�် အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ � ဖွံ့့�ဖြိုး��း��မှုုကိုု� မြှ�ှင့်�တင်
်
်
နိုု�င််ရမည််
9. ပတ််ဝန်းး�ကျျင််အတွွက်် ထည့််�သွွင်းး� အခြေ�ေခံံ စဉ်းး�စား�းထားး�သော�ာ
မြေ�ေယာာစီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုုကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ရမည််။
ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့် �သော�ာ
်
သဘော�ာတရား�းအတွွက်် “မယာာစီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု” ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ။
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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.

စုုဆော�ာင်းး�သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�သော�ာ မြေ�ေ တိုးး�� တက််လာာသော�ာ လူူဦးးရေ�
၊ ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�၊ သိိမ်းး�ယူူလိုုက်
� ်သော�ာ မြေ�ေများ�း�
အတွွက်် လျော်�်��ကြေး��း စသည့််�တို့့�အတွွက်် အနာာဂတ််တွင်
ွ ် အသုံးး��ပြု�ု
ရန်် စုုဆော�ာင်းး�သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�သော�ာ မြေ�ေ။

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

အများ�း�ဆုံးး� � ပိုု� င််ဆိုု�င််နို�ုင််သော�ာ မြေ�ေ လူူတစ််ဦးးမှှ အများ�း�ဆုံးး�� ပိုု�င််ဆိုု�င််
နိုု�င််သော�ာ မြေ�ေဧရိိ ယာာနှှင့်�် မြေ�ေကွွက််အရေ�အတွွက််။

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�ေယာာဆိုု� င််ရာာ စာာရွွက်် စာာတမ်းး� သို့့�မဟုုတ်် မြေ�ေယာာ
အထော�ာက်် အထားး�လက်် မှှတ်် မြေ�ေယာာနှှင့်�် ဆိုု�င််သော�ာ အသေး�းစိိတ််
အချျက််များ�း� (တည််နေေရာာ နှှင့်�် မြေ�ေကွွက််အမှှတ််စသည််)၊ ပိုု�င််ရှှင််၏
အမည်် နှှင့်�် လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� နှှင့်�် အဆိုု�ပါါ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု ပစ္စစည်းး�နှှင့်�် ဆိုု�င််
သော�ာ အခြား�း� တာာဝန််များ�း� အကြော��ာင်းး� အသေး�းစိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သော�ာ အစိုးး��ရမှှ ပိုု�င််ရှှင််သို့့� ထုုတ််ပေး�းသည့််� စာာရွွ က််စာာတမ်းး �။

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�ေယာာစုုစည်းး�ခြ�င်းး� သေး�းငယ််သော�ာ မြေ�ေကွွက််များ�း� သို့့�မဟုုတ််
မြေ�ေယာာဝေ�စုုများ�း�ကိုု� ၎င်းး�တို့့� ၏ တန််ဖိုးး��နှှင့်�် နီးး�စပ်် တူညီ
ူ ီသော�ာ တန််ဖိုးး��
ရှိိ�သည့််� ပိုု�မိုု�ကြီး�း�မား�းသော�ာ မြေ�ေကွွက်် တစ်် ကွွက််သို့့�မဟုုတ်် မြေ�ေကွွက််
များ�း�ဖြ�င့််� လဲဲလှှယ််သည့််� လုုပ်် ငန်းး�စဉ််။

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�ေယာာစုုစည်းး�ခြ�င်းး� အစီီ အမံံ များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရမှှ ပြု�ုလုုပ််
သည့််� မြေ�ေယာာများ�း� စုုစည်းး�ရန်် လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�။

THE ABC OF LAND TENURE

အဆိုု�ပါါ စာာရွွ က််စာာတမ်းး �မှာာ� မှှတ််တမ်းး �တင်် စနစ်် တွင်
ွ ် သိိမ်းး�ဆည်းး�
ထားး�သော�ာ စာာရွွ က််စာာတမ်းး �၏ မိိတ္တူူ �ဖြ�စ်် သည််။ မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ
စာာရွွ က််စာာတမ်းး �သည်် မြေ�ေပိုု�င််ရှှင််၏ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�အတွွက််
ခိုု� င််မာာသော�ာ သက််သေ�ခံံ လက််မှှတ််ဖြ�စ််သည််။ “မြေ�ေယာာအမည််
ပေါ�ါက််” ကိုု�လည်းး� ကြ�ည့််�ပါါ။

ထိုု�သို့့�ပြု��ုလုုပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအရ ပိုု�မိုု�အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�ပြီး�း�
ပိုု�မိုု�သင့်�လျော်�်��သော�ာ
်
ပမာာဏ၊ ပုံံ�စံံနှင့်
ှ �် တည််နေေရာာတို့့� ရရှိိ�စေ�မည််
ဖြ�စ််သည်။် “မြေ�ေယာာစုုစည်းး�ခြ�င်းး� အစီီအမံံကိုု”
� ကိုု�လည်းး�
ကြ�ည့််�ပါါ။

ထိုု�အစီီ အမံံ မျိုး� း��တွွင်် (အထူးး�သဖြ�င့််� မြေ�ေပိုု�င််ရှှင််များ�း�မှှ မဖြ�စ်် မနေေ
ပါါဝင််ရမည်် ဆိုု�ပါါက) လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�ကိုု� ခွွ င့်�ပြု�ုသ
်
ည့််� ဥပဒေ�
ရှိိ�ရန််၊ လမ်းး�များ�း�ကိုု� ပြု�ုပြ�င််ခြ�င်းး�၊ ဆည််မြော��ာင်းး� သို့့�မဟုုတ်် အခြား�း�
အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ � ပြု�ုပြ�င််ရေး�း စသည့််� အကျိုးး���ရှိိ�စေ�မည့််�
လုုပ်် ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ထပ်် တိုးး�� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေမျးး� နှှင့်�် နယ််နိိမိိတ််အသစ််
နှှင့်�် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု အသစ်် များ�း�ကိုု� မှှတ််တမ်းး �တင််မည့််� မှှတ််ပုံံ�တင််စနစ််
တို့့� လိုု�အပ်် ပါါသည််။
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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�ေယာာဖွံ့့�ဖြိုး��း ��မှုု မြေ�ေယာာကိုု� ပိုု�မိုု�ထိိရော�ာက််စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််စေ�ရန် ်
အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း� ထည့််�သွွင်းး� မြှ�ှင့်�တင်
်
်ခြ�င်းး�။

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

မြေ�ေယာာဆိုု� င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု၊ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� (
အထူးး�သဖြ�င့််� ဝင််ရော�ာက််နိုုင်
� ်မှုု လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�) ၊ တာာဝန််များ�း�
၊ နယ််နိိမိိတ််များ�း�နှှင့်�် မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုမှုုတို့့�နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ
သဘော�ာထားး� ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုု။ “ပြ�ဿနာာများ�း�” “အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှ င်းး�

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 အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုု မြေ�ေယာာကိုု� ဝင််ရော�ာက််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် အသုံးး��ပြု�ုမှုု
တို့့� နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ချျမှှတ််သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�
များ�း�၊ လုုပ်် ငန်းး�စဉ််များ�း�နှှင့်�် ဖွဲ့့�စည်းး�ပုံံ�၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�ကိုု�
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ပုံံ�နှှင့်�် အာာဏာာတည််ရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ�၊
စင််ပြို�ု �င်် သဘော�ာထားး�များ�း�ကိုု� စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �ပုံံ�နှှင့်�် ညှိိ�နှိုု��င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ�။

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

အတင်းး�အကြ�ပ်် မြေ�ေ ရယူူ မှုု မြေ�ေပေါ်�်မှှ အခြား�း�သူူများ�း�ကိုု� ဖယ််ရှား��း
ခြ�င်းး� ပါါဝင််နိုုင်
� ်သော�ာ အခွွ င့်�အာာဏာာမ
်
ရှိိ�ဘဲဲ မြေ�ေရယူူမှုု။ “အတ္တတနော�ာ
မတိိ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကြော��ာင့််� ဆုံးး��ရှူံး�း��မှုု” နှှင့်�် “နှှင််ထုုတ််ခြ�င်းး�” တို့့�
ကိုု�လည်းး� ကြ�ည့််�ပါါ။
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အဆိုု�ပါါ အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�တွွင်် မတည််ရင်းး�နှီးး��ငွေ�ေ (
အဆော�ာက််အအုံံ များ
� �း� ဆော�ာက််လုုပ်် ခြ�င်းး�) ၊ လူူအင််အားး� (မြေ�ေရှှ င်းး�
ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ရေ�ထုုတ််ခြ�င်းး�) ၊ သို့့�မဟုုတ်် စီးး�ပွား��းရေး�း အဖွဲ့့�

အစည်းး� (စီီ မံံကိိန်းး� ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
် ရယူူခြ�င်းး�) တို့့� ပါါဝင််နိုုင်
� ်သည််။
မြေ�ေယာာဖွံ့့�ဖြိုး��း��မှုုမှာာ� မြေ�ေယာာ စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�ဖြ�စ်် ပြီး�း �
ကျေး�း�လက််နှှင့်�် မြို့�့�ပြ� မြေ�ေယာာ နှှစ််မျိုး� း��စလုံးး��အတွွက်် အကျုံးး���ဝင််
ကာာ ထိုု�သို့့� လုုပ်် ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� မြေ�ေတန််ဖိုးး�� မြ�င််တက််သွားး��စေ�
သင့််�ပါါသည််။

ခြ�င်းး�” နှှင့်�် “ နစ်် နာာကြေး��းကိုု� တိုု�င််ကြား�း�ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�
“ တို့့� ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

မြေ�ေယာာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�၊ တရား�းရုံးး� �များ�း�နှှင့်�် မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ
တာာဝန််ရှိိ� ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အစိုးး��ရ ဌာာနများ�း�နှှင့်�် ရိုးး� �ရာာ
အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း� နှှင့်�် အရပ်် ဘက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ
အစိုးး��ရမဟုုတ််သည့််� အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�လည်းး� ပါါဝင််သည််။ ၎င်းး�
တွွင်် မြေ�ေယာာနှှင့်�် ပတ််သက််သော�ာ ဥပဒေ� နှှင့်�် မူူဝါါဒ မူူဘော�ာင််များ�း�
သာာမက လူူမှုုရေး�းအရ တရား�းဝင််သည့််� ရိုးး� �ရာာနှှင့်�် အရပ်် ဘက်် လုုပ််
ထုံးး��များ�း�လည်းး� ပါါဝင််သည််။ “အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုု” နှှင့်�် “တရား�းဝင််သော�ာ
မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ဆို
် ု�င််ရာာ အခွွ င့်�အ
် ရေး�းများ�း�” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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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:

မြေ�ေယာာဆိုု� င််ရာာ အချျက်် အလက်် စနစ်် (LTS) မြေ�ေယာာနှှင့်�ဆို
် ု�င််သော�ာ
အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ စီီ စစ််ခြ�င်းး�၊ သိိမ်းး�ဆည်းး�
ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဖြ�န့် �ဝေ�ခြ�င်းး�
်
စနစ်် ။
နိုု�င််ငံံတကာာ တိုု�င်းး�တာာရေး�းပညာာရှှ င််များ�း� အစည်းး�အရုံးး� � (FIG) မှှ
အော�ာက််ပါါ အဓိိပ္ပါါ�ယ်် သတ််မှှတ််ချျက််ကိုု� အဆိုု�ပြု�ုထားး�ပါါသည််။
-ဥပဒေ�ကြော��ာင်းး�အရ၊ စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုုအရ နှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းအရ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�အတွွက််နှင့်
ှ �် စီီ မံံကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ� ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဖွံံ့့��
ဖြိုး�း ��မှုု လုုပ်် ငန်းး�များ�း�အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုရန်် နည်းး�လမ်းး�။ အခြား�း�တစ််
ဘက််တွင်
ွ ် မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််စနစ်် တွင်
ွ ် သတ််မှှတ််
ထားး�သော�ာ ဧရိိ ယာာအတွွက်် အကွာာ�အဝေး�းအားး�ဖြ�င့််� ရည််ညွှန်းး
ှ �
ထားး�သော�ာ မြေ�ေယာာနှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သည့််� အချျက််အလက််များ�း�
အတွွက်် အချျက််အလက််စုုဆော�ာင်းး�မှုု နှှင့်�် အခြား�း�တစ်် ဘက််တွင်
ွ ်
အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ နော�ာက််ဆုံးး��အခြေ�ေအနေေ
နှှင့်�် ကိုု�က််ညီီရန် ် ပြ�င််ဆင််ခြ�ငခ်းး �၊ စီီစစ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဖြ�န့် �ချီီ�ခြ�င်းး�တို့့�
်
ပါါဝင််
သည််။ မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက်် စနစ်် ၏ အခြေ�ေခံံ မှာာ� စနစ််
တွွင်းး�ရှိိ� အချျက််အလက််ကိုု� အခြား�း� မြေ�ေယာာနှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ
အချျက််အလက််များ�း�နှှင့်�် ချိိ�တ််ဆက််ရာာတွွင်် ပိုု�မိုု�လွယ်
ွ ်ကူူစေ�မည့််�

• … 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 landrelated data.
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တစ်် သတ််မှှတ််တည်းး� ဖြ�စ်် သော�ာ အကွာာ�အဝေး�းအားး�ဖြ�င့််� ရည််ညွှန်းး
ှ �
ထားး�သည့််� စနစ်် ရှိိ�ရန်် ဖြ�စ်် သည််။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

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:

မြေ�ေယာာ စီီမံံ ခန့်ခွဲ� �ဲ�မှု
် ု မြေ�ေယာာ အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ကိုု� ခွဲဲ� ဝေ�
ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့်�် ဖွံ့့�ဖြိုး��း��ရေး�း လုုပ်် ငန်းး�များ�း�အတွွက််
အချျက််အလက််အားး�လုံးး�� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းထားး�သော�ာ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သည့််� လုုပ်် ငန်းး�များ�း�။
၎င်းး�တွွင်် အရင်းး�အမြ�စ်် စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �ခြ�င်းး�၊ မြေ�ေယာာ စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �ခြ�င်းး�၊
မြေ�ေယာာ မူူဝါါဒနှှင့်�် မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက်် စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �ခြ�င်းး�
တို့့� ပါါဝင််သည််။ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� နိုု�င််ငံံ၏ မြေ�ေယာာ အရင်းး�အမြ�စ််
များ�း�ကိုု� အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� အသုံးး��ချျကာာ လူူမှုုရေး�း၊ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့်�်
စီးး�ပွား��းရေး�းအရ ရေ�ရှှ ည််ခံံသော�ာ ဖွံ့့�ဖြိုး��း��မှုု ရရှိိ�နိုု�င််စေ�ရန် ် ဖြ�စ်် သည််။
နိုု�င််ငံံတကာာ တိုု�င်းး�တာာရေး�းပညာာရှှ င််များ�း� အစည်းး�အရုံးး� �မှှ အော�ာက််ပါါ
အဓိိပ္ပါါ�ယ်် သတ််မှှတ််ချျက််ကိုု� အဆိုု�ပြု�ုထားး�ပါါသည််။
မြေ�ေယာာအရင်းး�အမြ�စ်် မျးး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့်�် ဖွံ့့�ဖြိုး��း��ရေး�း လုုပ်် ငန်းး�
များ�း�ကိုု� စီီမံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �သည့််� လုုပ်် ငန်းး�။ ယနေ့့�ခေ�တ်် မြေ�ေယာာစီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �
မှုု မူူဝါါဒမှှ ဖော်�်�ထုုတ််ရမည့််� အလွွန်အ
် ရေး�းကြီး�း�ပြီး�း � တစ်် ခါါတစ််ရံံ
ပြ�ဿနာာဖြ�စ််စေ�နိုုင်
� ်သည့််� ရည််ရွွယ််ချျက််အချို့� ့�တွွင်် ပါါဝင််သည််မှာာ�

• 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:

1. များ�း�စွာာ�သော�ာ နိုု�င််ငံံများ�း�၏ လျှှင််မြ�န်တွာာ�
်
ကြီး�း�ထွားး��လာာသော�ာ
လူူဦးးရေ�ကိုု� အထော�ာက််အကူူပြု�ုနိုုင်
� ်ရန် ် မြေ�ေယာာအရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�
ကိုု� ထိိရော�ာက််စွာာ� သုံးး��စွဲဲ�မှုုကိုု� မြှ�ှင့်�တင်
်
်ရန်၊်

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

2. ရေ�ဆိုးး��မြော��ာင်းး�များ�း� နှှင့်�် ရေ�ပေး�းဝေ�ရေး�း အဆော�ာက််အအုံံ များ
� �း�
ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ များ
� �း�နှှင့်�် လူူနေေအိိမ််များ�း�
တည််ဆော�ာက််ပေး�းခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ဖွံ့့�ဖြိုး��း��မှုု လုုပ်် ငန်းး�များ�း�အတွွက််
မက််လုံးး�� ပေး�းရန််၊

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

3. သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ပျျက််စီးး �ခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််ရန်၊်
4. မြေ�ေယာာများ�း�နှှင့်�် အိိမ်် ခြံ�ံမြေ�ေများ�း�၏ စီးး�ပွား��းရေး�း အကျိုးး���ဖြ�စ်် ထွွန်းး�
မှုုကိုု� သာာတူူညီီမျှှဖြ�စ််စွာာ�နှှင့်�်
5. ထိိရော�ာက််သော�ာ ချျဉ်းး�ကပ်် မှုု ရရှိိ�စေ�ရန််၊ မြေ�ေယာာနှှင့်�် ဖွံ့့�ဖြိုး��း��မှုုနှှင့်�်
ဆက််စပ်် သော�ာ အခွွ န်ကော�ာက်
်
်ခံံမှုုနှှင့်�် အခကြေး��းငွေ�ေများ�း�မှှ တဆင့််�
အစိုးး��ရ လုုပ်် ငန်းး�များ�း�ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ရန်။်

• protecting the natural environment from
degradation;

ပိုု�မိုု�ကျျဉ်းး�မြော��ာင်းး�သော�ာ သဘော�ာတရား�းအတွွက်် “မြေ�ေယာာ စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �
မှုု” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

• 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.
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.
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မြေ�ေကွွက်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ နယ််နိိမိိတ််များ�း� ရှိိ�သည့််� သတ််မှှတ််
ထားး�သည့််� မြေ�ေဧရိိ ယာာ။
နယ််နိိမိိတ််များ�း�ကိုု� ဗဟုုဂံံအပိိတ််ဖြ�င့်�် ဖော်�်�ပြ�လေ့�့ရှိိ�သည််။ အချို့� ့�
သော�ာ ဥပဒေ� စနစ််များ�း�တွွင်် “အကွွက််” ဟုုလည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�သည််။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�
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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:

မြေ�ေယာာ မူူ ဝါါဒ မြေ�ေငှား��းရမ်းး� သုံးး��စွဲဲ� မှုုနှှင့်�် မြေ�ေသုံးး��စွဲဲ� မှုုကိုု� စုုစည်းး�ရန််
အစိုးး��ရမှှ အသုံးး��ပြု�ုသည့််� များ�း�စွာာ�သော�ာ မူူဝါါဒ စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း�
တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ထားး�သော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�။
မြေ�ေယာာ မူူဝါါဒကိုု� အခြေ�ေခံံ သဘော�ာတရား�းများ�း�ဖြ�င့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််
ထားး�လေ့�့ ရှိိ� ပြီး�း � အချို့� ့�သော�ာ အခြေ�ေခံံ မူူဝါါဒများ�း�မှာာ� နိုု�င််ငံံတကာာ
သဘော�ာတူူညီီချျက််များ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံ ပြီး�း � အချို့� ့�မှာာ� နိုု�င််ငံံ၏
အခြေ�ေအနေေတစ်် ရပ်် ရပ်် ပေါ်�် အခြေ�ေခံံ သည််။ အဆိုု�ပါါ အခြေ�ေခံံ
သဘော�ာတရား�းများ�း�တွွင်် ပါါဝင််နိုုင်
� ်သည််မှာာ�
စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့�ဖြိုး��း��တိုးး�� တက််မှုုကိုု� မြှ�ှင့်�တင်
်
်နိုုင်
� ်မှုုနှှင့်�် ထိိရော�ာက််မှုုကိုု�
အားး�ပေး�းခြ�င်းး�

• encouragement of efficiency and
promotion of economic development;

သာာတူူညီီမျှှ ရှိိ�မှုုနှှင့်�် လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုုကိုု� မြှ�ှင့်�တင်
်
်ရန် ်
မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုမှုုတွင်
ွ ် ပတ််ဝန််ကျျင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််နှှင့်�် ရေ�ရှှ ည််
တည််တံ့့�စေ�သော�ာ ပုံံ�စံံများ�း� အသုံးး��ပြု�ုရန််

• promotion of equality and social justice;

နိုု�င််ငံံတိုုင်းး
� �တွွင််တော့�့� ရှေ့�့�နော�ာက်် ဆီီ လျော်�်��မှုုရှိိ�သော�ာ၊ အသိိအားး�ဖြ�င့််�
ပေါ�ါင်းး�စပ်် ပါါဝင််ပြီး�း � တရား�းဝင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� မြေ�ေယာာ မူူဝါါဒ မရှိိ�
ပါါ။ “မူူဝါါဒ မူူဘော�ာင််” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

• 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”.
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 ပြ�န််လည်် နေေရာာချျထားး�ခြ�င်းး� မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
များ�း�ကိုု� အစိုးး��ရမှှ အတင်းး�အကြ�ပ်် သိိမ်းး�ယူူပြီး�း � ပိုု�င််ရှှင််အသစ်် များ�း�
ထံံ ပြ�န််လည်် ခွဲဲ� ဝေ�ပေး�းသည့််� လုုပ်် ငန်းး�စဉ််။

Land redistribution: see “land reallocation”.

မြေ�ေယာာ ပြ�န််လည်် ဖြ�န့် �ဝေ�ခြ�င်းး�
်
သို့့�မဟုုတ်် ထပ်် မံံခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�

ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�မ
် ရှိိ�သူူများ�း�၊ မြေ�ေယာာ
ဆိုု�င််ရာာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် အလုံံအ
� လော�ာက်် မရှိိ�သူူများ�း�နှှင့်�် လုံံခြုံ�
� ံ �စိိတ််ချျ
ရသော�ာ မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် မရှိိ�သူူများ�း�၏ အခြေ�ေအနေေကိုု�
မြှ�ှင့်�တင်
်
်ပေး�းရန် ် ဖြ�စ်် ပါါသည််။ မြေ�ေယာာ ပြ�န််လည််ခွဲဲ� ဝေ�ပေး�းခြ�င်းး�
လုုပ်် ငန်းး�သည်် အစိုးး��ရမှှ စိုု�က််ထုုတ််လုုပ်် ဆော�ာင််သော�ာ စီီ မံံကိိန်းး�ကြီး�း�
တစ်် ခုု ၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် လုုပ်် ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ� ပြီး�း � နှှစ််ပေါ�ါင်းး�
များ�း�စွာာ� ကြာ�ာမြ�င့််�လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ မြေ�ေသိိမ်းး�ယူူခံံရသူူများ�း�အတွွက််
လျော်�်��ကြေး��းပေး�းခြ�င်းး�သည််လည်းး� အစီီ အစဉ််၏ တစ်် စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�
အဖြ�စ်် ပါါဝင််နိုုင်
� ်ပါါသည််။

“ မြေ�ေယာာ ပြ�န််လည်် နေေရာာချျထားး�ခြ�င်းး� “ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

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 ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း မြေ�ေယာာ မူူဝါါဒကိုု� ထိိန်းး�ကွွပ််သည့််�
ဥပဒေ�နှှင့်�် အဖွဲ့့�အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််များ�း�ကိုု� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�များ�း�
အတွွက်် ယေ�ဘုုယျျ စကားး�လုံးး��။

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 မှှ တ််ပုံံ�တင်် မြေ�ေကွွက််တစ််ကွွက််ချျင်းး�အတွွက်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု
အသေး�းစိိတ််နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�

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

မြေ�ေယာာ မှှ တ််ပုံံ�တင််အရာာရှိိ� မြေ�ေယာာ မှှတ််ပုံံ�တင််ရုံးး� �တွွင်် မြေ�ေယာာ
မှှတ််ပုံံ�တင််များ�း�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည့််� အရာာရှိိ� ။

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 မှှ တ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� မြေ�ေကွွက််၏ အသေး�းစိိတ််အချျက််များ�း�၊
သက််ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� နှှင့်�် အဆိုု�ပါါ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု�
ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ�း� ကိုု� များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ မှှတ််ပုံံ�တင်် စနစ်် (
“မြေ�ေယာာ မှှတ််ပုံံ�တင််” သို့့�မဟုုတ်် “မြေ�ေယာာမှှတ််တမ်းး �” ဟုုလည်းး�
ခေါ်�်ဆိုု�လေ့�့ရှိိ�သည််) တွွင်် မှှတ််တမ်းး �တင််ခြ�င်းး� လုုပ်် ငန်းး�စဉ််။
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မြေ�ေယာာ ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း နှှင့်�်
လူူမှုုရေး�း နယ််ပယ််များ�း�တွွင်် လိုု�လားး�သော�ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�
ပြု�ုလုုပ်် နိုုင်
� ်မည့််� မြေ�ေယာာ မူူဝါါဒများ�း� အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု�
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရန် ် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ တွေ့�့ရများ�း�သော�ာ
မြေ�ေယာာ ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းများ�း�မှာာ� မြေ�ေယာာ ပြ�န််လည်် ခွဲဲ� ဝေ�
ခြ�င်းး�နှှင့်�် မြေ�ေငှား��းရမ်းး�လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� ပြ�န််လည်် ဖြ�န့် �ဝေ�ခြ�င်းး�တို့့�
်
နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််ပါါသည််။ “စိုု�က််ပျိုး� း��မြေ�ေ ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�”
နှှင့်�် “ မြေ�ေယာာ ပြ�န််လည်် နေေရာာချျထားး�ခြ�င်းး� “ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

သည့််� မြေ�ေကွွက််တစ််ကွွက််ချျင်းး�အလိုု�က်် တရား�းဝင်် မှှတ််တမ်းး �။

မြေ�ေယာာ မှှတ််ပုံံ�တင််ကိုု� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််
များ�း�ကိုု�လည်းး� မှှတ််တမ်းး �တင််ရန် ် အသုံးး��ပြု�ုသည််။ မြေ�ေကွွက််
နယ််နိိမိိတ််များ�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး� မြေ�ေယာာ မှှတ််ပုံံ�တင််တွင်
ွ ်
ထည့််�သွွင်းး� မှှတ််တမ်းး �တင််သင့်�သည်
်
်။ မြေ�ေယာာ မှှတ််ပုံံ�တင််သည််
မြေ�ေကွွက််များ�း�၊ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုနှှင့်�် လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� အသေး�းစိိတ််အချျက််
များ�း�ကိုု� အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြ�ည့််�ရှု�ုနိုုင်
� ်ရန် ် ဖွွင့်�ထား
် း�ပေး�းလေ့�့ ရှိိ�သည််
။ မြေ�ေယာာ မှှတ််ပုံံ�တင််၏ အဓိိက ရည််ရွွယ််ချျက်် နှှစ််ချျက််မှာာ� မြေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� ကာာကွွယ််ရန် ် နှှင့်�် အဆိုု�ပါါ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
များ�း�ကိုု� ရော�ာင်းး�ချျရန််၊ ပေး�းအပ်် ရန်၊် ငှား��းရမ်းး�ရန်် သို့့�မဟုုတ်် အပေါ�ါင််
ထားး�ရန်် ပိုု�မိုု�လွယ်
ွ ်ကူူစေ�ရန် ် ဖြ�စ််သည််။ "စာာချုု�ပ်် မှှတ််ပုံံ�တင််" နှှင့်�် "
မြေ�ေယာာမှှတ််ပုံံ�တင််" တို့့� ကိုု�လည်းး� ကြ�ည့််�ပါါ။

မြေ�ေယာာ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� တရား�းဝင်် ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရသော�ာ
အချျက််အလက်် အရင်းး�အမြ�စ်် ကိုု� ပေး�းနိုု�င််ပြီး�း � ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုပစ္စစည်းး�ကိုု�
ရယူူသူူသည်် မှှတ််ပုံံ�တင််ရုံးး� �မှှ ထုုတ််ပြ�န်သော�ာ
်
အချျက််အလက််ကိုု�
ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျနိုုင်
� ်ပါါသည််။
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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 မှှ တ််ပုံံ�တင််ရုံးး� �/ မှှ တ််ပုံံ�တင််ရုံးး� � မြေ�ေယာာမှှတ််ပုံံ�တင််
နှှင့်�် မြေ�ေယာာ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အတွွက်် တာာဝန််ရှိိ�သော�ာ အစိုးး��ရ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််။

Land reform: see “land reallocation”.

မြေ�ေယာာ ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� “ မြေ�ေယာာ ပြ�န််လည်် နေေရာာ
ချျထားး�ခြ�င်းး� “ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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�ေယာာဆိုု� င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�းများ�း� အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�၊် ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််

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�ေယာာစနစ်် မြေ�ေငှား��းရမ်းး�မှုုနှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ စနစ််

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�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် မြေ�ေနှှင့်�် တစ်် ခါါတစ််ရံံတွင်
ွ ် သဘာာဝ
အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း� (ရေ�၊ သစ်် ပင််၊ သတ္တုု �၊ စသည််) တို့့� နှှင့်�်
ပတ််သက််ပြီး�း � လူူတစ််ဦးး သို့့�မဟုုတ်် အုုပ်် စုုများ�း�အကြား�း� ဥပဒေ�အရ
ဖြ�စ်် စေ� ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�အရဖြ�စ်် စေ� တည််ရှိိ�နေေသော�ာ ဆက််နွယ်
ွ ်
ချျက််။

THE ABC OF LAND TENURE

ရုံးး� �အမည််နှှင့်�် တာာဝန််များ�း�သည်် နိုု�င််ငံံတစ််နိုုင်
� ်ငံံနှှင့်�် တစ်် နိုုင်
� ်ငံံ သိိသိိ
သာာသာာ ကွာာ�ခြား�း�နိုု�င််ပြီး�း � ဝန််ထမ်းး �ခန့်အ
� ် ပ်် ခြ�င်းး�နှှင့်�် ပစ္စစည်းး�ကိိရိိ ယာာ
များ�း�သည််လည်းး� ကွာာ�ခြား�း�နိုု�င််ပါါသည််။ မြေ�ေယာာ မှှတ််ပုံံ�တင်် ရုံးး� �များ�း�
ကိုု� နိုု�င််ငံံတွင်းး
ွ � နှှစ််နေေရာာနှှင့်�် အထက်် ရှိိ�စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဗဟိုု�ချုု�ပ်် ကိုု�င််မှုု
လျှော့�့��ချျနိုု�င််သလိုု� တစ််နိုုင်
� ်ငံံလုံးး�� အတွွက်် တစ်် ရုံးး� �တည်းး�သာာ ထားး�ရှိိ�
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဗဟိုု�မှှ တိုု�က််ရိုု� က််ချုု�ပ်် ကိုု�င််နိုုင်
� ်သည််။

ခွွ င့်�၊် ရော�ာင်းး�ချျခွွ င့်�် နှှင့်�် အမွေ�ေပေး�းပိုု�င််ခွွင့်�် ကဲ့့�သို့့�သော�ာ မြေ�ေအပေါ်�်
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�။

မြေ�ေကွွက််တစ််ကွွက််၏ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ကိုု
် � လူူတစ််ဦးးထက်် ပိုု�ပြီး�း �
ပိုု�င််ဆိုု�င််နိုုင်
� ်သည့််�အတွွက်် အင်္ဂဂလိိပ်် ဥပဒေ�တွွင်် “လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် အစုု
အစည်းး�” ဟူူသည့််� သဘော�ာတရား�း ဖြ�စ်် ပေါ်�်လာာသည််။

မြေ�ေယာာနှှင့်�် သဘာာဝ အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််မှုု အတွွက််
အခြေ�ေခံံ ဖြ�စ်် သည််။ ဤစနစ််မှှ လူူများ�း�အတွွက်် ရရှိိ�နိုု�င််မည့််�
မြေ�ေယာာနှှင့်�် သဘာာဝအရင်းး�အမြ�စ်် ဆိုု�င််ရာာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် အမျိုး� း��
အစား�းများ�း�နှှင့်�် အဆိုု�ပါါ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�အတွွက်် စိိတ််ချျလုံံခြုံ�
� ံ�
မှုုနှှင့်�် ဖြ�စ်် ပေါ်�်လာာသော�ာ တာာဝန််များ�း�ကိုု� သတ််မှှတ််သည််။ စနစ််
တွွင်် မြေ�ေယာာနှှင့်�် သဘာာဝ အရင်းး�အမြ�စ်် နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ မူူ
ဝါါဒ၊ ဥပဒေ�နှှင့်�် စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု မူူဘော�ာင််တို့့� ပါါဝင််သည််။ “မြေ�ေယာာ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�”
် နှှင့်�် “မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် စနစ်် ” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�သည်
်
် စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�မှှ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု ပစ္စစည်းး�
ဆိုု�င််ရာာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� လူူမှုုဝန်းး�ကျျင််အတွွင်းး� မည််သို့့� ခွဲဲ� ဝေ�
ရမည််ကိုု� သတ််မှှတ််သည််။ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�သည်
်
် မည််သူူမှှ
မည််သည့််� အရင်းး�အမြ�စ်် ကိုု� မည််သည့််� ကာာလအတွွင်းး� မည််သည့််�
စည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ�း�အရ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််ကိုု� သတ််မှှတ််သည််။ “
မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�စ
် နစ်် ” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
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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�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�
များ�း�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�များ�း�။

Land tenure system: see “tenure system”.

မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် စနစ်် “မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် စနစ်် ” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ
။

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�ေယာာပိုု� င််ဆိုု�င််မှုု မြေ�ေကွွက််၏ အသေး�းစိိတ််အချျက််များ�း�၊ ပိုု�င််ရှှင််
အမည််၊ မြေ�ေကွွက််နှှင့်�် ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�နှှင့်�် မြေ�ေငှား��း
သို့့�မဟုုတ်် မြေ�ေငှား��းရမ်းး�သူူ စသည့််� အခြား�း�သူူတို့့�၏ အမည််နှှင့်�်
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ မြေ�ေယာာ မှှတ််ပုံံ�တင််ရုံးး� �မှှ
ပိုု�င််ရှှင််ထံံသို့့� ထုုတ််ပေး�းလေ့�့ရှိိ�သည့််� တရား�းဝင်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး �။
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၎င်းး�တွွင်် ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�အရ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� ဥပဒေ�
အရ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ငှား��းရမ်းး�သူူများ�း�၏ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�
ကိုု� ပိုု�မိုု� ခိုု� င််မာာစေ�ခြ�င်းး� စသည််တို့့� ပါါဝင််သည််။ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ�
မြေ�ေပိုု�င််မရှိိ�သူူများ�း� သို့့�မဟုုတ်် မခိုု� င််မာာသော�ာ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ရှိိ�
သူူများ�း�အတွွက်် မြေ�ေရရှိိ�နိုု�င််မှုုကိုု� မြှ�ှင့်�တင်
်
်ရန် ် ဖြ�စ်် သည််။ “စိုု�က််ပျိုး� း��
မြေ�ေ ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက််သည်် လူူတစ််ဦးး၏ မြေ�ေနှှင့်�ဆို
် ု�င််သော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
များ�း�အတွွက်် သက််သေ� ဖြ�စ်် သည််။ မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက််ကိုု� “အမည််
ပေါ�ါက်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး �” သို့့�မဟုုတ်် “အမည််ပေါ�ါက်် စာာချုု�ပ်် ” ဟုု
လည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�သည််။ “မြေ�ေယာာ လက််မှှတ််” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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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:

မြေ�ေ အသုံးး� �ချျမှုု မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ထုုတ််လုုပ်် ရန် ် ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််
သို့့�မဟုုတ်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန်် လူူများ�း�မှှ လုုပ်် ဆော�ာင််သော�ာ ထည့််�ဝင််မှုု
များ�း�၊ လုုပ်် ဆော�ာင််မှုုများ�း�နှှင့်�် အစီီ အစဉ််များ�း�။
ပိုု�မိုု�ခြုံ�ံ�ငုံံမိိသော�ာ
�
မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုု အဓိိပ္ပါါ�ယ်် သတ််မှှတ််ချျက််ကိုု�
လက််တွေ့�တွ့ �ွင်် အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ ရှိိ�သ််။ မည််သည့််� မြေ�ေနေေရာာကိုု� မ
ဆိုု� များ�း�စွာာ�သော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း� သို့့�မဟုုတ်် ဦးးတည််ချျက််များ�း�
အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့လ ရှိိ�သည််။ လက််ရှိိ� မြေ�ေကိုု� အသုံးး��ပြု�ုမှုုနှှင့်�်
စပ်် လျျဉ်းး�သော�ာ အော�ာက််ပါါ မေး�းခွွ န်းး�များ�း�ထဲဲမှှ မေး�းခွွ န်းး�တစ်် ခုုမကကိုု�
မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုု အချျက််အလက််များ�း�မှှ အဖြေ�ေ ပေး�းနိုု�င််သည််။
ဘာာလုုပ်် သလဲဲ။ ။ လုုပ်် ဆော�ာင််ထားး�သော�ာ လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�၏
ရည််ရွွယ််ချျက််။ ဥပမာာ အလိုု�ရှိိ�သော�ာ ထွွက််ကုုန် ် နှှင့်�် ဝန််ဆော�ာင််မှုု

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

ဘယ််မှာာ�လဲဲ။ ။ ပထဝီီ ဝင််အနေေအထားး� နှှင့်�် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းနေေ
သော�ာ အကွာာ�အဝေး�း ယူူနစ်် ၏ အတိုု�င်းး�အတာာ
ဘယ််အချိိ�န််လဲဲ။ ။ လုုပ်် ဆော�ာင််ထားး�သော�ာ လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�
၏ အချိိ�န််အစဉ််လိုုက်
� ် ရှု�ုထော�ာင့်�။် ဥပမာာ သစ်် ပင််စိုု�က််ခြ�င်းး�၊ ပေါ�ါင်းး�
နှုု�တ််ခြ�င်းး� စသည့််� လုုပ်် ငန်းး�များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ� အဆင့််�ဆင့်�။်

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

ဘယ််လိုုလုု
� ပ်် လဲဲ။ ။ အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ နည်းး�ပညာာများ�း�။ ဥပမာာ မြေ�ေသြ�
ဇာာ၊ ရေ�သွွင်းး�ရေ�ထုုတ်် စသည့််� နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ ထည့််�ဝင််မှုုများ�း�
/ ပစ္စစည်းး�များ�း�

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

ဘယ််လော�ာက််ပမာာဏလဲဲ။ ။ အရေ�အတွွက်် တိုု�င်းး�တာာမှုု။ ဥပမာာ
ဧရိိ ယာာ၊ ထွွက််ကုုန် ်
ဘာာကြော��ာင့််�လဲဲ။ ။ လက််ရှိိ� မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုမှုု၏ အကြော��ာင်းး�ရင်းး�
များ�း�။ ဥပမာာ မြေ�ေငှား��းရမ်းး�မှုု၊ အလုုပ်် သမား�းစရိိတ််၊ ဈေး�းကွွက််
အနေေအထားး� စသည််။

• 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.”
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”.
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မြေ�ေအသုံးး� �ချျမှုု စီီမံံ ကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့်�်
အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ကိုု� ထိိခိုု� က််စေ�ခြ�င်းး� မရှိိ�ဘဲဲ လူူမှုုဝန်းး�ကျျင််နှှင့်�်
မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုသူူများ�း�အတွွက်် အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� အကျိုးး���ဖြ�စ်် ထွွန်းး�
စေ�မည့််� မြေ�ေအသုံးး��ချျ ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ်် သုံးး��စွဲဲ�
ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့်�် မြေ�ေနှှင့်�ရေ�
်
အလားး�အလာာ၊ အခြား�း� မြေ�ေ
အသုံးး��ချျမှုု ပုံံ�စံံများ�း� နှှင့်�် အခြား�း� ရုု ပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ၊ လူူမှုုဝန်းး�ကျျင််နှှင့်�်
စီးး�ပွား��းရေး�း အခြေ�ေအနေေများ�း�ကိုု� စနစ်် တကျျ အကဲဲဖြ�တ််ပြီး�း � အဆိုု�ပါါ
မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုမှုုများ�း�ကိုု� အားး�ပေး�းအားး�မြှော��ာ�က်် ဖြ�စ်် စေ�နိုုင်
� ်ဆုံးး��သော�ာ
နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�။ “မြေ�ေယာာ စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု” ကိုု�လည်းး�
ကြ�ည့််�ပါါ။
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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�ေရှှ င်် အိိမ်် ငှား��းခ အခကြေး��းငွေ�ေနှှင့်�် လဲဲလှှယ််ကာာ အချိိ�န််ကာာလ
တစ်် ခုု အတွွက်် အခြား�း�လူူတစ််ဦးးထံံသို့့� (မြေ�ေငှား��း သို့့�မဟုုတ်် အိိမ််
ငှား��း ဟုု ခေါ်�်ဆိုု�သည််) မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််ခွွင့်�် အထူးး�
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ကိုု
် � ပေး�းအပ်် ထားး�သော�ာ မြေ�ေပိုု�င််ရှှင်် (သို့့�မဟုုတ်် ပိုု�င််ရှှင််
ထံံမှှ ငှား��းရမ်းး�ထားး�သူူ - နှှစ််ဆင့်�် ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး� ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။
မြေ�ေရှှ င််ကိုု� “အိိမ်် ရှှင််” ဟုုလည်းး� ခေါ်�်သည််။ “ငှား��းရမ်းး�မှုု” ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ။

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, sublease, 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�ေငှား��းစာာချုု�ပ်် ပိုု�င််ရှှင်် (“မြေ�ေရှှ င််” သို့့�မဟုုတ်် “အိိမ်် ရှှင််” ဟုု
ခေါ်�်သည််) နှှင့်�် အခြား�း�သူူ တစ်် ဦးး (“မြေ�ေငှား��း” သို့့�မဟုုတ်် “အိိမ််
ငှား��း” ဟုု ခေါ်�်သည််) ကြား�း� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု ပစ္စစည်းး�အတွွက်် လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
အချို့� ့�ကိုု� အချိိ�န််အတိုု�င်းး�အတာာတစ်် ခုု အတွွက်် မြေ�ေငှား��းသို့့� ပေး�းအပ််
သည့််� စာာချုု�ပ်် ။

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.

ဥပဒေ� မူူ ဘော�ာင်် လူူအများ�း� မည််သို့့� ပြု�ုမူူရမည််နှှင့်�် ပတ််သက််ပြီး�း �
စည်းး�ကမ်းး�သတ််မှှတ််ရန် ် လွှှတ််တော်�်� နှှင့်�် အစိုးး��ရမှှ ထုုတ််ပြ�န်သော�ာ
်
ဥပဒေ�ပြု�ု အဖွဲ့့�များ�း�၊ တရား�းရုံးး� � အမိိန့် �များ�း�၊
်
စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�၊ အမိိန့် � ်
များ�း� နှှင့်�် အခြား�း� စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း�။

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.

ဥပဒေ� အစိုးး��ရမှှ ထုုတ််ပြ�န်သ
် ည့််� တရား�းရုံးး� � အမိိန့် �များ�း�၊
်
စည်းး�မျျဉ်းး�
များ�း� နှှင့်�် ညွှှန်ကြား�
် း�ချျက််များ�း� ကဲ့့�သို့့�သော�ာ နိုု�င််ငံံ၏ လွှှတ််တော်�်� နှှင့်�်
အခြား�း� ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�း လက််အော�ာက််ခံံ အဖွဲ့့�များ�း�မှှ အသုံးး��ပြု�ု
သည့််� ဥပဒေ�များ�း�။

Legalization: see “regularization”.

ဥပဒေ�နှှင့်�် အညီီ ဖြ�စ်် စေ�ခြ�င်းး� “တရား�းဝင်် ဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး�” ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ။
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လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ထဲဲတွွင်် ပါါဝင််တတ််သည််များ�း�မှာာ� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအတွွင်းး�
ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််ခွွင့်�် နှှင့်�် အခါါအားး�လျော်�်��စွာာ� အခြား�း�သူူတစ််ဦးးသို့့�
ငှား��းရမ်းး�မှုုကိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခွွ င့်�၊် နှှစ််ဆင့်�် ငှား��းရမ်းး�ခွွ င့်�၊် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုပေါ်�်
တွွင်် ဆော�ာက််လုုပ်် ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ငှား��းရမ်းး�ခွွ င့်�များ
် �း�ကိုု� အပေါ�ါင််ထားး�ခွွ င့်�တို့့
် �
ပါါဝင််သည််။ မြေ�ေငှား��းစာာချုု�ပ်် ကိုု� စာာဖြ�င့််�ရေး�းသားး�ပြီး�း � ဖြ�စ်် စေ� နှုု�တ််
ဖြ�င့််� ဖြ�စ်် စေ� ချုု�ပ်် ဆိုု�နိုုင်
� ်သည််။ များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� သတ််မှှတ််ထားး�
သော�ာ အချိိ�န််ကာာလအတွွက််သာာဖြ�စ််ပြီး�း � မြေ�ေရှှ င််ထံံသို့့� ငှား��းရမ်းး�ခ
ပေး�းသွွင်းး�ရန်် ပါါဝင််လေ့�့ ရှိိ�သည််။
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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.

လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ�း
် �ကိုု� ဥပဒေ�အရ အသိိအမှှ တ််ပြု�ုခြ�င်းး�

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:

တရား�းဝင််သော�ာ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ဆို
် ု� င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�တွ
် င်
ွ ် တစ်် စုံံ�တစ််ခုု
ထည့််�သွွင်းး�သည့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ စိုု�က််ထုုတ််လုုပ်် ကိုု�င််သော�ာ
လုုပ်် ငန်းး�စဉ််။ ၎င်းး�တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ထော�ာက််ခံံ
ခြ�င်းး�နှှင့်�် လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့� ၏ ပိုု�င််ရှှင််ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�
မှှ အသိိအမှှတ််ပြု�ုကြော��ာင်းး� တတိိယအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�သို့့�
ကြေ��ငြာ�ာခြ�င်းး�တို့့� ပါါဝင််သည််။ ဤသို့့� ပြု�ုလုုပ်် ရန် ် ဥပဒေ�အရ
လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက်် လိုု�အပ်် နိုုင်
� ်သည််။ ဥပဒေ�အရ အသိိအမှှတ််ပြု�ု
ခြ�င်းး�သည်် မြေ�ေယာာ မှှတ််ပုံံ�တင်် ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အစိုးး��ရမှှ လုုပ်် ကိုု�င််
သည့််� မှှတ််တမ်းး �ထဲဲသို့့� ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး� လုုပ်် ဆော�ာင််ရလေ့�့ ရှိိ�
တတ််သည််။ အစိုးး��ရမှှ ပါါဝင််ပတ််သက််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ကိုု
် �
တရား�းဝင်် မှှတ််တမ်းး �တင််ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� အရပ်် ဘက််အနေေအထားး�
မျိုး� း��နှှင့်�် ဥပဒေ�အရ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် ဆန့် �ကျျင််
်
သည််။

ဥပဒေ�အရ တရား�းဝင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ

လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� နှှင့်�် လက််ရှိိ�တွင်
ွ ် ဥပဒေ�အရ ကာာကွွယ််ထားး�ခြ�င်းး�
မရှိိ�သော်�်�လည်းး� ဒေ�သခံံ လူူမှုုဝန်းး�ကျျင််များ�း�တွွင်် လူူမှုုဝန်းး�ကျျင််
အရ တရား�းဝင််ဖြ�စ််သည််ဟုု မှှတ််ယူူထားး�သည့််� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�
။ တရား�းဝင်် ငှား��းရမ်းး� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် နှှစ််မျိုး� း��ကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�
သတ််မှှတ််နိုုင်
� ်သည််။
ဥပဒေ�အရ တရား�းဝင််ဖြ�စ််ခြ�င်းး�

Legal legitimacy (legitimate through the law;
legally recognized)

(ဥပဒေ�အရ တရား�းဝင်် ဖြ�စ််သည််။ ဥပဒေ�အရ အသိိအမှှတ််ပြု�ု
သည််။)

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

တစ်် ဦးးချျင်းး�၊ မိိသားး�စုုများ�း�နှှင့်�် အုုပ်် စုုများ�း�၏ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�
နှှင့်�် ဥပဒေ�မှှ အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည့််� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�။
ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�၊ မျှှဝေ� စိုု�က််ပျိုး� း��ခြ�င်းး� နှှင့်�် လိုု�င််စင်် သဘော�ာတူူညီီ
ချျက််များ�း�၊ အခြား�း�သူူပိုု�င််မြေ�ေပေါ်�် အထူးး�အကျိုးး���ခံံ စား�းခွွ င့်�များ
် �း� ပါါဝင််
သည့််� ဥပဒေ�မှှ အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ အသုံးး��ချျမှုု လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
များ�း�။

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

လူူမှုုဝန်းး�ကျျင််အရ ဥပေ�ဒနှှင့်�် အညီီဖြ�စ််ခြ�င်းး�
(ဥပေ�ဒမှှ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� မရှိိ�သော်�်�လည်းး� ကျျယ််ပြ�န့် �သော�ာ
်
လူူမှုုဝန်းး�ကျျင်် လက််ခံံချျက််အရ ဥပဒေ�နှှင့်�် အညီီဖြ�စ််ခြ�င်းး�။)

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

နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�အတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ထံံသို့့� ယုံံ�ကြ�ည််အပ်် နှှင်းး�
ထားး�သည့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�၏ ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး� နှှင့်�် ဒေ�သခံံ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�။

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

အစိုးး��ရပိုု�င်် မြေ�ေပေါ်�်မှှ ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�အရ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�၊ ဥပမာာ
သစ်် တော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�။
လူူများ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််နေေရာာချျထားး�ရန်် မဖြ�စ်် နိုုင်
� ်ဟုု နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ
လက််ခံံသည့််� ပုုဂ္ဂဂလိိကပိုု�င််နှှင့်�် အများ�း�ပိုု�င်် မြေ�ေများ�း�အတွွက်် အရပ််
တွွင်းး� ဖြေ�ေရှှ င်းး�ချျက််များ�း�။

• 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;

ကုုစား�းခြ�င်းး�နှှင့်�် ပိုု�င််ရှှင််၏ သဘော�ာဆန္ဒဒမပါါဘဲဲ ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�
တို့့� မှှ တဆင့််� မြေ�ေကိုု� ရယူူနိုုင်
� ်ရန် ် လိုု�အပ်် ချျက််များ�း�အားး�လုံးး��
ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပြီး�း �သော�ာ ပုုဂ္ဂဂလိိက နှှင့်�် အများ�း�ပိုု�င််မြေ�ေပေါ်�်တွွင််
ကျူးး��ကျော်�်��နေေထိုု�င််သူူများ�း�။

• Squatters on private and public land who
have almost fulfilled the requirements for
acquiring the land through prescription or
adverse possession.
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

Lessee: see “tenant”.

အိိမ်် ငှား��း “မြေ�ေငှား��း” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

Lessor: see “landlord”.

အိိမ်် ရှှင်် “မြေ�ေရှှ င််” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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.

လိုု�င််စင်် အခြား�း�သူူတစ််ဦးး၏ မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် မြေ�ေယာာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
ကြော��ာင့််� မဟုုတ််ဘဲဲ စာာချုု�ပ်် ပါါ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�အ
် ပေါ်�် အခြေ�ေခံံ သည့််�
တစ်် စုံံ�တစ််ရာာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�။်

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”.

စည်းး�သတ်် ကာာလ တရား�းရုံးး� �တွွင်် အမှုုဖွွင့်�နိုု
် င်
� ်သည့််� နော�ာက််ဆုံးး��
ကာာလအဖြ�စ်် ဥပဒေ�တွွင်် (များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� civil code သို့့�မဟုုတ််
civil procedure codeတို့့� တွ�င်
ွ ်) သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ အချိိ�န််ကာာလ။

Lot: see “land parcel”.

အကွွက်် “မြေ�ေကွွက််” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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

မြေ�ေအသုံးး� �ချျမှုု မြေ�ေပေါ်�်မှှ သစ်် ပင်် ပေါ�ါက််ပင််များ�း�၏ သဘာာဝ
အပါါအဝင်် အဆိုု�ပါါ မြေ�ေကိုု� မည််သို့့�အသုံးး��ချျသည့််�ပုံံ�။ “စည်းး�ကမ်းး�
အတိုု�င်းး� အသုံးး��ချျမှုု” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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ဤသည််မှာာ� ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် အခြား�း�သူူပိုု�င််မြေ�ေပေါ်�် အထူးး�
အကျိုးး���ခံံ စား�းခွွ င့်�် ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့� လော�ာက်် စိိတ််မချျရဘဲဲ မြေ�ေပိုု�င််ရှှင််မှှ
ဖျျက််သိိမ်းး �နိုု�င််သည််။ လိုု�င််စင််တွင်
ွ ် မြေ�ေယာာအတွွင်းး� ဝင််ရော�ာက််ပြီး�း �
သစ်် ခုုတ််နိုုင်
� ်သော�ာ သစ်် လိုုင်
� ်စင််ကဲ့့�သို့့� ကျျယ််ပြ�န့် �သော�ာ
်
သဘော�ာတူူ
ညီီချျက််များ�း� ပါါဝင််နိုုင်
� ်သည််။

ထိုု�ကာာလမှာာ� တစ်် နိုုင်
� ်ငံံနှှင့်�် တစ််နိုုင်
� ်ငံံ မတူူညီီနိုုင်
� ်ဘဲဲ ငါးး�နှှစ််၊ ဆယ််
နှှစ််၊ ဆယ့််�နှှစ််နှှစ်် နှှင့်�် ထို့့�ထက််ပိုု�ပြီး�း � ကြာ�ာနိုု�င််ပါါသည််။ ပိုု�င််ရှှင််မှှ
အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့်�စွာာ�
် စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ပါါက မြေ�ေပေါ်�်သို့့� ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််
သူူ သို့့�မဟုုတ်် ကျူးး��ကျော်�်��နေေထိုု�င််သူူကိုု� ဖယ််ရှား��းရန် ် တရား�းရုံးး� �သို့့�
လျှော�ာ�က််ထားး�နိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု� စည်းး�သတ််ကာာလမှှ ဟန့် �တားး�သည််
်
။
ထို့့�ကြော��ာင့််� ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််သူူ သို့့�မဟုုတ်် ကျူူး�း��ကျော်�်��သူူသည််
ရပိုု�င််ခွွင့်�် သို့့�မဟုုတ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််လိုုမှု
� ုအတွွက်် လျှော�ာ�က််ထားး�နိုု�င််သွားး��
သည််။ ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််သူူ သို့့�မဟုုတ်် ကျူးး��ကျော်�်��နေေထိုု�င််သူူ
သည်် အခြား�း�သူူတစ််ဦးး၏ မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််နေေ
ကြော��ာင်းး� သိိပါါက (“အပြ�စ်် မရှိိ� ” နှှင့်�် “အပြ�စ်် ရှိိ�” ဝင််ရော�ာက််
နေေထိုု�င််ခြ�င်းး�) စည်းး�သတ််ကာာလသည်် အပြော��ာင်းး�အလဲဲ ရှိိ�နိုု�င််သည််။
“ကာာလစည်းး�သတ်် သတ််မှှတ််ချျက််” ဟုုလည်းး� ခေါ်�်သည််။
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Management right: a form of concession.

စီီမံံ ခန့်ခွဲ� �ဲ�
် ပိုု� င််ခွွင့်�် မြေ�ေငှား��းရမ်းး�အသုံးး��ချျမှုု ပုံံ�စံံတစ််မျိုး� း��။

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.

လက်် ထပ််ပွား��း ပိုု� င််ဆိုု�င််ပစ္စစည်းး� ခင််ပွွန်းး�နှှင့်�် ဇနီးး�တို့့� ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််�
မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ်် ပိုု� င််ခွွင့်�များ
် �း� အပါါအဝင်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု ပစ္စစည်းး�။

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”.

စော�ာင့််�ကြ�ည့််�သည်် တစ်် စုံံ�တစ််ခုု အတွွက်် ကြို�ု�တင်် သဘော�ာတူူ

Mortgage: a loan of money for which repayment 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�ေပေါ�ါင််ခံံခြ�င်းး� မြေ�ေပေါ�ါင််ခံံသူူသို့့� (သို့့�မဟုုတ်် “ ကြွေး��းရှှ င််”)
ထံံသို့့� ငွေ�ေပြ�န််မဆပ်် နိုုင်
� ်ပါါက ပိုု�င််ဆိုု�င််ပစ္စစည်းး�ကိုု� ရော�ာင်းး�ချျပြီး�း �
ရော�ာင်းး�ရငွေ�ေကိုု� ယူူနိုုင်
� ်သည့််� အခွွ င့်�ကိုု
် � ပေး�းပြီး�း � ပြ�န််ဆပ်် ရန် ် သေ�ချာ�ာ
စေ�သော�ာ နည်းး�ဖြ�င့််� ချေး�း�သည့််� ချေး�း�ငွေ�ေ။

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�ေပေါ�ါင််ခံံသူူ တစ်် စုံံ�တစ််ယော�ာက််သို့့� ငွေ�ေထုုတ််ချေး�း�ပြီး�း � အချိိ�န််မီီ
ချေး�း�ငွေ�ေ ပြ�န််မဆပ်် ပါါက ပိုု�င််ဆိုု�င််ပစ္စစည်းး�ကိုု� ရော�ာင်းး�ချျခွွ င့်�် ရှိိ�သူူ။

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�ေပေါ�ါင််သူူ ချေး�း�ငွေ�ေယူူပြီး�း � ချေး�း�ငွေ�ေနှှင့်�် အတိုးး�� ပြ�န််ဆပ်် မည့််�
အကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် မိိမိိပိုု�င်် ပစ္စစည်းး�၏ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ကိုု
် � ပေး�း
ထားး�သော�ာသူူ။
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လက််ထပ်် ပွား��း ပိုု�င််ဆိုု�င််ပစ္စစည်းး� သတ််မှှတ််ချျက််အတွွက်် စည်းး�မျျဉ်းး�
များ�း�နှှင့်�် ကွာာ�ရှှ င်းး�ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် သေ�ဆုံးး��ခြ�င်းး� ဖြ�စ်် ပေါ်�်သည့််�အခါါ
မည််သို့့� ခွဲဲ� ခြ�မ်းး �ရမည််ကိုု� Civil code, family code သို့့�မဟုုတ်် family
law အစရှိိ�သည််တို့့�တွ�ွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ မြေ�ေမှှတ််ပုံံ�တင််ပေါ်�်
တွွင်် ခင််ပွွန်းး� သို့့�မဟုုတ်် ဇနီးး� တစ်် ဦးးကိုု�သာာ ပိုု�င််ရှှင််အဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�
ထားး�လျှှင််ပင်် အဆိုု�ပါါမြေ�ေကိုု� လက််ထပ်် ပွား��းအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််
နိုု�င််သည််။

ညီီထားး�သော�ာ အညွှှန်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း � ရံံ ဖန်ရံ
် ံ ခါါ သတင်းး�
အချျက််အလက်် ကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�။

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အချိိ�န််ကာာလအလိုု�က်် နှိုု��င်းး�ယှှဉ််နိုုင်
� ်သည််။
“အကဲဲဖြ�တ််သည််” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

“အပေါ�ါင််ခံံခြ�င်းး�” ဟုု တရား�းမဥပဒေ�စနစ်် များ�း�တွွင်် ခေါ်�်ဆိုု�သည််။

“ကြွေး��းရှှ င််” ဟုုလည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�သည််။

“ငွေ�ေချေး�း�သူူ” ဟုုလည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�သည််။
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N
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.

နိုု�င််ငံံပိုု�င်် သိိမ်းး�ခြ�င်းး� အထူးး�သဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ်် ငန်းး�များ�း�နှှင့်�်
အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ များ
� �း� ဖြ�စ််သော�ာ ပုုဂ္ဂဂလိိက ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု နှှင့်�်
စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ်် ကိုု�င််နေေသည့််� မြေ�ေနေေရာာကိုု�ပါါ နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ သိိမ်းး�ယူူ
ခြ�င်းး� ပုံံ�စံံတစ််မျိုး� း��။

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

လှှည့််လ
� ည််သွားး��လာာမှုု နေေရာာ အတည််တကျျ မရှိိ� ၊ တစ်် နေေရာာမှှ တစ််
နေေရာာသို့့� အချိိ�န််တိုုင်းး
� � ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေေမှုု။

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.

တရား�းရုံးး� �ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး� မဟုုတ််သော�ာ

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.

နိုု�တြီ�ီရှေ့�့ �နေေ ပိုု�င််ဆိုု�င််ပစ္စစည်းး�နှှင့်�ဆို
် ု�င််သော�ာ လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�ကိုု�
တရား�းဝင််ဖြ�စ််စေ�ရန် ် ပြု�ုလုုပ်် ပေး�းသည့််� ဥပဒေ�အရ အရည််အချျင်းး�
ပြ�ည့််�မှီီ�သည့််� ပုုဂ္ဂိုု��လ််။
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ပြ�ဿနာာများ�း� ဖြေ�ေရှှ င်းး�ရာာတွွင်် တရား�းရုံးး� �ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�
မဟုုတ််သည့််� ယန္တတရား�းများ�း�သည်် ပြ�ဿနာာများ�း�နှှင့်�် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု
များ�း�ကိုု� တရား�းရုံးး� �အစား�း ကူူညီီ ညှိိ�နှိုု��င်းး�ခြ�င်းး�များ�း�၊ ကြား�း�ဝင်် ဖျျန််ဖြေ�ေ
ခြ�င်းး�နှှင့်�် ခုံံ� သမာာဓိိဖြ�င့်�် ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�နည်းး�များ�း�ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှ င်းး�သည််။

အဓိိက နိုု�တြီ�ီရှေ့�့ �နေေ နှှစ််မျိုး� း�� ရှိိ�သည််မှာာ� ဂျာ�ာမန််/ဆွိိ�ဒင်် ရိုးး� �ရာာ
ရှေ့�့�နေေများ�း�နှှင့်�် ပြ�င််သစ််/ စပိိန်် ရိုးး� �ရာာ ရှေ့�့�နေေများ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််
။ ရိုးး� �ရာာကိုု�လိုုက်
� ်ပြီး�း � ၎င်းး�တို့့� ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း� ကွာာ�ခြား�း�ကြ�
သော်�်�လည်းး� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့� ၏ တံံဆိိ ပ်် တုံးး�� ထုုနှိိ�ပ်် ကာာ
လက််မှှတ််ထိုးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််ကိုု� တရား�းဝင််အော�ာင််
ပြု�ုလုုပ်် ကြ�သည််။ များ�း�စွာာ�သော�ာ နေေရာာများ�း�တွွင်် ၎င်းး�တို့့� သည််
လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း� အားး�လုံးး��ကိုု� မှှတ််တမ်းး �တင််ထားး�သည််
။ အဆိုု�ပါါ ရှေ့�့�နေေများ�း�သည်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� တရား�းရေး�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာနကိုု� အစီီ ရင််ခံံသည််။
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Occupation: the physical possession of
land. See “possession”.

ဝင််ရော�ာက်် နေေထိုု�င််မှုု မြေ�ေယာာအတွွင်းး� ရုု ပ််ပိုု�င်းး�အရ ဝင််ရော�ာက််
ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု။ “ဝင််ရော�ာက််နေေမှုု” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

Occupations: buildings and other structures
on land.

မြေ�ေပေါ်�်ရှိိ� အဆော�ာက်် အအုံံ�များ�း� မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် တည််ဆော�ာက််ထားး�
သော�ာ အဆော�ာက််အအုံံ နှ
� ှင့်�် အခြား�း� တည််ဆော�ာက််မှုုများ�း�။

Occupier: the person who occupies the land.

ဝင််ရော�ာက်် နေေထိုု�င််သူူ မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််နေေသူူ

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.

ပြ�ည််သူ့့ဟစ််တိုု�င််အရာာရှိိ� အထူးး�သဖြ�င့််� အစိုးး��ရရုံးး� �များ�း�ကိုု� တိုု�င််ကြား�း�
ချျက််များ�း�ကိုု� စစ်် ဆေး�းပြီး�း � နစ််နာာမှုုများ�း� သို့့�မဟုုတ်် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု
များ�း�အတွွက်် ထော�ာက််ခံံချျက််များ�း� ပေး�းနိုု�င််သော�ာ ကင်းး�လွွတ််သည့််�
တတိိယအဖွဲ့့�အစည်းး�။

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 “preemption” in regard to an “option to purchase”.

သက်် တမ်းး �တိုးး��ခွွင့််� မြေ�ေငှား��းရမ်းး�မှုုတွင်
ွ ် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ကာာလ
အတွွက်် ကြို�ု�တင်် သဘော�ာတူူထားး�သော�ာ မြေ�ေငှား��းခနှှင့်�် (သို့့�မဟုုတ််
မြေ�ေငှား��းခ တွွက််ချျက််မှုု ဖော်�်�မြူ�ူလာာ) ဖြ�င့််� ငှား��းရမ်းး�သည့််� မြေ�ေငှား��း
ရမ်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� သက််တမ်းး �တိုးး�� ရန််မှာာ� မြေ�ေငှား��း၏ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ဖြ�စ််
ပါါသည််။

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.

ကိုု�ဪဒိိနိိတ််စနစ််ကိုု�ကိုု�က််ညီီအော�ာင််ညှိိ�ပြီး�း �ဖြ�စ်် သော�ာကော�ာင်းး�ကင််
ဓာာတ်် ပုံံ� စကေး�းကိုု�က််ထားး�ခြ�င်းး� ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ဓါါတ််ပုံံ�ကိုု� မြေ�ေမျျက််နှာာ�
သွွင််ပြ�င််အတိုု�င်းး� ပြ�န််လည်် ပြ�င််ဆင််ထားး�သော�ာ (“ဓါါတ််ပုံံ�ကိုု� မြေ�ေပုံံ�
နှှင့်�် စကေး�းကိုု�က်် ပြ�င််ဆင််ထားး�သော�ာ”) ကော�ာင်းး�ကင််ဓါါတ််ပုံံ�။ ဓါါတ််
ပုံံ�သည်် မြေ�ေပုံံ�ကဲ့့�သို့့�ပင်် ရွဲ့့��စော�ာင်းး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

Orthophotomap: a photomap made from
orthophotographs or orthoimages.

ကိုု�ဪဒိိနိိတ််စနစ််ကိုု�ကိုု�က််ညီီအော�ာင််ညှိိ�ပြီး�း �ဖြ�စ်် သော�ာကော�ာင်းး�ကင််
ဓာာတ်် ပုံံ� မြေ�ေပုံံ�နှင့်
ှ �် စကေး�းကိုု�က်် ပြ�င််ဆင််ထားး�သော�ာ ကော�ာင်းး�ကင််
ဓါါတ််ပုံံ�များ�း�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ်် ထားး�သည့််� ပုံံ�ပြ�မြေ�ေပုံံ�။

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”.

အဖွဲ့့�အစည်းး�ဆိုု� င််ရာာ မူူ ဘော�ာင်် မူူဝါါဒများ�း�နှှင့်�် ဥပဒေ�များ�း�ကိုု�
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� စီီမံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �သော�ာ၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ပေး�းပြီး�း �
ဥပဒေ�နှှင့်�် ကိုု�က််ညီီမှုု ရှိိ�စေ�ရန်် ကြီး�း�ကြ�ပ်် အာာဏာာတည််စေ�သော�ာ
အစိုးး��ရကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�နှှင့်�် အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�။

THE ABC OF LAND TENURE

မူူရင်းး�မှာာ� ဆွိိ�ဒင််စကားး�လုံးး�� ဖြ�စ်် ပါါသည််။

မြေ�ေငှား��းသည်် လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ရှိ
် ိ�သည််သာာ ဖြ�စ်် ပြီး�း � မြေ�ေငှား��းရမ်းး�မှုုကိုု�
သက််တမ်းး �တိုးး�� ရန်် တာာဝန််မရှိိ�ပါါ။ “ဝယ််ယူူခွွင့်�”
် နှှင့်�် ပတ််သတ််ပြီး�း �
“ဦးးဆုံးး�� ဝယ််ယူူပိုု�င််ခွွင့်�”
် ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

မူူဘော�ာင််တွင်
ွ ် အစိုးး��ရအတွွင်းး� အမျိုး� း��မျိုး� း��သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�
ကိုု� စုုစည်းး� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ရန်် စီီ မံံဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�နှှင့်�် စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုှှ��နှှင့်�်
အစီီ ရင််ခံံမှုု အဆင့််�ဆင့်�တို့့
် � လည်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ “စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု
မူူဘော�ာင််” နှှင့်�် “အဖွဲ့့�အစည်းး� မူူဘော�ာင််” ဟုုလည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�သည််။
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Orthophotoplan: see “orthophotomaps”.

မြေ�ေပုံံ� နှှင့်�် စကေး�းကိုု�က်် ပြ�င််ဆင််ထားး�သော�ာ ဓါါတ်် ပုံံ�အစီီ အစဉ််
“ ကိုု�ဪဒိိနိိတ််စနစ်် ကိုု�ကိုု�က််ညီီအော�ာင််ညှိိ�ပြီး�း �ဖြ�စ်် သော�ာ
ကော�ာင်းး�ကင််ဓာာတ််ပုံံ�
“ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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”.

ထပ်် နေေသော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ�း
် � မြေ�ေနေေရာာတစ်် ခုုတည်းး� သို့့�မဟုုတ််
သဘာာဝအရင်းး�အမြ�စ်် တစ်် ခုုတည်းး�အပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�နေေ
သော�ာ နှှစ််ခုု နှှင့်�် အထက်် လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� ရှိိ�နေေသည့််� အနေေအထားး�။

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

ပိုု� င််ရှှင်် မြေ�ေကွွက််တစ််ကွွက််အတွွက်် လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် အားး�လုံးး��ရှိိ�နေေ

လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�သည်် ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့်�် နှှင့်�် မြေ�ေပေါ်�် ဖြ�တ််သန်းး�နိုု�င််ခွွင့်�် တို့့�
ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ကိုု�က််ညီီမှုုမရှိိ�သည့််� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� ဖြ�စ်် နိုုင်
� ်ပါါသည််။
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� ကိုု�က််ညီီမှုု မရှိိ�ပါါက ၎င်းး�တို့့� သည်် “ပြ�ဿနာာဖြ�စ််
နေေခြ�င်းး�” ဖြ�စ်် ပါါသည််။

သော�ာ လူူ (သို့့�မဟုုတ်် ဥပဒေ�အရ တရား�းဝင််ပုုဂ္ဂို�ု�လ််ဟုု သတ််မှှတ််
ထားး�သူူ)။
“ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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.

ပိုု� င််ဆိုု�င််မှုု မြေ�ေယာာကိုု� ဥပဒေ�နှှင့်�် အညီီ ဖြ�စ်် သမျှှ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊
ထိိန်းး�ချုု�ပ်် ခြ�င်းး�၊ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ အမွေ�ေပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ချျန််ရစ််ခြ�င်းး�
သို့့�မဟုုတ််ပါါက မြေ�ေကွွက််ကိုု� စိိတ််ကြို�ု�က််သုံးး��နိုု�င််သည့််� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
အားး�လုံးး��ကိုု� ရရှိိ� ထားး�သည့််� မည််သည့််�ဘာာသာာစကားး�တွွင််မဆိုု�
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ထားး�ခြ�င်းး�။

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.

ပိုု� င််ဆိုု�င််မှုု အချိုး�း�� မြေ�ေကွွက််အရေ�အတွွက််နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့� ကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််
သူူများ�း� အချိုး� း��။ လူူအနည်းး�ငယ််မှှ မြေ�ေကွွက််အများ�း�စုုကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််
လျှှင်် အချိုး� း��မြ�င့််�ပြီး�း � မြေ�ေကွွက််များ�း�ကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ�း�လျှှင်် အချိုး� း��
နိိမ့််�သည််။
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ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုတွင်
ွ ် အခွွ န်ဆော�ာင်
်
်ရန် ် တာာဝန််ကဲ့့�သို့့�သော�ာ တာာဝန််များ�း�
လည်းး� ပါါဝင််နိုုင်
� ်သည််။ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� အားး�လုံးး��သည််
နိုု�င််ငံံတော်�်� ၏ ၎င်းး�တို့့� ကိုု� ကန့် �သတ််
်
ပိုု�င််ခွွင့်�် သို့့�မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�
မှှ သိိမ်းး�ယူူသည့််�အခါါ လျော်�်��ကြေး��းပေး�းပြီး�း � သိိမ်းး�ယူူပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ပေါ်�်
မူူတည််သည််။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

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

P

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

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.

ဥပဒေ�အထော�ာက်် အကူူ ပြု�ုသူူမြေ�ေယာာမှှတ််တမ်းး �များ�း�ကဲ့့�သို့့�ပသော�ာ
ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�ကိုု� လုုပ်် ကိုု�င််နိုုင်
� ်သည့််� ဥပဒေ�
သင််တန်းး� ရယူူထားး�သော�ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ််။

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.

တိုု�င်းး�တာာရေး�းသင််တန်းး�ဆင်းး�အရပ်် သားး� နယ််နိိမိိတ််
များ�း� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး� ကဲ့့�သို့့�ပသော�ာ တိုု�င်းး�တာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ
လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�ကိုု� လုုပ်် ကိုု�င််နိုုင်
� ်သည့််� တိုု�င်းး�တာာရေး�းသင််တန်းး�
ရယူူထားး�သော�ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ််။

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

အကွွက်် ထင််ရှား��းသော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� ရှိိ�သည့််� မြေ�ေအပိုု�င်းး�။ “
မြေ�ေကွွက််” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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

မြေ�ေကွွက်် မှှ တ််သားး�ချျက်် သို့့�မဟုုတ်် မြေ�ေကွွက်် အမှှ တ််စဉ််

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.

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ခြ�င်းး� (တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�အုုပ်
်
် ချုု�ပ််
မှုု တွွင််) မူူဝါါဒနှှင့်�် ဥပဒေ�များ�း�မှှ တိုု�က််ရိုု� က်် သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�သည့််�
လူူမှုုအဖွဲ့့�အစည်းး�နှှင့်�် လူူများ�း�ကိုု� ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး� နှှင့်�် အဆိုု�ပါါ မူူဝါါဒ
နှှင့်�် ဥပဒေ�များ�း�ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တွွင််လည်းး� ပါါဝင််
စေ�ခြ�င်းး�။

Participatory: an approach or action based
on participation.

ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သော�ာ နည်းး�လမ်းး� ပါါဝင််မှုုကိုု� အခြေ�ေခံံ သည့််�
ချျဉ်းး�ကပ်် ပုံံ� သို့့�မဟုုတ်် လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််။
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ဥပဒေ�အထော�ာက််အကူူပြု�ုသူူများ�း�ကိုု� လျှှင််လျှှင််မြ�န်မြ�န်
် ်
လေ့�့ကျျင့််�နိုုင်
� ်ပြီး�း � ဝေး�းလံံသော�ာ ဒေ�သများ�း� သို့့�မဟုုတ်် ရိုးး� �ရှှ င်းး�သော�ာ
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�သာာ လိုု�အပ်် သည့််� နေေရာာများ�း�တွွင်် ဥပဒေ�ရေး�းရာာ
ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းရန်် လိုု�အပ်် ချျက််ကိုု� ပြ�ည့််�မှီီ�စေ�နိုုင်
� ်သည််။

ဥပဒေ�ဝန််ထမ်းး �များ�း�ကိုု� လျှှင််လျှှင််မြ�န်မြ�န်
် ် လေ့�့ကျျင့််�နိုုင်
� ်ပြီး�း � အချို့� ့�
သော�ာ ဒေ�သများ�း�တွွင်် တိုု�င်းး�တာာမှုုဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းရန််
လိုု�အပ်် ချျက််ကိုု� ပြ�ည့််�မှီီ�စေ�နိုုင်
� ်သည််။

“ထူးး�ခြား�း�သော�ာ မြေ�ေကွွက််အမှှတ််အသားး�များ�း�” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

VGGT၏ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ရေး�း မူူဝါါဒ ဆယ််ချျက််တွင်
ွ ်
မှှတ််သားး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� အကြံ�ံပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် ပါါဝင််ခြ�င်းး�
ဆိုု�သည််မှာာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� မချျမီီ တွင်
ွ ် အဆိုု�ပါါ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
များ�း�၏ သက််ရော�ာက််မှုု ခံံ ရမည့််� တရား�းဝင််သော�ာ မြေ�ေယာာ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ဆို
် ု�င််ရာာ အခွွ င့်�အ
် ရေး�းရှိိ�သူူများ�း�နှှင့်�် ပူးး�ပေါ�ါင်းး� ထော�ာက််ခံံမှုု
ကိုု� ရယူူပြီး�း � ၎င်းး�တို့့� ၏ ပါါဝင််မှုုကိုု� ပြ�န််လည်် တုံ့့� ပြ��န််ခြ�င်းး�၊ မတူူသော�ာ
အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း� အကြား�း� အခွွ င့်�အာာဏာာ
်
မညီီမျှှမှုုကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
စဉ်းး�စား�းပြီး�း � လူူတစ််ဦးးစီီ တိုုင်းး
� �နှှင့်�် အုုပ်် စုုများ�း�ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျ
ခြ�င်းး� လုုပ်် ငန်းး�စဉ််များ�း�တွွင်် တက််ကြွ�စွာာ�၊ လွွတ််လပ်် စွာာ�၊ ထိိရော�ာက််
စွာာ�၊ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိိ�စွာာ� နှှင့်�် အချျက််အလက်် ပြ�ည့််�စုံံ�စွာာ� ပါါဝင််စေ�ရေး�းဟုု
အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရပါါသည််။
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Perimeter: see “boundary”.

Chu vi: xem “ranh giới”.

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

မြို့�့�စွွန်် မြို့�့�လေး�းတစ်် မြို့�့ � သို့့�မဟုုတ်် မြို့�့�ကြီး�း�တစ်် မြို့�့ �၏ ဆင််ခြေ�ေဖုံးး��
ဒေ�သ၏ အစွွန်အ
် ဖျား�း� နေေရာာ။ “နယ််နိိမိိတ််” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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.

ကော�ာင်းး�ကင််ဓါါတ်် ပုံံ�အားး� အသုံးး� �ပြု�ု၍ မြေ�ေပုံံ� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု� င််ရာာ
အတတ်် ပညာာ ကော�ာင်းး�ကင််ဓါါတ််ပုံံ�များ�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ်် ပြီး�း � မြေ�ေပုံံ�နှှင့်�်
မြေ�ေမျျက််နှာာ�ပြ�င်် အချျက််အလက််များ�း�အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲသည့််�
တိုု�င်းး�တာာရေး�း နည်းး�လမ်းး�များ�း�။

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.

ကော�ာင်းး�ကင်် ဓါါတ်် ပုံံ� သို့့�မဟုုတ်် ကော�ာင်းး�ကင််ဓါါတ်် ပုံံ� မြေ�ေပုံံ�

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

ပလန််ပုံံ� အရာာဝတ္တုု �တစ်် ခုုကိုု� စာာရွွ က််ပေါ်�်တွွင်် ဖြ�စ်် စေ� ဒစ်် ဂျျစ်် တယ််
ပုံံ�ဖြ�င့်�် ဖြ�စ်် စေ� ရေ�ပြ�င််ညီီ မှှန်းး�ခြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ပြ�သခြ�င်းး�။

Planning: see “land use planning”.

စီီမံံ ကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� “မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုမှုု စီီ မံံကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ� ခြ�င်းး�
” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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

အကွွက်် မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�်တွွင်် အမှှတ််အသားး�ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ မြေ�ေ
ဧရိိ ယာာ။ “မြေ�ေကွွက််” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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

မူူ ဝါါဒ မူူ ဘော�ာင်် အကြော��ာင်းး�အရာာတစ်် ခုု သို့့�မဟုုတ်် နယ််ပယ််တစ််
ခုုအတွွက်် နိုု�င််င့့တော်�်�မှှ အသုံးး��ပြု�ုသည့််� မူူဝါါဒတစ််ခုုချျင်းး� အစုု
အစည်းး�။
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ကော�ာင်းး�ကင််ဓါါတ််ပုံံ�အားး� အသုံးး��ပြု�ု၍ မြေ�ေပုံံ�ရေး�းဆွဲဲ� ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
အတတ််ပညာာတွွင်် ကော�ာင်းး�ကင်် ဓါါတ််ပုံံ�များ�း� သို့့�မဟုုတ်် ပုံံ�များ�း�မှှ
နေေရာာ အနေေအထားး�နှှင့်�် အမြ�င့််�တို့့�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။

အကြီး�း�ချဲ့့ ��လိုု�က််သည့််�အခါါ ပိုု�မိုု�ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ စုုပေါ�ါင်းး�ပုံံ� တစ််
ပုံံ� ရရှိိ�စေ�နိုု�င််မည့််� ကော�ာင်းး�ကင််ဓါါတ််ပုံံ�များ�း� သို့့�မဟုုတ်် ပုံံ�များ�း�
အစီီ အစဉ််တကျျ ထားး�ရှိိ�မှုု။
ဓါါတ််ပုံံ�မြေ�ေပုံံ�ကိုု� တိိကျျမှှန်ကန်
်
စွာာ�
် နေေရာာချျထားး�ပြီး�း � မြေ�ေမျျက််နှာာ�
သွွင််ပြ�င််နှှင့်�် အညီီ ပြ�င််ဆင််ထားး�သော�ာ ကော�ာင်းး�ကင််ဓါါတ််ပုံံ�များ�း�
သို့့�မဟုုတ်် ပုံံ�များ�း� (ပြ�င််ဆင််ထားး�သော�ာ ပုံံ�များ�း�) သို့့�မဟုုတ်် မြေ�ေပုံံ�နှင့်
ှ �်
ကိုု�ဪဒိိနိိတ််စနစ်် ကိုု�ကိုု�က််ညီီအော�ာင််ညှိိ�ပြီး�း �ဖြ�စ်် သော�ာကော�ာင်းး�ကင််
ဓာာတ််ပုံံ� သို့့�
စကေး�းကိုု�က်် ပြ�င််ဆင််ထားး�သော�ာ ကော�ာင်းး�ကင််မြေ�ေပုံံ�များ�း�ကိုု�
အစီီ အစဉ််တကျျ ထားး�ရှိိ� ပြု�ုလုုပ်် ထားး�ပါါက ဦးးတည််ချျက််၊ စကေး�း
နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််ရာာ အနေေအထားး�များ�း�ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�နိုုင်
� ်မည့််� ကီးး�များ�း�
ဖြ�င့််� မြေ�ေပုံံ�၏ ဝိိသေ�သ လက္ခခဏာာများ�း� ရှိိ�မည်် ဖြ�စ်် သည််။ ဓါါတ််ပုံံ�
မြေ�ေပုံံ�သည်် မြေ�ေပုံံ�၏ တိိကျျမှုုနှှင့်�် ဓါါတ််ပုံံ�၏ နား�းလည််လွယ်
ွ ်မှုုတို့့�ကိုု�
ပေါ�ါင်းး�စပ်် ထားး�သည််။
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Policy: a decision on how to deal with a
particular situation or achieve an objective.

မူူ ဝါါဒ အခြေ�ေအနေေတစ်် ရပ်် ကိုု� မည််သို့့� ကိုု�င််တွယ်
ွ ်မည််နှှင့်�်
ရည််ရွွယ််ချျက််တစ််ခုုကိုု� ရရှိိ�အော�ာင်် မည််သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််မည််ဆိုု�
သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််။

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”.

ပိုု� င််ဆိုု�င််သွားး��သူူ မြေ�ေယာာတစ်် ခုုပေါ်�်တွွင်် အချိိ�န််အတိုု�င်းး�အတာာ တစ််
ခုုထိိ ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််ပြီး�း �နော�ာက်် အဆိုု�ပါါ မြေ�ေကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််သွားး��သူူ
သို့့�မဟုုတ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််သွားး��မှုု လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� ရရှိိ� ထားး�သူူ။

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.

ပိုု� င််ဆိုု�င််သွားး��မှုု ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ပိုု�င််ဆိုု�င််သွားး��မှုု ဆိုု�သည််မှာာ�
ပိုု�င််ရှှင််၏ ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
်နှှင့်�် သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
် မပါါဘဲဲ
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� သို့့�မဟုုတ်် မြေ�ေငှား��းထံံမှှ မြေ�ေငှား��းခ ရပိုု�င််ခွွင့်�်
ဖြ�င့််�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ရပိုု�င််ခွွင့်�် မပါါဘဲဲသော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� မြေ�ေ
ကိုု� ရုု ပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််မှုုကိုု� ဆိုု�လိုုသည်
�
်။

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

ပိုု� င််ဆိုု�င််သွားး��မှုု လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ�း
် � မြေ�ေကွွက််တစ််ကွွက််ကိုု� အချိိ�န််
အတိုု�င်းး�အတာာတစ်် ခုု အထိိ ရုု ပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� ရရှိိ�လာာသော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�။ “ပိုု�င််ရှှင််၏ ဆန္ဒဒမပါါဘဲဲ
ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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.

အခွွင့််�အာာဏာာ မညီီမျှှချျက်် အုုပ်် စုုတစ််စုုအတွွင်းး� သို့့�မဟုုတ်် အုုပ်် စုု
များ�း�အတွွင်းး� သို့့�မဟုုတ်် အုုပ်် စုုများ�း�နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့� နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််နေေ
သော�ာ အရာာရှိိ�များ�း�အကြား�း� အာာဏာာ၊ အဆင့််�၊ မှှတ််ယူူထားး�သော�ာ
ဥပဒေ�နှှင့်�အ
် ညီီ ဖြ�စ်် မှုုနှှင့်�် အခြား�း�အရည််အသွေး�း�များ�း� မညီီမျှှမှုု။

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 “preemptive right” and “option to purchase” in
some legal systems.

ဦးးဆုံးး� � ဝယ််ယူူခွွင့်�် ပိုု�င််ရှှင််မှှ ရော�ာင်းး�ချျရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ပါါက ပိုု�င််ဆိုု�င််
ပစ္စစည်းး�ကိုု� ဝယ််ယူူခွွင့်�ရှိ
် ိ�သော်�်�လည်းး� ဝယ််ယူူရန် ် တာာဝန််မရှိိ�သည့််�
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�။်

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”.

ကုုစား�းခြ�င်းး� ပိုု�င််ရှှင််၏ ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
်မပါါဘဲဲ ဖြ�စ််စေ� ပိုု�င််ရှှင််မှှ
ကန့် �ကွ�ွ
် က််သည့််� ကြား�း�မှှ ဖြ�စ်် စေ� ပိုု�င််ရှှင််၏ မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ကာာလ
ကြာ�ာရှှ ည်် နေေထိုု�င််မှုုဖြ�င့်�် လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� ရရှိိ�လာာသည့််� လုုပ်် ငန်းး�စဉ််
။ အချိိ�န််ကာာလ သတ််မှှတ််ချျက််မှာာ� တစ်် နိုုင်
� ်ငံံနှှင့်�် တစ်် နိုုင်
� ်ငံံ မတူူညီီ
ဘဲဲ ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််မှုုသည်် အပြ�စ်် မရှိိ� ဟုုတ််မဟုုတ််ပေါ်�်လည်းး�
မူူတည််တတ််သည််။ “ပိုု�င််ရှှင််၏ သဘော�ာဆန္ဒဒ မပါါဘဲဲ ပိုု�င််ဆိုု�င််
ခြ�င်းး�” “စည်းး�သတ််ကာာလ” နှှင့်�် “ သူူတပါးး�ပိုု�င်် မြေ�ေပေါ်�်တွွင််
ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
်မရှိိ�ဘဲဲ ကျူးး��ကျော်�်��နေေထိုု�င််သူူ၏ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�” ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ။

THE ABC OF LAND TENURE

“ပိုု�င််ဆိုု�င််သွားး��ခြ�င်းး�” နှှင့်�် “ပိုု�င််ဆိုု�င််သွားး��မှုု လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�” ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ။

“ဦးးဆုံးး�� ဝယ််ယူူခွွင့်�် ရပိုု�င််ခွွင့်�”
် နှှင့်�် “ဝယ််ယူူခွွင့်�”
် ဟုု အချို့� ့�သော�ာ
ဥပဒေ� စနစ်် များ�း�တွွင်် ခေါ်�်ဆိုု�သည််။
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Prescriptive rights: rights that a person
obtains based on prescription.

ကုုစား�းခြ�င်းး� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ�း
် � ကုုစား�းခြ�င်းး�မှှ ရရှိိ�လာာသော�ာ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�။

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”.

ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာ အနှော�ာ�င့််�အယှှ က်် ကင်းး�မှုု လူူတစ််ဦးး၏ အချို့� ့�
သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ထိုု�သူူ၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊
ကိုးး��ကွွယ််မှုုနှှင့်�် ငွေ�ေကြေး��းအခြေ�ေအနေေဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ�း�
ကိုု� တပါးး�သူူများ�း� မသိိစေ�သင့််�ဟုု ယူူဆသည့််� သဘော�ာထားး�။

THE ABC OF LAND TENURE

အဆိုု�ပါါ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ဝေ�မျှှခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််ရန် ်
ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာ အနှော�ာ�င့််�အယှှက််ကင်းး�မှုု ကန့် �သတ််
်
ချျက််
များ�း�ကိုု� ဥပဒေ�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�တတ််ပြီး�း � လူူများ�း�အတွွက်် “
ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာ အနှော�ာ�င့််�အယှှက််ကင်းး�ပိုု�င််ခွွင့်�”
် ရရှိိ�စေ�သည််။
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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.

ပြ�န််လည််ပြု�ုပြ�င်် ညှိိ�ခြ�င်းး� မြေ�ေကိုု� ထပ််မံံခွဲဲ�ဝေ�ရန် ် (“မြေ�ေယာာ
ပြ�န််လည်် ဖြ�န့် �ဝေ�ခြ�င်းး�
်
သို့့�မဟုုတ်် ထပ််မံံခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ
) အစီီအမံံ၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အနေေဖြ�င့််� သို့့�မဟုုတ်် နယ််နိိမိိတ််
သတ််မှှတ််ချျက််တွင်
ွ ် အပရိိက အမှား��းတစ််ခုုကိုု� ပြ�င််ဆင်ရန်
် ်
နယ််နိိမိိတ််ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�များ�း�။

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.

အိိမ်် ခြံ�ံမြေ�ေ သို့့�မဟုုတ်် အိိမ်် ယာာပစ္စစည်းး� Common Law (အင်္ဂဂလိိပ််
) စနစ်် များ�း�တွွင်် အိိမ်် ခြံ�ံမြေ�ေ ဆိုု�သည််မှာာ� မြေ�ေနှှင့်�် မြေ�ေပေါ်�်တွွင််
စိုု�က််ထားး�သော�ာ အဆော�ာက််အအုံံ များ
� �း�၊ တိုု�က််ခန်းး�များ�း�၊ အခြား�း�
တည််ဆော�ာက််မှုုများ�း�နှှင့်�် သစ်် ပင််များ�း�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ သဘာာဝ အရာာ
ဝတ္တုု �များ�း�ဟုု အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရသည််။ တရား�းမဥပဒေ�စနစ်် များ�း�တွွင်် “မ
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နိုု�င််သော�ာ ပစ္စစည်းး�” ဟုု ခေါ်�်ဆိုု�သည််။

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”).

အသိိအမှှ တ််ပြု�ုခြ�င်းး� မြေ�ေယာာငှား��းရမ်းး�မှုု အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုနှှင့်�် ဆက််စပ််

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.

မှှတ််တမ်းး�တင်် စနစ်် မြေ�ေယာာ၊ မြေ�ေယာာ ပိုု�င်ဆို
် ု�င်မှု
် ုနှင့်
ှ �် မြေ�ေဆိုု�င်ရာာ
်
လုုပ််ဆော�ာင်ချျက်
်
်များ�း� (ဝယ််ယူခြ�င်းး
ူ
� နှှင့်�် ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�၊ ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�
၊ အပေါ�ါင််ခံံခြ�င်းး�၊ အမွေ�ေပေး�းခြ�င်းး�၊ စသည််) ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််နိုုင်
� ်
သည့််အ
� ခါါ အမည််ပေါ�ါက်် မှှတ််တမ်းး� သို့့�မဟုုတ်် စာာချုု�ပ််မှှတ််ပုံံ�တင််
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လည််ပတ််သည့််� နိုု�င်ငံ
် တော်�်�မှ
ံ
ှ ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ စီီမံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �
မှုုနှင့်
ှ �် ဥပဒေ� စနစ််။

THE ABC OF LAND TENURE

ပြီး�း � အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� (သို့့�မဟုုတ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုချျက််
) ဆိုု�သည််မှာာ� ၁) မြေ�ေ သို့့�မဟုုတ်် သဘာာဝ အရင်းး�အမြ�စ်် ၏
တည််နေေရာာ၊ ၂) ၎င်းး�နှှင့်�် ပတ််သက််သော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် (များ�း�)၊ နှှင့်�်
၃) လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ရရှိိ� ထားး�သူူ(များ�း�) တည််ရှိိ�မှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း �
လက််ခံံခြ�င်းး� ဖြ�စ်် သည််။ ထိုု�သို့့�ပြု��ုလုုပ်် ရန် ် နိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် မြေ�ေငှား��းရမ်းး�
အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�် ရှိိ�သူူများ�း�နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့� ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုနိုုင်
� ်ခွွင့်�် ရှိိ�စေ�
မည့််� ဥပဒေ�များ�း�နှှင့်�် လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း� ရှိိ�ရန်် လိုု�အပ်် သည််
။ အခြား�း�နည်းး�ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည််မှာာ� တရား�းဝင််သော�ာ မြေ�ေယာာ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ဆို
် ု�င််ရာာ အခွွ င့်�အ
် ရေး�းများ�း� (“မြေ�ေပေါ်�်” အနေေအထားး�
) အမှှန်တကယ်
်
် ရှိိ�နေေသည့််� အနေေအထားး�ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသင့်�သည်
်
်။

မှှတ််တမ်းး �တင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အချို့� ့�သော�ာ တရား�းဝင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု
ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် အချို့� ့�သော�ာ ဥပဒေ�နှှင့်�အ
် ညီီ အကျိုးး���ဖြ�စ်် ထွွန်းး�
မှုုများ�း� မှှတ််တမ်းး �တင််စနစ်် တွင်
ွ ် ရှိိ�လာာလေ့�့ ရှိိ�သည််။ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု
သို့့�မဟုုတ်် လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��သည့််�အခါါ သို့့�မဟုုတ််
မြေ�ေကွွက်် နယ််နိိမိိတ််များ�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��သည့််�အခါါ မှှတ််ပုံံ�တင််
ခြ�င်းး�စနစ််ကိုု� ပြ�င််ဆင််ရန် ် လိုု�အပ်် သည််။ မှှတ််တမ်းး �တင််စနစ််
သည်် သေ�ချာ�ာမှုုနှှင့်�် လုံံခြုံ�
� ံ �စိိတ််ချျရမှုုကိုု� မြှ�ှင့်�တင်
်
်ရန် ် ရည််ရွွယ််
ပြီး�း � လူူအများ�း�ကိုု� ၎င်းး�တို့့� ၏ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� အစွွန်းး�ကုုန််
အသုံးး��ချျရန်် အားး�ပေး�းသည့််� အပြု�ုသဘော�ာ သက််ရော�ာက််မှုုလည်းး�
ဖြ�စ်် လာာစေ�နိုုင်
� ်သည််။ ထို့့�အပြ�င်် မှှတ််ပုံံ�တင််ရုံးး� �မှှ အချျက််အလက််
များ�း�သည်် နော�ာက််ဆုံးး��အနေေအထားး�ကိုု� ထင််ဟပ်် ပြီး�း �၊ အများ�း�ပြ�ည််
သူူ အလွွယ််တကူူ ရယူူနိုုင်
� ်ပါါက အခြား�း�သူူများ�း�သည််လည်းး� ၎င်းး�
တို့့� ဝယ််ယူူရန်၊် ရော�ာင်းး�ချျရန််၊ ပေါ�ါင််နှံံ�ရန်၊် ငှား��းရမ်းး�ရန််နှှင့်�် အခြား�း�
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ပါါ
် ဝင််သည့််� လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း� ပြု�ုလုုပ်် ရန် ် လိုု�အပ််
သည့််� ယုံံ�ကြ�ည််ရသော�ာ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� လျှှင််မြ�န်စွာာ�
် ရရှိိ�
နိုု�င််မည်် ဖြ�စ်် သည််။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

Redistributive reform: see “land
reallocation”.

ပြ�န််လည်် ဖြ�န့် �ဝေ�ခြ�င်းး�
်
သို့့�မဟုုတ်် ထပ်် မံံခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး� ဆိုု� င််ရာာ
ပြ�င််ဆင််မှုု “ မြေ�ေယာာ ပြ�န််လည်် နေေရာာချျထားး�ခြ�င်းး� “ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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”.

မှှ တ််ပုံံ�တင််ထားး�သော�ာ မြေ�ေ များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� "ပထမဆုံးး��
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�" အခြေ�ေခံံ ဖြ�င့်�် မြေ�ေယာာ မှှတ််တမ်းး �တွွင်် မှှတ််တမ်းး �
တင််ထားး�သော�ာ မြေ�ေ။

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

မှှ တ််ပုံံ�တင််ထားး�သော�ာ လုုပ်် ငန်းး�ရှှ င်် သို့့�မဟုုတ်် ပိုု� င််ရှှင်် မှှတ််ပုံံ�တင််
ထားး�သော�ာ မြေ�ေယာာအမည််ပေါ�ါက်် ပိုု�င််ရှှင််ဟုု မြေ�ေမှှတ််ပုံံ�တင််ထဲဲတွွင််
ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သူူ။

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”.

စာာချုု�ပ်် မှှ တ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� စာာချုု�ပ်် တစ််ခုုချျင်းး�စီီ ကိုု� အစိုးး��ရမှှ
လည််ပတ််သည့််� စာာချုု�ပ်် မှှတ််ပုံံ�တင််ရုံးး� �တွွင်် မှှတ််ပုံံ�တင််သည့််� စနစ်် ။

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”.

လုပ္ပိုင္ခြင့္ သို ့မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မှု မွတ္ပံုတင္ျခင္း

Registration system: see “recording system”.

မှှ တ််ပုံံ�တင်် စနစ်် “မှှတ််တမ်းး �တင်် စနစ်် ” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

THE ABC OF LAND TENURE

မှှတ််ပုံံ�တင််ပြီး�း �သည််နှှင့်�် ပိုု�င််ရှှင််အတွွက်် ပိုု�င််ဆိုု�င််ပစ္စစည်းး�၏
အသေး�းစိိတ််အချျက််များ�း�၊ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုနှှင့်�် အခြား�း� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
အားး�လုံးး��ကိုု� မှှတ််တမ်းး �တင််ထားး�သည့််� တရား�းဝင်် လက််မှှတ််တစ််
စော�ာင်် ရရှိိ�မည်် ဖြ�စ်် ပါါသည််။ ဤလက််မှှတ််ကိုု� တစ်် ခါါတစ််ရံံ
အမည််ပေါ�ါက်် လက််မှှတ်် သို့့�မဟုုတ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု စာာချုု�ပ်် ဟုု
ခေါ်�်သည််။ "ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�" နှှင့်�် "ကနဥ◌ီးး�
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�" ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

စာာချုု�ပ်် မိိတ္တူူ �တစ်် စာာင််ကိုု� မှှတ််ပုံံ�တင််လေ့�့ ရှိိ� ပြီး�း � ပိုု�င််ရှှင််မှှ မူူရင်းး�
ကိုု� သိိမ်းး�ထားး�သည််။ များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� မှှတ််ပုံံ�တင်် လက််မှှတ််
ထုုတ််ပေး�းလေ့�့ မရှိိ�သော်�်�လည်းး� စာာချုု�ပ်် ပေါ်�်တွွင်် သီးး�ခြား�း�
မှှတ််ပုံံ�တင်် နံံပါါတ််ကိုု� မှှတ််သားး�ထားး�သည််။ "စာာချုု�ပ်် မှှတ််ပုံံ�တင််
ခြ�င်းး�" ဟုုလည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�သည််။ "စာာချုု�ပ်် မှှတ််ပုံံ�တင််" ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

မြေကွက် နှင့် ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အသေးစိတ်အချက်များကို
လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုင္ဆိုင္မှု
ကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း စနစ်မှ " ကနဦး မှတ်ပုံတင်ခြင်း" သို့မဟုတ်
ပထမဆုံး မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါက ပိုင္ဆိုင္မှု မွတ္ပံုတ
င္ျခင္း စနစ်တွင် လုပ်ဆောင်ချက်ကို မှတ်တမ်းရေးသွင်းခြင်း။
"အမည််ပေါ�ါက်် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�"၊ "အာာမခံံ ထားး�သည့််�
အမည််ပေါ�ါက််" နှှင့်�် " ပိုု�င္ဆို�ု���င္မှုု� မှှတ််ပုံံ�တင်ခြ�င်းး
်
� စနစ�
" တို့့� ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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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 periurban 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.

ပိုု� င််ဆိုု�င််မှုုကိုု� တရား�းဝင်် ဖြ�စ်် စေ�ခြ�င်းး� မြေ�ေကိုု� တရား�းမဝင််
သို့့�မဟုုတ်် တရား�းနည်းး�လမ်းး�တကျျ မဟုုတ််ဘဲဲ ဝင််ရော�ာက််
နေေထိုု�င််သည့််�အခါါများ�း�တွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု�
တရား�းဝင််သည််ဟုု အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�။

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

ဥပဒေ�အတိုု�င်းး� အသုံးး� �ပြု�ုခြ�င်းး� စီီ မံံကိိန်းး� ဥပဒေ� သို့့�မဟုုတ််
စာာရွွ က််စာာတမ်းး �တွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုမှုု။

Regulatory framework: the “legislative
framework”.

စည်းး�မျျဉ်းး �စည်းး�ကမ်းး�ဆိုု� င််ရာာ မူူ ဘော�ာင်် “ဥပဒေ� မူူဘော�ာင််”

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

မြေ�ေကွွက်် များ�း�ကိုု� ပြ�န််လည်် စုုစည်းး�ခြ�င်းး� “ပြ�န််လည််ညှိိ�ခြ�င်းး�” နှှင့်�်
“မြေ�ေယာာစုုစည်းး�ခြ�င်းး�” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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”.

ကြေ��အေး�းငွေ�ေ မကြာ�ာခဏအားး�ဖြ�င့််� ယခင်် အစိုးး��ရမှှ သိိမ်းး�ယူူခဲ့့�
သည့််� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုပစ္စစည်းး�တစ်် ခုုကိုု� ပြ�န််လည််ပေး�းအပ်် ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ််
အဆိုု�ပါါ ပစ္စစည်းး�၏ တန််ဖိုးး��နှှင့်�် ညီီမျှှသော�ာ လျော်�်��ကြေး��းငွေ�ေ ပေး�းအပ််
ခြ�င်းး�။ “ညီီမျှှခြ�င်းး�” နှှင့်�် “ပြ�န််လည််ပေး�းချေ�ေခြ�င်းး�” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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အဆိုု�ပါါ လုုပ်် ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဥပဒေ�ဖြ�င့််� အခွွ င့်�ပေး�းလေ့�့
်
ရှိိ� ပြီး�း �၊ ဝင််ရော�ာက််
နေေထိုု�င််သူူများ�း�ကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� ရရှိိ�ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာ
စေ�သည််။ ပြ�ဿနာာများ�း�၊ အစာာရေ�စာာ ငတ််ပြ�တ််မှုုများ�း� သို့့�မဟုုတ််
သဘာာဝ ဘေး�းအန္တတရာာယ််တို့့�ကြော��ာင့််� လိုု�အပ်် ချျက််အရ လူူအ
မြော��ာက််အများ�း�မှှ အိိမ်် တည််ဆော�ာက်် နေေထိုု�င််သည့််� မြို့�့�စွွန်နေေရာာ
်
များ�း�တွွင်် ဖြ�စ်် လေ့�့ဖြ�စ််ထ ရှိိ�သည််။
တရား�းဝင်် ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
်မပါါဘဲဲ ဆော�ာက််လုုပ်် ထားး�သည့််�
အဆော�ာက််အအုံံ များ
� �း�အတွွက််လည်းး� တရား�းဝင််ဖြ�စ််စေ�မှုုကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။
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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”.

တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သည့်် � မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ကွွပ်် ကဲဲမှုု မြေ�ေယာာနှှင့်�်
အခြား�း� သဘာာဝအရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ကိုု� မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�်
သက််ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� (နှှင့်�် တာာဝန််များ�း�) နှှင့်�် လူူများ�း�နှှင့်�်
အုုပ်် စုုများ�း�ကြား�း� စီီမံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �ခြ�င်းး�)။
တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ သို့့�မဟုုတ်် “ကော�ာင်းး�မွွန်သော�ာ
်
” မြေ�ေယာာ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ကွွပ််ကဲဲမှုု ဆိုု�သည််မှာာ� လူူအများ�း�အတွွက်် အကော�ာင်းး�
ဆုံးး��ကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�းပြီး�း � လူူအများ�း�နှှင့်�် အုုပ်် စုုများ�း�အတွွက်် ထိိခိုု� က််မှုု
အနည်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ်် စေ�ကာာ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�နိုုင်
� ်ရေး�း မူူဝါါဒကိုု� အစဉ််
အမြဲ�ဲ ရည််သန်သော�ာ
်
မျှှတပြီး�း � သာာတူူညီီမျှှ ဖြ�စ်် သော�ာ ကွွပ််ကွဲဲ�မှုု
ဖြ�စ်် သည််။ တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ကွွပ််ကဲဲမှုု
ကြော��ာင့််� လူူများ�း�နှှင့်�် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််အတွွက်် လက််ရှိိ�နှှင့်�်
အနာာဂတ််တွင်
ွ ် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန်သော�ာ
်
ရလဒ််များ�း� ရရှိိ�လာာစေ�မည််
ဖြ�စ်် ပါါသည််။ “ကွွပ််ကဲဲမှုု” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ကွွပ််ကဲဲမှုု၏ အခြေ�ေခံံ
ဝိိသေ�သများ�း� ရှိိ�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့� ကိုု� VGGT၏ အစတွွင်် ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သော�ာ ယေ�ဘုုယျျ မူူဝါါဒ ငါးး�ချျက််တွင်
ွ ် ထင််ဟပ်် ထားး�ပါါသည််။

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. မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ရှိ
် ိ�သူူများ�း�နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့� ၏ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ု လေး�းစား�းရန််။
2. မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုမှား��းနှှင့်�် လွွန်ကျူးး
် ��မှုု
များ�း�မှှ ကာာကွွယ််ရန်။်

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

3. မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� စိိတ််တိုုင်းး
� �ကျျ သုံးး��နိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု� မြှ�ှင့်�်
တင်် အဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့�့စေ�ရန်။်
4. မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�အပေါ်�် လွွန်ကျူးး
် ��ခြ�င်းး�ကိုု� ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ရန် ်
တရား�းစွဲဲ� ဆိုု�နိုုင်
� ်စေ�ရန်။်

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

5. မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ဆို
် ု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�၊ အကြ�မ်းး�ဖက််
ပြ�ဿနာာများ�း�နှှင့်�် ချျစား�းမှုုများ�း�မှှ ကာာကွွယ််ရန်။်

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

ထိုးး��ထွွင်းး�မြ�င််သာာမှုု၊ တရား�းဥပဒေ� စိုးး��မိုးး��မှုုနှှင့်�် လိိင််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
သာာတူူညီီမျှှ ရှိိ�မှုုတို့့� ပါါဝင််သော�ာ VGGTတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ရေး�း မူူဝါါဒ ဆယ််ခုုလည်းး� ရှိိ�ပါါသေး�းသည််
။ ၎င်းး�တို့့� သည််လည်းး� တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သည့််� ကွွပ််ကဲဲမှုု၏ ယေ�ဘုုယျျ
အားး�ဖြ�င့််� တစ်် စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ်် ပြီး�း � တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ မြေ�ေယာာ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ကွွပ််ကဲဲမှုုအတွွက််လည်းး� တူူညီီစွာာ� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။

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.
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”.

ပြ�န််လည််ပေး�းချေ�ေခြ�င်းး� နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ သိိမ်းး�ယူူလိုုက်
� ်သည့််� မြေ�ေ
အတွွက်် မူူလ ပိုု�င််ရှှင်် (သို့့�မဟုုတ်် ၎င်းး�၏ ဆက််ခံံသူူများ�း�)ကိုု�
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� ပြ�န််လည််ပေး�းအပ်် ခြ�င်းး�။ “ကြေ��အေး�းငွေ�ေ” ကိုု�
လည်းး� ကြ�ည့််�ပါါ။

Right of enjoyment/usufruct: see “use right”.

သုံးး� �စွဲဲ�ခွွင့််� “သုံးး��စွဲဲ�ခွွင့်�”
် ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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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.

THE ABC OF LAND TENURE

တရား�းဥပဒေ� စိုးး� �မိုးး� �မှုု ကိိစ္စစတစ််ခုုကိုု� မည််သို့့� လုုပ်် ဆော�ာင််သင့်�သည်
်
်
ကိုု� အရာာရှိိ�တစ်် ဦးးဦးး၏ တစ်် ကိုု�ယ််ရည်် ဘက််လိုုက်
� ်သော�ာ အမြ�င််
ပေါ်�်တွွင်် အခြေ�ေခံံ သည့််� မခိုု� င််မာာသော�ာ ချျဉ်းး�ကပ်် မှုုအစား�း အယူူခံံ
ဝင််ခွွင့်�များ
် �း� အပါါအဝင်် ဥပဒေ�မှှ ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�်
တာာဝန််များ�း�၊ လိုု�အပ်် ချျက််များ�း�၊ လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း�ကိုု� လိုု�က််နာာ
ခြ�င်းး�ကိုု� အခြေ�ေခံံ သည့််� ချျဉ်းး�ကပ်် မှုု။
VGGTမှှ ၎င်းး�၏ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ရေး�း မူူဝါါဒ ဆယ််ချျက််တွင်
ွ ်
မှှတ််သားး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� တရား�းဥပဒေ� စိုးး��မိုးး��ရေး�းဆိုု�သည််မှာာ�
သုံးး��စွဲဲ� နိုုင်
� ်သော�ာ ဘာာသာာစကားး�များ�း�ဖြ�င့််� ထုုတ််ပြ�န်ထား
် း�ပြီး�း � အားး�လုံးး��
အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သော�ာ သာာတူူညီီမျှှရှိိ�စာာ အာာဏာာတည််စေ�
ပြီး�း � ကင်းး�လွွတ််စွာာ� ဖြေ�ေရှှ င်းး�နိုု�င််သော�ာဥပဒေ�များ�း�အတိုု�င်းး� စည်းး�မျျဉ်းး�
များ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံ သည့််� ချျဉ်းး�ကပ်် မှုု နှှင့်�် နိုု�င််ငံံတွင်းး
ွ �နှှင့်�် နိုု�င််ငံံတကာာ
ဥပဒေ�နှှင့်�် အညီီ ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ညီီညွတ်
ွ ်သော�ာ တာာဝန််များ�း�ဖြ�စ်် ကာာ
သက််ဆိုု�င််သော�ာ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာနှှင့်�် နိုု�င််ငံံတကာာမှှ အသုံးး��ချျမှုုများ�း�
အရ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဆန္ဒအ
ဒ ရ အားး�ထုုတ််ကြိုး�း��ပန်းး�မှုုကိုု� သေ�သေ�ချာ�ာချာ�ာ
လေး�းစား�းမှုု ပြု�ုရမည်် ဖြ�စ််သည််။
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S
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.

ကာာကွွယ််ခြ�င်းး� အစိုးး��ရသည်် ၎င်းး�နှှင့်�် (အများ�း�ပိုု�င်် သဘာာဝ
အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�အတွွက််) နှှင့်�် လူူထုု၏ တရား�းဝင််သော�ာ
မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ဆို
် ု�င််ရာာ အခွွ င့်�အ
် ရေး�းများ�း� ကိုု� ကာာကွွယ််ရန်၊်
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန် ် အစိုးး��ရ၏ လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််။

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”.

ဂြို�ု�လ််တုုဖြ�င့်�် တည််နေေရာာရှာာ�ခြ�င်းး� စနစ်် များ�း� ကမ္ဘာ့့��မျျက််နှာာ�ပြ�င််
ပေါ်�်ရှိိ�နေေရာာများ�း�ကိုု� ကမ္ဘာာ�ကိုု� လည််ပတ််နေေသည့််� ဂြို�ု�လ််တုုများ�း�မှှ
ပို့့� လွှ�ှတ််သော�ာ အချျက််ပြ�ချျက််များ�း�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နေေရာာ
အတိိအကျျ သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�။

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.

စကေး�း အရာာဝတ္တုု �တစ်် ခုုကိုု� ပလန််ပုံံ� သို့့�မဟုုတ်် မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�်တွွင််
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ရေး�းဆွဲဲ� ခြ�င်းး�နှှင့်�် ၎င်းး�၏ အရွွ ယ််အစား�းအမှှန် ် တို့့� ကြား��း�
ရှိိ� ဆက််နွယ်
ွ ်ချျက််။ မြေ�ေပုံံ�သည်် ပိုု�မိုု�အသေး�းစိိတ််လေ� စကေး�းကြီး�း�
လေ� ဖြ�စ်် သည့််�အတွွက်် စကေး�းကြီး�း� မြေ�ေပုံံ�များ�း�တွွင်် 1:25,000 မှှ
1:1,000 အကြား�း� စကေး�းရှိိ�နိုု�င််သည််။

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:

မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု ရှိိ�ခြ�င်းး� များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� ရှှ င်းး�လင်းး�
အာာဏာာတည််သည့််� ဥပဒေ�များ�း�၊ မြ�င််သာာသော�ာ စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု စနစ်် နှှင့်�်
ခိုု� င််မာာသော�ာ တရား�းရေး�းစနစ်် များ�း�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ သည့််� မြေ�ေယာာနှှင့်�်
အခြား�း� သဘာာဝ အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း� ဆိုု�င််ရာာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�နှှင့်�်
ပတ််သက််သော�ာ သေ�ချာ�ာမှုုနှှင့်�် ကာာကွွယ််မှုု။

လူူများ�း�နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့� ၏ ဥပဒေ�နှှင့်�ညီ
် ီသော�ာ တရား�းဝင််သော�ာ မြေ�ေယာာ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ဆို
် ု�င််ရာာ အခွွ င့်�အ
် ရေး�းများ�း� ကိုု� ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််လာာနိုုင်
� ်
ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ရန် ် အပြု�ုသဘော�ာ လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�
လုုပ်် ဆော�ာင််ရန်ဟု
် ုလည်းး� ဤစကားး�လုံးး��ကိုု� သုံးး��နှုု�န်းး�သည််။

ရှှ င်းး�လင်းး�ပြီး�း � နော�ာက််ဆုံးး��အခြေ�ေအနေေဖြ�စ််အော�ာင်် ဖြ�စ်် ဆင််ထားး�
သည့််� မှှတ််တမ်းး �တင််စနစ်် သည်် မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် လုံံခြုံ�
� ံ �မှုုရှိိ�
စေ�သည််။ မလုံံခြုံ�
� ံ �သည့််� မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ရှိ
် ိ�သည့််� သူူများ�း�သည််
အပြို�ု�င်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�များ�း�မှှ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခြ�င်းး� ခံံ ရနိုုင်
� ်ချေ�ေ ရှိိ�
သလိုု� တရား�းနည်းး�လမ်းး�မကျျသော�ာ နှှင််ထုုတ််ခြ�င်းး�များ�း�ကြော��ာင့််� ဆုံးး��
ရှူံး�း��မှုုများ�း� ဖြ�စ်် ပေါ်�် နိုု�င််ချေ�ေရှိိ�သည််။ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် လုံံခြုံ�
� ံ �မှုုကိုု�
မြှ�ှင့်�တင်
်
်ခြ�င်းး�သည်် အော�ာက််ပါါတို့့�ကြော��ာင့််� လိုု�အပ်် သည််ဟုု ယူူဆ
သည််။
အထူးး�သဖြ�င့််� အလယ််အလတ််မှှ ကာာလရှှ ည်် ရင်းး�နှီးး��မြှ�ှပ််နှံံ�မှုုများ�း�
ကိုု� စိုု�က််ပျိုး� း��ရေး�းလုုပ်် ငန်းး�၏ ထုုတ််လုုပ်် နိုုင်
� ်မှုုကိုု� မြှ�ှင့်�တင်
်
်ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ရင်းး�နှီးး��မြှ�ှပ််နှံံ�မှုုများ�း�ကိုု� အားး�ပေး�းရာာ ရော�ာက််ပြီး�း � ထိုု�အခါါ လူူအများ�း�
၏ စား�းဝတ််နေေရေး�းနှှင့်�် အစား�းအစာာ လုံံခြုံ�
� ံ �မှုုကိုု� မြှ�ှင့်�တင်
်
်ပေး�းသည််။

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

သဘာာဝ အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ကော�ာင်းး�မွွန်စွာာ�
်
အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�အတွွက််

• for conservation and the sound use of
natural resources;

မြေ�ေငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�အ
် တွွက်် ခဏတာာ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ရရှိိ�မှုုကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�းရန််။

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

အိိမ်် ခြံ�ံမြေ�ေများ�း� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့်�် လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�နှှင့်�ဆို
် ု�င််
သော�ာ ပြ�ဿနာာအရေ�အတွွက််နှင့်
ှ �် ပြ�င်းး�ထန််မှုုတို့့�ကိုု� လျှော့�့��ချျရန််။ “
မှှတ််တမ်းး �တင်် စနစ်် ” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

• to reduce the number and the intensity
of conflicts relating to the use of and
transactions with real estate.
See “recording system”.
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Servitude: an easement.

သီးး�သန့် �ကန့်
် �သတ််
်
အခွွင့််�အရေး�း သို့့�မဟုုတ်် ပိုု� င််ရှှင််မဟုုတ််ဘဲဲ
ရရှိိ�သည့််အ
� ကျိုးး���ခံံ စား�းခွွင့်�များ�း
် � အခြား�း�သူူပိုု�င််မြေ�ေပေါ်�် အထူးး�
အကျိုးး���ခံံ စား�းခွွ င့်�်

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�ေပြ�င််သတင်းး�အချျက်် အလက်် အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက်် အအုံံ�

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

အကွာာ�အဝေး�းဖြ�င့််� ရည််ညွှန်းး
ှ �ခြ�င်းး� အရာာတစ်် ခုုကိုု� ၎င်းး�၏ အမှှန် ်
တည််နေေရာာနှှင့်�် လိုု�က််လျော�ာ�တည််နေေရာာတို့့�ကြား��း� ဆက််သွွယ််ချျက််။

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�ေဝယ််ရော�ာင်းး� ပိုု�င််ဆိုု�င််ပစ္စစည်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရန်် သို့့�မဟုုတ်် ဖွံ့့�ဖြိုး��း��
မှုု ပြု�ုလုုပ်် ရန် ် စိိတ််မဝင််စား�းဘဲဲ ပိုု�က််ဆံံရရန် ် တစ်် ခုုတည်းး�အတွွက််
ဝယ််ယူူခြ�င်းး� နှှင့်�် ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�။
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အကွာာ�အဝေး�းပြ� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ထိိရော�ာက််စွာာ�နှှင့်�်
ပြော��ာင်းး�လဲဲလွွယ််သော�ာ ပုံံ�စံံဖြ�င့်�် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန်အ
် တွွက်် ချိိ�တ််ဆက််
ထားး�သော�ာ မြေ�ေမျျက််နှာာ�သွွင််ပြ�င််ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ�း�နှှင့်�်
အခြေ�ေအချျက််အလက််များ�း�၊ အသုံးး��ပြု�ုသူူများ�း�နှှင့်�် ပစ္စစည်းး�များ�း� ၏
မူူဘော�ာင််။
အကွာာ�အဝေး�းပြ� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ရယူူရန်၊် စီီ စစ််ရန်၊် ဖြ�န့် �ချီီ�
်
ရန််၊ အသုံးး��ပြု�ုရန််၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန်် နှှင့်�် မပျျက််စီးး �စေ�ရန်် လိုု�အပ်် သည့််�
နည်းး�ပညာာ၊ မူူဝါါဒများ�း�၊ စံံနှုု�န်းး�များ�း�၊ လူူအင််အားး�နှှင့်�် ဆက််စပ်် သော�ာ
လုုပ်် ငန်းး�များ�း�ဟုုလည်းး� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည််။

မြေ�ေဝယ််ရော�ာင်းး�တွွင်် ဝယ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ရော�ာင်းး�ခြ�င်းး�အကြား�း� ကာာလတိုု�
လေး�းများ�း� ပါါဝင််လေ့�့ ရှိိ�သည််။ အချို့� ့�နိုု�င််ငံံများ�း�တွွင်် ရင်းး�နှီးး��မြှ�ှပ််နှံံ�
မှုုမှှ ရရှိိ�သော�ာ ဝင််ငွေ�ေထက်် မြေ�ေဝယ််ရော�ာင်းး�လုုပ်် ရာာမှှ ရလာာသော�ာ
ဝင််ငွေ�ေအပေါ်�် အခွွ န်ပိုု
် �မိုု�ကော�ာက််သည််။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

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”.

ရံံ ဖန််ရံံခါါ မှှ တ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� မြေ�ေယာာနှှင့်�် ၎င်းး�နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ်် အတွွက်် ("ကနဦးး မှှတ််ပုံံ�တင််
ခြ�င်းး�") ကိိစ္စစရပ်် အလိုု�က်် မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�။

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

သူူ တပါး�းပိုု� င်် မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ခွွင့််�ပြု�ုချျက််မရှိိ�ဘဲဲ
ကျူး�း�ကျော်�်��နေေထိုု�င််သူူ ပိုု�င််ရှှင််၏ ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
်မပါါဘဲဲ သို့့�မဟုုတ််
ပိုု�င််ရှှင််မှှ ကန့် �ကွ�ွ
် က််သည့််�ကြား�း�မှှ အဆိုု�ပါါ ပုုဂ္ဂိုု��လ််ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ
မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််သူူ။

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

သူူ တပါး�းပိုု� င်် မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ခွွင့််�ပြု�ုချျက််မရှိိ�ဘဲဲ ကျူး�း�ကျော်�်��နေေထိုု�င််
ခြ�င်းး� ပိုု�င််ရှှင််၏ ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
်မပါါဘဲဲ ထိုု�သူူ၏ ပိုု�င််မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ဝင််
ရော�ာက််နေေထိုု�င််သည့််� အပြု�ုအမူူ။ “ပိုု�င််ရှှင််၏ သဘော�ာဆန္ဒဒမပါါ
ဘဲဲ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု” ၊ “စည်းး�သတ်် ကာာလ” နှှင့်�် “ကုုစား�းခြ�င်းး�” တို့့� ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ။

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

သူူ တပါး�းပိုု� င်် မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ခွွင့််�ပြု�ုချျက််မရှိိ�ဘဲဲ
ကျူး�း�ကျော်�်��နေေထိုု�င််သူူ၏ ရပိုု� င််ခွွင့်�များ�း
် � အခြား�း�သူူတစ််ဦးးပိုု�င််
မြေ�ေပေါ်�် ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရရှိိ�လာာသော�ာ ရပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�။

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

နိုု�င််ငံံပိုု�င််မြေ�ေ နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ ပိုု�င််ဆိုု�င််ထားး�သော�ာ မြေ�ေဆိုု�င််ရာာ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�။
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ရံံ ဖန်ရံ
် ံ ခါါ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�သည်် မှှတ််ပုံံ�တင််ရန် ် ပိုု�င််ရှှင််၏
လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််အချို့� ့�ပေါ်�် အခြေ�ေခံံ လေ့�့ ရှိိ�သည််။ ပိုု�င််ရှှင််
သည်် "ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ်် မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�" လုုပ်် ဆော�ာင််ရန် ်
လျှော�ာ�က််လွှာာ�တင််ရန် ် တာာဝန််ရှိိ�ပြီး�း � လိုု�အပ်် သော�ာ စာာရွွ က််စာာတမ်းး �
များ�း� အားး�လုံးး�� (တိုု�င်းး�တာာရေး�း ပညာာရှှ င််မှှ ပြ�င််ဆင််ထားး�သည့််�
မြေ�ေတိုု�င်းး� ပလန််ပုံံ� ပါါဝင််လေ့�့ရှိိ�သော�ာ မြေ�ေကွွက်် ဖော်�်�ပြ�ချျက်် စသည််
)နှှင့်�် လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�၏ သက််သော�ာ (များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� ရှေ့�့�နေေမှှ
ပြ�င််ဆင််သည့််� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု၊ ငှား��းရမ်းး�မှုု သို့့�မဟုုတ်် ပေါ�ါင််နှံံ�မှုု၊ အခြား�း�
သူူပိုု�င််မြေ�ေပေါ်�် အထူးး�အကျိုးး���ခံံ စား�းခွွ င့်�)် တို့့� ကိုု� ပေး�းရန်် လိုု�အပ််
ပါါသည််။ ရံံ ဖန်ရံ
် ံ ခါါ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�သည်် စနစ်် တကျျ မှှတ််ပုံံ�တင််
ခြ�င်းး�ထက်် ရေ�တိုု�တွင်
ွ ် အကုုန််အကျျသက််သာာပြီး�း � စီးး�ပွား��းရေး�း
အရ အသက််ဝင််နေေဆုံးး��သော�ာ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ�း�ကိုု� ဦးးစွာာ� ရည််ရွွယ််
လုုပ်် ကိုု�င််နိုုင်
� ်သည့််� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း� ရှိိ�ပါါသည််။ အားး�နည်းး�ချျက််
အနေေဖြ�င့််� တရား�းစီီ ရင််ရေး�းနယ််မြေ�ေတစ်် ခုုလုံးး�� အတွွင်းး�ရှိိ� အမည််
ပေါ�ါက််များ�း� အားး�လုံးး��ကိုု� အလုံးး��စုံံ� ခြုံ�ံ �ငုံံမိိစေ�ရန်
�
် ပိုု�မိုု�ကြာ�ာမြ�င့်�နိုု
် င်
� ်ပြီး�း �
စနစ်် တကျျ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့� အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြ�ည့််�ရှု�ုနိုုင်
� ်သော�ာ
လုုပ်် ငန်းး�စဉ််လည်းး� သိိပ်် မဟုုတ််လှှပါါ။ "ရံံ ဖန်ရံ
် ံ ခါါ ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�
" ဟုုလည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�သည််။ "အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး� သို့့� စီီရင််
ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး� " နှှင့်�် "ပထမဆုံးး�� မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�" ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

“ သူူတပါးး�ပိုု�င်် မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
်မရှိိ�ဘဲဲ ကျူးး��ကျော်�်��နေေထိုု�င််
ခြ�င်းး�” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

ထိုု�မြေ�ေကိုု� စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �ရန် ် ဝန််ကြီး�း�ဌာာနတစ််ခုုခုု သို့့�မဟုုတ််
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် တစ်် ဦးးဦးးကိုု� ခန့်အ
� ် ပ်် ထားး�လေ့�့ ရှိိ�သည််။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�
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Statute of limitations: the name for the
“limitation period” in common law (or
English) systems. See “limitation period”.

ကာာလစည်းး�သတ်် သတ်် မှှတ််ချျက်် “စည်းး�သတ််ကာာလ” ကိုု�
Common Law (သို့့�မဟုုတ်် အင်္ဂဂလိိပ်် ) စနစ်် များ�း�တွွင်် ခေါ်�်ဆိုု�သည့််�
အမည််။ “စည်းး�သတ််ကာာလ” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

Strata title: see “condominium”.

အလွှာာ�လိုု�က်် ပိုု� င််ဆိုု�င််မှုု “ကွွန်ဒိုု
် မီ
� ီ နီယံ
ီ ံ” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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”.

ထပ်် မံံခွဲဲ�စိိ တ်် ခြ�င်းး� မြေ�ေကွွက််တစ််ကွွက််ကိုု� မတူူညီီသော�ာ
များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� ပိုု�မိုု�သေး�းငယ််သော�ာ အကွွက််ငယ််များ�း�အဖြ�စ််
ခွဲဲ� စိိတ််ခြ�င်းး� လုုပ်် ငန်းး�စဉ််။

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.

နှှစ််ဆင့်�် ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး� မြေ�ေရှှ င််သည်် မြေ�ေပိုု�င််ရှှင််မဟုုတ််ဘဲဲ အဆိုု�ပါါ
မြေ�ေပိုု�င််ရှှင််ထံံမှှ ငှား��းရမ်းး�ထားး�သော�ာ မြေ�ေငှား��း ဖြ�စ်် နေေသည့််� ငှား��းရမ်းး�
မှုု စာာချုု�ပ်် ။

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

တိုု�င်းး�တာာသည်် အထူးး�သဖြ�င့််� မြေ�ေကွွက််များ�း�၏ နယ််နိိမိိတ််ကိုု�
တိုု�င်းး�တာာသည််။ “ကွွင်းး�မြေ�ေပုံံ� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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”.

စနစ်် တကျျ မှှ တ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� ဒေ�သတစ်် ခုု တွွင်းး� ရှိိ�သမျှှ မြေ�ေများ�း�
ကိုု� ခြုံ�ံ �ငုံံမိိစေ�ရန်
�
် မြေ�ေကွွက််များ�း�ကိုု� ပုံံ�မှှန် ် ဧရိိ ယာာ တစ်် ခုုချျင်းး�
အလိုု�က်် တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�၊ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး� နှှင့်�် မှှတ််ပုံံ�တင််
ခြ�င်းး�ကိုု� စနစ်် တကျျ ချျဉ်းး�ကပ်် ပုံံ� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း � ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ််
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� ("ကနဦးး မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�")။ များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််�
အစိုးး��ရ အစီီ အမံံ ဖြ�င့်�် လုုပ်် ဆော�ာင််သည််။ မြေ�ေကွွက််တစ််ကွွက််ချျင်းး�
အတွွက်် ကုုန််ကျျစရိိတ််မှာာ� ရံံ ဖန်ရံ
် ံ ခါါ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�ထက်် များ�း�စွာာ�
သက််သာာလေ့�့ ရှိိ�သော်�်�လည်းး� မြေ�ေကွွက််အရေ�အတွွက်် အမြော��ာက််
အများ�း�ကိုု� ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� စနစ်် တကျျ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�
သည်် စရိိတ််မြ�င့်�လေ့�့
်
ရှိိ�သည််။ စနစ်် တကျျ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�၏
ကော�ာင်းး�ကွွက််အနေေဖြ�င့််� ပေး�းထားး�သင့််� အချိိ�န််ကာာလအတွွင်းး�
ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�ရရှိိ�
စေ�နိုု�င််သည််။ ပိုု�မိုု�များ�း�ပြား�း�သော�ာ လူူများ�း�အတွွက်် ရပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�
မြှ�ှင့်�တင်
်
်ခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု�မိုု� မြ�န််ဆန်စွာာ�
် ရရှိိ�စေ�သည့််�အတွွက်် ပိုု�င််ဆိုု�င််
မှုုဆိုု�င််ရာာ လုံံခြုံ�
� ံ �မှုုကိုု� မြှ�ှင့်�တက်
်
်လာာခြ�င်းး�၏ ယေ�ဘုုယျျ ဖွံ့့�ဖြိုး��း��မှုု
သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းပါါသည််။ "စနစ်် တကျျ အငြ�င်းး�ပွား��း
မှုု ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�" ဟုုလည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�သည််။ "အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှ င်းး�
ခြ�င်းး�" နှှင့်�် " ကနဦးး မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�" ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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ထပ်် မံံခွဲဲ� စိိတ််ခြ�င်းး�တွွင်် နယ််နိိမိိတ််အသစ်် များ�း�ကိုု� ပြ�သသော�ာ ပလန််
ပုံံ� လိုု�အပ်် လေ့�့ရှိိ� ပြီး�း � အစိုးး��ရ ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
် လိုု�အပ်် ကာာ မှှတ််ပုံံ�တင််ရန် ်
လည်းး� လိုု�အပ်် လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ ထပ်် မံံခွဲဲ� စိိတ််ခြ�င်းး�သည်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�
ခြ�င်းး�၏ ဆန့် �ကျျင််
်
ဘက်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ မြေ�ေယာာကိုု� ကွွန်ဒိုု
် မီ
� ီ နီယံ
ီ ံ
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဒေါ�ါင််လိုုက်
� ် ခွဲဲ� စိိတ််ရန်လည်းး
်
� ဖြ�စ်် ပါါသည်် (
“ကွွန်ဒိုု
် မီ
� ီ နီယံ
ီ ံ” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ ထပ်် မံံခွဲဲ� စိိတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တစ်် ခါါတစ််ရံံ “
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�” သို့့�မဟုုတ်် “ခွဲဲ� စိိတ််ခြ�င်းး�” ဟုု ခေါ်�်ဆိုု�သည််။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

T
Tenancy: a lease, sometimes used to refer to
a lease for a short period. See “lease”.

အိိမ်် ငှား��း ကာာလတိုု� ငှား��းရမ်းး�မှုုကိုု� ရည််ညွှန်းး
ှ �လေ့�့ ရှိိ�သည့််� ငှား��းရမ်းး�မှုု။

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�ေငှား��း လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် တာာဝန််များ�း�ကိုု� မြေ�ေငှား��းစာာချုု�ပ်် တွင်းး
ွ � ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည့််� မြေ�ေငှား��းစာာချုု�ပ်် ကိုု� အခြေ�ေခံံ ပြီး�း � အခြား�း�သူူတစ််ဦးး၏
မြေ�ေပေါ်�် ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င််သူူ။

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�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် မြေ�ေနှှင့်�် အခြား�း� သဘာာဝ အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�
အတွွက်် လူူတစ််ဦးးချျင်းး� သို့့�မဟုုတ်် အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း� အနေေဖြ�င့််�
လူူအချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� ဥပဒေ�အရ သို့့�မဟုုတ်် ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�အရ
သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ဆက််နွယ်
ွ ်မှုု။ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�
များ�း�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�၊် ထိိန်းး�ချုု�ပ်် ခွွင့်�် နှှင့်�် အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ကိုု�
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခွွ င့်�များ
် �း�ကိုု� မည််သို့့� သုံးး��ခွွ င့်�ပြု�ုသည်
်
်ကိုု� သတ််မှှတ််
ထားး�သည််။ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ကိုု
် � သဘာာဝ အရင်းး�အမြ�စ်် နှှင့်�်
ပတ််သက််ပြီး�း � လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� နှှင့်�လည်းး
်
� (တာာဝန််များ�း�နှှင့်�လည်းး
်
�
) ဖော်�်�ပြ�လေ့�့ ရှိိ�သည််။ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ဆို
် ု�သည််မှာာ� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့်�်
၊ ဝင််ရော�ာက််နေေထိုု�င်် အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�၊် ထွွက််ကုုန်များ
် �း�ကိုု� ရိိတ််သိိမ်းး �
စုုဆော�ာင်းး�ခွွ င့်�၊် ရော�ာင်းး�ချျခွွ င့်�၊် ပေး�းကမ်းး�ခွွ င့်�၊် ပေါ�ါင််နှံံ�ခွွ င့်�၊် ငှား��းရမ်းး�
ခွွ င့်�၊် အမွေ�ေအဖြ�စ်် ချျန််ရစ််ခွွင့်�် စသည့််� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�တို့့
် � ကိုု�လည်းး�
ရည််ညွှန်းး
ှ �သည််။ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�တွ
် င်
ွ ် လူူတစ််ဦးးသည်် မြေ�ေနှှင့်�်
သစ်် တော�ာများ�း� အားး�လုံးး��အတွွက်် အထူးး�လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ရရှိိ� ထားး�ပါါက
အခြား�း�လူူများ�း�ကိုု� မြေ�ေ သို့့�မဟုုတ်် သစ်် တော�ာတွွင်းး� ဝင််ရော�ာက််ခြ�င်းး�
သို့့�မဟုုတ်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ပိိတ််ပင််နိုုင်
� ်သည့််� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�လည်းး
်
�
ပါါဝင််နိုုင်
� ်သည််။

Tenure reform: see “land tenure reform”.

လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု “မြေ�ေယာာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

Tenure security: see “security of tenure”.

မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု “ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် လုံံခြုံ�
� ံ �မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�
” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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“ငှား��းရမ်းး�မှုု” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

“အိိမ်် ငှား��း” ဟုုလည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�သည််။

မြေ�ေပိုု�င််ရှှင််မဟုုတ််သော်�်�လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�် သို့့�မဟုုတ်် ငှား��းရမ်းး�
ခွွ င့်�် ရှိိ�သည့််� မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ရှိ
် ိ�သူူများ�း�နှှင့်�် အခြား�း�သူူတစ််ဦးးမှှ
သဘာာဝ အရင်းး�အမြ�စ်် နှှင့်�ဆို
် ု�င််သော�ာ အဓိိက လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု�
ပိုု�င််သော်�်�လည်းး� မြေ�ေမှှ သို့့�မဟုုတ်် ရေ�မှှ ထွွက််သော�ာ အစား�းအစာာ၊
ရေ� သို့့�မဟုုတ်် အခြား�း�ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ပိုု�င််ခွွင့်�် ရှိိ�သူူ ကဲ့့�သို့့�
သော�ာ ကိိစ္စစများ�း�လည်းး� ရှိိ�သည််။ “မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် စနစ်် ” ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�
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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:

လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် စနစ်် လူူများ�း�၊ လူူမှုုဝန်းး�ကျျင််များ�း�နှှင့်�် နိုု�င််ငံံများ�း�အကြား�း�
ကျျယ််ပြ�န့် �သော�ာ
်
ဆက််နွယ်
ွ ်မှုုများ�း�၊ ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�များ�း�၊ ဥပဒေ�
များ�း�၊ စီီမံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း�နှှင့်�် လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု�
စည်းး�ကမ်းး�သတ််မှှတ််ရန် ် နည်းး�လမ်းး�များ�း�။ VGGT ၏ နိိဒါါန်းး�တွွင််
အော�ာက််ပါါ အဓိိပ္ပါါ�ယ်် ဖွွင့့ဆိုု�ချျက််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် စနစ်် သည်် အများ�း�ပြ�ည််သူူ၊ ဒေ�သခံံ အစုုအဖွဲ့့�
များ�း�နှှင့်�အ
် ခြား�း�အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူများ�း�ကမြေ�ေယာာ၊ သားး�ငါးး�နှှင့်�်
သစ်် တော�ာ

• 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.

များ�း�ကိုု� မည််သို့့�ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့် �ပြ��န့်
် � ရယူူ
်
အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�ရ
် ရှိိ�သည််ကိုု�
လူူမှုုအဖွဲ့့� အစည်းး�များ�း�က စည်းး�မျျဉ်းး�နှှင့်�် ဥပဒေ�များ�း�ဖြ�င့််� သတ််မှှတ််
ပြ�ဌာာန်းး�သည််။ ဤ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် စနစ်် များ�း�က အရင်းး�အမြ�စ််
များ�း�ကိုု� မည််သူူ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််၊ မည််မျှှကြာ�ာမြ�င့်�စွာာ�
် အသုံးး��ပြု�ု
နိုု�င််သည််၊ မည််သည့််� အခြေ�ေအနေေများ�း�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််
စသည််တို့့�ကိုု� အဆုံးး��အဖြ�တ််ပေး�းသည််။ ဤစနစ်် များ�း�သည််
တရား�းဝင််ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� မူူဝါါဒနှှင့်�် ဥပဒေ�များ�း� အပေါ်�်၌
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တရား�းဝင််ပြ�ဌာာန်းး�မထားး�သည့််� ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�နှှင့်�်
လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း�အပေါ်�် ၌လည်းး�

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.

ကော�ာင်းး� အခြေ�ေခံံ နိုုင်
� ်သည််။
မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် စနစ်် များ�း�သည်် လူူများ�း�၊ လူူမှုုဝန်းး�ကျျင််များ�း�
နှှင့်�် နိုု�င််ငံံများ�း�သည်် သဘာာဝ အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ကိုု� တရား�းဝင််
ဥပဒေ� သို့့�မဟုုတ်် အရပ်် ဘက်် အစီီ အမံံ များ�း�ဖြ�င့််� မည််သို့့� ရရှိိ�
နေေသည်် ဆိုု�သည့််�အချျက််၏ အဓိိက အသက််ပင်် ဖြ�စ်် သည််။
မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�သည်် မည််သူူမှှ မည််သည့််�
အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ကိုု� မည််မျှှကြာ�ာအော�ာင်် မည််သည့််� အခြေ�ေအနေေ
ဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််သည််။ မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
စနစ်် သည််
သဘာာဝအရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�အတွွက်် တစ်် ဦးးချျင်းး�နှှင့်�် အုုပ်် စုုလိုုက်
� ်
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ်် သည့််� ခြုံ�ံ �ငုံံမိိသော�ာ
�
စနစ်် ဖြ�စ်် သည််
။ ဤစကားး�လုံးး��သည်် လူူများ�း�၏ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� အုုပ်် စုုတွွင်းး�
၊ လူူမှုုဝန်းး�ကျျင််အတွွင်းး�၊ နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� နှှင့်�် ကမ္ဘာ့့��နေေရာာအလိုု�က််
မည််သို့့� စနစ််တကျျ ဖွဲ့့�စည်းး�သည််ကိုု� ခြုံ�ံ �ငုံံဖော်�်�ပြ�သည်
�
်။ “ မြေ�ေယာာ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် စနစ်် ” ဆိုု�သည့််� စကားး�လုံးး��သည်် မြေ�ေယာာလုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�်
များ�း�တွွင်် ပါါဝင််သော�ာ များ�း�စွာာ�သော�ာ အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�နှှင့်�် လူူပုုဂ္ဂို�ု�လ််
များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ညွှှန်းး�သည််။ ပါါဝင််သူူများ�း�ထဲဲတွွင်် အစိုးး��ရများ�း�နှှင့်�် ၎င်းး�
တို့့� ၏ စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �ရေး�း ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�၊ တရား�းရုံးး� �များ�း�၊ မြေ�ေယာာ
လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�် ကိုု�င််ဆော�ာင််ထားး�သူူများ�း�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ်် ငန်းး�များ�း�၊
လူူမှုု ဝန်းး�ကျျင််၊ ပညာာတတ််များ�း�နှှင့်�် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့် �သော�ာ
်
လူူမှုုအဖွဲ့့�
အစည်းး�များ�း� ပါါဝင််သည််။

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”.

THE ABC OF LAND TENURE

ပိုု� င််ဆိုု�င််မှုု သို့့� အမည််ပေါ�ါက်် တစ်် စုံံ�တစ််ယော�ာက််၏ မြေ�ေယာာ
ဆိုု�င််ရာာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�အ
် တွွက်် သက််သေ�အဖြ�စ်် ထုုတ််ပေး�းသော�ာ
“အမည််ပေါ�ါက်် မှှတ််ပုံံ�တင််” ၊ “မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက််” ၊ “အမည််
ပေါ�ါက်် စာာချုု�ပ်် ” သို့့�မဟုုတ်် “အမည််ပေါ�ါက်် လက််မှှတ််” ဟုု
အမျိုး� း��မျိုး� း��ခေါ်�်ဆိုု�သည့််� စာာရွွ က််စာာတမ်းး �ပုံံ�စံံဖြ�င့်�ရှိ
် ိ�သော�ာ တရား�းဝင််
စာာရွွ က််စာာတမ်းး �။
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မြေ�ေယာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်�နှ
် ှင့်�် ပတ််သက််သော�ာအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

Title deeds: documents giving evidence of
title to land. See “land title” and “title”.

ပိုု� င််ဆိုု�င််ခွွင့်�ရှိ
် ိ�ကြော��ာင်းး� စာာချုု�ပ်် စာာတမ်းး�များ�း� မြေ�ေဆိုု�င််ရာာ အမည််
ပေါ�ါက်် သက််သေ�ဖြ�စ််သော�ာ စာာရွွ က််စာာတမ်းး �။
“လယ််ယာာမြေ�ေ ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့်�”
် နှှင့်�် “လုုပ်် /ရပိုု�င််ခွွင့်�”
် ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

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).

လယ််ယာာမြေ�ေ လုုပ်် /ပိုု�င်ဆို
် ု�င်ခွွင့်
် ဆို
�် ု�င်ရာ
် ာ အာာမခံံ ကြေး��း မြေ�ေဝယ််ယူူ
သူူ၊ ငှား��းရမ်းး�သူူ သို့့�မဟုုတ်် အငှား��းချျသူူတို့့�ကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ပစ္စစည်းး�ကိုု�
နှှစ််ခါါ ရော�ာင်းး�ထားး�ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် မသိိနိုု�င််သော�ာ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�
ရှိိ�ခြ�င်းး� တို့့� ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ပိုု�င််ဆိုု�င််ပစ္စစည်းး�ကိုု� တရား�းဝင််ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုနှှင့်�်
ပတ််သက််သည့််� ပြ�ဿနာာများ�း�ကြော��ာင့််� ဆုံးး��ရှူံး�း��မှုု ဖြ�စ်် ပေါ်�်လာာခဲ့့�ပါါ
လျှှင်် ပေး�းလျော်�်��မည့််� အာာမခံံ လုုပ်် ငန်းး�များ�း�မှှ (အခကြေး��းငွေ�ေဖြ�င့််�)
ပေး�းသော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုု။

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”.

ပိုင္ဆိုင္မှု မွတ္ပံုတင္ျခင္း စနစ် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ၊ ပိုင်ဆိုင်
မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ
ကကို မှတ်တမ်းတင်သည့် အစိုးရမှ ဆောင်ရွက်သော စနစ်။
ပိုင်ဆိုင်ခွင့် သို့ ပိုင္ဆိုင္မှုကို မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင် ပစ္စည်း၏
အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ပိုင်ရှင်နှင့် အခြားသူများ
(မြေငှား၊ ငွေချေးသူ စသည်) ၏ အမည်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
ကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်။ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် သို့ ပိုင္ဆိုင္
မှု ကို မွတ္ပံုတင္သည့် စနစ်သည် စာချုပ် မှတ်ပုံတင်သည့်
စနစ်နှင့် ကွာခြားပုံမှာ ၁) လုပ်ဆောင်ချက်သည် မှတ်ပုံတင်
မှသာ သက်ရောက်မှု ရှိသည်၊ ၂) လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကို
မှတ်ပုံတင်လိုက်သည့်အခါ မြေယာ မှတ်ပုံတင်ရုံးမှ ပိုင်ရှင်ထံသို့
အချက်အလက် ထပ်ဖြည့်ထားသော မှတ်ပုံတင် မိတ္တူတစ်စုံ
(“ပိုင်ဆိုင်ခွင့် သို့ ပိုင္ဆိုင္မှု လက်မှတ်” ဟု တစ်ခါတစ်ရံ ခေါ်
ဆိုသည်) ကို ထုတ်ပေးသည်၊ ၃) ပိုင်ဆိုင်ခွင့် သို့ ပိုင္ဆိုင္မှု မွတ္
ပံုတင္ျခင္း စနစ်တွင် အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှုကို အာမခံ
သည့် ပုံစံများ ပါလေ့ရှိသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်သည် မှတ်ပုံတင်
လိုက်မှသာ သက်ရောက်မှု ရှိသည့်အတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်
သည် ၎င်း၏ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အမွေ စာရွက်စာတမ်းကို
မြေယာ မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ပြီးမှသာ ပိုင်ရှင် ဖြစ်လာ
မည် ဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်မှသာ ပိုင်ရှင်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဤ
စနစ်ကို “မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် အမည်ပေါက်ခြင်း” ဟု ဖော်ပြခဲ့
ကြသည်။ “ ပိုင်ဆိုင်ခွင့/် ပိုင်ဆိုင်မှု မွတ္ပံုတင္ျခင္း” ဖြစ်သည့်
စာချုပ်စနစ်တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်သည် စာချုပ်အရ ပိုင်ရှင်ဖြစ်
ပြီး ဖြစ်ကာ စာချုပ်ကိုသာ စာချုပ်မှတ်တမ်းရုံးတွင် မှတ်တမ်းတင်
ခြင်း သက်သက်သာ ဖြစ်သည်။ “လုပ်ပိုင်ခွင့် အငြင်းပွားမှု ဖြေ
ရှင်းခြင်း” နှင့် “အာမခံ ပေးထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်” ကို ကြည့်ပါ။
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အမည််ပေါ�ါက်် အာာမခံံ ကြေး��းသည်် ပြ�ည််နယ်် အများ�း�စုုတွွင်် စာာချုု�ပ််
စနစ်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� အမေ�ရိိကန်် နိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် အလွွန်သုံးး
် ��လေ့�့ရှိိ�သည််
(စာာချုု�ပ်် မှှတ််တမ်းး �ရုံးး� �သည်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး� �တွွင်် အခြေ�ေခံံ
လေ့�့ ရှိိ�သည််။
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Topography: the physical features of the
earth’s surface.

မြေ�ေမျျက်် နှာာ�သွွင််ပြ�င််လက ဏာာ သို့့�မဟုုတ်် ဒေ�သန ရ မြေ�ေပြ�င််
လက ဏာာကမ္ဘာ့့��မျျက််နှာာ�ပြ�င််၏ ရုု ပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အဆင်် အသွွင််
များ�း�။

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�ေမျျက်် နှာာ�သွွင််ပြ�င််လက ဏာာ သို့့�မဟုုတ်် ဒေ�သန ရ မြေ�ေပြ�င််
လက ဏာာ မြေ�ေပုံံ� ကမ္ဘာ့့��မြေ�ေမျျက််နှာာ�ပြ�င််၏ ရုု ပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
အသွွင််အပြ�င််များ�း�ကိုု� ကွွန်တိုု
် လိုု
� င်းး
� �များ�း�ဖြ�င့််� ပြ�သည့််� မြေ�ေပုံံ�။

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.

တိုု�ရန့် �စ််် စနစ်် သြ�စတျေး�း�လျျ၊ နယူးး�ဇီီ လန်၊် ကနေေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ အချို့� ့�
အပိုု�င်းး�များ�း�နှှင့်�် အခြား�း�နိုု�င််ငံံများ�း�၊ နိုု�င််ငံံများ�း�နှှင့်�် ဧရိိ ယာာ အနည်းး�ငယ််
များ�း�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ပိုု�င္ဆို�ု���င္မှုု� မှှတ််ပုံံ�တင််စနစ်် ပုံံ�စံံတစ််မျိုး� း��။

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.

လုုပ်် ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက်် များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� ပိုု�င််ရှှင််နှှင့်�် အခြား�း�
တစ်် ယော�ာက်ျျ� ပါါဝင််ပြီး�း � တစ်် ဦးးမှှ တစ်် ဦးးသို့့� ရပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ပစ္စစည်းး� သို့့� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုတစ််ခုုကိုု� ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�
သို့့�မဟုုတ်် ပစ္စစည်းး� သို့့� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုတစ််ခုုကိုု� ပေါ�ါင််နှံံ�ခြ�င်းး� စသည့််�
မြေ�ေနှှင့်�ပတ်
်
်သက််သော�ာ ရပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း� သို့့�မဟုုတ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုကိုု�
ပြော��ာင်းး�လဲဲသည့််� လုုပ်် ရပ်် ။

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.

လုုပ်် ငန်းး�ဆော�ာင််ချျက််အတွွက်် ကုုန််ကျျစရိိ တ်် များ�း� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�အတွွက်် ကုုန််ကျျ
ငွေ�ေများ�း� ပါါ၀◌င််။
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မြေ�ေမျျက််နှာာ�သွွင််ပြ�င်် လက ဏာာ မြေ�ေပုံံ�တွင်
ွ ် ကွွန်တိုု
် လိုု
� င်းး
� �များ�း� ကဲ့့�သို့့�
သော�ာ အမြ�င့််�ကိုု� ပြ�ပီးး� နေေရာာတစ်် ခုု နှှင့်�် တစ်် ခုု အကြား�း� ကွာာ�ခြား�း�မှုု
များ�း�ကိုု� မတူူသော�ာ အရော�ာင််ဖြ�င့်�် ပြ�ခြ�င်းး� ကဲ့့�သို့့�သော�ာ လက််ခံံထားး�
သည့််� ပုံံ�စံံများ�း�နှှင့်�် နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း � နေေရာာတစ်် ခုု ၏
ရုု ပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သွွင််ပြ�င်် အသေး�းစိိတ််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည််။

တရား�းစီီ ရင််ရေး�းနယ််ပယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီ တွင်
ွ ် ၎င်းး�တို့့� ကိုု�ယ််ပိုု�င််
စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း� ရှိိ�သည့််�အတွွက်် တိုု�ရန့် �စ််် စနစ်် တစ်် မျိုး� း��တည်းး�သာာ မ
ရှိိ�သော်�်�လည်းး� တူူညီီသော�ာ ဝိိသေ�သများ�း�မှာာ� မှှတ််တမ်းး �ရုံးး� �၊ အမည််
ပေါ�ါက််လက််မှှတ််၊ မှှတ််တမ်းး �ရုံးး� �ရှိိ� အချျက််အလက််များ�း�သည််
ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရကြော��ာင်းး�ပေး�းသော�ာ အာာမခံံ ၊ နှှင့်�် မှှတ််တမ်းး �ရုံးး� �မှှ
မှား��းယွွင်းး�ခြ�င်းး�များ�း� သို့့�မဟုုတ်် လိိမ်် လည််ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�များ�း� ဖြ�စ််
ပေး�းခဲ့့�ပါါက လျော်�်��ကြေး��းစနစ်် တို့့� ပါါဝင််သည််။

လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််အတွွက်် ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�တွွင်် ရှေ့�့�နေေခများ�း�၊
အခွွ န်များ
် �း�နှှင့်�် အကော�ာက််ခွွန်များ
် �း�၊ မှှတ််ပုံံ�တင််ကြေး��းများ�း�နှှင့်�် အိိမ််
ခြံ�ံ မြေ�ေ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် သို့့�မဟုုတ်် ဘဏ််မှှ ကော�ာက််ခံ့့�ကြေး��း စသည််
တို့့� ပါါဝင််နိုုင်
� ်သည််။
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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.

နယ််နိိမိိ တ်် သို့့�မဟုုတ်် နယ််စပ်် ဖြ�တ်် ကျော်�်��ခြ�င်းး� နိုု�င််ငံံတကာာ
နယ််နိိမိိတ််ကဲ့့�သိုု�သော�ာ နယ််နိိမိိတ််ကိုု� ဖြ�တ််ကျော်�်��သည််။ မြ�စ်် များ�း�၊
စိိမ့််�မြေ�ေများ�း�၊ သဲဲကန္တာာ�ရများ�း� စသည့််� သဘာာဝ အခြေ�ေအနေေတို့့� သည််
နယ််နိိမိိတ််များ�း�ကိုု� ဖြ�တ််ကျော်�်��လေ့�့ရှိိ� ပြီး�း � ၎င်းး�တို့့� ကိုု� သေ�ချာ�ာခန့်ခွဲ� �ဲ် �ရန် ်
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နိုုင်
� ်ငံံများ�း�မှှ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ချျဉ်းး�ကပ်် သော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ�း�
ကိုု� လိုု�အပ်် လေ့�့ ရှိိ�သည််။

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”.

လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ်် သည်် ပိုု�င််ဆိုု�င််ပစ္စစည်းး�တစ်် ခုု နှှင့်�် ပတ််သက််သည့််�
ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု သို့့�မဟုုတ်် အခြား�း� လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့်�များ
် �း�ကိုု� သက််ရှိိ�ထင််ရှား��း ရှိိ�
သူူတစ််ဦးးမှှ နော�ာက််တစ််ဦးးသို့့� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုကိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�သည််။

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.

ပွွင့််�လင်းး� မြ�င််သာာမှုု VGGTမှှ ၎င်းး�၏ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ရေး�း
မူူဝါါဒ ဆယ််ချျက််တွင်
ွ ် မှှတ််သားး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ပွွင့်�လင်းး
်
�
မြ�င််သာာမှုု ဆိုု�သည််မှာာ� ရှှ င်းး�လင်းး�စွာာ� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့်�ဆို
် ု�ထားး�ပြီး�း �၊
သင့််�တော်�်�သည့််� ဘာာသာာစကားး�များ�း�နှှင့်�် အားး�လုံးး��က အလွွယ််တကူူ
ရယူူအသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ ကျျယ််
ကျျယ််ပြ�န့် �ပြ��န့်
် � ဖြ�န့်
် � ေ�ေ၀ထားး�သော�ာ
်
မူူဝါါဒများ�း�၊ ဥပဒေ�များ�း�နှှင့်�်
လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း�၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ဖြ�စ်် သည််။

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

ကျူး�း�ကျော်�်��၀င််ရော�ာက်် မှုု သို့့� ကျော်�်��နင်းး�မှုု ပိုု�င််ရှှင််၏ ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
်မ
ပါါဘဲဲ ၎င်းး�၏ မြေ�ေသို့့� ဝင််ရော�ာက််သည််။

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”.

ကျူး�း�ကျော်�်��သူူ ပိုု�င််ရှှင််၏ ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
်မပါါဘဲဲ သို့့�မဟုုတ်် ပိုု�င််ရှှင််မှှ
တားး�မြ�စ်် သည့််�ကြား�း�မှှ ၎င်းး�၏ မြေ�ေသို့့� ဝင််ရော�ာက််သူူ
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လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ်် ခြ�င်းး� ဆိုု�သည််မှာာ� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုကိုု� “
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းသူူ” မှှ “လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�လက််ခံံသူူ သို့့� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�
ပေး�းခြ�င်းး� ခံံ ရသူူ” သို့့� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�သည့််�အခါါ အသုံးး��ပြု�ုသည့််�
စာာရွွ က််စာာတမ်းး �အမည််လည်းး� ဖြ�စ််နိုုင်
� ်သည််။

“ကျူးး��ကျော်�်��သူူ” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

“ သူူတပါးး�ပိုု�င်် မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် ခွွ င့်�ပြု�ုချျက်
်
်မရှိိ�ဘဲဲ
ကျူးး��ကျော်�်��နေေထိုု�င််သူူ” ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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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.

ထူးး�ခြား�း�သော�ာ မြေ�ေကွွက်် အမှှ တ််အသားး�များ�း� ဧရိိ ယာာတစ််ခုု အတွွင်းး�
ရှိိ� မြေ�ေကွွက််တစ််ကွွက််ကိုု� သိိသာာထင််ရှား��းစေ�ပြီး�း � အဆိုု�ပါါ မြေ�ေကွွက််
အတွွက််သာာ အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ နံံပါါတ်် (သို့့�မဟုုတ်် တစ်် ခါါတစ််ရံံတွင်
ွ ်
နံံပါါတ််နှှင့်�် စာာလုံးး��များ�း� အစုု)။

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.

မြို့�့�ပြ� စီီမံံ ကိိန်းး� မြို့�့�ပြ�ဧရိိ ယာာများ�း�တွွင်် မြေ�ေကိုု� လူူနေေအိိမ််၊
စီးး�ပွား��းရေး�း၊ အပန်းး�ဖြေ�ေရေး�း သို့့�မဟုုတ်် အခြား�း� ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�
အတွွက်် မည််သို့့� သုံးး��မည််ကိုု� စုံံ�စမ်းး �စစ်် ဆေး�းပြီး�း � ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျ
သည့််� ချျဉ်းး�ကပ်် မှုုတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

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

မြို့�့�ပြ�ချဲ့့��ထွွင််ခြ�င်းး� သို့့� မဟုုတ်် မြို့�့�ပြ�ပုံံ� စံံသွွင်းး�ခြ�င်းး�

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.

အသုံးး� �ပြု�ုခွွင့််� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု၏ အဓိိကအပိုု�င်းး�များ�း�ထဲဲမှှ တစ်် ခုုဖြ�စ််ပြီး�း �
အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�သည်
်
် ပိုု�င််ရှှင််ကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ပစ္စစည်းး�ပေါ်�်သို့့� ဝင််ရော�ာက််
နေေထိုု�င်် လုုပ်် ကိုု�င််ခွွင့်�် ပေး�းသည််။ အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�ကိုု
် � ရရှိိ� ထားး�သူူသည််
ပစ္စစည်းး�ကိုု� ရော�ာင်းး�ချျခွွ င့်�် စသည််တို့့� မရှိိ�ပါါ။

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

အခြား�း�သူူ တစ််ဦးးပိုု� င််ပစ္စစည်းး�ကိုု� အသုံးး� �ပြု�ုခွွင့််� ၊ အကျိုးး���ခံံ စား�းခွွင့်�၊်

မြေ�ေကွွက််အမှှတ််အသားး�များ�း�တွွင်် ခရိုု� င်် သို့့�မဟုုတ်် နယ််မြေ�ေကဲ့့�သို့့�
သော�ာ စီီ မံံခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု ဧရိိ ယာာကိုု� ရည််ညွှန်းး
ှ �သည့််� နံံပါါတ််များ�း� သို့့�မဟုုတ််
စာာလုံးး��များ�း� တစ်် ခါါတစ််ရံံ ထည့််�သွွင်းး�လေ့�့ ရှိိ�သည််။

မြို့�့�ပြ�လူ့့ အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�၏ လိုု�အပ်် ချျက််များ�း�အားး�လုံးး��ကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပြီး�း � အဆိုု�ပါါ လိုု�အပ်် ချျက််များ�း�ကိုု� ထိိရော�ာက််မှုု
အရှိိ�ဆုံးး��နှှင့်�် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေအဖြ�စ်် ဆုံးး�� ဖြေ�ေရှှ င်းး�ပေး�းနိုု�င််မည့််�
မြေ�ေနေေရာာကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရန် ် ရည််ရွွယ််သည််။

များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� လူူဦးးရေ� တိုးး�� တက််လာာမှုုနှှင့်�် ဆက််စပ်် သော�ာ မြို့�့�
ငယ််များ�း�နှှင့်�် မြို့�့�ကြီး�း�များ�း�၏ ဖွံ့့�ဖြိုး��း��ရေး�း လုုပ်် ငန်းး�စဉ််။

တရား�းမဥပဒေ� စနစ််များ�း�တွွင်် “အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�”
် ဟုု အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရ
သည့််� စကားး�လုံးး�� (မြေ�ေကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရန််)။
“အသုံးး��ပြု�ုခွွ င့်�”
် ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
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Z
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.
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ဇုုန်သ
် တ်် မှှတ််ခြ�င်းး� သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ဇုုန််ကိုု� သတ််မှှတ််ထားး�
သော�ာ အသုံးး��ပြု�ုမှုု(များ�း�)အတွွက်် ခွဲဲ� ဝေ�သည့််� စီီ မံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ� သည့််�
လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�။
ဇုုန််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�မှာာ� စီီ မံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ� ခြ�င်းး�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုများ�း�သော�ာ
ချျဉ်းး�ကပ်် မှုု ဖြ�စ်် ပြီး�း � မည််သည့််�ဇုုန်မြေ
် �ေကိုု� မည််သို့့�အသုံးး��ချျမည််ကိုု�
သတ််မှှတ််ဖော်�်�ထုုတ််ပြီး�း � ဖွံ့့�ဖြိုး��း��မှုုလုုပ်် ငန်းး�၏ အမျိုး� း��အစား�း၊ ပမာာဏ
နှှင့်�် တည််နေေရာာကိုု� သတ််မှှတ််သည််။ ၎င်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ�
စည်းး�ကမ်းး�တကျျ သုံးး��စွဲဲ� ရေး�းနှှင့်�် ဖွံ့့�ဖြိုး��း��ရေး�းကိုု� မြှ�ှင့်�တင်
်
်ရန်နှ
် င့်
ှ �် ထိိစပ််
နေေသော�ာ မြေ�ေကွွက််များ�း�တွွင်် ကိုု�က််ညီီမှုု မရှိိ�သော�ာ အသုံးး��ပြု�ုမှုုများ�း�
ကိုု� လျှော့�့��ချျရန်် သို့့�မဟုုတ်် ရှော�ာ�င််ရှား��းရန် ် ဖြ�စ်် ပါါသည််။
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