
ေျမယာဥပေဒႏွင့္မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ - 

ဓေလ့ထုံးတမ္းလုပ္ပုိင္ခြင့္စနစ္မ်ားႏွင့္အလွည့္က်အနားေပး 

ေတာင္ယာစုုိက္ပ်ိဳးမႈစနစ္ကုုိ အေထာက္အကူျပဳျခင္း။ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန (MOECAF), ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြဲ႕ (LCG) 

ႏွင့္ Transnational Institute မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ့ဲေသာ အဓိက ေထာက္ခံ တင္ျပခ်က္မ်ား။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ႏွင့္ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ 

အမ်ိဳးသားလူမ်ိဳးစု ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမွ 

ေအာက္ပါ ေထာက္ခံတင္ျပ ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။   

(၁) ေက်းလက္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ အာမခံခ်က္ 

ရွိေစေရး၊ သက္ရွိမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ကာကြယ္ေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွင္သန္ 

တိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

စနစ္မ်ားကို ကာကြယ္၍ အသိအမွတ္ ျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ 

(၂) ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာလုပ္ပို္င္ခြင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ခ်က္ခ်င္း 

ကာကြယ္ရန္ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလအတြင္း လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ယႏၱရားတစ္ခု လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္။ 

(၃) ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ လုပ္ပို္င္ခြင့္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ပလပ္ 

ေျမတြင္ အလွည့္က် လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ လယ္ယာစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ 

ကာကြယ္ရန္ အဆင့္ျမင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ ခြင့္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ 

တစ္ခုအား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္း ထားသင့္သည္။ 

(၄) အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ အကာ 

အကြယ္ေပးမႈ တို႔ကို စူးစမ္းေလ့လာကာ မွတ္တမ္းအေထာက္အထားမ်ားအရ 

လုပ္နည္းစနစ္တစ္ခုကို ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည့္ မူဝါဒေထာက္ခံတင္ျပခ်က္မ်ား အား 

အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ထုတ္ေပး သင့္သည္။ 
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 (၁) ေက်းလက္ေဒသ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ အာမခံခ်က္ရိွေစေရး၊ သက္ရိွ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွင္သန္တုိးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ 
ေျမယာသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကုိ ကာကြယ္၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။ 

 ျမန္မာ့ေက်းလက္ေဒသ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အသုိက္အဝန္းသည္ အလွည့္က်အနားေပး 

ေတာင္ယာစုုိက္ပ်ိဳးမႈစနစ္ အပါအဝင္ ေဒသခံလူထု၏ မိရိုးဖလာေျမယာသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းစနစ္ 

မ်ားအား အသုံးျပဳကာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ ရွိၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ 

အေလ့အထမ်ားကုိ မလုိလားသည့္ ဟန္႔တားမႈမ်ား၊ အာဂတတရားမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေသာ္လည္း 

 "ေျမႀကီးသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္၊ ႏွလုံး၊ လူအဖြဲအစည္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္သည္။ ေျမႀကီး မရွိဘဲႏွင့္ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္ဝိဥာဥ္မ်ား ရွင္သန္မေနႏုိင္ပါ။ ေျမႀကီးမရိွပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွလုံးသားမ်ား 

ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားကာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈသည္လည္း နိဂံုးခ်ဳပ္သြားမည္။" (Myanmar CSO Panel - 

ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ) 

 မၾကာေသးခင္က မူၾကမ္းအျဖစ္ တင္ျပခ့ဲေသာ အမ်ိဳးသားေျမယာအသုံးခ် မူဝါဒ၏ အေရးၾကီးေသာ 

တင္ျပခ်က္တစ္ရပ္မွာ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္း 

စဥ္လာမ်ားအရ လူမ်ိဳးစုလုပ္ပိုင္ခြင့္ အစီအစဥ္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေရးကုိ လိုအပ္ခ်က္အေနႏွင့္ ထိန္းသိမ္း 

ထားရန္ ျဖစ္သည္။ ယခု ထုတ္ေဝလုိက္ေသာ မူၾကမ္းမွာ အလြန ္ ႏွစ္လိုဖြယ္ရာေကာင္းၿပီး ေရွ႕သုိ႔ ခ်ီတက္ရန္ 

ထူးျခားေသာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းအေနႏွင့္ ျမန္မာ့လူေဘာင္အဖြဲအစည္းအတြင္းရိွ အမ်ားစုမွ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ 

ႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာက်ၾကပါသည္။ သုိရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မူဝါဒႏွင့္ ေျမယာဥပေဒသစ္မွာ ဓေလ့ထုံးစံအရ 

လူမ်ိဳးစုေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳေနၾကေသာ တုိင္းရင္းသား အသုိက္အဝန္း၏ လိုလားခ်က္ 

မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏုိင္မည့္ အာမခံခ်က္ရရွိေစရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

လုိအပ္လ်က္ပင္ ရွိေသးသည္။  

 ဤရည္မွန္းခ်က္သုိ႔ ဦးတည္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန၊ ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြဲ႕ 

(LCG) ႏွင့္ Transnational Institute (TI) တုိသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ လူမ်ိဳးစု ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အမ်ိဳးသားေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အလွည့္က်အနားေပးေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈစနစ္တိုႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကိ ု၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ပူူးတြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ 

 ေဆြးေႏြးတင္ျပရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွ ေဒသတြင္း စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 

အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ ခံယူခ်က္မ်ားအေပၚ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ တင္ျပသုံးသပ္ 

ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့အခင္းအက်င္းတြင္ အဓိက ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက အေတြအႀကံဳမ်ားကုိ ပြင့္လင္းစြာ 

ဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ပိုမို ျပည့္စံုေစသည္။ 

  ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားမွ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာက္ခ ံ

တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ 
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မၾကာေသးမီႏွစ္ကာလအတြင္း ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားသည္ ပိုမုိ ေပ်ာ့ေျပာင္းလာလ်က္ စာနာေထာက္ 

ထားမႈမ်ား ရိွလာသည္။ အေၾကာင္းမွာ သိပၸံနည္းက်က် ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္အရ အလွည့္က်အနားေပး 

ေတာင္ယာစုုိက္ပ်ိဳးမႈစနစ္သည္ ေကာင္းစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါက ထိေရာက္မႈရွိျခင္း၊ 

ထုုတ္လုုပ္မႈစြမ္းအား ျမင့္မားျခင္း၊ ေရရွည္တည္တန္႔ေစျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေဂဟစနစ္ကုုိ အက်ိဳးျပဳေသာ 

စနစ္တစ္ခုုျဖစ္ေၾကာင္း သိပၺံနည္းက်စမ္းသပ္မႈမ်ားက သက္ေသျပေပးခ့ဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ေတာင္ယာစနစ္အပါအဝင္ မိရုိးဖလာဓေလ့ထုံးစံအရ လယ္ယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္သည္ လက္ရွိစီးပြားေရး 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ သင့္ေတာ္မႈမရွိေၾကာင္း ဖိအားေပးခံရလ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 

ေျမယာမ်ားကုိ ရယူလ်က္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ကုိင္မႈသည္ မိရိုးဖလာလုပ္ပုိင္ခြင့္ အေလ့အထမ်ားကုိ ထိခိုက္ 

ေစသည္။ ဤသင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈ မရိွေသာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္အတူ မိရိုးဖလာလုပ္ကိုင္ေန 

ၾကေသာေျမယာမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္၌ ေျမယာပုိင္ဆုိင္လုပ္ကုိင္ခြင့္ လုံၿခံဳမႈကင္းမဲ့လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ 

တစ္ဝွမ္း၌ အဓမၼေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈအဆင့္ ျမင့္မားလာမႈကုိ ျဖစ္ေစသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွိခဲ့ေသာ 

မိရိုးဖလာ ေျမယာသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈကုိ အသိအမွတ္ 

ျပဳေပးလ်က္ ျမန္မာ့ေက်းလက္ေန လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ တရားဝင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 

မိရိုးဖလာ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လယ္ယာမ်ားအား အၾကမ္းဖက္သိမ္းဆည္းမႈ ရပ္တန္႔သြားေစရန္ အမွန္ပင္ 

လုိအပ္လာသည္။ 

(၂) ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာလုပ္ပ္ုိင္ခြင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ လတ္တေလာ ကာကြယ္ရန္ 
စပ္ကူးမတ္ကူးကာလအတြင္း လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္အသုုံးျပဳရန္။ 

 လတ္တေလာ၌ အမ်ိဳးသားေျမယာအသုံးခ်မူဝါဒသည္ မူၾကမ္းအဆင့္၌ ရွိေနစဥ္ ယင္းမူဝါဒသည္ 

ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အမ်ိဳးသားေျမယာဥပေဒ တုိးတက္လာေရး မူဝါဒႏွင့္ လက္ရွိဥပေဒ သဟဇာတ 

ျဖစ္ေရးသုိ႔ ဦးတည္၍ ခရီးဆက္ရမည့္ ေရရွည္ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္အေနႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားသင့္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိရိုးဖလာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ တိက်မွန္ကန္ေသာ 

ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေရးျဖစ္စဥ္တြင ္ တုိးတက္မႈရရွိေရးအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 

အားလုံး၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အခ်ိန္ကာလသည္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္ 

အေတာအတြင္း လူမ်ိဳးစုအသုိက္အဝန္းသည္ ယင္းတုိ႔၏ မိရိုးဖလာ လယ္ယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကုိ 

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေရးအရ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေၾကာင့္ ဥေပေကၡာျပဳခံရကာ 

လယ္ယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ ဆုံးရႈံးသြားမႈကုိ ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ၾကရေပမည္။ ဓေလ့ထုံးစံအရ လူမ်ိဳးစုမ်ား 

လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေျမယာမ်ား ဆုံးရႈံးမႈသည္ လူအမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္အျပင္ ေရရွည္မတည္ၿငိမ္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ 

ေက်းလက္လူထုအသုိက္အဝန္းအၾကား တင္းမာမႈမ်ားကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မိခီ်ဂန္ျပည္နယ္ 

တကၠသိုလ္မွ မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ၿပီးစီးသြားေသာ သုေတသနစစ္တမ္းအရ တင္ျပလာသည္မွာ 

လက္ရွိေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊေဲျပာင္းရယူေနမႈတြင္ အဓိက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္မွာ 

ကာလရွည္လ်ားစြာ အလွည့္က်အနားေပး ေတာင္ယာစုုိက္ပ်ိဳးမႈစနစ္ကိုု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

အသုုံးျပဳေနၾကေသာ မိရိုးဖလာအသုံးျပဳေနၾကသူမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ မျဖစ္မေန 
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ကာကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚ လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ ေက်းလက္ေဒသ လူမ်ိဳးစုအသုိက္အ၀န္း 

တရားဝင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ မိရိုးဖလာေျမယာအသုံးျပဳခြင့္မ်ားကုိ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ၾကားျဖတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးထားရမည့္အျပင္ အမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ ေရရွည္အက်ံဳးဝင္ေသာ ေျဖရွင္းမႈတစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒအျဖစ္ ေရးဆြဲ 

မလုပ္ေဆာင္မီ လူမႈေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စီးပြားျဖစ္တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။  

(၃) မိရုိးဖလာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ 
အလွည့္က်အနားေပးေတာင္ယာစုုိက္ပ်ိဳးမႈစနစ္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ရန္ အဆင့္ျမင့္ မိရုိးဖလာ 
ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုကုိ လုိအပ္ခ်က္အရ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရန္။ 

မိရုိးဖလာလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ အကာအကြယ္ 

ေပးျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း တုိ႔အတြက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမူေဘာင္ထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ အက်ိဳးတူ 

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟုိေကာ္မတီ 

သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ မူဝါဒႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးတုိးတက္လာေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ 

အစုိးရပိုင္းမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အာမခံခ်က္ရရွိေရးအတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ပုံစံျဖင့္ တမူထူးျခားစြာ ရပ္တည္ 

လ်က္ရွိသည္။ မၾကာေသးခင္က က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ ွမွ်ေဝရရွိခဲ့ေသာ ေဒသတြင္း 

အေတြ႔အႀကံဳမ်ား အထူးသျဖင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက မိရုိးဖလာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ အေလးထားသည့္ ဗဟုိပူးေပါင္းညိွႏႈိင္းမႈအဖြဲ႔၏ အေရးပါမႈကို အထူး 

အားျပဳထားသည္။ ေကာ္မတီသည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မိရိုးဖလာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ျမွင့္တင္ကာကြယ္ 

ေပးျခင္းကုိ အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ ဓေလ့ထုံးစံအရ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ 

ထူေထာင္ရန္ ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့သည္။ ယင္းေကာ္မတီတြင္ လူမ်ိဳးစု အသုိက္အဝန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပအဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူအားလုံး ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကရန္ ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့သည္။ 

အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ သုေတသနလုပ္ငန္း၊ မူဝါဒေထာက္ခံတင္ျပခ်က္မ်ား၊ တုိးတက္မႈႏွင့္ 

ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။  

(၄)ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည့္ မူဝါဒေထာက္ခံတင္ျပခ်က္မ်ားတင္ျပအသုုံးျပဳႏုုိင္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဓေလ့ 
ထုံးတမ္းစဥ္လာလုပ္ပုိင္ခြင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈတုိ႔ကုိ စူးစမ္းေလ့လာကာ 
မွတ္တမ္းအေထာက္အထားမ်ားအရ လုုပ္ထုုံးလုပ္နည္းစနစ္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ထုတ္အသုုံးျပရန္။ 

 တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ မိရိုးဖလာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ဘုံေျမယာသံုးစြဲမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး 

ကုိလည္း က်င့္သံုးလ်က္ရွိၾကရာ လူမ်ိဳးစုအလုိက္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ စုေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဤအေလ့အထမ်ားကုိ ေထာက္ခံ၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အရြယ္အစား 

တစ္ခုသည္ အားလုံးအတြက္ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေစသည္ (one size fits all) ဟူေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံ 

တစ္ခုတည္းျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ျပည့္စံုေစမည္မဟုတ္။ ေျမယာမ်ားကုိ မည္က့ဲသုိ႔ ထိန္းသိမ္းထားသည္၊ 

တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုအတြင္း မည္ကဲ့သုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲသည္ စသည္တို႔ကုိ အတြင္းက်က် ေနာက္ထပ္ 

သုေတသနျပဳရန္ လုိအပ္ေနေသးသည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္း 
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အစီအစဥ္မ်ား၊ တည္ဆဲေျမယာအသုံးျပဳမႈ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းကာ သုေတသနျပဳလုပ္ 

ျခင္းလည္း ပါဝင္လာႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သုေတသနလုပ္ငန္းကုိ အမ်ိဳးသားအေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ 

မွတ္တမ္းျပဳစုတင္ျပထားသည္မွာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေျမယာမွတ္ပံုတင္မႈမွတ္တမ္းသုိ႔ လမ္းေၾကာင္း 

ေပးေနသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေပၚမွ သိရိွလာရေသာ သင္ခန္းစာေပၚအေျခခံကာ ထိေရာက္ျပည့္စံုစြာ 

သိရွိနားလည္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ား ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနေသး 

ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေလ့လာ 

စူးစမ္းစစ္ေဆးရန္ လုိအပ္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိၿပီး လူမ်ိဳးစုအလုိက္ 

အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ပိုမုိ သိရွိနားလည္ရန္လည္း လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ ဤက့ဲသို႔ လုပ္နည္းကုိင္နည္းမ်ိဳးကုိ 

ျပည့္စုံေသာ ဥပေဒ၊ မူဝါဒ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးစုႏြယ္မ်ား၏ ေရရွည္ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရပါမည္။ အဆုိျပဳထားေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ 

လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ တုိးတက္ေသာလုပ္နည္းကုိင္နည္းတုိ႔ကုိ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရပါမည္။ 

 

  

 

ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အဆင့္မ်ား 

(၁) လူမ်ိဳးစုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အစီအစဥ္မ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ အသိအမွတ္ျပဳ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုုင္မည့္ ၾကားျဖတ္လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းတစ္ခုကို ခ်က္ျခင္းေဖာ္ထုတ္ 

အသုုံးျပဳရန္။ 

(၂) အမ်ိဳးသားေျမယာအရင္းအျမစ္စီမံခန္ခြဲေရးဗဟုိေကာ္မတီသည္ ဓေလ့ထုံးစံအရ လူမ်ိဳးစု 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ဖြဲစည္းေဆာင္ရြက္ရန္။  

(၃) ဓေလ့ထုံးစံအရ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ စူးစမ္းေလ့လာရန္ (ဥပမာ-သုေတသန 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား)။ 

(၄) ေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ားႏွင့္လုုပ္ငန္းေကာ္မတီက ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျခားလုုပ္ငန္းမ်ားမွ 

ရရွိလာသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား 

အတြက္ ေပးအပ္၍ တည္ဆဥဲပေဒမ်ား မူ၀ါဒမ်ားကုုိ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

တြင္ ္အသုုံးျပဳေစရန္။ 


