ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာေျမအသံုးခ်မႈစနစ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္
၂၀၁၆ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ ၂၆ရက္ေန႔မွ ၂၇ရက္ေန႔ထိ
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေျမာက္ပိုင္းႏွင့္

အေရွ႕ပိုင္းတို႔မွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္မိမိတို႔၏

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမွႈစနစ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္၊ဘံုသေဘာထားမ်ားအေပၚ
စုုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္

မိမိတို႔ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္

အေျခခံ၍

အဓိကျပႆနာရပ္မ်ားကို

မိရိုးဖလာ
အတူတကြ
အေျဖရွာရန္

ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၌ ႏွစ္ရက္တာမွ်ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြသ
ဲ ို႔ ကခ်င္၊ ကရင္၊ အာခါ၊ ဓႏု၊ ဗမာ၊ လားဟူ၊ ရွမ္း၊ တအာင္း(ပေလာင္)၊ ေတာင္ရိုး၊
ယင္းနက္ယင္းက်ား၊

ပအို၀္းႏွင့္

၀

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားမွ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းအသီးသီး

ႏွင့္

ေဒသခံ

ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၁၃၅ ဦးတက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့သည္။
ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာေျမယာစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

ေလးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ပထမအၾကိမ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြက
ဲ ိုေတာင္ၾကီးျမိဳ ႕ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ၂၉ရက္မွ
၃၀ရက္ေန႔အထိ) တြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ကို လာရိႈးျမိဳ႕(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၃ရက္မွ ၁၄အထိ)
တြင္လည္းေကာင္း၊ တတိယအႀကိမ္ကို က်ိဳင္းတုုံျမိဳ႕(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၃ရက္မွ ၁၄ရက္ေန႔ထိ)
တို႔တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
အထက္ပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္
ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္
အေလ့အထမ်ားကို

တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီး၌

လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္
အကာအကြယ္ေပး၍

ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည့္

ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ

အနာဂတ္အာမခံခ်က္ရွိေစရန္

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ
အတူတကြလက္တြဲ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ဤေလးၾကိမ္ေျမာက္

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္

ရွမ္းျပည္နယ္

အေရွ႕ပိုင္း၊

ေတာင္ပိုင္းႏွင့္

ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတူတကြစုစည္း၍ ဘံုအေျခခံမူမ်ား၊ ပူးတြမ
ဲ ဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္
ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
တိုင္းရင္းသား

မ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္းစံု

လႊမ္းျခံဳမႈရွိေစမည့္
ျဖစ္သည္။

အတူတကြ

ေဆြးေႏြး

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆံု၍

ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္

ေျမယာဆိုင္ရာအေရး

ႀကီးကိစၥရပ္မ်ားကို

ရွမ္းျပည္နယ္

တစ္နံတစ္လ်ားမွ

ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုလံုးကို

စုေပါင္းအေျဖရွာရန္

ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္း

လက္ရွိအခ်ိန္၌
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ေျမယာျပႆနာရပ္မ်ားကိုတစ္ျပည္နယ္လံုးေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရသည္။



ေျမကို

တရား၀င္စနစ္အတြင္း

သြတ္သြင္းျခင္းအားျဖင့္

ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း၊

ျပည္နယ္ႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၌ ေျမယာအေပၚထိန္းခ်ဳပ္စီမံႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမရွိျခင္းေၾကာင့္
ေျမယာမူ၀ါဒမ်ား

ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌

ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နယ္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ား အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္
ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။



ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု၏
ရွိသည္။



ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို

(တပ္မေတာ္၊သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာန၊ကုုမၺဏီ၊

ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္

ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား

ကဲ့သို႕ေသာ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား)
အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုမွ
ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဥပေဒျဖင့္

ေျမကိုပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
သိမ္းျခင္း၊

သိမ္းယူလ်က္ရွိသည္။

(

စစ္တပ္မ်ားက

သိမ္းထားေသာေျမမ်ားကိုမူလပိုင္ရွင္မ်ားအား

ျပန္လည္

ေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲအျခားသူမ်ားကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း )



ျပည္နယ္အႏွံ႔

ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္သိမ္းယူလ်က္ရွိသည္။

စစ္တပ္စခန္း၊

ေက်ာက္မီိးေသြးႏွင့္

စီမံကိန္းမ်ား၊

ျမိဳ႔ျပတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊

ေရႊအပါအ၀င္

(ဥပမာစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊

သဘာ၀သယံဇာတ

အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္

ထုတ္ယူသံုးစြေ
ဲ ရး

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း

ကဲ့သို႔ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ )



အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္

အဂတိလိုက္စားမႈ၊

စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းမႈမ်ားကလည္း

အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားမႈႏွင့္
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို

အစိုးရအရာရွိမ်ား၏
အားေပးအားေျမွာက္

ျပဳလ်က္ရွိသည္။



အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ေျမအလို႔ငွာစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသို႔ သြင္းယူသြယ္တန္းလ်က္ရွိသည့္ ေရအရင္း
အျမစ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္လုယူမႈမ်ားကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ အိမ္သံုး
ႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးေရးအျဖစ္

အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္

ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို

အႀကီးစား

စက္မႈသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျဖတ္ေတာက္သြယ္ယူျခင္း)



သိမ္းယူထားသည့္ ေျမမ်ား၌ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ သတၱဳတူူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚ
လာသည့္

ဓာတုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္

ေဒသတြင္းေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္

သဘာ၀ပတ္၀န္း

က်င္ အဆိပ္သင့္ညစ္ညမ္းရသကဲ့သို႔ အနီး၀န္းက်င္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသည္လည္း ေဘးထြက္



ေျမစာမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးလ်က္ရွိသည္။
ျပန္လည္ကုစား၍မရသည့္
ေစသည့္

ျပင္းထန္ေသာေနာက္ဆက္တြဆ
ဲ ိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ျဖစ္ေပၚ

ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအသစ္မ်ားကလည္းေဒသေနလူထုလူတန္းစားမ်ား

၏ ဘ၀မ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။



ယခင္ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္

မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမွ်

လာခဲ့ၿပီးဥပေဒေၾကာင္းအရခုုိင္လံုေသာ

စာရြက္စာတမ္းမ်ားလက္၀ယ္

မလိုအပ္ဘဲေနထိုင္
ပိုင္ဆိုင္ထားရွိရန္

လိုအပ္ေၾကာင္းမသိနားမလည္သျဖင့္ ေျမယာမ်ားမတရားသျဖင့္ လုယူခံရလ်က္ရွိသည္။



အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ား၌ မိမိတ႔၏
ို
လယ္ယာေျမမ်ားကိုလက္လႊတ္ဆံုးရံႈးနိုင္သည့္ အေျခအေနနွင့္
ၾကံဳေတြ႔ေနရသျဖင့္ ပံုစံ(၇) ေလွ်ာက္ထား၍ မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။



အခ်ိဳ႕ေသာရပ္သူရြာသားမ်ားသည္တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား

လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္

လည္းသိမ္းဆည္းခံခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
ပံုစံ(၇)ရွိသည္ျဖစ္ေစမရွိသည္ျဖစ္ေစသိမ္းယူလိုပါကသိမ္းယူသြားမည္ျဖစ္သည္။



အစိုးရဥပေဒမ်ားကပံုစံ(၇) ရွိသူမ်ားကိုသာေခ်းေငြမ်ားထုုတ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အျပင္ ပံုစံ(၇)
ေလွ်ာက္ထားသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္ကိုခက္ခဲရႈပ္ေထြးေအာင္

ဖန္တီးထားသျဖင့္

ေခ်းေငြကို

လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။



အခ်ိဳ႕ေသာဥပေဒမ်ား၌ အားေကာင္းသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါရွိလင့္ကစားအေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရမည့္ အစိုးရဌာနမ်ားကထိထိေရာက္ေရာက္ စည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိ
ျခင္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းသြားေစလ်က္ရွိသည္။



အစိုးရ၏ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒမ်ား၌ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာေျမယာစီမံခန္႔
ခြမ
ဲ ႈစနစ္မ်ားကို တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေပ။ မိရိုးဖလာဓေလ့ထံုးတမ္းအရစီမံခန္႔ခြဲရာ၌
ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာ၊ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ၊
အရန္ေျမတို႔အပါအဝင္

စားက်က္ေျမ၊

အမ်ားပိုင္ေျမႏွင့္

ေက်းရြာပိုင္

ေက်းရြယ္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိအျခားေျမႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ

ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္လည္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ အေလ့အထမ်ားသည္ ပံုစံ(၇) မေပၚေပါက္
ခင္ကတည္းကအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာလည္ပတ္က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္

ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားျဖစ္ၾက

သည္။



ယခင္အစိုးရသည္ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဥပေဒကိုကိုင္စြအ
ဲ သံုးခ်၍ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ေျမယာမ်ား
ကိုလူထု၏

သေဘာထားေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ

စီးပြားေရးသမားမ်ားအား

လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲေျပာင္း

ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။



အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္မွသိမ္းဆည္းထားခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမအခ်ိဳ႕ကို
ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းေၾကျငာထားေသာ္လည္းအမွန္တကယ္သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္
လက္ငုတ္ပိုင္ရွင္မ်ားထံ

အလံုးအထည္မပ်က္

ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းမရွိသျဖင့္

မူလ

သိမ္းဆည္းခံ

ေျမယာမ်ားကို ေခါင္းစဥ္ေျပာင္း၍ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ယူဆရပါသည္။



ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခြေ
ဲ ၀ေနရာခ်ထားရာတြင္လည္း
အက်င့္ပ်က္ျခစားသည့္
ကုုမၺဏီမ်ားႏွင့္

အစိုးရအရာရွိမ်ားက

စီးပြားေရးသမားမ်ားကိုသာ

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိေက်းရြာမ်ား၌

လက္လုပ္လက္စား

ေတာင္သူမ်ားထက္စာလွ်င္

ထင္သလိုခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။

ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဟူ၍

မရွိသျဖင့္အစိုးရ

သို႕ေသာ္လည္း

ေ၀ျခမ္းေပးလ်က္ရွိသည့္

ေျမမ်ားသည္ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အမ်ားပိုင္ဘံုေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ားသို႔မဟုုတ္



အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အရန္ေျမမ်ားသာျဖစ္သည္။
လက္ရွိေျမယာစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးေကာ္မတီမ်ားသည္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက

အမ်ားသေဘာတူ

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသူမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ လူထုအေပၚ တာ၀န္ယူရန္ႏွင့္ တာ၀န္ခံရန္
ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိသည္။

ႏွစ္ရက္တာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြအ
ဲ ၿပီး၌ ေအာက္ပါအေျခခံမူမ်ားကိုေဒသအသီးသီးမွ တက္ေရာက္လာသည့္
ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးတညီတညြတ္တည္းေရးဆြျဲ ပင္ဆင္ခဲ့ၾကပါသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာေျမအသံုးခ်မႈ အေျခခံမူမ်ား



ေျမယာသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေသြးေၾကာ ဘ၀ရပ္တည္မႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
တိုင္းရင္းသားေဒသရွိေျမအားလံုးသည္

ထိုေဒသအတြင္း

သာပိုင္ဆိုင္သည္။ ၎ေျမအပါအ၀င္

ေနထိုင္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား

ဆက္စပ္သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအားလံုးကို ေဒသခံမ်ား

ကိုယ္တိုင္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရအျပည့္အ၀ စီမံခန္႔ခြအ
ဲ သံုးခ်ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။



မိမိတို႔ရိုးရာအစဥ္အလာအရစီမံခန္႔ခြရ
ဲ ာတြင္ ရပ္ရြာပိုင္သစ္ေတာ၊ ေဘးမဲ့ေတာ၊ ကာကြယ္ေတာ၊
အထြဋ္အျမတ္ထားသည့္
အမ်ားပိုင္ေျမႏွင့္

ေျမ၊

သုသာန္ေျမ၊

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ၊

ေက်းရြာပိုင္အရန္ေျမတို႔အပါအဝင္

စားက်က္ေျမ၊

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိေျမ၊

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေရေ၀ေရလဲေဒသတို႔ကို မည္ကဲ့သို႔စီမံခန္႔ခြသ
ဲ င့္သည္ ဆိုေသာအခ်က္မ်ား
ပါဝင္ပါသည္။



အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္

သိမ္းဆည္းထားေသာေျမယာမ်ားကိုမူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ

ပြင့္လင္းျမင္သာ

စြာျဖင့္စနစ္တက် ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။



ဓေလ့ထံုးတမ္းမိရိုးဖလာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအားေဒသခံရြာသားမ်ားအားလံုးပါ၀င္မႈျဖင့္
စနစ္တက် ျပန္လည္သံုးသပ္မွတ္တမ္းတင္ရမည္။




႒ာေန(ေဒသခံ)တိုင္းရင္းသားမဟုုတ္ေသာ

ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ

ပမာဏကန္႔သတ္

ရမည္။
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္

စစ္ေဘးဒုုကၡသည္မ်ားသည္

မိမိတို႔၏

နဂိုမူရင္းေနရာကိုျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မူလေနရာကိုမည္သို႔မွ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ျခင္းမရွိပါက
အလားတူေျမေနရာမ်ိဳးကို ျပန္လည္အစားထိုးေပးအပ္ရမည္။



ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖစ္ေစ၊ေဒသႏၱရအဆင့္ျဖစ္ေစေျမယာႏွင့္

ဆက္စပ္သဘာ၀သယံဇာတမ်ား

အသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းကိုအေျခခံ၍ေရးဆြရ
ဲ မည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ
႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးေၾကၿငာစာတမ္း

(UNDRIP)

ပါ

အပိုဒ္မ်ားကိုႏိုင္ငံမႈျပဳ၍

ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။



႒ာေန(ေဒသခံ)တိုင္းရင္းသားမ်ား
ကာကြယ္ေတာမ်ား၊

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားသည့္ေနရာမ်ား

(ဥပမာ-

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာအထြဋ္အျမတ္ေနရာမ်ား)

တြင္

ေက်းရြာ
မည္သည့္

စီမံကိန္းမွ်အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းမျပဳရ။



တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌္

စီမံကိန္းမ်ားကိိုမျဖစ္မေနေဖာ္ေဆာင္ရမည္ဆိုလွ်င္

လြတ္လပ္ေသာသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကိုႀကိဳတင္အသိေပးေတာင္းခံသည့္
မျဖစ္မေနလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္

ရပ္ရြာလူထု၏

(FPIC) နည္းလမ္းကို
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္း၌

လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရွိေစရမည္။



ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ေျမအသံုးခ်မႈ၊

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ကိုယ္တိုင္

ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခပ
ြဲ ိုင္ခြင့္ကိုအမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒတြင္လည္းေကာင္း၊

ေျမယာဥပေဒႏွင့္

နည္းဥပေဒမ်ားတြင္လည္းေကာင္းတိတိက်က်ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း၍

ဥပေဒေၾကာင္းအရအျပည့္အ

၀အကာအကြယ္ေပးရမည္။



ရပ္ရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်မွတ္ရန္ လူထုကိုယ္တိုင္
အမ်ားသေဘာတူေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားရွိရမည္။



အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအားလံုးေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိေစရမည္။

ဆက္သြယ္ရန္ အတြက္ -

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းေဒသ
 မိုင္းပန္လူငယ္အဖြ႕ဲ (နန္းရွဲန္းနီး) ၀၉၇၉၂၆၇၂၉၀၆
 ေမတၱာဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္ (ဦးေအာင္မ်ဳိးမြန္ ၀၉၇၉၀၆၅၈၂၈၀)
 ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (ခြန္ခမ္းထီ) ၀၉၇၇၀၂၇၁၀၇၆
 ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ေျမယာလုပ္သားမ်ားသမဂၢ (ဦးဝင္းရွိန္ျမတ္ - ၀၉၂၅၀၇၈၄၁၀၆)
 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕
(မငယ္ငယ္ - ၀၉၂၆၀၃၂၅၇၄၆)
 ေတာင္သူလယ္သမားဘဝတိုးတက္ေရးသမဂၢ (ခြန္ေက်ာ္ေဆြ) ၀၉၂၆၅၀၆၄၈၇၄

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ
 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (ေဒၚ မာေဘာက္) ၀၉၂၆၅၂၇၀၁၈၈ ၊ ၀၉၄၇၃၂၀၂၄၅
 တအာင္းေက်ာင္းသားလူငယ္အဖြဲ႕ (မိုင္းရွိန္ထြန္း) ၀၉၂၆၃၀၁၁၀၇၆
 TYN (နန္းေကခိုင္) ၀၉၇၉၂၈၁၉၇၁၈၊ ၀၉၄၅၇၆၄၇၁၄၄
 ေမတၱာ လားရွဳိး (ဦးေဖာ္ေနာင္) ၀၉၂၅၆၁၃၃၄၆၀

ရွမ္းအေရွ႕ေဒသ
 လားဟူအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ (ေဒၚေအးသီတာျမင့္) ၀၉၄၂၈၂၁၉၀၈၆
 အာခါအမ်ဳိးသား ဖြ႕ံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ၊ က်ဳိင္းတံု (ဦးမ်ဳိးႏိုင္ဦး) ၀၉၄၉၀၃၁၀၄၆
 ေဒါနပံုရိပ္ လူမႈဖြ႕ံ ႔ၿဖိဳးေရး အသင္း (ဦးျမင့္ေအာင္) ၀၉၄၂၈၂၃၁၂၃၀
 ေမတၱာစမ္းေရအဖြ႕ဲ (မဆန္းရွိန)္ ၀၉၄၂၈၂၁၉၃၀၅
 ေမာ္ကြမ္းဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ ၀၉၅၂၅၂၄၈၆၊၀၉၅၂၄၃၀၆၈၊၀၉၄၉၀၃၃၄၂၃

