ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ စိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒကို အားေပးျမွင့္တင္ေပးသည့္
အဆုိျပဳလႊာ ဖိတ္ေခၚေနေသာ LIFT အဖြဲ႔၏ မၾကာေသးခင္မွ ေၾကညာခ်က္အေပၚ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ
၂၄ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၈

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ (LIFT) အဖြဲ႔သည္ ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ
ျပည္သူမ်ား ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမ႐ုိင္းမ်ားျပန္လည္ေတာင္းယူႏုိင္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
- REAL DEV Programme အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (စိုက္ေမြးဆည္) အား
ပံ့ပိုးေပးရန္ စီမံကိန္းအဆုိျပဳလႊာမ်ားကို မၾကာေသးမီက ေခၚခဲ့သည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဒို႔ေျမကြန္ရက္ (LIOH)ႏွင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမဆ
ႈ ုိင္ရာ အရပ္ဖက္မဟာမိတ္အဖြ႔ဲ (MATA)တို႔အေနႏွင့္
အလြနစ
္ ိတ္ပ်က္ရပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ အစိုးရမွ မၾကာေသးခင္က ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ေျမလြတ္၊
ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒ)ကို ျမွင့္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒကို
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs)၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (EAOs)၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ားႏွင့္ ႏုင
ိ ္ငတ
ံ ဝွမ္းမွေဒသခံျပည္သူမ်ားက်ယ္ျပန္႔စြာ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္အတည္ျပဳထားသည့္
၂၀၁၈-ခုႏွစ္ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဥပေဒသည္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားကိုတရားဝင္ျဖစ္ေစၿပီး၊ ေတာင္သူမ်ားကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ
မ်ားျဖစ္ေစကာ ယခုအခါ ၎တို႔၏ေျမမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳမႈမ်ားကို လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံး ရေတာ့မည့္
အေျခအေန ပိုမိုႁမွင့္တက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ားသည္

၂၀၁၂-ခုႏွစ္

ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္း

ဥပေဒ၊ မၾကာေသးခင္က အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒမ်ားအေပၚ သေဘာထားေၾကညာခ်က္မ်ားစြာထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္သူအားလံုးပါဝင္ၿပီး ပူးေပါင္း
ပါဝင္မႈ႐ွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတခုအ
ု ေနႏွင့္ ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒကို
ဖ်က္သိမ္းရန္၊

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေလ့အထမ်ားကို

အျပည့္အဝအသိအမွတ္ျပဳရန္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ေတာင္းဆိသ
ု ည္။ (https://lioh.org/?p=517)
၂ဝ၁၂-ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ေျမပဋိပကၡမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္အတည္ျပဳလိုက္သည့္ အဆိုပါဥပေဒက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမို၍ ေဘးကင္း
လံုၿခံဳမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္၊ ခ်န္လွပ္ခံရျခင္းတုိ႔ ဆက္လ်က္ျဖစ္ေပၚေစေပမည္။ ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒသည္
ေက်းလက္ေန ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈကို က်င့္သံုးေသာ ေဒသခံမ်ားထံမွ
ေျမသိမ္းျခင္းကုိ အဆင္ေျပ၊ ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ကူညီေပးသည့္ဥပေဒတခုုျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေစရန္ ေျမအမ်ဳိးအစား
အလြယ္တကူသတ္မွတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒမ်က္ေမွာက္မွာပင္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာေဒသခံမ်ားက မိမတ
ိ ပ
ို႔ ိုငေ
္ သာ
ေျမမ်ားေပၚတြင္

မိမတ
ိ က
ို႔ ိုယ္တိုင္

က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားျဖစ္ကုန္ၾကၿပီး

ရာဇဝတ္သားမ်ားျဖစ္ေစမည့္အႏၲရာယ္ကို

ႀကံဳေတြ႔ေစသည္။ ထိုမွ်မက ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး
ဖိႏွိ္ပ္အေရးယူမႈေၾကာင့္ မိမိပိုင္ေျမမွ စြန္႔ခြာေရွာင္ေျပးေနၾကရသည့္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူလူထုကိုလည္း
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိေပ။
ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွငက
့္ ိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားေတာင္းဆုတ
ိ ိုက္ပြဲ၀င္
ေနသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကို အလြန္အမင္း အားနည္း
ယုတ္ေလ်ာ့ေစသည္။ ဤပင္မအေျခခံမူမ်ားကိုအားနည္းေစျခင္းျဖင့္ ေျမယာမူဝါဒကိုခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို (ေရွ႕မတုိးသာ၊ ေနာက္မဆုတ္သာ) ပိတ္မိေနေသာ အေျခအေနအတြင္းသို႔ ပို၍
တြန္းပို႔ေပးသည္။

1

ေျမပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေျမကိုထိန္းခ်ဳပ္မႈတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးမေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး
တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ခြဲျခားမရႏုိင္ေအာင္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္အေျခအေနတြင္ ဤေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဥပေဒကို
အားေပးျမွင့္တင္ေပးမည့္ LIFT အဖြဲ႔၏ တြန္းအားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္
ႏုိင္ငံေရး ေရေသာက္ျမစ္ျပႆနာမ်ားကို လစ္လ်ဴ႐ႈရာေရာက္ၿပီး ႐ွိႏွင့္ၿပီးသား ေျမယာပဋိပကၡမ်ားကို ပို၍ဆုိးရြား
ျပင္းထန္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳလႊာေခၚယူမႈက ကုမၺဏီ ၂-ခုကသိမ္းယူခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခု႐ွိေျမမ်ားကို
ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေရး၊
ျပန္လည္ခြဲေဝေပးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္
ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒကို
ဥပေဒ
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္

အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ရာ

ဤလုုပ္ရပ္သည္

ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒတစ္ခုလံုးကို

အသိအမွတ္ျပဳႁမွင့္တင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒကို သီးျခား ေ႐ွ႕ေျပးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖင့္
အသိအမွတ္ျပဳႁမွင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတဝွမ္း႐ွိ အျခားေသာေဒသမ်ား (အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား) မွ
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေပၚ

ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည့္၊

အလြန္က်ယ္ျပန္႔အားျပင္းသည့္

ဥပေဒမူေဘာင္

တစ္ခုကို LIFT က ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းအင္းဌာန၏ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္း ဧက ၄၉.၃
သန္းေက်ာ္႐ွိေနၿပီး အမ်ားစုက တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား (ျပည္နယ္မ်ား)တြင္႐ွိသည္။

အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ေမးသင့္ေသာအခ်က္မ်ား

ယခင္သိမ္းထားေသာေျမမ်ားကို

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံျပန္ေပးျခင္းျဖစ္သည့္

LIFT

၏

အစီအစဥ္သည္

ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းပံုရပါသည္။ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ လြတ္လပ္ေသာသေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း၊ က်ားမေရးရာ
သိျမင္ႏုိးၾကားမႈအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း စသည့္ ေကာင္းေသာ အခ်က္မ်ားကိုလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
သို႔ေသာ္ ေ႐ွ႕ေျပးအေနႏွင့္ေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျမယာျပႆနာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ေျဖ႐ွင္းေပးေရးအတြက္
ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒကို အသံုးျပဳျခင္းက ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆိုးက်ဳိးကိုပိုမိုျဖစ္ေစမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ထိုသို႔အသံုးျပဳျခင္းက ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ပို၍အားေကာင္းခုိင္မာေစၿပီး အဆိုပါ
ဥပေဒက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အားနည္းေစႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေထာက္ျပလိုသည္ ၁။ ဤအဆိုျပဳလႊာေခၚဆိုမသ
ႈ ည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒႏွင့္ ေျမယာဥပေဒ

ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုလံုးကို သိသာထင္ရွားစြာ ေထာက္ခံေနသည္။
၂။

ျမန္မာအစုိးရ(သု)ိ႔ အခ်ဳိ႕ေသာအစိုးရဌာနမ်ားသည္ ဤအဆိုျပဳလႊာေခၚဆိုမႈကို ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒႏွင့္
ယင္းဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာေထာက္ခံအားေပးမႈကိုေစ့ေဆာ္ရန္ အသံုးျပဳ
ႏုိင္ေျခမ်ားသည္။

၃။

ေျမယာဆံုး႐ံႈးရသူမ်ား၊ မိမိပိုင္ေျမေပၚ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရင္း ရာဇဝတ္ဒဏ္သင့္ၾကရသူမ်ား
အေနႏွင့္ LIFT အဖြဲ႔ႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႔၏ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္းကို ေထာက္ခံပ့ံပိုးေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမည္ျဖစ္သည္။

LIFT အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား ၁။

၂ဝ၁၈-ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဥပေဒအေပၚ LIFT က မည္သို႔ရပ္တည္ပါသနည္း?

၂။

ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိုအားေပးျခင္းေၾကာင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသ
ႀကီးမ်ား႐ွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေပၚက်ေရာက္မည့္ က်ယ္ျပန္/႔ ႀကီးမားေသာ ဆုိးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ LIFT ၏ မည္သည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ရွပ
ိ ါသလား?

စီမံကိန္းအုပ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေမခြန္းမ်ား ၁။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စိုက/္ ေမြး/ဆည္ဝန္ႀကီးဌာနက “စီမံကိန္းဒီဇိုင္းေရးဆြဲေရးအတြက္ ကနဦးတာဝန္ယူ၍
ၫွိႏိႈင္းေရးက႑တြင္႐ွိမည္” ျဖစ္ၿပီး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ဦးေဆာင္မည္ (ဥကၠဌ)?
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၂။

လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ “ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (ေထြအုပ)္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဥကၠဌ
ျဖစ္ၿပီး ၎ေကာ္မတီတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားအျပင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လယ္သမား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား” ပါဝင္မည္?

၃။

တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနမ်ားႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စာရင္းအင္းဌာနမ်ားက

၄။

“အဓိက လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္သမ
ူ ်ား” ျဖစ္ၾကမည္?
လုပ္ငန္းမိတ္ဘက္မ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး စိုက/္ ေမြး/ဆည္ဝန္ႀကီးဌာန႐ံုးမ်ားတြင္ အေျခစိုက္မည္?

၅။

ႏိုင္ငံတဝွမ္းေျမသိမ္းမႈျပႆနာမ်ားတြင္ အဓိကပါ၀င္ေနၾကသည့္ ေထြအုပ္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနမ်ား၏ အခန္း
က႑မ်ားကို
ေျမယာျပန္လည္ခြဲေဝေပးေရးႏွင့္
ႏိုင္ငံ၏စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္
ခ်ဥ္းကပ္သည့္နည္းလမ္းက အေကင္းဆံုးစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ?

ယခု

LIFT တြင္ ပဋိပကၡသိျမင္ဆန္းစစ္မႈအေျခခံအခ်က္ ၁၂-ခ်က္႐ွိသည္ဟု သိ႐ွိရၿပီး အဆိုပါအအေျခခံအခ်က္မ်ားကို
၎ကိုယ္တိုင္ခ်ဳိးေဖာက္ေနပံုရပါသည္။ ယခု အဆုိျပဳလႊာမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္းသည္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးကို အဓိက
ထားေသာ္လည္း ထုိအစီအစဥ္သည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားေနရေသာ ေဒသမ်ားသာမက ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်
ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ပါ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအေရးႀကီး
စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။
၁။

ပဋိပကၡကုိ သိျမင္နားလည္ျခင္း - ဤအဆိုျပဳလႊာေခၚဆိုမႈသည္ ႏုုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ
မ်ားသည္ ေျမႏွငတ
့္ ိုက္ရိုကဆ
္ က္စပ္ေနၿပီး ဤေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္း ဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္ရေၾကာင္း စသည့္
ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားကိုနားမလည္ေၾကာင္းျပသေနသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤဥပေဒမူေဘာင္သည္
ျပႆနာျဖစ္ေနေစသည့္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည့္အျပင္

ယခုအခ်ိန္သည္

ျပင္ပမွ

လုပ္ေဆာင္

သူမ်ားအေနႏွင့္ ထိခုိက္ေစမည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ေျမသိမ္းမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေနျခင္းမျဖစ္ေစရန္ သတိႀကီးစြာ
ထားေနရေသာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါျဖစ္ေနပါသည္။ စီမံကိန္းဒီဇိုင္းသည္ ပိ၍
ု က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး
ႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနကို လံုးဝမၾကည့္ပဲ ပထဝီေဒသငယ္တစ္ခုကိုသာ အာ႐ံစ
ု ိုက္ထားျခင္းသာ ရွင္းလင္း
ေပၚလြငသ
္ ည္။ မိမိတုိ႔၏ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႀကိဳးစားေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားႏွင့္
၎တို႔ကိုကုိယ္စားျပဳေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားနည္းေအာင္ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိေၾကာင့္
ထိခိုက္နစ္နာမႈမျဖစ္ေစရဟူသည့္ “Do No Harm” မူကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္။
၂။

ေဒသ႐ွအ
ိ က်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ၊ စစ္မွန္ေသာ ၫွိႏိႈင္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ သက္ဆုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ရွိ၊ စစ္မွန္ေသာ ၫွိႏိႈင္းတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမပါပဲ
အဆုိျပဳလႊာမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္းကို
စတင္ခဲ့သည္။
ယခုျဖစ္စဥ္တြင္
အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ားဆုိသည္မွာ
ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာ
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားပါဝင္သည္။ ဤအက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ားသည္
၎တိ၏
ု႔ အျမင္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားသျဖင့္ ထုိသူမ်ားမွာ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း
သိရွိရန္ႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားလုပ္ႏုိင္ရန္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ မခက္ခဲလွေပ။

၃။

အာဏာရွိသူမ်ားႏွငခ
့္ ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း - ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒေၾကာင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္
မႈမ်ားခံစားရမည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအုုပ္စမ
ု ်ားႏွင့္ ၫွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ
အဆိုျပဳလႊာေခၚဆိုခဲ့သည္။

၄။

ပဋိပကၡဆုိင္ရာမ်ဥ္းမ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္သည္ပ
့ ူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုတုိက္တြန္းအားေပးျခင္း ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒသည္

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား႐ွိ

ေျမသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္

ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္

ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မအ
ႈ တြက္ အဆင္ေျပ၊ လြယ္ကူေစသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ
ထိုဥပေဒကိုေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ားတြင္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး အနာဂတ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုေအာင္ျမင္ေရးကို

ပို၍ခက္ခဲေစသျဖင့္

ပဋိပကၡဆုိင္ရာမ်ဥ္းမ်ားကို

ျဖတ္ေက်ာ္သည္ပ
့ ူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားနည္းယုတ္ေလ်ာ့ေစမည္။
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၅။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ၫွိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္မႈ - ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဥပေဒ၊ ထုိဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
တို႔ႏင
ွ ့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျငင္းေဆြးေႏြးမႈျပဳေနခ်ိန္၊ ဆန္႔က်င္ေရးကမ္ပိန္းမ်ား
ေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္တြင္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားေခၚယူျခင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ႐ွိပဲ (သိ)ု႔ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၫွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိပဲေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မယံုၾကည္မမ
ႈ ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာ
အလားအလာ ရွိသည္။

၆။

ေဒသႏၲရႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ရွိ၊ စစ္မွန္ေသာ ပါဝင္မႈႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ - ေဒသႏၲရႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေျမလြတ/္
လပ္/႐ိုင္းဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေရးအတြက္ လူသိမ်ားေသာ၊ လေပါင္းမ်ားစြာ
ၾကာျမင့္ေနသည့္ ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈကမ္ပိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ထိုဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈ
ကမ္ပိန္း၏ အေရးႀကီးေသာအခ်ိန္တြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမပါဝင္ပဲ ယခုကဲ့သုိ႔ အဆုိျပဳလႊာမ်ား
ေခၚယူျခင္းကို

စတင္လုိက္ျခင္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားတြက္ အရပ္ဘက္

လူမႈအဖြဲ႔မ်ား၏ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အားနည္းေစသည္။
၇။

ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားေနရေသာျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဦးစားေပးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းျခင္း ႏုိ္င္ငံတစ္ဝန္းလံုးမွ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားေနရေသာ ျပည္သူလူထု၏ ဦးစားေပးလုိအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ၎တုိ႔၏
ေျမမ်ားအသိမ္းခံမႈႏွင့္ ၎တုိ႔ေျမေပၚ ၎တို႔ရွိေနျခင္းကို ျပစ္မႈအျဖစ္အေရးယူျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္သာမက
တိမ္းေရွာင္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူမ်ားအား

မိမိတုိ႔ပုိင္ေျမသို႔ျပန္သြားႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။

ေတာင္သူ

လယ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဤရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒကို ဆန္႔က်င္
ကန္႔ကြကခ
္ ဲ့ၾကသည္။ ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္ (သိ)ု႔ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္းကို မေထာက္ခံသည့္ စည္းရံုးလႈပ္ေဆာ္မႈနည္းလမ္းကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။
၈။

အားလံုးပါဝင္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳျခင္း - မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စံျပေနရာတစ္ေနရာတြင္ ေျမလြတ/္
လပ္/႐ိုင္းဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို

ပံ့ပိုးေထာက္ကူျခင္းအားျဖင့္

ဤအစီအစဥ္သည္

ဗမာ-

မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားစြာကို ဒုကၡျဖစ္ေစသည္။ အစိုးရကသတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္း
အမ်ားစုသည္ တိင
ု ္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္႐ွိသည္။
၉။

လက္ေတြ႔ဝါဒႏွင့္ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြဲျဖစ္မႈ - မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤအစီအစဥ္ကို ဒီဇိုင္းဆြဲခဲ့ေၾကာင္း
(သိ)ု႔ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဆုိျပဳလႊာမ်ားေခၚယူျခင္းကို ယခုကဲ့သို႔ ထိခုိက္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္မည့္
အခ်ိန္တြင္မွ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း မရွင္းလင္းေပ။ ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဥပေဒ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ေတာင္းဆိုသံမ်ားကို တုန္႔ျပန္ေပးရန္
လက္ေတြ႔က်က်ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ျဖစ္မႈ မရွိျခင္းကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။

၁၀။ တုန္႔ျပန္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ နစ္နာခ်က္တုိင္ၾကားမႈယႏၲရားမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း - ဤအဆုိျပဳလႊာမ်ား ေခၚယူ
ျခင္းသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ မိတ္ဘက္အဖြဲမ
႔ ်ား၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး
ထိခုိက္နစ္နာမႈျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေသာ

မိတ္ဘက္အဖြဲ႔ အဆင့္တြင္

သာမက ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးေပးျခင္းဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းအဆင့္၌တြင္ပါ တာဝန္ခံမႈယႏၲရားတစ္ရပ္ လိုအပ္
ေနေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
၁၁။ စီမံကိန္းအတြက္ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေရးဆြဲျခင္း - ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာတြင္ စီမံကိန္းသည္
ထိခုိက္နစ္နာမႈျဖစ္ေစမည္ဆုိပါက အဆုိျပဳလႊာမ်ား ေခၚယူမႈစတင္ျခင္း (သု)ိ႔ အဆုိျပဳလႊာမ်ား လက္မခံမီ
မည္သည့္ အဆင့္တြင္မဆို စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ဆက္မလုပ္ျခင္းကို ထည့္သြင္းသင့္သည္။
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၁၂။ ဤအေျခခံမူမ်ားကို အစီအစဥ္သက္တမ္းစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္အသံုးျပဳျခင္း - အထက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္
ယခု အစီအစဥ္္၏ သက္တမ္းစက္ဝန္းဆုိင္အတြင္း ကနဦးအဆင့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္းဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈကိုအားေပးျခင္းႏွင့္

ျမွင့္တင္ေပးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာမည့္

ျပႆနာမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားအရ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဒို႔ေျမကြန္ရက္ (LIOH) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိငင
္ ံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္
တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈဆုိင္ရာ အရပ္ဖက္မဟာမိတ္အဖြ႔ဲ (MATA) တိသ
ု႔ ည္ LIFT အား ယင္းအဖြဲ႔၏ ပဋိပကၡ
သိျမင္ဆန္းစစ္မႈ

အေျခခံမ(ူ ၁၂)ခ်က္ႏွင့္အညီ

အဆုိျပဳလႊာမ်ားေခၚယူျခင္းကိုရပ္ဆုိင္းရန္ႏွင့္

ဥပေဒႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္းသည့္ ယင္းအဖြဲ႔၏ရပ္တည္မႈကို ရွင္းလင္းစြာေျပာၾကားရန္၊
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရန္ တုက
ိ ္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ေျမလြတ/္ လပ္/႐ိုင္း

ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ

လုပ္ငန္း

ဆက္သြယ္ရန္ – landsinourhands@gmail.com , mata.nationaloffice@gmail.com

ဒို႔ေျမကြန္ရက္ (LIOH) သည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေျမယာလႈပ္႐ွားမႈကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတဝွမ္း႐ွိ အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္
မိတ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား ၄ဝဝ-ေက်ာ္ပါဝင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္

အားလံုးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္
ပူးေပါင္း အသိေပးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို

တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာမဟာမိတ္အဖြဲ(႔ MATA)သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

က႑

တာဝန္ခံမႈ႐ွိလာေစေရးအတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ
ေထာက္ကူပံ့ပိုးေပးသည့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္မိတ္ဘက္အဖြဲ႔ ၄၁၈-ဖြဲ႔ ပါဝင္သည့္

မဟာမိတအ
္ ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။
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