
  ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာေျမအသုံးခ်မႈစနစ္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြ ဲ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ 

၂၀၁၆ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ ၂၆ရက္ေန႔မွ ၂၇ရက္ေန႔ထိ 

 
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုုိင္းေျမာက္ပုုိင္းႏွင့္ အေရွ႕ပုုိင္းတိုု႔မွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားသည္မိမိတိုု႔၏ မိရုုိးဖလာ 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမွႈစနစ္မ်ားကိုုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္၊ဘံုသေဘာထားမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အတူတကြ 

စုုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ မိမိတိုု႔ရင္ဆိုုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အဓိကျပႆနာရပ္မ်ားကို အေျဖရွာရန္ 

ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၌ ႏွစ္ရက္တာမွ်ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။  

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြသဲို႔ ကခ်င္၊ ကရင္၊ အာခါ၊ ဓႏု၊ ဗမာ၊ လားဟူ၊ ရွမ္း၊ တအာင္း(ပေလာင္)၊ ေတာင္ရုိး၊ 

ယင္းနက္ယင္းက်ား၊ ပအို၀္းႏွင့္ ၀ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားမွ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး ႏွင့္ ေဒသခံ 

ကိုယ္စားလွယ္စုုစုေပါင္း ၁၃၅ ဦးတက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့သည္။  

ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာေျမယာစီမံခန္႔ခြေဲရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ 

ေလးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခ့ဲရာ၌ပထမအၾကိမ္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြကဲိုေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ၂၉ရက္မွ 

၃၀ရက္ေန႔အထိ) တြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ကို လာရိႈးျမိဳ႕(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၃ရက္မွ ၁၄အထိ) 

တြင္လည္းေကာင္း၊ တတိယအႀကိမ္ကို က်ိဳင္းတုုံျမိဳ႕(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၃ရက္မွ ၁၄ရက္ေန႔ထိ) 

တို႔တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။  

အထက္ပါအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားေဒသအသီးသီး၌ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရိွသည့္ 

ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ လက္ရိွက်င့္သံုးလ်က္ရိွသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အေလ့အထမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပး၍ အနာဂတ္အာမခံခ်က္ရိွေစရန္ အတူတကြလက္တြဲ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။   

ဤေလးၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း၊ ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ 

ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား အတူတကြစုစည္း၍ ဘုံအေျခခံမူမ်ား၊ ပူးတြမဲဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ 

ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု အတူတကြ ေဆြးေႏြး ဆံုုးျဖတ္ခ့ဲၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ တစ္နံတစ္လ်ားမွ 

တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္းစုံ ေတြ႔ဆံု၍ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုလံုးကုိ 

လႊမ္းျခံဳမႈရိွေစမည့္ ေျမယာဆိုင္ရာအေရး ႀကီးကိစၥရပ္မ်ားကို စုေပါင္းအေျဖရွာရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္း 

ျဖစ္သည္။   

 

 

 



လက္ရိွအခ်ိန္၌ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ေျမယာျပႆနာရပ္မ်ားကိုတစ္ျပည္နယ္လံုးေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရသည္။ 

 ေျမကို တရား၀င္စနစ္အတြင္း သြတ္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၌ ေျမယာအေပၚထိန္းခ်ဳပ္စီမံႏုိင္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမရိွျခင္းေၾကာင့္ 
ေျမယာမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌ 
ေဒသႏၱရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ နယ္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ား အမွန္တကယ္ ကုိယ္စားျပဳ ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ 
ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရိွသည္။   

 ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံ၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ 
ရိွသည္။ (တပ္မေတာ္၊သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာန၊ကုုမၺဏီ၊ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား 
ကဲ့သုုိ႕ေသာ အစုုိးရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား) 

 အဆိုပါအဖြ႔ဲအစည္းေပါင္းစုံမွ ေျမကိုပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သိမ္းယူလ်က္ရိွသည္။ ( စစ္တပ္မ်ားက 
ေျမလြတ္ေျမရုုိင္းဥပေဒျဖင့္ သိမ္းျခင္း၊ သိမ္းထားေသာေျမမ်ားကိုုမူလပုုိင္ရွင္မ်ားအား ျပန္လည္ 
ေပးအပ္ျခင္းမရိွဘဲအျခားသူမ်ားကိုလုပ္ပုိင္ခြင့္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း) 

 ျပည္နယ္အႏံွ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္သိမ္းယူလ်က္ရိွသည္။ (ဥပမာစုုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ 
စစ္တပ္စခန္း၊ ေက်ာက္မိီးေသြးႏွင့္ ေရႊအပါအ၀င္ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူသုံးစြေဲရး 
စီမံကိန္းမ်ား၊ ျမိဳ႔ျပတိုုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အိမ္ယာေဆာက္လုုပ္ေရးႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း 
ကဲ့သုိ႔ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္) 

 အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ အာဏာအလြသဲံုးစားမႈႏွင့္ အစုိးရအရာရိွမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းမႈမ်ားကလည္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို အားေပးအားေျမွာက္ 
ျပဳလ်က္ရိွသည္။  

 အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ေျမအလို႔ငွာစုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသုိ႔ သြင္းယူသြယ္တန္းလ်က္ရိွသည့္ ေရအရင္း 
အျမစ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္လုယူမႈမ်ားကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရိွသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ အိမ္သံုး 
ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအျဖစ္ အသုံးျပဳလ်က္ရိွသည့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို အႀကီးစား 
စက္မႈသီးႏံွစုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျဖတ္ေတာက္သြယ္ယူျခင္း)  

 သိမ္းယူထားသည့္ ေျမမ်ား၌ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ သတၱဳတူူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚ 
လာသည့္ ဓာတုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း 
က်င္ အဆိပ္သင့္ညစ္ညမ္းရသကဲ့သို႔ အနီး၀န္းက်င္ရိွ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသည္လည္း ေဘးထြက္ 
ေျမစာမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးလ်က္ရိွသည္။  

 ျပန္လည္ကုစား၍မရသည့္ ျပင္းထန္ေသာေနာက္ဆက္တြဆဲိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစသည့္ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအသစ္မ်ားကလည္းေဒသေနလူထုလူတန္းစားမ်ား 
၏ ဘ၀မ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွသည္။  

 ယခင္ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမွ် မလိုအပ္ဘဲေနထိုင္ 
လာခ့ဲၿပီးဥပေဒေၾကာင္းအရခိုုင္လံုုေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားလက္၀ယ္ ပုိင္ဆိုင္ထားရိွရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္းမသိနားမလည္သျဖင့္ ေျမယာမ်ားမတရားသျဖင့္ လုယူခံရလ်က္ရိွသည္။  

 အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ား၌ မိမိတိုု႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကိုလက္လႊတ္ဆံုုးရံႈးနုုိင္သည့္ အေျခအေနနွင့္ 
ၾကံဳေတြ႔ေနရသျဖင့္ ပုံစံ(၇) ေလွ်ာက္ထား၍ မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွသည္။  



 အခ်ိဳ႕ေသာရပ္သူရြာသားမ်ားသည္တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား လက္၀ယ္ပုိင္ဆိုင္ထားေသာ္ 
လည္းသိမ္းဆည္းခံခ့ဲၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ 
ပုုံစံ(၇)ရိွသည္ျဖစ္ေစမရိွသည္ျဖစ္ေစသိမ္းယူလိုပါကသိမ္းယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 အစုုိးရဥပေဒမ်ားကပုုံစံ(၇) ရိွသူမ်ားကိုသာေခ်းေငြမ်ားထုုတ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အျပင္ ပုံစံ(၇) 
ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုခက္ခဲရႈပ္ေထြးေအာင္ ဖန္တီးထားသျဖင့္ ေခ်းေငြကို 
လက္လွမ္းမီႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရိွသည္။  

 အခ်ိဳ႕ေသာဥပေဒမ်ား၌ အားေကာင္းသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါရိွလင့္ကစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရမည့္ အစုိးရဌာနမ်ားကထိထိေရာက္ေရာက္ စည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိ 
ျခင္းသည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ အားနည္းသြားေစလ်က္ရိွသည္။  

 အစုိးရ၏ လက္ရိွတည္ဆဲဥပေဒမ်ား၌ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုုးတမ္းဆုိင္ရာေျမယာစီမံခန္႔ 
ခြမဲႈစနစ္မ်ားကို တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရိွေပ။ မိရုိးဖလာဓေလ့ထံုးတမ္းအရစီမံခန္႔ခြဲရာ၌ 
ေက်းရြာပုိင္သစ္ေတာ၊ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ၊ စားက်က္ေျမ၊ အမ်ားပုုိင္ေျမႏွင့္ ေက်းရြာပုုိင္ 
အရန္ေျမတိုု႔အပါအဝင္ ေက်းရြယ္နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွအျခားေျမႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ 
ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပုိင္ခြင့္လည္း ပါ၀င္လ်က္ရိွသည္။ အဆိုပါ အေလ့အထမ်ားသည္ ပုံစံ(၇) မေပၚေပါက္ 
ခင္ကတည္းကအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာလည္ပတ္က်င့္သုံးလ်က္ရိွသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားျဖစ္ၾက 
သည္။  

 ယခင္အစုုိးရသည္ေျမလြတ္ေျမရုုိင္းဥပေဒကိုုကိုုင္စြအဲသံုုးခ်၍  လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ေျမယာမ်ား 
ကိုလူထု၏ သေဘာထားေတာင္းခံျခင္းမရိွဘဲ စီးပြားေရးသမားမ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္လႊဲေျပာင္း 
ေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။  

 အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ယခင္အစုုိးရအဆက္ဆက္မွသိမ္းဆည္းထားခ့ဲသည့္ လယ္ယာေျမအခ်ိဳ႕ကိုု 
ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းေၾကျငာထားေသာ္လည္းအမွန္တကယ္သိမ္းဆည္းခံခ့ဲရသည့္ မူလ 
လက္ငုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားထံ အလုံးအထည္မပ်က္ ျပန္လည္အပ္ႏံွေပးျခင္းမရိွသျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံ 
ေျမယာမ်ားကို ေခါင္းစဥ္ေျပာင္း၍ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသက့ဲသို႔ ထင္ျမင္ယူဆရပါသည္။  

 ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ခြေဲ၀ေနရာခ်ထားရာတြင္လည္း 
အက်င့္ပ်က္ျခစားသည့္ အစုိးရအရာရိွမ်ားက လက္လုပ္လက္စား ေတာင္သူမ်ားထက္စာလွ်င္ 
ကုုမၺဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားကိုုသာ ထင္သလုိခ်ေပးလ်က္ရိွသည္။ သိုု႕ေသာ္လည္း 
ရွမ္းျပည္နယ္ရိွေက်းရြာမ်ား၌ ေျမလြတ္ေျမရုုိင္းဟူ၍ မရိွသျဖင့္အစုုိးရ ေ၀ျခမ္းေပးလ်က္ရိွသည့္ 
ေျမမ်ားသည္ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အမ်ားပုုိင္ဘံုုေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ားသိုု႔မဟုုတ္ 
အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အရန္ေျမမ်ားသာျဖစ္သည္။  

 လက္ရိွေျမယာစီမံခန္႔ခြေဲရးေကာ္မတီမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အမ်ားသေဘာတူ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသူမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ လူထုအေပၚ တာ၀န္ယူရန္ႏွင့္ တာ၀န္ခံရန္ 
ပ်က္ကြက္လ်က္ရိွသည္။  
 

 

 



ႏွစ္ရက္တာအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြအဲၿပီး၌ ေအာက္ပါအေျခခံမူမ်ားကုိေဒသအသီးသီးမွ တက္ေရာက္လာသည့္ 

ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးတညီတညြတ္တည္းေရးဆြျဲပင္ဆင္ခ့ဲၾကပါသည္။  

ရွမ္းျပည္နယ္၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာေျမအသုံးခ်မႈ အေျခခံမူမ်ား 

 ေျမယာသည္ တိုုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေသြးေၾကာ ဘ၀ရပ္တည္မႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
တိုုင္းရင္းသားေဒသရိွေျမအားလံုုးသည္ ထုုိေဒသအတြင္း ေနထိုုင္ေသာတိုုင္းရင္းသားမ်ား 
သာပုုိင္ဆိုုင္သည္။ ၎ေျမအပါအ၀င္ ဆက္စပ္သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအားလံုုးကိုု ေဒသခံမ်ား 
ကိုုယ္တိုုင္ ရုုိးရာဓေလ့ထံုုးတမ္းအရအျပည့္အ၀ စီမံခန္႔ခြအဲသံုုးခ်ပုုိင္ခြင့္ ရိွရမည္။   

 မိမိတိုု႔ရုုိးရာအစဥ္အလာအရစီမံခန္႔ခြရဲာတြင္ ရပ္ရြာပုိင္သစ္ေတာ၊ ေဘးမ့ဲေတာ၊ ကာကြယ္ေတာ၊  
အထြဋ္အျမတ္ထားသည့္ ေျမ၊ သုသာန္ေျမ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ၊ စားက်က္ေျမ၊ 
အမ်ားပုုိင္ေျမႏွင့္ ေက်းရြာပုုိင္အရန္ေျမတိုု႔အပါအဝင္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္းရိွေျမ၊ 
ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေရေ၀ေရလဲေဒသတို႔ကိုု မည္ကဲ့သုုိ႔စီမံခန္႔ခြသဲင့္သည္ ဆိုုေသာအခ်က္မ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ 

 အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာေျမယာမ်ားကိုမူလပုိင္ရွင္မ်ားထံ ပြင့္လင္းျမင္သာ 
စြာျဖင့္စနစ္တက် ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။  

 ဓေလ့ထံုးတမ္းမိရုိးဖလာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအားေဒသခံရြာသားမ်ားအားလံုးပါ၀င္မႈျဖင့္ 
စနစ္တက် ျပန္လည္သံုးသပ္မွတ္တမ္းတင္ရမည္။  

 ႒ာေန(ေဒသခံ)တုုိင္းရင္းသားမဟုုတ္ေသာ ႏုုိင္ငံသားမ်ားကိုုေျမယာပုုိင္ဆိုုင္မႈ ပမာဏကန္႔သတ္ 
ရမည္။  

 ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုုကၡသည္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ 
နဂုိမူရင္းေနရာကိုုျပန္လည္ပုုိင္ဆိုုင္ခြင့္ရိွသည္။ မူလေနရာကိုမည္သို႔မွ ျပန္လည္ရရိွႏုိင္ျခင္းမရိွပါက 
အလားတူေျမေနရာမ်ိဳးကို ျပန္လည္အစားထိုးေပးအပ္ရမည္။  

 ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖစ္ေစ၊ေဒသႏၱရအဆင့္ျဖစ္ေစေျမယာႏွင့္ ဆက္စပ္သဘာ၀သယံဇာတမ်ား 
အသံုုးခ်မႈ မူ၀ါဒေရးဆြရဲာတြင္ ရုုိးရာဓေလ့ထံုုးတမ္းကုုိအေျခခံ၍ေရးဆြရဲမည္။ ကမာၻ႔ကုုလသမဂၢ 
႒ာေနတိုုင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးေၾကၿငာစာတမ္း (UNDRIP) ပါ အပုုိဒ္မ်ားကိုုႏုိင္ငံမႈျပဳ၍ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။ 

 ႒ာေန(ေဒသခံ)တုိင္းရင္းသားမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားသည့္ေနရာမ်ား (ဥပမာ- ေက်းရြာ 
ကာကြယ္ေတာမ်ား၊ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာအထြဋ္အျမတ္ေနရာမ်ား) တြင္ မည္သည့္ 
စီမံကိန္းမွ်အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းမျပဳရ။  

 တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌္ စီမံကိန္းမ်ားကိိုုမျဖစ္မေနေဖာ္ေဆာင္ရမည္ဆိုလွ်င္ ရပ္ရြာလူထု၏ 
လြတ္လပ္ေသာသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကုိႀကိဳတင္အသိေပးေတာင္းခံသည့္ (FPIC) နည္းလမ္းကို 
မျဖစ္မေနလိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္း၌ 
လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ရိွေစရမည္။ 
 

 ဓေလ့ထံုုးတမ္းအစဥ္အလာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေျမအသံုုးခ်မႈ၊ ေျမယာပုုိင္ဆိုုင္ခြင့္ႏွင့္ကိုုယ္တိုုင္ 
ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြပုုိဲင္ခြင့္ကိုုအမ်ိဳးသားေျမအသံုုးခ်မႈမူ၀ါဒတြင္လည္းေကာင္း၊ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ 



နည္းဥပေဒမ်ားတြင္လည္းေကာင္းတိတိက်က်ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရအျပည့္အ 
၀အကာအကြယ္ေပးရမည္။ 

 ရပ္ရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်မွတ္ရန္ လူထုကိုယ္တိုင္ 
အမ်ားသေဘာတူေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ 
ဖြဲ႔စည္းထားရိွရမည္။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအားလုံးေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ တန္းတူအခြင့္အေရးရိွေစရမည္။ 
 

 ဆက္သြယ္ရန္ အတြက္ - 

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းေဒသ 

 မုိင္းပန္လူငယ္အဖြ႕ဲ(နန္းရဲွန္းနီး) ၀၉၇၉၂၆၇၂၉၀၆ 

 ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္ (ဦးေအာင္မ်ဳိးမြန္  ၀၉၇၉၀၆၅၈၂၈၀) 

 ပအုိဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး (ခြန္ခမ္းထီ) ၀၉၇၇၀၂၇၁၀၇၆ 

 ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ေျမယာလုပ္သားမ်ားသမဂၢ (ဦးဝင္းရိွန္ျမတ္ - ၀၉၂၅၀၇၈၄၁၀၆) 

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕   

(မငယ္ငယ္ - ၀၉၂၆၀၃၂၅၇၄၆) 

 ေတာင္သူလယ္သမားဘဝတုိးတက္ေရးသမဂၢ (ခြန္ေက်ာ္ေဆြ) ၀၉၂၆၅၀၆၄၈၇၄ 

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသ 

 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (ေဒၚ မာေဘာက္) ၀၉၂၆၅၂၇၀၁၈၈ ၊ ၀၉၄၇၃၂၀၂၄၅ 

 တအာင္းေက်ာင္းသားလူငယ္အဖြဲ႕ (မုိင္းရိွန္ထြန္း) ၀၉၂၆၃၀၁၁၀၇၆ 

 TYN (နန္းေကခုိင္) ၀၉၇၉၂၈၁၉၇၁၈၊ ၀၉၄၅၇၆၄၇၁၄၄ 

 ေမတၱာ လားရွဳိး (ဦးေဖာ္ေနာင္)  ၀၉၂၅၆၁၃၃၄၆၀ 

ရွမ္းအေရွ႕ေဒသ 

 လားဟူအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ (ေဒၚေအးသီတာျမင့္) ၀၉၄၂၈၂၁၉၀၈၆ 

 အာခါအမ်ဳိးသား ဖြ႕ံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ ၊ က်ဳိင္းတုံ (ဦးမ်ဳိးႏုိင္ဦး) ၀၉၄၉၀၃၁၀၄၆  

 ေဒါနပုံရိပ္ လူမႈဖြ႕ံ႔ၿဖိဳးေရး အသင္း (ဦးျမင့္ေအာင္) ၀၉၄၂၈၂၃၁၂၃၀  

 ေမတၱာစမ္းေရအဖြ႕ဲ (မဆန္းရိွန္) ၀၉၄၂၈၂၁၉၃၀၅ 

 ေမာ္ကြမ္းဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ ၀၉၅၂၅၂၄၈၆၊၀၉၅၂၄၃၀၆၈၊၀၉၄၉၀၃၃၄၂၃ 

 


