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ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံကို ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ
ျပည္ေထာင္စုသ႔ို အသြငက
္ းူ ေျပာင္းမႈ

ျဖစ္စဥ္တြင္

ပါဝင္မည့္

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၁
(EAOs)၂၊ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs)၃၊ လူထုအေျခ
ျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CBOs)၄ ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
(CSOs)၅ အၾကား မူဝါဒဆိုင္ရာ တူညီေသာ ဘုုံနားလည္မႈမ်ား
(Common Understandings) ရရွိရန္ ရည္ရြယ္၍ မိမိတို႔ တိုင္းရင္း
သားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC)၆ မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာ
မူဝါဒဆိုင္ရာ အလုုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ မူဝါဒ
အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို ဤစာအုုပ္တြင္ စုုစည္းတင္ျပထားပါသည္။
အဆိုပါ အလုုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူထု
အေျချပဳ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား (CBOs)၊ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
(CSOs)၊ တိင
ု း္ ရင္းသား ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား (EPPs) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၿပီး
ေရးသားအႀကံျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏ
ု စ
ွ ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္
စတင္ခဲ့ေသာ အလုုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ မူဝါဒေဖၚေဆာင္ေရး
ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ေပါင္း (၉) ခုုကို ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳထားၿပီး
ျဖစ္သည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳၿပီး ရရွိလာေသာ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္
မ်ားကို ေခါင္းစဥ္အလိက
္ု ္ ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ (CWGs)၇ ေခၚ အလုပ
ု ္
အဖြ႕ဲ မ်ားႏွငေ
့္ သာ္လည္းေကာင္း၊
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

လက္နက္ကင
ုိ ္

ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရး

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

၁။ Kachin Independence Organization (KIO), New Mon State Party (NMSP), Shan

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

၂။ Ethnic Armed Organizations
၃။ Ethnic Political Parties
၄။ Community-Based Organizations
၅။ Civil Society Organizations
၆။ Ethnic Nationalities Affairs Center
၇။ Core Working Groups
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အလုုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထပ္မံက်င္းပျခင္းအားျဖင့္ လိုအပ္သည့္
အတိုင္း ျပန္လည္သံုးသပ္ပါသည္။ ထိုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို တိုင္း
ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး
အေျခစိုက္ရာေဒသမ်ားသို႔ ENAC မွ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ၿပီး
ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊

ေဒသအတြင္းရွိ

လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ကာ
၎တုိ႔ထံမွ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိ ရယူခဲ့ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ကြငး္ ဆင္းၿပီး ရရွလ
ိ ာေသာျပင္ဆင္ထား ျဖည့္
စြကထ
္ ားသည့္ မူဝါဒမူၾကမ္းမ်ားကို ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပား
သည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား
အတြက္ ဘုန
ံု ားလည္မမ
ႈ ်ား ရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္ တုင
ိ း္ ရင္းသား လက္နက္ကင
ုိ ္
ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
တိင
ု း္ ရင္းသား ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား (EPPs) မွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
ေခါင္းစဥ္အလိက
ု ္ ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပ
ု အ
္ ဖြ႕ဲ
မ်ားမွ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားကို ဖိတေ
္ ခၚကာ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ္ ေမလ ၂၉-၃၀
ရက္ေန႕မ်ားတြင္

အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု

ထပ္မံျပဳလုုပ္၍

ထြက္ေပၚလာသည့္ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ဤမူဝါဒမ်ားသည္ ၿပီးျပည္စ
့ သ
ံု ည္ဟု မဆုႏ
ိ င
ို ေ
္ သာ္လည္း၊ အလုပ
ု ရ
္ ံု
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း အဆင့္ေပါင္း ေျမာက္
မ်ားစြာ

ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး

ရရွိထားသည့္

မူဝါဒမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤမူဝါဒမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ား
သိရွိနားလည္ေစရန္ ပညာေပးရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အၾကား ျပဳလုပမ
္ ည့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ အသံးု ျပဳသြားႏိင
ု ္
ရန္ႏင
ွ ့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမက
ုိ ေရစီ ျပည္ေထာင္စု ဖြ႕ဲ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
ေရးဆြဲရာတြင္
ရည္ရြယ္ပါသည္။
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လမ္းၫႊန္မူအျဖစ္

အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္

trSmpm
အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ဤအေျခခံမူ၀ါဒမ်ား (မူၾကမ္း)
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသုိ႕ အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ ပါ၀င္မည့္ တုင
ိ း္ ရင္းသား လက္နက္ကင
ုိ ေ
္ တာ္လန
ွ ေ
္ ရး အဖြ႕ဲ အစည္း
မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္
လူ႕အဖြဲ႕အစည္မ်ားအၾကား မူ၀ါဒဆုိင္ရာ တူညီေသာ ဘုံနားလည္မႈမ်ား (Common
Understandings) ရရွိရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ )ံ Ethnic Nationalitieis Affairs Center - Union of Burma မွ (၂) ႏွစအ
္ တြငး္ အလုပရ
္ ံု
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္ျပဳလုပ္ၿပီး ရရွိလာေသာ မူ၀ါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႕ တုိင္းရင္း
သားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာႏွင့္အတူ အဖက္ဖက္မွ ပါ၀င္ကူညီခဲ့ၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား
ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမ်ားအား ညီညႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္
ေကာ္စီ (United Nationalities Federal Council) ကုိယ္စား ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါသည္။
ဤမူ၀ါဒမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ေတာင္းဆုိေနသည့္ တန္းတူအခြင့္အေရး
အတြက္ က႑အားလုးံ စုလ
ံ င္သည္ဟု မဆုႏ
ိ င
ို ေ
္ သာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ က႑ ၉ ခုကုိ
အၾကံျပဳ တင္ျပထားႏုိင္ျခင္းသည္ က်ေနာ္တုိ႕ တုိင္းရင္းသား အားလုံးအတြက္ အေရးႀကီး
သည့္ ေျခလွမ္းကုိ စတင္ႏုိင္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ့္အေနႏွင့္ နားလည္ပါသည္။ အျခား
က႑မ်ားအတြက္ မူ၀ါဒမ်ားကိလ
ု ည္း ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သာြ းရန္ အၾကံျပဳ
လုိပါသည္။
ဤအေျခခံမူ၀ါဒမ်ား (မူၾကမ္း) ၉ ခုကို ညီညႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္
ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ္ ဇြနလ
္ ၁ - ၃ ရက္ေန႕ အလုပအ
္ မႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းတြင္
အသိအမွတ္ ျပဳၿပီး လူထုသုိ႕ ခ်ျပရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပဳစုရာတြင္ျဖစ္ေစ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ အသုံးျပဳသြားရန္
ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤမူ၀ါဒမ်ား (မူၾကမ္း) ကို ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ျပဳလုပ္
မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္
ဒီမက
ို ေရစီ ျပည္ေထာင္စု ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ ေရးဆြရ
ဲ ာတြငလ
္ ည္းေကာင္း လမ္းညႊနမ
္ ူ
အျဖစ္ အေထာင္အကူျပဳႏုိင္မည္ဟု ျမင္မိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ဟံသာ
ဒုဥကၠဌ
ညီညႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ
ဥကၠဌႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စု ျပန္မာႏုိင္ငံ)
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မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္အဓိကပါ၀င္သူမ်ား

လူထုအေျချပဳ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
(CBOs)

အေျခခံလူတန္းစား
ကုိယ္စား
ပါ၀င္သူမ်ား

အရပ္ဖက္
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
(CSOs)

အားလုံးပါ၀င္ေသာ
မူ၀ါဒမ်ား
ေဖၚေဆာင္ျခင္း

တုိင္းရင္းသား
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
(EPPs)

တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
(EAOs)

မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအတြက္
မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္
မ်ားကို ENAC မွ
အေခ်ာကုိင္
အဆုံးသတ္

ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္
ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆုံ
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္

ENAC မွ မူ၀ါဒ
ေဖၚေဆာင္ေရး ကနဦး
ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ
မူေဘာင္

ENAC မွ မူ၀ါဒမ်ားကို
ျပန္လည္သုံးသပ္
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ENAC မွ
အေၾကာင္းအရာ
တစ္ခုခ်င္းအေပၚ
ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရး အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား

ENAC ၏ •
မူ၀ါဒဆိုင္ရာ •
အေၾကာင္းအရာ •
ေခါင္းစဥ္မ်ား

စိုက္ပ်ဳိးေရး
ပညာေရး
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္
ဒုုကၡသည္မ်ား

•

က်န္းမာေရး

•

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ

•

ေျမယာ

•

သဘာ၀သယံဇာတ

•

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း

•

ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
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မူ၀ါဒ
ေဖၚေဆာင္ေရး
ကနဦးေဆြးေႏြးပြဲ

▪ EAOs၊ EPPs၊ CSOs/CBOs ၊ တုိင္းရင္းသားႏွင့္
ျပည္နယ္ကုိယ္စားပါ၀င္သူႏွင့္ လူထု
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း
▪ မူ၀ါဒေဖၚေဆာင္ေရးအတြက္ အုိင္ဒီယာမ်ား
စုစည္းျခင္း
▪ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား

အေၾကာင္းအရာ
တခုခ်င္းအေပၚ
ေဆြးေႏြးျခင္း

▪ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မူ၀ါဒအေၾကာင္းအရာ
မ်ားကို EAOs၊ EPPs၊ CSOs/CBOs မ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း
▪ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ေရးဆြဲျခင္း
▪ EAOs ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ မူ၀ါဒ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း

ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆုံ
ေဆြးေႏြးမႈ

ေနာက္ဆုံး
ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ

လူထု
ပညာေပးျခင္းႏွင့္
စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း

▪ EAOs အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း
▪ မူ၀ါဒမ်ားအားလုံးကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း
▪ မူ၀ါဒ အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈအတြက္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ထပ္မံစုေဆာင္းျခင္း

▪ ေနာက္ဆုံး ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း အလုပ္ရုံ
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ EAOs၊ EPPs၊ CSOs/CBOs
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္
အလုပ္အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးျခင္း
▪ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူဆုိင္ရာ
ဘုံနားလည္မႈ ရရွိရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။

▪ ဘုံနားလည္မႈကို ေရာင္ျပန္ဟပ္သည့္ မူ၀ါဒ
စာတမ္းကို ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ီျခင္း
▪ အဆုိပါမူ၀ါဒမ်ားကို စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္ရန္
ျမန္မာျပည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ပညာေပးျခင္း
အစီအစဥ္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္
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ENAC ၏ ရည္မွန္းခ်က္ - မူဝါဒေဖၚေဆာင္ျခင္းမွ
ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသို႔

ဖြဲ႕အစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ီျခင္း
မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို
ENAC မွ ထုတ္ေ၀
ျဖန္႕ခ်ီျခင္းႏွင့္
လူထု ပညာေပးေရးႏွင့္
လူထုေတြ႕ဆုံမႈတြင္
အသုံးျပဳသြားရန္

မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို
ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္
အသုံးျပဳျခင္း

ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာေသာ မူ၀ါဒ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္
ဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္ ေရးဆြဲရန္
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအျဖစ္
အသုံးျပဳျခင္း
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ေနာက္ခံသမုိင္း
ဤက်န္းမာေရးမူ၀ါဒမ်ား (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၄-၂၅ ရက္ေန႔မ်ား၌
တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ပညာေရးႏွင့္
က်န္းမာေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရးအဖြ႕ဲ အ
စည္းမ်ား

(EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

တိင
ု း္ ရင္းသား

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား

(EPPs)

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား (CBOs)ႏွင့္
အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏီွးေႏွာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး
ရရွိလာေသာ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀-၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္
တိင
ု း္ ရင္းသား

လက္နက္ကင
ုိ ေ
္ တာ္လန
ွ ေ
္ ရး

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ

ျပန္လည္သးံု သပ္

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔ မ်ားတြင္တစ္ႀကိမ္
CBOs ႏွင့္ CSOs မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္၍ ရရွိလာေသာ မူဝါဒမူၾကမ္းကို

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး အေျခစိုက္ရာ ေဒသမ်ားသိ႔ု ENAC
မွ သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရပ
ိွ ဂ
ု ဳိၢ လ္မ်ား၊ ေဒသ အတြငး္ ရွိ CBOs ႏွင့္
CSOs မွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံေ
ု ဆြးေႏြးကာ သံးု သပ္ျပင္ဆင္ ျဖည္စ
့ က
ြ မ
္ မ
ႈ ်ား
၂၀၁၆ ခုႏ
ု စ
ွ ၊္ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြငး္ ျပဳလုပ
ု ခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။ ထုိသုိ႕႔ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုုပ္
ၿပီးေနာက္ ရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုုံနားလည္မမ
ႈ ်ား (Common
Understandings) ရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္ EAOs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ EPPs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
ေခါင္းစဥ္အလို္က္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုုပ္အဖြဲ႕မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို
ဖိတ္ေခၚကာ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလုုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု
ထပ္မံျပဳလုုပ္၍ ရရွိထားေသာ က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း
က်န္းမာေရးမူ၀ါဒခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို သံုးသပ္ရာတြင္ အလြန္
တင္းၾကပ္လွေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို က်င့္သုံးၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမွ
လက္မခံႏင
ုိ သ
္ ည့္ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံု ေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ထိေရာက္မမ
ႈ ရွေ
ိ သာ က်န္းမာေရး
မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေနျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္နည္းပါးျခင္း၊ က်န္မာေရးဆိုင္ရာ
အေျခခံ အေဆာက္အအုမ
ံ ်ား၈ လုေ
ံ လာက္မမ
ူ ရွျိ ခင္း၊ လမ္းပမ္းဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး ခက္ချဲ ခင္း၊
ကၽြမး္ က်င္ ၀န္ထမ္းအင္အားႏွင့္ ေဆး၀ါးအရင္းအျမစ္ မလံေ
ု လာက္ျခင္း၊ ျပည္သ႕ူ က်န္းမာေရး
ကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္
ေဆး၀ါးပစၥည္းႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ အဆင့္ဆင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္
တိင
ု း္ ရင္းသားေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကင
ုိ ပ
္ ဋိပကၡျဖစ္ပာြ းသည့္ တိင
ု း္ ရင္းသား
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၈။ ဥပမာ - ေဆးရုံ/ေဆးခန္းမ်ား။

ေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးက႑ ပိုမိုလ်စ္လ်ဴရႈျခင္းခံရၿပီး ဆိုးရြားစြာ နိမ့္က်လ်က္ရွိ
ေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာသည့္ အခ်ိန္ကာလမွစတင္ၿပီး
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs)၏ နယ္ေျမမ်ားရွိ
လူထမ
ု ်ားကုိ ေထာက္ပေ
့ံ နသည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကူညမ
ီ မ
ႈ ်ားလည္း အစိးု ရမွ ကန္သ
႔ တ္
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ရွိလာသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး
ယႏၱရားကိပ
ု ါ တစ္စထက္တစ္စ ခ်ယ္လယ
ွ လ
္ မ
ြႊ း္ မိးု ခ်ဳပ္ကင
ုိ လ
္ ာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။
တခ်ိန္တည္းတြင္ ပုဂၢလိကေဆးရုံႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား၊ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမၽွ ၎တိႏ
႔ု င
ွ ့္
ျပည္သတ
ူ ရပ္လးံု ၏ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ု ိ ခ်ိတဆ
္ က္သည့္ မူဝါဒမ်ားလည္း တိတပ
ိ ပ
မေတြ႕ရေပ။ ထိေ
႔ု ၾကာင့္ တစ္ႏင
ုိ င
္ လ
ံ းုံ အတိင
ု း္ အတာျဖင့္ က်န္းမာေရး တိးု တက္မႈ ၫႊန္းကိန္း
(Health Indicator) လြန္စြာနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာယႏၱရား
တစ္ခုလံုးကို ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု၏ က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ဥပမာ - ေဆးရုံ/ေဆးခန္းမ်ား။

ဦးတည္ခ်က္
က်န္းမာေရးသည္ လူသားတုုိင္း၏ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္၍ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပည့္စံု
လံေ
ု လာက္သည့္ ကူညေ
ီ ထာက္ ပံမ
့ ရ
ႈ လ
ိွ ာေစရန္ အစိးု ရ၊ တိင
ု း္ ရင္းသားက်န္းမာေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs)၊ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (EPPs)၊ လူထုအေျချပဳ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CBOs) ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) အားလံုး
ပါ၀င္ေရးဆြဲသည့္ မူဝါဒမ်ားမွတဆင့္ ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ေ
ဆာင္မႈမ်ားကို ေနရာေဒသ အသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံသားတုုိင္း တန္းတူရရွိခံစားခြင့္ရွိသည့္
ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးစနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မႈမ်ား
၁။ တစ္မ်ဳိးသားလုုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရးမူဝါဒႏွင့္ စနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းမႈစနစ္ႏွင့္အညီ ျပည္နယ္မ်ားတြင္
လည္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။
၂။ အလုံးစုံေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၉ (Universal Health Coverage) သည္
က်န္းမာေရးစနစ္၏ အဓိကမူျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားတိုင္းကို အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးအာမခံ

၉။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ (United Nations) ၏ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး (World Health Organization) မွ “အလုံးစုံေသာက်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ (Universal Health Coverage)” ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္ - လူသားအားလုုံးသည္ က်န္းမာေရး
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ျခင္း၊ ျမင့္တင္ျခင္း၊ ကုုသျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ နာက်င္မႈမရွိသည့္ က်န္းမာေရးကုုသမႈႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
စသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ေငြေၾကး အခက္အခဲမလုပ
ို ဲ ရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ မည္။ ထိသ
ု ရ
႔ု ိ ရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္ လူဥးီ ေရတစ္ခလ
ု းံု အတြက္ ေကာင္းမြနၿ္ ပီး အရည္
အေသြးျပည့္မွီသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးလုုပ္သားမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ နည္းပညာမ်ား၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ေငြေၾကး အခက္
အခဲရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသည့္ လူတန္းစားအတြက္ ေငြေၾကးစနစ္ စသည္တို႔ပါဝင္ေသာ ထိေရာက္သည့္က်န္းမာေရးစနစ္ လုုိအပ္သည္။
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ခ်က္ေပးေသာ ပဏာမ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္
ေရွာက္မႈအေပၚ အေျခခံရမည္။
၃။ က်န္းမာေရးမူ၀ါဒသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ႏိုင္ငံသားတိုင္းအေပၚ တန္းတူ
ညီမွ်စြာ (Equality) ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း၊ တာတူညီမွ်မႈ (Equity) ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး
(Human Rights) အေပၚ အေျခခံရမည္။

မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ တစ္ႏင
ုိ င
္ လ
ံ းံု ၏ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးမွ တစ္ဆင့္ ကူးေျပာင္းရာ ၾကားကာလအတြငး္ ၁၀ လက္ရိွ
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ရွိရမည္။
၂။ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ထူေထာင္ထားေသာ က်န္းမာေရးစီ
မံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားလိုက္နာ၍ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူ
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ စီမံခန္႔ခဲြေသာ ေဒသ
မ်ားတြင္ လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳရမည္။
၄။ တိုင္းရင္းသားေဒသအတြင္း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံ
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။
၅။ တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ လက္ရွိက်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိရမည္။
၆။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီမ်ားသည္ ေဒသအတြင္းရွိ တို္င္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္

လူထုအေျချပဳ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

တည္ေဆာက္ထားၿပီးေသာ

က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိရမည္။
၇။ အစိုးရမွ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတို႔သည္ ညိႇႏိႈင္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိရမည္။
၈။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကိုအေထာက္အကူျပဳေသာ တိုင္းရင္းေဆး (ဗိေႏၶာ)ႏွင့္ ရိုးရာ
နည္းပညာရပ္မ်ားကို သုုေတသနျပဳ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေရရွည္အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္း
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၁၀။ တစ္ႏင
ုိ င
္ လ
ံ းံု ကို ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွ တဆင့္ ျပည္ေထာင္စၿု ငိမး္ ခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ (National Peace Accord) ေရးထိးု ၿပီးသည္ေ
့ နာက္
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲကာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ အခ်ိန္ကာလကို ဆိုလုိသည္။

ေရးႏွင့္ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ အားေပးလုပ္ေဆာင္သြားရမည္။
၉။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ နာတာရွည္ကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္
ကူးစက္ျမန္ေရာဂါမ်ား

ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ထည့္သြင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၀။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္

ေ၀းလံေခါင္းပါးသည့္ေဒသမ်ား၊

ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသရွိ တိင
ု း္ ရင္းသားျပည္သလ
ူ ထ
ူ မ
ု ်ား၏ က်န္းမာေရး
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ဦးစားေပး

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၁။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မိဘမဲ့ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းႏွင့္ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ
ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ အခမဲ့ေဆးဝါး ကုုသႏိုင္
ခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ
မ်ားမွ မျဖစ္မေန စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
၁၂။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုးံ စြသ
ဲ မ
ူ ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင္ေ
့ ရွာက္မႏ
ႈ င
ွ ့္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္
ေပးမႈမ်ား ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားရမည္။
၁၃။ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တိုင္းရင္းသားေဒသအလိုက္ လိုအပ္
သည့္ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အသုံးစရိတ္မ်ားကို မွ်တစြာ (equity)
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၁၄။ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးအပါအဝင္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘက္ေပါင္းစံု၊ က႑ေပါင္းစံုႏွင့္ ဆက္စပ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရ
မည္။
၁၅။ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၁၁ ႏွင့္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံ
က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခမဲ့ ရရွိေစရမည္။
၁၆။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင္႔တင္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
၁၇။ ေဆး၀ါး၊

အစားအစာႏွင့္

အဟာရအရည္အေသြး

ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။

၁၁။ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးတြင္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးလည္းပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။
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ေနာက္ခံသမုိင္း
ဤပညာေရးမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ၊္ ဧၿပီလ ၂၄-၂၅ ရက္ေန႔မ်ား၌ တိင
ု း္ ရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
(EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိင
ု း္ ရင္းသား ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား (EPPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
ကုယ
ိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၊ လူထအ
ု ေျချပဳ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား (CBOs) ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြ႕ဲ
အစည္းမ်ား (CSOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ရရွိလာေသာ မူ၀ါဒ
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀-၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ၿပီး
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ CBOs ႏွင့္ CSOs

မွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သံုးသပ္
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ ရရွိလာေသာ မူၾကမ္းကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး အေျခစိုက္ရာေဒသမ်ားသို႔ ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရွိ CBOs ႏွင့္ CSOs မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးကာ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို (၂၀၁၆) ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ
ေမလအတြင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႕႔ ကြင္းဆင္းမႈ ျပဳလုုပ္ၿပီးေနာက္ ရရွိလာေသာ
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွား
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုုံနားလည္မမ
ႈ ်ား (Common Understandings) ရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္
EAOs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ EPPs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလို္က္ ဖြဲ႕စည္းထား
ေသာ (CWGs) ေခၚ အလုုပ္အဖြဲ႕မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေမလ
၂၉-၃၀

ေန႔ရက္မ်ားတြင္

အလုုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု

ထပ္မံျပဳလုုပ္၍

ရရွိထားေသာ

ပညာေရးမူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း
ပညာေရးမူ၀ါဒခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ အေျခအေနကို သံုးသပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ ပညာေရးမူ၀ါဒေရးဆြဲေရး သီးသန္႕ဥပေဒျပဳအာဏာ ရွိေနၿပီး
ဗဟိုမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ သ႑ာေရးအာဏာသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္၀န္ႀကီးမ်ား၏
လက္ထဲတြင္သာရွိသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရသည္ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အခန္းက႑တြင္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အအုံ ၁၂ ႏွင့္ ယႏၱရား
မ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တိုက္ရုိက္စီမံခန္႔ခြဲသည့္အတြက္ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ
ပညာေရးစံႏႈန္းႏွင့္ မကိုက္ညီပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း အေျခခံ
ပညာေရး အေဆာက္အအုံမလုံေလာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းအဂၤါစဥ္ မျပည့္မွီျခင္း၊ ပညာသင္

၁၂။ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိ္ပ္ ႏွင့္ အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းမ်ား။
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စရိတ္ ႀကီးမားျခင္း၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမလုံေလာက္ျခင္း၊ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
နိမ့္က်ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမရွိေတာ့
ျခင္း၊ နည္းသြားျခင္း၊ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္ မ်ား
ပညာသင္ခင
ြ ့္ ဆံးု ႐ႈးံ မႈမ်ားျပားျခင္း၊ တိင
ု း္ ရင္းသားေဒသရွေ
ိ က်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ရးို ၫႊနး္ တမ္း
ႏွင့္ သင္ၾကားမႈ ဘာသာစကား အခက္အခဲမ်ားရွိျခင္း၊ ပညာေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္
ႏိုင္ငံတကာကူညီေထာက္ပံ့သည့္

ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို

အသံုးခ်ၿပီး

စာသင္

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရးစည္းရုံးသိမ္းသြင္းမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ယဥ္ ေက်းမႈ၊
ဘာသာစာေပမ်ားကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား၊ ၀ါးၿမိဳျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾက သည္ကို
အထင္အရွား ေတြ႕ရွိရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာသည့္ အခ်ိန္
ကာလမ်ားမွ စတင္ၿပီး EAOs နယ္ေျမမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားေက်ာင္းမ်ားတြင္ နယ္စပ္
ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီမ်ား တေျဖးေျဖး ေလွ်ာ့က်လာၿပီး လံုေလာက္မႈမ်ား မရွိေတာ့ေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ ၾကားကာလႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေကာင္း
မြန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုကို အေျခခံသည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခု
ေပၚထြန္းလာႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ဦးတည္ခ်က္
ပညာေရးသည္ လူသားတိင
ု း္ ၏ အေျခခံလအ
႔ူ ခြငအ
့္ ေရးျဖစ္ေသာၾကာင္၊့ တိင
ု း္ ရင္းသား
အသီးသီး၏ စာေပယဥ္ေက်းမူတို႔ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား
လူမဘ
ႈ ၀ ျမင္မ
့ ားတိးု တက္ရန္၊ လြတလ
္ ပ္စာြ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ေ
္ တြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မမ
ႈ ်ား ရွငသ
္ န္
ရပ္တည္ေရးကို အာမခံေပးၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္မည့္
အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္ကို ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္
အညီ ျပဌာန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား
၁။ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ရမည္။
၂။ တုင
ိ း္ ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အမ်ဳိးသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကုိ တရား၀င္ ရပ္တည္ခင
ြ ့္
ရွိရမည္။
၃။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားအသီးသီး၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈကို
မပ်က္မယြင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္အျပင္၊ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္
ေအာင္ ေဒသလုုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။
၄။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည့္ အသိပညာမ်ားသည္ ေဒသ
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လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ပညာေရး ျဖစ္ရမည္။

မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ထာင္စု ပညာေရးစနစ္တြင္ တုုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားမွ
ပညာေရး က႑၌ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲခြင့္မ်ား ရွိရမည္။
၂။ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊
ေက်ာင္းအလိုက္ လြတ္လပ္စြာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။
၃။ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ေဒသအစုိးရကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္
ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပညာေရးစနစ္မ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ား
ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ျပဌာန္းက်င့္ သုံးခြင့္ရွိရမည္။
၄။ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ထာင္စုပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
တိင
ု း္ ရင္း သား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္သ/ူ သားမ်ားကို ကိယ
ု စ
္ ားျပဳသည့္ (ျပည္နယ္)
ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႕က ၎ျပည္နယ္၏ ပညာေရးစနစ္ကို လြတ္လပ္စြာျပဌာန္းခြင့္
ရွိရမည္။
၅။ တုင
ိ း္ ရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို ထိနး္ သိမး္ ကာကြယျ္ ခင္းႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိးု တက္ေအာင္
ျမႇင့္တင္ျခင္းကုိ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရ၊ ၎ျပည္နယ္တြင္းရွိ တိုင္းရင္း
သားဆိုင္ရာ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းတို႔မွ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ခ
္ င
ြ ႏ
့္ င
ွ ့္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ပ
ဲြ င
ုိ ခ
္ င
ြ ့္ ရွရ
ိ မည္ျဖစ္ၿပီး လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ (Federal Government) မွ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျပဳရမည္။
၆။ သင္ရုိးၫႊန္းတမ္းမ်ား ျပဳစုရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ အမ်ဳိးသား ပညာေရး သင္ရုိး
ၫႊန္းတမ္း စံႏႈန္းအၫႊန္းေဘာင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ ပညာေရး
ဘုုတ္အဖြဲ႕တုိ႕ ပူးေပါင္းေရးဆြဲႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာ
မ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ (Federal Government) ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ
(State Government)မွ ကူညီ ပ့ံပုိးရမည္။
၇။ ျပည္နယ္ တစ္ခႏ
ု င
ွ တ
့္ ခုအၾကား ေက်ာင္းေျပာင္းသင္ၾကားႏုင
ိ ေ
္ ရးအတြက္ တုင
ိ း္ ရင္းသား
ျပည္နယ္မ်ား ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္းၿပီး စံႏႈန္းတူပညာေရးစနစ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ က်င့္သုံး
ရမည္။
၈။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပညာေရး အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ပညာေရး
၀န္ထမ္းမ်ားအား တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ပညာေရးရံပုံေငြ ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၉။ ၾကားကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးဆိုင္ရာ
အကူအညီမ်ားကို ကူညေ
ီ ထာက္ပသ
့ံ ည့္ ပညာေရးကိစမ
ၥ ်ားကို ကူညေ
ီ ထာက္ပရ
့ံ ာတြင္
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တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs)၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ား (CBOs) ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္
ညိႇႏႈိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၀။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီး၏ သမိုင္း၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အသိပညာ၊ ျပည္သူ႔နီတိနွင့္ လူမႈေရး
သိပၸံမ်ားအား သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ ျပဌာန္းရမည္။
၁၁။ တိုင္းရင္းသားစာေပ ေရရွွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ျပည္နည္အစိုးရရုံးမ်ားတြင္
၎သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားစာကို ပူးတြဲရုံးသုံးစာအျဖစ္ ထားရွိရမည္။
၁၂။ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳႏွင့္ ဘာသာစကားပညာေရး (Mother Tongue Based
and Multilingual Education) ပညာေရးစနစ္ကုိ မူလတန္းအဆင့္မွ စတင္၍ အဆင့္
ဆင့္တုိးခ်ဲ႕၍ အဆင့္ျမင့္ဒီဂရီ (Advanced Degree) မ်ား သင္ၾကားေပးႏုိင္ေရးအတြက္
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ျပဌာန္းေပးပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။
၁၃။ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
ေလ့လာေရး (Ethnic Social Study) တိက
႔ု ုိ အထူးျပဳသင္ယေ
ူ သာ ဌာနမ်ား ထားရွရ
ိ မည္။
၁၄။ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္၊ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းစြမ္းရည္၊ လြတ္လပ္စြာ
စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္းစြမး္ ရည္၊ ဘာသာစကား တတ္က်ြ မ္းမႈ စြမး္ ရည္မ်ားႏွင့္ ပင္ကယ
ုိ ္
စြမ္းရည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အားေပးသည့္ ပညာေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးရမည္။
၁၅။ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္အျပင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ပညာေရး (Vocational Education) မ်ားကို တိုင္းရင္းသားေဒသ အလုပ္အကိုင္မ်ား
ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ သင္ၾကားေပးသည့္ ပညာသင္ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိရမည္။
၁၆။ ေရွးဦးသင္ပညာေရး၊ အေျခခံေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ အဆင္ျ့ မင္ပ
့ ညာေရးစနစ္ (Higher
Education) သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ဗဟိုျပဳ၍ သုေတသနအေျချပဳသည့္
ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ရမည္။
၁၇။ အသက္အရြယက
္ န္သ
႔ တ္ထားျခင္းမရွပ
ိ ဲ မိမ၀
ိ ါသနာပါသည့္ ပညာရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာ
ဆည္းပူးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ဘ၀တသက္တာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာႏိုင္ျခင္း
(Lifelong Learning) ပညာေရးစနစ္ ထားရွိရမည္။
၁၈။ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး (Non-formal Education) ႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္း
ပညာေရး (Formal Education) အၾကား တရား၀င္ ကူးေျပာင္းပညာသင္ခင
ြ ့္ ရရွႏ
ိ င
ို ေ
္ ရး
အတြက္ ဥပေဒ ျပဌာန္းေပးရမည္။
၁၉။ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းေရး
အတြက္ အထူးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရမည္။
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၂၀။ ေဝးလံေဒသမ်ားႏွင့္ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားရွိ ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ား
တြင္ ပညာသင္ ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးစီမံခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပး၍ ပညာေရး
ရံပံုေငြမ်ား ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေပးရမည္။
၂၁။ တကၠသုိလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲအပါအဝင္ အရည္အေသြးစစ္ စာေမးပြဲမ်ား ျပည္နယ္
တိုင္းရွိ သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားအား
၎တို႔ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ၎တို႔ကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္းရမည္။
၂၂။ အစာအာဟာရေကၽြးေမြးေရး အစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္း
မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္
ေထာင္စု က်န္းမာေရးဌာနမ်ား ညိႇႏိႈင္းမႈ ျပဳလုုပ္၍ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။
၂၃။ အေျခခံပညာေရးကို မူလတန္းမွ အထက္တန္းေအာက္အဆင့္ ၁၃ (Junior Secondary)
အထိ အခမဲ့မသင္မေနရ (Free and Compulsary) ပညာေရးစနစ္ထားရွိၿပီး အထက္
တန္း အထက္အဆင့္ ၁၄ (Senior Secondary) ပညာေရးစနစ္ကို အခမဲ့ပညာေရးစနစ္
ျဖစ္ရမည္။
၂၄။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ပညာေရးလက္လွမ္းမမွီသူမ်ား၊ သင္ယူမႈ
အခက္အခဲရွိသူမ်ား (Learning Disability) အတြက္ လူတိုင္းအက်ဳံး၀င္ (Inclusive)
ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးရမည္။
၂၅။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ အားကစား၊ ကာယပညာ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ အႏုုရသပညာ၊
ျပည္သူ႕နီတိ၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း တရားဝင္ထည့္သြင္း
သင္ၾကားေပးရမည္။
၂၆။ သင္ယူမႈကို ထိေရာက္ေစရန္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ဆရာအခ်ိဳးကို ေက်ာင္းသား -၂၅ း
ဆရာ - ၁ ျဖင့္ မွ်တစြာထားရွိရမည္။
၂၇။ ပညာသင္ဆုႏွင့္

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို

ပညာေရးအဆင့္တိုင္း ၁၅တြင္

ထားရွိရမည္။
၂၈။ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဦးစားေပး
ခန္႔အပ္ရမည္။
၂၉။ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဘက္စံုစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (Continuous and Comprehensive
Assessment)၊ ေက်ာင္းသားဗဟိျု ပဳ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (Student-centred Assessment)၊
သင္ယူမႈကိုျမွင့္တင္ေသာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (Formative Assessment) မ်ားကို
က်င့္သံုးရမည္။
၁၃။ အထက္တန္းေအာက္အဆင့္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း မတုုိင္မွီအတန္း ေအာက္အဆင့္ ႏွင့္ အေျခခံမူလတန္းမ်ား
အၾကားတြင္ရွိသည့္ အတန္းမ်ားပါဝင္သည္။
၁၄။ အထက္တန္းအထက္အဆင့္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမတုိင္မွီ အတန္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အတန္း ပါဝင္သည္။
၁၅။ အေျခခံပညာ၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားပါဝင္သည္။
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၃၀။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ (Vocational Education) ကို အျခားဘာသာရပ္မ်ား
နည္းတူ တန္ဖိုးထားရမည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာရပ္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္
ပညာ (Higher Education) ထိ သင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ရွိရမည္။
၃၁။ ကာယ/ဥာဏလုပ္သားမ်ားအတြက္

ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

လုုပ္သား ေကာလိပ္မ်ား (Community/Labor College) ဖြင့္လွစ္ေပးရမည္။
၃၂။ ပညာေရးဆုုိင္ရာ သုုေတသနျပဳေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရမည္။
၃၃။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ဂုဏ
ု သ
္ က
ိ ာၡ ႏွငအ
့္ ညီ ဘဝရပ္တည္မႏ
ႈ င
ွ ့္ စြမး္ ရည္ျမႇငတ
့္ င္မမ
ႈ ်ားကို
စဥ္ဆက္မျပတ္ လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို အထူးအက်ဳိးခံစားခြင့္ ရွရ
ိ မည္။
၃၄။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို မိမိတို႔၏ အမ်ဳိးသား
ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာမက

သက္ဆိုင္ရာ

တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ေသာအျခား

ေဒသမ်ားတြင္လည္း လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရွိရမည္။
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3? ajr,m rl0g'rsm; (rl=urf;)
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ေနာက္ခံသမုိင္း
ဤေျမယာမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅-၂၇ ရက္ေန႔မ်ား၌ ENAC မွ
ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား အပိုင္း(၁) ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀
သယံဇာတ မူ၀ါဒ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရး
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား (EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိင
ု း္ ရင္းသား ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား (EPPs)
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၊၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CBOs) ႏွင့္
အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအား
ျဖင့္ ရရွိလာေသာ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀-၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္
တိင
ု း္ ရင္းသား လက္နက္ကင
ုိ ေ
္ တာ္လန
ွ ေ
္ ရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္သးံု သပ္ ျပင္ဆင္
ျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ ၿ့ဲ ပီး ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ၊္ ေအာက္တဘ
ုိ ာလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ CBOs ႏွင့္ CSOs မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သံုးသပ္
ျပင္ဆင္ျဖည္စ
့ က
ြ ၿ္ ပီး ရရွလ
ိ ာေသာ ဤမူၾကမ္းကို တိင
ု း္ ရင္းသား လက္နက္ကင
ုိ ေ
္ တာ္လန
ွ ေ
္ ရး
အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး အေျခစုိက္ရာ ေဒသမ်ားသုိ႔ ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရွိ CBOs ႏွင့္ CSOs မွ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးကာ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊
ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုုိသို႔ ကြင္းဆင္းမႈ ျပဳလုုပ္ၿပီးေနာက္
ရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္ မ်ားႏွင့္
ဆင္တူရိုးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကုိ ဘုုံနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရွိ
ႏိုင္ရန္ EAOs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ EPPs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလိက
ု ္ ဖြ႕ဲ စည္း
ထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုုပ္အဖြဲ႕မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊
ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလုုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုုပ္၍ ရရွိထားေသာ
ေျမယာမူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း
ေျမယာမူ၀ါဒခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို သံုးသပ္ရာတြင္ ဗဟို
ခ်ဳပ္ကင
ုိ မ
္ ႈ ျပႆနာ (ဥပမာ - ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒ အပိဒ
ု -္ ၃၇ တြင္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္သည္
ေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သံယံဇာတ
ပစၥည္း အားလုံး၏ ပင္ရင္း ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္)၊ ၂၀၁၂ လယ္ယာဥပေဒ (ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္
ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒ)ႏွင့္ ၂၀၁၄ အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း)တို႔သည္ စီးပြားေရး
ပိင
ု ရ
္ င
ွ မ
္ ်ား၊ ျမန္မာအစိးု ရတပ္မေတာ္ အပါအဝင္ လက္နက္ကင
ုိ အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ အႀကီးစား
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္သာ အက်ဳိးျဖစ္ေစသည္။ လက္ရွိအစိုးရေျမယာ မူဝါဒမ်ား
သည္ ေျမယာျပႆနာႏွင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည့္ ယႏၲရားမ်ား
မရွိပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားျဖစ္စဥ္ မတိုင္မွီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကာလမ်ားအတြင္း ႏို္င္ငံ

22

အႏွံ႔တြင္ လူမ်ဳိးစံုတိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို မတရား သိမ္းယူခဲ့မႈႏွင့္

ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အာမခံေပးျခင္းလည္း မရွိေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊
ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေျမယာမူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္
ျပဌာန္းက်င့္သုံးသြား ရန္လုိအပ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္
တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈ မရွိေသာ လယ္ယာေျမ ဥပေဒမ်ား
ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ရန္၊ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ က်ား-မခြဲျခားမႈ မရွိ
ေစေရး အပါအဝင္ တန္းတူေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ေရရွည္တည္တ့ံ
ခိုင္ၿမဲေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈႏွင့္ ေျမယာအသုံးခ်မႈစနစ္မ်ား
အတြက္ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ျ္ ပဌာန္းခြင့္ အာမခံခ်က္ အျပည့အ
္ ၀ရွေ
ိ သာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမက
ုိ ေရစီ
ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အေျခခံသည့္ေျမယာမူဝါဒမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား
၁။ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ဥပေဒမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲရမည္။
၂။ လက္ရွိေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသား
ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးျဖစ္စဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳေစႏုိင္ေသာ ေျမယာမူဝါဒကို
ေရးဆြဲရမည္။
၃။ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္
ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအတြင္း ေျမယာကို
စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေျမယာမူ၀ါဒ၊ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ယႏၱရား
မ်ား ထားရွိရမည္။
၄။ ေဂဟစနစ္ကို မပ်က္ဆီးေစဘဲ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္သည့္
လယ္ယာေျမ (သို႔မဟုတ္) ေတာင္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ (ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္အညီ)
ဖူလံုသည့္ အစားအစာ (Food Security) ရရွိရန္ လြတ္လပ္စြာ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးခြင့္ ရွိရ
မည္။
၅။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတြင္ လြတ္လပ္၍ စည္းစနစ္က်ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲပိုင္
ခြင့္ ရွိရမည္။
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မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ ေျမယာဆုိသည္မွာ ေျမ၊ သစ္ေတာ၊ ေရ၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ သဘာ၀
သယံဇာတမ်ား အားလုံးပါ၀င္သည္။
၂။ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္အစိုးရသည္ မိမိျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
ျပည္သူလူထု၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္ အညီေျမယာစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
၃။ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ ခြဲေ၀ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္
နည္းမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသား
ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းေဖာ္ျပရမည္။
၄။ ေျမယာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခြန္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္အစုိးရမွ စီမံခန္႔ခြဲ
ပိုင္ခြင့္ရိွရမည္။
၅။ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ သက္
ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာအရ က်င့္သုံးေသာ
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အား အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ျပဌာန္းရမည္။
၆။ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ဌာေနတိင
ု း္ ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ေျမယာ၏ မူလပိင
ု ရ
္ င
ွ ္
ျဖစ္သည္။
၇။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုေျမယာပိုင္ဆိုင္သည့္ လက္မွတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ
ျပည္နယ္အစိုးရက တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခြင့္ရွိရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျမယာပိုင္ဆိုင္
သည့္ လက္မွတ္တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအား အသိအမွတ္ျပဳ
ထုတ္ေပးၿပီးသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ
ျပည္နယ္အစုိးမွ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။
၈။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမမ်ားကို ၎တို႔၏ သေဘာတူညီမႈ
ရယူသည့္အျပင္ ထိုက္သင့္ေသာ တန္ဖိုးေပးေဆာင္ျခင္းမရွိပဲ သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳရ။
၉။ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းကို အေျခခံ၍
ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြက္ ဥပေဒမ်ား
ျပဌာန္း၍ ယႏၱရားတစ္ရပ္ ထားရွိရမည္။
၁၀။ ေျမရွင္မွ သေဘာတူညီမႈမရွိပဲ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားကို သက္ဆိုင္သူမ်ားထံ
ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။ ျပန္ေပး၍ မရေသာ ေျမမ်ားအတြက္ ကာလတန္ဖိုးႏွင့္အညီ
ေလ်ာ္ေၾကး ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။
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၁၁။ ပုဂလ
ၢ က
ိ ပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ သ
့္ ည္ အမ်ားျပည္သပ
ူ င
ုိ ဆ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ႏ
့္ င
ွ ့္ ဓေလ့ထးုံ တမ္းပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ တ
့္ ႔ုိ
ရွိရမည္။

၁၂။ ပုဂလ
ၢ က
ိ ပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ က
့္ ုိ ဌာေနေဒသခံတင
ုိ း္ ရင္းသား အေပၚအေျခခံၿပီး ကန္သ
႔ တ္မမ
ႈ ်ား
ျပဳလုုပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိရမည္။
၁၃။ မည္သည့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ျဖစ္ေစ ေျမအက်ယ္အဝန္း အကန္႔အသတ္ထားရွိ
ရမည္။
၁၄။ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စိုက္ပ်ဳိးလယ္ယာေျမ
မ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္း လုုံးဝမျပဳလုုပ္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္းရမည္။
၁၅။ ေျမယာျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs) ႏွင့္
အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) ပါ၀င္ခြင့္ရွိရမည္။
၁၆။ ေျမယာႏွငပ
့္ တ္သတ္ေသာ ဗဟုသတ
ု အသိပညာမ်ားကို ေက်ာင္းသင္ရးုိ ၫႊနး္ တမ္း
ထဲတင
ြ ္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားရမည္။
၁၇။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား (Refugees)
အတြက္ မိမိတို႔ မူရင္းေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိပိုင္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္အစားထုိး
ေျမယာမ်ားရရွိႏိုင္ရမည္။
၁၈။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္
ေနထိုင္မည့္ ေျမယာေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၎တို႔၏ မူရင္းစြန္႔ခြာခဲ့သည့္ေနရာ (သို႔မဟုုတ္)
မူရင္းျပည္နယ္တြင္းရွိ ေနရာသစ္တြင္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား ကိုယ္တုိင္ပါဝင္
ဆုုံးျဖတ္ခြင့္ရွိရမည္။
၁၉။ ေျမယာပိင
ု ဆ
္ င
ို ္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ ႈျပဳရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအခြငအ
့္ ေရး
တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိရမည္။
၂၀။ မည္သည့္ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ ဧည့္ႏုိင္ငံသားမ်ားမွ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္မရွိေစရ။
၂၁။ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္
ျပဌာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ကာလအထိ သက္ဆုိင္ရာ
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစႏုိင္
သည့္ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုံႏွင့္ တန္ဖုိးႀကီးေသာ သယံဇာတ၁၆
တူးေဖၚထုုတ္ယူသုံးစဲြျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းထားရမည္။
၂၂။ ပုဂၢလိက ပိုင္ေျမမ်ား၊ လယ္ယာေျမ၊ သာသနာ့ဝတၱကေျမႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းပိုင္ေျမ
မ်ားကို အသြင္ေျပာင္းရာတြင္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားထံမွ သေဘာထား
ရယူ၍ တာဝန္ယူမူႏွင့္ တာဝန္ခံမူရွိရမည္။

၁၆။ ဥပမာ - ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းႏွင့္ ကၽြန္းသစ္မ်ား ပါဝင္သည္။
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ေနာက္ခံသမုိင္း
ဤသဘာ၀သယံဇာတဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅-၂၇ ရက္
ေန႔မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအပိုင္း ၁ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမူ၀ါဒဆိုင္ရာ
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
(EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိင
ု း္ ရင္းသား ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား (EPPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
ကုယ
ိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၊ လူထအ
ု ေျချပဳ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား (CBOs) ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူအ
႔ ဖြ႕ဲ အစည္း
မ်ား (CSOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏီွးေႏွာတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာေသာ
မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀-၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခဲ့ၿပီး
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ CBOs ႏွင့္ CSOs မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သံုးသပ္
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ ရရွိလာေသာ ဤမူၾကမ္းကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကင
ုိ ေ
္ တာ္လွ
န္ေရးအဖြ႕ဲ အစည္းအသီးသီး အေျခစိက
ု ရ
္ ာ ေဒသမ်ားသု႔ိ ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး
၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရွိ CBOs ႏွင့္ CSOs မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးကာ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၆
ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုုိသို႔ ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုုပ္ၿပီး ေနာက္
ရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ ခ်က္မ်ားႏွင့္
ဆင္တူရိုးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုန
ံု ားလည္မမ
ႈ ်ား (Common Understandings)
ရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္ EAOs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ EPPs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလို္က္
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုုပ္အဖြဲ႕မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ၂၀၁၆
ခုုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလုုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ထပ္မံ ျပဳလုုပ္၍ ရရွိထားေသာ
သဘာ၀သယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း
သဘာဝသယံဇာတသည္ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္
ေဆာက္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင္ျ့ မတ္ေရးတြင္ အလြနအ
္ ေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑
တြငရ
္ ေ
ိွ နၿပီး မျဖစ္မေန စနစ္တက် ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ရ
္ မည့္ အရာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာဝ
သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁ ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္၊ ၂ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝ
ခံစားခြင၊့္ ၃ ထိနး္ ခ်ဳပ္မပ
ႈ င
ို ခ
္ င
ြ ႏ
့္ င
ွ ့္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ပ
ဲြ င
ုိ ခ
္ င
ြ ၊့္ ၄ ဆံးု ျဖတ္ပင
ုိ ခ
္ င
ြ ့္ စသည္တသ
႔ုိ ည္ ဌာေန
ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ လက္ထဲတြင္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္
မ်ားႏွင့္ အာဏာမ်ားအတြက္ မည္သို႔ပံုစံ ျဖစ္သင့္သည္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အတြင္း
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွတဆင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတြင္
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က်င့္သုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သဘာ၀သယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားရန္
လိုအပ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္
သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ရွိ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎
ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ သံုးစြဲပိုင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲ
ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေရးကုိ အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေရးဆြဲေသာ တုုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ား၊
ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းအကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား
၁။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား လူထုကို ထိခိုက္နစ္နာေစႏုိင္သည့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား၊
အထူးစီး ပြားေရးဇုန္ႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီးေသာသယံဇာတ၁၇ တူးေဖာ္ သုံးစြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ကို “ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္” ရရွိသည့္ကာလအထိရပ္ဆိုင္း ထားရမည္။
၂။ သဘာဝသယံဇာတ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ေ
ဲြ ရးတြင္ ေဒသခံ တိင
ု း္ ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္
ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္၌ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ
သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေစ
ရမည္။
၃။ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီးေသာ သယံဇာတ တူးေဖာ္
သုံးစြဲရာတြင္ ပထမဦးစားေပးအေနႏွင့္ ေဒသခံလူထုထံမွ လြတ္လပ္စြာသေဘာထား
ရယူရန္ အသိေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ သေဘာတူညီမႈရယူသည့္ ႏိုင္ငံတာက စံခ်ိန္
စံညႊန္း (FPIC)၁၈ ျဖင့္ ခ်မွတ္သြားရမည္။

မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္တြင္းရွိ သဘာ၀သယံဇာတ အားလံုးသည္ သက္ဆိုင္ရာ
တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမွပိုင္ဆိုင္သည္။
၂။ ေလထု၊ ေရထုႏွင့္ ေျမေပၚေျမေအာက္ရွိ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား အပါအ၀င္ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ အစဥ္အလာအရ က်င့္သုံးလာေသာ သဘာ၀
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၁၇။ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ အျခားတြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား တူးေဖာ္သုံးစြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကၽြန္းသစ္အပါအဝင္ အျခားသစ္မ်ားထုုတ္လုပ္
ျခင္းမ်ား။
၁၈။ Free, Prior Informed Consent

သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ အာမခံသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္
ျပဌာန္းရမည္။
၃။ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၊
ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစုုိးရႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစိုးရတို႔
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
၄။ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္၊

တိုက္ရိုက္အက်ဳိးအျမတ္

ခြဲေဝခံစားခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာစသည့္ တိုင္း
ရင္းသား ျပည္နယ္အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားထဲတြင္ ေရးဆြဲျပဌာန္းရမည္။
• တရားဥပေဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမူေဘာင္။ (၁) သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္ယူေရာင္းခ်
မႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ရွင္းလင္း၊ ျမင္သာ၍ အားလံုးပါဝင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ
ခ်မွတရ
္ မည္။ (၂) သဘာဝသယံဇာတ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ေ
ဲြ ရးအတြက္ တရားဥပေဒစိးုိ မိးု ေစ
မည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပဌာန္း က်င့္သံုးရမည္။ (၃) ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္
သတၱဳတူးေဖၚေရးအပါအဝင္ အျခားေသာ သဘာဝသယံဇာတ ထုတယ
္ ေ
ူ ရာင္းခ်မႈ
မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေကာက္အခြန္ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ထိထိေရာက္
ေရာက္ ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲရမည္။
• စမ္းသပ္ေလ့ျခင္းႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္။၁၉ (၁) ပထဝီေျမအေနအထား စမ္းသပ္ေလ့လာ
ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးရသတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ရယူရမည္။ (၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္
ႏွစ္နာမႈမ်ား ရွိ/မရွိအေပၚ အေျခခံၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးရမည္။ (၃) လုပ္ပိုင္ခြင့္
ခ်ေပးျခင္း အဆင့္ဆင့္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္။
• တာဝန္ယမ
ူ ႏ
ႈ င
ွ တ
့္ ာဝန္ခမ
ံ ။ႈ (၁) စီမက
ံ န
ိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေဒသခံ
တိုင္းရင္းသား လူထုအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုအား ခ်ျပရမည္။ (၂) စီမံကိန္းတြင္
ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတိုင္း
အတာ ပမာဏအသီးသီးကို ပြငလ
့္ င္းျမင္သာစြာ ခ်ျပရမည္။ (၃) တိက်မွနက
္ န္ေသာ
ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စာရင္းမ်ားကို လူထုအား ခ်ျပရမည္။
၅။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း
အေပၚ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ အစိုးရအၾကား
အေကာက္အခြန္မ်ား ခြဲေ၀သုံးစြဲမႈ အခ်ဳိးကို ဖက္ဒရယ္ဒီမိုေရစီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ တိက်စြာ ျပဌာန္းရမည္။
• အခြန္ေကာက္ခံျခင္း။ (၁) ရွင္းလင္းၿပီး တသမတ္တည္းရွိကာ စဥ္ဆက္မျပတ္
၁၉။ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းကို တရားဝင္ လုုပ္ကိုင္ရန္ လိုင္စင္မ်ား ထုုတ္ေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။
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တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံႏုိင္ေသာ အခြန္ေကာက္ခံေရးစနစ္ကို ခ်မွတ္ရမည္။ (၂) အခြန္
ဝင္ေငြမ်ားကို ေသခ်ာစြာ စာရင္းျပဳစုရမည္။ (၃) အခြန္ဘ႑ာေငြႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္
အခြန္စာရင္းစစ္ေဆးမႈကို အားေကာင္းေစရန္ လြတ္လပ္သည့္ စုုံစမ္းစစ္ေဆးေရး
ေကာ္မရွင္မ်ားထားရွိ၍ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရမည္။
• အခြနဘ
္ ႑ာေငြမ်ားကို မွ်ေဝအသံးု ျပဳျခင္းႏွင့္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ျဲြ ခင္း။ (၁) ႏွစစ
္ ဥ္သးုံ ကုနက
္ ်
စရိတ္ ျမင္မ
့ ားမႈကုိ ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း၊ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ ဘ႑ာေငြ မဟုတဘ
္ ဲ ျပင္ပ (သိ႕ု မဟုတ)္
အျခားမွလာေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေငြ အသံုးစာရင္းတြင္
ထည့္ သြင္းစီမံခန္႔ခြဲရမည္။ (၂) သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွိ
ေသာ အခြန္ႏွင့္ဝင္ေငြမ်ားကို မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား
ျပည္နယ္အဆင့္ ဘ႑ာဝင္ေငြ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း ပံုေသနည္း (Revenue Sharing
Formula)ကို ဥပေဒျဖင့္ ေရးဆြျဲ ပဌာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ (၃) အစိးု ရပိင
ု ္
ႏွင့္ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ပမာဏကို
ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
• အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား။ (၁) အစိုးရပိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္
သယံဇာတ ထုုတ္လုပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အျခားစီးပြားေရး
လုုပ္ငန္းမ်ားနည္းတူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကို အေျခခံ
သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းေပးရမည္။ (၂) တိက်ရွင္း လင္းမႈမရွိေသာ တာဝန္ႏွင့္
အခန္းက႑၊ ျပည္သူပိုင္ဘ႑ာေငြကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အားနည္းေသာ
စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ႏ
ႈ င
ွ ့္ ကိယ
ု က
္ ်ဳိးစီးပြား ေမွ်ာ္ကးုိ မႈေၾကာင္ျ့ ဖစ္ေပၚေသာ အက်င္ပ
့ ်က္ ျခစားမႈ
မ်ားကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းၿပီး အေရးယူ
ရမည္။
၆။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ႏွင့္ စီမံကိန္း တစ္ခုခုျပဳလုပ္ပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈအေပၚ အက်ဳိးသက္
ေရာက္မႈရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)၂၀၊ လူမႈဘ၀ အေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ
ဆန္းစစ္ျခင္း (SIA)၂၁၊ က်န္းမာေရး ဆိးု က်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွ/ိ မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (HIA)၂၂၊
ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအတြက္ ဆန္းစစ္ျခင္း (CIA)၂၃ ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ ဆန္းစစ္
ျခင္းတို႔ကို တိုင္းရင္းသားျပည္္သူမ်ား သိရွိနားလည္ေအာင္ စနစ္တက် ရွင္းလင္းခ်ျပ
ၿပီးမွ ၎ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
• ေဒသအေပၚ ထိခက
ုိ န
္ စ္နာမႈကုိ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ျဲြ ခင္း။ (၁) ထိခက
ုိ ႏ
္ စ
ွ န
္ ာမႈဆင
ုိ ရ
္ ာ ဆန္းစစ္
ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ ရွငး္ လင္းတိက်ေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတရ
္ မည္။ (၂) စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား
စတင္အေကာင္ အထည္မေဖာ္မီ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကို ႀကိဳတင္
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၂၀။
၂၁။
၂၂။
၂၃။

Environmental Impact Assessment
Social Impact Assessment
Health Impact Assessment
Conflict Impact Assessment

အသိေပးျခင္းႏွင့္ ၎တိ၏
႔ု
လြတလ
္ ပ္စာြ သေဘာထား ထုတေ
္ ဖာ္ခင
ြ ရ
့္ သ
ိွ ည့္
အားလံးု ပါဝင္ႏိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူထုသေဘာထားရယူမႈကို ျပဳလုပ္ရမည္။
(၃) စီမံကိန္းျပဳလုပ္သည့္ ဧရိယာတြင္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားလူထုႏွင့္ အမ်ဳိးသမိီး
မ်ား၏ ဘ၀လုံုၿခဳံမႈအေပၚ ျဖစ္ေပၚမည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရမည့္
အျပင္ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ထိခိုက္
နစ္နာမႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားျခင္းႏွင့္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္
ရြက္ရမည္။ (၄) ေဒသခံတိုင္းရင္းသား လူထုမ်ားျပဳလုပ္သည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္း
က်င္ ထိခိုက္မႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)၊ လူမႈဘ၀
အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (SIA)၊ က်န္းမာေရး ဆိုးက်ဳိး
သက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (HIA)၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအတြက္ ဆန္းစစ္
ျခင္း (CIA) ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ကုိ အသိမွတ္ျပဳရမည္။
၇။ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား

ထုတ္ယူေရာင္းခ်ရာတြင္

ေလ့လာစစ္ေဆးရန္အတြက္

ပညာရွင္၊ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CBOs) ႏွင့္
အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လြတ္လပ္သည့္
ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး

ေကာ္မရွင္မ်ားကို

လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳ၍ ေလ့လာစစ္ေဆးခြင့္ရွိရမည္။
၈။ သဘာ၀သယံဇာတမွ ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား
အတြင္းရွိ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခားဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ျပန္လည္အသံုးျပဳရမည္ - (၁) က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြကို ပိုမို
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္။ (၂) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္သည့္ အေျခခံ
အေဆာက္အအံုမ်ားကိ၂၄
ု ေဆာက္လုပ္၍ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ရမည္။ (၃) ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ဘ႑ာေငြႏွင့္ အသံုး
စရိတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ေသခ်ာစြာႀကီးၾကပ္ရမည္။
၉။ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့
သူမ်ား၏ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈကို စနစ္တက်လမ္းၫႊန္ ႀကီးၾကပ္ရမည္။
• ႏိုင္ငံတကာ ကုုမၸဏီမ်ား၏ အခန္းက႑။ (၁) ကုမၸဏီမ်ား၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ
တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္အညီ
အေကာင္အထည္ေဖၚရမည္။ (၂) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံ တိုင္း
ရင္းသားလူထု၏ သေဘာတူညီမႈကို အေလးထား ရယူရမည္။ (၃) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ဆိုင္ရာျပည္တြင္းဥပေဒ အားနည္းေနပါက ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း
အတိုင္း လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖၚရမည္။

၂၄။ လမ္း၊ တံတား၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု စသည္တို႔ပါဝင္သည္။
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• ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အခန္းက႑။ (၁) ႏို္င္ငံတကာ ေငြေၾကးေထာက္
ပံ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အားလံုးပါဝင္ေရးဆြဲဆံုးျဖတ္သည့္ လုပ္ငန္း
အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ေရးကို အားေပးေထာက္ပံ့ရမည္။ (၂) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ
စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၀။ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတအသိပညာမ်ားကို ေက်ာင္းသင္
ရိုးၫႊန္း တမ္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရမည္။
၁၁။ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုုတ္ယူေရာင္းခ်ရာတြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အလြန္အကၽြံ
ထုုတ္ယူျခင္း မျပဳပဲ ေဂဟစနစ္ (Ecosystem) ပ်က္စီးမႈ ေလွ်ာ့က်ေအာင္ စနစ္တက်
ထုုတ္ယူသည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရမည္။
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ေနာက္ခံသမုိင္း
ဤစိုက္ပ်ဳိးေရးမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း)သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆-၂၇ ရက္ေန႔မ်ား၌
တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ ဦးေဆာင္ က်င္းပေသာ စီးပြားေရးဆိုင္
ရာမူ၀ါဒမ်ား အပိုင္း (၂) စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား (EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိင
ု း္ ရင္းသား
ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား (EPPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား (CBOs)ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) မွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား
ႏီးွ ေႏွာတိင
ု ပ
္ င္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ရရွလ
ိ ာေသာ မူ၀ါဒ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ၊္
ေအာက္တိုဘာလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ CBOs ႏွင့္ CSOs မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ျပန္လည္ သုံးသပ္ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍
ရရွိလာေသာ ဤမူၾကမ္းကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း
အသီးသီး အေျခစိက
ု ရ
္ ာေဒသမ်ားသု႔ိ ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ
တာဝန္ရိွ ပုဂ
ု ဳိၢ လ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရွိ CBOs ႏွင့္ CSOs မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးကာ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း
ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုုိသို႔ ကြင္းဆင္းမႈ ျပဳလုုပ္ၿပီးေနာက္ ရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို
ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူရိုးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား
အတြက္ ဘုုံနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ EAOs မွ ေခါင္းေဆာင္
မ်ား၊ EPPs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလို္က္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ
အလုုပ္အဖြဲ႕မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ား
တြင္

အလုုပ္ရုံေဆြးေႏြးတစ္ခု

ထပ္မံျပဳလုုပ္၍

ရရွိထားေသာ

စိုက္ပ်ဳိးေရးမူဝါဒမ်ား

ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း
စိုက္ပ်ဳိးေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို သံုးသပ္ရာတြင္
မူ၀ါဒမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုမွ စီမံကိန္းသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးရန္ခ်မွတ္ျခင္း၊ တသီးစိုက္သည့္
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတျ္ ခင္း၊ ကုမ
ု ဏ
ၺ မ
ီ ်ားႏွင့္ ေငြကသ
ုိ ာအားေပးေသာမူ၀ါဒမ်ား၂၅၊ ဓာတုႏင
ွ ့္ ႏိင
ု င
္ ံ
ျခားမ်ဳိးေစ့မ်ားကို ဦးစားေပးေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ ကုန္ေလွာင္သည့္မူ၀ါဒမ်ား၊ ေစ်းကြက္ထိန္း
ခ်ဳပ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ အစိုးရက ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္
စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပး
သည့္ မူ၀ါဒမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မ်ိဳး႐ုုိးဗီဇ ေျပာင္းလဲထားေသာ မ်ဳိးေစ့
(GMO)၊ ကုမ
ု ဏ
ၺ မ
ီ ်ားထိနး္ ခ်ဳပ္ေသာ စိက
ု ပ
္ ်ဳိးေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ ႈ (Contract Farming)၊
လယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေခ်းေငြအတိုးမ်ားျခင္း၊ စပါးေစ်းကြက္မရွိျခင္း၊
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၂၅။ အစိုးရစိုက္ခိုင္းသည့္သီးႏွံမ်ားကိုသာစိုက္ရျခင္း။

စိုက္ပ်ဳိးေရးအေၾကာင္းကို နားမလည္သည့္ ၀န္ႀကီးမ်ား အစဥ္အဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊
စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကြ်မ္းက်င္သည့္ပညာရွင္မ်ား ေနရာေပးမႈအားနည္းျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာႏွင့္ သီးႏွံကိုက္ညီမႈ မရွိ၍ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ပိုမို
ဆုတ
ု ယ
္ တ
ု လ
္ ာေၾကာင္းေတြ႕ရွရ
ိ သည္။ လယ္လပ
ု သ
္ လ
ူ ယ္ပင
ုိ ရ
္ မည္အ
့ စား ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲ စည္းပံု
အေျခခံဥဗေဒ၊ ပုဒ္မ(၃၇) တြင္ ေရ၊ ေျမ၊ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္
ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ (၂၀၁၂) ေျမယာဥပေဒအရ ကုုမၼဏီမ်ားက ၅၀၀ ဧကမွ ၅၀၀၀ ဧက ယူ
ထားႏိုင္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္မႈမရွိသည့္ ဗဟို
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု လုပ္ကိုင္စားေသာက္သည့္ ေျမယာသိမ္း
ဆည္းျခင္းတို႔သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးမူဝါဒႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး
ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို အဖက္ဖက္မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ဦးတည္ခ်က္
ေဂဟစနစ္ (Ecosystem) ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြၿပီး နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ
စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ျဖင့္ အဟာရျပည့္၀ေသာ အစားအစာမ်ားကို လူတိုင္းဖူလုံစြာ ရရွိ
ေစေရးႏွင့္ ေဒသႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ သီးႏွံမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ဳိး
ပိုင္ခြင့္၊ စီမံ ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ ထြက္ေပၚလာရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား
၁။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကို ဦးစားေပးသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရ
မည္။
၂။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံႏႈန္းႏွင့္အညီျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၂၆
ဆုင
ိ ရ
္ ာ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ ေရရွညတ
္ ည္တခ
ံ့ င
ုိ ၿ္ မဲသည့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကို အေျခခံသည့္
စိုက္ပ်ဳိးေရးမူ၀ါဒ ျဖစ္ရမည္။
၃။ တပိုင္တႏိုင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ေရး
ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။
၄။ ေဒသစားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးအတြက္ အဓိက အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္၍ လုံေလာက္
ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။
၅။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူကိုမထိခိုက္ေစေသာ ေခတ္မွီ
စိုက္ပ်ဳိး ေရးနည္းစနစ္ ျဖစ္ရမည္။
၂၆။ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ားအတြက္အထူးလိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ၊ က်ား-မဆုိင္ရာ၊ ေတာင္သူ လယ္သမားဆိုင္ရာ၊
အလုပ္သမားဆိုင္ရာ၊ အစားအေသာက္ဆုိင္ရာလံုျခံဳမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆိုလုိသည္။
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၆။ ေဒသရင္း သဘာဝ မ်ဳိးေစ့မ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ရမည္။
၇။ ေဒသႏွငလ
့္ က
ုိ ေ
္ လ်ာ္ညေ
ီ ထြၿပီး ေဒသခံလထ
ူ က
ု ို အက်ဳိးျပဳေသာ နည္းပညာ အေထာက္
အကူျပဳ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ကို အသိပညာေပးျဖန္႔ျဖဴး၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
၈။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
စနစ္ျဖစ္ရမည္။

မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ လယ္ယာေျမဟု ဆိုရာတြင္ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ အရာေတာ္ေျမ၊ ကိုင္း
ကၽြန္းေျမ၊ ေျမႏုကၽြန္းေျမ၊ စားက်က္ေျမ၊ ေတာင္ယာေျမမ်ား ပါ၀င္သည္။
၂။ စိက
ု ပ
္ ်ဳိးေရးဆိင
ု ရ
္ ာမူ၀ါဒမ်ားကို သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာျပည္နယ္မ်ားရွိ ျပည္သမ
ူ ်ားမွ တင္ေျမႇာက္
သည့္ ေဒသႏၱရ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္
အသိပညာရွငမ
္ ်ား၊ ေဒသခံတင
ုိ း္ ရင္းသားျပည္သမ
ူ ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေရးဆြခ
ဲ င
ြ ရ
့္ ရ
ိွ မည္။
၃။ လက္ရွိခြင့္ျပဳထားေသာ အႀကီးစားစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသစ္ထပ္မံခြင့္ျပဳ
ျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရမည္။ ထုုိ႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္
အႀကီးစား စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုပိုင္ဆိုင္ေသာ စားက်က္
ေျမ၊ ေတာင္ယာေျမမ်ားကို ပုုဂၢလိက (သို႔) ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားမွ စိုက္ပ်ဳိးေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားကို ဦးစြာ
ေတာင္းခံ၍ ၎ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵရရွိမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
၄။ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမမ်ား၊ ဓားမဦးခ်ေျမမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေျမယာဥပေဒမ်ားမွ
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၅။ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားသည္ မိမိေဒသႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားႏွင့္ သီးႏွံမ်ား၂၇
ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။
၆။ ေဒသစိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံႏွင့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားကို ေဒသခံက ပိုင္ဆိုင္ရမည္။
၇။ ေဒသထြက္ စီးပြားျဖစ္သီးႏွံမ်ားအေပၚ တရားမွ်တေသာ၂၈ အခြန္ေကာက္ခံသည့္
စနစ္ရွိရမည္။
၈။ လယ္လုပ္သူ၂၉ လယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

၂၇။ ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံ မ်ားပါဝင္၍ ဥပမာ အားျဖင့္ ကြ်န္း၊ ပ်ဥ္းကတိုး၊ ရာဘာ အစရွိသည့္ သစ္ပင္မ်ိဳးမ်ားပါဝင္သည္။
၂၈။ အခြန္ေပးေဆာင္မည့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေဒသထြက္ စီးပြားျဖစ္သီးႏွံမ်ားအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ကဲ့သို႔ေသာ အခြင့္အေရး
ႏွင့္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တေသာ အခြန္စနစ္ကို ဆိုလိုသည္။
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၂၉။ လယ္လုပ္သူဆိုသည္မွာ သူရင္းငွား၊ သီးစားငွားရမ္းလုုပ္ေဆာင္သူ၊ အခစား၊ ေန႔စားႏွင့္ လယ္လုပ္သားမ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္း
မဟုုတ္ပါ။

၉။ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားက စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အေပၚ လက္၀ါးႀကီးအုပ္
သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရမည္။
၁၀။ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအက်ယ္အဝန္းကို အကန္႔အသတ္ထားရွိရမည္။၃၀
၁၁။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္
စားျပဳ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေရးဆြဲရမည္။
၁၂။ စိုက္ပ်ဳိးေရး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္
မ်ားအတြက္ နည္းပညာျမႇင့္တင္ေရး သုေတသနဌာနမ်ားအား ေဒသႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြစြာ တည္ေထာင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ ထားရွိရမည္။
၁၃။ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးမ်ားကို ေဒသအလိုက္ တိုင္းရင္းသားလူထုအၾကား ကူညီ
ေထာက္ပ့ံေပးရမည္။
၁၄။ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား တရားဝင္ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္
လႈပ္ရွားခြင့္ ေပးရမည္။
၁၅။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္

လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား

လြတ္လပ္

မွ်တစြာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားႏိုင္ေသာ ေစ်းကြက္စနစ္ေဖာင္ေဆာင္ေပးရမည္။
၁၆။ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ အမ်ဳိးသားဘ႑ာေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္
နယ္မ်ားက လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိရမည္။
၁၇။ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ
ေစ်းကြက္ ဖန္တီးရာတြင္ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ လမ္းပမ္း
ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
၁၈။ ရိုးရာဓေလ့စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းစနစ္ျဖင့္ လယ္ယာေျမအသုံးျပဳမႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊
အကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
၁၉။ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သုေသတနျပဳလုပ္ကာ ေဒသႏွင့္
ကိုက္ညီေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးမဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖၚရမည္။
၂၀။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေခ်းေငြ
မ်ားေပးအပ္သည့္ ယႏၱရားတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပး၍ အရံေငြမ်ား (Subsidies) ထား
ရွိၿပီး အသုုံးျပဳေပးရမည္။ ၎အရံေငြမ်ားေပးရာတြင္လည္း အတိုးႏႈန္းထား အနည္း
ဆုုံးျဖင့္ ေပးရမည္။
၂၁။ စိုက္ပ်ဳိးေရး အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စီမံ
ခန္႔ခြဲေရး မူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
၃၀။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အပါအဝင္ ကုမၸဏီ မ်ား ကဲ့သို႔ အစုုအဖြဲ႔ျဖင့္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အားလုုံးကိုဆိုလိုသည္။
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၂၂။ စိုက္ပ်ဳိးေရးမ်ား၃၁ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အျခားမူ၀ါဒမ်ားကို
ေရးဆြဲရမည္။
၂၃။ သဘာ၀ေျမၾသဇာျဖစ္ေသာ ၾသဂနစ္ (Organic) ေျမၾသဇာမ်ား ပိုမိုထုတ္လုပ္ သုံးစြဲ
တတ္ေစရန္ႏွင့္ တိုးတက္ထြန္းကားလာရန္ သဘာ၀ေျမၾသဇာ ၾသဂနစ္ထုတ္လုပ္ေရး
နည္းပညာ မ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ၿခံေျမေတာင္သူမ်ားကို လက္ေတြ႕
အသုံးျပဳႏိုင္ ေအာင္ သင္ၾကားေပးရမည္။
၂၄။ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားကို ထိနး္ သိမး္ ႏိင
ု ေ
္ ရး၊ ေျမဆီလာြ ထိနး္ သိမး္ ေရး၊ သစ္ေတာမ်ား
မျဖဳန္းတီးေရး၊ သစ္ေတာမ်ားစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ တပိုင္တႏိုင္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားကို
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ ဥပေဒမ်ား
ျပဌာန္းေပးရမည္။
၂၅။ ျပည္ပႏုိင္ငံမွ ေရြ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိလာေသာ သူမ်ားသည္ လယ္ယာေျမကုိ ပုိင္ဆုိင္
ခြင့္မရွိဘဲ၊ ငွားရမ္းလုပ္ပုိင္ခြင့္သာရွိသည္။
၂၆။ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္အတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာ
မ်ားကို ငွားရမ္းလုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ တားျမစ္ခြင့္ဥပေဒမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ
ျပည္နယ္မွ ျပဌာန္းေပးရမည္။
၂၇။ ဘိန္းအစားထုိး စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပး
ရမည္။
၂၈။ အစိးု ရအေနျဖင့္ စိက
ု ပ
္ ်ဳိးေျမမ်ားအား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္၃၂ႏွင့္ လူေၾကာင္ျ့ ဖစ္ေသာ
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား
အား အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ထားရမည္။

၃၁။ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား၊ ေရ၊ မ်ဳိးေစ့မ်ား၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ဓါတုႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား အပါအဝင္ အျခား
စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥမ်ားကိုဆိုလုိသည္။
၃၂။ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားအတြင္း ပင္လယ္ေရငံ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာ တာတမံမ်ား ေဆာက္လုပ္ထား
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ရွိရမည့္အျပင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အျခားလုုိအပ္သည့္ ကာကြယ္
ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ဆိုလုိသည္။

6? jynfwGif;ae&yfpGef@cGmwdrf;a&Smifolrsm; (IDPs)ESifh
'kuQonfrsm; (Refugees)qkdif&m rl0g'rsm; (rl=urf;)
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ေနာက္ခံသမုိင္း
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၇-၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တုုိင္းရင္သားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ
(ENAC) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ (IDPs)၃၃ ႏွင့္
ဒုက
ု သ
ၡ ည္မ်ား (Refugees) ဆိင
ု ရ
္ ာ မူဝါဒအလုပ
ု ရ
္ ေ
ံု ဆြးေႏြးပြတ
ဲ င
ြ ္ တုင
ိ း္ ရင္းသား လက္နက္ကင
ုိ ္
ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား (EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိင
ု း္ ရင္းသား ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီ
မ်ား (EPPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
(CBOs)ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား (CSOs) မွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား ႏီးွ ေႏွာ တိင
ု ပ
္ င္
ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ရရွလ
ိ ာေသာ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တိင
ု း္ ရင္းသား လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး အေျခစိုက္ရာ ေဒသမ်ားသုိ႔ ENAC မွ သြားေရာက္
ၿပီး ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရွိ CBOs ႏွင့္ CSOs မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးကာ သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၆
ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႕႔ ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုုပ္ၿပီးေနာက္
ရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ဆင္တူရိုးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုုံနားလည္ မႈမ်ား (Common Understandings)
ရရွိႏိုင္ရန္ EAOs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ EPPs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလို္က္
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုုပ္အဖြဲ႕မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ၂၀၁၆
ခုႏ
ု စ
ွ ၊္ ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလုပရ
္ ံု ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ခု ထပ္မျံ ပဳလုပ
ု ၍
္ ရရွထ
ိ ားေသာ
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees) ဆိုင္ရာ
မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း
ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) နီးပါး ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ အနိ႒ာရံု၊ သဘာဝေဘးႏွင့္ အျခား
ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၃၄ (IDPs) ႏွင့္
ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees) ယေန႔ထိတိုင္ ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ဘဲ နယ္စပ္တေလ်ွာက္ သိန္းႏွင့္
ခ်ီေသာ ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees) ႏွင့္ စစ္ေဘးဒုုကၡသည္မ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္းေနရပ္
စြနခ
႔္ ာြ တိမး္ ေရွာင္သမ
ူ ်ား (IDPs) ကိစက
ၥ ုိ အစိးု ရအဆက္ဆက္က တာဝန္ယူ ေျဖရွငး္ ႏိင
ု ျ္ ခင္း
မရွိသည့္ျပင္ ပိုမိုဆိုးရြားလာရာ ျမန္မာျပည္၏ အဓိက အေျခခံလူမႈျပႆနာ တခုုအျဖစ္
တည္ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသ အသီးသီးရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees) သည္ မိမိဆႏၵအတိုင္း လုံၿခံဳစြာ
မိမိတို႔ ျပန္လိုသည့္ မူရင္းေဒသသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္း (သုိ႔)
အုပ္စုမ်ား ေခါင္းပုံျဖတ္မႈ မျပဳႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစရန္
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၃၃။ Internally Displaced Persons
၃၄။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees) ဆိုသည္မွာ မိမိေနရပ္ဌာေနကို စြန္႔ခြာ
တိမ္းေရွာင္ေနရေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဆိုလိုသည္။

ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ စိးု ရ၊ တိင
ု း္ ရင္းသား လက္နက္ကင
ုိ အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္း
မ်ား၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs)ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees)
ကိယ
ု စ
္ ားျပဳအဖြ႕ဲ မ်ားသည္္ ျပည္တင
ြ း္ ေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ာြ တိမး္ ေရွာင္သမ
ူ ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုက
ု သ
ၡ ည္
မ်ား (Refugees)၏ အေျခအေနမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္
ဖက္ဒရယ္ဒမ
ီ က
ုိ ေရစီျပည္ေထာင္စအ
ု တြငး္ အတူတကြ ၿငိမး္ ခ်မ္းစြာ ယွဥတ
္ ေ
ဲြ နထုင
ိ ္
ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား
(Refugees) သည္ ၎တို႔ အခြင့္အေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္ႏွင့္အညီ ေရရွည္
တည္တံ့သည့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ ရရွိရန္ႏွင့္ ၎တုိ႕ဆႏၵအတုိင္း
မူရင္းေဒသသုိ႔ ေဘးကင္းလုံၿခံဳ၍ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေနထုိင္ရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား
၁။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs)ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees)သည္
မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျပန္ႏိုင္ရန္ ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒ အေၾကာင္းဆိုင္ရာမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို
လုုံးဝမျပဳလုုပ္၍ ၎တို႔၏ ဆႏၵအတိုင္း မိမိတို႔ ျပန္ခ်င္သည့္သင့္ေလၽွာ္ေသာ မူရင္း
ျပည္နယ္ ေဒသသို႔ ျပန္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးရမည္။
၂။ ၎တိ၏
႔ု ေျမယာ၊ ပစၥညး္ ပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ႏ
့္ င
ွ ့္ ေရရွညတ
္ ည္တေ
ံ့ သာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၃။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ လူမႈေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္တြင္းေနရပ္
စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees) အား မိမိတို႔ကိုယ္ကိုမိမိ
ရပ္တည္ႏိုင္သည္ထိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရမည္။
၄။ လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုင္ေရးႏွင့္ မည္သည့္လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မဆို
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္၍ အကူအညီ ရယူႏိုင္ရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အကူအညီမ်ား
သည္လည္း ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ အကူအညီေပးျခင္းဆိုင္ရာ
သတ္မွတ္ခ်က္ မူေဘာင္ႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။

၃၅။ အထူးသျဖင့္ ေဒသႏွင့္ ယင္းေဒသတြင္ေနထိုင္သည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို အေထာက္အကူ
ျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဆိုလုိသည္။
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မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိၿပီးမွသာလွ်င္
ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) မိမိ
ေနရပ္သုိ႕ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးေဆာင္ရြက္ရမည္။ သို႔ေသာ္ ၾကားကာလ၌
မိမိဆႏၵအရ ေနရပ္ျပန္လုိသူမ်ားအား ႏိုင္ငံတာကလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္အညီ စတင္
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၂။ တိုင္ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊
သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၃၆ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသုုိင္းအ၀န္းမ်ားမွ
အထက္ပါ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္တြင္
ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees)
ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား၊ ဒုုကၡသည္အေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား မျဖစ္မေန ပါ၀င္ေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္
ရမည္။
၃။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees)
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးလက္ခံ သေဘာတူညီထားသည့္ မူေဘာင္
ေရးဆြဲထားရမည္။
၄။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ရာတြင္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ အေကာင္
အထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ား၃၇
ပါ၀င္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္ရမည္။
၅။ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာေဒသ၏ အေျခ
အေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၆။ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံလူမႈ
အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အျခားလုိအပ္သည့္ အကူအညီမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္
အာမခံမႈရွိရမည္။
၇။ ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ စီစဥ္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၃၆။ ဒုုကၡသည္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည္တို႔ကိုဆိုလုိသည္။
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၃၇။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ (IDPs) ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဒုုကၡသည္ (Refugees) ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအေျချပဳအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း [Community-Based Organizations (CBOs) and Civil Society Organizations (CSOs)] ႏွင့္
ေဒသခံလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ရမည္။

၈။ မိမမ
ိ လ
ူ ေနရပ္သ႔ ု ိ မျပန္ႏင
ို သ
္ မ
ူ ်ားႏွင့ ္ မျပန္လသ
ုိ မ
ူ ်ားကို ျပန္လည္အေျခခ်မည့္ ေနရာသည္
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ လုုပ္ကိုင္စားေသာက္၍ ရသည့္ေနရာမ်ဳိး ျဖစ္ရမည္။
၉။ လံုၿခံဳေရး၃၈ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ရွိရမည္။ လက္ရွိတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္
အစိုးရ၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ ေျမျမဳပ္မိုင္းသုံးစြဲျခင္း လုံး၀ရပ္ရမည္။
၁၀။ အမ်ဳိးသမီး၊ ကေလးသူငယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္မစြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အထူး
ဝန္ေဆာင္မႈ လုအ
ို ပ္သမ
ူ ်ားအတြက္ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားကို လစ္လ်ဴရႈမထားရန္ႏင
ွ ့္ အထူး
ပါ၀င္ထည့္သြင္း အေကာင္ အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၁။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees) ၏
ဒုုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ရရွိထားေသာပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္း
ေက်ာင္းလက္မွတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္။
၁၂။ ေနရပ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား
ျပန္ေနႏိုင္ရန္ အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္။
၁၃။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs)
၏ မူလ ေနရာမ်ားတြင္ ခ်ထားေသာ အစိုးရတပ္စခန္းမ်ား၃၉ႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၏ တပ္စခန္းမ်ား ကို ရုုတ္သိမ္းေပးရမည္။
၁၄။ ေနရပ္ျပန္သအ
ူ ားလုုံးကို ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားအျဖစ္အျပည္အ
့ ဝသတ္မတ
ွ ၍
္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားမွတပ
္ တ
ုံ င္
ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေ၀ ေပးရမည္။
၁၅။ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ အားလံုးေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္
အထိ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အျခားအကူအညီမ်ားကို ျပည္တြင္းမွတဆင့္ျဖစ္ေစ၊ နယ္စပ္
ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းမွတဆင့္ျဖစ္ေစ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား လံုေလာက္စြာ ဆက္လက္ရရွိႏိုင္
ရမည္။
၁၆။ အစိုးရႏွင့္ UN၄၀ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္ ေရးဆြဲရာတြင္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား မိမိကိုယ္ကို ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ အေျခ
အေနအထိ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၁၇။ ႏိုင္ငံတကာကူညီေထာက္ပံ့မႈသည္ ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေရရွည္
တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေျခခံရမည္။
၁၈။ ေနရပ္ျပန္ေရးအစီအစဥ္ကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္
ေခါင္းပံျု ဖတ္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ဳိးမွ လြတက
္ င္းရန္ အပါအဝင္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးကို ကာကြယရ
္ န္
၃၈။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ကင္းရွင္းရန္ႏွင့္ မည္သည့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရမ္းကားမႈမ်ားမွ ကင္းရွင္းျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။
၃၉။ ပဋိပကၡမျဖစ္ပြားမွီ စခန္းခ်ထားေသာ တပ္ေနရာႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားစဥ္ခ်ထားေသာတပ္စခန္းမ်ား ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိသည္။
၄၀။ United Nations
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ႏွင့္ ၎ကို ခ်ဳိးေဖာက္ပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ တရားဥပေဒစိုးမိုးသည့္ ယႏၱရား
ထားရွိရမည္။
၁၉။ ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees) ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး အစီအစဥ္မစတင္မွီ ျပည္တြင္း
ေနရပ္ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ကို ဦးစြာစနစ္တက် ေနရာခ်ထားၿပီးျဖစ္ရ
မည္။ ထိုသို႔ လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မိမိေနရပ္ရင္းသို႔ မျပန္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္လည္း
သီးသန္႔အစီအစဥ္မ်ား ရွိရမည္။
၂၀။ ေနရပ္ျပန္ရာတြင္ မိမိမူလေနရာသို႔ မျပန္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔အေျခခ်လိုသည့္
ေနရာကို မိမိ မူလေနရင္း ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ကိုယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။
ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔
ေနရာမ်ားကို အတည္ျပဳရန္ ေကာင္းမြန္စြာ ေလ့လာႏိုင္ခြင့္ရွိရမည္။
၂၁။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees)
ျပန္လည္ အေျခခ်မည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသိပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ၎တို႔ႏွင့္
ေဒသခံမ်ားအၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မႈရွိရန္ ျပဳလုုပ္ေပးရမည္။ ျပန္လည္
အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားကို လက္ခံသည့္ ေဒသခံ ေက်းရြာ ျပည္သူမ်ားအား ထိခိုက္
နစ္နာေစျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ၎တို႔ကိုလည္း အေထာက္အကူ ျပဳေစရမည္။
၂၂။ ျပည္တင
ြ း္ ေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ာြ တိမး္ ေရွာင္သမ
ူ ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုက
ု သ
ၡ ည္မ်ား (Refugees) ရုပ
ု ပ
္ င
ုိ း္
ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဆုံးရံႈးနစ္နာခ်က္၊ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္
ရန္အတြက္ ကုသႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား
လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
၂၃။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) ျပန္
လည္အေျခခ်ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာမႈထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစရန္
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္
ေနၾကေသာ စီ္းပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားမွ တာ၀န္ယူရမည္။
၂၄။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား (Refugees)
ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ျခင္း (Monitoring and Evaluation)
စနစ္ထားရွိရမည္။
၂၅။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား (Refugees)
ေနရပ္ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ အထူး
အစီအစဥ္အျဖစ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
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ေနာက္ခံသမုိင္း
ဤလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီဆင
ုိ ရ
္ ာ မူ၀ါဒ (မူၾကမ္း)သည္ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ၊္
ဇန္န၀ါရီလ ၁၉-၂၀ ရက္ေန႔မ်ား၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC)မွ
ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီဆင
ုိ ရ
္ ာ မူ၀ါဒ အလုပရ
္ ံု
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား (EAOs) မွ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိင
ု း္ ရင္းသား ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား (EPPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကုယ
ိ စ
္ ား
လွယမ
္ ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CBOs)ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
(CSOs)မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏီွးေႏွာတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာေသာ မူ၀ါဒ
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀-၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္ သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ၿပီး
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ CBOs ႏွင့္ အရပ္ဖက္
လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား CSOs မွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား ျပန္လည္သးံု သပ္ ျပင္ဆင္ျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ သ
့ဲ ည္။
ယင္းကဲ့သို႔ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ ရရွိလာေသာ ဤမူၾကမ္းကို တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကင
ုိ ေ
္ တာ္လန
ွ ေ
္ ရး အဖြ႕ဲ အစည္းအသီးသီး အေျခစိက
ု ရ
္ ာ ေဒသမ်ားသု႔ိ ENAC မွ
သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရပ
ိွ ဂ
ု ဳိၢ လ္မ်ား၊ ေဒသအတြငး္ ရွိ CBOs ႏွင့္
CSOs မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးကာ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွေမလအတြင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုုိသို႔ ကြင္းဆင္းမႈ ျပဳလုုပ္ၿပီး
ရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ဆင္တူရိုးမွား ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုုံနားလည္မႈမ်ား (Common Understandings)
ရရွိႏိုင္ရန္ EAOs မွေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ EPPs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလို္က္
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုုပ္အဖြဲ႕မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ၂၀၁၆
ခုုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလုုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုုပ္၍ ရရွိထား
ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏
အေျခအေနကို သံုးသပ္ရာတြင္ အစိုးရသည္ (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ
မူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္၍ ေထာက္ပ့ံကူညီေရးအစီအစဥ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္မွ ခ်ဳပ္ကုိင္ျခင္းကုိ
က်င့္သုံးလ်က္ရွိရာ၊ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမအတြင္း ဗမာ့တပ္မေတာ္
အင္အား တိုးခ်ဲ႕ခ်လာျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူမႈႏွင့္ ေျမယာ
လုယက္မႈမ်ား တုိးျမင့္လာျခင္းသုိ႔ ဦးတည္သြားေစသည္။ အကူအညီေပးမႈ အစီအစဥ္မ်ား
သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တည္ရွိၿပီးေသာ အေျခခံ လူမႈအေဆာက္အအုံႏွင့္ လူမႈ
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္နစ္နာေစသည္။ အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အကူအညီ
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ေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ ဘဝတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ ျပည္သူမ်ား

ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈွသည္။ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အပိုင္းမ်ားတြင္ စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသအလိုက္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးမရွိျခင္း၊ ေဒသဦးေဆာင္မႈအပိုင္း အားနည္းျခင္းႏွင့္
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ပံ့မႈ မျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။
အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္

ဝိေသသလကၡဏာမ်ား

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားခြင့္ကိုလည္း

လ်စ္လ်ဴ ရႈွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သြားရန္ အထူးလိုအပ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ

ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္

လူသားခ်င္း

စာနာေထာက္ထားမႈ

အေထာက္အပံမ
့ ်ားက တည္ရၿိွ ပီးေသာ တုင
ိ း္ ရင္းသားမ်ား၏ လူမေ
ႈ ရး အေဆာက္အအုံ
မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အားေကာင္းလာေစရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား
၁။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အညီ သဟဇာတ ျဖစ္ရမည္။
၂။ ႏိုင္ငံတကာကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ဆႏၵႏွင့္အညီ
ေရရွည္ တည္တံ့ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အေျခခံရမည္။

မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မိမိတုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာထားရွိရမည္။
(က) လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကူညီေထာက္ပ့ံမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား
ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs)ႏွင့္
ဆက္စပ္ေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ေ
္ ရးဆြစ
ဲ မ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ ၿဲြ ပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရမည္။
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(ခ)

ျပင္ပေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ေရးထိုးၿပီးမွသာ ေဒသခံလူထုမ်ားအတြက္
စြမး္ ရည္ျမႇငတ
့္ င္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံမ်ား ကုယ
ိ တ
္ င
ို က
္ ယ
ုိ က
္ ်
စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီ
မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈျပဳရမည္။

(ဂ)

တိင
ု ္းရင္းသား လက္နက္ကင
ို ္ေတာ္လန
ွ ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း အုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ
အတြငး္ ျပန္လည္ေနထိင
ု မ
္ ည့္ ျပည္တင
ြ း္ ေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ာြ တိမး္ ေရွာင္သမ
ူ ်ား (IDPs)
ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) အား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူ
အညီမ်ားေပးရာတြင္ တိင
ု း္ ရင္းသား လက္နက္ကင
ုိ ေ
္ တာ္လန
ွ ေ
္ ရး အဖြ႕ဲ အစည္း
အသီးသီး၏ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို လိုက္နာ
ရမည္။၄၁

(ဃ)။ အထက္ပါမူဝါဒမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကူညီ
ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္

ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားရမည္။
၂။ ျပန္လာမည့္ ဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား
(IDPs) သည္ ၎တို႔ပိုင္မူလေျမမ်ားကို ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳ၍ မူလေျမမရွိသူမ်ား
အတြက္ အိမ္၊ ျခံေျမေနရာမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးေျမမ်ား ျပန္လည္ေ၀ငွေပးရမည္။
၃။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္တြင္း
ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ
ေထာက္ပံ့ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရယူပိုင္ခြင့္ရွိရန္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရမည္။
၄။ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရာတြင္ ႏို္င္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ သြားႏိုင္ၿပီး
အရပ္ဖက္

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(CSOs) အေနျဖင့္

လူသားခ်င္းဆိုင္ရာကူညီ

ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစံုတဦးကို ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမရွိ
ေသာမူ (Do No Harm Principle) ကို က်င့္သံုးရမည္။
၅။ ဤမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕
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၄၁။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲထားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္
ထားမႈ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို အာမခံမည့္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ား ျပဌာန္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္
မစတင္မွီ ရွိရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ကို ေရးဆြဲထားရွိရမည္။ ထိုသို႔ ေရးဆြဲ
ရာတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား (Refugees) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Faith-Based Organizations) ပါ၀င္ရမည္။

အစည္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ
ရွိေစရန္အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္
ထည့္သြင္းသြားရမည္။
၆။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကူညေ
ီ ရးမ်ားကို လိအ
ု ပ္ခ်က္ရေ
ိွ သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့
သူမ်ားအတြက္ အထူးစီမံခ်က္မ်ားအျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။
၇။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကူညေ
ီ ရးလုပင
္ န္းစဥ္မ်ား လုပ
ု ေ
္ ဆာင္ရာတြင္ ပြငလ
့္ င္း
ျမင္သာမႈ ရွိရမည္။
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ေနာက္ခံသမုိင္း
ဤအခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁-၁၂
ရက္ေန႔၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္
လွနေ
္ ရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား (EAOs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိင
ု း္ ရင္းသား ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား
(EPPs) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၊ လူထအ
ု ေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CBOs)
ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ႏီွးေႏွာတိုင္ပင္ေ
ဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာေသာ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကင
ုိ ္
ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရး အဖြ႕ဲ အစည္းအသီးသီး အေျခစိက
ု ရ
္ ာ ေဒသမ်ားသု႔ိ ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး
၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရွိ CBOs ႏွင့္ CSOs မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးကာ သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၆
ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုုိသို႔ကြင္းဆင္းမႈ ျပဳလုုပ္ၿပီးေနာက္
ရရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ENAC မွ စုစည္း၍ ကြဲျပားသည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ဆင္တူရိုးမွား ျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ ်က္မ်ားကုိ ဘုန
ံ ားလည္မမ
ႈ ်ား (Common Understandings) ရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္
EAOs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ EPPs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလို္က္ဖြဲ႕စည္းထား
ေသာ (CWGs) ေခၚ အလုပအ
္ ဖြ႕ဲ မ်ားမွ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားကို ဖိတေ
္ ခၚကာ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ၊္ ေမလ
၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလုုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုုပ္၍ ရရွိထားေသာ အခြန္
ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ႏို္င္ရန္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန
ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုုိ သံုးသပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈမရွိျခင္း၄၂၊
အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရအၾကား အာဏာ
ခြဲေ၀မႈ မညီမွ်ျခင္း၄၃၊ ထို႔ျပင္ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္အၾကား တိက်ရွင္းလင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္း ဥပေဒမရွိျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံေသာ
ယႏၱရားမရွိျခင္း စသည့္အေျခအေနတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ယႏၱရားတစ္အံုလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ထိုေၾကာင့္
အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs) အပါအဝင္ အစိုးရယႏၱရား တစ္စုံလုံးကို အခြန္
ေကာက္ခံျခင္းအတြက္ ဤမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြား
ရမည္ ျဖစ္သည္။
၄၂။ ဥပမာ - ဦးပိုင္ အျပင္ တျခားႏိုင္ငံေတာ္္ပုိင္ ကုမၼဏီမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မည္သို႔ ေသာ စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ခြင့္ျပဳသည္ ကို
အမ်ားျပည္သူ သို႔ခ်ျပမႈမရွိ ျခင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္မွရသည့္ အခြန္ျဖင့္ ျပည္နယ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးကို ထိေရာက္စြာ မေဆာင္႐ြက္ျခင္း။
၄၃။ ဥပမာ - ယခုုလက္ရွိအခိ်န္တြင္ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္မႈအာဏာ ကိုသာ ဦးစားေပး ေနၿပီး ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး မ်ား ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္ႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀မႈ လုုံးဝ မရွိပါ။
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ဦးတည္ခ်က္
ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏို္င္ငံ႐ွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု
တရပ္လံုး၏ လူမႈဘ၀လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စနစ္က်သည့္
အခြန္စည္းၾကပ္မႈ စနစ္တရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား အၾကား အခြန္ေကာက္ခံမႈ
ဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခြင့္နွင့္ ခဲြေဝသုံးစဲြပုိင္ခြင့္အာဏာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခြဲျခားထား
သည့္ စနစ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား
၁။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိးု ရမ်ားတြင္ အခြနဆ
္ င
ုိ ရ
္ ာ ဥပေဒမ်ားကို
သီးျခားျပဌာန္းရမည္။ ထိုသိ႔ုအခြန္ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရာတြင္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္း
ျခင္းမျပဳမွီ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းကာ သေဘာထား ရယူရမည္။
၂။ အခြနဥ
္ ပေဒ မူၾကမ္းကို ေရးဆြသ
ဲ မ
ူ ်ားသည္ တိင
ု း္ ရင္းသားျပည္သလ
ူ ထ
ူ မ
ု ွ ေ႐ြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္ လိုက္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
၃။ ေကာက္ခံရ႐ွိသည့္ အခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘ၀လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တုိးတက္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳရမည္။
၄။ အခြန္စည္းၾကပ္ရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာတိုက္ဖ်က္ရမည္။
၅။ ဝင္ေငြအနည္းအမ်ားအေပၚအေျခခံေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ (Progressive Taxation)
ေပၚအေျခခံၿပီး အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးဆြဲရမည္။
၆။ အခြန္ေကာက္ခံမႈအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္။

မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစုုိးရအၾကားတြင္ မွ်တမႈရွိေသာ
အခြန္ေငြေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆုုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒမ်ား
ကို ေရးဆြဲသတ္မွတ္ရမည္။
(က) အခြန္စည္းၾကပ္ရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္
ရန္ တိုင္ၾကားမႈအတြက္ ဥဗေဒေၾကာင္းအရထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ရန္
ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္း၍ ယႏၱရား ထားရွိရမည္။

52

(ခ)

တိင
ု ၾ္ ကားသူအတြကျ္ ဖစ္ေစ၊ တိင
ု ၾ္ ကားခံသအ
ူ တြကျ္ ဖစ္ေစ ဥပေဒအရ အျပည့္
အ၀ အကာအကြယ္ေပးရမည္။

၂။ ျပည္နယ္အစိုးရေအာက္တြင္ရွိေသာ

အခြန္ဆုိင္ရာ

အစုုိးရဌာနကို

ဥပေဒအရ

ထိေရာက္စြာ ေစာင့္ၾကည့္အေရးယူႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကို အခြန္ဆိုင္ရာ အစိုးရ
ဌာန ေအာက္တြင္မဟုုတ္ပဲ လြတ္လပ္စြာ ထားရွိရမည္။
၃။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔အေနျဖင့္ ေကာက္ခံရ႐ွိသည့္
အခြန္ ပမာဏႏွင့္ ထိုအခြန္မ်ားအား က႑အလိုက္သံုးစြဲသည့္ ပမာဏကုိ တိုင္းရင္း
သားျပည္သူလူထုက သိရွိ ပုိင္ခြင့္ရွိရမည္။
၄။ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပို္င္ခြင့္မ်ားကို
လူထု အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္မည့္ စနစ္ကို ထားရွိရမည္။
၁။ ျပည္နယ္အလိုက္ သီးျခားအခြန္စည္းၾကပ္ရန္ဌာနႏွင့္ အခြန္ေငြထိန္းသိမ္းရန္ ဘဏ္
မ်ား ဖြင့္လွစ္ထား႐ွိရမည္။
၅။ ျပည္နယ္မွ ေကာက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည့္ အခြနေ
္ ငြအားလုးံု ကို ျပန္လည္ထေ
ူ ထာင္ေရးကာလ၄၄
၁၀ ႏွစ္ အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အတြက္သာသုုံးစြဲရမည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္
ျပည္နယ္္မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ေငြ၏ ၆၀% မွ ၈၀% ကို သက္ဆိုင္ရာ
ျပည္နယ္အတြက္ သံုးစြဲရမည္။
၆။ ယခင္စီမံကိန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ အခြန္မ်ားထဲမွ အနည္းဆံုး ၆၀% ကို သက္ဆိုင္ရာ
ျပည္နယ္မွ ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။
၇။ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ျပည္နယ္တြင္း တန္ဖိုးရွိေသာ စြမ္းအင္၊ တြင္းထြက္သယံဇာတ၊
ေရနံ၊ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕၊ ကြ်န္းသစ္အပါအ၀င္ အဖိုးတန္သစ္မ်ားအေပၚ လြတ္လပ္စြာ
အခြန္မ်ား သတ္မွတ္ခြင့္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေကာက္ခံခြင့္ ရွိရမည္။ ေကာက္ခံရရွိသည့္
အခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္သူလူထု၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သုံးစြဲရာတြင္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈရွိစြာ စည္းစနစ္ တက်သုံးစြဲရမည္။
၈။ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္
ဥပေဒမ်ားကို စနစ္တက် ခ်မွတ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအက်ိဳးအျမတ္ေပၚအေျခခံေသာ
အခြန္မ်ား (Profit and Royalty Taxes) ကိုေကာက္ခံရမည္။
၉။ လူတဦးတေယာက္မွ ေျမအမ်ားအျပား ပို္င္ဆုိင္မႈကို ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္ ေျမခြန္မ်ားကို
ေျမပိုင္ဆုိင္မႈ အနည္းအမ်ားအလိုက္ တင္းက်ပ္စြာ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရမည္။

၄၀။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ (National Peace Accord) ေရးထိုးၿပီးသည့္ ေနာက္
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲကာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ အခ်ိန္ကာလအၿပီး
ျပည္နယ္မ်ားကို ျပန္လည္စတင္ထူေထာင္မည့္ အခ်ိန္ကို ဆိုလိုသည္။
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၁၀။ ရိုးရာဓေလ့ပိုင္ေျမမ်ားကို ေျမပိုင္ဆုိင္မႈေပၚတြင္အေျခမခံပဲ ေျမအသံုးျပဳၿပီးရရွိေသာ
၀င္ေငြေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး အခြန္ေကာက္ခံရမည္။၄၅
၁၁။ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္႐ွိသည့္ အခြန္မ်ားကို
အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆံုးျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးသံုးစြဲရမည္။
၁၂။ ၾကားကာလတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခြန္စည္းၾကပ္
ျခင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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၄၅။ ဥပမာ - တိုင္းရင္းသား ရုုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ေျမမ်ားကို ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ကိစၥအတြက္သာမဟုုတ္ပဲ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းတစ္ခုခုအတြက္
အသုုံးျပဳလၽွင္ ၎ေျမအက်ယ္အဝန္းအတြက္ မဟုုတ္ပဲ အသုုံးျပဳျခင္းမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြကို ဆိုလုိသည္။

9? ukefoG,fa&;ESifh &if;ESD;jrSKyfESHr_qkdif&m
rl0g'rsm; (rl=urf;)
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ေနာက္ခံသမုိင္း
ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား (မူၾကမ္း) သည္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ
၃၀ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔အထိ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ
(ENAC) မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာမူဝါဒ အလုုပ္ရုံ
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs) မွ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား (EPPs) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္
စားလွယ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CBOs) ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
(CSOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏီွးေႏွာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာေသာ မူ၀ါဒ
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး
အေျခစိုက္ရာေဒသမ်ားသို႔ ENAC မွ သြားေရာက္ၿပီး ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ
ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရွိ CBOs ႏွင့္ CSOs မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး
ကာ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့
ပါသည္။ ထုသ
ိ ႕ို ကြငး္ ဆင္းမႈျပဳလုပ
ု ၿ္ ပီးေနာက္ ရရွလ
ိ ာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ENAC မွ
စုုစည္း၍ ကြျဲ ပားသည့္ ျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တရ
ူ းုိ မွား ျဖည္စ
့ က
ြ ခ
္ ်က္မ်ားအတြက္
ဘုန
ံု ားလည္မႈ မ်ား (Common Understandings) ရရွိႏိုင္ရန္ EAOs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
EPPs မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလို္က္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ (CWGs) ေခၚ အလုုပ္
အဖြဲ႕မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္
အလုုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံျပဳလုုပ္၍ ရရွိထားေသာ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ဆုုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

နိဒါန္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနသည္ ေဒသခံ ျပည္သူ
လူထုအတြက္ အက်ဳိးမရွိပါ။ အထူးသျဖင့္ ႏုုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္
လယ္ယာေျမ ျပသာနာမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ေခါင္းပုုံျဖတ္ျခင္းမ်ား
အပါအဝင္ လူ႕အခြငအ
့္ ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ား ဆိးု ရြားစြာ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရသ
ိွ ည္။ အက်ဳိးဆက္
အျဖစ္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ပုုိမုိဆုိးရြားလာျခင္း၊ တုုိင္းျပည္၏
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာေစျခင္း၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး
အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရး ဂုုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္၍ လူထုေထာက္ခံ အားေပးမႈကုိ
လည္း က်ဆင္းေစသည့္ အေျခအေနသုုိ႔ တြန္းပုုိ႕ေနေပသည္။ လက္ရွိကုန္သြယ္ေရး
လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ျပဌာန္းသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္
တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏အသံမ်ား လ်စ္လ်ဴရူခံထားရသည္သာမက စီးပြားေရး
အေျခခံအေဆာက္အအုုံ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း
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ေဆြးေႏြး တုုိင္ပင္မႈမရွိေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားကုုိ အက်ဳိး

ျပဳသည့္ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု
စနစ္ႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီစြာ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုုိအပ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္
ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ေအာက္တြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတ
ေသာ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စႏွစ္ကို အေျခခံၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား
အားလုုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ရန္ မွ်တစြာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိေသာ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား
၁။ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးကုုိ အေထာက္အကူျပဳေစရ
မည္။
၂။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရမည္။
၃။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ျဖစ္ရမည္။
၄။ လူတန္းစားလႊာ အသီးသီး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ျခင္းႏွင့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ
တြင္ ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူထုပါဝင္ႏိုင္ရမည္။
၅။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း လူမႈစီးပြား ဘ၀တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ မိသားစုတႏိုင္တပိုင္
စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ရမည္။
၆။ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူထုပုိင္ဆုိင္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစား
လုုိက္နာရမည္။
၇။ ႏုုိင္ငံျခားသုုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကုုန္ေခ်ာကုုိ ဦးစားေပးေသာ ကုုန္သြယ္ေရးစနစ္
ျဖစ္ရမည္။

မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ ၾကားကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးနွင့္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား
အေပၚ အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ လက္ရွိေဒသအေျခအေနႏွင့္ မကုုိက္ညီ
ေသာ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဆုုိင္းငံ့ကာလအျဖစ္
သတ္မွတ္ၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ရမည္။
၂။ ျပည္နယ္တြင္း၏ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္
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အစုုိးရ၏ ဆုုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြပုိင္ခြင့္ အျပည့္အဝ ရရွိေစေရးကုုိ အာမခံခ်က္
ေပးရမည္။
၃။ ျပည္နယ္အစုုိးရ (State Government) ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုုိးရ (Federal
Government) အၾကား ရွငး္ လင္းျပတ္သားသည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွေ
ိ စမည့္ ရွငး္ လင္း
ျပတ္သားသည့္ ဥပေဒရွိရမည္။
၄။ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကိစၥမ်ားကုုိ ဖက္ဒရယ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုုိးရ
အၾကား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခဲြပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားပုုိင္ခြင့္မ်ားကုုိ စစ္မွန္
ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ ခဲြေဝေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားရွိရမည္။
၅။ ျပည္နယ္အစုုိးရမွ ၎ျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ေဆာင္ရာ
တြင္ သုုံးစြဲရန္ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြန္အခ စည္းၾကပ္
ေကာက္ခံခြင့္၊ ထိန္းသိမ္းခြင့္ႏွင့္ စီမံပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။
၆။ စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႏုင
ို င
္ တ
ံ ကာစံခ်ိန
ိ စ
္ ႏ
ံ န
ႈ း္ ႏွင့္ အညီျဖစ္ေသာ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)၊ လူမႈ
ဘဝအေပၚ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (SIA)၊ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (HIA)၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္
ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း (HRIA)၄၆၊ စီးပြားေရးငန္းမ်ား၏ လူမႈဘဝအေပၚ
တာဝန္ယမ
ူ ႈ [ဥပမာ - ျပည္တင
ြ း္ ႏွင့္ ႏိင
္ု င
္ တ
ံ ကာဥပေဒမ်ားကို လိက
ု န
္ ာျခင္း (CSR)၄၇]
သစ္ေတာဥပေဒမ်ားႏွငအ
့္ ညီ လုက
ို န
္ ာေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း [ဥပမာ - တရားမဝင္ သစ္ထတ
ု ္
လုုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာႏွင့္ ကုုန္သြယ္ေရး
ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (FLEGT)]၄၈၊ စီးပြားေရး ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ မစတင္မွီ ယင္းေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလူထုကုိ ကနဦးအသိေပး၍ သေဘာ
တူညီမႈ ရယူသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း (FPIC)၄၉ မ်ားအတုုိင္း လုုပ္ေဆာင္ရမည္။
၇။ အကာအကြယ္ျပဳေရးယႏၱရား၅၀ (Protection Mechanism) ႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေရး
ယႏၱရား၅၁ (CommunityDrivenGrievanceMechanism) ကုုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္
ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု ပါဝင္ရမည္။

၄၆။ Human Rights Impact Assessment
၄၇။ Corporate Social Responsibility
၄၈။ Forest Law Enforcement, Governance and Trade
၄၉။ Free Prior and Informed Consent
၅၀။ “အကာအကြယ္ျပဳေရးယႏၱတရား (Protection Mechanism)” ဆိုသည္မွာ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား (ဥပမာ - အလုုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား) ကို ကာကြယ္ရန္ တိက်သည့္ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ကာ
၎ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တရားစီရင္ေရးယႏၱတရားကို ဆိုလုိသည္။
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၅၁။ “ျပန္လည္ကုစားေရးယႏၱရား (Community Driven Grievance Mechanism)” ဆိုသည္မွာ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေၾကာင့္
နစ္နာခဲ့ရေသာ ေဒသခံဌာေန လူထု (သို႔) ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအတြက္ ၎ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇႇဳပ္ႏွံမႈ အစုုအဖြဲ႕ (သို႔)
လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ျပန္လည္ေပးေလွ်ာ္ျခင္း (သို႔) ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကုုစားသည့္
ယႏၱရားကို ဆိုလိုသည္။

၈။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆုုံးရႈံးမႈမ်ား မရွိ
ေစေရးအတြက္ ခုုိင္မာသည့္ ဥပေဒမ်ားထားရွိရမည္။
၉။ လူသားအရင္းအျမစ္ (Human Resources) ဖံြ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္လာေရးကုုိ ဦးစားေပးသည့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဦစားေပးရမည္။
၁၀။ ျပည္တြင္းထုုတ္ကုန္ႏွင့္ ကုုန္စည္မ်ားကုုိ (ျပည္တြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပသုိ႔ျဖစ္ေစ)
သက္ဆိုင္ရာျပည္ နယ္အစိုးရမွ လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ခြင၅၂
့္ ၊ ကုုန္သြယ္
ခြင့္ရွိရမည္။ ထိုနည္းတူ ျပည္နယ္အတြက္ လုုိအပ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားထြက္ကုန္ပစၥည္း
မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရမွ လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ယူတင္သြင္းခြင့္ရွိရမည္။
၁၁။ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသအလုက
ို ္ ဓေလ့ထးံု တမ္းဥပေဒမ်ားကုို
ေလးစား လုုိက္နာရမည္။
၁၂။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္

ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ဥပေဒမ်ား

(Domestic Investment Laws and Foreign Direct Investment Laws) ကုုိ ျပန္လည္
သုုံးသပ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
စီမံကိန္းမ်ားကု၅၃
ုိ ျပင္ဆင္သုံးသပ္ရမည္။
၁၃။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီမႈ စာခၽြန္လႊာ (BIT)၅၄ လက္မွတ္မထုုိးခင္
ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကုုိ အကာအကြယ္ျပဳမည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဠာန္းရမည္။
၁၄။ စုုိက္ပ်ဳိးေရးကုုိ အေျခခံ၍ စက္မႈစီးပြားေရးစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။
၁၅။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအတြက္ အလုုပ္အကုုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရ
မည့္အျပင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ လုပ္အားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပည့္၀စြာ အသုံး
ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးရမည္။ ယင္းသုုိ႔ ဖန္တီးစီစဥ္ေပးရာတြင္လည္း ေဒသခံ
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈမ်ားကို မထိခက
ုိ ေ
္ စရန္ႏင
ွ ့္ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထန
ြ း္ ေစရမည္။
၁၆။ ကုန
ု သ
္ ယ
ြ ေ
္ ရးႏွင့္ ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ ႏ
ႈ င
ွ ပ
့္ တ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား (Investment
Laws and Policies Impact Assessments) ကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အသိအျမင္
(Awareness) ဖြင့္ ေပးရမည္။
၁၇။ တိုင္းရင္းသားလူထုလူတန္းစား အသီးသီးအတြက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (SME)၅၅ ကို ဦးစားေပး အစီအစဥ္တရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္
ရြက္သြားရမည္။
၅၂။ ႏိုင္ငံတကာတြင္က်င့္သုံးလၽွက္ရွိေသာ အေကာက္အခြန္လြတ္၍ “လြတ္လပ္စြာကုုန္သြယ္ခြင့္ (Free Trade)” ကို ဆိုလုိျခင္းမဟုုတ္ပဲ
၎ျပည္နယ္အစိုးရမွ ကုုန္သြယ္ေရး အတြက္လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ (Economic Para Diplomacy) ကိုဆိုလုိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ “လြတ္လပ္စြာကုုန္သြယ္ခြင့္ (Free Trade)” ကိုေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္လည္း ၄င္းသက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရ၏
လက္္ဝယ္တြင္သာရွိ ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။
၅၃။ ဥပမာ - လယ္ယာေျမဥပေဒ ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Company Conracts)
၅၄။ Bilateral Investment Treaty
၅၅။ Small and Medium-sized Enterprises
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၁၈။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား (SME) ကုုိ ပံ့ပုိးမည့္အစီအစဥ္မ်ား
ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ားအလုုိ္က္ မွ်ေဝကူညီပ့ံ
ပုုိးေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ ေခတ္မွီနည္းပညာရပ္မ်ား၊ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ ဘဏ္စနစ္
မ်ား ထားရွိရမည္။
၁၉။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑ကဲ့သို႔ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ပုုိမုိ လုုပ္ေဆာင္
သြားရမည္။
၂၀။ ကုုန္သြယ္ေရးကုုိ ထိေရာက္စြာ လုုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္
ေရး၊ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ဖန္တီးေပးရမည္။
၂၁။ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာကိစၥကုိ တုုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္
အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္။
၂၂။ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈနည္းေသာ တုင
ို း္ ရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ စြမး္ ရည္ျမႇငတ
့္ င္ျခင္းႏွင့္ လုပ
ု က
္ င
ုိ ္
ႏိင
ု ရ
္ န္ အခြငအ
့္ လမ္းေပးျခင္း (Capacity Building and Empowerment) တိက
႔ု ို ဦးစားေပး
စီစဥ္ေပးႏုုိင္မည့္ အဖဲြ႕အစည္း (သို႔) ေကာ္မတီတစ္ခု ဖဲြ႕ရမည္။ ထုုိအဖဲြ႕အစည္း
(သုုိ႔) ေကာ္မတီထဲတြင္ ၎တို႔၏ တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ ေကာ္မတီျဖစ္ရမည္။
၂၃။ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုုိ ဆန္းစစ္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား
ျပည္သူမ်ား ပါဝင္မႈႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းတုုိင္ပင္မႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္သြားရမည္။
၂၄။ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘတ္ဂ်တ္မ်ားအား သုုံးစြဲရာတြင္ လူ႕စြမ္းအား
အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ အသုုံးျပဳရမည္။
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တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း
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တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
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