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ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑
အလိုက္မူဝါဒမ်ား မူဝါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ခဲ့ေသာတိုင္း
ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (EAOs) မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး
ပါတီ (EPPs) မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း (CSOs)
မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (CBOs) မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
ျပည္တြင္းျပည္ပကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ-ျပည္ေထာင္
စုျမန္ မာႏိင
ု င
္ ံ (ENAC) ကိယ
ု စ
္ ား မ်ားစြာေက်းဇူးတင္႐ပ
ွိ ါေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလိပ
ု ါသည္။
၎အျပင္ ENAC အဖြဲ႔ဝင္မ်ား EAOs ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
ျပဳလုပ္ရာတြင္ အကူအညီေပးခဲ့ၾကေသာ EAOs ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ CSOs/CBOs
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ (၇) ခုႏွင့္ စစ္ကိုင္း၊ တနသာၤရီတိုင္းေဒသ
ႀကီးမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အကူအညီေပးခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CSOs/CBOs ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္း အစိိုးရတာဝန္႐ွိသူမ်ားအားလုံးကို
အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မႈ
ျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိကသက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ EAOs မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊
CSOs/CBOs အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား မူဝါဒဆိုင္ရာတူ
ညီေသာ ဘုံနားလည္မႈမ်ား႐ွိရန္ အေရးႀကီးသည့္အေလ်ာက္ ENAC အေနျဖင့္ ဤမူဝါဒ
မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ENAC ဘုတ္အဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ဤမူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
ေအာက္ေျခမွအထက္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္နည္းႏွင့္ အားလုံးပါဝင္သည့္မူကို အေျခခံပါသည္။ ၎
အေျခခံမူျဖင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္စု
စည္းသည့္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ စသည့္အဆင့္ဆင့္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ မတူကြဲျပား
ေသာေဒသမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးမ်ားမွအျမင္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ေအာင္ လုပ္
ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုရ႐ွိထားေသာက႑အလိုက္ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(၁၁)
ခုသည္ မူၾကမ္းအဆင့္သာျဖစ္ၿပီး ပိုမိုျပည့္စုံသည့္မူဝါအႀကံျပဳခ်က္ျဖစ္ရန္ ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။
ENAC အေနျဖင့္ ဤမူဝါဒမ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ အခန္း
က႑တြင္႐ွိၿပီး EAOs အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ EPPs အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ CSOs/CBOs အဖြဲ႔
အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ စုေပါင္းအၾကံျပဳေရးသားထားသည့္
အတြက္ အားလုံးပူးေပါင္းပိုင္ဆိုင္သည့္ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားျဖစ္ေပသည္။
သို႔ျဖင့္ ဤမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင္လုံ ေဆြးေႏြး
ပြဲမ်ားတြင္ ကိရိယာတစ္ခုသဖြယ္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။
		
		
		

ဇိုသုန္းမႈန္
အလုပ္အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)

1

33

trSmpm
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑
အလုိက္ ဤမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ
ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ပါဝင္မည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္
ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားအၾကား မူဝါဒဆိုင္ရာ တူညီေသာဘုံနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရွိရန္
အတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) Ethnic Nationalities Affairs
Center – Union of Burma မွ (၂) ႏွစ္ၾကာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ရရွိလာေသာ မူဝါဒ (မူၾကမ္း)
မ်ားျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာႏွင့္အတူ အဖက္ဖက္မွ ပါဝင္ကူညီခဲ့ၾကေသာ လူ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအသီသီးမ်ားအား ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ
(United Nationalities Federal Council-UNFC ) ကိုယ္စား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။
ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀လုိက္ေသာ (မူၾကမ္း) (၉) ခုကုိ လူထုသုိ႔ခ်ျပရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုရာတြင္ျဖစ္ေစ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ အသုံးျပဳ
သြားရန္ (UNFC) ၏ ဇြန္လ (၁-၃)၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ အလုုပ္အမႈေဆာင္အစည္းေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ဤမူ၀ါဒမူၾကမ္း (၉) ခုကုိ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး ၎တုိ႔၏ၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္
လာသည့္အတြက္ ပုိမုိျပည့္စုံေသာမူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အသစ္ေရးသားထား
ေသာ မူ၀ါဒ (၂) ခုကုိ ထပ္မံျဖည့္ထားသည့္အတြက္ ယခုဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေ၀သည့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္
ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလုိက္ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္
(မူၾကမ္း) စာအုပ္တြင္ က႑အားျဖင့္ ပုိမုိျပည့္စံုလာသည့္အျပင္ ကုိယ္စားျပဳမႈအပုိင္းမ်ားတြင္လည္း ပုိမုိ
က်ယ္ျပန္႔လာပါသည္။ အျခားက႑မ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ အၾကံ
ျပဳလုိပါသည္။
ဤမူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေတာင္းဆိုေနသည့္ တန္းတူအခြင့္အေရး
အတြက္ က႑အားလုံးဟု မဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္က႑ (၁၁) ခုကုိ စတင္ႏိုင္ၿပီးဟု ဆုိႏုိင္
ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအပါအ၀င္
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အဆင့္တုိင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ဟု ျမင္ပါသည္။
			
		
					
					

ႏိုင္ဟံသာ
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ဥကၠဌ/ဘုတ္အဖြဲ႕
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)
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အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံ
သင့္ေသာက႑အလုိက္ ဤမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ၾကမည့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား မူဝါဒဆိုင္
ရာ တူညီေသာဘုံနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရွိရန္အတြက္ တိုင္း
ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) Ethnic Nationalities
Affairs Center – Union of Burma မွ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ (၂) ႏွစ္ၾကာေဖာ္ေဆာင္
ၿပီးမွ ရရွိလာေသာ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) ၁၁ ခု ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာတုိင္း
ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔ (United Nationalities Allaince- UNA) အေနျဖင့္
ဤမူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အစကတည္းက ပါ၀င္လာသည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး
ယခုဤ (မူၾကမ္း) ကုိ (UNA) က မူအရ လက္ခံအတည္ျပဳထားပါသည္။
ဤမူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားသည္ တန္းတူေရးအေျခခံျဖင့္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုကုိတည္ေဆာက္ရန္ ႀကဳိးစားေနသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး
အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုစနစ္ေအာက္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ျပည္နယ္အတြက္ က႑အလုိက္
သင့္ေတာ္မည့္ ေပၚလစီမ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားႏုိင္မွသာ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔၏
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရွင္းလင္းစြာ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤမူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္
ယင္းသုိ႔ေသာ ေပၚလစီမ်ားကုိ ခ်မွတ္ရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ယုံၾကည္
ပါသည္။
၎မူ၀ါဒကုိ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး ၎တုိ႔
၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ရယူခဲ့သျဖင့္ ပုိမုိျပည့္စုံေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိယ္စားျပဳမႈ
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔လာေသာ ေပၚလစီမူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ဤမူ၀ါဒ
သည္ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းရင္းသားအားလုံး စုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္
ျဖစ္သည့္အတြက္ အားလုံးပူးေပါင္းပုိင္ဆုိင္သည့္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) ျဖစ္သည္
ဟု ဆုိႏုိင္ေပသည္။
ဤမူဝါဒမ်ားသည္ မူၾကမ္းအဆင့္သာရွိၿပီး ပုိမုိျပည့္စုံသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ျဖစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ျပဳလုပ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္၊
ေဒသအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစု
ပင္လုံ၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ေရးဆြဲရာတြင္ လမ္းၫႊန္မူအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

စုိင္းၫြန္႔လြင္
အတြင္းေရးမူး အဖဲြ႔ဝင္
စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္(UNA)
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု
သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ၾကမည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား1 (EAOs)2၊

တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး

ပါတီမ်ား (EPPs) ၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs)4 ႏွင့္ အရပ္
3

ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs)5 အၾကား မူဝါဒဆိုင္ရာ တူညီေသာ
ဘုံနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရွိရန္ ရည္ရြယ္၍
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေရးရာစင္တာ (ENAC)6မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာ
မူဝါဒဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ မူဝါဒအၾကံ
ျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကို ဤစာအုပ္တြင္ စုစည္းထားပါသည္။ အဆိုပါ
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ EAOs၊ EPPs၊ CSOs/CBOs အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ
ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား

ပါဝင္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၿပီး

ေရးသားထားေသာ

အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္
စတင္ခဲ့ေသာ မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ မူဝါဒ
ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ေပါင္း (၉) ခုကို ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳၿပီး ရရွိလာေသာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs)7ေခၚ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ EAOs အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားထပ္မံ က်င္းပၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္
ခဲ့ပါသည္။ ထိုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို EAOs အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး အေျခ
စိုက္ရာေဒသမ်ားသို႔ ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ
တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရွိ CSOs/CBOs အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ကာ ၄င္းတုိ႔ထံမွျပင္ဆင္
ခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ရယူခဲ့ပါသည္။
1

Kachin Independence Organization (KIO), New Mon State Party (NMSP), Shan State
Army-North (SSPP/SSA), Karen National Union (KNU), Karenni National Progressive
Party (KNPP), Palaung State Liberation Front (PSLF), Chin National Front (CNF), Lahu
Democratic Union (LDU), Arakan National Council (ANC), Wa National Organization
(WNO), Pa-Oh National Liberation Organization (PNLO), United League of Arakan/Arakan
Army (ULA/AA), Restoration Council of Shan State/Shan State Army-South (RCSS/SSA)
2

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား (Ethnic Armed Organizations)

3

တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (Ethnic Political Parties)

4

လူထုအေျချပဳအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား (Civil Society Organizations)

5

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား (Community-Based Organizations)

6

4

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳးမ်ား
ိ
ေရးရာစင္တာ (Ethnic Nationalities Affairs Center)
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ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖ႔စ
ြ ဲ ည္းထားေသာအလုပ္အဖြ႔မဲ ်ား (Core Working Groups)

အထက္ေဖာ္ျပပါ ကြင္းဆင္းၿပီးရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္
မူဝါဒမူၾကမ္းမ်ားကို ENAC မွစုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ဆင္တူရိုးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုံနားလည္မႈမ်ားရရွိႏိုင္ရန္
EAOs၊ EPPs ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ
(CWGs) ေခၚ အလုပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ (၂၀၁၆) ခုႏွစ္ ေမလ
(၂၉-၃၀) ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍
ထြက္ေပၚလာလည့္ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎မူ၀ါဒ (မူၾကမ္း)
ကုိ

ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ

အတည္ျပဳၿပီး

(UNFC)8 က

အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္

ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလုိက္မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္
(မူၾကမ္း) မ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ပထမအႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀
ခဲ့ပါသည္။
၎စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀လုိက္ေသာ က႑(၉)ခု ပါ၀င္သည့္ မူ၀ါဒ
အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကုိ

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ

တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားအၾကား ဘုံနားလည္မႈရရွိရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔
၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္လာႏုိင္ရန္အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘားအံ၊
က်ဳိင္းတုံ၊ လာ႐ႈိး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ စစ္ေတြ၊ လြယ္ေကာ္၊
ထား၀ယ္၊ ဟားခါးႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႔မ်ားတြင္ ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး ၎
ေဒသအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ကာ ၎တုိ႔ထံမွျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္
မ်ားကုိ ရယူခဲ့ပါသည္။
ကြင္းဆင္းၿပီး

ရရွိလာေသာ

ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ

ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွား
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို ဘုံနားလည္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ EAOs၊ EPPs ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚအလုပ္
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚကာ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၉-၃၁) ေန႔ရက္
မ်ားတြင္ ျပန္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္
၍ ထြက္ေပၚလာသည့္မူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိအလုပ္ရုံေဆြး
ေႏြးပြဲတြင္ မူ၀ါဒ (၉) ခုအျပင္ EAOs၊ EPPs ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ CSOs/
CBOs ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္သည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ
8
UNFC members -Arakan National Council(ANC), Kachin Independence Organization
(KIO), Karenni National Progressive Party (KNPP), ) Lahu Democratic Union (LDU) , New
Mon State Party (NMSP), Shan State Army-North (SSPP/SSA) , Wa National Organization
(WNO)
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မ်ားမွ ေရးသားအၾကံျပဳထားသည့္ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္း
က်င္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား (မူၾကမ္း) မ်ားကုိ
ပါ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ခဲ့သျဖင့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္
ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလုိက္
မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) (၁၁) ခုကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။
သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္
ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား (မူၾကမ္း) မ်ားကုိ UNFC က အတည္မျပဳရေသးပါ။
ထုိနည္းတူ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအသီးသီးရွိ
ေဒသမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ကြင္းဆင္း
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရေသးပါ။ သုိ႔ေသာ္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္
(၁၁) ခုကုိ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္
အဖြဲ႔ (UNA)9 က မူအရ အတည္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ဤမူဝါဒမ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စုံသည္ဟု မဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း အလုပ္ရုံ
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သုံး
သပ္ျခင္း အဆင့္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ရရွိထားသည့္
မူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤမူဝါဒမ်ားသည္ တိုင္း
ရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ား သိရွိနားလည္ေစရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအၾကား ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္တုိင္းတြင္
အသုံးျပဳသြားရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး
ဒုတိယအႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီလုိက္ပါသည္။

UNAအဖဲြ႔၀င္မ်ား- ၁၊ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(SNLD) ၂၊ မြန္အမ်ဳးသားပါတီ
ိ
(MNP)
၃၊ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(ALD) ၄၊ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(ZCD)
၅၊ ရွမ္းျပည္ကိုးကန္႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(SSKDP) ၆၊ ကယန္းအမ်ဳးသားပါတီ
ိ
(KNP) ၇၊ကခ်င္အမ်ဳးသားကြ
ိ
န္ဂရက္ပါတီ(KNC) ၈၊ ကရင္အမ်ဳးသားပါတီ
ိ
(KNP)
၉၊ရွမ္းနီ (တိုင္းလိုင္) ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းမ်ဳးႏြ
ိ ယ္စုမ်ား ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ
(SNSP) ၁၀၊ဓႏုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳးမ်ားဒီ
ိ
မိုကေရစီပါတီ (DNDP)
၁၁၊ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြ႕ခ်ဳပ္
ဲ
(CLCD) ၁၂၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (CPP)
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၁၃၊ ရခိုင္မ်ဳးခ်စ္
ိ ပါတီ(APP) ၁၄၊ ခူးမီး(ခမီး) အမ်ဳးသားပါတီ
ိ
(KNP)
၁၅၊ ၿမိဳအမ်ဳးသားဒီ
ိ
မိုကေရစီပါတီ (MNDP)

rl0g'azmfaqmifa&; vkyfief;jzpfpOf
မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္အဓိကပါ၀င္သူမ်ား

မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအတြက္
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မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရး အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား

ENAC ၏ •
မူ၀ါဒဆိုင္ရာ •
အေၾကာင္းအရာ •
ေခါင္းစဥ္မ်ား

8

စိုက္ပ်ဳိးေရး
ပညာေရး
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္
ဒုုကၡသည္မ်ား

•

က်န္းမာေရး

•

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ

•

ေျမယာ

•

သဘာ၀သယံဇာတ

•

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း

•

ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

•

သစ္ေတာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

•

စြမ္းအင္

9

ENAC ၏ ရည္မွန္းခ်က္ - မူဝါဒေဖၚေဆာင္ျခင္းမွ
ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသို႔
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1? usef;rma&; rl0g'rsm; (rl=urf;)
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ေနာက္ခံသမုိင္း
ဤက်န္းမာေရးမူ၀ါဒမ်ား (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၂၄-၂၅ ရက္ေန႔မ်ား၌
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပသည့္ ပညာေရးႏွင့္က်န္း
မာေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း
မ်ား (EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs) မွ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔
အစည္းမ်ား (CBOs) မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏီွးေႏွာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ရရွိလာေသာ မူ၀ါဒ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀-၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ (EAOs) ေခါင္းေဆာင္
မ်ားႏွင့္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ (CSOs) ႏွင့္ (CBOs) မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္
စြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီးရရွိလာေသာ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) ကို
တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္ေတာ္လန
ွ ္ေရးအဖြအ
ဲ႔ စည္းအသီးသီး အေျခစိက
ု ရ
္ ာေဒသမ်ား
သို႔ (ENAC) မွ သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသအတြင္းရွိ
(CBOs) ႏွင့္ (CSOs) မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကာ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္
စြက္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔သို႔ ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီးရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ENAC မွစုစည္း၍
ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုံနားလည္မႈ
မ်ား (Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္

(EAOs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ (EPPs)

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ားမွ
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု
ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရွိထားေသာမူဝါဒၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထုိမူဝါဒ အႀကံျပဳခ်က္(မူၾကမ္း) မ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ စာအုပ္အျဖစ္ ပထမ
အႀကိမ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တုိင္းမ်ားရွိ (EPPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ (CBOs)၊
(CSOs) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြး သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကုိ၂၀၁၆
ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျပည္နယ္
မ်ားႏွင့္ တုိင္းမ်ားမွရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိ စုစည္း၍ကြဲျပားသည့္
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုံနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္
(EAOs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔
(UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္
ျပည္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရွိထားေသာ မူဝါဒ
အႀကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
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နိဒါန္း
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ1 အေပၚ အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲထားေသာ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိက်မ္းမာေရးမူဝါဒကုိသုံးသပ္ရာတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈတင္းၾကပ္ေသာ မူဝါဒ
ျဖစ္ေနပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္နည္းပါးျခင္း၊
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား2 လုံေလာက္မူမရွိျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္
သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းအင္အားႏွင့္ေဆး၀ါးအရင္းအျမစ္ မလံုေလာက္
ျခင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကို စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းျခင္း၊ အေျခခံ
က်န္းမာေရးအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ရာတြင္ လူထုႏွငည
့္ ႏ
ိႇ ႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈမရိွျခင္း၊
ေဝးလံေခါင္ပါးေသာေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မူက႑ ပုိမုိလ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈခံေန
ရျခင္းတုိ႔ ရွိေနပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာ ေဆး၀ါးပစၥည္းႏွင့္က်န္းမာေရးအကူအညီမ်ားကို ဗဟုိမွထိန္းခ်ဳပ္ထား
ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ဆင့္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးက႑ ပိုမိုလ်စ္လ်ဴရႈခံရၿပီး
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆိုးရြားစြာ နိမ့္က်လ်က္ရွိေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာေနသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္

(EAOs) ၏နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ

လူထုမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေနသည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ က်န္းမာေရးအကူအညီမ်ားကုိလည္း
အစိုးရမွ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈကုိအေၾကာင္း
ျပ၍ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္လာပါသည္။ အထူးသျဖင့္တပ္မေတာ္
သည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးယႏၱရားကိုပါ တစ္စထက္တစ္စ လႊြမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လာသည္ကို
ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ပုဂၢလိကေဆးရုံႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္
အမၽွ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈကို ခ်ိတ္ဆက္သည့္မူဝါဒ
မ်ားလည္း တိတိပပမေတြ႔ရေပ။
ထို႔ေၾကာင့္
(Health

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္

Indicator)

လြန္စြာနိမ့္က်ေနမႈေၾကာင့္

က်န္းမာေရးတိုးတက္မႈအၫႊန္းကိန္း
ႏုိင္ငံသားအာလုံးက်န္းမားေရးဝန္

ေဆာင္မႈမ်ား သာတူညီမွ် ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ အပါ
အဝင္ ယႏၱရားတစ္ခုလံုးကို ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု၏ က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္
အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။
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ပုဒ္မ ၂၈.က။ ႏုင
ိ ္ငံေတာ္သည္ က- ျပည္သူမ်ား၏ပညာေရး၊က်မ္းမာေရးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည္။

		

ခ။ ျပည္သူမ်ား၏က်မ္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးတို႔တြင္ တုိင္းရင္းသာမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ႏုင
ိ ္ေအာင္ လုိအပ္သည့္ဥပေဒ

		

ျပဌာန္းေဆာင္ ရြက္ရမည္။
ပုဒ္မ ၃၆၇။ ႏုင
ိ ္ငံသားတုိင္းသည္ ႏုင
ိ ္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ က်မ္းမာေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ က်မ္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ
ခံယူခြင့္မည္။
2

ဥပမာ - ေဆးရုံ/ေဆးခန္းမ်ား။
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ဦးတည္ခ်က္
က်န္းမာေရးသည္ လူသားတုိင္း၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္၍ အစိုးရ၊တိုင္းရင္း
သားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EHOs)၊တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုအေျခ
ျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္ေရးဆြဲသည့္မူဝါဒမ်ားမွ
တစ္ဆင့္ျဖစ္ထြန္းလာမည့္

အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ႏိုင္ငံသားတုိင္း

တန္းတူခံစားခြင့္ရွိသည့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မႈမ်ား
၁။

တစ္မ်ိဳးသားလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရးမူဝါဒႏွင့္ စနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေဆာင္
ရြက္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းမႈစနစ္ႏွင့္အညီ ျပည္နယ္
မ်ားတြင္လည္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

၂။

အလုံးစုံေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 3 (Universal Health Coverage) သည္
က်န္းမာေရးစနစ္၏ အဓိကမူျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားတိုင္းကို အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး
အာမခံခ်က္ေပးေသာ ပဏာမက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေပၚအေျခခံရမည့္အျပင္ တန္းတူညီမွ်မႈ (Equality) ႏွင့္သာတူညီ
မွ်မႈ (Equity) ရွိရမည္။

မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အသြငက
္ းူ ေျပာင္းေရးၾကားကာလႏွငသ
့္ က္ဆင
ို ေ
္ သာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

အသြငက
္ းူ ေျပာင္းေရးၾကားကာလ4 အတြငး္

လက္ရတ
ိွ င
ို း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္

ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရး က်န္းမာေရးအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားသည္ ကမၻာက
့ ်န္းမာေရးအဖြအ
႔ဲ စည္း
(WHO) ၏ က်န္းမာေရးဆိင
ု ရ
္ ာဦးတည္ခ်က္ အေျခခံမမ
ူ ်ားႏွငအ
့္ ညီ က်န္းမာေရး
လုပင
္ န္းမ်ားကို လြတလ
္ ပ္စာြ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ င
ြ ႔္ ရွရ
ိ မည္။
3

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ (United Nations)၏ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ ့ (World Health Organization)မွ အလုံးစုံသာ
က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈ (Universal Health Coveragemeans)” ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါ
သည္ လူသားအားလုံးသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ျခင္း၊ ျမင့္တင္ျခင္း၊ ကုသျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊
နာက်င္မႈ မရိွသည့္ က်န္းမာေရးကုသမႈႏွင့္ေ စာင့္ေရွာက္ျခင္း စသည့္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေငြေၾကးအခက္
အခဲမလုိပဲ ရရိွႏုင
ိ ္ရမည္။ ထိုသို႔ရရိွႏုင
ိ ္ရန္ လူသားအားလုံးအတြက္ေကာင္းမြန္ၿပီး အရည္အေသြးျပည့္မီွသည့္ က်န္းမာ
ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ နည္းပညာမ်ား၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ေငြေၾကးအခက္အခဲ
ရိွမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသည့္လူတန္းစားအတြက္ ေငြေၾကးစနစ္ စသည္တို႔ပါဝင္ေသာ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရးစနစ္
လုိအပ္သည္။
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4

တစ္ႏုင
ိ ္ငံလုံးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ (National Peace Accord) ေရးထိုးၿပီး
သည့္ေနာက္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆဲြကာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႏုင
ိ ္ငံအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းၿပီးသည့္
အခ်န္ိ ကာလကို ဆိုလုိသည္။

၂။

တိင
ု း္ ရင္းသား

လက္နက္ကင
ို ေ
္ တာ္လန
ွ ေ
္ ရး

က်န္းမာေရးအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားသည္

လက္ရက
ိွ ်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မဳွ လုပင
္ န္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ာြ းရန္နင
ွ ့္
စီမက
ံ န
ိ း္ အသစ္မ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ င
ြ ရ
့္ ရ
ိွ မည္။
၃။

တိင
ု း္ ရင္းသား လက္နက္ကင
ုိ ေ
္ တာ္လန
ွ ေ
္ ရးအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားမွ ထူေထာင္ထားေသာ
က်န္းမာေရးစီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မစ
ႈ နစ္ကုိ အသိအမွတျ္ ပဳရမည္။

၄။

တိင
ု း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ ေ
္ တာ္လန
ွ ေ
္ ရး က်န္းမာေရးအဖဲအ
႔ြ စည္းမ်ားတြငတ
္ ာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိအမွတျ္ ပဳရမည္။

၅။

တုင
ိ း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ ္ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား၏ေဒသအတြငး္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္
မ်ားေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ သက္ဆင
ို ရ
္ ာ တုင
ိ း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ို ေ
္ တာ္လန
ွ ေ
္ ရး
က်န္းမာေရးအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏင
ိႈ း္ ၿပီး ခြငျ့္ ပဳခ်က္ရၿပီးမွသာ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည္။

၆။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆက္ႏယ
ႊ ပ
္ တ္သက္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားႏွင့္
ဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရး

အကူအညီမ်ားသည္

ေဒသအတြငး္ ရွိ

တိင
ု း္ ရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြ႔ဲ

အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထအ
ု ေျချပဳအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားမွ တည္ေဆာက္ထားၿပီးေသာက်န္းမာ
ေရးစနစ္ႏင
ွ ့္ ကုက
ိ ည
္ ရ
ီ မည္။

အေထြေထြမဝ
ူ ါဒမ်ား
၇။

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး မူဝါဒျပဳျပင္ေရးဆြရ
ဲ ာအဆင္တ
့ င
ို း္ တြင္ တိင
ု း္ ရင္းသားက်န္းမာ
ေရးအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ လူထအ
ု ေျချပဳအဖြအ
႔ဲ စည္း (CSOs)မ်ား ပါ၀င္ရမည္။

၈။

ကူးစက္ေရာဂါႏွငဆ
့္ င
ုိ ေ
္ သာ က်န္းမာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္လျုံ ခဳံေရးမူ၀ါဒ မူ
ေဘာင္မ်ားတြင္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ရမည္။

၉။

အစိးု ရသည္ ပုဂလ
ၢ က
ိ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းမ်ား စနစ္တက်ဖြၿ႔ံ ဖိဳးတိးု တက္
ေရးအတြက္ အားေပးျခင္း၊ စီစစ္ျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညိႇႏင
ႈိ း္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပရ
္ မည္။

၁၀။ က်န္းမာေရးလုပင
္ န္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ ဘက္ေပါင္းစံု
က႑ေပါင္းစံႏ
ု င
ွ ႔္ ဆက္စပ္ပးူ ေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည္။
၁၁။ ဖက္ဒရယ္ဒမ
ီ က
ုိ ေရစီျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရမွ တိင
ု း္ ရင္းသားေဒသအလိက
ု ္ လိအ
ု ပ္
သည့္

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ

အသုးံ စရိတမ
္ ်ားကို

သာတူညမ
ီ ၽွစာြ

(equity) ခြေ
ဲ ၀ ေပးရမည္။
၁၂။ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ျပည္နယ္အစုးိ ရမွ အုပခ
္ ်ဳပ္စမ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ ခ
ဲြ င
ြ ၊့္ ဘ႑ာေငြခေ
ဲြ ၀သုးံ စြဲ
ခြငႏ
့္ င
ွ ့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ခန္အ
႔ ပ္ခင
ြ ရ
့္ ရ
ိွ မည္။
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၁၃။ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ မည္သည္ဒ
့ မ
ီ က
ို ေရစီစနစ္က်င္သ
့ းံု သည္ျဖစ္ေစ ျပည္နယ္ႏင
ွ တ
့္ င
ို း္
မ်ားတြင္ ဗဟုခ
ိ ်ဳပ္ကင
ို မ
္ မ
ႈ ရွဘ
ိ ဲ ေဒသႏွငက
့္ က
ို ည
္ သ
ီ ည့္ မိရးို ဖလာက်န္းမာေရးစနစ္ကို
လြတလ
္ ပ္စာြ က်င္သ
့ းံု ခြငရ
့္ ရ
ိွ မည္။
၁၄။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးသင္တန္းေခၚယူရာတြငလ
္ ည္းေကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား
ခန္အ
႔ ပ္ရာတြငလ
္ ည္းေကာင္း၊ ေဒသခံဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္ေသာ ေဒသခံမ်ား
အား ဦးစားေပးရမည္။
၁၅။ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကုိ ထိေရာက္စာြ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ို ရ
္ န္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း
မ်ား၏စြမး္ ေဆာင္ရည္ျမင္မ
့ ားေရးႏွင့္ နည္းပညာဖြၿံ႔ ဖိဳးေရးကို မျဖစ္မေနေဆာင္႐က
ြ ရ
္
မည္။
၁၆။ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ျပည္သက
႔ူ ်န္းမာေရးလုပင
္ န္းမ်ားကို ဦးစား
ေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐က
ြ ရ
္ မည္။
၁၇။ ျပည္သက
႔ူ ်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတရ
္ ာတြင္
နယ္စပ္ေဒသရွိ

ျပည္သလ
ူ ထ
ူ မ
ု ်ား၏

ေ၀းလံေခါင္ပါးသည္ေ
့ ဒသမ်ား၊

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းစဥ္မ်ားကို

အထူးဦးစားေပးအစီအစဥ္ျဖင့္ ခ်မွတအ
္ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည္။
၁၈။ ျပည္သက
႔ူ ်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳေသာ တိင
ု း္ ရင္းေဆးပညာရပ္မ်ားကို သု
ေတသနျပဳ ျပန္လည္ေဖာ္ထတ
ု ၿ္ ပီး

ေရရွညအ
္ က်ဳိးျဖစ္ထန
ြ း္ ေရးႏွင့္

ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ

အဆင္မ
့ ီ တုးိ တက္ျမင္မ
့ ားလာေစေရးအတြက္ အားေပးလုပေ
္ ဆာင္ရမည္။
၁၉။ သက္ႀကီးရြယအ
္ မ
ုိ ်ား၊ ကိယ
ု ဝ
္ န္ေဆာင္မခ
ိ င္ႏင
ွ ့္ ငါးႏွစေ
္ အာက္ကေလးမ်ား၊ မိဘမဲ့
ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စမ
ြ း္ သူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲေ
့ သာသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာ
ေရးကူညေ
ီ ထာက္ပမ
့ံ မ
ႈ ်ားႏွင့္ အခမဲေ
့ ဆးဝါးကုသႏိင
ု ခ
္ င
ြ က
့္ ုိ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာျပည္နယ္
အစုးိ ရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရမ်ားမွ မျဖစ္မေန စီစဥ္ေဆာင္႐က
ြ သ
္ ာြ းရမည္။
၂၀။ မ်ိဳးဆက္ပာြ းက်န္းမာေရး5ႏွင႔္

၅ႏွစေ
္ အာက္ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္

အေျခခံ

က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို အခမဲရ
့ ရွရ
ိ မည္။
၂၁။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုးံ စြသ
ဲ မ
ူ ်ားအား

က်န္းမာေရးေစာင္ေ
့ ရွာက္မႏ
ႈ င
ွ ့္

ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳး

ေထာင္ေပးမႈမ်ား ဦးစားေပးလုပေ
္ ဆာင္သာြ းရမည္။
၂၂။ ေဆး၀ါး၊ အစားအစာႏွင႔္ အဟာရအရည္အေသြးထိနး္ ခ်ဳပ္ေရးလုပင
္ န္းမ်ားကို ကမၻာ့
က်န္းမာေရးအဖြ၏
႔ဲ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ စံႏဳွ န္းႏွငအ
့္ ညီ က်န္းမာေရးအဖြအ
႔ဲ စည္း
မ်ားက ထိေရာက္စာြ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ က
္ ဲ ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ာြ းရမည္။
၂၃။ က်န္းမာေရးဆိင
ု ရ
္ ာအာမခံစနစ္ (Health Insurance) မ်ားကို မျဖစ္မေန အေကာင္
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အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐က
ြ ေ
္ ပးရမည္။
5

မ်ဳးဆက္
ိ
ပြားက်န္းမာေရးတြင္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သေႏၶတားျခင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးလည္း ပါဝင္ၿပီးျဖစ္
သည္။

2? ynma&; rl0g'rsm; (rl=urf;)

17

ေနာက္ခံသမုိင္း
ဤပညာေရးမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္၂၀၁၅ခုႏစ
ွ ၊္ ဧၿပီလ၂၄-၂၅ ရက္ေန႔မ်ား၌ တိင
ု း္
ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွစစ
ီ ဥ္က်င္းပသည့္ ပညာေရးႏွငက
့္ ်န္းမာေရး
အလုပရ
္ ေ
ံု ဆြးေႏြးပြတ
ဲ င
ြ ္

တုင
ိ း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ ္

ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရးအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား

(EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိင
ု း္ ရင္းသားႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား (EPPs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၊ လူထအ
ု ေျချပဳအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ အရပ္ဖက္လအ
႔ူ ဖြအ
႔ဲ စည္း
မ်ား (CBOs) မွကယ
ုိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ား တိင
ု ပ
္ င္ေဆြးေႏြးၿပီး ရရွလ
ိ ာေသာမူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကို ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ၊္ ေမလ ၃၀-၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တိင
ု း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ ေ
္ တာ္လန
ွ ္
ေရးအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားမွ ျပန္လည္သးံု သပ္ ျပင္ဆင္ျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ ၿ့ဲ ပီး ၂၀၁၅ခုႏစ
ွ ္ ေအာက္တဘ
ုိ ာ
လ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ (CSOs) ႏွင့္ (CBOs) မွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား ျပန္လည္သးံု သပ္
ျပင္ဆင္ျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။ ယင္းကဲသ
့ ု႔ိ သုးံ သပ္ျပင္ဆင္ျဖည္စ
့ က
ြ ၍
္ ရရွလ
ိ ာေသာမူၾကမ္းကို
တိင
ု း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ ေ
္ တာ္လန
ွ ေ
္ ရးအဖြအ
႔ဲ စည္းအသီးသီး အေျခစိက
ု ရ
္ ာေဒသမ်ား
သိ႔ု ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားမွ တာဝန္ရပ
ိွ ဂ
ု ဳိၢ လ္မ်ား၊ ေဒသအတြငး္ ရွိ
(CSOs) ႏွင့္ (CBOs) မွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားႏွင့္ ေတြဆ
႔ ေ
ုံ ဆြးေႏြးကာ သုးံ သပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္
စြကမ
္ မ
ႈ ်ားကို ၂၀၁၆ခုႏစ
ွ ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြငး္ ျပဳလုပခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။ ထုသ
ိ႔ ႔ုိ ကြငး္ ဆင္းမႈ
ျပဳလုပၿ္ ပီး ရရွလ
ိ ာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ENAC မွ စုစည္း၍ ကြျဲ ပားသည့္ ျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ ်က္
မ်ားႏွင့္

ဆင္တရ
ူ းုိ မွား

ျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ ်က္မ်ားအတြက္

ဘုန
ံ ားလည္မမ
ႈ ်ား

(Common

Understandings) ရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ္ ေမလ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္တင
ြ ္ (EAOs) မွ ေခါင္း
ေဆာင္မ်ား၊ (EPPs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလိက
ု ဖ
္ စ
႔ဲြ ည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ
အလုပအ
္ ဖြမ
႔ဲ ်ားမွ အဖြဝ
႔ဲ င္မ်ားႏွင့္ အလုပရ
္ ေ
ံု ဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ခု ထပ္မျံ ပဳလုပ၍
္ ရရွထ
ိ ားေသာ
ပညာေရးမူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထုမ
ိ ဝ
ူ ါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ္ ဇြနလ
္ တြင္ စာအုပအ
္ ျဖစ္
ပထမအႀကိမ္ ထုတေ
္ ၀ခဲၿ့ ပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွငတ
့္ င
ို း္ မ်ားရွိ (EPPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ (CSOs)၊
(CBOs) ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားႏွင့္ ႏွးီ ေႏွာေဆြးေႏြး သံးု သပ္ျပင္ဆင္ျဖည္စ
့ က
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားကုိ ၂၀၁၆
ခုႏစ
ွ ၊္ ႏု၀
ိ င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ ဇြနလ
္ အတြငး္ တြင္ ျပဳလုပခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။ ထုသ
ိ ႔ို ျပည္နယ္မ်ား
ႏွငတ
့္ င
ို း္ မ်ားမွ ရရွလ
ိ ာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့စ
္ က
ြ ခ
္ ်က္မ်ားကုိ စုစည္း၍ ကြျဲ ပားသည့္
ျဖည့္စြကခ
္ ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆင္တရ
ူ းုိ မွား ျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ ်က္မ်ားအတြက္ဘုန
ံ ားလည္မမ
ႈ ်ား(Common
Understandings) ရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္ ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ၊္ ၾသဂုတလ
္ ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ (EAOs)
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလုးံ ညီၫတ
ြ ေ
္ သာ တိင
ု း္ ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတအ
္ ဖြ႔ဲ (UNA)
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလိက
ု ဖ
္ စ
႔ဲြ ည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပအ
္ ဖြဝ
႔ဲ င္မ်ားႏွင့္
ျပည္လည္စစ
ု ည္းသည့္ အလုပရ
္ ေ
ံု ဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ခု ထပ္မျံ ပဳလုပ၍
္ ရရွထ
ိ ားေသာ မူဝါဒ
အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားျဖစ္ပါသည္။
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နိဒါန္း

ပညာေရးမူ၀ါဒခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးအေျခအေနကို သံုးသပ္ရာ

တြင္ ဗဟုိအစိုးရအဆက္ဆက္သည္ ပညာေရးမူ၀ါဒေရးဆြဲေရး သီးသန္႔ဥပေဒျပဳအာဏာ
ရွိေနၿပီး ဗဟိုမွေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ ဘ႑ာေရးအာဏာသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္
ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ လက္ထဲတြင္သာရွိသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရသည္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အခန္းက႑တြင္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး၊ ပညာေရးဆိုင္
ရာ အေဆာက္အအု6ံ ႏွင့္ ယႏၱရားမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တိုက္ရုိက္စီမံခန္႔ခြဲသည့္
အတြက္ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးစံႏႈန္းႏွင့္မကိုက္ညီပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း အေျခခံပညာေရးအေဆာက္အအုံ
မလုံေလာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းအဂၤါရပ္ မျပည့္မီျခင္း၊ ပညာသင္စရိတ္ႀကီးမားျခင္း၊ ေက်ာင္း
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမလုံေလာက္ျခင္း၊ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ (သုိ႔မဟုတ္) အျခားပဋိပကၡ
မ်ား ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား မရွိေတာ့ျခင္း၊ နည္းသြားျခင္း၊ ေက်ာင္း
ဖြင့္လွစ္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ခြင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားျပား
ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ရုိးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ၾကားမႈဘာသာ
စကား အခက္အခဲမ်ားရွိျခင္း၊ ပညာေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာကူညီေထာက္ပံ့သည့္
ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရးစည္းရုံး
သိမ္းသြင္းမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ စာေပမ်ားကို ဝါးမ်ဳိျခင္း
မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကို အထင္အရွားေတြ႔ရွိရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေဖာ္ေဆာင္လာသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားမွ စတင္ၿပီး EAOs နယ္ေျမမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသား
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အကူအညီမ်ား တေျဖးေျဖးေလွ်ာ့က်လာၿပီး လံု
ေလာက္မႈမ်ား မရွိေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလႏွင့္ အနာဂတ္
တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္
ေထာင္စုကို အေျခခံသည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ဦးတည္ခ်က္
ပညာေရးသည္ လူသားတိင
ု း္ ၏ အေျခခံလအ
႔ူ ခြငအ
့္ ေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာၾကာင္၊့ တိင
ု း္ ရင္း
သားလူမ်ဳိးအသီးသီး၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမူႏင
ွ ့္ ေနာက္ခသ
ံ မိင
ု း္ တိက
႔ု ုိ
ထိနး္ သိမး္ ကာကြယႏ
္ င
ုိ ရ
္ န္ႏင
ွ ့္

အမ်ဳိးသားလူမဘ
ႈ ၀ ျမင္မ
့ ားတိးု တက္ရန္၊ လြတလ
္ ပ္စာြ

ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ေ
္ တြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မမ
ႈ ်ား ရွငသ
္ န္ရပ္တည္ေရးကို အာမခံေပးၿပီး ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ
ပညာေရးႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိင
ု မ
္ ည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္ကုိ ဖက္ဒရယ္
ဒီမက
ုိ ေရစီ ျပည္ေထာင္စစ
ု နစ္ႏင
ွ အ
့္ ညီ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။
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အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား

၁။ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ရမည္။
၂။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အမ်ဳိးသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား
တရား၀င္ ရပ္တည္ခြင့္ရွိရမည္။
၃။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီး၏ ဘာသာစကား၊
စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို

မပ်က္မယြင္းေအာင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္

ေရွာက္သည့္ အျပင္၊ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။
၄။ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ပညာ
ေရးစနစ္ ျဖစ္ရမည္။

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

အသြင္ကူးေျပာင္ေရးၾကားကာလႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား။
၁။ အသြင္ကူးေျပာင္ေရးၾကားကာလတြင္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး

အဖြဲအ
႔ စည္းမ်ား၏ ပညာေရးအဖြဲအ
႔ စည္းမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ
ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ၍ ပညာေရး
ရံပုံေငြခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။
၂။ အသြင္ကူးေျပာင္ေရးၾကားကာလတြင္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး

ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေရးဆြဲထားေသာ သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းသည္ ျပည္နယ္၊
ေဒသအစိုးရ၏ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီအမ်ိဳးသားပညာေရး သင္ရိုးစံႏႈန္းနွင့္ခ်ိတ္ဆက္
ထားရမည္။
၃။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ
ပညာေရးဆိုင္ရာ အကူအညီကိစၥမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အ
စည္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ညိႇႏႈိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၄။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလတြင္ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနေသာ ကေလးသူငယ္ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ပညာေရးသင္ၾကားခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

အေထြေထြမူဝါဒမ်ား
၅။ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ထာင္စု ပညာေရးစနစ္တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ပညာေရးက႑၌ ဥပေဒျပဳခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္
ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသံုးစြဲခြင့္မ်ား ရွိရမည္။
၆။

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္သူ/သားမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႕
အစည္းက ၎ျပည္နယ္၏ ပညာေရးကုိ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ပညာ
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ေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာျပဌာန္းခြင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ ရွိရမည္။

၇။

ပညာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊
ေက်ာင္းအလိုက္ လြတ္လပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

၈။

တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ၊ အရည္အေသြးစစ္စာေမးပြဲမ်ား ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ
ပညာေရးစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ျပည္နယ္တိုင္းရွိ ဆုိင္ရာပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
ႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္။

၉။

တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္
ေအာင္ျမႇင့္တင္ျခင္းကုိ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရ၊ ၄င္းျပည္နယ္တြင္းရွိ
ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးအဖြဲ႔
အစည္းတို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္
မ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျပဳရမည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီပညာေရးစံႏႈန္းကို ဆက္လက္႐ွာေဖြရန္။

၁၀။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို မိမိတို႔၏အမ်ိဳးသား
ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာမက သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ေသာ အျခားေဒ
သမ်ားတြင္လည္း လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရွိရမည္။
၁၁။ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ေက်ာင္းေျပာင္းသင္ၾကားႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္
နယ္မ်ားပူးေပါင္းညိႇႏင
ႈိ ္းၿပီး စံႏန
ႈ ္းတူပညာေရးစနစ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳက်င္သ
့ ုံးရမည္။
၁၂။ တိုင္းရင္းသားစာေပ ေရရွွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ျပည္နည္အစိုးရ႐ုံးမ်ားတြင္
သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားစာကို ပူးတြဲ႐ုံးသုံးစာအျဖစ္ ထားရွိရမည္။
၁၃။ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳႏွင့္ဘာသာစကားစုံပညာေရး

(Mother

Tongue

Based Multilingual Education) စနစ္ကုိ မူလတန္းအဆင့္မွစတင္၍ အဆင့္ဆင့္
တုိးခ်ဲ႕ၿပီး အဆင့္ျမင့္ဒီဂရီ (Advanced Degree) မ်ား သင္ၾကားေပးႏုိင္ေရးအတြက္
သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရမွ ျပ႒ာန္းေပးပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။
၁၄။ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
ေလ့လာေရး

(Ethnic Social Study) တို႔ကို အထူးျပဳသင္ယူႏိုင္ေသာဌာနမ်ား

ထားရွိရမည္။
၁၅။ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္အျပင္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး

(Vocational

Education) မ်ားကို တိုင္းရင္းသားေဒသအလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ အျခား
ဘာသာရပ္မ်ားနည္းတူ အဆင့္ျမင့္ပညာ (Higher Education) ထိ သင္ၾကားေပးႏိုင္
သည့္ ပညာသင္ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိရမည္။
၁၆။ မူႀကိဳပညာေရးစနစ္ကို အေျခခံပညာေရးနည္းတူ မသင္မေနရ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္
အျဖစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိရမည္။
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၁၇။ အေျခခံပညာေရးကို

မူလတန္းမွ

အထက္တန္းေအာက္အဆင္7့

(Junior

Secondary) အထိ အခမဲ့မသင္မေနရ (Free and Compulsory) ပညာေရးစနစ္ႏွင့္
အထက္တန္း အထက္အဆင္8့ (Senior Secondary) ကို အခမဲ့ပညာေရးစနစ္
ျဖစ္ရမည္။
၁၈။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ပညာေရးလက္လွမ္းမမွီသူမ်ား၊ သင္ယူမႈ
အခက္အခဲရွိသူမ်ား

(Learning

Disability)

အတြက္

လူတိုင္းအက်ဳံး၀င္

(Inclusive) ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးရမည္။
၁၉။ အသက္အရြယ္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပဲ မိမိ၀ါသနာပါသည့္ ပညာရပ္မ်ားကုိ ေလ့
လာဆည္းပူးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ဘ၀တစ္သက္တာ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာ
ႏိုင္ျခင္း (Lifelong Learning) ပညာေရးစနစ္ကုိ ထားရွိရမည္။
၂၀။ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး (Non-formal Education) ႏွင့္ ေက်ာင္း
တြင္းပညာေရး (Formal Education) အၾကား တရား၀င္ကူးေျပာင္းပညာသင္ခြင့္
ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။
၂၁။ ကာယ/ဉာဏလုပ္သားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
လုပ္သားေကာလိပ္မ်ား (Community/ Labor College) ဖြင့္လွစ္ေပးရမည္။
၂၂။ ေဝးလံေဒသမ်ားႏွင့္ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာေဒမ်ားရွိ ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္
အထူးစီမံခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပး၍ ပညာေရးရံပံုေငြမ်ား ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေပးရမည္။
၂၃။ အစာအာဟာရေကၽြးေမြးေရးအစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္

ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္

ငန္း မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ၊ ျပည္နယ္က်န္း
မာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုက်န္းမာေရးဌာနမ်ား ညိႇႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ရမည္။
၂၄။ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
မ်ား ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အထူးမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတရ
္ မည္အ
့ ျပင္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲရမည္။
၂၅။ သင္ရုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားျပဳစုရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ အမ်ဳိးသားပညာေရးသင္ရုိး
ၫႊန္းတမ္းစံႏႈန္း အၫႊန္းေဘာင္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္
ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းေရးဆြဲႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ေငြေၾကးႏွင့္
နည္းပညာမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ (Federal Government) မွ
ကူညီ ပ့ံပုိးရမည္။
၂၆။ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီး၏ သမိုင္း၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊
ဘာသာစကား၊

ဓေလ့ထုံးတမ္းအပါအ၀င္

အေျခခံက်န္းမာေရး၊

အားကစား၊

ကာယပညာ၊ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ အႏုရသပညာ၊ ျပည္သူ႔နီတိ၊ ႏိုင္ငံေရး
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အထက္တန္းေအာက္အဆင့္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမတုုိင္မွီအတန္းေအာက္အဆင့္ႏွင့္ အေျခခံမူလတန္းမ်ားအၾကားတြင္ရွိသည့္
အတန္းမ်ားပါဝင္သည္။
8
အထက္တန္းအထက္အဆင့္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမတုိင္မွီအတန္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအတန္းပါဝင္သည္။
7

သိပံၸ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈစြမ္းရည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အသိပညာဘာသာရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရမည္။
၂၇။ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
မည့္အသိပညာမ်ားကုိ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရမည္။
၂၈။ ေရွးဦးသင္ (မူႀကိဳ) ပညာေရး၊ အေျခခံေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး
စနစ္သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ဗဟုိျပဳ၍ လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ
သုေတသနျပဳမႈမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရမည္။
၂၉။ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဘက္စံုစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (Continuous and Comprehensive Assessment)၊ ကေလးဗဟိုျပဳစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (Student-centred
Assessment)၊ သင္ယူမႈကုိျမွင့္တင္ေသာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (Formative
Assessment) မ်ားကို က်င့္သံုးရမည္။
၃၀။ သင္ယူမႈကို ထိေရာက္ေစရန္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ဆရာအခ်ိဳးကို ေက်ာင္းသား-၂၅း
ဆရာ-၁ ျဖင့္ထားရွိမည္။
၃၁။ ပညာသင္ဆုႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို

ပညာေရးအဆင့္တိုင္း9တြင္

ထားရွိရမည္။
၃၂။ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္း
သားမ်ားအား ဦးစားေပး ခန္႔အပ္ရမည္။
၃၃။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ

ဘဝရပ္တည္မႈႏွင့္

စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ

မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာ ေဒသ
မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို အထူးအက်ိဳးခံစား
ခြင့္ရွိေစရမည္။
၃၄။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ သမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ
ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳေပးရမည္။
၃၅။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာဌာန ျဖစ္ရမည္။
၃၆။ ဘာသာေရးအရ လႊမ္းမိုးမႈ၊ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ မရွိေစရ၊
၃၇။ အမွတ္အေပၚမဟုတ္ဘဲ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဘာသာရပ္ကုိ ေ႐ြးခ်ယ္သင္ယူ
ခြင့္ ရွိရမည္။
၃၈။ အထက္တန္းႏွင့္

တကၠသိုလ္တြင္

တိုင္းရင္းသားတစ္ဘာသာ

က်င့္သံုးရန္ႏွင့္

ေက်ာင္းသား မ်ား (optional/ elective subjects) အျဖစ္ အျခားဘာသာရပ္ကလ
ို ည္း
ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားႏိုင္သည္။
အေျခခံပညာ၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားပါဝင္သည္။
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ေနာက္ခံသမုိင္း
ဤေျမယာမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅-၂၇ ရက္ေန႔မ်ား၌
ENAC မွ စီစဥ္က်င္းပသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားအပိုင္း (၁) ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀
သယံဇာတမူ၀ါဒ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs) မွ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း
မ်ား (CBOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ရရွိလာေသာ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္
မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀-၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္
လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္
တိုဘာလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ (CSOs) ႏွင့္ (CBOs) မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္
သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္။ယင္းကဲ့သို႔ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး ရရွိလာေသာ
ဤမူၾကမ္းကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး အေျခ
စုိက္ရာေဒသမ်ားသုိ႔ ENAC မွသြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား
ေဒသအတြင္းရွိ (CSOs) ႏွင့္ (CBOs) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကာ သံုးသပ္
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔သို႔ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီးရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို ENAC မွ စုစည္း၍
ကြဲျပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိ ဘုံနားလည္မႈမ်ား
(Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္
(EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ (EPPs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ဖြဲ႔စည္း
ထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္
၍ ရရွိထားေသာေျမယာမူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထုိမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စာအုပ္အျဖစ္
ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲၿ့ ပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွငတ
့္ င
ုိ ္းမ်ားရွိ (EPPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊(CSOs)၊
(CBOs) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးသံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျပည္နယ္
မ်ားႏွင့္တုိင္းမ်ားမွရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိ စုစည္း၍ကြဲျပားသည့္
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ဆင္တူရိုးမွား

ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္

ဘုံနားလည္မႈမ်ား

(Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ား
တြင္ (EAOs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာ
မိတ္အဖြဲ႔ (UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ
အလုပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍
ရရွိထားေသာမူဝါဒ အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
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နိဒါန္း
ေျမယာမူ၀ါဒခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေျမယာအေျခအေနကို သံုးသပ္ရာ
တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁) ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူေခါင္းစဥ္ေအာက္
အပိုဒ္-၃၇ (က)10 တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာလမ္းၫႊန္မူ၊ ၂၀၁၂
လယ္ယာဥပေဒ (ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒ) ႏွင့္ (၂၀၁၄) အမ်ိဳးသားေျမ
အသုံးခ်မႈမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) တို႔သည္ စီးပြားေရးပိုင္ရွင္မ်ား၊ ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္ အပါ
အဝင္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

အႀကီးစားေျမယာပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္သာ

အက်ိဳးျဖစ္ေစပါ သည္။ လက္႐ွိေျမယာမူဝါဒမ်ားသည္ ေျမယာျပႆနာႏွင့္ ေျမယာအျငင္း
ပြားမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေပးႏုိင္သည့္ ယႏၲရားမ်ားမရွိပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားျဖစ္စဥ္ မတိုင္မွီႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကာလမ်ားအတြင္း ႏို္င္ငံအႏွံ႔တြင္ ျပည္သူတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို
မတရားသိမ္းယူခဲ့မႈႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၾကေသာလယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးျခင္း
လည္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအက်ဳိးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ႏိုင္ငံ
တကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္
ေျမယာမူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးသြားရန္ လုိအပ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အာမခံခ်က္အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္
ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ၿပီး ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈ
မရွိေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒအားလုံးကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ က်ား-မ တန္းတူေရးအပါ
အဝင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံးအတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည့္ တရား
မွ်တမႈရွိေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အသုံးခ်မႈရွိသည့္ ေျမယာမူဝါဒ
မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္။

အေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ား

၁။ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္း
သားရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဖက္ဒရယ္က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္
ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲရမည္။
၂။ လက္႐ွိေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္စဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳေစႏုိင္ေသာေျမယာမူဝါဒကိုေရး
ဆြဲရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံုကို အေျခခံ၍ေရးဆြဲရမည္။
၃။ ေဂဟစနစ္ကို မပ်က္စီးေစဘဲ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္သည့္
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ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ရွိေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သံယံဇာတပစၥည္းအားလုံး၏
ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။
10

လယ္ယာေျမ(သို႔မဟုတ္) ဥယ်ဥ္ျခံေျမမ်ား၊ ေတာင္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ (ဓေလ့ထံုး
တမ္းႏွင့္အညီ) အစားအစာဖူလုံမႈ (Food Security) ရွိရန္ လြတ္လပ္စြာ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိး
ခြင့္ရွိသည့္မူကုိ အေျခခံရမည္။
၄။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတြင္ လြတ္လပ္၍ စည္းစနစ္က်ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲ
ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္မူကုိ အေျခခံရမည္။

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား။
၁။ ေျမယာဆိုသည္မွာ ေရ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္၊ သစ္ေတာႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုး ပါဝင္သည္။
၂။ သက္ဆိုင္ရာ မူလဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာေျမယာ၏မူလ
ပိုင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသည္လည္း သက္ဆိုင္ခြင့္ရွိရမည္။
၃။ မည္သည့္ႏိုင္ငံျခားသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား (ျပဳ) ခြင့္ရသူမ်ားမွ ေျမပိုင္ဆိုင္
ခြင့္မရွိေစရ။
၄။ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ ခြဲေ၀ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို
ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား
တြင္ တိက်စြာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေဖာ္ျပရမည္။
၅။ သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္
ရာေျမရာ၊ ေဒသအမွတ္အသား အေခၚအေ၀ၚမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေျပာင္းလဲသတ္
မွတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ခြင့္ ရိွရမည္။
၆။ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအက်ယ္အဝန္းကို အကန္႔အသတ္ထားရွိရမည္11
့ အျပင္ အမ်ားျပည္သူ
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္တို႔ကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ထားရွိရမည့္။
၇။ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမမ်ား၊ လယ္ယာေျမ၊ သာသနာ့ေျမမ်ားကို အသြင္ေျပာင္းရာတြင္ ေဒ
သခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားထံမွ သေဘာထားရယူ၍

တာဝန္ယူမႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈ

ရွိရမည္။
၈။ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ေျမဧရိယာမ်ားကုိ ဥပေဒျပ႒ာန္း၍

အသံုးခ်လုိပါက

ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီမႈကို ရယူရမည္။
၉။ ျပည္သူလူထုပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမမ်ားကို ၎တို႔၏သေဘာတူညီမႈကုိ ရယူရမည့္အျပင္
ထိုက္သင့္ေသာတန္ဖိုး ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိပဲ သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳရ။
၁၀။ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ မိမိျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု
သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
11

တစ္ဦးတစ္ေယာက္အပါအဝင္ ကုမၸဏီမ်ား ကဲ့သို႔ အစုုအဖြဲ႔ျဖင့္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အားလုုံးကိုဆိုလိုသည္။
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၁၁။ ေျမယာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္အစုိးရမွ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရိွရမည္။
၁၂။ မူလေျမပိုင္ရွင္၏ သေဘာတူညီမႈမရွိပဲ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားကို သက္ဆိုင္
ရာေျမရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။ ျပန္ေပး၍မရေသာ ေျမမ်ားအတြက္ ဦးစြာ
ေျမအစားထိုးေလွ်ာ္ေၾကး၊ ေျမအစားထုိးေလွ်ာ္ေၾကးမရေသာ ေျမယာမ်ားအတြက္
ကာလတန္ဖိုးအတုိင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရမည္။
၁၃။ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ လူမႈေရးတရားမွ်တ
မႈကို အေျခခံ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္
ရွိရမည္။
၁၄။ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေျမယာႀကီးၾကပ္ေရး
ေကာ္မတီႏွင့္ အရင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး မေျပလည္ပါက ေျမယာအထူးျပဳတရားရံုးမ်ား
တြင္ ဆက္လက္ေျဖရွင္းရမည္။ ေျမယာႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီတြင္ အာဏာပိုင္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာမက လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္။
၁၅။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္အမ်ဳိးသားမ်ား အခြင့္
အေရး တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိရမည္။
၁၆။ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရမွ ေက်း႐ြာဘံုပိုင္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ သတ္
မွတ္ေပးရမည္။
၁၇။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ မူလေျမမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာအားျဖင့္
ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက္ သီးသန္႔ေျမယာမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြကရ
္ မည္။
၁၈။ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ား၊ ဓားမဦးခ်ေျမမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေျမယာဥပေဒမ်ားမွ အသိ
အမွတ္ျပဳၿပီး သားစဥ္ေျမးဆက္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၁၉။ ေျမယာႏွင္႔ပတ္သတ္ေသာ ဗဟုသုတအသိပညာမ်ားကို ေက်ာင္းသင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း
ထဲတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားရမည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မူဝါဒ( မူၾကမ္း) အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၂၀။ ေျမယာမူဝါဒကိုေရးဆြဲရာတြင္ “အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလဆိုင္ရာ” အေျခခံမူ
မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည္။
၂၁။“အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလ”တြင္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ေဒသခံလူထုႏွင့္သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစႏုိင္သည့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြား
ေရးဇုံႏွင့္ တန္ဖုိးႀကီးေသာသယံဇာတ12 တူးေဖၚထုတ္ယူသုံးစဲြျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ
ရပ္ဆုိင္းထားရမည္။
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၂၂။ “အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ၾကားကာလတြင္” ျပည္သူလူထု ေျမယာပိုင္ဆိုင္သည့္
လက္မွတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရက တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။
ထိုကဲ့သို႔ ေျမယာပိုင္ဆိုင္သည့္လက္မွတ္ကုိ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ တိုင္း
ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တရားမွ်တစြာျဖင့္ ျပည္သူ
လူထုအား အသိအမွတ္ျပဳထုတ္ေပးၿပီးသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္
လက္မွတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစုိးမွ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳရမည္။
၂၃။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

၎တို႔နယ္ေျမ

အတြင္းေျမယာကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေျမယာမူ၀ါဒ၊ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္မည့္ယႏၱရားမ်ား ထားရွိရမည္။
၂၄။ အစိုးရစစ္တပ္၊

အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င္

မည္သည့္အဖြဲ႔

အစည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ျပည္သူလူထုလုပ္ကုိင္အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ မည္သည့္
ေျမယာမ်ိဳးကိုမဆို သိမ္းဆည္းျခင္း လုံးဝမျပဳလုပ္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္။
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ေနာက္ခံသမုိင္း

ဤသဘာ၀သယံဇာတဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္၊ မတ္လ

(၂၅-၂၇) ရက္မ်ားေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပ
ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား အပိုင္း (၁) ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတမူ၀ါဒဆိုင္ရာ
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

(EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs) မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏီွးေႏွာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ရရွိလာေသာ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို
(၂၀၁၅) ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀-၃၁) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္
ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ၿပီး (၂၀၁၅) ခုႏွစ္၊ေအာက္တို
ဘာလ (၂၃-၂၄) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ (CSOs) ႏွင့္ (CBOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္
သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။
ယင္းကဲ့သို႔ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ ရရွိလာေသာမူၾကမ္းကို တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး အေျခစိုက္ရာေဒသမ်ားသုိ႔ ENAC မွ
သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရွိ (CSOs) ႏွင့္
(CBOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကာ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား
ကို (၂၀၁၆) ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔သို႔ ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္
ၿပီးေနာက္ ရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ဆင္တူရိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္

ဘုံနားလည္မႈမ်ား

(Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္
(EAOs)၊ (EPPs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs)
ေခၚ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရွိထားေသာ သဘာ၀သယံ
ဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထုိမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စာအုပ္အျဖစ္
ပထမ အႀကိမ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တုိင္းမ်ားရွိ (EPPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
(CSOs)၊ (CBOs) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးသံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား
ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တုိင္းမ်ားမွရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိ စုစည္း၍
ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုံနားလည္မႈ
မ်ား(Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္
မ်ားတြင္ (EAOs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား

မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs)
ေခၚ အလုပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳ
လုပ္၍ ရရွိထားေသာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
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နိဒါန္း
သဘာဝသယံဇာတသည္ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္
ေဆာက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္း
က႑တြင္ရွိေနၿပီး စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ရမည့္အရာ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာဝ
သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး (၁) ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ (၂) ထုတ္ယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္
ခြဲေ၀ခံစားခြင့္၊ (၃) ထိန္းခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ (၄) ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ စသည္တို႔
သည္ ဌာေနေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လက္ထဲတြင္ရွိရမည္။ အထက္ပါ လုပ္ပိုင္
ခြင့္ႏွင့္ အာဏာမ်ားအတြက္ မည္သို႔ပံုစံျဖစ္သင့္သည္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ႏိုင္
ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတြင္
က်င့္သုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သဘာ၀သယံဇာတဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားရန္
လိုအပ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္
သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ပတ္သက္၍

သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္အတြင္းရွိ

တိုင္းရင္း

သားျပည္သမ
ူ ်ား ပိင
ု ဆ
္ င
ို ခ
္ ြင၊့္ သံုးစြပ
ဲ င
ို ခ
္ ြင၊့္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြပ
ဲ င
ို ခ
္ ြင့္ႏင
ွ ့္ ဆံုးျဖတ္ပင
ို ခ
္ ြငရ
့္ ွိေရးကုိ
အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေရးဆြဲေသာ
မူဝါဒ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။

အေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ား
၁။ သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဖက္
ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္၌ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ
သဘာ၀သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေရး
ကုိ အေျခခံရမည္။
၂။ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီးေသာ သယံဇာတတူးေဖာ္
သုံးစြဲရာတြင္ ပထမဦးစားေပးအေနႏွင့္ ေဒသခံလူထုထံမွ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထား
ရယူရန္ အသိေပးျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏သေဘာတူညီမႈကို ရယူသည့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္
စံၫႊန္း (FPIC)13ကုိ အေျခခံရမည္။
၃။ လူ႔စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ကုိ ဗဟိုျပဳ၍ သယံဇာတအေပၚ မွီခိုျခင္းေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိ
ဦးတည္ေသာမူ၀ါဒကုိ အေျခခံရမည္။
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လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားရယူရန္ အသိေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္း (Free, Prior and Informed Consent)

13

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား
၁။ “အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလတြင္” ေဒသခံျပည္သူလူထုကို ထိခိုက္နစ္နာေစ
ႏုိင္သည့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီးေသာ သယံဇာ
တ14 တူးေဖာ္သုံးစြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ “ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္” ရရွိသည့္
ကာလအထိ ရပ္ဆိုင္းထားရမည္။

အေထြေထြမူ၀ါဒမ်ား
၁။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ သဘာ၀သယံဇာတအားလံုး၏မူလပိုင္႐ွင္သည္ သက္
ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုျဖစ္ၿပီး ျပည္
ေထာင္စုမွလည္း သက္ဆိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။
၂။ ေလထု၊ေရထုႏွင့္ ေျမေပၚေျမေအာက္ရွိ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအပါအဝင္ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့အစဥ္အလာအရ ပိုင္ဆိုင္က်င့္သုံးလာေသာ သဘာ
၀သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳအာမခံသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ
ျပ႒ာန္းရမည္။(မွတ္ခ်က္။

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္

ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္

သေဘာထားခ်မွတ္ထားသည္။)
၃။ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ
လက္ထဲတြင္ ထားရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုအေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္
ေထာင္စုအစိုးရနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၄။ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္၊ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးအျမတ္ခြဲ
ေဝခံစားခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာစသည့္ ျပည္
နယ္အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒထဲတြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္။
တရားဥပေဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမူေဘာင္ က။ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္ယူေရာင္းခ်မႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္
		

သာ၍ အားလံုးပါဝင္ေသာမဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ရမည္။

ခ။ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေစမည့္ ဥပေဒမ်ား
		

ကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းက်င့္သံုးရမည္။

ဂ။ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖၚေရးအပါအဝင္ အျခားေသာသဘာဝ 		
		

သယံဇာတ ထုတ္ယူေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေကာက္အခြန္ 		

ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔ ႏွင့္ အျခားတြင္းထြက္ပစၥည္း မ်ားတူးေဖာ္သုံးစြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ကၽြန္းသစ္ အပါအဝင္ အျခားသစ္မ်ားထုုပ္လုပ္
ျခင္းမ်ား။
14
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ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲရမည္။

စမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ -15
က။		ပထဝီေျမအေနအထားစမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ခံသမိုင္း
		

ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူၿပီးျပည္သလ
ူ ထ
ူ က
ု ို

		

ခ်ျပရမည္။

ခ။
		
ဂ။
		
ဃ။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိ/မရွိအေပၚ 		
အေျခခံၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးရမည္။
လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္း အဆင့္ဆင့္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ကြ်မ္းက်င္သူ 		
ပညာရွင္မ်ားေကာ္မတီအဖြဲ႔တြင္ ေဒသခံမ်ားပါဝင္ရမည္။
စမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းႏွငပ
့္ တ္သက္၍ အခ်ိနက
္ ာလအတိဆ
ု ုံးႏွင့္ စက္ကရ
ိ ယ
ိ ာ

		

မ်ားကို အကန္႔အသတ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ စမ္းသပ္ေလ့လာသည့္ကာလ

		

တြင္ ထုတ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္မရွိရ။

တာဝန္ယူမႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈ က။

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူထုအပါ

			

အဝင္ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ အ
ု ား ခ်ျပရမည္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳိးေဖာက္ေသာအဖြဲ႔

			

အစည္းအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူမႈေဆာင္ရြက္ရမည္။

ခ။
			
ဂ။
			

စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာကုမၸဏီမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပါဝင္ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတိုင္းအတာပမာဏအသီးသီးကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပရမည္။
တိက်မွန္ကန္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာစာရင္းမ်ားကို
လူထုအားခ်ျပရမည္။

၅။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ

သဘာဝသယံဇာတမ်ား

ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း

အေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအၾကား အေကာက္အခြန္မ်ားခြဲေ၀
သုံးစြဲမႈအခ်ဳိးကို ဖက္ဒရယ္ဒီမိုေရစီျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ တိက်
စြာျပဌာန္းရမည့္အျပင္ စမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ တာဝန္ယူမႈနွင့္ တာဝန္
ခံမႈကို နည္းဥပေဒေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားရမည္။
အခြန္ေကာက္ခံျခင္း က။ ရွင္းလင္းၿပီးတစ္သမတ္တည္းရွက
ိ ာ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံႏင
ုိ ္ေသာ
		

အခြန္ေကာက္ခံေရးစနစ္ကို ခ်မွတ္ရမည္။

ခ။ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားကို ေသခ်ာစြာ စာရင္းျပဳစုရမည္။
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သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္း ကိုတရားဝင္ လုပ္ကိုင္ရန္ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

15

ဂ။ အခြနဘ
္ ႑ာေငြ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွငအ
့္ ခြနစ
္ ာရင္းစစ္ေဆးမႈကို အားေကာင္းေစရန္
		

လြတ္လပ္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မ်ားထားရွိ၍ အေကာင္ထည္ေဖာ္

		

ရမည္။

အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကို မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း က။ ႏွစစ
္ ဥ္သံုးကုနက
္ ်စရိတ္ျမင္မ
့ ားမႈကို ေခ်ာေမြ႔ေစျခင္း၊ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ ဘ႑ာေငြ မဟုတ္
		

ဘဲ ျပင္ပ(သိ႕ု မဟုတ)္ အျခားမွလာေသာ အသံုးစရိတမ
္ ်ားကို ႏိင
ု င
္ ၏
ံ ဘ႑ာေငြ

		

အသံုးစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းစီမံခန္႔ခြဲရမည္။

ခ။ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းမွရရွိေသာ အခြန္ႏွင့္ဝင္ေငြမ်ားကို 		
		

မွ်ေဝ အသံုးျပဳျခင္းအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္အဆင့္ ဘ႑ာဝင္ေငြ 		

		

မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း ပံုေသနည္း(Revenue Sharing Formula)ကို ဥပေဒျဖင့္ 		

		

ေရးဆြဲျပ႒ာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

ဂ။ အစိုးရပိုင္ႏွင့္ စစ္တပ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ 		
		

ပမာဏကို ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ၿပီး ေကာက္ခံရမည္။

အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက။ အစိုးရပိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္သယံဇာတ ထုတ္လုပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအ
တြက္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနည္းတူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္
တာဝန္ခံမႈကို အေျခခံသည့္ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးရမည္။
ခ။ တိက်ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာ တာဝန္ႏွင့္အခန္းက႑၊ ျပည္သူပိုင္ဘ႑ာေငြကို 		
အလြဲ သံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အားနည္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေမွ်ာ္ကိုး
မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းၿပီး အေရးယူရမည္။
၆။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ႏွင့္စီမံကိန္းတစ္ခုခုျပဳလုပ္ပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈရွိ/မရွိဆန္းစစ္ျခင္း(EIA)16၊
ဆန္းစစ္ျခင္း(SIA) ၊
17

လူမႈဘ၀အေပၚ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ/မရွိ

က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ရွိ/မရွိ

ဆန္းစစ္ျခင္း

(HIA)18၊ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခအတြက္ ဆန္းစစ္ျခင္း(CIA)19ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ
ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ကို တိုင္းရင္းသားျပည္္သူမ်ား သိရွိနားလည္ေအာင္ စနစ္တက်ရွင္း
လင္းခ်ျပၿပီးမွ ၎ျပည္သူလူထု၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ
မည္။ သဘာ၀သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို တူးေဖၚ/အသံုးျပဳၿပီးလွ်င္ ၎အားမူလပိုင္
ရွင္ထံသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္။
သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (Environmental Impact Assessment
လူမႈဘ၀အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (Social Impact Assessment)
18
က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (Health Impact Assessment)
19
ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခအတြက္ ဆန္း စစ္ျခင္း (Conflict Impact Assessment)
16
17
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ေဒသအေပၚထိခိုက္နစ္နာမႈကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္း က။ ထိခိုက္ႏွစ္နာမႈဆိုင္ရာဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ 		
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရမည္။
ခ။ စီမက
ံ န
ိ ္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ ေဒသခံတင
ို ္းရင္းသားျပည္သမ
ူ ်ား
ကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ 		
ခြင့္ရွိသည့္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူထုသေဘာထား ရယူမႈကို
ျပဳလုပ္ရမည္။
ဂ။ စီမံကိန္းျပဳလုပ္သည့္ဧရိယာတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူထုႏွင့္အမ်ိဳးသမိီးမ်ား
၏ဘ၀လံုျခဳံမႈအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရမည့္ 		
အျပင္ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ထိခိုက္
နစ္နာမႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားျခင္းႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို		
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
ဃ။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား လူထုႏွင့္CBOs/CSOမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း
		

က်င္ထိခိုက္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း(EIA)၊ လူမႈဘ၀

		

အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (SIA) ၊ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳး

		

သက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိဆန္းစစ္ျခင္း(HIA)၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အတြက္ဆန္းစစ္

		

ျခင္း (CIA) ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

၇။ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား

ထုတ္ယူေရာင္းခ်ေရးတြင္

ေလ့လာစစ္ေဆးရန္အတြက္

ပညာရွင္၊ ေဒသခံလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း(CBOs)မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အ
စည္း(CSOs)မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လြတ္လပ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး
ေကာ္မရွင္ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ေလ့
လာစစ္ေဆးခြင့္တို႔ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားရမည္။
၈။ သဘာ၀သယံဇာတမွ ရရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား
အတြင္းရွိ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္
ရန္ပံုေငြႏွင့္ အျခားဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရမည္ က။

က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြကို ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္။

ခ။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အ20
ုံ မ်ား
ကိုေဆာက္လုပ္၍ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဂ။

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ဘ႑ာေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ေသခ်ာစြာႀကီးၾကပ္ရမည္။
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လမ္း၊ တံတား၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု စသည္တို႔ပါဝင္သည္။

20

၉။ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူ
မ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို စနစ္တက် လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္ရမည္။

ႏိုင္ငံတကာကုုမၸဏီမ်ား၏အခန္းက႑ က။ ကုမၸဏီမ်ား၏လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံ
တကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖၚရမည္။
ခ။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူထု၏ သေဘာတူညီ
မႈကို အေလးထားရယူရမည္။

ဂ။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာျပည္တြင္း ဥပေဒအားနည္းေနပါက ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ 		
ႏွင့္စံခ်ိန္စံႏႈန္းအတိုင္း လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖၚရမည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏အခန္းက႑ က။

ႏို္င္ငံတကာေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္အားလံုးပါဝင္ေရး
ဆြဲဆံုးျဖတ္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရးကို အားေပးေထာက္ပံ့ရမည္။

ခ။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းမ်ားသည္ 		
ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(မွတ္ခ်က္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏အခန္းက႑ကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္)
၁၀။ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတအသိပညာမ်ားကို ေက်ာင္းသင္ရိုး
ၫႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရမည္။
၁၁။ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုုတ္ယူေရာင္းခ်ရာတြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အလြန္အကၽြံ
ထုတ္ယူျခင္းမျပဳပဲ ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးမႈ ေလၽွာ့က်ေအာင္ စနစ္တက်ထုတ္ယူသည့္
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရမည္။
၁၂။ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈအတြက္ ကုစားႏိုင္ေသာဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္းေပးရမည္။
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ေနာက္ခံသမိုင္း
ဤစိုက္ပ်ိဳးေရးမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၂၆-၂၇ ရက္ေန႔
မ်ား၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ စီးပြားေရး
ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား အပိုင္း (၂) စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္း
သားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs) မွေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္း
သားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs) မွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ႏီွးေႏွာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ရရွိလာေသာမူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ေအာက္တို
ဘာလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ (CSOs)ႏွင့္ (CBOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္
သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ ရရွိလာေသာ
ဤမူၾကမ္းကို

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအေျခ

စိုက္ရာေဒသမ်ားသုိ႔ ENAC မွသြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊
ေဒသအတြင္းရွိ (CSOs)ႏွင့္ (CBOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကာသံုးသပ္
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို (၂၀၁၆) ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔သို႔ ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို ENAC မွ
စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုံ
နားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃၀
ေန႔ရက္မ်ားတြင္ (EAOs)၊ (EPPs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထား
ေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရွိ
ထားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးမူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထုိမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း)မ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စာအုပ္အျဖစ္ ပထမ
အႀကိမ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တုိင္းမ်ားရွိ (EPPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ (CSOs)၊
(CBOs) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးသံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကုိ၂၀၁၆
ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျပည္နယ္
မ်ားႏွင့္ တုိင္းမ်ားမွရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိ စုစည္း၍ ကြဲျပား
သည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုံနားလည္မႈမ်ား
(Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္
(EAOs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလုံးညီၫြေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔
(UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပ္
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရွိထား
ေသာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

39

နိဒါန္း
စိုက္ပ်ဳိးေရးမူ၀ါဒခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စိုက္ပ်ဳိးေရးမူ၀ါဒကို သံုးသပ္ရာ
တြင္ ႏိင
ု င
္ ံေတာ္ဗဟိမ
ု ွ စီမက
ံ န
ိ ္းသီးႏွမ
ံ ်ား စိက
ု ပ
္ ်ဳိးရန္ခ်မွတ္ျခင္း၊ တစ္သီးစိက
ု သ
္ ည္မ
့ ဝ
ူ ါဒမ်ား
ခ်မွတ္ျခင္း၊ ကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ေငြကိုသာအားေပးေသာမူ၀ါဒမ်ား21၊ ဓာတုႏွင့္ႏိုင္ငံျခားမ်ဳိးေစ့
မ်ားကို ဦးစားေပးေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ ကုန္ေလွာင္သည့္မူ၀ါဒမ်ား၊ ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ မူ
၀ါဒမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္မူ၀ါဒမ်ား ျဖစ္ျခင္းတို႔
ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈေထာက္
ပံ့ေပးသည့္မူ၀ါဒမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မ်ိဳး႐ုိးဗီဇေျပာင္းလဲထားေသာ
မ်ိဳးေစ့ (GMO)၊ ကုုမၼဏီမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (Contract
Farming)၊ လယ္သမားမ်ား၏စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေခ်းေငြအတိုးမ်ားျခင္း၊ စပါးေစ်းကြက္
မရွိျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေၾကာင္းကို နားမလည္သည့္၀န္ႀကီးမ်ား အစဥ္အဆက္အုပ္ခ်ဳပ္
ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကြ်မ္းက်င္သည့္ပညာရွင္မ်ား ေနရာေပးမႈအားနည္း
ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာႏွင့္ သီးႏွံကိုက္ညီမႈမရွိ၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ပိုမို
ဆုတ္ယုတ္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ရမည့္အစား (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ (၃၇-က)
တြင္ ေရ၊ ေျမ၊ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ (၂၀၁၂) ေျမ
ယာဥပေဒအရ ကုမၼဏီမ်ားက (၅၀၀) ဧကမွ (၅၀၀၀) ဧကယူထားႏိုင္ျခင္း၊တိုင္းရင္းသား
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ပါ၀င္မႈမရွိသည့္ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ ျဖစ္ေနျခင္း
ႏွင့္ ျပည္သူလူထု လုပ္ကိုင္စားေသာက္သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းတို႔သည္ စိုက္ပ်ိဳး
ေရးမူဝါဒႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို အဖက္
ဖက္မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။

ဦးတည္ခ်က္
ေဂဟစနစ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြၿပီး နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္
ျဖင့္ အဟာရျပည့္၀ေသာ အစားအစာမ်ားကို လူတိုင္းဖူလုံစြာရရွိေစေရး၊ ေဒသႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာသီးႏွံမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳးပိုင္ခြင့္၊ စီမံပိုင္ခြင့္ႏွင့္
ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔၏ လူမႈစီးပြားကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္သည့္
စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ ထြက္ေပၚလာရန္။

အေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ား
၁။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအက်ဳိးကို
ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။
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အစိုးရစိုက္ခိုင္းသည့္သီးႏွံမ်ားကိုသာစိုက္ရျခင္း။

ဦးစားေပးသည့္

စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကုိ

၂။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာအေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး22 မ်ားဆုိင္
ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲသည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အေျခခံသည့္
စိုက္ပ်ိဳးေရးမူ၀ါဒ ျဖစ္ရမည္။

၃။

ေဒသဖူလုံေရးႏွင့္ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ အားေပးကူညီသည့္အေျခခံမူ
ျဖစ္ရမည္။

၄။

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူကိုမထိခိုက္ေစေသာေခတ္မီ
စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္ ျဖစ္ရမည္။

၅။

ေဒသစိက
ု ပ
္ ်ိဳးသီးႏွံႏင
ွ ့္ မ်ိဳးေစ႔မ်ားႏွင့္ ၎၏မူပင
ို ခ
္ ြငက
့္ ို ကာကြယ္ေပးသည္အ
့ ေျခခံမူ
ျဖစ္ရမည္။

၆။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ေဒသထြက္သီးႏွံမ်ား ခိုင္မာသည့္ေစ်းကြက္စီး
ပြားေရးစနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ အေျခခံမူ ျဖစ္ရမည္။

၇။

စုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ
အေျခခံမူ ျဖစ္ရမည္။

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

“အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ၾကားကာလ”တြင္ လက္ရွိခြင့္ျပဳထားေသာအႀကီးစား စိုက္
ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသစ္ထပ္မံခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရမည္။

၂။

စိုက္ပ်ိဳးေျမဆိုသည္မွာ လယ္၊ ယာ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံ၊ ကိုင္းကၽြန္း၊ ေျမႏုကၽြန္း၊ ဒီေရေတာ
ႏွင့္ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ပါ၀င္သည္။

၃။

စိက
ု ပ
္ ်ဳိးေရးဆိင
ု ရ
္ ာမူ၀ါဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စအ
ု စိုးရႏွင့္ သက္ဆင
ို ရ
္ ာျပည္နယ္အစုိး
ရ၊ ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ CSOs/
CBOs ႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြဲရမည္။

၄။

လယ္လုပ္သ23
ူ လယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

၅။

ျပည္ပႏုိင္ငံမွ ေရြ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိလာေသာသူမ်ားသည္ လယ္ယာေျမကုိပုိင္ဆုိင္
ခြင့္ မရွိဘဲ၊ ငွားရမ္းလုပ္ပုိင္ခြင့္သာ ရွိသည္။

၆။

ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ မိမိေဒသႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားႏွင့္

22

အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ားအတြက္ အထူးလိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ၊ က်ား-မဆုိင္ရာ၊ ေတာင္သူလယ္သမားဆိုင္ရာ၊
အလုပ္သမားဆိုင္ရာ၊ အစားအေသာက္ဆုိင္ရာလံုျခံဳမွဳ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခြင့္ေရး
မ်ားကို ဆိုလုိသည္။

23

လယ္လုပ္သူဆိုသည္မွာ ဌာေနတုိင္းရင္းသား လယ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး သူရင္းငွား၊ သီးစားငွားရမ္းလုုပ္ေဆာင္သူ၊ အခစား၊ ေန႔စားႏွင့္
လယ္လုပ္သားမ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္းမဟုုတ္ပါ။

41

သီးႏွံမ်ား24ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးပိုင္ခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိရမည္။
၇။

ေဒသရင္းမ်ဳိးေစ႔မ်ားႏွင့္

အပင္ဗီဇအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ

ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ရန္၊

၎တုိ႔၏ မူပုိင္ခြင့္အား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသာ ပုိင္ဆုိင္သည္။
၈။

ေတာင္သူလယ္သမား25 အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ လႈပ္ရွား
ခြင့္ ရွိရမည္။

၉။

ေဒသထြက္စီးပြားျဖစ္သီးႏွံမ်ားအေပၚ မွ်တေသာ26 အခြန္ေကာက္ခံသည့္စနစ္ ရွိရ
မည္။

၁၀။ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားက စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အေပၚ လက္၀ါးႀကီး
အုပ္သည့္ဥပေဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရမည္။
၁၁။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသခံျပည္
သူလူထုပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမမ်ားအား ပုုဂၢလိက (သို႔) ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳး
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဒသ
ခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵရရွိမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
၁၂။ စိုက္ပ်ဳိးေရး

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊

အတတ္ပညာ

သင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

တကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရး သုေတသနဌာန
မ်ားအား ေဒသႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ တည္ေထာင္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ထားရွိရမည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ စနစ္တက် တိုးျမႇင့္
ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ 			
၁၃။ ေဒသခံတစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ လယ္ယာ
ေျမပိုင္ဆိုင္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။
၁၄။ ေဒသစားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးသည္ အဓိကအေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္၍ လုံေလာက္
ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။
၁၅။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကိုျမႇင့္တင္ၿပီး လယ္ယာထြက္
ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္း
ျပည္ပေစ်းကြက္ထြန္းကားလာေစရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား
မွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။
၁၆။ ေဒသႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြၿပီး

ေဒသခံလူထုကုိ

အက်ဳိးျပဳေသာ

နည္းပညာ

အေထာက္အကူျပဳ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ကို အသိပညာေပးျဖန္႔ျဖဴး၍ အေကာင္အထည္
ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံ မ်ားပါဝင္၍ ဥပမာ အားျဖင့္ ကြ်န္း၊ ပ်ဥ္းကတိုး၊ ရာဘာ အစရွိသည့္ သစ္ပင္မ်ိဳးမ်ားပါဝင္သည္။

24

ေတာင္သူလယ္သမားဟုဆိုရာတြင္ ဥယာဥ္ၿခံသမားလည္း ပါ၀င္သည္။

25

42

အခြန္ေပးေဆာင္မည့္ေတာင္သူမ်ား အတြက္ ေဒသထြက္ စီးပြားျဖစ္သီးႏွံမ်ားအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကဲ့သို႔ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္

26

ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္တရားမၽွတေသာအခြန္စနစ္ကုိ ဆိုလိုသည္။

ေဖာ္ရမည္။
၁၇။ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ဘ႑ာေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ားက
လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ ရွိရမည္။
၁၈။ ရိုးရာဓေလ့စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္ျဖင့္ လယ္ယာေျမအသုံးျပဳမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ၍
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
၁၉။ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သုေသတနျပဳလုပ္ကာေဒသ
ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖၚ
ရမည္။
၂၀။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေခ်း
ေငြမ်ားေပးအပ္သည့္ယႏၱရားတစ္ရပ္

ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္

အရံေငြ(Subsidies)

ထားရွိေပးရမည္။
၂၁။ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စီမံ
ခန္႔ခြဲေရး မူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္
၂၂။ စိုက္ပိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား27ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို
ေခတ္ႏွင့္အညီ ေရးဆြဲရမည္။
၂၃။ သဘာ၀ေျမၾသဇာျဖစ္ေသာ ၾသဂနစ္ (Organic) ေျမၾသဇာမ်ား ပိုမိုထုတ္လုပ္သုံး
စြဲတတ္ေစရန္ႏွင့္ တိုးတက္ထြန္းကားလာရန္ သဘာ၀ေျမၾသဇာၾသဂနစ္ ထုတ္
လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမာမ်ားႏွင့္ ျခံေျမေတာင္သူမ်ားကို
လက္ေတြ႔အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၂၄။ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး၊ ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းေရး၊ သစ္ေတာ
မ်ား မျဖဳန္းတီးေရး၊ သစ္ေတာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈ
မ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ
ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေပးရမည္။
၂၅။ ဖက္ဒရယ္ဒမ
ီ က
ို ေရစီ ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္အတြင္းရွိ တုင
ိ ္းရင္းသားမ်ား၏ေျမယာ
မ်ားကို ငွားရမ္းလုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ တားျမစ္ခြင့္ဥပေဒမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ
ျပည္နယ္မွ ျပဌာန္းေပးရမည္။
၂၆။ ဘိန္းအစားထုိး စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္မူ၀ါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္
ေပးရမည္။

27

ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္အႀကီးစားစီမံကိုန္မ်ား၊ ေရ၊ မ်ဳိးေစ့မ်ား၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ဓါတု ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အပါအဝင္ အျခားစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ကိစၥမ်ားကိုဆိုလုိသည္။
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၂၇။ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအား

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္28ႏွင့္

လူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ

ေဘး

အႏၱရာယ္မ်ားမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအား
အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂၈။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေျမဆီလႊာကို ပ်က္ဆီးေစသည့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာအသုံးျပဳ
ျခင္းကို အထူးစီမံခ်က္ခ်မွတ္၍ တားဆီးပိတ္ပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္
ေပးရမည္။
၂၉။ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားရွိ

စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ထိခိုက္မႈနည္းႏုိင္သမွ်နည္းေစၿပီး စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေစရန္အတြက္ ကုန္းျမင့္လယ္
ယာေျမမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။
၃၀။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသီးနွံအေပၚ မူတည္၍ ႏွစ္ရွည္စိုက္ပ်ိဳးေခ်းေငြ ထုတ္ေပးရမည္။
၃၁။ စုိက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ စက္မႈစီးပြားေရးစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။

28

စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအတြင္း ပင္လယ္ေရငံ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာတာတမံမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားရွိရမည့္

44

အျပင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အျခားလုိအပ္သည့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ
မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ဆိုလုိသည္။

6? jynfwGif;ae&yfpGef@cGmwdrf;a&Smifolrsm; (IDPs) ESifh
'kuQonfrsm; (Refugees) qkdif&m rl0g'rsm; (rl=urf;)
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ေနာက္ခံသမုိင္း
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၇-၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တုိင္းရင္သားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္
တာ (ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ (IDPs)29ႏွင့္
စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) ဆိုင္ရာမူဝါဒ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs) မွေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs) မွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔
အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ႏီွးေႏွာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာေသာမူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္း
သားလက္နက္ကိုင္
ENAC

ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး

အေျခစိုက္ရာေဒသမ်ားသုိ႔

မွ သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရွိ

(CSOs) ႏွင့္ (CBOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကာ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္
စြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔သို႔ကြင္း
ဆင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို ENAC မွ စုစည္း၍
ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုံနားလည္
မႈမ်ား (Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ (EAOs)၊ (EPPs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ေခါင္းစဥ္အလို္က္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ေမလ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရွိထားေသာ
မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထုိမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စာအုပ္အျဖစ္
ပထမ အႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲၿ့ ပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွငတ
့္ င
ုိ ္းမ်ားရွိ (EPPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊(CSOs)၊
(CBOs) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးသံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ျပည္နယ္မ်ား
ႏွင့္တုိင္းမ်ားမွ ရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုံနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္
(EAOs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔
(UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပ္အဖြဲ႔
ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရွိထား
ေသာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း

ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) နီးပါးျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္အနိ႒ာရံု၊ သဘာဝေဘးႏွင့္

အျခား ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား30 (IDPs)
ႏွင့္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) ယေန႔တိုင္ ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ဘဲ နယ္စပ္တစ္ေလ်ွာက္
29
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Internally Displaced Persons
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees) ဆိုသည္မွာ မိမိေနရပ္ဌာေနကို စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္
ေနရေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဆိုလိုသည္။
30

သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) ႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း
ေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ကိစၥကို အစိုးရအဆက္ဆက္က တာဝန္ယူေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္
အျပင္

၎တုိ႔၏အေျခအေန ပိုမိုဆိုးရြားလာရာ ျမန္မာျပည္၏

အဓိကအေျခခံလူမႈ

ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးရွိ
(IDPs) ႏွင့္ (Refugees) မ်ားသည္ မိမိဆႏၵအတိုင္း လုံျခဳံစြာ မိမိတို႔ျပန္လိုသည့္ မူရင္း
ေဒသသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္း (သုိ႔) အုပ္စုမ်ားေခါင္းပုံျဖတ္မႈ မျပဳႏုိင္
ေစရန္ႏွင့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစရန္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ (IDPs)ႏွင့္ (Refugees)
ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔မ်ားသည္္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ စစ္ေျပး
ဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) အေျခအေနမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ၾကရမည္
ျဖစ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္

ဖက္ဒရယ္ဒမ
ီ က
ုိ ေရစီျပည္ေထာင္စအ
ု တြငး္ အတူတကြ ၿငိမး္ ခ်မ္းစြာ ယွဥတ
္ ေ
ဲြ နထုင
ိ ္
ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား
(Refugees) သည္ ၎တို႔ အခြင့္အေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္ႏွင့္အညီ ေရရွည္
တည္တံ့သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ရရွိရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔ဆႏၵအတုိင္း
မူရင္းေဒသသုိ႔ ေဘးကင္းလုံျခဳံ၍ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေနထုိင္ရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား
၁။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား
(Refugees) အား က။ ျပည္တြင္းအေျခအေန ေကာင္းမြနလ
္ ာသည္ႏင
ွ ့္ ဂုဏသ
္ က
ိ ၡာရွစ
ိ ြာျပန္ႏင
ုိ ရ
္ န္

၂။

		

မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ၎တို႔၏ မူရင္းေဒသသို႔ေသာ္လည္း 		

		

ေကာင္း ၊ ေဆြမ်ိဳးရွရ
ိ ာအရပ္ေဒသသိ႔ေ
ု သာ္လည္းေကာင္း၊ တာဝန္ရသ
ွိ မ
ူ ်ား

		

စီစဥ္ေပးေသာေနရာမ်ားသို႔လည္းေကာင္း ျပန္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္

		

ေပးရမည္။

ခ။

႐ုပပ
္ င
ို ္းဆိင
ု ရ
္ ာ၊စိတပ
္ င
ို ္းဆိင
ု ရ
္ ာ၊ဥပေဒေၾကာင္းဆိင
ု ရ
္ ာမ်ားေထာက္ပရ
ံ့ ာတြင္

		

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား လုံးဝမျပဳလုပ္ရ။

ေနရပ္ျပန္လာမည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ စစ္ေျပး
ဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) အား အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊
ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပး
ရမည္။
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၃။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ လူမႈေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္တြင္းေန
ရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) မိမိ
ကိယ
ု မ
္ မ
ိ ရ
ိ ပ္တည္ႏင
ုိ ရ
္ န္ အနည္းဆုံး (၃) ႏွစ္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရမည္အ
့ ျပင္၎တိ႔ု
ကိုယ္တိုင္ ေရရွည္ရပ္တည္နိုင္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရမည္။ ၎အျပင္
အထူးအကူညီလိုအပ္သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အကူအညီ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။

၄။

လြတ္လပ္စြာသြားလာနိုင္ေရးႏွင့္

မည္သည့္လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္

မဆို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္၍ အကူအညီရယူႏုိင္ရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အကူအညီ
မ်ားသည္

ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းအျပင္

သက္ဆိုင္ရာေဒသႏွင့္ကိုက္ညီသည့္

အကူအညီေပးျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မူေဘာင္ႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား
(Refugees) ကို က။

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္မႈရရွိၿပီးမွသာ 		
လွ်င္ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အျပင္ အစိုးရ၊
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၎တို႔အား 		
လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈ အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ေပးရမည္။

ခ။

အပိုဒ္ (က) ပါ အေျခအေနသို႔မေရာက္ရွိမီ ၾကားကာလ၌ မိမိဆႏၵအရ 		
ေနရပ္ျပန္လိုသူမ်ားသည္ ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 		
ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးအျပင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပံ့ပိုး
ကူညီမႈႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ အကူအညီရယူႏိုင္ရမည္။

၂။

ေနရပ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ တိုင္ရင္းသားလက္နက္
ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္း
မ်ား၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား
(Refugees) ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား၊ ဒုကၡသည္အေရးေဆာင္႐ြက္ေနေသာ
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မျဖစ္မေန ပါ၀င္ရမည္။

၃။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား
(Refugees) အား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ အစီစဥ္မ်ား ခ်မွတ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါဝင္
သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာေဒသႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈရွိၿပီး နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
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၄။

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္---

က။ ျပည္တင
ြ ္းေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ြာတိမ္းေရွာင္သမ
ူ ်ား (IDPs) ႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကသ
ၡ ည္မ်ား
(Refugees) အတြက္လိုအပ္သည့္ အေျခခံလူမႈအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ 		
အျခားလိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ အာမခံမႈရွိမႈကုိ 		
ဖန္တီးေပးရမည္။
ခ။

ထိသ
ု စ
႔ ို စ
ီ ဥ္ေပးရာတြင္ ၎တိ၏
႔ ု ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွငလ
့္ မ
ူ အ
ႈ ဖြ႔ ဲ
အစည္းအဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

၅။

မိမိမူလေနထိုင္ခဲ့ေသာေဒသကို မျပန္နိုင္၊ မျပန္လိုပဲ ျပည္တြင္းရွိ အျခားတစ္ေနရာ
ရာသို႔ေနထိုင္လိုသူမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်မည့္ေနရာသည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္
ျမဲေသာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရသည့္ေနရာမ်ိဳး ျဖစ္ရမည္။

၆။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား

(IDPs)

ႏွင့္

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား

(Refugees) မွ က။ အေၾကာင္းတစုံတရာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိဆႏၵ(သို႔မဟုတ္) မိမိ		
ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိမူလေနထိုင္ခဲ့သည့္ 		
ေဒသတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ဆႏၵမရွိသူမ်ားအား၊ ျပန္လည္ေနရာ
ခ်ထားမည့္ေနရာသည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ 		
အျခား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏိုင္သည့္ေနရာမ်ိဳး ျဖစ္ရမည္။
ခ။ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ထိုေနရာမ်ားကို လက္ခံအတည္ျပဳရန္ ေကာင္းမြန္စြာ 		
ေလ့လာႏုိင္ခြင့္ရွိရမည္။
၇။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား
(Refugees) ၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အထူးဂ႐ုျပဳရမည့္အျပင္
တပ္မေတာ္အပါဝင္ မည္သည့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမဆို ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား
ကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ ထပ္မံသုံးစြဲျခင္း မျပဳရ။

၈။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊
မိဘမဲ့မ်ားကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အထူးဝန္ေဆာင္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လစ္
လ်ဴရႈျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္႐ြက္
ေပးရမည္။

၉။

နိုင္ငံေတာ္သည္ က။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs)ႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား
(Refugees)၏ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ရရွိထားေသာပညာေရးစနစ္မ်ား၊ 		
က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလက္မွတ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပး
ရမည္။
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ခ။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs)ႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား 		
(Refugees) ေနရပ္ျပန္လည္ေရာက္ရခ
ွိ ်ိနတ
္ င
ြ ္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏုင
ိ ္
ေရးအတြက္ အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည့္အျပင္ 		
ေက်ာင္းပညာေရးကို စံခ်ိန္စံႏႈန္းျပည့္မွီစြာ အထူးဂ႐ုျပဳေဆာင္႐ြက္ရမည္။
၁၀။

ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအေျခခ်ေနႏုိင္ရန္ ေနရပ္ျပန္ေရးေကာ္မတီအသီးသီးမွ ေဆာင္
႐ြက္ေပးေသာေျမေနရာမ်ားတြင္ ဆိုင္ရာေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ညိႇႏွိဳင္းၿပီး ပါဝင္
ပတ္သက္သူအားလုံး သေဘာတူအဆိုျပဳသည့္မူဝါဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

၁၁။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား

(IDPs) ႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) ၏ဆႏၵအရ မူလေနရာမ်ားတြင္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားႏိုင္ရန္

ထိုေနရာမ်ား၌

တပ္စခန္းမ်ား၊

အျခားအေျခခ်

ေနထိုင္သူမ်ားရွိပါက ရုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေပးျခင္း ျပဳရမည္။
၁၂။

ေနရပ္ျပန္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡ
သည္မ်ား (Refugees) အားလုံးကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေသခ်ာစြာ
စိစစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အျပည့္အဝသတ္မွတ္၍ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ႏွင့္ အျခား
လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေပးရမည္။

၁၃။

ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား
(Refugees) ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံး
ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးသည္အထိ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာအကူအညီေပးသည့္ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားသည္
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏွိဳင္းၿပီး အေထာက္အပံ႔မ်ားလုံေလာက္စြာ ဆက္လက္
ေပးရမည္။

၁၄။

ေနရပ္ျပန္ေရးအစီအစဥ္ကို ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္
ရာတြင္ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လြတ္ကင္းရန္အပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရးကို
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၎ကိုခ်ိဳးေဖာက္ပါက အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဒသခံတိုင္းရင္း
သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ

တရားဥပေဒစိုးမိုးသည့္ယႏၱရား

ထားရွိရမည္။
၁၅။

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးအစီအစဥ္ မစတင္မွီ
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူ (IDPs) မ်ားကို ဦးစြာစနစ္တက် ေနရာခ်
ထားၿပီး ျဖစ္ရမည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မိမိေနရပ္ရင္းသို႔ မျပန္နိုင္သူမ်ား
အတြက္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာ ခ်ထားေပးရမည္။

၁၆။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား

(IDPs)

ႏွင့္

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား

(Refugees) ျပန္လည္အေျခခ်မည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ေဒသခံမ်ားအၾကား
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးနားလည္မႈရွိရန္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ ျပန္လည္အေျခခ်
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ေနထိုင္သူမ်ားကို လက္ခံသည့္ေဒသခံေက်း႐ြာျပည္သူမ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာေစ

ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ၎တို႔ကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳေစရမည္။
၁၇။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား

(IDPs)

ႏွင့္

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား

(Refugees) ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးနစ္နာခ်က္မ်ားကို ကုသႏုိင္
မည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား

အျပည့္အဝလုပ္

ေဆာင္ေပးရမည္။
၁၈။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား

(IDPs)

ႏွင့္

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား

(Refugees) ျပန္လည္အေျခခ်ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာမႈထပ္မံ
မျဖစ္ ပြားေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာမက ၎တို႔ႏွင့္ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအရ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈရွိ
ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအပါဝင္ တာ၀န္ယူရမည္။
၁၉။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား

(IDPs)

ႏွင့္

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား

(Refugees) ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျခင္း (Monitoring
and Evaluation) စနစ္ ထားရွိရမည္။
၂၀။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ

(ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား)

(IDPs)

ႏွင့္

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) အတြက္ ၎တို႔မူရင္းစြန္႔ခြာခဲ့သည့္ေျမေနရာ
မ်ား ျပန္လည္ရရွိပိုင္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) မူရင္းျပည္နယ္တြင္းရွိ ျပန္လည္အစားထုိး
ေျမယာမ်ား ရပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။
၂၁။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား

(IDPs)

ႏွင့္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား

ထြက္ခြာခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမမ်ား လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ေ႐ြ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္လာ
သူမ်ားမရွိေစရန္

ကာကြယ္ေပးရမည္။ ထိုေနရာမ်ားသို႔ ျပည္တြင္းေ႐ြ႕ေျပာင္း

၀င္ေရာက္သူမ်ားရွိပါက ဖယ္ရွားေပးရမည္။
၂၂။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) စခန္းႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္း
မ်ားမွ ျပန္လာမည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမျဖစ္ပြားေရး၊ လူကုန္ကူးမႈ
မ်ားမျဖစ္ပြားေရးႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္း
မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

၂၃။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်ိဳးက်
ပါ၀င္ရမည္။

၂၄။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာ (IDPs) မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈႏွင့္ ဆိုင္
ေသာ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးသည့္အျပင္ သင့္ေတာ္ေသာ
နစ္နာေၾကးမ်ား ေပးရမည္။
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ေနာက္ခံသမုိင္း
ဤလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီဆင
ုိ ရ
္ ာမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္
၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ၊္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉-၂၀ ရက္ေန႔မ်ား၌ တိင
ု း္ ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ
(ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီဆင
ုိ ရ
္ ာ မူ၀ါဒ
အလုပရ
္ ေ
ံု ဆြးေႏြးပြတ
ဲ င
ြ ္

တုင
ိ း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ ္

ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရးအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား

(EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိင
ု း္ ရင္းသားႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား (EPPs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၊ လူထအ
ု ေျချပဳအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ အရပ္ဖက္လအ
႔ူ ဖြအ
႔ဲ စည္း
မ်ား (CBOs) မွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား ႏီးွ ေႏွာတိင
ု ပ
္ င္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ရရွလ
ိ ာေသာမူ၀ါဒ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ၊္ ေမလ ၃၀-၃၁ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တိင
ု း္ ရင္းသားလက္နက္
ကိင
ု ေ
္ တာ္လန
ွ ေ
္ ရးအဖြအ
႔ဲ စည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ားမွ ျပန္လည္သးံု သပ္ျပင္
ဆင္ျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ ၿ့ဲ ပီး ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ၊္ ေအာက္တဘ
ုိ ာလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ (CSOs)၊(CBOs)
ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သးံု သပ္ ျပင္ဆင္ျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ သ
့ဲ ည္။ ယင္းကဲသ
့ ႔ုိ သံးု သပ္ျပင္
ဆင္ျဖည္စ
့ က
ြ ၍
္ ရရွလ
ိ ာေသာ ဤမူၾကမ္းကို တိင
ု း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ ္ ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရး
အဖြအ
႔ဲ စည္းအသီးသီး

အေျခစိက
ု ရ
္ ာေဒသမ်ားသု႔ိ ENAC

မွသာြ းေရာက္ၿပီး

၎အဖြ႔ဲ

အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရပ
ိွ ဂ
ု ဳိၢ လ္မ်ား၊ ေဒသအတြငး္ ရွိ (CSOs)၊ (CBOs) ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားႏွင့္
ေတြဆ
႔ ေ
ုံ ဆြးေႏြးကာ သံးု သပ္ျပင္ဆင္ျဖည္စ
့ က
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားကို ၂၀၁၆ခုႏစ
ွ ၊္ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလ
အတြငး္ ျပဳလုပခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။ ထုသ
ိ႔ က
႔ုိ င
ြ း္ ဆင္းမႈျပဳလုပၿ္ ပီး ရရွလ
ိ ာေသာ ျပင္ဆင္ျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ ်က္
မ်ားကို ENAC မွ စုစည္း၍ ကြျဲ ပားသည္ျ့ ဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တရ
ူ းုိ မွား ျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ ်က္မ်ား
အတြက္ ဘုန
ံ ားလည္မမ
ႈ ်ား (Common Understandings) ရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္ (EAOs)၊ (EPPs)
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ ေခါင္းစဥ္အလိက
ု ္ ဖြစ
႔ဲ ည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပအ
္ ဖြဝ
႔ဲ င္မ်ား
ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ၊္ ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလုပရ
္ ေ
ံု ဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ခု ထပ္မျံ ပဳလုပ၍
္
ရရွထ
ိ ားေသာ မူ၀ါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထုမ
ိ ဝ
ူ ါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကုိ ၂၀၁၆ခုႏစ
ွ ္ ဇြနလ
္ တြင္ စာအုပအ
္ ျဖစ္
ပထမအႀကိမ္ ထုတေ
္ ၀ခဲၿ့ ပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွငတ
့္ င
ို း္ မ်ားရွိ (EPPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ (CSOs)၊
(CBOs) ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားႏွင့္ ႏွးီ ေႏွာေဆြးေႏြးသံးု သပ္ျပင္ဆင္ျဖည္စ
့ က
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားကုိ ၂၀၁၆
ခုႏစ
ွ ၊္ ႏု၀
ိ င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ ဇြနလ
္ အတြငး္ တြင္ ျပဳလုပခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။ ထုသ
ိ ႔ို ျပည္နယ္မ်ား
ႏွငတ
့္ င
ို း္ မ်ားမွ ရရွလ
ိ ာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့စ
္ က
ြ ခ
္ ်က္မ်ားကုိ စုစည္း၍ ကြျဲ ပားသည့္
ျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တရ
ူ းုိ မွားျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ ်က္မ်ားအတြက္ ဘုန
ံ ားလည္မမ
ႈ ်ား (Common Understandings) ရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္ ၂၀၁၇ခုႏစ
ွ ၊္ ၾသဂုတလ
္
၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္
(EAOs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလုးံ ညီၫတ
ြ ေ
္ သာတိင
ု း္ ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတအ
္ ဖြ႔ဲ
(UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလိက
ု ဖ
္ စ
႔ဲြ ည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပအ
္ ဖြ႔ဲ
ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္လည္စစ
ု ည္းသည့္ အလုပရ
္ ေ
ံု ဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ခု ထပ္မျံ ပဳလုပ၍
္ ရရွထ
ိ ားေသာ
မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
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နိဒါန္း
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ
ႏို္င္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္မူဝါဒမ်ားကို သံုးသပ္ရာတြင္ အစိုးရသည္ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒအရ မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္၍ ေထာက္ပ့ံကူညီေရးအစီအစဥ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္
မွ ခ်ဳပ္ကုိင္ျခင္းကုိ က်င့္သုံးလ်က္ရွိရာ၊ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအတြင္း
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္

အင္အားတိုးခ်ဲ႕ခ်လာျခင္း၊

သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား

ထုတ္ယူမႈႏွင့္ ေျမယာလုယက္မႈမ်ား တုိးျမင့္လာျခင္းကို ဦးတည္ေစပါသည္။ အကူအညီ
ေပးမႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏တည္ရွိၿပီးေသာ အေျခခံလူမႈအေဆာက္
အအုံႏင
ွ ့္ လူမဝ
ႈ န္ ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းမ်ား ထိခက
ို န
္ စ္နာေစပါသည္။ အစိုးရမွခ်မွတထ
္ ားေသာ
အကူအညီေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ ဘဝတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္
ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈွေစသည္။ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမ်ားတြင္ စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသအလိုက္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးမရွိျခင္း၊ ေဒသဦးေဆာင္မႈအပိုင္း အားနည္း
ျခင္းႏွင့္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ပံ့မႈ မျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚလာ
ေစသည္။ အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘာသာစကား၊
စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားခြင့္ကိုလည္း
လ်စ္လ်ဴရႈွေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ ေလၽွာ္ညီ
သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္၍ အေကာင္
အထည္ေဖာ္သြားရန္ အထူးလိုအပ္ေပသည္။

ဦးတည္ခ်က္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ

ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ တည္ရွိၿပီးေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏လူမႈေရးအေဆာက္
အအုံမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အားေကာင္းလာေစရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား
၁။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ (ၾကားကာလ) အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္
ထားမႈဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာမႈႏွင့္ သဟဇာတရွိသည့္မူကုိ အေျခခံရမည္။

၂။
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ႏုိင္ငံတကာကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏သေဘာ
ထားဆႏၵႏွင့္အညီ ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိသည့္မူကုိ အေျခခံရမည္။

၃။

လူသားခ်င္းဆိုင္ရာစာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တစ္စုံ
တစ္ဦးကို ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမရွိေသာ (Do No Harm Principle) မူကို အေျခခံ
ရမည္။

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မိမိတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာထားရွိရမည္။
က။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကူညီေထာက္ပ့ံမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ 			
မ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား(EAOs)
ေဒသခံတိုင္ရင္းသား ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္း 			
သား လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြဲၿပီး ပူးေပါင္းအေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။

ခ။

ျပင္ပေအဂ်င္စမ
ီ ်ားႏွင့္ အလွဴရွငမ
္ ်ားအေနျဖင့္ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္
ေတာ္လန
ွ ္ေရးအဖြဲအ
႔ စည္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သလ
ူ ထ
ူ မ
ု ်ားအပါအဝင္ေဒသႏၱ
ရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ေရးထိုးၿပီးမွ			
သာ ေဒသခံလူထုမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား အပါ 			
အ၀င္ေဒသခံတင
ို ္းရင္းသားမ်ား ကိယ
ု တ
္ င
ို က
္ ယ
ို က
္ ်စီမခ
ံ န႔ခ
္ ြဲ လုပ္ေဆာင္ေန
သည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အကူအညီမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့
မႈျပဳရမည္။

ဂ။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 			
နယ္ေျမအတြင္း လူသားခ်င္းစာန ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးရာ 			
တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၏ 			
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို လိုက္နာရမည္။

ဃ။

အထက္ပါမူဝါဒမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 			
ေတာ္လန
ွ ္ေရး အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကူညီ
ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ထိ 			
ေရာက္မႈရွိေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားရမည္။

၂။

ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမရွိေသာ (Do No Harm Principle) အေျခခံမူဝါဒမ်ားတြင္
တာဝန္ယူမႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ဆက္လက္ထည့္သြင္းသြားရမည္။

၃။

ျပန္လာမည့္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) ႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္း
ေရွာင္သူမ်ား (IDPs) သည္ ၎တို႔ပိုင္မူလေျမမ်ားကို ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိေစ
ရန္ႏွင့္ မူလေျမမရွိသူမ်ားအတြက္ အိမ္၊ၿခံေျမေနရာမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေျမမ်ားစီစဥ္
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ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မူလပိုင္ေျမမ်ားကိုျပန္လည္
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရရွိနိုင္ပါက ကာလတန္းဖိုးႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ သို႔မဟုတ္
အစားထိုးေျမေနရာ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။ မူလေျမျပန္ရ႐ွိရန္ မျဖစ္နိုင္သူမ်ား
အတြက္ စဥ္းစားရန္ လိုသည္။
၄။

ေဒသခံတိုင္ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏

သေဘာတူညီမႈႏွင့္အညီ

လူသားခ်င္းစာနာ

ေထာက္ထားမႈအကူအညီအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာလူမႈ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေထာက္ပံ့ႏိုင္ခြင့္၊ ရယူ
ပိုင္ခြင့္ရွိရန္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရမည္။
၅။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

ကူညီေရးမ်ားကို

အထူးအကူညီလိုအပ္ေသာ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္း
သူမ်ား၊ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ အထူးစီမံခ်က္မ်ားအျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။
၇။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကူညီေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးအျမတ္
ထုတ္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ မျဖစ္ေစရ။

၈။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး
တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ ရွိရမည္။
က။

ႏုိင္ငံတကာမွလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမွ 		
တိုက္ရိုက္စီမံဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

ခ။

ႏုိင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားကို ျပည္နယ္
အစိုးရမွလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အမွန္တကယ္အကူအညီလို
အပ္လ်က္ရွိသူမ်ားထံသို႔ ရာႏႈန္းျပည့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရရွိရန္စီစဥ္ေပး 		
ရမည္။ ေထာက္ပမ
ံ့ မ
ႈ ်ား ရာႏႈန္းျပည့ရ
္ မရ စစ္ေဆးေရးအဖြအ
႔ဲ စည္းကိလ
ု ည္း
ဖြဲ႔စည္းေပးရမည္။

ဂ။

ေနရပ္ျပန္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ စားဝတ္ 		
ေနေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကေသာ္ 		
လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထူးစီစဥ္ေဆာင္
႐ြက္ေပးရမည္။
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ေနာက္ခံသမုိင္း
ဤအခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁၁၂ ရက္ေန႔၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ အခြန္
ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္
ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
(EPPs) မ ွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၊ လူထအ
ု ေျချပဳအဖြအ
ဲ႔ စည္းမ်ား(CSOs)
ႏွငအ
့္ ရပ္ဖက္လအ
႔ူ ဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား (CBOs) မွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား ႏီွးေႏွာတိင
ု ပ
္ င္ေဆြးေႏြးၿပီး
ရရွိလာေသာ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔
အစည္း အသီးသီး အေျခစိုက္ရာေဒသမ်ားသုိ႔ ENAC မွသြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရွိ (CSOs)၊ (CBOs) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔
ဆံုေဆြးေႏြးသံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသို႔ ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္
မ်ားကို ENAC မွစုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္
မ်ားကုိ ဘုံနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ (EAOs)၊ (EPPs) မွ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍
ရရွိထားေသာ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထုိမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္စာအုပ္အျဖစ္ ပထမ
အႀကိမ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းမ်ားရွိ (EPPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ (CSOs)၊
(CBOs) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးသံုးသပ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျပည္နယ္
မ်ားႏွင့္ တုိင္းမ်ားမွ ရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိစုစည္း၍ ကြဲျပား
သည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုံနားလည္မႈမ်ား
(Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္
(EAOs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔
(UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပ္အဖြဲ႔
ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရွိထား
ေသာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခ
အေနႏွင့္

မူဝါဒမ်ားကုိသံုးသပ္ရာတြင္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊

တာ၀န္ယူမႈႏွင့္တာ၀န္ခံမႈ

မရွိျခင္း ၊ အဂတိလိုက္စားမႈရွိေနျခင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားႏွင့္ ဗဟို
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အစိုးရအၾကား အာဏာခြဲေ၀မႈမညီမွ်ျခင္း32၊ ဗဟိုႏင
ွ ့္ျပည္နယ္အၾကား တိက်ရွင္းလင္းေသာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမရွိျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႏၱရအဆင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္
ခံေသာ ယႏၱရားမရွိျခင္း စသည့္အေျခအေနတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခြန္ေကာက္ခံျခင္း
ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ယႏၱရားတစ္အံုလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနသည္။
ထိုေၾကာင့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာတြင္တိုင္း
ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း (EAOs) မ်ား အပါအဝင္ အစိုးရယႏၱရားတစ္စုံလုံးကို
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအတြက္ ဤမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္
သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္
ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏို္င္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္
ရပ္လံုး၏လူမႈဘ၀လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စနစ္က်သည့္ အခြန္
စည္းၾကပ္မႈစနစ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစိုး
ရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအၾကား အခြန္ေကာက္ခံမႈဆုိင္ရာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ခဲြေဝသုံးစဲြပုိင္ခြင့္အာဏာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခြဲျခားထားသည့္စနစ္
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား
၁။

အခြနဆ
္ င
ို ရ
္ ာစည္းၾကပ္ခင
ြ က
့္ ို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိးု ရမ်ား
ၾကားတြင္ ဖက္ဒရယ္မက
ူ အ
ို ေျခခံၿပီး ဥပေဒမ်ားကို သီးျခားျပဌာန္းရမည္။

၂။

အခြနဥ
္ ပေဒမူၾကမ္းကို တင္သင
ြ း္ သူမ်ားသည္ တိင
ု း္ ရင္းသားျပည္သလ
ူ ထ
ူ မ
ု ွ ေ႐ြး
ေကာက္တင္ေျမႇာက္လက
ုိ သ
္ မ
ူ ်ား ျဖစ္ရမည္။

၃။

ေကာက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည့္ အခြနေ
္ ငြမ်ားကို ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ၏
ု လူမဘ
ႈ ၀လံၿု ခံဳေရးႏွင့္ ဖြၿ႔ံ ဖိဳးတုးိ
တက္ေရးအတြက္ အသံးု ျပဳရမည္။

၄။

အခြနစ
္ ည္းၾကပ္ရာတြင္ အဂတိလက
ုိ စ
္ ားမႈမ်ား မ႐ွေ
ိ စရ။

၅။

ဝင္ေငြအနည္းအမ်ားအေပၚအေျခခံေသာ အခြနေ
္ ကာက္ခမ
ံ ႈ (Progressive Taxation)
ေပၚ အေျခခံၿပီး အခြနဆ
္ င
ုိ ရ
္ ာဥပေဒ ေရးဆြရ
ဲ မည္။

၆။

အခြနေ
္ ကာက္ခမ
ံ အ
ႈ ေပၚ တာ၀န္ယမ
ူ ၊ႈ တာ၀န္ခမ
ံ ႏ
ႈ င
ွ ့္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ ရွရ
ိ မည္။

၇။

အခြနဘ
္ ႑ာေငြမ်ားအား သံးု စြရ
ဲ ာတြင္ မွ်တ၍ မွနက
္ န္ထေ
ိ ရာက္စာြ သံးု စြရ
ဲ မည္။
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ဥပမာ - ဦးပိုင္ အျပင္ တျခားႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ ကုမၼဏီမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မည္သို႔ေသာ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ခြင့္ျပဳသည္ကိုအမ်ားျပည္သူသို႔
ခ်ျပမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မွရသည့္အခြန္ျဖင့္ ျပည္နယ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးကို ထိေရာက္စြာမေဆာင္႐ြက္ျခင္း။
32
ဥပမာ - ယခုလက္ရွိအခိ်န္တြင္ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္မႈအာဏာကိုသာ ဦးစားေပးေနၿပီး ျပည္နယ္/ တိုင္း
ေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀မႈလုံးဝမရွိပါ။
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မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

ျပည္နယ္အစိးု ရမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု စုးိ ရအၾကားတြင္ မွ်တမႈရေ
ိွ သာ
အခြန္ ေငြေကာက္ချံ ခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ခေ
ဲြ ၀ျခင္းဆုင
ိ ရ
္ ာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို
ေရးဆြသ
ဲ တ္မတ
ွ ရ
္ မည္။

၂။

အခြနစ
္ ည္းၾကပ္ရာတြင္ အဂတိလက
ုိ စ
္ ားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စာြ တိက
ု ဖ
္ ်က္မည္ဥ
့ ပေဒ
ႏွငယ
့္ ႏၱရား ထားရွရ
ိ မည္။

၃။

ျပည္နယ္အစိးု ရေအာက္တင
ြ ရ
္ ေ
ိွ သာ အခြနဆ
္ င
ို ရ
္ ာအစုးိ ရဌာနကို ဥပေဒအရထိေရာက္
စြာ

ေစာင္ၾ့ ကည္အ
့ ေရးယူႏင
ုိ သ
္ ည္အ
့ ဖြအ
႔ဲ စည္းကို အခြနဆ
္ င
ုိ ရ
္ ာအစိးု ရဌာနေအာက္

တြငမ
္ ဟုတပ
္ ဲ လြတလ
္ ပ္စာြ ထားရွရ
ိ မည္။
၄။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိးု ရတိအ
႔ု ေနျဖင့္ ေကာက္ခရ
ံ ႐ွသ
ိ ည့္
အခြနပ
္ မာဏႏွင့္ ထိအ
ု ခြနမ
္ ်ားအား က႑အလိက
ု ္ သံးု စြသ
ဲ ည္ပ
့ မာဏကုိ တိင
ု း္ ရင္းသား
ျပည္သလ
ူ ထ
ူ က
ု သိရပ
ိွ င
ို ခ
္ င
ြ ရ
့္ ရ
ိွ မည္။

၅။

အခြနႏ
္ င
ွ ပ
့္ တ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အခြငအ
့္ ေရးႏွငရ
့္ ပိင
ု ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ားကို လူထု
အလြယတ
္ ကူ သိရႏ
ိွ င
ို မ
္ ည္န
့ ည္းလမ္းကို အသုးံ ျပဳရမည္။

၆။

ျပည္နယ္အလိက
ု ္ သီးျခားအခြနစ
္ ည္းၾကပ္ရန္ဌာနႏွင့္ အခြနေ
္ ငြထန
ိ း္ သိမး္ ရန္ ဘဏ္
(စာရင္း) မ်ား ဖြငလ
့္ စ
ွ ထ
္ ား႐ွရ
ိ မည္။

၇။

ျပည္နယ္အဆင္တ
့ င
ြ ္ ျပည္နယ္အစိးု ရမွ ျပည္နယ္တင
ြ း္ တန္ဖးုိ ရွေ
ိ သာ စြမး္ အင္၊ တြငး္
ထြကသ
္ ယံဇာတ၊ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ၊႔ ကြၽန္းသစ္အပါအ၀င္ အဖိးု တန္သစ္မ်ား
အေပၚ လြတလ
္ ပ္စာြ အခြနမ
္ ်ား သတ္မတ
ွ ခ
္ င
ြ ႏ
့္ င
ွ ့္ တိက
ု ရ
္ က
ုိ ေ
္ ကာက္ခခ
ံ င
ြ ့္ ရွရ
ိ မည္။
ေကာက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည့္ အခြနေ
္ ငြမ်ားကို ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ၏
ု ဖြၿ႔ံ ဖဳိးတိးု တက္ေရးအတြက္ သုးံ စြဲ
ရာတြင္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈရစ
ိွ ာြ ျဖင့္ စနစ္တက်သုးံ စြရ
ဲ မည္။

၈။

ထိသ
ု အ
ု႔ိ ခြနဥ
္ ပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရာတြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းျခင္းမျပဳမွီ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ
တိင
ု း္ ရင္းသားျပည္သလ
ူ ထ
ူ ႏ
ု င
ွ ့္ အခြနဆ
္ င
ုိ ရ
္ ာ ကြၽမ္းက်င္သပ
ူ ညာရွငမ
္ ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး
ညိႇႏင
ႈိ း္ ကာ သေဘာထားရယူၿပီး အခြနဥ
္ ပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြရ
ဲ မည္။ ျဖည္စ
့ က
ြ ပ
္ င
ို ဆ
္ င
ို ္
မႈကို ထုတျ္ ပန္ေက်ညာျခင္းဆုင
ိ ရ
္ ာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဥပေဒတြင္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ေရး
ဆြရ
ဲ န္ လိအ
ု ပ္ပါမည္။

၉။

စီးပြားေရးရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ လ
ႈ ပ
ု င
္ န္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆင
ို ေ
္ သာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္
ဥပေဒမ်ားကို စနစ္တက်ခ်မွတၿ္ ပီး ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ ႏ
ႈ င
ွ ့္ တုက
ိ ရ
္ က
ို သ
္ က္ဆင
ို ေ
္ သာ ဝင္ေငြ
ခြနႏ
္ င
ွ ့္ အျမတ္ခန
ြ က
္ ုိ သင္ေ
့ တာ္ေသာ ရာခုင
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ ျဖင့္ ေကာက္ခရ
ံ မည္။

၁၀။ ေျမခြနမ
္ ်ားကို ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ အ
ႈ နည္းအမ်ားအလိက
ု ္ စဥ္းမ်ဥ္းတိက်စြာ သတ္မတ
ွ ၿ္ ပီး တိးု
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ျမႇငေ
့္ ကာက္ခရ
ံ မည္။

၁၁။ ရုးိ ရာဓေလ့ပင
ို ေ
္ ျမမ်ားကို ေျမခြနက
္ င္းလြတခ
္ င
ြ ျ့္ ပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ေျမအသုးံ ျပဳၿပီး ရရွိ
ေသာဝင္ေငြေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး အခြနေ
္ ကာက္ရမည္။
၁၂။ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားအတြက္ ေျမယာခြနႏ
္ င
ွ သ
့္ းီ ႏွခ
ံ န
ြ မ
္ ်ားအျပင္ အမွနတ
္ ကယ္မလုပ္
ကိင
ု ၊္ အသံးု မခ်ေသာ (ပလပ္ထားေသာ) ေျမယာမ်ားအေပၚ သီးျခားစည္းက်ပ္ခန
ြ ္
ေကာက္ခရ
ံ မည္။
၁၃။ ေျမယာမွနက
္ န္စာြ ပိင
ု ဆ
္ င
ုိ မ
္ ဳွ အေပၚ အစိးု ရမွ ေျမယာအငွားခ်ထားမူ (ေျမဂရမ္) မ်ားကို
အခမဲေ
့ ပးအပ္ရမည္။
၁၄။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စအ
ု စုးိ ရမွ ေကာက္ခရ
ံ ႐ွသ
ိ ည္အ
့ ခြနမ
္ ်ားကုျိ ပည္နယ္မ်ား၏ဖြၿ႔ံ ဖိဳး
တုးိ တက္မႈ လုအ
ိ ပ္ခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ မ်ွတစြာခြေ
ဲ ဝသံးု စြရ
ဲ မည္။ (Equalization
Payment ကုိ ရည္ၫန
ႊ း္ သည္)
၁၅။ ျပည္နယ္စည္းၾကပ္ခန
ြ ၊္ ဗဟိစ
ု ည္းၾကပ္ခန
ြ ္ ျခားနားခ်က္မ်ားအေရးႀကီးမႈ၊ အခြနေ
္ ကာက္
ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ သ
ု ရ
ိ ၿိွ ပီး ပူးေပါင္းပါ၀င္မရ
ႈ လ
ိွ ာေစရန္ ထိေရာက္စာြ
အသိပညာေပးရမည္။
၁၆။ ျပည္နယ္ဖၿံြ ဖိဳးတိးု တက္မဳွ အတြက္ အခ်ိဳ႕လုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ားအား အခြနက
္ င္းလြတခ
္ င
ြ /့္
အခြနသ
္ က္သာခြငက
့္ ုိ ကာလအတိင
ု း္ အတာတစ္ခု သတ္မတ
ွ ေ
္ ပးရမည္။
၁၇။ လူတင
ုိ း္ ပိင
ု ဆ
္ င
ုိ မ
္ ဳွ နွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကို မွနက
္ န္စာြ တင္ျပႏိင
ု ေ
္ အာင္ လုပေ
္ ဆာင္ရမည္။

အသြငက
္ းူ ေျပာင္းေရးၾကားကာလမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္(မူၾကမ္း) မ်ား
၁၈။ အသြငက
္ းူ ေျပာင္းေရးၾကားကာလတြင္

တိင
ု း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ ေ
္ တာ္လန
ွ ေ
္ ရး

အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားသည္ မိမတ
ိ သ
႔ုိ က္ဆင
ုိ ရ
္ ာနယ္ေျမတြင္ အခြနစ
္ ည္းၾကပ္ျခင္းမ်ားကို
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွငအ
့္ ညီ လုပေ
္ ဆာင္ရမည္။
၁၉။ ျပန္လည္ထေ
ူ ထာင္ေရးကာလတစ္ခသ
ု တ္မတ
ွ ၿ္ ပီး ျပည္နယ္မေ
ွ ကာက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္အ
့ ခြန္
ေငြ၏ ၆၀%မွ ၈၀%ရာခုင
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ ကို သက္ဆင
ို ရ
္ ာျပည္နယ္တင
ြ ရ
္ ေ
ိွ သာ ျပန္လည္ထေ
ူ ထာင္
မည္ေ
့ ဒသအတြက္ သုးံ စြမ
ဲ ည္။
၂၀။ ယခင္စမ
ီ က
ံ န
ိ း္ မ်ားမွရ႐ွသ
ိ ည့္ အခြနမ
္ ်ားထဲမွ အနည္းဆံးု (၆၀%) ကို သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာျပည္
နယ္မွ ခံစားပိင
ု ခ
္ င
ြ ႐
့္ ရ
ိွ မည္။
၂၁။ တိင
ု း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ အ
္ ဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားမွ

မိမတ
ိ ၏
႔ုိ

သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာနယ္ေျမတြင္

အခြနစ
္ ည္းၾကပ္ျခင္းကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွငအ
့္ ညီ လုပေ
္ ဆာင္ရမည္။
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ေနာက္ခံသမုိင္း
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔အထိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ
စင္တာ (ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒအလုပ္
ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs) မွ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိင
ု ္းရင္းသားႏိင
ု င
္ ံေရးပါတီမ်ား (EPPs) မွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွငက
့္ ယ
ို စ
္ ား
လွယ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(CBOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏီွးေႏွာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာေသာမူ၀ါဒ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး
အေျခစိုက္ရာေဒသမ်ားသို႔ ENAC မွသြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္
မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရွိ (CSOs) ႏွင့္ (CBOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကာ
သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါ
သည္။ ထုိ႔သို႔ ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ENAC မွ
စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုံ
နားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရွိႏုိင္ရန္ (EAOs)၊ (EPPs) ေခါင္းေဆာင္
မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရွိထား
ေသာ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထုိမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စာအုပ္အျဖစ္
ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းမ်ားရွိ (EPPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
(CSOs)၊ (CBOs) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြး သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား
ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းမ်ားမွရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိ စုစည္း၍
ကြဲျပားသည့္ျဖည့္ စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုံနားလည္
မႈမ်ား (Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉-၃၁ ေန႔
ရက္မ်ားတြင္ (EAOs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား
မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs)
ေခၚ အလုပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံ
ျပဳလုပ္၍ ရရွိထားေသာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနသည္ ေဒသခံျပည္
သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးမရွိပါ။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီး
မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆိုးရြားစြာျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။ အက်ိဳးဆက္
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အျဖစ္

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ပုိမုိဆုိးရြားလာျခင္း၊ တိုင္းျပည္၏

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာေစျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္၍ လူထုေထာက္ခံအားေပးမႈလည္း
က်ဆင္းေစသည့္အေျခေနသုိ႔ တြန္းပုိ႔ေနေပသည္။
လက္ရွိ ကုနသ
္ ယ
ြ ္ေရးလုပ
ု င
္ န္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ အ
ႈ တြက္ ျပ႒ာန္းသည္မ
့ ဝ
ူ ါဒမ်ားႏွင့္
ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏အသံမ်ား လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံထားရသည္
သာမက စီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထု
မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈ မရွိေပ။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားကုိ အက်ဳိးျပဳသည့္အျပင္တုိင္းျပည္
၏ (GDP) ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
မူဝါဒမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ခ်မွတ္အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။

ဦးတည္ခ်က္
ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္ေအာက္တြင္ တရားမၽွတမႈ႐ိွေသာ ကုန္
သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစနစ္ကို အေျခခံၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအားလုံး
ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ရန္ မၽွတစြာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္
ႏွံမႈမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။

အေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ား
၁။

ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖဳိးေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳမည့္
မူကုိ အေျခခံရမည္။

၂။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းသည့္
မူကုိ အေျခခံရမည္။

၃။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာမူကုိ အေျခခံရမည္။

၄။

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အေသးစား (မိသားစုတစ္
ႏုိင္တစ္ပုိင္) လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးသည့္မူဝါဒမ်ား ပါဝင္ရမည္။

၅။

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ လူထုပုိင္ဆုိင္မႈကုိ
အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားလုိက္နာမည့္မူကုိ အေျခခံရမည္။

၆။
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ႏုုိင္ငံျခားသုိ႔ ကုန္ေခ်ာတင္ပုိ႔ေရးႏွင့္
အေျခခံရမည္။

ျပည္တြင္းဖူလံုေရးကုိ

ဦးစားေပးေသာမူကုိ

၇။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒ ခ်မွတ္ရာတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္ (Human Resource) ဖြံ႔ၿဖိဳး
ေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ သံယံဇာတႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးက႑တုိ႔ကုိ
ဦးစားေပးသည့္မူကုိ အေျခခံရမည္။

၈။

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ေရရွည္က်န္းမာေရးနွင့္ လူမွဳေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္ေသာ
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကန႔္သတ္ေရးကုိ အေျခခံရမည္။

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ လက္ရွိေဒသအေျခအေနႏွင့္
မကုိက္ညီေသာ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဆုိင္းငံ့ကာလ
အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ရမည္။

၂။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလတြင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္
ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ား (Domestic Investment Laws and Foreign
Direct Investment Laws) ကုိ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကိုက္ညီ၍
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ကို
ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္။

၎ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီေသာ

ယခင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္

စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည္။

အေထြေထြမူ၀ါဒမ်ား
၃။

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ လူ
တန္းစားအလႊာအသီးသီးႏွင့္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိရမည္။

၄။

ျပည္နယ္တြင္ အႀကီးစားကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ျပည္
နယ္အစုိးရမွ သီးျခားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ေသာ္
လည္းေကာင္း ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ အျပည့္အဝရရွိေစေရးကို အာမခံ
ခ်က္ေပးရမည္။

၅။

ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္း
ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ခြဲေ၀ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခဲြပုိင္ခြင့္
ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာမ်ားကုုိ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ
စနစ္ႏွင့္အညီ ခဲြေဝေပးသည့္ တိက်သည့္ဥပေဒရွိရမည္။

၆။

ျပည္နယ္အစုိးရမွ

၎ျပည္နယ္၏ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို

ထိေရာက္စြာေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
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ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြန္အခစည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္၊ ထိန္း
သိမ္းခြင့္ႏွင့္ စီမံပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။
၇။

လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသအလုိက္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ား
ကုုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္။

၈။

ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားကုုိ (ျပည္တြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပသုိ႔ျဖစ္ေစ)
သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရမွ လြတ္လပ္စြာကူးသန္းေရာင္းဝယ္ခြင့္၊33 ကုန္သြယ္
ခြင့္ရွိရမည္။ ထိုနည္းတူ ျပည္နယ္အတြက္လုိအပ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသြင္းကုန္ပစၥည္း
မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရမွ လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ယူတင္သြင္းခြင့္ ရွိရမည္။
သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္
စုအစုိးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းေပးရမည္။

၉။

မိမိျပည္နယ္/တိုင္းမွ ထြက္ရွိေသာသယံဇာတ (သစ္ႏွင့္တြင္းထြက္) ပစၥည္းမ်ားကို
ႏိုင္ငံျခားသို႔ ကုန္ေခ်ာပုိ႔ကုန္အျဖစ္သာ ျပဳလုပ္ရန္ ဥပေဒေရးဆြဲျပဌာန္းရမည္။

၁၀။ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားအား သုံးစြဲရာ
တြင္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳရမည္။
၁၁။ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား
(Investment Laws and Policies Impact Assessments) ကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္
ထမ္းမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ
မ်ားအား အသိအျမင္ (Awareness) ဖြင့္ေပးရမည္။
၁၂။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပး
ရမည့္အျပင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ လုပ္အားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပည့္၀စြာ
အသုံးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးရမည္။ ယင္းသုိ႔ စီစဥ္ေပးရာတြင္ ေဒသခံအသက္
ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈမ်ားကို မထိခိုက္ေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္
ထြန္းေစရမည္။
၁၃။ တိုင္းရင္းသားလူထုလူတန္းစား

အသီးသီးအတြက္

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SME) ကုိ ဦးစားေပးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖင့္ ေဆာင္ရြက္
34

သြားရမည္။
၁၄။ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SME) ကုိ ပံ့ပုိးမည့္အစီအစဥ္မ်ား
ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအလုိက္ ေခတ္မီနည္း
ပညာရပ္မ်ား၊ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ ဘဏ္စနစ္မ်ား ထားရွိရမည္။
33
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ႏိုင္ငံတကာတြင္က်င့္သုံးလၽွက္ရွိေသာ အေကာက္အခြန္လြတ္၍ “လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ (Free Trade)”ကို ဆိုလုိျခင္းမဟုတ္ပဲ ၄င္း
ျပည္နယ္အစိုိးရမွ ကုုန္သြယ္ေရးအတြက္လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ (Economic Para Diplomacy)ကို ဆိုလုိသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္
“လြတ္လပ္စြာကုုန္သြယ္ခြင့္(Free Trade)”ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္လည္း ၎သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရ၏ လက္္ဝယ္တြင္သာရွိ
ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
34

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Small and Medium-sized Enterprises)

၁၅။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကဲ့သို႔ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို

ပုိမုိ

လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။
၁၆။ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားႏွငဆ
့္ င
ုိ သ
္ ည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏမ
ွံ မ
ႈ ်ားကို ျပည္နယ္သားမ်ား
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အကာအကြယ္ေပး ေျမေတာင္ေျမာက္ေပးရမည္။
၁၇။ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးကုိ အေျခခံေသာသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္
စုအစုိးရမွ မျဖစ္မေန ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။
၁၈။ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြျမဴေရးကုိ အေျခခံ၍ စက္မႈစီးပြားေရးစနစ္ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာ
ေအာင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။
၁၉။ အေျခအေနေပးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ၎ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အႀကီးစားစက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၂၀။ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးတို႔မွ လို
အပ္ေသာ ေစ်းကြက္မ်ား ရွာေဖြေပးရမည္။
၂၁။ ကုန္သြယ္ေရးကုိ ထိေရာက္စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္
ေရး၊

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္

သက္ဆိုင္သည့္

သတင္းႏွင့္နည္းပညာမ်ား

အေျခခံ

အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖန္တီးေပးရမည္။
၂၂။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈဘ၀အေပၚ တာ၀န္ယူမႈကုိ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
မစတင္မွီ ယင္းေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားလူထုကုိ ကနဦး အသိေပး၍ သေဘာတူညီမႈ
ရယူၿပီး ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂၃။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ စြမ္းရညျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အခြင့္
အလမ္းေပးျခင္း (Capacity Building and Empowerment) တို႔ကုိ ဦးစားေပး
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အဖဲြ႔အစည္း (သုိ႔) ေကာ္မတီတစ္ခုဖဲြ႔စည္းရမည္။ ထုိအဖဲြ႔အစည္း
(သုိ႔) ေကာ္မတီသည္ ဆုိင္ရာေဒသခံမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ေကာ္မတီ ျဖစ္ရမည္။
၂၄။ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုုိ
ဆန္းစစ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေရးယူကုိင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
တြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားပါဝင္မႈႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္
သြားရမည္။
၂၅။ စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္အညီ သဘာ
ဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)၊ လူမႈဘဝ
အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ/မရွိဆန္းစစ္ျခင္း (SIA)၊ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳး သက္
ေရာက္မႈရွိ/မရွိဆန္းစစ္ျခင္း (HIA)၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္
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မႈ

ရွိ/မရွိ

ဆန္းစစ္ျခင္း

(HRIA)35၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈဘဝအေပၚ

တာဝန္ယူမႈ [ဥပမာ-ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာျခင္း (CSR)36]
သစ္ေတာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း [ ဥပမာ-တရားမဝင္သစ္
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာသစ္ေတာႏွင့္ ကုန္သြယ္
ေရးဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (FLEGT)37၊ စီးပြားေရး ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမစတင္မွီ ယင္းေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုကုိ ကနဦး အသိေပး၍
လြတ္လပ္စြာ ႀကဳိတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း (FPIC)38စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမး္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂၆။ အကာအကြယ္ျပဳေရးယႏၱရား39 (Protection Mechanism) ႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေရး
ယႏၱရား40 (Community Driven Grievance Mechanism) ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္
ရာတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု ပါဝင္ရမည္။
၂၇။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္
အတြက္ ခုိင္မာသည့္ဥပေဒမ်ား ထားရွိရမည္။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (Human Rights Impact Assessment)

35

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈဘဝအေပၚတာဝန္ယူမႈ (Corporate Social Responsibility)

36

သစ္ေတာႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)

37

လြတ္လပ္စြာ ႀကဳိတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္း (Free, Prior and Informed Consent)

38

“အကာအကြယ္ျပဳေရးယႏၱတရား (Protection Mechanism)”ဆိုသည္မွာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာလူ႔

39

အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (ဥပမာ-အလုုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား)ကို ကာကြယ္ရန္ တိက်သည့္ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ကာ ၄င္းကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ တရားစီရင္ေရးယႏၱတရားကို ဆိုလုိသည္။
“ျပန္လည္ကုစားေရးယႏၱရား (Community Driven Grievance Mechanism)” ဆိုသည္မွာ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္

40

နစ္နာ ခဲ့ရေသာ ေဒသခံဌာေနလူထု (သို႔) ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအတြက္ ၎ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အစုုအဖြဲ႔(သုိ႔)လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ
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ျပန္လည္ ေပးေလၽွာ္ျခင္း(သို႔) ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကုစားသည့္ယႏၱရားကို ဆိုလိုသည္။

10? opfawmESifh obm0ywf0ef;usifqkdif&m
rl0g'rsm; (rl=urf;)
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ေနာက္ခံသမိုင္း
ဤသစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား (မူၾကမ္း)သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ဒီဇင္ဘာလ ၉-၁၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပသည့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ (Environment: Forest and Protected Areas; and Energy) အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာသည့္
မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္
လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs)၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာ
မိတ္အဖြဲ႔ (UNA) ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ပါဝင္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး
အၾကံျပဳခဲ့သည္။
ထုိသုိ႔ ရရွိလာေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုံနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ (EAOs)
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔ (UNA)
ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္
ျပည္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရွိထားေသာ မူဝါဒ
အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအပိုဒ္ (၃၇) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္
ေျမေပၚေျမ ေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ သယံဇာတအားလုံး၏ မူရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္
ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါအခ်က္ေၾကာင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္
မွားယြင္းေသာမူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျဖစ္လာေစသည္။ လက္ရွိ ဥပေဒမူေဘာင္
အတြင္းတြင္လည္း တိက်ျပည္စုံမႈမရွိသည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို
ကိယ
ု စ
္ ားမျပဳဘဲ အခ်ိဳဥ
႔ ပေဒမ်ားသည္ တစ္ခုႏင
ွ တ
့္ စ္ခု ဆန႔က
္ ်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည္(ဥပမာ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္းဥပေဒႏွင့္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ သစ္ေတာဥပေဒ)။ ထို႔ျပင္
တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား၏ သစ္ေတာႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာစီမံခန္႔ခြဲ
မႈကို ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မလိုက္နာျခင္းမ်ား ေတြ႔ရွိရသည္။ ျပည္သူလူထု
မ်ား၏ သစ္ေတာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အသိအျမင္အားနည္းျခင္း၊ ပတ္၀န္း
က်င္ကို ထိခိုက္ေစေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သစ္
ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးျခင္းကုိမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ အက်ိဳး
ဆက္အျဖစ္ သဘာဝေတာရိုင္းတိရိစာၦန္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လာသည့္အျပင္ သဘာဝပတ္
ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရအရင္းျမစ္မ်ား ဆိုးရြားစြာပ်က္စီးလာၿပီး ျဖစ္သည္။
ဓါတုေဗဒ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အလြန္အကြ်ံသုံးစြဲျခင္း၊ သဘာ၀တြင္းထြက္မ်ားကို
အလြန္အကြ်ံထုတ္ယူျခင္း၊ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား (ဥပမာ-ေရကာတာ) ႏွင့္အႀကီးစား
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စိုက္ပိ်ဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ သစ္ေတာႏွင့္ေဂဟစနစ္ အပါ

အဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးလ်က္ရွိရာ ရာသီဥတုသည္လည္း ေဖာက္
ျပန္လာၿပီး ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္းေကာင္း၊

ၾကားကာလ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္လည္းေကာင္း တိုင္းရင္းသားလူထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ အက်ဳိး
ျဖစ္ထြန္းမည့္သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္လာၿပီး၊ ၎
မူဝါဒမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္အစား တိုင္းရင္းသားလူထုပုိင္ (People Ownership)
အေျခခံမူျဖင့္ ခ်မွတ္မွသာ ႏိုင္ငံကုိအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ သစ္
ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို လူထုက ပါဝင္ခ်မွတ္ဆုံးျဖတ္ခြင့္၊
စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္အသုံးျပဳခြင့္တို႔ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူသားႏွင့္အျခားသတၱ၀ါအားလုံးအတြက္ အစာ
ေရစာဖူလုံေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းကို ေလးစားလိုက္နာ၍ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အာမခံေပးသည့္
သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။

အေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ား
၁။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုကုိ ဗဟိုျပဳသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္မူကုိ အေျခခံရမည္။

၂။

သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆင
ို ရ
္ ာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ တိင
ု ္းရင္းသားမ်ား၏ယဥ္
ေက်းမႈထုံးတမ္းစဥ္လာကို အေျခခံရမည္။

၃။

သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳရမည္။

၄။

သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္တာ၀န္ခံမႈ ရွိရမည္။

၅။

သစ္ေတာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမ်ားကို ပညာေပးျခင္းႏွင့္သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္းတိ႔ုကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္ မူဝါဒမ်ားပါဝင္ရမည္။

မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ျခင္းတို႔အပါအ၀င္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရ
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ႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုထံတြင္ အျပည့္အ၀ရွိရမည္။
၂။

သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာ
တြင္လည္းေကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္သုံး
သပ္ဆန္းစစ္ရာတြင္လည္းေကာင္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမွ တိုက္ရိုက္
ပါ၀င္ရမည္။

၃။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးထမ္းဥပေဒအရ တည္ရွိေနသည့္
တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေနေသာေက်းရြာပုိင္ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္
သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ၿပီး လုိအပ္
သည့္ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေပးရမည္။

၄။

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ရုိးရာဓေလ့အရ တည္ရွိေနၿပီးေသာ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အကာအကြယ္ေပး၍ ျမႇင့္တင္ေဆာင္
ရြက္သြားရမည္။

၅။

ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ ရွိရမည္။ လက္ရွိ
သစ္ေတာႏွင့္ သဘာပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္
စစ္ေဆးၿပီး ျပည္သူမ်ားကုိ အက်ိဳးမျပဳသည့္ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္။

၆။

သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္
ေဆာင္ရာတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳ
ရမည္။

၇။

သစ္ေတာႏွင့္ေဂဟစနစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲၿပီး အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရမည္။

၈။

ႏိုင္ငံတကာအစျပဳေသာ စီမံကိန္းမ်ား (REDD and FLEGT) လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔မ်ား (stakeholders) ႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု
မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္။

၉။

လက္ရွိ သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းေျမဧရိယာမ်ားကုိ ထပ္မံတုိးခ်ဲ့ျခင္းျပဳလုပ္လုိပါက ေဒသ
ခံျပည္သူလူထုအားလုံးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ သေဘာ
တူညီမႈရၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၁၀။ လက္ရွိသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း ေျမဧရိယာမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္အရ ပယ္ဖ်က္ရာတြင္
ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍သေဘာ
တူညီမႈရၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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၁၁။ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားမွ တင္ျပလာပါက သစ္ေတာေျမ ေဘးမဲ့ေတာေျမ၊ ေျမ

လြတ္ ေျမရုိင္းမ်ားကုိ အေသအခ်ာ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး သစ္ေတာ၊ေဘးမဲ့ေတာ
ေျမ၊ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းေျမမွ ကင္းလြတ္ျပဳၿပီး ပုဂၢလိကပိုင္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပး
ရမည္။
၁၂။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၊ ေလထု၊ ေရထု ထိခိုက္
ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေရအရင္း
အျမစ္ဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းအေကာင္
အထည္ေဖာ္ရမည္။
၁၃။ သဘာဝသစ္ေတာမ်ားကို ဖ်က္ဆီး၍ အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရမည္။
၁၄။ ထင္းႏွင့္ မီးေသြးေလာင္စာမ်ားအစား အျခားပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈကို ေလ်ာ့နည္း
ေစေသာေလာင္စာမ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာ၍ ပံ့ပိုးကူညီရမည္။
၁၅။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ သစ္ေတာျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီစဥ္မ်ားသည္
တိုင္းရင္းသားလူထုအေျချပဳ တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္မ်ား
ကုိ အားေပးကူညီ၍ ၄င္းတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ သစ္ေတာျပန္လည္စုိက္
ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သုံးစြဲပုိင္ခြင့္အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ရမည္။
၁၆။ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ၿပီးျပည့္စုံေသာ ဥပေဒႏွင့္ယႏၱရားမ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္းၿပီး ထိေရာက္စြာ အေကာင္
အထည္ ေဖၚရမည္။
၁၇။ ပ်က္စီးသြားေသာ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ျပန္လည္ကုစားသည့္
အစီအစဥ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုပါ၀င္ႏုိင္သည့္ယႏၱရား ထားရွိရမည္။ ထိခိုက္
နစ္နာမႈအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပန္လည္ကုစားေပးရမည္။
၁၈။ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေက်ာင္းသင္ရိုးၫႊန္း
တမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျပဌာန္းၿပီး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔
ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၁၉။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အေျခခံ၍ ေဒသခံျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ အေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ Ecotourism

ရုကၡ

ေဗဒဥယ်ာဥ္၊ တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္တုိ႔ကို အားေပးျမႇင့္တင္ရမည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္(မူၾကမ္း)မ်ား
၂၀။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အလြန္အကြ်ံထိခုိက္
ေနသည့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ

သစ္ထုတ္ယူသည့္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္

အျခားေသာစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကုိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ား လြတ္လပ္
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စြာ ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ၿပီး ရပ္ဆုိင္းသင့္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းရမည္။
၂၁။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလတြင္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း

မ်ားက်င့္သုံးေနေသာ သစ္ေတာဆုိင္ရာမူ၀ါဒဥပေဒမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာဆုိင္ရာစီမံခန္႔
ခြဲမႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္
လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေနရာတြင္ ၎တို႔ႏွင့္ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူညီ
ခ်က္ရယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂၂။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလတြင္ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားႏွစ္ဘက္စလုံးမွ လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ
ကမကထျပဳေဆာင္ရြက္သည့္ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္။
၂၃။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သစ္ေတာ
ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး လုပ္
ေဆာင္ရမည္။
၂၄။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား(Refugees) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မၿပီးဆုံးမွီ ၎တို႔၏ မူလေျမေနရာတြင္
သဘာ၀နယ္ေျမအသစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ လုံးဝေရွာင္က်ဥ္ရမည္။
၂၅။ လတ္တေလာႏွင့္ၾကားကာလအတြက္ မူ၀ါဒျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ကုစား
ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲျပ
ဌာန္းရမည္။
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ေနာက္ခံသမိုင္း
ဤစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္
ဘာလ (၉-၁၁) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ (Environment: Forest and Protected Areas; and Energy) အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာသည့္
မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

(EAOs)၊

တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစုဖြဲ႔ထား

သည့္ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔ (UNA) ႏွင့္ လူထု
အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြအၾကံျပဳခဲ့သည္။
ထုိသုိ႔ရရွိလာေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုံနားလည္မႈမ်ား (Common
Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ (EAOs)
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔ (UNA)
ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္
ျပည္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရွိထားေသာ မူဝါဒ
အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးစားေရကာတာႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံ စြမ္းအင္စီမံ
ကိန္းေၾကာင့္ (ဥပမာ-ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္ အမွတ္-၁၊ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္း)
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုး၀ါးစြာထိခိုက္ေစျခင္း၊ ရာသီဥတုဆိုးရြားစြာ ေဖာက္ျပန္လာျခင္း၊
ေရလြမ္းမိုးမႈျဖစ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမပ်က္စီးျခင္း၊ ေရညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား
ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးကို ဆိုး၀ါးစြာထိခိုက္ေစျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ ေလွ်ာ့နည္း
လာျခင္း၊ ေရသယံဇာတ ဆုံးရႈံးျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေျမယာသိမ္း
ဆည္းမႈႏွင့္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။
အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္

မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္းႏွင့္

ျမန္မာလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္စီမံကိန္း

(National Electricity Master Plan and National Electrification Plan) ႏွင့္ စြမ္းအင္
ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ဗဟိုမွခ်မွတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေဒသခံတိုင္းရင္း
သားမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈ မျပဳလုုပ္သည့္အျပင္ ၎တို႔မွပါ၀င္ခြင့္မရွိျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးမွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္း သားမ်ားလိုလားသည့္ သယံဇာတႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒသည္
ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအျဖစ္၊ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ
ႏိုင္ငံေရးအရ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားကို စိုးမိုးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လာရာ အစိုးရ
တပ္မေတာ္ႏွင့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားၾကား

တိုက္ပြဲမ်ား

ဆက္ လက္ျဖစ္ပြားၿပီး ေရရွညတ
္ ည္တခ
ံ့ င
ို ္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခက
ို လ
္ ာျခင္း၊စြမ္းအင္
ထုတ္လုပ္သည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုတို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ အမ်ိဳး
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သမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားကက်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးတိတ
႔ု င
ြ ္ ပိမ
ု ဆ
ို ိုးက်ဳိးခံစားရျခင္း၊

ေဒသ ခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္းစည္းစိမ္ႏွင့္ လုံျခဳံေရးကို ၿခိမ္း
ေျခာက္လာျခင္း၊ ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားျပႆနာ အပါအ၀င္ မလိုလားအပ္ေသာ လူမႈ
ေရး ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ထိခိုက္ေစျခင္း (ဥပမာ- စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရ
ကာတာ ဖြင့္ပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္
စီးျခင္း) ျဖစ္လာသည္။
လက္ရွိ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္းသည္ ပု႔ိကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း
အတြက္သာျဖစ္၍ ျပည္တြင္းအတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ပံ့ပိုးမႈသည္ ၎လုပ္ငန္း၏ အစိတ္
အပိုင္းအနည္းငယ္သာ ျဖစ္သည္။

အမ်ားအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈသည္

အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားမွ ရရွိသည္။ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္
ႏွင့္ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ကသ
ဲ့ ႔ို အထင္ကရၿမိဳႀ႔ ကီးမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးသည္ပ
့ င္မ
ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္တိုင္စနစ္ကို အသုံးျပဳေသာေၾကာင့္ ရပ္ရြာအမ်ားစုျဖစ္ေသာ
အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္တိုင္ မေရာက္ရွိေသာေၾကာင့္
လွ်ပ္စစ္မီးမရဘဲ ရွိေနသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္းေကာင္း၊ ၾကားကာလ
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္လည္းေကာင္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတရပ္လုံးအတြက္
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္လုိအပ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားလိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့
ေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ စြမ္းအင္မူ၀ါဒ ျဖစ္ေပၚလာရန္။

အေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ား
၁။

စြမ္းအင္ရရွိေရးသည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္အတြက္ ၎ကုိ တိုင္းရင္း
သားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး မွ်တစြာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ သုံးစြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ မူဝါဒမ်ား
ကုိ အေျခခံရမည္။

၂။

စြမ္းအင္မူ၀ါဒမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္အညီ ေရးဆြဲ
ရမည္။

၃။

စြမ္းအင္မ၀
ူ ါဒမ်ားသည္ ေရရွညတ
္ ည္တံ့ေသာဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳရမည္။

၄။

စြမ္းအင္မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါ၀င္ၿပီး

တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ ရွိရမည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊
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၅။

စြမ္းအင္မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္
အညီ ျဖစ္ရမည္။

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ မူဝါဒမ်ား
၁။

တည္ရွိေနေသာ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာစီမံကိန္းမ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဒသခံတိုင္း
ရင္းသားျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ျပန္လည္
သုံးသပ္၍ ရပ္ဆိုင္းသင့္သည္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရမည္။

၂။

လတ္တေလာအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနေသာ စြမ္းအင္စီမံကိန္းအားလုံးကုိ
ရပ္ဆုိင္းၿပီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈ

ရယူၿပီးမွသာ

ဆက္လက္အေကာင္

အထည္ေဖာ္သင့္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
၃။

ၾကားကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအတြင္း စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္
ေဆာင္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ေဒသခံ
တိင
ု ္းရင္းသားျပည္သလ
ူ ထ
ူ မ
ု ်ားႏွင့္ ညိႇႏင
ိႈ ္းတိင
ု ပ
္ င္ၿပီး သေဘာတူညခ
ီ ်က္ရယူရမည္။

အေထြေထြမူဝါဒမ်ား
၁။

စြမ္းအင္မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုင္းရင္း
သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ရမည္။

၂။

စြမ္းအင္ပိုင္းဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀ခံစားခြင့္တုိ႔ကုိ ျပည္ေထာင္
စုႏင
ွ ့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား တိက်စြာ ခြဲေ၀ႏိင
ု ရ
္ န္အတြက္ ဖြစ
႔ဲ ည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒတြင္
တိက်စြာ ေရးဆြဲျပဌာန္းရမည္။

၃။

ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎ျပည္နယ္အတြင္း စြမ္းအင္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ
စီမံခန္႔ခြဲမူအာဏာ အျပည့္အဝရွိရမည္။ ျပည္ေထာင္စုရွိ အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ စြမ္းအင္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္။

၄။

ျပည္ပသုိ႔ ထုတ္ေရာင္းေနေသာ စြမ္းအင္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ျပည္တြင္း
ဖူလုံေရးကုိ ဦးစားေပးရမည္။

၅။

ႏုိင္ငံအတြင္း စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း
ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းအဆင့္တိုင္းတြင္ ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိရမည္။
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၆။

ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အေသးစားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ
စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကို အားေပးသည့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားကို တိုင္း
ရင္းသားမ်ားအား ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ ေရးဆဲြျပဌာန္း၍ ဦးစားေပး
လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၇။

စြမ္းအင္ဆုံးရႈံးေနသည့္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာစြမ္းအင္ ျဖန္႔ျဖဳးသည့္စနစ္မ်ားကုိ
အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ရမည္။ စြမ္းအင္ကို ျပည္နယ္အလိုက္ သာတူညီမွ်စြာ ျဖန႔္ျဖဴး
ရမည္။ (ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရန္)

၈။

ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ ထုတ္လုပ္မည့္ လ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အားလုံးကုိ လုံးဝရပ္တန္႔ရမည့္
အျပင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ႀကီးမားစြာထိခိုက္
ႏွစ္နာေစႏိုင္ေသာ လက္ရွိစြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္ ရပ္ဆုိင္းရမည္။

၉။

စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္
ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ဆန္းစစ္ခ်က္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈဆန္းစစ္ခ်က္တို႔
ကို ပဏာမေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား လြတ္လပ္စြာႀကဳိတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူ
ျခင္း (Free, Prior and Informed Consent) ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၁၀။ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တရားမွ်တမႈ၊ တာ၀န္ယူ၊
တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ
အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၁။ ထုတ္လုပ္ထားသည့္စြမ္းအင္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ ေရရွည္တည္တံ့
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အသုံးျပဳရမည္။
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တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
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ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

83

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း
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