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 ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑ 
အလုိက္မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္း 
သားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္း (EAOs) မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီ 
(EPPs) မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္း (CSOs) မ်ား 
ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္း (CBOs) မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ 
တြင္းျပည္ပကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ-ျပည္ေထာင္စု 
ျမန္မာႏုိင္ငံ (ENAC) ကုိယ္စား မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္႐ိွပါေၾကာင္း  ဦးစြာေျပာၾကားလုိပါသည္။ 
 ၎အျပင္ ENAC အဖြ႔ဲဝင္မ်ား EAOs ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ အကူအညီေပးခဲ့ၾကေသာ EAOs ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ CSOs/CBOs   
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ (၇) ခုႏွင့္ စစ္ကုိင္း၊  တနသာၤရီတုိင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အကူအညီေပးခဲ့ၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးပါ 
တီ (PPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CSOs/CBOs ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္း အစုိိးရတာဝန္ရိွသူမ်ား 
အားလံုးကုိ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္႐ိွပါသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မႈ 
ျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိကသက္ဆုိင္ရာအစုအဖြ႔ဲမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ EAOs မ်ား၊ PPs မ်ား၊ CSOs/
CBOs  အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား မူဝါဒဆုိင္ရာတူညီ 
ေသာ ဘံုနားလည္မႈမ်ားရိွရန္ အေရးႀကီးသည့္အေလ်ာက္ ENAC အေနျဖင့္ ဤမူဝါဒမ်ား 
ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
 ENAC ဘုတ္အဖြ႔ဲ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ဤမူဝါဒမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ေအာက္ေျခမွအထက္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္နည္းႏွင့္ အားလံုးပါဝင္သည့္မူကုိ အေျခခံပါသည္။ ၎ 
အေျခခံမူျဖင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္စု 
စည္းသည့္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ စသည့္အဆင့္ဆင့္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ မတူကြဲျပား 
ေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးမ်ားမွအျမင္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္လာႏုိင္ေအာင္ လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုရရိွထားေသာက႑အလုိက္ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
(၁၁) ခုသည္ မူၾကမ္းအဆင့္သာျဖစ္ၿပီး ပုိမုိျပည့္စံုသည့္မူဝါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ရန္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။
 ENAC အေနျဖင့္ ဤမူဝါဒမ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ အခန္း 
က႑တြင္ရိွၿပီး EAOs အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ PPs အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ CSOs/CBOs အဖြ႔ဲအစည္း 
မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ စုေပါင္းအၾကံျပဳေရးသားထားသည့္အတြက္
အားလံုးပူးေပါင္းပုိင္ဆုိင္သည့္ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ဤ 
မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြး 
ေႏြးပြဲမ်ား၊  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 
ကိရိယာတစ္ခုသဖြယ္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။

  ဇုိသုန္းမႈန္
  အလုပ္အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ
  တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ)

1



3333

trSmpm
 အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ 
က႑ အလိုက္ ဤမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ႏွင္႔ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသိုု႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ပါဝင္မည့္ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား မူဝါဒဆုိင္ရာ 
တူညီေသာဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရိွ ရန္အတြက္ တုိင္းရင္း
သားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ) မွ (၂) ႏွစ္ၾကာ အလုပ္ရံု 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ရရိွလာေသာ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလူ
မ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာႏွင့္အတူ အဖက္ဖက္မွပါဝင္ကူညီခဲ့ၾကေသာ လူပုဂၢိ ဳလ္မ်ားႏွင့္ 
အဖြ႔ဲအစည္းအသီသီးမ်ားအား ညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ 
(United Nationalities Federal Council - UNFC) ကုိယ္စား ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါသည္။
 ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀လိုက္ေသာမူၾကမ္း (၉) ခုကို လူထုသို႔ခ်ျပရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ 
ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပဳစုရာတြင္ျဖစ္ေစ 
အလ်ဥ္းသင့္သလို အသံုးျပဳသြားရန္ (UNFC) ၏ ဇြန္လ (၁-၃)၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊  အလုုပ္အမႈ
ေဆာင္အစည္းေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
 ဤမူ၀ါဒမူၾကမ္း (၉) ခုကို ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 
လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး 
၎တို႔၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္ လာသည့္အတြက္  ပိုမိုျပည့္စံုေသာမူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
ျဖစ္လာပါသည္။ ထို႔အျပင္ အသစ္ေရးသားထား ေသာ မူ၀ါဒ (၂) ခုကို ထပ္မံျဖည့္ထားသည့္အတြက္ 
ယခုဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေ၀သည့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္
ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလိုက္ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) စာအုပ္တြင္ 
က႑အားျဖင့္ ပို မို ျပည့္စုံလာသည့္အျပင္ ကိုယ္စားျပဳမႈအပိုင္းမ်ားတြင္လည္း ပို မို 
က်ယ္ျပန္႔လာပါသည္။ အျခားက႑မ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ားကုုိလည္း ဆက္လက္ေဖာ္
ေဆာင္သြားရန္ အၾကံ ျပဳလိုပါသည္။  
 ဤမူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေတာင္းဆုိေနသည့္ 
တန္းတူအခြင့္အေရး အတြက္ က႑အားလံုးဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္က႑ 
(၁၁) ခုကို စတင္ႏုိင္ၿပီးဟု ဆိုႏိုင္ ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) မ်ားသည္ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား အဆင့္တိုင္း
တြင္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြရဲာတြင္
လည္းေကာင္း  အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ဟု ျမင္ပါသည္။  
    
 
            ႏုိင္ဟံသာ
 ဥကၠဌ
 ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) 

 ဥကၠဌ၊ ဘုတ္အဖြဲ႕
 တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ)

ျမင္ပါသည္။  
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2



33

trSmpm
 အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံ 
သင့္ေသာက႑အလိုက္ ဤမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ၾကမည့္ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကား မူဝါဒ 
ဆုိင္ရာ တူညီေသာဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရိွရန္အတြက္ 
တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ) မွ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားျဖင့္ (၂) ႏွစ္ၾကာေဖာ္ေဆာင္ ၿပီးမွ ရရိွလာေသာ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) (၁၁) ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
မိမိတို႔စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္ (United Nationalities 
Allaince- UNA) အေနျဖင့္ ဤ မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အစကတည္းက ပါ၀င္ 
လာသည့္အဖြ႔ဲအစည္းျဖစ္ၿပီး ယခုဤမူၾကမ္းမ်ားကို (UNA) က မူအရ လက္ခံအတည္ျပဳ 
ထားပါသည္။ 
 ဤမူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားသည္ တန္းတူေရးအေျခခံျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေဆာက္ရန္ ႀကဳိးစားေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး 
အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္  မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 
ေထာင္စုစနစ္ေအာက္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ျပည္နယ္အတြက္ က႑အလိုက္ 
သင့္ေတာ္မည့္ ေပၚလစီမ်ားကို ခ်မွတ္ထားႏိုင္မွသာ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရွင္းလင္းစြာ ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤမူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ 
ယင္းသို႔ေသာ ေပၚလစီမ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ယံုၾကည္ 
ပါသည္။
 ၎မူ၀ါဒကို ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ၎တို႔ 
၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူခဲ့သျဖင့္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုယ္စားျပဳမႈ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေသာ ေပၚလစီမူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ဤမူ၀ါဒ 
သည္ က်ေနာ္တို႔တိုင္းရင္းသားအားလံုး စုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္ 
ျဖစ္သည့္အတြက္ အားလံုးပူးေပါင္းပိုင္ဆိုင္သည့္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) ျဖစ္သည္ 
ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ 
 ဤမူဝါဒမ်ားသည္ မူၾကမ္းအဆင့္သာရိွၿပီး ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
ျဖစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ျပဳလုပ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္၊ 
ေဒသအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစု 
ပင္လံု၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုဖြ႔ဲစည္းပုံႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ေရးဆြဲရာတြင္ လမ္းၫႊန္မူအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ 

 
                                                        စိုင္းၫြန္႔လြင္
 အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔ဝင္ 
 စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္(UNA) 3



ed'gef; 
 အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ 
ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာက႑အလုိက္ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား စာအုပ္ကုိ 
တတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝခြင့္ရသည့္အတြက္ မ်ားစြာ ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ 
၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ တုိင္းရင္းလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ 
တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအ
ေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ဖြ႔ဲစည္းထားေသာ (CWGs) 
ေခၚအလုပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တုိ႔ကုိဖိတ္ေခၚ၍ က႑အလုိက္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳ
ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကုိ 
ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမွဲ 
ရရွိလာသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဤတတိယမူၾကမ္းတြင္ ၾကား
ကာလဟူသည့္ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း
ေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ ဒကုၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ ပုိမုိဆီေလ်ာ္ေစရန္ 
ျပင္ဆင္ဖြင့္ဆုိ ထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ စာအထားအသုိ (Format) 
အခ်ိဳ႕ကုိလည္း ပုိမုိ ရွင္းလင္းေစရန္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားပါသည္။ 
ယခင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားႏ ွ င့္ သဲကြဲေစရန္ ဤစာအုပ္၏
အေရာင္ကုိလည္း ေျပာင္းလထဲားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စာအုပ္တြင္ပါရိွေသာ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား
ကုိမူ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားျခင္း မရိွပါ။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ 
ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ၾကမည့္ တုိင္းရင္း 
သားလက္နက္ ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား1 (EAOs)၊2 တုိင္းရင္း 
သားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs)၊3 အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 
(CSOs)4 ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (CBOs)5 အၾကား မူဝါဒ 
ဆုိင္ရာ တူညီေသာဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) 

1 Kachin Independence Organization (KIO), New Mon State Party (NMSP), Shan State 
Progress Party/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 တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (Ethnic Armed Organizations)
3 တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (Ethnic Political Parties)
4 အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔စည္းမ်ား (Civil Society Organizations)
5 လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား (Community-Based Organizations)
6 တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေရးရာစင္တာ (Ethnic Nationalities Affairs Center)
7 ေခါင္းစဥ္အလုိက္ဖဲြ႔စည္းထားေသာအလုပ္အဖဲြ႔မ်ား (Core Working Groups)4



ရရိွရန္ ရည္ရြယ္၍ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC)6 မွ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာ မူဝါဒဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ထြက္ေပၚ 
လာသည့္ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကုုိ ဤစာအုပ္တြင္ စုစည္း 
ထားပါသည္။ အဆုိပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ EAOs၊ EPPs၊ CSOs၊ 
CBOs အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ 
ႏွင့္ျပည္တြင္းမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၿပီး 
ေရးသားထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္သည့္ အလုပ္႐ုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ယခုအခ်ိန္ထိ မူဝါဒဆုိင္ရာ က႑ေပါင္း (၁၁) ခုကုိ 
ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

 ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳၿပီး ရရိွလာေသာ မူဝါဒအၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားကုိ ေခါင္းစဥ္အလုိက္ ဖြ႔ဲစည္းထားေသာ Core Working 
Groups (CWGs)7 (ေခၚ) အလုပ္အဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
EAOs အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားထပ္မံက်င္းပၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ ခဲ့ပါသည္။ 
ထုိသုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ EAOs အဖြ႔ဲအစည္းအသီးသီး အေျခစုိက္ရာ 
ေဒသမ်ားသုိ႔ ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး ယင္းအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရိွ CSOs၊ CBOs အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ကာ ၎တို႔ထံမွျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူခဲ့ပါသည္။ 

 အထက္ေဖာ္ျပပါ ကြင္းဆင္းၿပီးရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ 
ထားသည့္ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ားကုိ ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ 
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူယိုးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ဘံုနားလည္မႈမ်ားရရိွႏုိင္ရန္ EAOs၊ EPPs ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ CWGs 
အဖြ႔ဲဝင္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚကာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃ဝ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ားအေပၚ 
ဘုံနားလည္မႈမ်ား ရယူခဲ့ပါသည္။ ၎မူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ားကို 
ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ (UNFC)8  က အတည္ 
ျပဳၿပီး အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ 
ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလိုက္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
(မူၾကမ္းမ်ား) အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ပထမအႀကိမ္ ပံုႏိွပ္ 
ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါသည္။
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). 5



 ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေဝလိုက္ေသာ က႑ (၉) ခု ပါဝင္သည့္ 
မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး
မ်ားရိွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားအၾကား  ဘံုနားလည္မႈရရိွရန္ႏွင့္ 
၎တို႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘားအံ၊ 
က်ဳိင္းတံု၊ လား႐ႈိး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ စစ္ေတြ၊ လြိဳ င္ေကာ္၊ 
ထားဝယ္၊ ဟားခါးႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး ၎ 
ေဒသမ်ားရိွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (NLD)၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ 
ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ (USDP)၊ EPPs၊ CSOs၊ CBOs အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ 
တာဝန္ရိွသူကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ကာ 
၎တို႔၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူခဲ့ပါသည္။ 

 ထိုသို႔ ကြင္းဆင္းၿပီးရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားကို ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆင္တူယိုးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိ ဘံုနားလည္မႈမ်ားရရိွႏုိင္ရန္ EAOs၊ 
စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CWGs အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၉-
၃၁) ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ျပန္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု 
ထပ္မံျပဳလုပ္၍ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ား ဘုံနားလည္မႈရယူခဲ့ပါသည္။ 
ထိုအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယခင္မူ၀ါဒ (၉) ခု အျပင္ EAOs၊ UNA 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CSOs၊ CBOs ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ 
သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ေရးသားအၾကံျပဳထားသည့္ သစ္ေတာ 
ႏွင့္သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား (မူၾကမ္း) ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ 
မူ၀ါဒမ်ား (မူၾကမ္း) ကိုပါ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့ၿပီး အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ 
ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ 
က႑အလိုက္ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား (မူၾကမ္း) (၁၁) ခုကို ရရိွခဲ့ပါသည္။

 သစ္ေတာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား (မူၾကမ္း) 
ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား (မူၾကမ္း) မ်ားကို UNFC က အတည္မျပဳ 

                    9 UNA အဖဲြ႔၀င္မ်ား -

 ၁။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (SNLD)၊၂။ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ (MNP)၊ ၃။ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ 
(ALD)၊ ၄။ ဇုိမီးဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ZCD)၊ ၅။ ရွမ္းျပည္ကုိးကန္႔ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (SSKDP)၊ ၆။ 
ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ (KNP)၊ ၇။ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC)၊ ၈။ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ 
(KNP)၊ ၉။ ရွမ္းနီ (တုိင္းလုိင္) ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (SNSP)၊ 
၁၀။ ဓႏုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဒီမုိကေရစီပါတီ (DNDP)၊ ၁၁။ ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (CLCD)၊ ၁၂။ 
ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ (CPP)၊ ၁၃။ ရခုိင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ (APP)၊ ၁၄။ ခူးမီး (ခမီး) အမ်ိဳးသားပါတီ (KNP)၊ ၁၅။ 
ၿမိဳအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီ (MNDP)

6



ရေသးပါ။ ထိုနည္းတူ EAOs အဖြ႔ဲအစည္းရိွရာေဒသမ်ား၊ ျပည္နယ္ 
မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
မျပဳလုပ္ရေသးပါ။ သို႔ေသာ္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္ (၁၁) ခုလံုးကို (UNA)9 

က မူအရ အတည္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွ 
မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည့္ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ား၊ ေရရွည္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည့္ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာထား တုိ႔ကုိ 
ခ်မွတ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရ ဌာနမ်ား၊ 
လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝန္း စသည့္ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ Advocacy မ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း 
သေဘာထားခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

 ဤမူဝါဒမ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ 
သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စသည့္အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး  
ရရိွထားသည့္ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤမူဝါဒမ်ား 
သည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ား သိရိွနားလည္ေစရန္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႔ဲ 
အစည္းမ်ားအၾကား ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အမ်ဳိးသား 
အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ 
တိုင္းတြင္ အသံုးျပဳသြားရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ဖြ႔ဲ 
စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ 
ၿပီး တတိယအႀကိမ္ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝလိုက္ပါသည္။
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မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ 

 
 

(CSOs)  
 

(EPPs)

 

(CBOs)

 

 
 

(EAOs)

 
 

ENAC 
ENAC 

ENAC

ENAC

မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္အဓိကပါ၀င္သူမ်ားမူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္အဓိကပါ၀င္သူမ်ား
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မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရး အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားမူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရး အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား

ENACENAC ၏  ၏ 
မူ၀ါဒဆုိင္ရာ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ 

အေၾကာင္းအရာ အေၾကာင္းအရာ 
ေခါင္းစဥ္မ်ားေခါင္းစဥ္မ်ား

• စုိက္ပ်ဳိးေရး

• ပညာေရး

• ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ 

ဒုုကၡသည္မ်ား

• က်န္းမာေရး

• လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ

• ေျမယာ

• သဘာဝသယံဇာတ

• အခြန္ေကာက္ခံျခင္း

• ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ

• သစ္ေတာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

• စြမ္းအင္
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ENAC    

  
 

 
  

 

 

   
  

  
 

ENACENAC ၏ ရည္မွန္းခ်က္ - မူဝါဒေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမွ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ - မူဝါဒေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမွ

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒသုိ႔ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒသုိ႔
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ေနာက္ခံသမိုင္း ေနာက္ခံသမိုင္း 

 ဤက်န္းမာေရးမူ၀ါဒမ်ား  (မူၾကမ္း) သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၂၄-၂၅ ရက္ေန႔မ်ား၌ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပသည့္ ပညာေရးႏွင့္က်န္း
မာေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္း 
မ်ား (EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs) မွ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲ 
အစည္းမ်ား (CBOs) မွကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွီးေႏွာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ရရိွလာေသာ မူ၀ါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ဝ-၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ (EAOs) ေခါင္းေဆာင္
မ်ားႏွင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္။ 
 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ CSOs ႏွင့္ CBOs မွ ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ 
ပါသည္။ ထိုသုိ႔ သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး ရရိွလာေသာမူဝါဒ (မူၾကမ္း) ကုိ တုိင္းရင္း 
သားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္း အသီးသီး အေျခစုိက္ရာေဒသမ်ားသုိ႔ 
ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ေဒသအတြင္းရိွ CSOs၊ 
CBOs ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ထို႔သုိ႔ ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီးရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိ ENAC မွစုစည္း၍ ကြဲ 
ျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူယိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘံုနားလည္မႈ 
မ်ား (Common Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္  EAOs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ EPPs ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလုိက္ဖြ႔ဲစည္းထားေသာ CWGs အလုပ္အဖြ႔ဲမ်ားမွ အဖြ႔ဲဝင္မ်ား 
ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃ဝ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ 
ရရိွထားေသာမူဝါဒၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
 ထိုမူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စာအုပ္အျဖစ္ ပထမ 
အႀကိမ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းမ်ားရိွ NLD၊ USDP ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
EPPs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CBOs၊ CSOs ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏီွးေႏွာေဆြးေႏြးသုံးသပ္ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ 
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို စုစည္း၍ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူယုိးမွား 
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား အတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common  Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ EAOs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလံုး 
ညီၫြတ္ေသာ   တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CWGs 
အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရိွ 
ထားေသာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
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1 ပုဒ္မ (၂၈-က) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ - 
  (က) ျပည္သူမ်ား၏ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတိုးတက္ေစေရးတုိ႔အတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည္၊ 
  (ခ) ျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးတုိ႔တြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက ပါ၀င္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ လိုအပ္မည့္ဥပေဒ  
       ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
   ပုဒ္မ   (၃၆၇) ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ က်န္းမာေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကိုခံ 

     ယူခြင့္ရိွသည္။
2 ဥပမာ - ေဆးရံု/ေဆးခန္းမ်ား။

နိဒါန္းနိဒါန္း

 ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ1 1 အေပၚ အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲထားေသာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွက်န္းမာေရးမူဝါဒကိုသံုးသပ္ရာတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈတင္းၾကပ္ေသာ မူဝါဒ 
ျဖစ္ေနပါသည္။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အသုံးစရိတ္နည္းပါးျခင္း၊ 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား2 လံုေလာက္မူမရိွျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္ 
သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းအင္အားႏွင့္ေဆး၀ါးအရင္းအျမစ္ မလုံေလာက္ 
ျခင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကုိ စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းျခင္း၊ အေျခခံ
က်န္းမာေရးအေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ရာတြင္ လူထုႏွင့္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈမရွိျခင္း၊ 
ေဝးလံေခါင္းပါးေသာေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မူက႑ ပိုမိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈခံေန 
ရျခင္းတို႔ ရိွေနပါသည္။ 
 ႏုိင္ငံတကာ ေဆး၀ါးပစၥည္းႏွင့္က်န္းမာေရးအကူအညီမ်ားကုိ ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္ထား 
ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ဆင့္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးက႑ ပုိမုိလ်စ္လ်ဴရႈခံရၿပီး 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆုိးရြားစြာ နိမ့္က်လ်က္ရိွေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာေနသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္  (EAOs) ၏ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရိွ 
လူထုမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေနသည့္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ က်န္းမာေရးအကူအညီမ်ားကိုလည္း 
အစုိးရမွ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈကိုအေၾကာင္း 
ျပ၍ နယ္ေျမစုိးမုိးမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းတို႔   ျပဳလုပ္လာပါသည္။ အထူးသျဖင့္တပ္မေတာ္ 
သည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးယႏၱရားကုိပါ တစ္စထက္တစ္စ လႊြမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္လာသည္ကုိ 
ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ပုဂၢလိကေဆးရံုႏွင့္ေဆးခန္း မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္ 
အမၽွ ၎တုိ႔ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈကုိ ခ်ိတ္ဆက္သည့္မူဝါဒ 
မ်ားလည္း တိတိပပမေတြ႔ရေပ။ 
 ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ က်န္းမာေရးတုိးတက္မႈအၫႊန္းကိန္း 
(Health Indicator) လြန္စြာနိမ့္က်ေနမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး က်န္းမားေရးဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ား သာတူညီမွ် ရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏က်န္းမာေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ အပါ 
အဝင္ ယႏၱရားတစ္ခုလုံးကုိ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု၏ က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ 
အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ေနေပသည္။
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ဦးတည္ခ်က္ဦးတည္ခ်က္

က်န္းမာေရးသည္ လူသားတိုင္း၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္၍ အစုိးရ၊ 
တုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (EHOs)၊ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 
လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား အားလုံးပါ၀င္ေရးဆြဲ
သည့္မူဝါဒမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ႏုိင္ငံသားတိုင္း တန္းတူခံစားခြင့္ရိွသည့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာရန္။   

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ားအေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား

၁။ တစ္မ်ိဳးသားလံုးႏွင့္ဆုိင္ေသာ က်န္းမာေရးမူဝါဒႏွင့္စနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုဖြ႔ဲစည္းမႈစနစ္ႏွင့္အညီ ျပည္နယ္ 
မ်ားတြင္လည္း က်န္းမာေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ ရိွရမည္။             

၂။ အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ3 (Universal Health Coverage) 
သည္  က်န္းမာေရးစနစ္၏ အဓိကမူျဖစ္ၿပီး  ႏုိင္ငံသားတုိင္းကုုိ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး 
အာမခံခ်က္ေပးေသာ ပဏာမက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ အေျခခံရမည့္အျပင္ တန္းတူညီမွ်မႈ (Equality) ႏွင့္သာတူညီ 
မွ်မႈ (Equity) ရိွရမည္။ 

မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

(က) ၾကားကာလဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား (က) ၾကားကာလဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁။ ၾကားကာလ4 ၌ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စီမံ  
ခန္႔ခြေဲသာ ေဒသမ်ားတြင္ အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (Universal 
Health Coverage) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး 
အဖြဲ႔အစည္း (WHO) ၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တိုင္းရင္း 
သားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာလုပ္ 
ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ ရိွရမည္။ 

3  ကမာၻ႔ကုုလသမဂၢ (United Nations) ၏ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ့ (World Health Organization) မွ အလံုးစံုေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (Universal Health Coverage) ကုိ ေအာက္ပါအတုုိင္း  အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုုိထားပါ သည္။

  “လူသားအားလံုးသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ျခင္း၊ ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ကုသျခင္း၊ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ျခင္း၊ နာက်င္မႈမရွိသည့္   က်န္းမာေရးကုသမႈႏွင့္ စာင့္ေရွာက္မႈ  စသည့္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ကုုိ ေငြေၾကးအခက္ အခဲမျဖစ္ေစဘဲ ရရွိႏုုိင္ရမည္။ ထုုိသုိ႔ရရွိႏုုိင္ရန္ လူသားအားလံုးအတြက္ေကာင္းမြန္ၿပီး 
အရည္အေသြးျပည့္မွီသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္နည္းပညာမ်ား၊ 
က်န္းမာေရးအတြက္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသည့္လူတန္းစားအတြက္ ေငြေၾကးစနစ္ စသည္တုုိ႔ 
ပါဝင္ေသာ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရးစနစ္ လိုအပ္သည္။”

4 ၾကားကာလဆုိသည္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး
စာခ်ဳပ္ (National Peace Accord) အားခ်ဳပ္ဆုိသည့္ အခိ်န္ကာလအထိကုိ ဆုိလိုသည္။ 15



၂။    တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္္ေရး က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လက္ 
ရိွက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ စီမံ 
ကိန္းအသစ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွရမည္။ 

၃။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ထူေထာင္ထားေသာ 
က်န္းမာေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ 

၄။  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး က်န္းမာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ တာ 
၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား  အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ 

၅။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဒသအတြင္း  က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ 
မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး  
က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈင္ိးၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၆။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားႏွင့္  
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားသည္ ေဒသအတြင္းရိွ တုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တည္ေဆာက္ထားၿပီးေသာ 
က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။

(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး မူဝါဒျပဳျပင္ေရးဆြရဲာအဆင့္တိုင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားက်န္းမာ 
ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း CSOs မ်ား ပါ၀င္ရမည္။ 

၂။ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ဆုိင္ေသာ က်န္းမာေရးမူ၀ါဒမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခဳံေရးမူ၀ါဒ မူ 
ေဘာင္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရမည္။

၃။ အစုိးရသည္ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေရးအတြက္ အားေပးျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ 

၄။ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘက္ေပါင္းစုံ၊ 
က႑ေပါင္းစုံႏွင့္ ဆက္စပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

၅။  ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ တုိင္းရင္းသားေဒသအလုိက္ လုိအပ္ 
သည့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ သာတူညီမၽွစြာ 
(equity) ခြေဲ၀ေပးရမည္။

၆။ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြခဲြင့္၊ ဘ႑ာေငြ ခြေဲ၀သံုးစြဲ 
ခြင့္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ခြင့္ရိွရမည္။
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၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း 
မ်ားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရိွဘဲ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ မိရိုးဖလာက်န္းမာေရးစနစ္ကို 
လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးခြင့္ရိွရမည္။

၈။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးသင္တန္းေခၚယူရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား 
ခန္႔အပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္ေသာ ေဒသခံမ်ား 
အား ဦးစားေပးရမည္။

၉။ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးဝန္ 
ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးႏွင့္ နည္းပညာဖြ႔ၿံဖိဳးေရးကုိ မျဖစ္မေန ေဆာင္ 
႐ြက္ရမည္။ 

၁ဝ။ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြရဲာတြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစား 
ေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

၁၁။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေ၀းလံေခါင္းပါးသည့္ေဒသမ်ား၊ 
နယ္စပ္ေဒသရိွ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
အထူးဦးစားေပးအစီအစဥ္ျဖင့္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

၁၂။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ တုိင္းရင္းေဆးပညာရပ္မ်ားကုိ သု 
ေတသနျပဳ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး  ေရရွည္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေရးႏွင့္  ႏိုင္ငံတကာ 
အဆင့္မီတိုးတက္ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္  အားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္။

၁၃။ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ (၅) ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၊ မိဘမ့ဲ 
ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တ့ဲေသာသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာ 
ေရးကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားႏွင့္ အခမ့ဲေဆးဝါးကုသႏုိင္ခြင့္ကုိ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ 
အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမ်ားမွ မျဖစ္မေန စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္။

၁၄။ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး5 ႏွင္႔ (၅) ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံ 
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခမ့ဲရရိွရမည္။ 

၁၅။    မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသူဲမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳး 
ေထာင္ေပးမႈမ်ား ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားရမည္။ 

၁၆။ ေဆး၀ါး၊ အစားအစာႏွင္႔ အဟာရအရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကမၻာ့ 
က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းႏွင့္အညီ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားက ထိေရာက္စြာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ 

၁၇။ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအာမခံစနစ္ (Health Insurance) မ်ားကုိ မျဖစ္မေန အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

5 မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးတြင္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သေႏၶတားျခင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္သည္။
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ေနာက္ခံသမိုင္းေနာက္ခံသမိုင္း

 ဤပညာေရးမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၂၄-၂၅ ရက္ေန႔မ်ား၌ တုိင္း
ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပသည့္ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြတဲြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား (CBOs) မွကုိယ္စားလွယ္မ်ား တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ရရိွလာေသာမူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀-၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ EAOs အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ့ဲၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ CSOs၊ 
CBOs မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ့ဲပါသည္။ ယင္းက့ဲသိ႔ု 
သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ ရရိွလာေသာမူၾကမ္းကုိ EAOs အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး အေျခ 
စုိက္ရာ ေဒသမ်ားသုိ႔ ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳ လ္မ်ား၊ 
ေဒသအတြင္းရိွ CSOs၊ CBOs  ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသံုးသပ္ျပင္ဆင္ 
ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ထု႔သုိိ႔ 
ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီး ရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိ ENAC မွ စုစည္း၍ ကြျဲပားသည့္ 
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူယိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား 
(Common Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္တြင္ EAOs 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ EPPs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလုိက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ (CWGs) 
(ေခၚ) အလုပ္အဖြဲ႔မ်ားမွအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရိွထား 
ေသာ ပညာေရးမူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
 ထိုမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စာအုပ္အျဖစ္ 
ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ခ့ဲၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းမ်ားရိွ  NLD ႏွင့္ USDP ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
EPPs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CSOs၊ CBOs ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏီွးေႏွာေဆြးေႏြးသုံးသပ္ျပင္ 
ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ 
ခ့ဲပါသည္။ ထိုသို႔ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္ 
မ်ားကိုစုစည္း၍ ကြျဲပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူယိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ 
လ ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ EAOs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CWGs အလုပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ 
စုစည္းသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရိွထားေသာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ 
(မူၾကမ္း) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
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6 6 တကၠသုိလ္၊ ေကာလ္ိပ္ ႏွင့္ အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းမ်ား။

နိဒါန္းနိဒါန္း
 ပညာေရးမူ၀ါဒခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပညာေရးအေျခအေနကုိ သုံးသပ္ရာ 
တြင္ ဗဟိုအစုိးရအဆက္ဆက္သည္  ပညာေရးမူ၀ါဒေရးဆြဲေရး သီးသန္႔ဥပေဒျပဳအာဏာ 
ရိွေနၿပီး ဗဟုိမွေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသည့္ ဘ႑ာေရးအာဏာသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ လက္ထဲတြင္သာရိွသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရသည္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အခန္းက႑တြင္သာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွၿပီး၊ ပညာေရးဆုိင္ 
ရာ အေဆာက္အအံု6 ႏွင့္ ယႏၱရားမ်ားကုိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တုိက္ရိုက္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ 
အတြက္ ဖယ္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ပညာေရးစံႏႈန္းႏွင့္ မကုိက္ညီပါ။ 
 ထုုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း အေျခခံပညာေရးအေဆာက္အအံု 
မလံုေလာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းအဂၤါရပ္ မျပည့္မီျခင္း၊ ပညာသင္စရိတ္ႀကီးမားျခင္း၊ ေက်ာင္း 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မလံုေလာက္ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ (သို႔မဟုတ္) အျခားပဋိပကၡ 
မ်ား ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား မရိွေတာ့ျခင္း၊ နည္းသြားျခင္း၊ ေက်ာင္း 
ဖြင့္လွစ္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားျပား 
ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားေဒသရိွ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ ႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ၾကားမႈဘာသာ 
စကား အခက္အခဲမ်ားရိွျခင္း၊ ပညာေရးတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား  ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္။  အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပ့ံသည့္ 
ပညာေရးအသုံးစရိတ္မ်ားကုိ အသုံးခ်ၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရးစည္း႐ံုး 
သိမ္းသြင္းမႈမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ စာေပမ်ားကုိ ဝါးမ်ဳိျခင္း 
မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကုိ အထင္အရွား ေတြ႔ရိွရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္လာသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားမွစ၍ EAOs နယ္ေျမမ်ားရိွ တုိင္းရင္းသား 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အကူအညီမ်ား တေျဖးေျဖးေလ်ာ့က်လာၿပီး လုံ 
ေလာက္မႈမ်ား မရိွေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလႏွင့္ အနာဂတ္ 
တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ 
ေထာင္စုကုုိ အေျခခံသည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာႏုိင္ေစရန္ လုိအပ္ေပသည္။

ဦးတည္ခ်က္ဦးတည္ခ်က္

ပညာေရးသည္ လူသားတုိင္း၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာၾကာင့္ တုိင္းရင္း 
သားလူမ်ဳိးအသီးသီး၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမူႏွင့္ ေနာက္ခံသမုိင္းတုိ႔ကုိ    
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္  အမ်ဳိးသားလူမႈဘ၀ ျမင့္မားတုိးတက္ရန္၊ လြတ္လပ္စြာ   
ကုိယ္ပုိင္ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈမ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးကုိ အာမခံေပးၿပီး ႏုိင္ငံတကာ 
ပညာေရးႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္မည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္ကုိ ဖက္ဒရယ္ 
ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 
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အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ားအေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား

၁။ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ရမည္။
၂။  တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အမ်ဳိးသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား

တရား၀င္ ရပ္တည္ခြင့္ရိွရမည္။ 
၃။ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီး၏ ဘာသာစကား၊ 

စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားကုိ မပ်က္မယြင္းေအာင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္သည့္အျပင္ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ 

၄။ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ပညာေရး 
စနစ္ ျဖစ္ရမည္။  

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

(က) ၾကားကာလဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(က) ၾကားကာလဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ၾကားကာလတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏  
ပညာေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက  အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွေသာ ပညာေရးစနစ္ 
ႏွင့္ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား  တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ၍ ပညာေရးရံပံုေငြခ်ေပး 
ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

၂။ ၾကားကာလတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ပညာေရးအဖြ႔ဲအစည္း 
မ်ားမွ ေရးဆြဲထားေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသည္ ျပည္နယ္၊ ေဒသအစုိးရ၏ ဖက္ဒ 
ရယ္ဒီမုိကေရစီအမ်ိဳးသားပညာေရး သင္႐ိုးစံႏႈန္းနွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားရမည္။ 

၃။ ၾကားကာလတြင္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံတကာပညာေရးဆုိင္ရာ 
အကူအညီကိစၥမ်ား ကူညီေထာက္ပ့ံရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲ 
အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္  
တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ညိႇႏႈိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၄။ ၾကားကာလတြင္ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနေသာ ကေလးသူငယ္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား 
ပညာေရးသင္ၾကားခြင့္ရရိွေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ထာင္စု ပညာေရးစနစ္တြင္ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ပညာေရးက႑၌ ဥပေဒျပဳခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ 
ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲခြင့္မ်ား ရိွရမည္။ 

၂။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္သူ/သားမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳသည့္ပညာေရးဘုတ္အဖြ႔ဲ
အစည္းက ၎ျပည္နယ္၏ ပညာေရးကို ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု ပညာ 21



ေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာျပ႒ာန္းခြင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ ရိွရမည္။

၃။ ပညာေရးဆုိင္ရာအခြင့္အာဏာကုုိ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္အလုိက္၊ ေဒသအလုိက္၊ 
ေက်ာင္းအလုိက္ လြတ္လပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ ရိွရမည္။ 

၄။ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ၊ အရည္အေသြးစစ္စာေမးပြဲမ်ား ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ 
ပညာေရးစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ျပည္နယ္တုုိင္းရိွ ဆိုင္ရာပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား 
ႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးႏုိင္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္။ 

၅။ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေအာင္ ျမႇင့္တင္ျခင္းကို ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရ၊ ၎ျပည္နယ္တြင္းရိွ 
ဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားပညာေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာပညာေရးအဖြ႔ဲ  
အစည္းတုိ႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး  လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳရမည္။

၆။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကုုိ မိမိတုိ႔၏အမ်ိဳးသား 
ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာမက သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ေသာ အျခား 
ေဒသမ်ားတြင္လည္း လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရိွရမည္။ 

၇။ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ေက်ာင္းေျပာင္းသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္   ျပည္ 
နယ္မ်ား  ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္းၿပီး     စံႏႈန္းတူပညာေရးစနစ္ကို  အသိအမွတ္ျပဳက်င့္သံုးရမည္။

၈။ တုိင္းရင္းသားစာေပ ေရရွွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ ျပည္နည္အစုိးရ႐ံုးမ်ားတြင္ 
သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားစာကုိ ပူးတြဲ႐ံုးသံုးစာအျဖစ္ ထားရိွရမည္။ 

၉။ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳႏွင့္ ဘာသာစကားစံုပညာေရး (Mother Tongue-
Based Multilingual Education) စနစ္ကို မူလတန္းအဆင့္မွစတင္၍ အဆင့္ဆင့္ 
တိုးခ်ဲ႕ၿပီး အဆင့္ျမင့္ဒီဂရီ (Advanced Degree) မ်ား သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ 
သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္အစုိးရမွ ျပ႒ာန္းေပးပုိင္ခြင့္ ရိွရမည္။ 

၁ဝ။ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစာေပႏွင့္ တုိင္းရင္း 
သား ေလ့လာေရး  (Ethnic Social Study) တုိ႔ကုိ အထူးျပဳသင္ယူႏုိင္ေသာဌာနမ်ား 
ထားရိွရမည္။

၁၁။ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္အျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး (Vocational 
Education) မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားေဒသအလုပ္အကုိင္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ အျခား 
ဘာသာရပ္မ်ားနည္းတူ အဆင့္ျမင့္ပညာ (Higher Education) ထိ သင္ၾကားေပးႏုိင္ 
သည့္ ပညာသင္ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရိွရမည္။  

၁၂။ မူႀကိဳပညာေရးစနစ္ကုိ အေျခခံပညာေရးနည္းတူ မသင္မေနရ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ 
အျဖစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ထားရိွရမည္။ 
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၁၃။ အေျခခံပညာေရး (Junior Secondary) ကုိ မူလတန္းမွ အထက္တန္းေအာက္ 
အဆင့္7 အထိ အခမဲ့မသင္မေနရ (Free and Compulsory) ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ 
အထက္တန္းအထက္အဆင့္8 (Senior Secondary) ကုိ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ 
ရမည္။ 

၁၄။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ပညာေရးလက္လွမ္းမမီသူမ်ား၊ သင္ယူမႈ 
အခက္အခဲ (Learning Disability) ရိွသူမ်ားအတြက္ လူတုိင္းအက်ဳံး၀င္ 
(Inclusive) ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္က်င့္သံုးရမည္။

၁၅။ အသက္အရြယ္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရိွပဲ မိမိ၀ါသနာပါသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့ 
လာဆည္းပူးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ ဘဝတစ္သက္တာ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာ 
ႏုုိင္ျခင္း (Lifelong Learning) ပညာေရးစနစ္ကို ထားရိွရမည္။ 

၁၆။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး (Non-formal Education) ႏွင့္ ေက်ာင္း 
တြင္းပညာေရး (Formal Education) အၾကား တရားဝင္ကူးေျပာင္း ပညာသင္ခြင့္ 
ရရိွႏုိင္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

၁၇။ ကာယ/ဉာဏလုပ္သားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုုိ       
လုပ္သားေကာလိပ္မ်ား (Community/Labor College) ဖြင့္လွစ္ေပးရမည္။

၁၈။ ေဝးလံေဒသမ်ားႏွင့္ အထူးလုိအပ္ခ်က္ရိွေသာေဒမ်ားရိွ ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
အထူးစီမံခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပး၍ ပညာေရးရံပုံေငြမ်ား ပုိမုိတုိးျမႇင့္ေပးရမည္။

၁၉။ အစာအာဟာရ ေကၽြးေမြးေရးအစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ၊ ျပည္နယ္က်န္း 
မာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုက်န္းမာေရးဌာနမ်ား ညိႇႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ 

၂ဝ။   ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၊ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
မ်ား  ကင္းရွင္းေရးအတြက္  အထူးမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ပညာေရးဝန္ထမ္း 
မ်ား၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲရမည္။

၂၁။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားျပဳစုရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ အမ်ဳိးသားပညာေရးသင္႐ိုး 
ၫႊန္းတမ္းစံႏႈန္းအၫႊန္းေဘာင္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ပညာ 
ေရးဘုတ္အဖြ႔ဲတို႔ ပူးေပါင္းေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ေငြေၾကးႏွင့္နည္း 
ပညာမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ကူညီပံ့ပိုးရမည္။  

၂၂။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္  တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီး၏ သမုိင္း၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ 
ဘာသာစကား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအပါအ၀င္ အေျခခံက်န္းမာေရး၊ အားကစား၊ 
ကာယပညာ၊ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ အႏုရသပညာ၊ ျပည္သူ႔နီတိ၊ 
ႏုိင္ငံေရးသိပံၸ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈစြမ္းရည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 

77 အထက္တန္းေအာက္အဆင့္တြင္ တကၠသုုိလ္ဝင္တန္းမတိုုင္မီွအတန္းေအာက္အဆင့္ႏွင့္ အေျခခံမူလတန္းမ်ားအၾကားတြင္ရိွသည့္
  အတန္းမ်ားပါဝင္သည္။ 
8 8 အထက္တန္းအထက္အဆင့္တြင္ တကၠသုုိလ္ဝင္တန္းမတိုင္မီွအတန္းမ်ားႏွင့္ တကၠသုုိလ္ဝင္တန္းအတန္းပါဝင္သည္။
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9 9 အေျခခံပညာ၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားပါဝင္သည္။ 

ပတ္သက္သည့္ အသိပညာဘာသာရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရမည္။  

၂၃။ ေဒသလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
မည့္အသိပညာမ်ားကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရမည္။ 

၂၄။  ေရွးဦးသင္ (မူႀကိဳ) ပညာေရး၊ အေျခခံေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး 
စနစ္သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကုိ ဗဟိုျပဳ၍ လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ 
သုေတသနျပဳမႈမ်ားကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ရမည္။  

၂၅။   စဥ္ဆက္မျပတ္ ဘက္စုံစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (Continuous and Comprehen- 
sive Assessment)၊ ကေလးဗဟုိျပဳစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (Student-centred 
Assessment)၊ သင္ယူမႈကိုျမွင့္တင္ေသာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (Formative 
Assessment) မ်ားကုိ က်င့္သုံးရမည္။

၂၆။ သင္ယူမႈကုိ ထိေရာက္ေစရန္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ဆရာအခ်ိဳးကုိ ေက်ာင္းသား-၂၅း း 
ဆရာ-၁ ျဖင့္ထားရိွမည္။ 

၂၇။ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကို ပညာေရးအဆင့္တုုိင္း9 9 တြင္ 
ထားရိွရမည္။ 

၂၈။ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ေဒသခံတုုိင္းရင္း 
သားမ်ားအား ဦးစားေပး ခန္႔အပ္ရမည္။ 

၂၉။ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ဘဝရပ္တည္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ 
မ်ားကုုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ အထူးလုိအပ္ခ်က္ရိွေနေသာ ေဒသ 
မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အထူးအက်ိဳးခံစား 
ခြင့္ရွိေစရမည္။ 

၃ဝ။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ားသည္ အသင္းအဖြ႔ဲမ်ား၊ သမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ 
ဖြ႔ဲစည္းခြင့္ျပဳေပးရမည္။  

၃၁။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာဌာန ျဖစ္ရမည္။ 

၃၂။ ဘာသာေရးအရ လႊမ္းမုိးမႈ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မရိွေစရ၊ 

၃၃။ အမွတ္အေပၚမဟုတ္ဘဲ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဘာသာရပ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္သင္ယူ 
ခြင့္ ရိွရမည္။ 

၃၄။ အထက္တန္းႏွင့္ တကၠသုိလ္တြင္ တုိင္းရင္းသားတစ္ဘာသာ က်င့္သုံးရန္ႏွင့္ 
ေက်ာင္းသား မ်ား (optional/ elective subjects) အျဖစ္ အျခားဘာသာရပ္ကုိ 
လည္း ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားႏုိင္သည္။
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ေနာက္ခံသမိုင္းေနာက္ခံသမိုင္း

 ဤေျမယာမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅-၂၇ ရက္ေန႔မ်ား၌ 
ENAC   မွ စီစဥ္က်င္းပသည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားအပုိင္း (၁)  ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ 
သယံဇာတမူ၀ါဒ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs) မွ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္း 
မ်ား (CBOs) မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ရရိွလာေသာ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀-၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ EAOs အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္သံုး 
သပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ 
CSOs၊ CBOs ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ 
သုုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး ရရိွလာေသာ မူၾကမ္းကုုိ EAOs အဖြ႔ဲအစည္းအသီးသီး 
အေျခစိုက္ရာေဒသမ်ားသို႔ ENAC မွသြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေဒသအတြင္းရိွ CSOs၊ CBOs ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသုုံးသပ္ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားကုုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ထိုသုိ႔ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီးရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိ ENAC မွ စုစည္း၍ 
ကြဲျပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူယုိးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို  ဘံုနားလည္မႈမ်ား 
(Common Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ 
EAOs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ EPPs ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလုိက္ဖြ႔ဲစည္းထားေသာ 
CWGs (ေခၚ) အလုပ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရိွထား 
ေသာေျမယာမူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
 ထိုမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စာအုပ္အျဖစ္ 
ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး  ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းမ်ားရိွ   NLD ႏွင့္ USDP ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
EPPs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CSOs၊ CBOs ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏီွးေႏွာေဆြးေႏြးသုံးသပ္ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းမ်ားမွရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္ 
စြက္ခ်က္မ်ားကို စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူယုိးမွားျဖည့္စြက္ 
ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common  Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ EAOs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ 
တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CWGs  အလုပ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ား 
ႏွင့္ ျပန္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရိွထားေသာမူဝါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
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နိဒါန္းနိဒါန္း

 ေျမယာမူ၀ါဒခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေျမယာအေျခအေနကုိ သုံးသပ္ရာ 
တြင္ ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း (၁) ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူေခါင္းစဥ္ေအာက္ရိွ  
အပုိဒ္ - ၃၇ (က)10 တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာလမ္းၫႊန္မူ၊ ၂၀၁၂ 
လယ္ယာဥပေဒ (ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းဥပေဒ) ႏွင့္ ၂၀၁၄ အမ်ိဳးသားေျမ 
အသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) တုိ႔သည္ စီးပြားေရးပုိင္ရွင္မ်ား၊ ျမန္မာအစုိးရတပ္မေတာ္ အပါ 
အဝင္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ အႀကီးစားေျမယာပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္သာ 
အက်ိဳးျဖစ္ေစပါ သည္။ လက္႐ိွေျမယာမူဝါဒမ်ားသည္ ေျမယာျပႆနာႏွင့္ ေျမယာအျငင္း 
ပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ယႏၲရားမ်ား မရိွပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မတုိင္မီႏွင့္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကာလမ်ားအတြင္း ႏ္ုိင္ငံအႏံွ႔တြင္ ျပည္သူတုိ႔၏လယ္ယာေျမမ်ားကုုိ 
မတရားသိမ္းယူခဲ့မႈႏွင့္  ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၾကေသာလယ္ယာေျမမ်ားအတြက္  ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးျခင္း 
လည္း မရိွေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ တုုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအက်ဳိးကို  ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ႏုိင္ငံ 
တကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ေျမ 
ယာမူဝါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးသြားရန္ လိုအပ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္ဦးတည္ခ်က္

ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့့္ အာမခံခ်က္အျပည့္အ၀ရိွေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ 
ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ၿပီး ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈမရိွ 
ေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒအားလံုးကို ဖ်က္သိမ္း၍ က်ား-မတန္းတူေရးအပါအဝင္ 
တုိင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးအတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည့္ တရားမွ်တမႈ 
ရိွေသာ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အသံုးခ်မႈရိွသည့္ ေျမယာမူဝါဒမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာရန္။ 

အေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ားအေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ား

၁။ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ ေဒသခံဌာေန 
တုိင္းရင္းသား ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ဖက္ဒရယ္က်င့္သုံးေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲရမည္။

၂။ လက္ရိွေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသား 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္ေသာေျမယာမူဝါဒကုိ 
ေရးဆြဲရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ဒမိီကုေရစီျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံကုိ  အေျခခံ၍ေရးဆြဲရမည္။

10 10 ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရိွေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရိွ သံယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရိွေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရိွ သံယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ 
ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္။ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္။ 27



၃။ ေဂဟစနစ္ကုိ မပ်က္စီးေစဘဲ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္ဆုိင္သည့္ 
လယ္ယာေျမ (သုိ႔မဟုတ္) ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ား၊ ေတာင္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ (ဓေလ့ထုံး 
တမ္းႏွင့္အညီ) အစားအစာဖူလံုမႈ (Food Security) ရိွရန္ လြတ္လပ္စြာ သီးႏံွစုိက္ပ်ဳိး 
ခြင့္ရိွသည့္မူကို အေျခခံရမည္။ 

၄။   တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတြင္ လြတ္လပ္၍ စည္းစနစ္က်ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲ 
ပုိင္ခြင့္ရိွသည့္မူကို အေျခခံရမည္။ 

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

(က) ၾကားကာလဆိုင္ရာမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(က) ၾကားကာလဆိုင္ရာမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ေျမယာမူဝါဒကုိေရးဆြဲရာတြင္ ၾကားကာလဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကုိ ထည့္သြင္း 
ေရးဆြဲရမည္။ 

၂။ ၾကားကာလအတြင္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသခံလူထုႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို 
ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္သည့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇံုႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီး 
ေသာသယံဇာတ11 တူးေဖၚထုတ္ယူသံုးစဲြျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရမည္။ 

၃။ ၾကားကာလတြင္ ျပည္သူလူထုပုိင္ဆုိင္သည့္ ေျမယာလက္မွတ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ 
ရာျပည္နယ္အစုိးရက တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ 
သည့္လက္မွတ္ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ တရားမွ်တစြာျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား အသိ  
အမွတ္ျပဳထုတ္ေပးၿပီးသည့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကုိ 
သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္အစိုးမွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ 

၄။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔နယ္ေျမ 
အတြင္း ေျမယာကုိစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေျမယာမူဝါဒ၊ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မည့္ယႏၱရားမ်ား ထားရိွရမည္။ 

၅။ အစုိးရစစ္တပ္၊ အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္အဖြ႔ဲ 
အစည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ျပည္သူလူထုလုပ္ကိုင္အသံုးျပဳလ်က္ရိွေသာ မည္သည့္ 
ေျမယာမ်ိဳးကုိမဆုိ သိမ္းဆည္းျခင္း လံုးဝမျပဳလုပ္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္။

(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ေျမယာဆုိသည္မွာ ေရ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္၊ သစ္ေတာႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအားလုံး ပါဝင္သည္။ 

11 11 ဥပမာ - ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းႏွင့္ ကြ်န္းသစ္မ်ား ပါဝင္သည္။ဥပမာ - ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းႏွင့္ ကြ်န္းသစ္မ်ား ပါဝင္သည္။28



၂။ သက္ဆုိင္ရာ မူလဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာေျမယာ၏မူလ 
ပုိင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသည္လည္း သက္ဆုိင္ခြင့္ ရိွရမည္။ 

၃။ မည္သည့္ႏုိင္ငံျခားသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံသား (ျပဳ) ခြင့္ရသူမ်ားမွ ေျမပုိင္ဆုိင္ 
ခြင့္မရိွေစရ။

၄။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ခြဲေ၀ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ 
ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုဖြ႔ဲစည္းပုံႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြ႔ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား 
တြင္ တိက်စြာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေဖာ္ျပရမည္။ 

၅။ သက္ဆုိင္ရာေဒသတြင္ရိွေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္
ရာေျမရာ၊ ေဒသအမွတ္အသား အေခၚအေ၀ၚမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊  ေျပာင္းလဲသတ္ 
မွတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ခြင့္ ရွိရမည္။ 

၆။ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈအက်ယ္အဝန္းကုိ အကန္႔အသတ္12 ထားရိွရမည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူ 
ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္တုိ႔ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ထားရိွရမည့္။

၇။ ပုဂၢလိကပုိင္ေျမမ်ား၊ လယ္ယာေျမ၊ သာသနာ့ေျမမ်ားကုိ အသြင္ေျပာင္းရာတြင္ 
ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားထံမွ သေဘာထားရယူ၍ တာဝန္ယူမႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈ 
ရိွရမည္။

၈။ လက္ရိွျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ ေျမဧရိယာမ်ားကို ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ အသုံးခ်လိုပါက ေဒ 
သခံျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီမႈကုိ ရယူရမည္။ 

၉။ ျပည္သူလူထုပုိင္ဆုိင္ေသာ ေျမမ်ားကုုိ ၎တုိ႔၏သေဘာတူညီမႈကို ရယူရမည့္အျပင္ 
ထုိက္သင့္ေသာတန္ဖုိး ေပးေဆာင္ျခင္းမရိွပဲ သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳရ။ 

၁ဝ။ ျပည္နယ္အစုိးရသည္ မိမိျပည္နယ္အတြင္းရိွ ဌာေနတုုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု 
သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 

၁၁။ ေျမယာႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခြန္မ်ားကုိ ျပည္နယ္အစိုးရမွ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ ရွိရမည္။

၁၂။ မူလေျမပုိင္ရွင္၏ သေဘာတူညီမႈမရိွပဲ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ 
ရာေျမရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။ ျပန္ေပး၍မရေသာ ေျမမ်ားအတြက္ ဦးစြာ 
ေျမအစားထုိးေလ်ာ္ေၾကး၊ ေျမအစားထိုးေလ်ာ္ေၾကးမရေသာ ေျမယာမ်ားအတြက္ 
ကာလတန္ဖုိးအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရမည္။

၁၃။ ေျမယာျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ လူမႈေရးတရားမွ်တ 
မႈကုိ အေျခခံ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္  သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ 
ရိွရမည္။ 
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၁၄။ ေျမယာျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေျမယာႀကီးၾကပ္ေရး 
ေကာ္မတီႏွင့္အရင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး မေျပလည္ပါက ေျမယာအထူးျပဳတရားရုံးမ်ား 
တြင္ ဆက္လက္ေျဖရွင္းရမည္။ ေျမယာႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီတြင္ အာဏာပုိင္ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသာမက လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္။ 

၁၅။ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္အမ်ဳိးသားမ်ား အခြင့္ 
အေရး တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိရမည္။

၁၆။ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္အစုိးရမွ ေက်းရြာဘုံပုိင္ေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ သတ္ 
မွတ္ေပးရမည္။

၁၇။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ မူလေျမမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာအားျဖင့္ 
ေရာင္းခ်ျခင္း၊   လႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက္ သီးသန္႔ေျမယာမူ၀ါဒ  ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၈။ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမမ်ား၊ ဓားမဦးခ်ေျမမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာေျမယာဥပေဒမ်ားမွ အသိ  
အမွတ္ျပဳၿပီး သားစဥ္ေျမးဆက္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရရိွေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၁၉။ ေျမယာႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတအသိပညာမ်ားကုိ ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း  
တြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားရမည္။ 
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ေနာက္ခံသမိုင္းေနာက္ခံသမိုင္း

 ဤသဘာ၀သယံဇာတဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅-
၂၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပ 
ေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား အပုိင္း (၁) ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမူ၀ါဒဆုိင္ရာ 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 
(EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (CBOs) 
ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ႏွီးေႏွာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ရရိွလာေသာ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀-၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ EAOs အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ CSOs 
ႏွင့္ CBOs မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။ 
 ယင္းကဲ့သုိ႔ သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ ရရိွလာေသာမူၾကမ္းကုုိ EAOs အဖြ႔ဲ 
အစည္းအသီးသီး အေျခစုိက္ရာေဒသမ်ားသို႔ ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြ႔ဲအစည္း 
မ်ားမွ တာဝန္ရိွပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရိွ CSOs ႏွင့္ CBOs မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသုံးသပ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလ 
အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔သုိ႔ ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ 
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိ ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူယုိးမွား 
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္  
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ EAOs၊ EPPs ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္း 
စဥ္အလုိက္ဖြ႔ဲစည္းထားေသာ CWGs (ေခၚ) အလုပ္အဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ထပ္ 
မံျပဳလုပ္၍ ရရိွထားေသာ သဘာ၀သယံဇာတဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
 ထိုမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စာအုပ္အျဖစ္ 
ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းမ်ားရိွ NLD ႏွင့္ USDP ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
EPPs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CSOs၊ CBOs ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏီွးေႏွာေဆြးေႏြးသုံးသပ္ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္းတြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းမ်ားမွရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ 
ခ်က္မ်ားကို စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူယိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသ 
ဂုတ္လ ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ EAOs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာတုိင္း 
ရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CWGs အလုပ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္ 
ျပန္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု  ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရိွထားေသာမူဝါဒအၾကံ 
ျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားျဖစ္ပါသည္။
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နိဒါန္းနိဒါန္း

 သဘာဝသယံဇာတသည္ ယခုလက္ရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ 
ေဆာက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္း 
က႑တြင္ရိွေနၿပီး စနစ္တက် ကုိင္တြယ္ရမည့္အရာ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာဝ 
သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး (၁) ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ (၂) ထုတ္ယူသုံးစြဲပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ 
ခြဲေ၀ခံစားခြင့္၊ (၃) ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ႏွင့္ (၄) ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ စသည္တုိ႔ 
သည္ ဌာေနေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လက္ထဲတြင္ ရိွရမည္။ အထက္ပါ လုပ္ပုိင္ 
ခြင့္ႏွင့္ အာဏာမ်ားအတြက္ မည္သုိ႔ပုံစံျဖစ္သင့္သည္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ႏုိင္ 
ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုုိကေရစီျပည္ေထာင္စုတြင္ 
က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သဘာ၀သယံဇာတဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားရန္ 
လုိအပ္သည္။

ဦးတည္ခ်ကဦးတည္ခ်က္

သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အတြင္းရိွ တုိင္းရင္း 
သားျပည္သူမ်ား ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ သုံးစြဲပုိင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွေရး 
ကိုအေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေရးဆြဲ 
ေသာ မူဝါဒျဖစ္ေပၚလာေစရန္။ 

အေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ားအေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ား

၁။ သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဖက္    
ဒရယ္ဒီမုုိကေရစီျပည္ေထာင္စု အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္၌ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေသာ 
သဘာ၀သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိ က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရိွေရး 
ကို အေျခခံရမည္။ 

၂။ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးႏွင့္ တန္ဖုိးႀကီးေသာ သယံဇာတတူးေဖာ္ 
သံုးစြဲရာတြင္ ပထမဦးစားေပးအေနႏွင့္ ေဒသခံလူထုထံမွ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထား 
ရယူရန္ အသိေပးျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏သေဘာတူညီမႈကုိ ရယူသည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္ 
စံၫႊန္း (FPIC)13 ကို အေျခခံရမည္။

၃။  လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို ဗဟုိျပဳ၍ သယံဇာတအေပၚ မီွခုိျခင္းေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ဦး 
တည္ေသာမူ၀ါဒကို အေျခခံရမည္။                 

13 လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားရယူရန္ အသိေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္း (Free, Prior and Informed Consent). 33



မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

(က) ၾကားကာလဆုိင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(က) ၾကားကာလဆုိင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ၾကားကာလတြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစႏိုင္သည့္ အႀကီးစားစီမံ 
ကိန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ တန္ဖုိးႀကီးေသာ သယံဇာတ14 တူးေဖာ္သံုးစြဲျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းထားရမည္။ 

(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ တုုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရိွ သဘာ၀သယံဇာတအားလုံး၏မူလပုိင္ရွင္သည္ သက္
ဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရိွ ဌာေနတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုျဖစ္ၿပီး ျပည္ 
ေထာင္စုမွလည္း သက္ဆုိင္ခြင့္ ရိွရမည္။ 

၂။ ေလထု၊ ေရထုႏွင့္ ေျမေပၚေျမေအာက္ရိွ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအပါအဝင္ ဌာေန 
တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ရုိးရာဓေလ့အစဥ္အလာအရ ပုိင္ဆုိင္က်င့္သံုးလာေသာ 
သဘာ၀ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳအာမခံသည့္ ဥပေဒ 
တစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းရမည္။

၃။ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အစုိးရ 
လက္ထဲတြင္ ထားရိွၿပီး ျပည္ေထာင္စုအေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ျပည္ 
ေထာင္စုအစုိးရနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

၄။ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ယူသုံးစြဲခြင့္၊ တုိက္႐ုိက္အက်ိဳးအျမတ္ခြဲ 
ေဝခံစားခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္အာဏာစသည့္ ျပည္ 
နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ဖယ္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒထဲတြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္။

 တရားဥပေဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမူေဘာင္ -တရားဥပေဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမူေဘာင္ -

 ၄.၁။ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္ယူေရာင္းခ်မႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာ၍ အားလုံးပါဝင္ေသာမဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ရမည္။ 

  ၄.၂။ သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြေဲရးအတြက္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေစမည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ 
ေရးဆြဲျပ႒ာန္းက်င့္သုံးရမည္။

  ၄.၃။ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအပါအဝင္ အျခားေသာသဘာဝ
သယံဇာတ ထုတ္ယူေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေကာက္အခြန္
ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲရမည္။

14 ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔ ႏွင့္ အျခားတြင္းထြက္ပစၥည္း မ်ားတူးေဖာ္သံုးစြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကၽြန္းသစ္အပါအဝင္ အျခားသစ္မ်ားထုုပ္လုုပ္
ျခင္းမ်ား။34



 စမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္လုုပ္ပုိင္ခြင့္ စမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္လုုပ္ပုိင္ခြင့္15 15 - 

 ၄.၄။  ပထဝီေျမအေနအထားစမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ခံသမုုိင္း 
  ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူၿပီးျပည္သူလူထုကုိ
  ခ်ျပရမည္။

 ၄.၅။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား ရိွ/မရိွအေပၚ 
  အေျခခံၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ေပးရမည္။

 ၄.၆။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္း အဆင့္ဆင့္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွၿပီး ကြၽမ္းက်င္သူ 
  ပညာရွင္မ်ားေကာ္မတီအဖြ႔ဲတြင္ ေဒသခံမ်ားပါဝင္ရမည္။

 ၄.၇။ စမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိန္ကာလအတုိဆံုးႏွင့္ စက္ကိရိယာ
  မ်ားကုိ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ စမ္းသပ္ေလ့လာသည့္ကာလ
  တြင္ ထုတ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္မရိွရ။

 တာဝန္ယူမႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈ -တာဝန္ယူမႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈ -

 ၄.၈။ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူထုု အပါ 
   အဝင္ ျပည္သူလူထုအား ခ်ျပရမည္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳိးေဖာက္ေသာအဖြ႔ဲ
   အစည္းအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူမႈေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

  ၄.၉။ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပါဝင္ရင္းႏီွး
   ျမႇဳပ္ႏံွမႈ အတုိင္းအတာပမာဏအသီးသီးကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပရမည္။

 ၄.၁၀။ တိက်မွန္ကန္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားကုိ 
   လူထုအားခ်ျပရမည္။ 

၅။ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရိွ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း 
အေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရနွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအၾကား အေကာက္အခြန္မ်ားခြဲေ၀
သံုးစြဲမႈအခ်ဳိးကုိ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိေရစီျပည္ေထာင္စုဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တိက် 
စြာျပ႒ာန္းရမည့္အျပင္ စမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ တာဝန္ယူမႈနွင့္ တာဝန္ 
ခံမႈကုိ နည္းဥပေဒေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားရမည္။ 

 အခြန္ေကာက္ခံျခင္း -အခြန္ေကာက္ခံျခင္း -

 ၅.၁။ ရွင္းလင္းၿပီးတစ္သမတ္တည္းရိွကာ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံႏိုင္ေသာ
အခြန္ေကာက္ခံေရးစနစ္ကုိ ခ်မွတ္ရမည္။ 

  ၅.၂။ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ စာရင္းျပဳစုရမည္။ 

15 သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းကုုိ တရားဝင္လုပ္ကုိင္ရန္ လုိင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 35



 ၅.၃။ အခြန္ဘ႑ာေငြ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္အခြန္စာရင္းစစ္ေဆးမႈကုိအားေကာင္းေစရန္
လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မ်ားထားရိွ၍   အေကာင္ထည္ေဖာ္
ရမည္။ 

 အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ မွ်ေဝအသုုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း - အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ မွ်ေဝအသုုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း - 

 ၅.၄။  ႏွစ္စဥ္သုံးကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားမႈကုိ ေခ်ာေမြ႔ေစျခင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ဘ႑ာေငြ မဟုတ္ဘဲ 
ျပင္ပ (သုိ႔မဟုတ္) အျခားမွလာေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံ၏ဘ႑ာေငြ
အသုံးစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းစီမံခန္႔ခြဲရမည္။ 

 ၅.၅။ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းမွရရိွေသာ အခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကုိ
မွ်ေဝအသုံးျပဳျခင္းအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္အဆင့္ ဘ႑ာဝင္ေငြမွ်
ေဝအသုံးျပဳျခင္းပုံေသနည္း (Revenue Sharing Formula) ကုိ ဥပေဒျဖင့္ေရး
ဆြဲျပ႒ာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

  ၅.၆။ အစုိးရပုိင္ႏွင့္ စစ္တပ္ပုုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ပမာဏ
ကုိ ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ၿပီး ေကာက္ခံရမည္။ 

 အစုိးရ (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား-အစုိးရ (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား-

 ၅.၇။  အစုိးရပုိင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံပုုိင္သယံဇာတ ထုတ္လုပ္သည့္  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနည္းတူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္တာ
ဝန္ခံမႈကုုိ အေျခခံသည့္ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

  ၅.၈။ တိက်ရွင္းလင္းမႈမရိွေသာ တာဝန္ႏွင့္အခန္းက႑၊ ျပည္သူပုိင္ဘ႑ာေငြကုိ 
အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အားနည္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားေမွ်ာ္
ကုိးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုိ စနစ္တက် 
ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းၿပီး အေရးယူရမည္။ 

၆။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ 
ႏွင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုခုျပဳလုပ္ပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈရိွ/မရိွဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)၊16 လူမႈဘ၀အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွ/မရိွ 
ဆန္းစစ္ျခင္း (SIA)၊17 က်န္းမာေရးဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွ/မရိွ ဆန္းစစ္ျခင္း 
(HIA)၊18 ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေျခအတြက္ ဆန္းစစ္ျခင္း (CIA)19 ႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာ 
ဆန္းစစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ တုိင္းရင္းသားျပည္္သူမ်ား သိရိွနားလည္ေအာင္ စနစ္တက်ရွင္း 
လင္းခ်ျပၿပီးမွ ၎ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ 
မည္။ သဘာ၀သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ တူးေဖာ္/အသုံးျပဳၿပီးလွ်င္ ၎အားမူလပုိင္ 
ရွင္ထံသုိ႔ ျပန္လည္အပ္ႏံွရမည္။ 

16 သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွ/မရိွ ဆန္းစစ္ျခင္း (Environmental Impact Assessment).
17 လူမႈဘ၀အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွ/မရိွ ဆန္းစစ္ျခင္း (Social Impact Assessment).
18 က်န္းမာေရးဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွ/မရိွ ဆန္းစစ္ျခင္း (Health Impact Assessment).
19 ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေျခအတြက္ ဆန္းစစ္ျခင္း (Confl ict Impact Assessment).36



 ေဒသအေပၚထိခုိက္နစ္နာမႈကုုိစီမံခန္႔ခြဲျခင္း -  ေဒသအေပၚထိခုိက္နစ္နာမႈကုုိစီမံခန္႔ခြဲျခင္း - 

 ၆.၁။ ထိခုိက္ႏွစ္နာမႈဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ 
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ 

 ၆.၂။ စီမံကိန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကုိ 
ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ ၎တုုိ႔၏လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ခြင့္
ရိွသည့္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူထုသေဘာထားရယူမႈကုိ 
ျပဳလုပ္ရမည္။ 

 ၆.၃။ စီမံကိန္းျပဳလုပ္သည့္ ဧရိယာတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူထုႏွင့္ အမ်ိဳးသမီိးမ်ား၏ 
ဘ၀လုံျခဳံမႈအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရမည့္
အျပင္ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူသုံးစြဲၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ထိခုိက္ 
နစ္နာမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ကုစားျခင္းႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

 ၆.၄။ ေဒသခံတုုိင္းရင္းသားလူထုႏွင့္ CSOs၊ CBOs မ်ား ျပဳလုပ္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ထိခုိက္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)၊ 
လူမႈဘ၀အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွ/မရိွ ဆန္းစစ္ျခင္း (SIA)၊ က်န္းမာေရး
ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွ/မရိွဆန္းစစ္ျခင္း (HIA)၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခ 
အတြက္ဆန္းစစ္ျခင္း (CIA) ႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာဆန္းစစ္ျခင္းတုိ႔ကို  
အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

၇။ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူေရာင္းခ်ေရးတြင္ ေလ့လာစစ္ေဆးရန္အတြက္ 
ပညာရွင္၊ ေဒသခံ CSOs မ်ားႏွင့္ CBOs မ်ား ပါဝင္ဖြ႔ဲစည္းထားေသာ လြတ္လပ္သည့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မ်ားကုိ လြတ္္ 
လပ္စြာဖြ႔ဲစည္းခြင့္ႏွင့္ေလ့လာစစ္ေဆးခြင့္တုိ႔ကုိ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည့္ 
သြင္းေရးဆြဲထားရမည္။ 

၈။ သဘာ၀သယံဇာတမွ ရရိွေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား 
အတြင္းရိွ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ 
ရန္ပုံေငြႏွင့္ အျခားဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္အသုံးျပဳရမည္ - 

 ၈.၁။ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြကုိ ပုိမုိရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွရမည္။ 

 ၈.၂။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အဓိကလုိအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အံု20 မ်ား 
 ကုိေဆာက္လုပ္၍ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 ၈.၃။ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးျပဳေသာ ဘ႑ာေငြႏွင့္အသုံးစရိတ္စီမံ 
 ခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိ ေသခ်ာစြာႀကီးၾကပ္ရမည္။

 20 လမ္း၊ တံတား၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံ စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ 37



၉။ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူမ
်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ စနစ္တက် လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္ရမည္။ 

 ႏုုိင္ငံတကာကုုမၸဏီမ်ား၏အခန္းက႑ - ႏုုိင္ငံတကာကုုမၸဏီမ်ား၏အခန္းက႑ - 

 ၉.၁။ ကုမၸဏီမ်ား၏လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံ 
 တကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

 ၉.၂။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံတုုိင္းရင္းသားလူထု၏ သေဘာတူညီ
 မႈကုိ အေလးထားရယူရမည္။

 ၉.၃။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ ျပည္တြင္းဥပေဒအားနည္းေနပါက ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ 
 ႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းအတုိင္း လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ 

 ႏုုိင္ငံတကာအသုုိင္းအဝုုိင္း၏အခန္းက႑ -ႏုုိင္ငံတကာအသုုိင္းအဝုုိင္း၏အခန္းက႑ -

 ၉.၄။ ႏ္ုိင္ငံတကာေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ အားလုံးပါဝင္ေရး 
 ဆြဲဆုံးျဖတ္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရးကုိ အားေပးေထာက္ပ့ံရမည္။

 ၉.၅။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားသည္
 ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။   

၁၀။ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတအသိပညာမ်ားကုုိ ေက်ာင္းသင္႐ိုး 
ၫႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရမည္။ 

၁၁။ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုုတ္ယူေရာင္းခ်ရာတြင္ အခ်ိန္တုိအတြင္း အလြန္အကၽြံ 
ထုတ္ယူျခင္းမျပဳပဲ ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့က်ေအာင္ စနစ္တက်ထုတ္ယူသည့္ 
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ 

၁၂။ နစ္နာဆုံး႐ံႈးမႈအတြက္ ကုစားႏုိင္ေသာဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးရမည္။
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ေနာက္ခံသမုိင္းေနာက္ခံသမုိင္း
 ဤစုိက္ပ်ိဳးေရးမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၂၆-၂၇ ရက္ေန႔ 
မ်ား၌ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ 
ရာမူ၀ါဒမ်ား အပုိင္း (၂) စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (EAOs) မွေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs) မွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔ဲ 
အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (CBOs) မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ႏွီးေႏွာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ရရိွလာေသာမူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တုိဘာလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ CSOs၊ CBOs မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္
လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသုုိ႔ သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ ရရိွလာေသာ 
မူၾကမ္းကုုိ EAOs အဖြ႔ဲအစည္းအသီးသီး အေျခစုိက္ရာေဒသမ်ားသို႔ ENAC မွသြားေရာက္ 
ၿပီး ၎အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရိွ CSOs ၊ CBOs မွ ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ 
လမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔သုိ႔ ကြင္းဆင္းမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရရိွလာေသာ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိ ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္
တူယုိးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) 
ရရိွႏုိင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ EAOs၊ EPPs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ေခါင္းစဥ္အလုိက္ ဖြ႔ဲစည္းထားေသာ CWGs (ေခၚ) အလုပ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္အလုပ္႐ံု 
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရိွထားေသာစုိက္ပ်ိဳးေရးမူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 ထိုမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စာအုပ္အျဖစ္ ပထမ 
အႀကိမ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းမ်ားရိွ NLD၊ USDP ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ EPPs 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CSOs၊ CBOs ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏီွးေႏွာေဆြးေႏြးသုံးသပ္ျပင္ဆင္ 
ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းမ်ားမွရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္ 
မ်ားကိုစုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူယိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသ 
ဂုတ္လ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ (EAOs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ တုိင္း 
ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CWGs အလုပ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္ 
ျပန္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရိွထားေသာ မူဝါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
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21 အစုိးရစုိက္ခုိင္းသည့္ သီးႏံွမ်ားကုိသာစုိက္ရျခင္း။

နိဒါန္းနိဒါန္း

 စုိက္ပ်ဳိးေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စုိက္ပ်ဳိးေရးမူ၀ါဒကုိ သုံးသပ္ရာ 
တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိမွ  စီမံကိန္းသီးႏံွမ်ား စုိက္ပ်ဳိးရန္ခ်မွတ္ျခင္း၊ တစ္သီးစုိက္သည့္မူဝါဒ 
မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေငြကုိသာအားေပးေသာမူ၀ါဒမ်ား၊21 ဓာတုႏွင့္ႏုိင္ငံျခားမ်ဳိး
ေစ့မ်ားကုိ ဦးစားေပးေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ ကုန္ေလွာင္သည့္မူ၀ါဒမ်ား၊ ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ 
သည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္မူ၀ါဒမ်ား ျဖစ္ျခင္း 
တုုိ႔ေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာရန္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈ 
ေထာက္ပ့ံေပးသည့္မူ၀ါဒမ်ား မရိွသေလာက္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မ်ိဳးရိုးဗီဇ 
ေျပာင္းလဲထားေသာမ်ိဳးေစ့ (GMO)၊ ကုုမၸဏီမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ (Contract Farming)၊ လယ္သမားမ်ား၏စုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေခ်းေငြ 
အတုိးမ်ားျခင္း၊ စပါးေစ်းကြက္မရိွျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးအေၾကာင္းကုိ နားမလည္သည့္ 
၀န္ႀကီးမ်ား အစဥ္အဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကြၽမ္းက်င္သည့္
ပညာရွင္မ်ား ေနရာေပးမႈအားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာႏွင့္ သီးႏံွ 
ကုိက္ညီမႈမရိွ၍ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ပုိမုိဆုတ္ယုတ္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ 

 လယ္လုပ္သူ လယ္ပုိင္ရမည့္အစား ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ (၃၇-က)
တြင္ ေရ၊ ေျမ၊ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကုုိ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ ၂၀၁၂ ေျမ 
ယာဥပေဒအရ ကုမၸဏီမ်ားက (၅၀၀) ဧကမွ (၅၀၀၀) ဧကယူထားႏုိင္ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ပါ၀င္မႈမရိွသည့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ ျဖစ္ေနျခင္း 
ႏွင့္ ျပည္သူလူထု လုပ္ကုိင္စားေသာက္သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းတုိ႔သည္ စုိက္ပ်ိဳး 
ေရးမူဝါဒႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေသာေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကုုိ အဖက္ 
ဖက္မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ေနေပသည္။

ဦးတည္ခ်က္ဦးတည္ခ်က္

 ေဂဟစနစ္ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြၿပီး နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ စုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ 
ျဖင့္ အာဟာရျပည့္၀ေသာ အစားအစာမ်ားကုိ လူတုိင္းဖူလံုစြာရရိွေစေရး၊ ေဒသႏွင့္ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာသီးႏံွမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ စုိက္ပ်ိဳးပုိင္ခြင့္၊ စီမံပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ လူမႈစီးပြားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည့္ 
စုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ ထြက္ေပၚလာရန္။ 

အေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ားအေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ား

၁။ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအက်ဳိးကုုိ ဦးစားေပးသည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကို 
ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။
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22 အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆုိသည္မွာ ကေလးမ်ားအတြက္ အထူးလုုိအပ္ခ်က္ဆုုိင္ရာ၊ က်ား-မဆိုင္ရာ၊ ေတာင္သူလယ္သမားဆုုိင္ရာ၊
 အလုပ္သမားဆုုိင္ရာ၊ အစားအေသာက္ဆိုင္ရာလုံျခံဳမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုုိင္ရာ စသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခြင့္ေရး 

မ်ားကုုိ ဆုုိလိုုသည္။

23 လယ္လုုပ္သူဆုုိသည္မွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသား လယ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး သူရင္းငွား၊ သီးစားငွားရမ္းလုုပ္ေဆာင္သူ၊ အခစား၊ ေန႔စားႏွင့္ 
လယ္လုုပ္သားမ်ားကုုိ ရည္ညႊန္းျခင္းမဟုုတ္ပါ။

၂။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံတကာအေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး22 မ်ားဆိုင္ 
ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ အေျခခံသည့္ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးမူ၀ါဒ ျဖစ္ရမည္။ 

၃။ ေဒသဖူလံုေရးႏွင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အားေပးကူညီသည့္ အေျခခံမူ 
ျဖစ္ရမည္။

၄။ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲၿပီး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူကုိ မထိခုိက္ေစေသာေခတ္မီ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္ ျဖစ္ရမည္။

၅။ ေဒသစုိက္ပ်ိဳးသီးႏံွႏွင့္ မ်ိဳးေစ႔မ်ားႏွင့္ ၎၏မူပုိင္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ေပးသည့္ 
အေျခခံမူ ျဖစ္ရမည္။

၆။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ေဒသထြက္သီးႏံွမ်ား ခုိင္မာသည့္ေစ်းကြက္စီး 
ပြားေရးစနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ အေျခခံမူ ျဖစ္ရမည္။

၇။  စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွၿပီး တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရိွေသာ 
အေျခခံမူ ျဖစ္ရမည္။

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

(က) ၾကားကာလဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(က) ၾကားကာလဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ၾကားကာလတြင္ လက္ရိွခြင့့္ျပဳထားေသာ အႀကီးစား စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
အသစ္ထပ္မံခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားကုုိ ရပ္ဆုိင္းရမည္။ 

(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ စုိက္ပ်ိဳးေျမဆုိသည္မွာ လယ္၊ ယာ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ၊ ကုိင္းကြၽန္း၊ ေျမႏုကြၽန္း၊ ဒီေရေတာ 
ႏွင့္ ေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ပါ၀င္သည္။

၂။ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ 
အစိုးရ၊ ေဒသႏၱရအစုိးရအဖြ႔ဲဝင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ 
CSOs၊ CBOs ႏွင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြဲရမည္။

၃။ လယ္လုပ္သူ23 လယ္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရိွရမည္။
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24 ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏံွမ်ားပါဝင္၍ ဥပမာအားျဖင့္ ကြၽန္း၊ ပ်ဥ္းကတုိး၊ ရာဘာ အစရိွသည့္ သစ္ပင္မ်ိဳးမ်ားပါဝင္သည္။
25 ေတာင္သူလယ္သမားဟုဆုိရာတြင္ ဥယာဥ္ျခံသမားလည္း ပါ၀င္သည္။
26 အခြန္ေပးေဆာင္မည့္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေဒသထြက္ စီးပြားျဖစ္သီးႏံွမ်ားအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကဲ့သုုိ႔ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္
ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ တရားမၽွတေသာ အခြန္စနစ္ကို ဆုိလုိသည္။

၄။ ျပည္ပႏိုင္ငံမွ ေရြ႕ေျပာင္းေရာက္ရိွလာေသာသူမ်ားသည္ လယ္ယာေျမကိုပိုင္ဆိုင္ 
ခြင့္မရိွဘဲ၊ ငွားရမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္သာ ရိွသည္။

၅။ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ မိမိေဒသႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားႏွင့္ 
သီးႏံွမ်ား24 ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္စုိက္ပ်ဳိးပုိင္ခြင့္၊ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရိွရမည္။

၆။ ေဒသရင္းမ်ဳိးေစ႔မ်ားႏွင့္ အပင္ဗီဇအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ရန္၊ ၎ 
တို႔၏မူပိုင္ခြင့္အား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသာ ပိုင္ဆိုင္သည္။ 

၇။ ေတာင္သူလယ္သမား25 အသင္းအဖြ႔ဲမ်ားအား လြတ္လပ္စြာဖြ႔ဲစည္းခြင့္ႏွင့္ လႈပ္ရွား 
ခြင့္ ရိွရမည္။

၈။ ေဒသထြက္စီးပြားျဖစ္သီးႏံွမ်ားအေပၚ မွ်တေသာအခြန္ေကာက္ခံသည့္စနစ္26 ရိွရ 
မည္။

၉။ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားက စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑အေပၚ လက္၀ါးႀကီး 
အုပ္သည့္ဥပေဒမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းရမည္။

၁ဝ။ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဒသခံျပည္ 
သူလူထုပုိင္ဆုိင္ေသာ ေျမမ်ားအား ပုုဂၢလိက (သုိ႔) ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားမွ စုိက္ပ်ိဳး 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဒသ 
ခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵရရိွမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

၁၁။ စုိက္ပ်ဳိးေရး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊ အတတ္ပညာ သင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
တကၠသုိလ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရး သုေတသနဌာန 
မ်ားအား ေဒသႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ တည္ေထာင္တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ထားရိွရမည္။ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ စနစ္တက် တုိးျမႇင့္ 
ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။    

၁၂။ ေဒသခံတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ကုိင္သူမ်ားအတြက္ လယ္ယာ 
ေျမပုိင္ဆုိင္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။

၁၃။ ေဒသစားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးသည္ အဓိကအေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္၍ လံုေလာက္ 
ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ 

၁၄။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ၿပီး လယ္ယာထြက္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားႏုိင္ေသာ ျပည္တြင္း 
ျပည္ပေစ်းကြက္ထြန္းကားလာေစရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား 
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27 ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္အႀကီးစားစီမံကုုိန္မ်ား၊ ေရ၊ မ်ဳိးေစ့မ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ဓာတုႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အပါအဝင္ အျခားစုုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ကိစၥမ်ားကုိဆုိလိုသည္။

မွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 

၁၅။ ေဒသႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြၿပီး ေဒသခံလူထုကို အက်ဳိးျပဳေသာ နည္းပညာ 
အေထာက္အကူျပဳ စုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ကုိ အသိပညာေပးျဖန္႔ျဖဴး၍ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရမည္။ 

၁၆။ စုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ားက 
လြတ္လပ္စြာ  စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ရိွရမည္။

၁၇။ ရုိးရာဓေလ့စုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္ျဖင့္ လယ္ယာေျမအသံုးျပဳမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

၁၈။ လက္ရိွတည္ရိွေနေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သုေတသနျပဳလုပ္ကာ ေဒသ  
ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ရမည္။

၁၉။ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမွ ေခ်း 
ေငြမ်ားေပးအပ္သည့္ယႏၱရားတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အရံေငြ (Subsidies)
ထားရိွေပးရမည္။

၂ဝ။ စုိက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရး မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္  

၂၁။ စုိက္ပိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား27 ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ 
ေခတ္ႏွင့္အညီ ေရးဆြဲရမည္။  

၂၂။ သဘာ၀ေျမၾသဇာျဖစ္ေသာ ၾသဂနစ္ (Organic) ေျမၾသဇာမ်ား ပုိမုိထုတ္လုပ္သံုး
စြဲတတ္ေစရန္ႏွင့္ တုိးတက္ထြန္းကားလာရန္ သဘာ၀ေျမၾသဇာၾသဂနစ္ ထုတ္ 
လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားကုိ ေတာင္သူလယ္သမာမ်ားႏွင့္ ျခံေျမေတာင္သူမ်ားကုိ  
လက္ေတြ႔အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

၂၃။ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရး၊ ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းေရး၊ သစ္ေတာ 
မ်ား မျပဳန္းတီးေရး၊ သစ္ေတာမ်ား စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးမႈ 
မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားမွ 
ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးရမည္။ 

၂၄။ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္အတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ေျမယာမ်ားကုိ ငွားရမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ တားျမစ္ခြင့္ဥပေဒမ်ားကို 
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မွ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။
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28 စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအတြင္း ပင္လယ္ေရငံ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ခုိင္မာေသာတာတမံမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားရိွရမည့္ 
အျပင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ 
မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ ဆုိလိုသည္။

၂၅။ ဘိန္းအစားထိုး စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ 
ေပးရမည္။

၂၆။ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္28 ႏွင့္ လူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘး 
အႏၱရာယ္မ်ားမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအား 
အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

၂၇။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ေျမဆီလႊာကုိ ပ်က္ဆီးေစသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာအသံုးျပဳ 
ျခင္းကုိ အထူးစီမံခ်က္ခ်မွတ္၍ တားဆီးပိတ္ပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ 
ရြက္ေပးရမည္။ 

၂၈။ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားရိွ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိခုိက္မႈနည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစၿပီး စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ေစရန္အတြက္ ကုန္းျမင့္လယ္ 
ယာေျမမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။

၂၉။ စုိက္ပ်ိဳးေရးသီးနံွအေပၚ မူတည္၍  ႏွစ္ရွည္စုိက္ပ်ိဳးေခ်းေငြ ထုတ္ေပးရမည္။ 

၃၀။ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ စက္မႈစီးပြားေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ 
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6? jynfwGif;ae&yfpGef hcGmwdrf;a&Smifolrsm; (IDPs) ESifh 
    'kuQonfrsm; (Refugees) qkdif&m rl0g'rsm; (rl=urf;)
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ေနာက္ခံသမိုင္းေနာက္ခံသမိုင္း

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၇-၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္သားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္
တာ (ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs)29 

ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) ဆုိင္ရာမူဝါဒ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (EAOs) မွေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs) မွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔ဲ 
အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (CBOs) မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ႏွီးေႏွာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ရရိွလာေသာမူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ EAOs  
အဖြ႔ဲအစည္းအသီးသီး အေျခစုိက္ရာေဒသမ်ားသို႔ ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြ႔ဲ 
အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရိွ CSOs၊ CBOs မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကုုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ မွ 
ေမလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔သုိ႔ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရရိွလာေသာ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိ ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆင္တူယုိးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Under-
standings) ရရိွႏုိင္ရန္ EAOs၊ EPPs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလ္ုိက္ဖြ႔ဲစည္း 
ထားေသာ CWGs (ေခၚ) အလုပ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္ 
မ်ားတြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရိွထားေသာ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
 ထိုမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စာအုပ္အျဖစ္ 
ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းမ်ားရိွ NLD၊ USDP ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
EPPs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CSOs၊ CBOs ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏီွးေႏွာေဆြးေႏြးသုံးသပ္ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္းတြင္ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ 
ခ်က္မ်ားကို စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူယုိးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသ 
ဂုတ္လ ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ EAOs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာတုိင္း 
ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CWGs အလုပ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္ 
ျပန္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရိွထားေသာ မူဝါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

နိဒါန္းနိဒါန္း
 ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) နီးပါးျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္အနိ႒ာ႐ုုံ၊ သဘာဝေဘးႏွင့္ 
အျခား ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား30 (IDPs) 
ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) ယေန႔တုိင္ ေနရပ္မျပန္ႏုိင္ဘဲ နယ္စပ္တစ္ေလ်ွာက္ 

29 Internally Displaced Persons
30 ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees) ဆုုိသည္မွာ မိမိေနရပ္ဌာေနကုိ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ 
ေနရေသာ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဆုုိလုုိသည္။
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သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ Refugees မ်ားႏွင့္ IDPs မ်ား ကိစၥကုိ အစုိးရအဆက္ဆက္က တာဝန္ယူ 
ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္အျပင္ ၎တို႔၏အေျခအေန ပုိမုိဆုိးရြားလာရာ ျမန္မာျပည္၏ 
အဓိက အေျခခံလူမႈျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရိွေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား 
ေဒသအသီးသီးရိွ IDPs ႏွင့္ Refugees မ်ားသည္ မိမိဆႏၵအတုိင္း လံုၿခဳံစြာ မိမိတုိ႔ျပန္ 
လုိသည့္ မူရင္းေဒသသုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ရန္၊ အျခားအဖြ႔ဲအစည္း (သို႔) အုပ္စုမ်ား ေခါင္း 
ပံုျဖတ္မႈ မျပဳႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရိွေစရန္ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔ဲ 
အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ IDPs ႏွင့္ 
Refugees ကုိယ္စားျပဳအဖြ႔ဲမ်ားသည္္ IDPs မ်ားႏွင့္ Refugees မ်ား အေျခအေနမ်ားကို 
အေျခခံၿပီး မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။  

ဦးတည္ခ်က္ဦးတည္ခ်က္
ဖက္ဒရယ္ဒီမုုိကေရစီျပည္ေထာင္စုအတြင္း အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြေဲနထိုင္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား 
(Refugees) သည္ ၎တုုိ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ႏုုိင္ငံတကာစံခ်ိန္ႏွင့္အညီ ေရရွည္ 
တည္တ့ံသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ရရိွရန္ႏွင့္ ၎တို႔ဆႏၵအတိုင္း 
မူရင္းေဒသသို႔ ေဘးကင္းလံုၿခဳံ၍ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ားအေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား

၁။  ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) 
အား

 ၁.၁။ ျပည္တြင္းအေျခအေန ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာျပန္ႏိုင္ရန္
  မိမိတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ၎တုိ႔၏ မူရင္းေဒသသုိ႔ေသာ္လည္း 
  ေကာင္း၊ ေဆြမ်ိဳးရိွရာအရပ္ေဒသသုိ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တာဝန္ရိွသူမ်ား
  စီစဥ္ေပးေသာေနရာမ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း ျပန္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္
  ေပးရမည္။

 ၁.၂။ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာမ်ား ေထာက္ပ့ံရာ
  တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား လံုးဝမျပဳလုပ္ရ။

၂။  IDPs မ်ားႏွင့္ Refugees မ်ားအား အေျခခ်ေနထုိင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ 
ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားအလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပး 
ရမည္။  

၃။  လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ လူမႈေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ IDPs မ်ားႏွင့္  48



Refugees မ်ား မိမိကုိယ္ မိမိရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အနည္းဆံုး (၃) ႏွစ္ ကူညီေထာက္ပ့ံ 
ေပးရမည့္အျပင္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ဖန္တီးေပးရမည္။ ၎အျပင္ အထူးအကူအညီလုိအပ္သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ 
အကူအညီ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။

၄။ လြတ္လပ္စြာသြားလာနုိင္ေရးႏွင့္ မည္သည့္လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းႏွင့္ 
မဆုိ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္၍ အကူအညီရယူႏိုင္ရမည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အကူအညီ 
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းအျပင္ သက္ဆုိင္ရာေဒသႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ 
အကူအညီေပးျခင္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မူေဘာင္ႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား (Refugess) 
ကုိ - 

    ၁.၁။ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္မႈ ရရိွၿပီးမွသာ 
 လွ်င္ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အျပင္ အစုိးရ၊
 တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၎တုိ႔အား လံုၿခဳံ
 စိတ္ခ်မႈ အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ေပးရမည္။

 ၁.၂။ အပုိဒ္ (က) ပါ အေျခအေနသုိ႔မေရာက္ရိွမီ ၾကားကာလ၌ မိမိဆႏၵအရ ေန
 ရပ္ျပန္လုိသူမ်ားသည္ ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံ
 တကာလူ႔အခြင့္အေရးအျပင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပ့ံပုိးကူညီမႈ
 ႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္တာ၀န္ရိွသူမ်ားထံ အကူအညီရယူႏုိင္ရမည္။ 

၂။ ေနရပ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ တုိင္ရင္းသားလက္နက္
ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၊ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝန္း 
မ်ား၊ IDPs မ်ားႏွင့္ Refugees မ်ားပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား၊ ဒုကၡသည္အေရး 
ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မျဖစ္ 
မေန ပါ၀င္ရမည္။ 

၃။ IDPs မ်ား ႏွင့္ Refugees မ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ 
အစီစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာအဖြ႔ဲ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာေဒသႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈ 
ရိွၿပီး နုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

၄။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာျပည္တြင္းျပည္ပအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ - 49



 ၄.၁။ IDPs မ်ား ႏွင့္ Refugees မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံလူမႈ အေဆာက္
 အအံုမ်ားႏွင့္ အျခားလုိအပ္သည့္အကူအညီမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ အာမခံ
 ရိွမႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးရမည္။ 

 ၄.၂။ ထုိသုိ႔ စီစဥ္ေပးရာတြင္ ၎တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ လူမႈအဖြ႔ဲ 
 အစည္းအဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

၅။  မိမိမူလေနထုိင္ခဲ့ေသာေဒသကုိ မျပန္နုိင္၊ မျပန္လုိပဲ ျပည္တြင္းရိွ အျခားတစ္ေနရာ 
ရာသုိ႔ ေနထုိင္လုိသူမ်ားကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်မည့္ေနရာသည္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ 
ၿမဲေသာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရသည့္ေနရာမ်ိဳး ျဖစ္ရမည္။

၆။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား (Refugees)  
မွ -

၆.၁။ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိဆႏၵ (သုိ႔) မိမိကုိယ္ပုိင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိမူလေနထုိင္ခ့ဲသည့္ ေဒသတြင္ 
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ရန္ ဆႏၵမရိွသူမ်ားအား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား
မည့္ေနရာသည္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေသာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အျခားအသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏုိင္သည့္ေနရာမ်ိဳး ျဖစ္ရမည္။ 

 ၆.၂။  ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ထုိေနရာမ်ားကုိ လက္ခံအတည္ျပဳရန္ ေကာင္းမြန္စြာ ေလ့ 
 လာႏိုင္ခြင့္ ရိွရမည္။   

၇။ IDPs မ်ားႏွင့္ Refugees မ်ား၏ လံုျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ အထူးဂ႐ုျပဳ 
ရမည့္အျပင္ တပ္မေတာ္အပါဝင္ မည္သည့္လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမဆုိ 
ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ ထပ္မံသံုးစြဲျခင္း မျပဳရ။

၈။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ 
မိဘမဲ့မ်ားကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အထူးဝန္ေဆာင္မႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လစ္ 
လ်ဴ႐ႈျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ထုိလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရမည္။

၉။  ႏုိင္ငံေတာ္သည္ - 

၉.၁။ IDPs မ်ားႏွင့္ Refugees မ်ား၏ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ရရိွထားေသာ
ပညာေရးစနစ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လက္မွတ္မ်ားကုိ
အသိအမွတ္ ျပဳေပးရမည္။

၉.၂။ IDPs မ်ားႏွင့္ Refugees မ်ား ေနရပ္ျပန္လည္ေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ ပညာဆက္
လက္သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရ
မည့္အျပင္ ေက်ာင္းပညာေရးကုိ စံခ်ိန္စံႏႈန္းျပည့္မီစြာ အထူးဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္
ရမည္။50



၁၀။ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအေျခခ်ေနႏိုင္ရန္ ေနရပ္ျပန္ေရးေကာ္မတီအသီးသီးမွ ေဆာင္ 
႐ြက္ေပးေသာေျမေနရာမ်ားတြင္ ဆုိင္ရာေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူအားလံုး သေဘာတူအဆုိျပဳသည့္ မူဝါဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

၁၁။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ IDPs မ်ားႏွင့္ Refugees မ်ား၏ဆႏၵအရ မူလ 
ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားႏုိင္ရန္ ထုိေနရာမ်ား၌ တပ္စခန္းမ်ား၊ အျခား 
အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားရိွပါက ႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္း ျပဳရမည္။ 

၁၂။ IDPs မ်ားႏွင့္ Refugees မ်ားအားလံုးကုိ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေသ 
ခ်ာစြာ စိစစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အျပည့္အဝသတ္မွတ္၍ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ႏွင့္ 
အျခားလုိအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေပးရမည္။

၁၃။ IDPs မ်ားႏွင့္  Refugees မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ 
ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုး ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးသည္အထိ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးသည့္ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး အေထာက္အပ့ံံမ်ား လံု 
ေလာက္စြာ ဆက္လက္ေပးရမည္။ 

၁၄။ ေနရပ္ျပန္ေရးအစီအစဥ္ကုိ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရာ 
တြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လြတ္ကင္းရန္အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၎ကုိခ်ိဳးေဖာက္ပါက အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဒသခံတုိင္းရင္း 
သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစုိးမုိးသည့္ ယႏၱရား 
ထားရိွရမည္။

၁၅။ Refugees မ်ား ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးအစီအစဥ္ မစတင္မီ IDPs မ်ားကုိ ဦး 
စြာ စနစ္တက် ေနရာခ်ထားၿပီး ျဖစ္ရမည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မိမိေနရပ္ 
ရင္းသုိ႔ မျပန္နုိင္သူမ်ားအတြက္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာ ခ်ထားေပးရမည္။ 

၁၆။ IDPs မ်ားႏွင့္ Refugees မ်ား ျပန္လည္အေျခခ်မည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၎တုိ႔ႏွင့္ 
ေဒသခံမ်ားအၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးနားလည္မႈရိွရန္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားကုိ လက္ခံသည့္ေဒသခံ ေက်း႐ြာျပည္သူမ်ား 
အား ထိခုိက္နစ္နာေစျခင္းမရိွသည့္အျပင္ ၎တုိ႔ကုိလည္းအေထာက္အကူျပဳ 
ေစရမည္။

၁၇။ IDPs မ်ားႏွင့္ Refugees မ်ား ႐ုပ္ပုိင္းႏွင့္စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္ဆံုး႐ႈံးနစ္နာ 
ခ်က္မ်ားကုိ ကုသႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား  
အျပည့္အဝ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

၁၈။ IDPs မ်ား ႏွင့္ Refugees မ်ား ျပန္လည္အေျခခ်ၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း ျပည္တြင္း 
ေနရပ္စြန႔္ခြာမႈထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသာမက ၎တုိ႔ႏွင့္ကုိယ္က်ိဳးစီးပြား 
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အရ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအပါဝင္ တာဝန္ 
ယူရမည္။ 

၁၉။ IDPs မ်ားႏွင့္ Refugees မ်ားကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲ 
ျဖတ္ျခင္း (Monitoring and Evaluation) စနစ္ ထားရိွရမည္။

၂၀။ IDPs မ်ားႏွင့္ Refugees မ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ မူရင္းစြန္႔ခြာခဲ့သည့္ေျမေနရာမ်ား 
ျပန္လည္ရရိွပုိင္ခြင့္ (သုိ႔မဟုတ္) မူရင္းျပည္နယ္အတြင္းရိွ  ျပန္လည္အစားထိုး 
ေျမယာမ်ား ရပုိင္ခြင့္ရိွရမည္။ 

၂၁။  IDPs မ်ား ႏွင့္  Refugees မ်ား ထြက္ခြာခဲ့ေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ား မရိွေစရန္  ကာကြယ္ေပးရမည္။ ထုိေနရာမ်ားသုိ႔ 
ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္သူမ်ားရိွပါက ဖယ္ရွားေပးရမည္။ 

၂၂။ IDPs စခန္းမ်ားႏွင့္ Refugees စခန္းမ်ားမွ ျပန္လာမည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား     
အၾကမ္းဖက္မႈ မျဖစ္ပြားေရး၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ားမျဖစ္ပြားေရး၊ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းႏွင့္ အျခား 
လုိအပ္သည့္အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

၂၃။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဆံုးျဖတ္  
ခ်က္ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်ိဳးက် 
ပါ၀င္ရမည္။

၂၄။ IDPs မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ကုစားေပးသည့္အျပင္ သင့္ေတာ္ေသာ နစ္နာေၾကးမ်ား ေပးရမည္။
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ေနာက္ခံသမိုင္းေနာက္ခံသမိုင္း

 ဤလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီဆုိင္ရာမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉-၂၀ ရက္ေန႔မ်ား၌ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ 
(ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြတဲြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား  (EPPs)  မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား (CBOs) မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွီးေႏွာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ရရိွလာေသာမူ၀ါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀-၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္  EAOs အဖြဲ႔အစည္းေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ့ဲၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တုိဘာလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ CSOs၊ CBOs ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ့ဲသည္။ ထိုသုိ႔ သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ ရရိွလာေသာ မူၾကမ္း 
ကုုိ  EAOs အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး အေျခစုိက္ရာေဒသမ်ားသို႔ ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး 
၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳ လ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရိွ CSOs၊ CBOs ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ မွ 
ေမလအတြင္း ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ထု႔သုိိ႔ ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီး ရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ 
ခ်က္မ်ားကုုိ ENAC မွ စုစည္း၍ ကြျဲပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူယုိးမွားျဖည့္စြက္ 
ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္ EAOs၊ 
EPPs ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလုိက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ CWGs (ေခၚ) အလုပ္အဖြဲ႔ 
ဝင္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခု ထပ္မံ 
ျပဳလုပ္၍ ရရိွထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
 ထိုမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စာအုပ္အျဖစ္ 
ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ခ့ဲၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းမ်ားရိွ NLD၊ USDP ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊  
EPPs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CSOs၊ CBOs ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏီွးေႏွာေဆြးေႏြးသုံးသပ္ျပင္ 
ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ျပဳလုပ္ခ့ဲပါ 
သည္။ ထိုသို႔  ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား 
ကို စုစည္း၍ ကြျဲပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူယိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉-
၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ EAOs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
မ်ားမဟာမိတ္ (UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CWGs အလုပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္စုစည္း 
သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရိွထားေသာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) 
မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
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နိဒါန္းနိဒါန္း

 လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ 
ႏ္ုိင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္မူဝါဒမ်ားကုိ သုံးသပ္ရာတြင္ အစုိးရသည္ ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒအရ မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္၍ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးအစီအစဥ္ကို ေနျပည္ေတာ္မွ 
ခ်ဳပ္ကိုင္က်င့္သံုးလ်က္ရိွရာ၊ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမအတြင္း ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္ အင္အားတုိးခ်ဲ႕လာျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူမႈႏွင့္ 
ေျမယာလုယက္မႈမ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းကုိ ဦးတည္ေစပါသည္။ အကူအညီေပးမႈ အစီ 
အစဥ္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တည္ရိွၿပီးေသာ အေျခခံလူမႈအေဆာက္အအံုႏွင့္ 
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထိခုိက္နစ္နာေစပါသည္။  အစုိးရမွခ်မွတ္ထားေသာ အကူ 
အညီေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူတုိ႔၏ ဘဝတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ ျပည္သူ 
မ်ားကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈွေစပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းမ်ားတြင္ စုိးမုိးျခယ္လွယ္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသအလုိက္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး 
တက္မႈ မျဖစ္ႏုိင္ျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး မရိွျခင္း၊ ေဒသဦးေဆာင္မႈအပုိင္း အားနည္း 
ျခင္းႏွင့္ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ပ့ံမႈ မျဖစ္ျခင္းတုိ႔ကုုိ ျဖစ္ေပၚလာ 
ေစသည္။ အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ဘာသာစကား၊ 
စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားခြင့္ကုိလည္း 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈွေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီ 
သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္၍ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္သြားရန္ အထူးလုုိအပ္ေပသည္။

ဦးတည္ခ်က္ဦးတည္ခ်က္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမုုိကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားသည္ တည္ရိွၿပီးေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈေရး 
အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားေကာင္းလာေစရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ားအေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား

၁။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ (ၾကားကာလ) အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္လာမႈႏွင့္ သဟဇာတရိွသည့္မူကို အေျခခံရမည္။

၂။ ႏိုင္ငံတကာကူညီပ့ံပုိးမႈမ်ားသည္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏သေဘာ 
ထားဆႏၵႏွင့္အညီ ေရရွည္တည္တ့ံေသာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရိွသည့္မူကို အေျခခံရမည္။ 55



၃။ လူသားခ်င္းဆုိင္ရာစာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တစ္စံု 
တစ္ဦးကုိ ထိခုိက္နစ္နာျခင္းမရိွေသာ (Do No Harm Principle) မူကုိ အေျခခံ 
ရမည္။

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ မိမိတုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာထားရိွရမည္။

 ၁.၁။  လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကူညီေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ 
 မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (EAOs)၊
 ေဒသခံတုိင္ရင္းသား ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္း 
 သား လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြဲၿပီး ပူးေပါင္းအေကာင္
 အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။

 ၁.၂။  ျပင္ပေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
 ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအပါအဝင္ ေဒသႏၱ
 ရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ေရးထုိးၿပီးမွသာ
 ေဒသခံလူထုမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား အပါအ၀င္
 ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်စီမံခန႔္ခြဲ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္
 အစီအစဥ္မ်ား၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အကူအညီမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈျပဳ 
 ရမည္။

 ၁.၃။  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
 နယ္ေျမအတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးရာ
 တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႔ဲအစည္းအသီးသီး၏ 
 လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။

 ၁.၄။  အထက္ပါ မူဝါဒမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
 ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကူညီ 
 ေထာက္ပ့ံမႈဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ထိ 
 ေရာက္မႈရိွေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားရမည္။  

၂။ ထိခုိက္နစ္နာျခင္းမရိွေသာ (Do No Harm Principle) အေျခခံမူဝါဒမ်ားတြင္ 
တာဝန္ယူမႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈ ရိွေစရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ဆက္လက္ထည့္သြင္းသြားရမည္။ 

၃။ ျပန္လာမည့္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) ႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္း 
ေရွာင္သူမ်ား (IDPs) သည္ ၎တုိ႔ပုိင္မူလေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရရိွေစ 56



ရန္ႏွင့္  မူလေျမမရိွသူမ်ားအတြက္ အိမ္၊ ျခံေျမေနရာမ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးေျမမ်ားစီစဥ္ 
ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မူလပုိင္ေျမမ်ားကုိျပန္လည္ 
ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ မရရိွႏုိင္ပါက ကာလတန္းဖုိးႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ (သုိ႔မဟုတ္) 
အစားထုိးေျမေနရာ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။ မူလေျမျပန္ရရိွရန္ မျဖစ္နုိင္သူမ်ား 
အတြက္ စဥ္းစားရန္လုိသည္။

၄။ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈႏွင့္အညီ လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈအကူအညီအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ 
လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာေထာက္ပ့ံႏုိင္ခြင့္၊ 
ရယူပုိင္ခြင့္ရိွရန္ႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။ 

၅။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကူညီေရးမ်ားကုိ အထူးအကူညီလုိအပ္ေသာ 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ား၊ မသန္စြမ္း 
သူမ်ား၊ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ အထူးစီမံခ်က္မ်ားအျဖစ္ ပ့ံပုိးေပးရမည္။ 

၆။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကူညီေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရမည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ 
ထုတ္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ မျဖစ္ေစရ။ 

၇။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွၿပီး 
တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ ရိွရမည္။

 ၇.၁။  ႏိုင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈမ်ားကုိ ျပည္နယ္အစုိးရမွ 
 တုိက္႐ုိက္စီမံဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရိွရမည္။ 

 ၇.၂။ ႏိုင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားကုိ ျပည္နယ္
 အစုိးရမွ လူမႈအဖြဲ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အမွန္တကယ္အကူအညီလုိ
 အပ္လ်က္ရိွသူမ်ားထံသုိ႔ ရာႏႈန္းျပည့္ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိ ရရိွရန္စီစဥ္ေပးရ 
 မည္။ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ရမရ စစ္ေဆးေရးအဖြ႔ဲအစည္းကုိလည္း 
 ဖြ႔ဲစည္းေပးရမည္။ 

 ၇.၃။ ေနရပ္ျပန္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ စားဝတ္
 ေနေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကေသာ္ 
 လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အစုိးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထူးစီစဥ္ေဆာင္ 
 ႐ြက္ေပးရမည္။
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ေနာက္ခံသမိုင္းေနာက္ခံသမိုင္း

 ဤအခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁-
၁၂ ရက္ေန႔၌ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ အခြန္ 
ေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ 
ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (EAOs) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs)   
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ လူ 
ထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (CBOs) မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား  ႏွီးေႏွာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး  
ရရိွလာေသာ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ EAOs အဖြ႔ဲအစည္းအသီးသီးအေျခစုိက္ရာေဒသ 
မ်ားသို႔ ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္း 
ရိွ CSOs၊ CBOs ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား
ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္ 
ၿပီးေနာက္ ရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိ ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္   
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆင္တူယိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common 
Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္  EAOs၊ EPPs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊  ေခါင္းစဥ္အလုိက္ဖြ႔ဲ 
စည္းထားေသာ CWGs (ေခၚ) အလုပ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္ 
မ်ားတြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရိွထားေသာမူဝါဒ(မူၾကမ္း) မ်ားျဖစ္ 
ပါသည္။ 
 ထိုမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စာအုပ္အျဖစ္ ပထမ 
အႀကိမ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းမ်ားရိွ NLD ႏွင့္ USDP ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊  
EPPs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CSOs၊ CBOs ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ႏီွးေႏွာေဆြးေႏြးသုံးသပ္ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္းတြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္ 
စြက္ခ်က္မ်ားကိုစုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရုိးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္
မ်ားအတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ 
ၾသဂုတ္လ ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ EAOs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ   
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CWGs အလုပ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ား 
ႏွင့္ ျပန္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရိွထားေသာ မူဝါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။  

နိဒါန္းနိဒါန္း
 အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကုုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ လက္ရိွျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခ 
အေနႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကိုသုံးသပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ 
မရိွျခင္း၊31 အဂတိလုိက္စားမႈရိွေနျခင္း၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားႏွင့္ ဗဟုိ 

31 ဥပမာ -  ဦးပုိင္အျပင္ တျခားႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မည္သုိ႔ေသာ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ခြင့္ျပဳသည္ကုုိအမ်ားျပည္သူသုိ႔ 
ခ်ျပမႈမရိွျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မွရသည့္အခြန္ျဖင့္ ျပည္နယ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးကုိ ထိေရာက္စြာမေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 59



32 ဥပမာ - ယခုလက္ရိွအခိ်န္တြင္ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုိမွထိန္းခ်ဳပ္မႈအာဏာကုိသာ ဦးစားေပးေနၿပီး ျပည္နယ္/တုုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀မႈလံုးဝမရိွပါ။

အစုိးရ အၾကား အာဏာခြဲေ၀မႈမညီမွ်ျခင္း၊32 ဗဟုိႏွင့္ျပည္နယ္အၾကား တိက်ရွင္းလင္း 
ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမရိွျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႏၱရအဆင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ 
ေကာက္ခံေသာ ယႏၱရားမရိွျခင္း စသည့္အေျခအေနတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အခြန္ 
ေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ယႏၱရားတစ္အုံလုံးကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ 
ေနသည္။ 
 ထုိ႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္    
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း  (EAOs)  မ်ား  အပါအဝင္ အစုိးရယႏၱရားတစ္စံုလံုး 
ကုုိ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအတြက္ ဤမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္ဦးတည္ခ်က္

ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏ္ုိင္ငံရိွ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ 
ရပ္လုံး၏ လူမႈဘ၀လုံျခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စနစ္က်သည့္ အခြန္ 
စည္းၾကပ္မႈစနစ္တစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစုုိး 
ရ၊ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားအၾကား အခြန္ေကာက္ခံမႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္  ခြဲေဝသံုးစြဲပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခြဲျခားထားသည့္စနစ္ 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။ 

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ားအေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား

၁။ အခြန္ဆိုင္ရာစည္းၾကပ္ခြင့္ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား 
ၾကားတြင္ ဖက္ဒရယ္မူကိုအေျခခံၿပီး ဥပေဒမ်ားကုိ သီးျခားျပ႒ာန္းရမည္။ 

၂။ အခြန္ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ တင္သြင္းသူမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမွ ေရြး 
ေကာက္တင္ေျမႇာက္လုိက္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ 

၃။ ေကာက္ခံရရိွသည့္ အခြန္ေငြမ်ားကုိ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘ၀လုံျခဳံေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး 
တက္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳရမည္။ 

၄။ အခြန္စည္းၾကပ္ရာတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား မ႐ိွေစရ။

၅။ ဝင္ေငြအနည္းအမ်ားအေပၚအေျခခံေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ (Progressive Taxation) 
ေပၚ အေျခခံၿပီး အခြန္ဆုိင္ရာဥပေဒ ေရးဆြရဲမည္။     

၆။ အခြန္ေကာက္ခံမႈအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွရမည္။ 
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၇။ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားအား သုံးစြရဲာတြင္ မွ်တ၍ မွန္ကန္ထိေရာက္စြာ သုံးစြရဲမည္။ 

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

(က) ၾ(က) ၾကားကာလဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကားကာလဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ၾကားကာလတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမတြင္ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမ်ားကုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  

၂။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလတစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး ျပည္နယ္မွေကာက္ခံရရိွသည့္အခြန္ 
ေငြ၏ ၆၀% မွ ၈၀% ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္တြင္ရိွေသာ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္မည့္ေဒသအတြက္ သံုးစြမဲည္။ 

၃။ ယခင္စီမံကိန္းမ်ားမွရ႐ိွသည့္ အခြန္မ်ားထဲမွ အနည္းဆုံး  ၆၀% ကုိ သက္ဆုိင္ရာျပည္ 
နယ္မွ ခံစားပုိင္ခြင့္႐ိွရမည္။ 

၄။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မိမိတုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမတြင္ 
အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းကုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား (ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁။ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအၾကားတြင္ မွ်တမႈရိွေသာ 
အခြန္  ေငြေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ခြေဲ၀ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒ 
မ်ားကုိ ေရးဆြသဲတ္မွတ္ရမည္။

၂။  အခြန္စည္းၾကပ္ရာတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာတုိက္ဖ်က္မည့္ဥပေဒ 
ႏွင္ ့ယႏၱရား ထားရိွရမည္။

၃။ ျပည္နယ္အစုိးရေအာက္တြင္ရိွေသာ အခြန္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနကုိ ဥပေဒအရ 
ထိေရာက္စြာ ေစာင့္ၾကည့္အေရးယူႏုိင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းကုိ အခြန္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာန 
ေအာက္တြင္မဟုတ္ပဲ လြတ္လပ္စြာထားရိွရမည္။ 

၄။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔အေနျဖင့္ ေကာက္ခံရရိွသည့္ 
အခြန္ပမာဏႏွင့္ ထုိအခြန္မ်ားအား က႑အလုိက္ သုံးစြသဲည့္ပမာဏကို တုိင္းရင္းသား 
ျပည္သူလူထုက သိရိွပိုင္ခြင့္ရိွရမည္။ 

၅။ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုုိ လူထု 
အလြယ္တကူ သိရိွႏိုင္မည့္နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳရမည္။

၆။ ျပည္နယ္အလုိက္ သီးျခားအခြန္စည္းၾကပ္ရန္ဌာနႏွင့္ အခြန္ေငြထိန္းသိမ္းရန္ ဘဏ္ 
(စာရင္း) မ်ား ဖြင့္လွစ္ထား႐ိွရမည္။  61



၇။ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ျပည္နယ္အစုိးရမွ ျပည္နယ္တြင္းတန္ဖုိးရိွေသာ စြမ္းအင္၊ တြင္း 
ထြက္သယံဇာတ၊ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔၊ ကြၽန္းသစ္အပါအ၀င္ အဖုိးတန္သစ္မ်ား 
အေပၚ လြတ္လပ္စြာ အခြန္မ်ားသတ္မွတ္ခြင့္ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ေကာက္ခံခြင့္ ရိွရမည္။ 
ေကာက္ခံရရိွသည့္ အခြန္ေငြမ်ားကုိ ျပည္သူလူထု၏ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ သံုးစြဲ 
ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွစြာျဖင့္ စနစ္တက်သံုးစြရဲမည္။

၈။ ထုိသိ႔အုခြန္ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းရာတြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳမီ သက္ဆုိင္ရာ 
တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုႏွင့္ အခြန္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး 
ညိႇႏိႈင္းကာ သေဘာထားရယူၿပီး  အခြန္ဥပေဒၾကမ္းကုိ  ေရးဆြရဲမည္။ ျဖည့္စြက္ပိုင္ဆိုင္ 
မႈကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရး 
ဆြရဲန္ လုိအပ္ပါမည္။

၉။ စီးပြားေရး ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္   
ဥပေဒမ်ားကုိ စနစ္တက် ခ်မွတ္ၿပီး ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ ဝင္ေငြ 
ခြန္ႏွင့္ အျမတ္ခြန္ကုိ သင့္ေတာ္ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံရမည္။ 

၁ဝ။ ေျမခြန္မ်ားကုုိ ေျမပုိင္ဆိုင္မႈအနည္းအမ်ားအလုိက္ စည္းမ်ဥ္းတိက်စြာ သတ္မွတ္ၿပီး 
တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရမည္။ 

၁၁။ ရိုးရာဓေလ့ပိုင္ေျမမ်ားကုိ ေျမခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ေျမအသံုးျပဳၿပီး ရရိွ 
ေသာ ဝင္ေငြေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး အခြန္ေကာက္ရမည္။ 

၁၂။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာခြန္ႏွင့္သီးႏံွခြန္မ်ားအျပင္ အမွန္တကယ္မလုပ္ 
ကုိင္၊ အသုံးမခ်ေသာ (ပလပ္ထားေသာ) ေျမယာမ်ားအေပၚ သီးျခားစည္းၾကပ္ခြန္ 
ေကာက္ခံရမည္။

၁၃။ ေျမယာမွန္ကန္စြာ ပုိင္ဆုိင္မႈအေပၚ အစုိးရမွ ေျမယာအငွားခ်ထားမူ (ေျမဂရမ္) မ်ားကုိ 
အခမ့ဲေပးအပ္ရမည္။

၁၄။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ေကာက္ခံရရိွသည့္အခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ား၏ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လိုအပ္ခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ မ်ွတစြာခြေဲဝသုံးစြရဲမည္။ (Equalization 
Payment ကို ရည္ၫႊန္းသည္)။

၁၅။ ျပည္နယ္စည္းၾကပ္ခြန္၊ ဗဟုိစည္းၾကပ္ခြန္ ျခားနားခ်က္မ်ားအေရးႀကီးမႈ၊ အခြန္ေကာက္ 
ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုသိရိွၿပီး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ရိွလာေစရန္ ထိေရာက္စြာ 
အသိပညာေပးရမည္။ 

၁၆။ ျပည္နယ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္/
အခြန္သက္သာခြင့္ကုိ ကာလအတုိင္းအတာတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးရမည္။

၁၇။ လူတုိင္း ပုိင္ဆုိင္မႈနွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ တင္ျပႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
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ေနာက္ခံသမိုင္းေနာက္ခံသမိုင္း

 ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား (မူၾကမ္း)သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါ 
ရီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔အထိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ 
(ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဆုုိင္ရာမူဝါဒ အလုပ္ရံု 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (EAOs) မွ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊  တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 
(CBOs) မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွီးေႏွာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ရရိွလာေသာမူ၀ါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ EAOs အဖြ႔ဲအစည္းအသီးသီးအေျခစုိက္ရာေဒသမ်ားသုိ႔႔ ENAC မွ 
သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရိွ CSOs ၊ CBOs 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသုံးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 
ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔သုိ႔ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီး ရရိွလာေသာ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုုိ ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆင္တူယိုးမွား 
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရိွႏိုင္ရန္ 
EAOs၊ EPPs ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလုိက္ဖြ႔ဲစည္းထားေသာ CWGs (ေခၚ) 
အလုပ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ 
တစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရိွထားေသာ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။  
 ထိုမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စာအုပ္အျဖစ္ ပထမ 
အႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းမ်ားရိွ NLD၊ USDP ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ EPPs 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CSOs၊ CBOs ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏီွးေႏွာေဆြးေႏြးသုံးသပ္ျပင္ 
ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းမ်ားမွရရိွလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္ 
မ်ားကို စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူယိုးမွားျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသ 
ဂုတ္လ ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ EAOs ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ တုိင္း 
ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ CWGs အလုပ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္   
ျပန္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္၍ ရရိွထားေသာ မူဝါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
  
နိဒါန္းနိဒါန္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအေျခအေနသည္ ေဒသခံျပည္ 
သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးမရိွပါ။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ျပည္တြင္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီး 
မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆုိးရြားစြာျဖစ္ေပၚလ်က္ ရိွပါသည္။ အက်ိဳးဆက္ 
အျဖစ္  တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာျခင္း၊ တုိင္းျပည္၏ 64



အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးလာေစျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးဂုဏ္သိကၡာထိခုိက္၍ လူထုေထာက္ခံအားေပးမႈလည္း  
က်ဆင္းေစသည့္အေျခေနသို႔ တြန္းပို႔ေနေပသည္။ 
 လက္ရိွ ကုန္သြယ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈအတြက္ ျပ႒ာန္းသည့္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ တုုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏အသံမ်ား လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံထားရသည္ 
သာမက စီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထု 
မ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ မရိွေပ။
 ထိုု႔ေၾကာင့္ ေဒသခံတုုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားကို အက်ဳိးျပဳသည့္အျပင္တိုင္းျပည္ 
၏ (GDP) ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးကို အေထာက္အကူျပဳေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ 
မူဝါဒမ်ားကုုိ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ခ်မွတ္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 

ဦးတည္ခ်က္ဦးတည္ခ်က္

ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္ေအာက္တြင္ တရားမၽွတမႈ႐ွိေသာ ကုန္ 
သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈစနစ္ကုိ အေျခခံၿပီး တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအားလံုး 
ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ႏုုိင္ရန္ မၽွတစြာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ 
ႏံွမႈမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ 

အေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ားအေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ား

၁။ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖဳိးေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ 
မူကို အေျခခံရမည္။

၂။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းသည့္
မူကို အေျခခံရမည္။

၃။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရိွေသာမူကို အေျခခံရမည္။

၄။ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အေသးစား (မိသားစုတစ္ 
ႏိုင္တစ္ပိုင္) လုပ္ငန္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္မူဝါဒမ်ား ပါဝင္ရမည္။

၅။ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ လူထုပိုင္ဆိုင္မႈကို 
အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားလိုက္နာမည့္မူကို အေျခခံရမည္။

၆။ ႏိုုင္ငံျခားသို႔ ကုန္ေခ်ာတင္ပို႔ေရးႏွင့္  ျပည္တြင္းဖူလုံေရးကို  ဦးစားေပးေသာမူကို 
အေျခခံရမည္။ 
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၇။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမူဝါဒ ခ်မွတ္ရာတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္ (Human Resource) ဖြံ႔ၿဖိဳး 
ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ သံယံဇာတႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးက႑တို႔ကို ဦး 
စားေပးသည့္မူကို အေျခခံရမည္။

၈။ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား ေရရွည္က်န္းမာေရးနွင့္ လူမႈေရးကုိ ထိခုိက္ႏိုင္ေသာ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကန႔္သတ္ေရးကို အေျခခံရမည္။ 

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

(က) ၾကားကာလဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(က) ၾကားကာလဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ၾကားကာလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို   
အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ လက္ရိွေဒသအေျခအေနႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ 
အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားအား ဆိုင္းင့ံကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး 
ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည္။ 

၂။ ၾကားကာလတြင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒႏွင့္ ႏိုုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွ
မႈဥပေဒမ်ား (Domestic Investment Laws and Foreign Direct Investment 
Laws) ကို ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကုိက္ညီ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ 
တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒသစ္ကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္။ 
၎ဥပေဒႏွင့္မကုိက္ညီေသာ ယခင္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံံွမႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ရမည္။

(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ လူ 
တန္းစားအလႊာအသီးသီးႏွင့္ ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားလူထုမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွရမည္။ 

၂။ ျပည္နယ္တြင္ အႀကီးစားကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ 
နယ္အစိုးရမွ သီးျခားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝရရိွေစေရးကုုိ အာမခံ 
ခ်က္ေပးရမည္။ 

၃။ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္္ရင္း 
ႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ခြဲေ၀ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခဲြပိုင္ခြင့္ 
ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာမ်ားကိုု စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ 
စနစ္ႏွင့္အညီ ခဲြေဝေပးသည့္ တိက်သည့္ဥပေဒရိွရမည္။   

၄။ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ၎ျပည္နယ္၏ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုုိ ထိေရာက္စြာေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 66



33 ႏုုိင္ငံတကာတြင္က်င့္သံုးလ်က္ရိွေသာ အေကာက္အခြန္လြတ္၍ “လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ (Free Trade)”ကုိ ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ပဲ ၎
ျပည္နယ္အစုိုိးရမွ ကုုန္သြယ္ေရးအတြက္လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲဆံုုးျဖတ္ပုုိင္ခြင့္ (Economic Para Diplomacy) ကုိ ဆုိလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
“လြတ္လပ္စြာကုုန္သြယ္ခြင့္ (Free Trade)” ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္လည္း ၎သက္ဆုုိင္ရာျပည္နယ္အစုိးရ၏ လက္္ဝယ္တြင္သာရိွ 
ျခင္းကုုိ ဆုုိလုိသည္။
  34 အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Small and Medium-sized Enterprises)။

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဆုုိင္ရာ အခြန္အခစည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္၊ ထိန္း 
သိမ္းခြင့္ႏွင့္ စီမံပုိင္ခြင့္ရိွရမည္။

၅။ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသအလိုက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ား 
ကိုု ေလးစားလိုက္နာရမည္။

၆။ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားကိုု (ျပည္တြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပသို႔ျဖစ္ေစ)
သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္အစုိးရမွ လြတ္လပ္စြာကူးသန္းေရာင္းဝယ္ခြင့္33 ကုန္သြယ္ 
ခြင့္ရိွရမည္။ ထုိနည္းတူ ျပည္နယ္အတြက္လိုအပ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသြင္းကုန္ပစၥည္း 
မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အစုိးရမွ လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ယူတင္သြင္းခြင့္ ရိွရမည္။  
သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္ 
စုအစိုးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။ 

၇။ မိမိျပည္နယ္/တုိင္းမွ ထြက္ရိွေသာ သယံဇာတ (သစ္ႏွင့္တြင္းထြက္) ပစၥည္းမ်ားကုိ  
ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ကုန္ေခ်ာပို႔ကုန္အျဖစ္သာ ျပဳလုပ္ရန္ ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္။

၈။ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္္ႏံွမႈမွ ေကာက္ခံရရိွေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားအား သံုးစြဲရာ 
တြင္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳရမည္။

၉။ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား 
(Investment Laws and Policies Impact Assessments) ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ 
ထမ္းမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ 
မ်ားအား အသိအျမင္ (Awareness) ဖြင့္ေပးရမည္။ 

၁ဝ။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပး 
ရမည့္အျပင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ လုပ္အားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ျပည့္၀စြာ 
အသံုးခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးရမည္။ ယင္းသို႔  စီစဥ္ေပးရာတြင္  ေဒသခံအသက္ 
ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈမ်ားကုိ မထိခုိက္ေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ 
ထြန္းေစရမည္။ 

၁၁။ တုိင္းရင္းသားလူထု လူတန္းစားအသီးသီးအတြက္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီး 
ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SME)34 ကို ဦးစားေပးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
သြားရမည္။ 

၁၂။ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SME) ကို ပ့ံပိုးမည့္အစီအစဥ္မ်ား 
ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ ေခတ္မီနည္း 
ပညာရပ္မ်ား၊ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ ဘဏ္စနစ္မ်ား ထားရိွရမည္။ 
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၁၃။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ကဲ့သုိ႔ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ ပိုမို 
လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။  ၁၄။ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္  
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္္ႏံွမႈမ်ားကုိ  ျပည္နယ္သား မ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အကာအကြယ္ေပး 
ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးရမည္။ 

၁၅။ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးကို အေျခခံေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္ 
စုအစိုးရမွ မျဖစ္မေန ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။

၁၆။ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးကို အေျခခံ၍ စက္မႈစီးပြားေရးစနစ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာ 
ေအာင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။

၁၇။ အေျခအေနေပးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ၎ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ အႀကီးစားစက္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၁၈။ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးတုိ႔မွ လုိ 
အပ္ေသာ ေစ်းကြက္မ်ား ရွာေဖြေပးရမည္။ 

၁၉။ ကုန္သြယ္ေရးကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းပန္း 
ဆက္သြယ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းႏွင့္နည္းပညာမ်ား၊ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးရမည္။ 

၂ဝ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈဘ၀အေပၚ တာ၀န္ယူမႈကို စီးပြားေရးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ 
မစတင္မီ ယင္းေဒသရိွ တိုင္းရင္းသားလူထုကို ကနဦး အသိေပး၍ သေဘာတူညီမႈ 
ရယူၿပီး ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

၂၁။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အခြင့္ 
အလမ္းေပးျခင္း (Capacity Building and Empowerment) တုိ႔ကို ဦးစားေပး 
လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အဖဲြ႔အစည္း (သို႔) ေကာ္မတီတစ္ခုဖဲြ႔စည္းရမည္။ ထိုအဖဲြ႔အစည္း 
(သို႔) ေကာ္မတီသည္ ဆိုင္ရာေဒသခံမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည့္ေကာ္မတီ ျဖစ္ရမည္။ 

၂၂။ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိုု 
ဆန္းစစ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေရးယူကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
တြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားပါဝင္မႈႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းတိုင္ပင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
သြားရမည္။

၂၃။ စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္အညီ သဘာ 
ဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွ/မရိွ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)၊ လူမႈဘဝ 
အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွ/မရိွဆန္းစစ္ျခင္း (SIA)၊ က်န္းမာေရးဆုိးက်ိဳး သက္ 
ေရာက္မႈရိွ/မရိွဆန္းစစ္ျခင္း (HIA)၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 
မႈ ရိွ/မရိွ ဆန္းစစ္ျခင္း (HRIA)၊35 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈဘဝအေပၚ တာဝန္ 68



ယူမႈ [ဥပမာ - ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကုိလုိက္နာျခင္း (CSR)36] သစ္ 
ေတာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း [ဥပမာ - တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ 
လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာသစ္ေတာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး 
ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (FLEGT)37] စီးပြားေရး ရင္းႏီွး 
ျမႇဳပ္ႏံွမႈမစတင္မီ ယင္းေဒသရိွ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုကိုု ကနဦး အသိေပး၍ 
လြတ္လပ္စြာ ႀကဳိတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း (FPIC)38 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၂၄။ အကာအကြယ္ျပဳေရးယႏၱရား39 (Protection Mechanism) ႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေရး 
ယႏၱရား40 (Community Driven Grievance Mechanism)  ကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု ပါဝင္ရမည္။

၂၅။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆိုင္ရာအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ သမုိင္းအေမြအႏွစ္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ 
အတြက္ ခိုင္မာသည့္ဥပေဒမ်ား ထားရိွရမည္။

 

35 လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွ/မရိွ ဆန္းစစ္ျခင္း (Human Rights Impact Assessment).
36 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈ ဘဝအေပၚတာဝန္ယူမႈ (Corporate Social Responsibility).
37 သစ္ေတာႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (Forest Law Enforcement, Governance and Trade).
38 လြတ္လပ္စြာ ႀကဳိတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္း (Free, Prior and Informed Consent). 
39 “အကာအကြယ္ျပဳေရးယႏၱရား (Protection Mechanism)” ဆုိသည္မွာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူ႔ 
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (ဥပမာ - အလုုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား)ကုုိ ကာကြယ္ရန္ တိက်သည့္ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ကာ ၎ကုုိအေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ရန္ တရားစီရင္ေရးယႏၱရားကုိ ဆုိလိုသည္။
40 “ျပန္လည္ကုုစားေရးယႏၱရား (Community Driven Grievance Mechanism)” ဆုိသည္မွာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေၾကာင့္
နစ္နာခဲ့ရေသာ ေဒသခံဌာေနလူထု (သုုိ႔) ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအတြက္ ၎ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ အစုုအဖြ႔ဲ (သို႔) လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ 
ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ျခင္း (သုိ႔) ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းထားေသာ ကုစားသည့္ယႏၱရားကုိ ဆုိလုိသည္။ 69
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ေနာက္ခံသမုုိင္းေနာက္ခံသမုုိင္း

 ဤသစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၆ ခု 
ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉-၁၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
(Environment: Forest and Protected Areas; and Energy) အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ရ 
ရိွလာသည့္ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (EAOs)၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူ 
မ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္မ်ား(CSOs)မ်ား၊ လူထုအေျချပဳ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (CBOs) ပါဝင္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳခဲ့သည္။

 ထိုသို႔ ရရိွလာေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common Under- 
standings) ရရိွႏုိင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ (EAOs) 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ UNA ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္အလုိက္ဖြ႔ဲစည္းထားေသာ CWGs 
(ေခၚ) အလုပ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳ 
လုပ္၍ ရရိွထားေသာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္းနိဒါန္း

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒအပုိဒ္ (၃၇) တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေျမ 
ေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ သယံဇာတအားလံုး၏ မူရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္ ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါအခ်က္ေၾကာင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈႏွင့္ 
မွားယြင္းေသာမူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အစုိးရစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျဖစ္လာေစသည္။ လက္ရိွဥပေဒ 
မူေဘာင္အတြင္းတြင္လည္း တိက်ျပည့္စံုမႈမရိွသည့္အျပင္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ႔ အက်ိဳး 
စီးပြားကုိ ကုိယ္စားမျပဳဘဲ အခ်ိဳ႕ဥပေဒမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္ေန 
သည္ (ဥပမာ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းဥပေဒႏွင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သစ္ေတာ 
ဥပေဒ)။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား၏ သစ္ေတာႏွင့္ေျမယာဆုိင္ရာ ဓေလ့ 
ထံုးတမ္းစဥ္လာစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) မလုိက္နာျခင္းမ်ား 
ေတြ႔ရိွရသည္။ ျပည္သူလူထု၏ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အသိအျမင္ 
အားနည္းျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္ေစေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားရိွ
ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးျခင္းတုိ႔ မ်ားစြာ 
ျဖစ္ေပၚေနသည္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ သဘာဝေတာ႐ုိင္းတိရိစာၦန္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ 
လာသည့္အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရအရင္းျမစ္မ်ား ဆုိးရြားစြာပ်က္စီးလာၿပီး 
ျဖစ္သည္။

 ဓာတုေဗဒ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား အလြန္အကြၽံသံုးစြဲျခင္း၊ သဘာ၀တြင္းထြက္မ်ားကုုိ 
အလြန္အကြၽံထုုတ္ယူျခင္း၊ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား (ဥပမာ - ေရကာတာ)ႏွင့္ အႀကီးစား    
စုိက္ပိ်ဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ သစ္ေတာႏွင့္ေဂဟစနစ္ အပါ 
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အဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိးရြားစြာ ပ်က္စီးလ်က္ရိွရာ ရာသီဥတုသည္လည္း ေဖာက္ 
ျပန္လာၿပီး ျဖစ္သည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္းေကာင္း၊ ၾကားကာလတြင္ 
လည္းေကာင္း တုိင္းရင္းသားလူထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည့္သစ္ေတာ 
ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္လာၿပီး၊ ၎မူဝါဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ပိုင္အစား တုိင္းရင္းသားလူထုပိုင္ (People Ownership) အေျခခံမူျဖင့္ ခ်မွတ္မွ 
သာ ႏုိင္ငံကိုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ 
၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုုိ လူထုက ပါဝင္ခ်မွတ္ဆံုးျဖတ္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ 
အသံုးျပဳခြင့္တုိ႔ ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။ 

ဦးတည္ခ်က္ဦးတည္ခ်က္

ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူသားႏွင့္အျခားသတၱ၀ါအားလံုးအတြက္ အစာ 
ေရစာဖူလံုေရးႏွင့္ လံုျခဳံေရးတုိ႔ကုိ အေထာက္အကူျပဳမည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ 
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းကုိ ေလးစားလုိက္နာ၍ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ အာမခံေပးသည့္ 
သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။

အေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ားအေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ား

၁။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုကို ဗဟုိျပဳသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာ 
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္မူကို အေျခခံရမည္။

၂။ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းစဥ္လာကုိ အေျခခံရမည္။ 

၃။ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳရမည္။

၄။ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္တာ၀န္ခံမႈ ရိွရမည္။ 

၅။ သစ္ေတာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမ်ားကုုိ ပညာေပးျခင္းႏွင့္သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္းတိ႔ုကို အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္ မူဝါဒမ်ားပါဝင္ရမည္။
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မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

(က) ၾကားကာလဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(က) ၾကားကာလဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ၾကားကာလတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အလြန္အကြၽံထိခိုက္ေနသည့္ သစ္ထုတ္ယူ 
သည့္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္ 
သူလူထုမ်ား လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွသည့္ 
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ရပ္ဆိုင္းသင့္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုရပ္ဆိုင္းရမည္။

၂။ ၾကားကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား က်င့္သံုးေနေသာ 
သစ္ေတာဆိုင္ရာမူ၀ါဒဥပေဒမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို အသိအ 
မွတ္ျပဳရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္း 
မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေနရာတြင္ ၎တုိ႔ႏွင့္ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး လုပ္ 
ေဆာင္ရမည္။

၃။ ၾကားကာလတြင္ အစုိးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ႏွစ္ဘက္ 
စလံုးမွ လႊမ္းမုိးမႈရိွေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ကမကထျပဳ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကုိ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ အသိ 
အမွတ္ ျပဳေပးရမည္။ 

၄။  ၾကားကာလတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္၀န္း 
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ရ 
မည္။

၅။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မၿပီးဆံုးမီ ၎တုိ႔၏ မူလေျမေနရာတြင္ သဘာ 
၀နယ္ေျမအသစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို လံုးဝေရွာင္က်ဥ္ရမည္။

၆။ လတ္တေလာႏွင့္ၾကားကာလအတြက္ မူ၀ါဒျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ကုစား 
ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပ 
႒ာန္းရမည္။

(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား   

၁။ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ 
အစုိးရႏွင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုထံတြင္ အျပည့္အ၀ရိွရမည္။ 

၂။ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာ 
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တြင္လည္းေကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္သံုး
သပ္ဆန္းစစ္ရာတြင္လည္းေကာင္း ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမွ တုိက္႐ိုက္ 
ပါ၀င္ရမည္။

၃။  တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးထမ္းဥပေဒအရ တည္ရိွေနသည့္ 
တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေနေသာ ေက်းရြာပိုင္ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္ 
သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ၿပီး လိုအပ္ 
သည့္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

၄။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ႐ိုးရာဓေလ့အရ တည္ရိွေနၿပီးေသာ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အကာအကြယ္ေပး၍ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ 
ရြက္သြားရမည္။

၅။ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ ရိွရမည္။ လက္ရိွ 
သစ္ေတာႏွင့္ သဘာပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ 
စစ္ေဆးၿပီး ျပည္သူမ်ားကို အက်ိဳးမျပဳသည့္ဥပေဒမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္။  

၆။ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ 
ေဆာင္ရာတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳ 
ရမည္။ 

၇။ သစ္ေတာႏွင့္ေဂဟစနစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲၿပီး အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရမည္။

၈။ ႏုိင္ငံတကာအစျပဳေသာ စီမံကိန္းမ်ား (REDD and FLEGT) လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
သက္ဆုိင္ရာအစုအဖြ႔ဲမ်ား (Stakeholders) ႏွင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု 
မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းတုိင္ပင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္။

၉။ လက္ရိွသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းေျမဧရိယာမ်ားကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျခင္း ျပဳလုပ္လိုပါက 
ေဒသခံျပည္သူလူထုအားလံုးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးတုိင္ပင္၍ 
သေဘာတူညီမႈရၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၁ဝ။ လက္ရိွသစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္း ေျမဧရိယာမ်ားကုိ လုိအပ္ခ်က္အရ ပယ္ဖ်က္ရာတြင္ 
ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးတုိင္ပင္၍သေဘာ 
တူညီမႈရၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၁၁။ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားမွ တင္ျပလာပါက သစ္ေတာေျမ၊ ေဘးမဲ့ေတာေျမ၊ ေျမ 
လြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို အေသအခ်ာ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး သစ္ေတာ၊ ေဘးမဲ့ေတာ 
ေျမ၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းေျမမွ ကင္းလြတ္ျပဳၿပီး ပုဂၢလိကပုိင္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပး 
ရမည္။74



၁၂။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၊ ေလထု၊ ေရထု ထိခုိက္ 
ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေရအရင္း 
အျမစ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

၁၃။ သဘာဝသစ္ေတာမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီး၍ အႀကီးစားစုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း 
မ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းရမည္။ 

၁၄။ ထင္းႏွင့္မီးေသြးေလာင္စာမ်ားအစား အျခားပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈကုိ ေလ်ာ့နည္း 
ေစေသာေလာင္စာမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းရွာ၍ ပ့ံပုိးကူညီရမည္။

၁၅။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ သစ္ေတာျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီစဥ္မ်ားသည္ 
တုိင္းရင္းသားလူထုအေျချပဳ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္မ်ား
ကို အားေပးကူညီ၍ ၎တုိ႔ကုိ အေထာက္အကူျပဳသည့္ သစ္ေတာျပန္လည္စိုက္ 
ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သံုးစြဲပိုင္ခြင့္အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ရမည္။

၁၆။ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍     
ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဥပေဒႏွင့္ယႏၱရားမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး ထိေရာက္စြာ အေကာင္ 
အထည္ေဖၚရမည္။

၁၇။ ပ်က္စီးသြားေသာ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ျပန္လည္ကုစားသည့္ 
အစီအစဥ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုပါ၀င္ႏိုင္သည့္ယႏၱရား ထားရိွရမည္။ ထိခုိက္ 
နစ္နာမႈအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပန္လည္ကုစားေပးရမည္။

၁၈။ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသင္႐ုိးၫႊန္း 
တမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ 
ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

၁၉။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အေျခခံ၍ ေဒသခံျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ အေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ Ecotourism ႐ုကၡ 
ေဗဒဥယ်ာဥ္၊ တိရိစၧာန္ဥယ်ာဥ္တို႔ကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ရမည္။
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ေနာက္ခံသမုုိင္းေနာက္ခံသမုုိင္း

 ဤစြမ္းအင္ဆုိင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ 
ဘာလ (၉-၁၁) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ (Environ- 
ment: Forest and Protected Areas; and Energy) အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရိွလာသည့္ 
မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (EAOs)၊ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား စုဖြ႔ဲထား 
သည့္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္အဖြ႔ဲ (UNA) ႏွင့္ အရပ္ 
ဘက္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္း (CSOs) ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြအၾကံျပဳခဲ့သည္။

 ထိုသို႔ရရိွလာေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ ဘံုနားလည္မႈမ်ား (Common 
Understandings) ရရိွႏုိင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၂၉-၃၁ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ (EAOs) 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ UNA ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊  ေခါင္းစဥ္အလုိက္ဖြ႔ဲစည္းထားေသာ CWGs 
(ေခၚ) အလုပ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္စုစည္းသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳ 
လုပ္၍ ရရိွထားေသာ မူဝါဒ အၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။  

နိဒါန္းနိဒါန္း

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးစားေရကာတာႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုစြမ္းအင္စီမံ 
ကိန္းေၾကာင့္ (ဥပမာ - ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္ အမွတ္ - ၁ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး 
စီမံကိန္း) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိး၀ါးစြာထိခုိက္ေစျခင္း၊ ရာသီဥတုဆုိး၀ါးစြာ ေဖာက္ျပန္ 
လာျခင္း၊ ေရလႊမ္းမုိးမႈျဖစ္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေျမပ်က္စီးျခင္း၊ ေရညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစျခင္း၊ 
တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးကုိ ဆုိး၀ါးစြာထိခုိက္ေစျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာ 
ဖူလံုမႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ေရသယံဇာတ ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ပ်က္စီး 
ျခင္း၊ ေျမယာသိမ္း ဆည္းမႈႏွင့္  အျခားလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ 

 အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္ မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ျမန္မာလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္စီမံကိန္း 
(National Electricity Master Plan and National Electrification Plan) ႏွင့္ စြမ္းအင္ 
ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ဗဟုိမွခ်မွတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ေဒသခံတုိင္းရင္း 
သားမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းတုိင္ပင္မႈ မျပဳလုုပ္သည့္အျပင္ ၎တုိ႔မွပါ၀င္ခြင့္မရိွျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးမွတစ္ဆင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားလုိလားသည့္ သယံဇာတႏွင့္ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒသည္ 
ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒႏွင့္ မကုိက္ညီျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအျဖစ္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ 
ႏုိင္ငံေရးအရ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားကုိ စုိးမုိးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လာရာ အစုိးရ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားၾကား တုိက္ပြဲ 
မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိခုိက္လာျခင္း၊ 
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၊ အစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္ 
လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုတုိ႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ 
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အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားကက်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လံုျခဳံေရးတုိ႔တြင္ ပုိမုိဆုိးက်ဳိး 
ခံစားရျခင္း၊ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္းစည္းစိမ္ႏွင့္လံုျခဳံေရး
ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားျပႆနာအပါအ၀င္ မလုိလားအပ္ 
ေသာ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ ေဒသခံတုုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္မ်ား ထိခုိက္ေစျခင္း (ဥပမာ - စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
မ်ားႏွင့္ ေရကာတာဖြင့္ပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားပ်က္စီးျခင္း) ျဖစ္လာသည္။

 လက္ရိွ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္းသည္ ပု႔ိကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း 
အတြက္သာျဖစ္၍ ျပည္တြင္းအတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ပ့ံပုိးမႈသည္ ၎လုပ္ငန္း၏ အစိတ္ 
အပုိင္းအနည္းငယ္သာ ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈသည္ 
အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားမွ ရရိွသည္။ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ 
မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ကဲ့သုိ႔  အထင္ကရၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကုိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ 
ပင္မထိန္းခ်ဳပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္တုိင္စနစ္ကုိ အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ရပ္ရြာအမ်ားစု 
ျဖစ္ေသာ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္တုိင္ မေရာက္ရိွေသာ 
ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးမရဘဲ ရိွေနသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္းေကာင္း၊ ၾကားကာလ 
တြင္လည္းေကာင္း တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည့္ 
စြမ္းအင္ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္သည္။

 ဦးတည္ခ်က္ဦးတည္ခ်က္

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားလုိလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံ 
ေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ စြမ္းအင္မူ၀ါဒ ျဖစ္ေပၚလာရန္။ 

အေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ားအေျခခံလမ္းၫႊန္မူမ်ား

၁။ စြမ္းအင္ရရိွေရးသည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္အတြက္ ၎ကို တုိင္းရင္း 
သားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး မွ်တစြာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ သံုးစြဲပုိင္ခြင့္ရိွသည့္ မူဝါဒမ်ား 
ကို အေျခခံရမည္။  

၂။ စြမ္းအင္မူ၀ါဒမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္အညီ ေရးဆြဲ 
ရမည္။ 

၃။ စြမ္းအင္မူ၀ါဒမ်ားသည္  ေရရွည္တည္တ့ံေသာဖြ႔ၿံဖိဳးေရးကုိ  အေထာက္အကူျပဳရမည္။  

၄။  စြမ္းအင္မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါ၀င္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ 78



တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ ရိွရမည္။

၅။ စြမ္းအင္မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ 
အညီ ျဖစ္ရမည္။

မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

(က) ၾကားကာလဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳမ်ား(က) ၾကားကာလဆိုင္ရာ မူဝါဒအၾကံျပဳမ်ား

၁။ ၾကားကာလတြင္ တည္ရိွေနေသာ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရး 
ႏွင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ 
အေျခခံ၍ ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ရပ္ဆုိင္းသင့္သည္မ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းရမည္။ 

၂။ လတ္တေလာအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနေသာ စြမ္းအင္စီမံကိန္းအားလံုးကို 
ရပ္ဆိုင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈ ရယူၿပီးမွသာ ဆက္လက္အေကာင္        
အထည္ေဖာ္သင့္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

၃။ ၾကားကာလတြင္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအတြင္း စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ 
ေဆာင္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ေဒသ 
ခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းတုိင္ပင္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရယူ 
ရမည္။

(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား (ခ) အေထြေထြမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁။ စြမ္းအင္မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုႏွင့္ တုိင္းရင္း 
သားကုုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ရမည္။ 

၂။ စြမ္းအင္ပုိင္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀ခံစားခြင့္တို႔ကို ျပည္ေထာင္ 
စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား တိက်စြာ ခြဲေ၀ႏုိင္ရန္အတြက္ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒတြင္ တိက်စြာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္။ 

၃။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎ျပည္နယ္အတြင္း စြမ္းအင္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ  
စီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာ အျပည့္အဝ ရိွရမည္။ ျပည္ေထာင္စုရိွ အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ စြမ္းအင္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္။

၄။ ျပည္ပသို႔ ထုတ္ေရာင္းေနေသာ စြမ္းအင္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပည္တြင္း 
ဖူလံုေရးကို ဦးစားေပးရမည္။

၅။ ႏိုင္ငံအတြင္း  စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
ေဒသခံတုုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း 
ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းအဆင့္တုိင္းတြင္ ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွရမည္။ 79



၆။ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ အေသးစားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ 
စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကုိ အားေပးသည့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားကုိ တုိင္း 
ရင္းသားမ်ားအား ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ ေရးဆဲြျပ႒ာန္း၍ ဦးစားေပး 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

၇။ စြမ္းအင္ဆံုး႐ႈံးေနသည့္ လက္ရိွက်င့္သံုးေနေသာစြမ္းအင္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္စနစ္မ်ားကို 
အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ရမည္။ စြမ္းအင္ကုိ ျပည္နယ္အလုိက္ သာတူညီမွ်စြာ ျဖန႔္ျဖဴးရ 
မည္။

၈။ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ ထုတ္လုပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အားလံုးကို လံုးဝရပ္တန္႔ရမည့္ 
အျပင္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ႀကီးမားစြာထိခုိက္ 
နစ္နာေစႏုိင္ေသာ လက္ရိွစြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ ရပ္ဆိုင္းရမည္။

၉။ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ 
ရာ ထိခုိက္နစ္နာမႈဆန္းစစ္ခ်က္၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္နစ္နာမႈဆန္းစစ္ခ်က္ 
တုိ႔ကုိ ပဏာမေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြတ္လပ္စြာႀကဳိတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ 
ရယူျခင္း (Free, Prior and Informed Consent) ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

၁ဝ။ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တရားမွ်တမႈ၊ တာ၀န္ယူ၊ 
တာ၀န္ခံမႈရိွသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၁။ ထုတ္လုပ္ထားသည့္စြမ္းအင္မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ ေရရွည္တည္တ့ံ 
ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အသံုးျပဳရမည္။
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တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ 
အရပ္ဘက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း အရပ္ဘက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း 
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တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊
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ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားရိွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားရိွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 
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ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားရိွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားရိွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 
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