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ေန႔စြ။ဲ ။ ၂၉ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ 

ခင္မင္ရပါေသာ ဒို႔ေျမကြန္ရက္ (အယ္လ္အိုင္အိုအိတ္ခ်္) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ 
ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (အမ္မ္ေအတီေအ) ရွင့္ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ (LIFT) ထံသုိ႔ ဒို႔ေျမကြန္ရက္ (အယ္လ္အိုင္အိုအိတ္ခ်္) ႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္္မဟာမိတ္အဖြဲ႔  (အမ္မ္ေအတီေအ) တုိ႔မ ွ
ေပးပို႔ေသာ မၾကာေသးမီက LIFT မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စမီံခန္႔ခြမဲႈ ဥပေဒအား 
ပံ႔ပုိးျမႇင့္တင္ေပးမည့္ အဆုိျပဳလႊာ တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚသည့္ ေၾကျငာခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ’ ကို ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လက္ခံရရွိပါသည္။ 

အဆိုပါစာကုိ လက္ခံရရိွေၾကာင္း ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္စြပဲါ အတည္ျပဳသည့္ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း  
LIFT အေနျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား က ေပးပို႔သည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ 
ရွိေနမည့္ အသံမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။  အဆိုပါစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ အဓိက အခ်က္ 
မ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အေသးစိတ္ တင္ျပထားသည့္အတြက္ အခ်ိန္ေပးခဲ့မႈမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ခဲ့ၾကသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ တို႔ကို LIFT အေနျဖင့္ တန္ဖိုးထားပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း အလြန္တရာ တန္ဖိုးထား ေလးစား ပါသည္။  
အမွန္စင္စစ္ ၂ဝ၁၉ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ေန႔က ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္္ အျပန္အလွန္ နားလည္ေပးႏိုင္ရန္၊ ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ 
ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရမည့္္ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ား အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ သင္တို႔၏ စီမံခန္႔ခြသဲူမ်ားႏွင့္ 
အေရးပါသည့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္  ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရိွခဲ့ပါသည္။  

သိထားျပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ဇန္နဝါရီလအေစာပုိင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ အေရးပါသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ႏွင့္ 
အႀကိမ္မ်ားစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ယင္းမွ တဆင့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖိတ္ေခၚ ေဆြးေႏြးသည့္ အစည္းအေဝး ကို 
က်င္းပၿပီး အဆုံးသတ္ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေမးခြန္းေမးရန္ 
အခ်ိန္ကို တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုမွ်မက အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းရမည့္ အခ်ိန္ကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး ယခု အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းရန္ 
ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။  

အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားျဖစ္သည့္ မင္းလွ စီမံခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ 
ေနရာတြင္ LIFT အေနျဖင့္ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ႏွင့္ အေလးထားသံုးသပ္ကာ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။  ယင္းတြင္ က်ေရာက္ 
လာႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ စြန္႕စားရႏုိင္ေသာအေျခအေန အေသးစိတ္ ဇယားတြင္ က်ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ 
ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ စြန္႕စားရႏိုင္ေသာအေျခအေနမ်ားကို စီမံခန္႔ခြမဲႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္း ေရးဆြထဲားၿပီး 
ယင္းဇယားကို LIFT ရန္ပုံေငြ ႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔က သံုးသပ္ကာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေစရန္ ညႇိႏႈိင္းျပင္ဆင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  
အထူးသျဖင့္ မေကြးတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားနွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေသအခ်ာ သေဘာေပါက္ နားလည္ေစရန္၊ စီမံကိန္း၏ 
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ရည္မွန္းခ်က္ကို အျပည့္အဝ သေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ အတြက္ စီမံကိန္း လ်ာထား ေဒသအတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ား 
အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္မွာ အေရးႀကီးလွပါသည္။  

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ပါက အေရးပါသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ပိုမုိနားလည္ 
ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ပါသည္။  ထိုသို႔ ထိေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္း ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း 
ႏွင့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကို ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာ ႀကိဳတင္စီစဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္တုိ႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအတြက္ ထပ္ေလာင္း၍ စိတ္ခ်ေသခ်ာမႈရိွေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ စီမံကိန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကာအကြယ္မ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္းထားပါသည္ - 

၁။  ရပ္-သြား နည္းလမ္း- အေရးပါသည့္ အခ်က္မွာ ေျမယာ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရိွသူအား အမည္ေပါက္ေပးႏိုင္ရန ္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းဒီဇိုင္းတြင္ ‘ရပ္-သြား’ အခ်က္ကို ထည့္သြင္း 
သြားမည္ျဖစ္သည္။  ေျမယာ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္မႈ ရရိွေစရန္ ဦးတည္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အားလံုး ပါဝင္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ မရွိလွ်င္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြ႕ံျဖိဳးေစရန္ အတြက္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

၂။ အက်ိဳးဆုတ္ယုတ္မႈ/ထိခုိက္နစ္နစ္မႈ မရွိေစရ ဟူေသာ LIFT ၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ အဆိုျပဳလႊာ ေခၚယူျခင္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားတြင္ အားလံုးပါဝင္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ေျမယာျပန္လည္ခ်ထားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တိက် ရွင္းလင္း သည့္ 
မူဝါဒမ်ားအား ေရးဆြဲ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။  ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ေျမယာကိစၥ၏ အျငင္းပြားႏုိင္ေခ် ရွိသည့္ 
သေဘာသဘာဝကို နားလည္ၿပီး တရားဝင ္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ား သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္လိုသူ 
မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းကိုလည္း ေရးဆြမဲည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ LIFT အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပဋိပကၡ 
ဂရုျပဳ/ ပဋိပကၡမ်ားကို အေလးထားတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အည ီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္လ်က္ရွိပါသည္- 

၃။ ပဋိပကၡ ဂရုျပဳ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ - LIFT အေနျဖင့္ မိမိ၏စီမံကိန္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ပဋိပကၡ 
ဂရုျပဳ အႀကံေပးပုဂ ၢိဳလ္၏ အၾကံေပးမႈကို ရယူအသံုးျပဳရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

၄။ ပဋိပကၡ ဂရုျပဳမႈ အားေကာင္းေစျခင္းကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ အတြက္ စီမံကိန္း အဆုိျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းရန္ 
ဖိတ္ေခၚျခင္း- အလွဴရွင္အမ်ားအျပား ေထာက္ပံ႔ထားသည့္ ရန္ပံုေငြရရိွထားသည့္ LIFT ႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ လက္လွမ္းမီရရွိေရး ရန္ပုံေငြ (Access to Health) တို႔က အေရးပါသည့္ က႑သံုးခုျဖစ္ေသာ ၁) 
ရန္ပံုေငြမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ပဋိပကၡ ဂရုျပဳ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးျမွင့္ရန္ ၂) အတူလက္တြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည့္ 
မိတ္ဖက္မ်ား (Implementing Partners) အား ၄င္းတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး စီစဥ္ေရးဆြထဲားသည့္ 
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အေထာက္အကူမ်ားေပးရန္ ႏွင့္ ၃) အန္န္စီေအ ႏွင့္ တစ္ဖြ႔ဲခ်င္းစီ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ပစ္ခတ္တို္က္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ကို ေလးစားလိုက္နာရန္ တို႔အား အဓိကထား၍ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
အကူအညီေပးေရး အဆိုျပဳလႊာ ဖိတ္ေခၚျခင္းမ်ားကို ေၾကညာထားပါသည္။ 

သင္တို႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္တို႔ႏွင့္ အျခားသူမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးသည့္ေနာက္ LIFT က ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

၁။  လြတ္လပ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ စနစ္- ေျမယာဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အေသးစိတ္ 
စီစဥ္ထားၿပီး အဆိုပါတာဝန္ယူမႈရိွသည့္ စနစ္ျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။  ယင္းကိစၥကို အျမန္ဆံုး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၂။ ေဝဖန္ပုိင္းျခားသုံးသပ္မည့္ မိတ္ေဆြမ်ား- ပဋိပကၡ ကိစၥရပ္မ်ား ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြ႔ဲႏွင့္ LIFT ရန္ပံုေငြက တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ 

၃။ ပဋိပကၡ ဂရုျပဳ အႀကံေပးအုပ္စု- ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ထိုအုပ္စုကုိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ LIFT  
က ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားရိွ ပါဝင္ ပတ္သက္သူ 
မ်ားႏွင့္ အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား သင့္ေလ်ာ္သလို က်င္းပႏိုင္ရန ္ ေမွ်ာ္မွန္း 
ထားသည္။ 

LIFT  အလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္ ရန္ပုံေငြ စီမံခန္႔ခြမဲႈရံုး ကိုယ္စား၊ LIFT ရန္ပံုေငြ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား တိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္လာျခင္းႏွင့္ LIFT  ႏွင့္ ထပ္မံ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ အာရုံစိုက္ကာ စဥ္းစား 
ေပးျခင္း အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ 

ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ယံုၾကည္ပါသည္။ 

 

ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ 

 

 

Katy Webley  

Fund Director 

LIFT 
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အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေရးသားထားသည့္ တိက်သည့္ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖမ်ား- 

LIFT မွ ေျဖဆိုရန္ ေမးခြန္းမ်ား -  

၁။ ၂ဝ၁၈ VFV ဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ LIFT ၏ ရပ္တည္မႈက မည္သို႔ျဖစ္သနည္း။ 

LIFT  ၏ အေျဖ - ၂ဝ၁၈ VFV ေျမယာ ဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ LIFT ၏ ရပ္တည္မႈမွာ   ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ လိပ္စာ https://www.lift-fund.org/news/lift-and-land  တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ထံသုိ႔ LIFT ရန္ပံုေငြ ဘုတ္အဖြဲ႔ အလွဴရွင္မ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုး 
ေပးပို႔သည့္ စာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေထာက္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ဗီြအက္ဖ္ဗြီ 
ေျမယာ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ထားပါသည္။  LIFT က အဆိုပါ 
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ 
ထိုအေၾကာင္းအရာကို ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး ႏွင့္ MOALI ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ 
https://www.facebook.com/MOALInews/videos/367225094070583/  တြင္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။  

၂။ LIFT အေနျဖင့္ VFV ေျမယာ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အားေပးျခင္းျဖင့္ အျခား 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ လယ္သမားမ်ားအေပၚတြင္ က်ေရာက္လာမည့္ ႀကီးမားသည့္ ေျပာင္းျပန္ သက္ေရာက္မႈ 
ကို ဟန္႔တားကာကြယ္ရန္ မည္သည့္ ဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ထားသနည္း။ 

LIFT ၏ အေျဖ - စီမံကိန္း၏ အထူးအာရံုစိုက္မႈမွာ ေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးခံရသူမ်ားက ၄င္းတို႔ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ 
တာဝန္မ်ားကို မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတ့ာသည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္လည္ ေပးအပ္သည့္ ေျမယာ ကိစၥမ်ားေပၚတြင္ 
အာရံုစုိက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။  မင္းလွ ကိစၥမွာ တမူထူးျခားသည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထင္ျမင္ယူဆၿပီး 
တကမၻာလံုးတြင္ ပံုတူ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ပံုစံ ဟု ရႈျမင္၍ မရပါ။  ႏိုင္ငံတဝွမ္း VFV ေျမယာဥပေဒကုိ မ်က္လံုးစံုမွိတ္၍ 
က်င့္သံုးရန္ ဟူေသာ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းနည္း ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မေထာက္ခံပါ။ ထုိ႔အတူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရပ္တည္မႈကိုလည္း 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္မ်ား (MOALI)ကို ေသခ်ာစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား 

၁။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ MOALI က “စီမံကိန္း ဒီဇုိင္းပံုစံကုိ ကနဦး တာဝန္ယူမည့္ ညွိႏုိင္းေရး က႑ ကုိ  တာဝန္ယူ၍ 
ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေနရာ ယူမည္လား” 

LIFT ၏ အေျဖ- မွန္ကန္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤအခ်က္မွာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေရးပါ 
သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။  ေျမပံုေဖာ္ထုတ္ေရးဆြျဲခင္း ႏွင့္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ MOALI က တာဝန္ရွိသည့္ အဖြ႔ဲအစည္း ျဖစ္သည့္အတြက္  ထို က႑တြင္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
သင့္ေတာ္ၿပီး စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈ ရွိေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

https://www.lift-fund.org/news/lift-and-land
https://www.facebook.com/MOALInews/videos/367225094070583/
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၂။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီတြင္ “ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (General Administration 
Department, GAD) အရာရိွက ဥကၠဌ ျဖစ္ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားအျပင္ အရပ္ဘက္္ လူမႈ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ လယ္သမား 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား” ပါဝင္ပါသလား။ 

LIFT  ၏ အေျဖ- အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန သည္ ၿမိဳ႕နယ္၏ ေန႔စဥ ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံေရးရာ ကိစၥအဝဝ 
အတြက္ တာဝန္ရိွပါသည္။  GAD ကို လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ 
(Land Acquisition and Reinvestigation Committee, LARC ) ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဥကၠဌျဖစ္သည့္ အျပင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီတြင္ လည္း ဥကၠဌ အျဖစ္ဦးေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို GAD မ ွ ေသခ်ာစြာ သိရွိၿပီး တာဝန္ယူမႈရိွေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ 
ေကာ္မတီတြင္ နယ္ပယ္စံုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ အေတြးအျမင္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်ေစၿပီး အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တည္းမွ 
ႀကီးစိုးခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းကို ဟန္႔တားႏိုင္မည္ ဟု ကၽြန္ုပ္တို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။  

၃။ တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနမ်ား (Department of Agriculture, DOA) ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လယ္ယာေျမ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန (Department of Agricultural Land Management and Statistics၊ DALMS ) တို႔က 
အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား ျဖစ္မည္လား။ 

LIFT  ၏ အေျဖ - မွန္ကန္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ  လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တို႔တြင္ ထို အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
အခန္းက႑ကို ထင္ဟပ္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

၄။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ က MOALI တုိင္းေဒသႀကီးရံုးမ်ားတြင္ အေျခစုိက္မည္လား။ 

LIFT  ၏ အေျဖ - မွန္ကန္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တာဝန္ရွိသည့္ ဦးေဆာင္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆံုဆက္ဆံ၍ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။  အဆိုပါ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔မ်ားအတြင္း အျပဳအမူမ်ား၊ 
ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ေျပာင္းလဲရာတြင္ ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း တို႔တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွႏိုင္ေၾကာင္း 
သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္။ 

၅။  GAD ႏွင့္ DALMS တို႔မွာ ႏုိင္ငံတဝွမ္း ျပည္သူမ်ားထံမွ ေျမယာသိမ္းသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အလြန္ ထင္ရွား 
ေက်ာ္ၾကားသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ေျမယာ ေနရာခ်ထားေရး ႏွင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ 
တို႔ကို ေျဖရွင္းရန္ အေကာင္းဆံုး အစီအစဥ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသလား။ 

LIFT  ၏ အေျဖ -  ဤစီမံကိန္းတြင္ အစိုးရသည္ အေရးပါသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ LIFT က MOALI 
ႏွင့္ ဆက္လက္၍ နီးကပ္စြာ လုပ္ကိုင္ပါမည္။  အမူအက်င့္မ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို 
ေျပာင္းလဲရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေျမယာ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း အတြက္ 
တာဝန္ရိွသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရိွေၾကာင္း LIFT က ေတြ႔ရွိထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း LIFT အေနျဖင့္ 
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ေျမယာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ တရားဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 
ဤစီမံကိန္း သာမက ႏိုင္ငံတဝွွမ္းရွိ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင္႔ 
အတူလက္တြဲ လုပ္ကိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
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