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မာတိကာ
နိဒါန္း

စာ-၄

အပိုင္း(၁) ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေျခခံမူ၊ လမ္းညြန္မႈမူေဘာင္ႏွင့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

စာ-၆

အခန္း(၁) ရည္ရြယ္ခ်က္

စာ-၆

အခန္း(၂) အေျခခံမူ

စာ-၇

အခန္း(၃) လမ္းညြန္မႈမေ
ူ ဘာင္

စာ-၈

အခန္း(၄) အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

စာ-၉

အပိုင္း (၂) ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွငအ
့္ ုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း

စာ-၁၂

အေျခခံသေဘာတရား
အခန္း(၁) ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ျ္ ခင္းႏွင့္ပိုင္ဆို္င္မႈသတ္မွတ္ျခင္း

စာ-၁၂

အခန္း(၂) ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္း

စာ-၁၃

အခန္း(၃) ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း

စာ-၁၄

အခန္း(၄) ေျမခြန္သတ္မွတ္ျခင္း

စာ-၁၅

အခန္း(၅) ေျမခြဲေ၀ျခင္း

စာ-၁၆

အခန္း(၆) ေျမလက္ခံရရွိျခင္း

စာ-၁၇

အခန္း(၇) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေျမဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား

စာ-၁၈

အခန္း(၈) ေျမေတာင္းခံျခင္း

စာ-၁၈

အခန္း(၉) ေျမအသံုးျပဳခြင့္ရုတ္သိမ္းျခင္း

စာ-၁၉

အခန္း(၁၀) ေျမဆိုင္ရာအခြင့္အေရးျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္း၊

စာ-၂၀

ေျမေနရာအစားထိုးေပးျခင္း၊ ေျမျပန္လည္ေ၀ငွေပးျခင္း၊
အခန္း(၁၁) လူဦးေရတိုးပြားျခင္း၊ သိပ္သည္းျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း

စာ-၂၁

အခန္း(၁၂) နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္ျခင္း

စာ-၂၁

အပိုင္း(၃) ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ချြဲ ခင္း

စာ-၂၃

အေျခခံသေဘာတရား
အခန္း(၁) ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင္႔အတန္းအစားသတ္မွတ္ျခင္း

စာ-၂၃

အခန္း(၂) ေျမအသံုးခ်ျခင္း

စာ-၂၄

အခန္း(၃) ေျမအသံုးခ်မႈေျပာင္းလဲျခင္း

စာ-၂၅

အခန္း(၄) ေျမငွားရမ္းျခင္း

စာ-၂၅

အခန္း(၅) ေျမအသံုးျပဳမႈညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

စာ-၂၆

အခန္း(၆) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းယႏၱရား

စာ-၂၇
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အခန္း(၇) စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွငဆ
့္ ိုင္ေသာေျမကိုစီမံျခင္း

စာ-၂၈

အခန္း(၈) အၾကီးစားစိုက္ပ်ိဳးျခံ၊ ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားအသံုးျပဳေသာေျမကိုစီမံျခင္း

စာ-၂၈

အခန္း(၉) ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

စာ-၂၉

အခန္း(၁၀) တစ္ခုထက္ပိုမို၍အသံုးျပဳေနေသာေျမဧရိယာ

စာ-၃၀

အခန္း(၁၁) ေရေ၀ေရလဲေဒသစီမံခန္႔ခဲြျခင္း

စာ-၃၁

အခန္း(၁၂) အထြဋ္အျမတ္ထားေသာေနရာကာကြယ္ျခင္း

စာ-၃၂

အခန္း(၁၃) ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာေျမေနရာမ်ားအတြက္ကာကြယ္ျခင္း

စာ-၃၂

အခန္း(၁၄) ရင္းႏွီးျမဴပ္ႏွံျခင္း

စာ-၃၃

အပိုင္း(၄) ျမိဳ႕ျပႏွင္႔ေက်းလက္ေျမအသံုးျပဳမႈစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

စာ-၃၅

အေျခခံသေဘာတရား
အခန္း(၁) ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္

စာ-၃၅

အခန္း(၂) ၿမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း

စာ-၃၆

အခန္း(၃) ျမိဳ႕တြင္းႏွင့္အႏၱရာယ္ရွိေသာေဒသမ်ားကိုစီမံခန္႔ခဲြျခင္း

စာ-၃၆

အခန္း(၄) အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေျမမ်ားႏွင့္အျခားေသာျမိဳ႕ျပေျမမ်ားကို

စာ-၃၇

အမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္အကာအကြယ္ေပးျခင္း
အခန္း(၅) ျမိဳ႕ျပစိုက္ပ်ိဳးေရး

စာ-၃၈

အခန္း(၆) ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္

စာ-၃၈

အခန္း(၇) ေက်းရြာနယ္နိမိတတ
္ ိုင္းတာသတ္မွတ္ျခင္း

စာ-၃၉

အခန္း(၈) ေက်းရြာေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္

စာ-၄၀

အပိုင္း(၅) ေျမအဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာယႏၱရားတည္ေထာင္ျခင္း

စာ-၄၂

အေျခခံသေဘာတရား
အခန္း(၁) ေဒသအဆင့္၊ ျပည္နယ္-ျပည္ေထာင္စုအလိုက္စီမံခန္႔ခဲြမႈမူေဘာင္သတ္မွတ္ျခင္း

စာ-၄၂

အခန္း(၂) ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

စာ-၄၃

အခန္း(၃) ေျမဆိုင္ရာတရားေရးစနစ္တည္ေထာင္ျခင္း

စာ-၄၄

အခန္း(၄) ေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း

စာ-၄၅

အခန္း(၅) ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ

စာ-၄၇

အပိုင္း(၆) သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ေျမပံုေရးဆဲျြ ခင္း

စာ-၄၈

အေျခခံသေဘာတရား
အခန္း(၁) သုေတသနျပဳျခင္း

စာ-၄၈

အခန္း(၂) ေျမပံေ
ု ရးဆြျဲ ခင္း

စာ-၄၀

အခန္း(၃) ေျမသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

စာ-၅၀
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အပိုင္း(၇) တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

စာ-၅၁

အေျခခံသေဘာတရား
အခန္း(၁) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

စာ-၅၁

အခန္း(၂) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္၊ အသံုးျပဳခြင့္၊

စာ-၅၃

ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္မ်ား
အခန္း(၃) မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင၊့္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္

အပိုင္း(၈) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတုံ႔ျပန္မႈမ်ား

စာ-၅၃

စာ-၅၅

အေျခခံသေဘာတရား
အခန္း(၁) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ

စာ-၅၅

အခန္း(၂) သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္မ်ားတုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္စီမံေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း

စာ-၅၆

အခန္း(၃) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲမႈ

စာ-၅၇

အပိုင္း(၉) တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊

စာ-၅၉

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ျခင္း။
အေျခခံသေဘာတရား
အခန္း(၁) သင္တန္းေပးျခင္း၊ စြမ္းရည္မ်ားျမွင့္တင္ျခင္း

စာ-၅၉

အခန္း(၂) အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

စာ-၆၀

အခန္း(၃) ေစာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း

စာ-၆၀

အခန္း(၄) မူ၀ါဒအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း

စာ-၆၁

အပိုင္း(၁၀) အေထြေထြ

စာ-၆၃

၁၀.၁။ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာေပၚလစီ

စာ-၆၃

၁၀.၂။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာေပၚလစီ

စာ-၆၃

၁၀.၃။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာေပၚလစီ

စာ-၆၄

၁၀.၄။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာေပၚလစီ

စာ-၆၄
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နိဒါန္း
ကရင္နီျပည္သည္

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ

ျပည္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္သာမက

ေရွးပေ၀သဏီကပင္

ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာၾကီးမားစြာတည္ရွိခဲ့သည္။ တိုင္းတစ္ပါးမ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လူမ်ိဳးျခားမ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားအဆက္ဆက္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ား
သည္ ကရင္နီျပည္အေပၚသို႔သက္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ပဲ ကရင္နီျပည္ရွိအၾကီးအကဲမ်ားသည္ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ
ေျမ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏင
ွ ့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္၊ ထိ္န္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။

ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း

မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ

လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအလိုက္ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေျမ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏင
ွ ့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို
ရိုးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္မ်ားအသံုးျပဳ၍

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲလာခဲ့ၾကသည္မာွ

ယေန႔ထိတိုင္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးမရရွိမွီအခ်ိန္ထိ ကရင္နီျပည္သည္ လြတ္လပ္ေသာျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္
တည္ရွိေနျပီး ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ခ့ၾဲ ကပါသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရရွိျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အဆက္ဆက္
တို႔သည္ ကရင္နီျပည္ရွိ ေျမ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္နယ္နိမိတ္မ်ားကို နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား၊
အတင္းအဓမၼ

လုယူသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။

ယခင္က

ကရင္နီျပည္ရွိဌာေန

တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ၊ မိမိတို႔ႏွငသ
့္ က္ဆို္င္ေသာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေျမႏွငသ
့္ ဘာ၀
အရင္းအျမစ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္၊ စီမံခန္႔ခဲြခင
ြ ႏ
့္ င
ွ ့္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဖိႏပ
ိွ ္အုပ္ခ်ဳပ္သူ
မ်ားအဆက္ဆက္တို႔၏
ဆံုးရံႈးျခင္းမ်ားႏွင့္

ဖိႏပ
ိွ မ
္ ယ
ႈ ႏၱရားမ်ားေၾကာင့္

ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။

၎တို႔၏ေျမ၊

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား

သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္နယ္နိမိတ္မ်ား
ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္အသံုးျပဳလာခဲ့ေသာ

ရိုးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္မ်ားသည္လည္း အသိအမွတ္ျပဳမႈမခံရျခင္း၊ ၎တို႔ထိန္းသိမ္းစီမံခန္႔ခဲြထားေသာ
ေျမႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားသည္လည္း
မ်ား၏ ေျမဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို
မ်ားမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္

အတင္းအဓမၼသိမ္းဆည္းမႈမ်ားခံေနရျခင္း၊

ဌာေနတိုင္းရင္းသား

အျပည့္အ၀အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈကိုထိခိုက္ေစရံုမွ်မက

ဂုဏ္သိကၡာ

ရွိစာြ ျဖင့္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္ရွိ လူထုအေျချပဳအရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြဲမ
႔ ်ားသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွစတင္၍
ကရင္နီျပည္ရွိ ကရင္နီအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေျမ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏင
ွ ့္ နယ္နိမိတဆ
္ ိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား
အျပည့္အ၀ ခံစားရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ကရင္နီျပည္ရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့
ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈကအ
ို ေျခခံေသာ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒေရးဆြျဲ ခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ

ျမိဳ႕နယ္အသီးသီး၊
4

ေက်းရြာအုပ္စုအသီးသီးသို႔

သြားေရာက္၍

ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
ကရင္နီေျမမူ၀ါဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္း၊ အၾကံဥာဏ္မ်ား
ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ကရင္နီျပည္ရိွ လူထုအေျချပဳအရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကရင္နီ
ျပည္နယ္အေျခစိုက္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ကရင္နီျပည္ရွိ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ ညွိႏႈိင္းတိုင္းပင္ျခင္း၊ အၾကံဥာဏ္မ်ား
ရယူျခင္းမ်ားကို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး

ဤမူ၀ါဒေရးဆြအ
ဲ ေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

မ်ားကို စတင္ခဲ့သည္။
ဤမူ၀ါဒသည္

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္

လမ္းညြန္မႈေပးႏုိင္ရန္အတြက္သာမက

လက္ရွိတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ရင္ဆို္င္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေျမ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ
ႏွင့္

သဘာ၀အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးဆံုးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္

ေစႏို္င္ရန္အတြက္

လမ္းညြန္မႈျပဳႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

မူလေျမအခြင့္အေရးမ်ားျပည္လည္ခံစားရရွိ

ဤကရင္နီေျမမူ၀ါဒသည္

ကရင္နီအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္

ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အ၀ရရွိႏိုင္ေစရန္၊ အမ်ိဳးသား
စားနပ္ရိကၡာလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈတုိးျမွင့္လာေစရန္ႏွင့္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

ေျမ၊

သားငါး၊

သစ္ေတာႏွင့္

သဘာ၀သယံဇာတ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခဲြမမ
ႈ ်ား တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ဤမူဝါဒသည္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေျမဆိုင္ရာအေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ႏွင့္ ဆႏၵသေဘာအေလ်ာက္ျပဳလုပ္ေသာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားတို႔ႏွင့္အညီ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္
သူမ်ား၊

လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္

သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္
ဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈ

ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား၏

ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္

လူ႔အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ခံစားရရွိမႈ၊

သားငါး၊

အကာအကြယ္ေပးထားသည့္အျပင္

ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။

လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈ၊

ေျမ၊

ထို႔အျပင္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

သစ္ေတာ၊
လူမႈေရး

လူမႈတရားမွ်တမႈ၊
ေဂဟစနစ္မ်ား

ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္ေသာ အနာဂတ္လမ
ူ ၀
ႈ န္းက်င္တည္ရွိႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ေျမအုပခ
္ ်ဳပ္စမ
ီ ံမႈစနစ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤမူ၀ါဒေနာက္ဆံုးအေခ်ာသတ္ျခင္းႏွင့္ ကရင္နီျပည္၏ ဘံုေျမမူ၀ါဒအျဖစ္အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ျခင္းကို
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္မွ(၅)ရက္ေန႔အထိ ကရင္နီျပည္၊ ဒီးေမာ့ဆိုျမိဳ႕တြင္ (၂)ရက္တာျပဳလုပ္က်င္းပ
ခဲ့သည့္္ ကရင္နီေျမအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (Karenni Land Seminar) ၌ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္အသီးသီး
မွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအရပ္ဖက္
လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံႏိုင္ငံေရးပါတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလႏွင့္ျပင္ပမွ
ေလ့လာသူမ်ား စုစုေပါင္း(၁၇၅)ဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျပီး အတည္ျပဳျခင္းျပဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အပိုင္း(၁) ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေျခခံမူ၊ လမ္းညြန္မႈမူေဘာင္ႏွင့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
အခန္း(၁) ရည္ရြယ္ခ်က္
၁.၁.၁။ ကရင္နီျပည္ရွိ ေျမႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္ကိုအမွီျပဳ၍ အသက္ရွင္ရပ္တည္အသံုးျပဳေနေသာ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းျဖင့္
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေသာသူမ်ား၊ သစ္ေတာကိုမီွခိုေနထိုင္အသံုးျပဳေသာသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု
မ်ားအားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္

က်ယ္ျပန္႔သည့္

လူထုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပဲြမ်ားက်င္းပ၍

နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို

၄င္းတို႔၏

ေျမ၊

အမွန္တစ္ကယ္လံုေလာက္ေသာ

အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားအားလံုးပါ၀င္၍ စစ္မွန္သည့္သေဘာထားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ
ထင္ဟပ္မႈရွိသည့္ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒတစ္ရပ္ ေရးဆြျဲ ပင္ဆင္ႏိုင္ရန္၊
၁.၁.၂။ ကရင္နီျပည္သူလူထုတိုင္းသည္

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ရွင္သန္ေနထိုင္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳ

ႏိုင္ရန္လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို လူမတ
ႈ ရားမွ်တမႈရွိစာြ အလံု
အေလာက္ရယူပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာစီမခ
ံ န္ခ
႔ ြခ
ဲ ြငပ
့္ ိုင္ခင
ြ ့္ရရွိေစရန္၊
၁.၁.၃။ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊
တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ လူမႈတရားမွ်တမႈႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာေလးစားလိုက္နာမႈရွိေသာ ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈလုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားထြန္းကားလာေစရန္၊
၁.၁.၄။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈျဖင့္

အနာဂတ္ကရင္နီမ်ိဳးဆက္မ်ား၏

ေျမအခြင့္အေရးမ်ား

ယုတ္ေလ်ာ့ပ်က္စီးေစျခင္းမရွိေစေရးအတြက္ ကရင္နီျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္၊ အသံုးခ်ခြင့္၊ စီမံ
ခန္႔ခဲြခြင့္မ်ားကို ကရင္နီလူထုမ်ား၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္
ဖြဲ႔စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းအာမခံေပးထားရန္။
၁.၁.၅။ ကရင္နီျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို အသိ
အမွတ္ျပဳ၊ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ေျမမူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အသစ္
ေရးဆြျဲ ခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို ၾကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္
သည့္ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္၊
၁.၁.၆။ ကရင္နီျပည္၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမ၊ႈ လံုျခံဳမႈႏွင့္အစားအစာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၊ လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈႏွင့္ ေျမ
အခြင့္အေရးမ်ားလံုျခံဳမႈတို႔အတြက္ ကရင္နီျပည္ရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ေျမစီမံမႈအေလ့အထေကာင္းမ်ား
ကို ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေျမအခြင့္အေရးဆံုးရႈံးသူမ်ားအတြက္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ မူလေျမအခြင့္အေရးမ်ား
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အျပည့္အ၀ျပန္လည္ရရွိခံစားႏိုင္ေရးတို႔အတြက္

ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္

ေဒသ၏စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျပင္

ႏိုင္ငံတကာရွိ အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊
၁.၁.၇။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးႏွင့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈရရွိေစ

ေရး၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္
တုံ႔ျပန္စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္ေကာင္းမ်ားေပၚထြန္းလာေစရန္၊

အခန္း(၂) အေျခခံမူ
၁.၂.၁။ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ကရင္နီျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုးသည္ ေျမ၊ သစ္ေတာ၊ ေရ၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို လြတ္လပ္ေသာ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြခ
ဲ ြင၊့္ ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊
၁.၂.၂။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေျမအခြင့္အေရးဆံုးရႈံးသြားေသာ ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာရသူမ်ား၏ မူလေျမဆိုင္ရာအခြင့္
အေရး

ျပန္လည္ရရွပ
ိ ိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္ရွိရန္ႏွင့္

ဆံုးရွံးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္

ႏိင
ု ္ငံတကာရွိ

အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္၊
၁.၂.၃။ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ တရားေရးစီရင္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ကို
တည္ေထာင္၍ တရားမွ်တေသာဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုလက္လွမ္းမီွႏိုင္ရန္၊
၁.၂.၄။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား၏ ေျမဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀လက္လွမ္းမွီ
ခံစားရရွိႏိုင္ရန္၊
၁.၂.၅။ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
စာခ်ဳပ္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံလုပ္ေဆာင္ရန္။
၁.၂.၆။ လူ႔အခြင့္အေရးရရွိခံစားျခင္း၊ လူမႈတရားမွ်တမႈရရွိျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းလြတ္ျခင္း၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ
အျပည့္ျဖင့္ေျမလက္ခံရရွိျခင္း၊

လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈ၊

ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္မႈႏွင့္ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊
က်ားမေရးရာသာတူညီမွ်မႈ၊

တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္သာတူညီမွ်မႈ၊

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈွႏွင့္

တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊

အစားအစာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခင
ြ အ
့္ ာဏာႏွင့္

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊

စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈ၊

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

စဥ္ဆက္မျပတ္

တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈတို႔ကို အားေကာင္းေစမည့္ ဖက္ဒရယ္အႏွစ္သာရျပည့္၀ေသာ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒျဖစ္လာေစရန္။
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အခန္း(၃) လမ္းညြန္မႈမူေဘာင္
၁.၃.၁။ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲ
ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမ်ားႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို
ကရင္နီေျမမူ၀ါဒႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁.၃.၂။ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္း ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ၊ လူမႈတရားမွ်တမႈ၊ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ တန္းတူႏွင့္သာတူညီမွ်
မႈ၊ လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈတို႔အတြက္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာရွိ လူ႔အခြင္႔အေရးစံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္
ေျမႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုအေျခခံ၍ ခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁.၃.၃။ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

ရိုးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားကို

ဥပေဒျဖင့္

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ား၊

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁.၃.၄။ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားကို ဗဟို
ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏင
ွ ့္

ခ်ဳပ္ကိုင္လြမ္းမိုးမႈမရွိသည့္

ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္မႈႏွင့္

ကိုက္ညီမႈရွိရန္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁.၃.၅။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ထိရွလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားသည္ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀
အရင္းအျမစ္မ်ား စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြျဲ ခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင၊့္ အသံုးခ်ခြင့္မ်ားကို
အျခားေသာသူမ်ားကဲသ
့ ို႔ တန္းတူအခြင့္အေရးခံစားခြငရ
့္ ရွရ
ိ န္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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အခန္း(၄) အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
၁။ ေျမ ဆိုသည္မွာ ေျမသီးသန္႔တစ္ခုတည္းကိုသာမဟုတ္ဘဲ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာဆက္ႏြယ္ေသာ အရာမ်ားကို
ဆိုလိုသည္။
၂။ ေျမအခြင့္အေရး ဆိုသည္မွာ ေျမကို အသံုးခ်ခြင့္တစ္ခုတည္းသာမကဘဲ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အရင္း
အျမစ္မ်ားကိုအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္၊ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ ယံုၾကည္
မႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝခံစားရရွိႏိုင္ခြင့္ကို ဆိုလိုသည္။
၃။

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ

ဆိုသည္မွာ

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား

မိမိတို႔ကိုယ္တို္င္နားလည္ေသာ

တတ္သိပညာႏွင့္ ၎ကိုက္ညီသည့္နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိမိတို႔၏ ေျမ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏင
ွ ့္
နယ္နိမိတမ
္ ်ားကို လြတ္လပ္မႈ၊ နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳေလးစားမႈႏွင့္ လူမႈတရားမွ်တမႈမ်ား
အေျခခံ၍ စီမံခန္႔ခဲြေသာစနစ္ကို ဆိုလိုသည္။
၄။ ကရင္နီျပည္ေျမဗဟိုေကာ္မတီ ဆိုသည္မွာ ကရင္နီျပည္ေျမမူ၀ါဒအရဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းကို ဆိုလို
သည္။
၅။ ေျမ၀န္ၾကီးဌာန ဆိုသည္မွာ ကရင္နီေျမဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေျမ၀န္ၾကီးဌာနကိုဆိုလိုသည္။
၆။ ရိုးရာဓေလ့ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအဖြ႔ဲ ဆိုသည္မွာ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒအရ ေျမ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ရိုးရာ
ဓေလ့ဆိုင္ရာေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြဲ႔ကိုဆိုလို
သည္။
၇။ အစိုးရေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအဖြ႔ဲ ဆိုသည္မွာ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒအရ ေျမ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေျမႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းကို ဆိုလိုသည္။
၈။ လြတ္လပ္ေသာေျမတရားစီရင္ေရးစနစ္ ဆိုသည္မွာ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒအရ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခြင့္
အေရးရရိွခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထား
ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ဆိုလိုသည္။
၉။ အေျခခံေျမအခြငအ
့္ ေရး ဆိုသည္မွာ ေျမပိုင္ဆိုင္သူသာမက ေျမကိုမပိုင္ေသာ္လည္း ေျမကိုအမွီသဟဲျပဳျပီး
ရွင္သန္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနရသူမ်ား၏ အခြငအ
့္ ေရးကို ဆိုလိုသည္။
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၁၀။ ေဘးအႏၱရယ္ရွိေသာေျမ ဆိုသည္မွာ အမိႈက္ပံု၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား အမိႈက္ စြန္႔ပစ္မႈ၊ စစ္ပဲြ၊ မိုင္းအႏၱရယ္၊
သတၱဳလုပ္ငန္း၊ စိုကပ
္ ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အႏၱရယ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
၁၁။

ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာအုပ္စု

ရုပ္ပိုင္းႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ဆိုသည္မွာ

ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့က်င့္ထံုးမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ျဖစ္တည္မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

က်ား/မ

ျဖစ္တည္မႈေၾကာင့္ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးဆိုငရ
္ ာ အဟန္႔အတားမ်ား
ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးယံၾု ကည္ခ်က္ေၾကာင္ေ
့ သာ္လည္းေကာင္း

အျခားေသာသူမ်ားကဲ့သို႔

လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ေျမအခြင့္အေရးလက္လွမ္းမွီခံစားႏိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ခြင့္
မ်ား ကန္႔သတ္ခ်န္လွပ္ထားျခင္းခံေနရေသာသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
၁၂။ မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင၊့္ အသံုးျပဳခြင့္ ဆုိသည္မွာ ေျမကိုအသံုးခ်လုပ္ကိုင္ေနေသာ
ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားတစ္ဦးဦးသည္

ေျမကိုတိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္သည့္

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သည့္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
အျငင္းပြားဖြယ္ရာကင္းသည့္ေျမေနရာတြင္

မည္သူမွ်

လုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊

တိမ္းေရွာင္ေနရေသာဒုကၡသည္မ်ား(Refugees)မွျဖစ္ေစ၊

အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

လုပ္ကိုင္စားေသာက္ျခင္းမရွိေသးသည့္
ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ေနရပ္စြန္႔ခာြ ထြက္ေျပး

ျပည္တြင္းတိမ္းေရွာင္ဒုကၡသည္

(Internally

Displaced Persons-IDPs)မ်ားမွ ျဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အျခားေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား
ျဖစ္ေစ အျငင္းပြားမႈကင္းေၾကာင္းထင္ျမင္ရသည့္ ေျမေနရာသစ္တြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနျခင္းကို ဆိုလုိ
သည္။
၁၃။

တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဆိုသည္မွာ

ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ၏

စီးပြားေရးႏွင္႔

လူ႔အခြင့အ
္ ေရးဆိုင္ရာလမ္းညြန္အေျခခံမူမ်ား (UN Guideline principles on business and human rights)
ကုိ အေျခခံ၍အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆိုလိုသည္။
၁၄။ ႏိင
ု ္ငံတကာရွိအေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင္႔အေရးယႏၱရားမ်ားျဖစ္
ေသာ လူ႔အခြင္႔အေရးေၾကျငာစာတမ္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားအဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အမွတ္ ၁၆၉ (ILO-C.169)၊ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသားႏွင့ႏ
္ ိုင္ငံေရး
အခြငအ
့္ ေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊

ဇီ၀မ်ိဳးကြဆ
ဲ ိုင္ရာညီလာခံ၊

ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာႏွငလ
့္ ယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး

အဖြ႔၏
ဲ
အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာလံုျခံဳစိတ္ခ်ေရးဆိုင္ရာ ေျမယာ၊ သားငါးႏွငသ
့္ စ္ေတာမ်ားလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အားစီရင္
အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းလမ္းညြန္ခ်က္မ်ား (FAO's VGGT Guidelines) စေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

မွတ္ခ်က္။

။ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာရွအ
ိ ေကာင္းဆံးု လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားဟုဆရ
ုိ ာတြင္

1. UN Basic Principle and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement
ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ႏွင္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ေျပာင္းေရႊ႕မႈအတြက္
လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
2. FAO's The Voluntary Guidelines on Land Governance of Tenure
ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာအဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာလမ္းညြန္ခ်က္မ်ား
3. The UN Basic Principles on Remedy and Reparation
ကုစားမႈႏင
ွ ျ့္ ပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးမႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏အေျခခံမူမ်ား
4. The UN Guiding Principles on Business and Human Rights
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏လမ္းညြန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား
5. ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စု ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အမွတ္ (၁၆၉)
Indigenous and Trible Peoples Convention (ILO-C.169)
6. စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈအခြင္႔အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
7. လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈပဋိညာဥ္ပါအေျခခံမူ
Humanitarian Principles
8. အာဆီယံလူအခြင့္အေရးပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္
Asean Human Rights Charter
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အပိုင္း(၂) ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း
အေျခခံသေဘာတရား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

လက္ရွိေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊

ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စမ
ီ ျံ ခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ရွင္းလင္းမွ်တေသာ၊

တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံေသာ ယႏၱရားမရွိေသးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွငပ
့္ တ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈ
မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္းတိက်ေသာ၊ တာ၀န္ယူ
တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းယႏၱရားမ်ားကို ဤမူ၀ါဒတြင္တည္ေဆာက္၍ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စမ
ီ ျံ ခင္းႏွငပ
့္ တ္သက္၍ အခ်က္(၂)ခ်က္ျဖင့္
အေျခခံသတ္မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၁။ ရိုးရာဓေလ့အရအုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း
၂။ ကရင္နီအစိုးရမွအုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း

အခန္း(၁) ေျမပိင
ု ္ဆိုင္ျခင္းႏွငပ
့္ ိုင္ဆို္င္မႈသတ္မွတ္ျခင္း
အေျခခံမူ
ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ေျမ
ကိုပိုင္ဆို္င္ခင
ြ ့္မရွိေသးဘဲ

အားလံုးေသာေျမမ်ားသည္

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္မပ
ွ င
ုိ ဆ
္ င
ုိ ထ
္ န
ိ း္ ခ်ဳပ္ထားေနသည္ကေ
ုိ တြရ
႔ ိွ

ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားမ်ားသည္ ေျမကိုအကန္႔အသတ္မရွိပိုင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုငခ
္ ြင့္
မ်ားကို

အလြသ
ဲ ံုးစားမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္

လူမႈစီးပြား၊

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္ႏင
ွ ့္သက္ဆိုင္ရာေဒသမွ

ျပည္သူလူထုမ်ား၏

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကိုမ်ားစြာထိခိုက္နစ္နာေစပါသည္။

ထို႔အျပင္

သက္ဆိုင္ရာေဒသမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေခတ္အစဥ္အဆက္ထိန္းသိမ္းလာခဲ့ေသာ
၄င္းတို႔၏ ေျမမ်ားကိုလည္း လုယူပိုင္ဆိုင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေျမပိုင္ဆို္င္ျခင္းႏွင့္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈသတ္မွတ္ျခင္းႏွငပ
့္ တ္သက္၍

မူ၀ါဒခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၁.၁။

ေျမအနိမ့္ဆံုးႏွင့္

အျမင္႔ဆံုးပို္င္ဆိုင္မႈကိုသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္

မွတ္တမ္းမ်ားထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းႏွင့္

ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ၊

ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ုိ မ
္ မ
ႈ တ
ွ တ
္ မ္းတင္ျခင္း၊

တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊

ေဒသခံဌာေနျပည္သူမ်ား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္ေသာ ၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသေဘာတူညီမႈရယူျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ကိုၾကိဳတင္တည္ေထာင္သတ္မွတ္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၁.၂။ ဤမူ၀ါဒအရ ေျမအနိမ့္ဆံုး၊ ေျမအျမင့္ဆံုးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ ဤမူ၀ါဒႏွင္႔ကိုက္ညီမႈမရွိ
သည့္ ယခင္ရွိႏွင့္ျပီးသားျဖစ္ေသာေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္စိစစ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္
ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္။
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၂.၁.၃။

ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ခ
္ ြင့္ရွိေသာေျမပိုင္ရွင္မ်ားအား

ေျမမ်ားျပင္ပသို႔ေရာင္းခ်ျခင္း၊

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

ေဂဟစနစ္ကိုထိခိုက္မႈမရွိေစေရး၊ အခြငအ
့္ ာဏာအလြသ
ဲ ံုးျခင္းမ်ားမရွိေစေရးအတြက္ စည္းၾကပ္ျခင္းမ်ားကိုလုပ္
ေဆာင္ရမည္။
၂.၁.၄။ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးႏွင့္ ၄င္းတို႔အမွန္
တကယ္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနေသာ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစရန္
လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၁.၅။ ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ုိ မ
္ ႏ
ႈ င
ွ ့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထုိေျမမ်ားကို စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြျဲ ခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္အေရးယူျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ လြတ္လပ္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳျခင္း၊ တာ၀န္ခြဲေ၀ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ား
ဖြဲ႔စည္းျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၁.၆။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမပို္င္ဆို္င္ခင
ြ က
့္ ိုအသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ရန္၊ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ား
ပိ္ုင္ဆိုင္မႈကိုသတ္မွတ္ရန္ႏင
ွ ့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားေျမပိုင္ဆို္င္ခင
ြ ့္မရွိရန္ သတ္မွတ္ရမည္။

အခန္း(၂) ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္း
အေျခခံမူ
ေျမသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေသာအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာသင့္တင့္
ေလ်ာက္ပတ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈရွိေစရန္အတြက္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားရန္လိုအပ္သည္။ အနာဂတ္ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမမည္မွ်
ရွျိ ပီး

မည္သူကမည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို

ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ရိုးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈကို

သိရွိရန္လိုအပ္သည္။

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ႏို္င္မႈမရွိျခင္း၊
အသိအမွတ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ႏို္င္မႈမရွိျခင္း၊

ထို႔အျပင္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏

စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ ႏ
ႈ င
ွ ့္နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အားနည္းျခင္း၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိေရာက္ေသာေျမစီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း
မရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိေရာက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏို္င္ရန္အတြက္

ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍
လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၂.၁။ ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမႏွင္႔ပတ္သက္သည့္ တိက်ခို္င္လံုေသာ ေျမပမာဏ
အက်ယ္အ၀န္း၊ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္အတန္းအစား၊ ေျမအသံုးျပဳမႈ၊ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအမိ်ဳးအစားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမပံုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာမွတ္တမ္းမ်ားကိုရရွိႏိုင္ရန္ႏင
ွ ့္ ရိုးရာဓေလ့အရေျမပိုငဆ
္ ိုင္
မႈမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳႏို္င္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
၂.၂.၂။

ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္

ကရင္နီေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနေအာက္တြင္

သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ လြတ္လပ္ေသာ ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၂.၃။ ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားအလိုက္ ျပည္သူလူထုမ်ားလက္လွမ္းမွီ
ႏိုင္ေသာ၊ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ တိက်သည့္လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားျဖစ္ရမည္။
၂.၂.၄။

ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အမ်ားျပည္သူမ်ား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိျပီး လက္လွမ္းမွီသံုးစြႏ
ဲ ိုင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေခတ္ႏွင့္အညီ
ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္းမြနတ
္ းုိ တက္ေအာင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ျခင္း၊ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၂.၅။

ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္လိုအပ္သည့္

စြမ္းရည္ျမွင္႔တင္ျခင္း၊

စြမ္းရည္ရသ
ွိ ည့္လံုေလာက္ေသာ

၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ေၾကးသတ္မွတ္ျခင္း၊ ဘာသာစကားမ်ားအခက္အခဲမရွိေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာပံပိုးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။

အခန္း(၃) ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း
အေျခခံမူ
ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေျမကိုေရာင္းကုန္အျဖစ္သတ္မွတ္စဥ္းစားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ
ေျမႏွငဆ
့္ က္စပ္လ်က္ရွိသည့္

ရုပပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ၊

လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ၊ ရိုးရာဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊

သဘာ၀

အရင္းအျမစ္ႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစေသာ အျခားဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ တန္ဖိုးကိုပါ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္မွ်တရန္ႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္
ေသာ

တန္ဖိုးမ်ားသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္

ေခတ္မွီသင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းစနစ္ႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ေသခ်ာစြာခ်မွတ္၍ လူမႈစီးပြား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသင့္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္
မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃.၃.၁။

ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းတြင္

ေျမအျပင္၊

ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊

လူမႈစီးပြား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႔အေပၚအေျခခံ၍သတ္မွတ္ရမည္။
၃.၃.၂။

ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး

ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္

စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြအ
ဲ ခြငအ
့္ ဏာကုသ
ိ တ္မတ
ွ ရ
္ န္ႏင
ွ ့္

သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္က႑စံုမွကၽြမ္းက်င္ေသာသူမ်ားပါ၀င္သည့္

ေကာ္မတီတစ္ရပ္အား ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးရမည္။
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ထိုစီမံခန္႔ခြဲမႈကို
လြတ္လပ္ေသာ

ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
၂.၃.၃။ ေျမတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ၊ ပြင္႔လင္းျမင္သာေသာ၊
တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ၊ အမ်ားျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္ခြငရ
့္ ွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ နည္းစနစ္
မ်ားကို တည္ေထာင္ထားရွိရမည္။
၂.၃.၄။ ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္၍
အဂတိလိုက္စားမႈမရွိေစေရး လုပ္ေဆာင္ရမည္။

အခန္း(၄) ေျမခြန္သတ္မွတ္ျခင္း
အေျခခံမူ
ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ အသားတင္၀င္ေငြရရွိရန္ႏွင့္
လူမ၀
ႈ န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ရန္အတြက္

ေျမခြန္သတ္မွတ္၍

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမလ
ႈ ုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ေကာက္ခံျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ရမည္။

၎တို႔လုပ္ကိုင္ေသာ

ေျမကိုအေျချပဳ၍လုပ္ကိုင္ေသာ

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အၾကီးစားႏွင့္ အလတ္စား စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ေဆာင္
ေနေသာ

ေက်းလက္ေနေတာင္သူမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

၎တို႔လုပ္ကိုင္ေသာလုပ္ငန္းႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးေသာ သီးႏွံထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚအေျခခံျခင္းႏွင့္ ေျမဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းအေပၚမူတည္ျပီး သင့္တင့္
မွ်တေသာ အခြန္ေကာက္ခံရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမရ
ႈ ွိေသာ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒမ်ားထားရွိရမည္။ ထို႔ျပင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာေျမအသံုးျပဳမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း
ႏိ္ုင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား၊

ေျမေရာင္း၀ယ္ေရးေစ်းကြက္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသာစနစ္မ်ားထားရွိရမည္။ ေျမခြန္

ေကာက္ခံျခင္းသည္ ေဒသႏၲရအစိုးရအတြက္ အေရးပါေသာ၀င္ေငြျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမခြန္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍
ေဆာင္ရြကရ
္ မည္။
၂.၄.၁။ ေျမခြန္ေကာက္ခံမည့္ ဌာနဆုိင္ရာမွ ပြင့္လင္ျမင္သာျပီး တရားမွ်တေသာအခြန္စနစ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္ျဖစ္ျပီး လူထုမ်ားနားလည္လြယ္ႏိုင္သည့္ပံုစံမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္သြားရမည္။
၂.၄.၂။ ေျမခြန္သတ္မွတ္ေကာက္ခံရာတြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္
ေသာ

ေတာင္သူမ်ားအတြက္အခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္

စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေသာသူမ်ားအတြက္

အခြန္ႏႈန္းထားအမ်ိဳးအစားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားရမည္။
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အခြန္ႏႈန္းထားဟူ၍

ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
၂.၄.၃။

ေျမခြန္သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာပံုစံနည္းစနစ္သည္

လြယ္ကူရုိးရွင္းရမည္ျဖစ္ျပီး

ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးမႈု

ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာျမွင့္တင္ျခင္္း၊ ေျမေစ်းကစားျခင္းႏွင့္ေျမလက္၀ါးၾကီးအုပ္
ျခင္းမွကာကြယ္ေပးထားရမည္။

အခန္း(၅) ေျမခြေ
ဲ ၀ျခင္း
အေျခခံမူ
ေျမယာခြဲေ၀ျခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ေျမယာျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းမ်ားအျမန္ဆံုးျပန္လည္
ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးပါေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျမယာျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္
ရွငး္ လင္းေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ေဒသ၏ဖြံ႔ျဖိဳး
တိုးတက္မႈအပါအ၀င္ ေျမယာခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏို္င္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္
ေျမယာခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အျမင့္ဆံုးေျမခြေ
ဲ ၀ျခင္းႏွင့္ သာတူညီမွ်ေသာအခြင့္အေရး
မ်ားရရွိေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားရန္လိုအပ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေျမခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေအာက္ပါအခ်က္

မ်ားကိုအေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၅.၁။ ေျမခြေ
ဲ ၀ျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္
ႏွင့္

အမ်ားျပည္သူပါ၀င္ႏိုင္သည့္

ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ၊

တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ

သတ္မွတ္ရမည္။
၂.၅.၂။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ အစိုးရမွျဖစ္ေစ မတရားသိမ္းယူထား
ေသာေျမမ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ မူလပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ေျမအက်ယ္အ၀န္းအတိုင္း ျပည္သူလူထုထံ ျပန္လည္
ေပးအပ္နိုင္ရန္ႏွင့္
လူထုမ်ား၊

ေျမမပိုင္ဆိုင္ေသာေက်းလက္ေနလူထုမ်ား၊

ထိခိုကရ
္ ွလြယ္ေသာအုပ္စမ
ု ်ားအတြက္

ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးစြာ

လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေသာ

ေျမျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးျခင္းတြင္

လူ႔အခြငအ
့္ ေရးႏွင့္

နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညန
ြ ္းႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးခြျဲ ခားမႈမရွိေစဘဲ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။
၂.၅.၃။

ေျမခြေ
ဲ ၀ျခင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရက
ြ ္ရြာတြင္

ဥပေဒမ်ားအျပင္

ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာရွိ

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊

ႏိင
ု င
္ ရ
ံ အ
ိွ မ်ိဳးသားစံသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ႏွင့္

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

ဆႏၵအေလ်ာက္တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေသာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂.၅.၄။ ေျမခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ေျမ
ခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ

သတင္းအခ်က္အလက္

မွတ္တမ္းတင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊

အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရာက္ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

ပိုမိုဖံ႔ျြ ဖိဳးတိုးတက္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
၂.၅.၅။

ေျမခြဲေ၀ျခင္းဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

အဂတိလုိက္စားမႈမျဖစ္ေပၚေစ

ေရးအတြက္ နယ္ပယ္စံုမွပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၅.၆။ ေျမခြဲေ၀ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူေနမႈဘ၀

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားဦးစားေပးလက္ခံရရွေ
ိ စေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရရွည္တည္ျငိမ္
ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း(၆) ေျမလက္ခံရရွိျခင္း
အေျခခံမူ
ေဒသ၏

လူမႈစီးပြားႏွင့္စား၀တ္ေနေရးဖူလံုမႈရွိေစရန္အတြက္

ေျမလက္ခံရရွိျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမကိုလက္ခံရရွိျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္
ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈရွိရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမလက္ခံရရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍
လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၆.၁။

ကရင္နီျပည္သူျပည္သားအားလံုးႏွင့္

ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမဟုတ္သူမ်ားသည္

ကရင္နီေျမဥပေဒႏွင့္အညီေျမကို တန္းတူညီမွ်စြာႏွင့္သာတူညီမွ်စြာလက္ခံခင
ြ ့္ရွိရမည္။
၂.၆.၂။ ေျမလက္ခံရရွိမႈႏွငပ
့္ တ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈျဖစ္လာပါက ဌာေနတိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားပါ၀င္ေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းကို ဦးစားေပးရမည္။
၂.၆.၃။ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမဟုတ္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ဤေျမမူ၀ါဒႏွင့္ေျမဥပေဒ
အရသာ ေျမကိလ
ု က္ခံခင
ြ ့္ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ေျမပို္င္ဆိုင္ျခင္း၊ ေျမအသံုးျပဳခြငက
့္ ိုေရာင္းခ်ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား
မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္္ရမည္။
၂.၆.၄။ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ေျမပံုေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ ေျမမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားကို ျပီးျပည္စ
့ ံုေအာင္ အတည္ျပဳ
လုပ္ေဆာင္ျပီးမွသာ ေျမလက္ခံရရွိႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အခန္း(၇) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေျမဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား
အေျခခံမူ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ၊့္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ မ
့္ ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊
ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

ကန္႔သတ္ထားမႈရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း

ေျမကိုတိုက္ရိုက္အသံုးခ်သူမ်ားတြင္

ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္

လည္းေကာင္း၊ ေျမပိုင္ဆိုငခ
္ ြင့္၊ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း
အခြငအ
့္ ေရးမ်ား ဆံုးရံႈးေနရဆဲျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၇.၁။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့က်င့္ထံုးႏွင့္ အဆင့္အတန္းစေသာ
ကြျဲ ပားျခားနားမႈကိုအေျခမခံဘဲ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားေျမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္ကို

ဥပေဒမ်ားျဖင့္

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ

ကာကြယ္ရမည္။
၂.၇.၂။

ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ခ်မွတရ
္ ာအဆင့္တိုင္းတြင္

သက္ဆုိင္ရာ

အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ခြင့္၊ ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ ကို္ယ္စားျပဳခြင္႔ရွိရမည္။
၂.၇.၃။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္
ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာကူညီပံ့ပိုးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။

အခန္း(၈) ေျမေတာင္းခံျခင္း
အေျခခံမူ
ေဒသဖံ႔ြျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္
ေျမကိုအသံုးျပဳရန္လိုအပ္လာပါက အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေသာေျမႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ေျမရယူေတာင္းခံျခင္းမ်ားတြင္
ရွင္းလင္းတိက်ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ၊ မူ၀ါဒႏွင့္ပင
ြ ့္လင္းျမင္သာစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္
ထိခိုက္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကို မ်ားစြာျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုသို႔ေသာနစ္နာမႈမ်ားအတြက္လည္း အယူခ၀
ံ င္ခြင၊့္
ျပန္လည္ကုစားျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းစေသာ ရွင္းလင္းသည့္ယႏၱရားမ်ားမရွိျခင္းသည္လည္း နစ္နာ
သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ကို ပ်က္ဆီးေစပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္မဆို

ေျမေတာင္းခံရာတြင္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍

ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
၂.၈.၁။

ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္

အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားဟူေသာစကားလံုး၏

အနက္အဓိပၸါယ္အတိုင္းအတာ

ပမာဏကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားရန္ႏွင့္ ေျမေတာင္းခံျခင္းျပဳလုပ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ အခြင့္အာဏာ
အလြအ
ဲ သံုးျပဳမႈမ်ား၊ နစ္နာသူမ်ားအား မတရားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂.၈.၂။ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေျမေတာင္းခံျခင္းမ်ားကို တရားခြင္တြင္ကန္႔ကြက္
ႏိုင္ခင
ြ ့္ ရွိရမည္။
၂.၈.၃။ နစ္နာသူမ်ားႏွငသ
့္ ေဘာတူညီမႈရရွိျပီး ကတိက၀တ္မ်ားျဖည့္ဆည္းျခင္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ျပီး
မွသာ ေျမေတာင္းခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္သြားရမည္။
၂.၈.၄။

ေျမေတာင္းခံျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္

ရိုးရာဓေလ့အရေျမပိုင္ဆိုင္မႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဥပေဒအရ

ပိုင္ဆိုင္မႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား နစ္နာေၾကးကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ရရွိနိုင္မည့္ အခြင့္
အေရးေပၚတြင္မူတည္ျပီး တစ္ေျပးညီရရွိခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။

အခန္း(၉) ေျမအသံုးျပဳခြငရ
့္ ုတ္သိမ္းျခင္း
အေျခခံမူ
ေျမအသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္းမ်ားခြင့္ျပဳရာတြင္ ေျမအသံုးခ်ခြငမ
့္ ်ားကိုအက်ိဳးရွိစြာအသံုးမခ်ျခင္း၊ ေျမအသံုးျပဳ
ခြငထ
့္ က္ေက်ာ္လြန္ကာလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္းမလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈစီးပြားအေပၚသို႔ သက္ေရာက္မႈ
မ်ားကိုျဖစ္ေစပါသည္။

ထုိ႔အျပင္

၎တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ

လူမႈေရး၊

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

ႏို္င္ငံေရးဆိုင္ရာ

ရပ္တည္မႈအတြက္လည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေျမအသံုးျပဳခြင့္ရုတ္သိမ္းျခင္းမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္

ေအာက္ပါ

အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၉.၁။ ေျမအသံုးျပဳခြငႏ
့္ ွငပ
့္ တ္သက္ေသာ အသံုးျပဳခြင့္ေပးမႈမ်ားကို ေသခ်ာစိစစ္ရန္ႏွင့္ မူ၀ါဒႏွင့္မေလ်ာ္ညီ
ေသာ ေျမအသံုးျပဳခြငမ
့္ ်ားကို ရုတ္သိမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ထိုေျမမ်ားကုိစနစ္တက် ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း၊
ခြဲေ၀ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၉.၂။ မူ၀ါဒပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈ
၀န္းက်င္ေပၚသို႔ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာအေရးယူျခင္း၊ အာမခံေၾကးသတ္မွတ္ထားရွိေစ
ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အခန္း(၁၀) ေျမဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး၊ ေျမေနရာအစားထိုးေပးျခင္း၊
ေျမျပန္လည္ေ၀ငွေပးျခင္း၊
အေျခခံမူ
ေျမအတင္းအဓၶမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေဒသဖြ႔ံျဖိဳးေရးအတြက္ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္
ေနရပ္စြန္႔ခာြ ရျခင္း စေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆံုးရႈံးသြားသူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားမ်ားျပန္လည္တည္ျငိမ္
လာေစရန္အတြက္
အစားထိုးေပးျခင္းႏွင့္
လိုအပ္သည္။

ေျမဆိုင္ရာရပုိင္ခင
ြ ့္ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊
ျပန္လည္ေ၀ငွေပးျခင္းမ်ားသည္

ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး၊

ေျမမူ၀ါဒတြင္

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏

ေျမေနရာ

မျဖစ္မေနပါ၀င္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္
လူမႈစီးပြားျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ၎တို႔အားဂုဏ္သိကၡာရွိစာြ ျဖင့္ ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေျမဆိုင္ရာရပိုင္ခင
ြ ့္ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊

ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး၊

ေျမေနရာအစားထိုး

ေပးျခင္း၊ ေျမျပန္လည္ေ၀ငွျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂.၁၀.၁။ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္း၊ ေျမေနရာအစားထိုးေပးျခင္း၊ ေျမျပန္လည္
ေ၀ငွေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္
မ်ားႏွငစ
့္ ံႏႈန္းမ်ား၊ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာရွိ

လူ႔အခြငအ
့္ ေရးစံႏႈန္းမ်ား၊

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ

သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည့္လမ္းညြန္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂.၁၀.၂။ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္း၊ ေျမေနရာအစားထိုးေပးျခင္း၊ ေျမျပန္လည္
ေ၀ငွေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်၍ အလ်င္အျမန္ဆံုးမွန္ကန္မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ေသာ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္သတ္မတ
ွ ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂.၁၀.၃။ အက်ိဳးထိခိုက္ေသာသူမ်ားအား ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္း၊ ေျမေနရာ
အစားထိုးေပးျခင္း၊ ေျမျပန္လည္ေ၀ငွေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ၄င္းတို႔၏မူလလူမႈစီးပြားအေျခအေနကိုမထိခိုက္
ေစဘဲထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊

ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မွ်တေသာ

တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈမ်ားျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂.၁၀.၄။ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္း၊ ေျမေနရာအစားထိုးေပးျခင္း၊ ေျမျပန္လည္
ေ၀ငွျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပူးေပါင္းပါ၀င္လာႏိုင္ေစရန္၊ နယ္ပယ္စမ
ံု ွ
တတ္သိနားလည္ကၽြမ္းက်င္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား

ပါ၀င္ခြင့္ရရွိေစရန္ႏွင့္

အတြက္ ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

20

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္

ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အခန္း(၁၁) လူဦးေရတိုးပြားျခင္း၊ သိပ္သည္းျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း
အေျခခံမူ
ကရင္နီျပည္နယ္သည္ လက္ရွိလူဦးေရအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေျမမ်ားတည္ရွိေနေသးေသာ္လည္း
ေနာင္အနာဂတ္တြင္ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ လူဦးေရတိုးပြားျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑တြင္ တည္ရွိသည္။ လက္ရွိလူမႈ
စီးပြားတည္ျငိမ္မႈအတြက္သာမက

အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏

လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈ၊

ေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ

ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္၊ အသံုးခ်ခြင့္ႏွငစ
့္ ီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျမအသံုးခ်မႈတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လူဦးေရတိုးပြားျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းတို႔ႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၁၁.၁။ ေျမအသံုးျပဳခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခြင့္ျပဳသည့္အခါ ကရင္နီျပည္ရွိ ဌာေနျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္
မ်ိဳးဆက္မ်ားရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္မည့္

ေျမမဲ့ယာမဲက
့ ိစၥမ်ား၊

လူမႈစီးပြားမတည္ျငိမ္မႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္အတြက္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂.၁၁.၂။ လူဦးေရတိုးပြားျခင္းေၾကာင့္ ေျမျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမစီမံ
ခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ၾကိဳတင္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း(၁၂) နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္ျခင္း
အေျခခံမူ
ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္
ေရွာင္ျပီးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔

ဌာေနစြန္႔ျပီးျပည္တြင္းပုန္ေအာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊

နယ္စပ္သို႔ထြက္ေျပးတိမ္း

စီမံကိန္းေၾကာင့္မိမိတို႔ေျမကိုစြန္႔လြတ္ရသူမ်ား

သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတိဆ
ု႔ ႏၵမပါဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

ျပန္လည္ကုစားျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊

ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ်ားအတြက္

၄င္းတို႔၏လူမႈယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းမ်ား၊ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာရွအ
ိ ေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္း
တု႔ိျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား
ကိုအေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၁၂.၁။ ထိေရာက္မွန္ကန္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ျပန္လည္ကုစားျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊
ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ နစ္နာသူ
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
မ်ား၏ လူမႈယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာရွိစံႏႈန္းႏွင့္ လူ႔အခြငအ
့္ ေရးစံႏႈန္းတို႔ကိုအေျခခံေသာ ရွင္းလင္း
တိက်၍ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈရွိသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသတ္မွတ္ရမည္။
၂.၁၂.၂။

အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္

ျပည္နယ္ဖၿြံ႔ ဖိဳးေရးဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းမ်ားမျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရန္

လိုအပ္ပါက

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ ေဒသခံ၏ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရပါက ကာလေပါက္ေစ်း (၄) ဆအျပင္ အစားထိုး
ေျမေနရာမ်ားျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။ ထိုသို႔အစားထိုးေျမမ်ားေပးရာတြင္ ေဒသခံမ်ားပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ေျမမ်ားႏွင့္
အနီးစပ္ဆံုးေျမအမ်ိဳးအစား သို႔မဟုတ္ အတူညီဆံုးျဖစ္ေသာ ေျမေနရာမ်ိဳးကို ေပးအပ္ရမည္။ ထိုသုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကး
ေပးအပ္ရာတြင္ တစ္ဖက္သတ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ နစ္နာသူေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ညွိႏႈိင္းၿပီး
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂.၁၂.၃။ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား
ကို

ဥပေဒတြင္

အတိအလင္းျပဌာန္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး

ထိုသို႔ျပဌာန္းရာတြင္

ႏိုင္ငံတကာရွိ

အေကာင္းဆံုး

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွငအ
့္ ညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၂.၁၂.၄။

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္

ျပည္တြင္းစစ္ေျပးပုန္းေရွာင္သူမ်ားသည္

အျပည့္အ၀ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ခံစားခြင့္ရွိေစရန္

နစ္နာေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးကို

အမ်ားျပည္သူယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး ဘက္လိုက္မႈကင္း

သည့္ လြတ္လပ္ေသာအဖြအ
႔ဲ စည္းႏွငအ
့္ သင္းအဖြဲမ
႔ ်ား ဖြဲ႔စည္းခန္႔အပ္၍ လိုက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိရမည္။
၂.၁၂.၅။

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္

လူမ်ိဳး၊

ဘာသာ၊

ေနရာေဒသ၊

က်ား-မ၊

အဆင္အ
့ တန္း စေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမရွိဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာ
တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားလက္လွမ္းမွီသံုးစြႏ
ဲ ိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္
ေဒသခံမ်ားနားလည္ႏိုင္သည့္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းမ်ား
ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ရမည္။
၂.၁၂.၆။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ေျမသိမ္းဆည္းခံရသူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားေနရသည့္

ေဘးပတ္၀န္းက်င္တြင္

ေနထိုင္သူမ်ား၏

က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈစီးပြားထိခိုက္ျခင္း၊

ေဂဟစနစ္ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးရပိုင္ခင
ြ ့္အျပင္

သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္

ျပည္တြင္းႏွင့္ႏင
ုိ င
္ တ
ံ ကာရွိ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ရယူပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိရမည္။
၂.၁၂.၇။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား ထိခိုက္နစ္နာသည္ဟု ထင္ရွားပါက သို႔မဟုတ္ သံသယရွိပါက
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအုပ္စုမွ စရိတ္ကုန္က်ခံေစ
ၿပီး၊ လူထုယံုၾကည္အားကိုးသည့္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားကို အခ်ိန္မေရြး စစ္ေဆးခြင့္
ျပဳရမည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အပိုင္း(၃) ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ချြဲ ခင္း
အေျခခံသေဘာတရား
ကရင္နီျပည္၏
ေရရွည္တံ့စြာ
ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္
ဦးတည္ေသာ

ေျမအသံုးခ်မႈွႏွင့္ပတ္သက္၍
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္
အသံုးခ်မႈမ်ားကို

ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္၊

စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္၊

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္

အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္၊

ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္အတြက္

ေျမကို

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏

ေဒသ၏လူမႈစီးပြားေရရွည္တည္ျငိမ္မႈကို

စနစ္က်ေသာ

ေျမအသံုးခ်မႈယႏၱရားမ်ားကို

တည္ေထာင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
အခန္း(၁) ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္အတန္းအစားသတ္မွတ္ျခင္း
အေျခခံမူ
ေခတ္ႏွင့္အညီ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရွိျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္အျခားေသာ
အရင္းအျမစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ပဋိပကၡမ်ားစြာ

အားနည္းမႈမ်ားရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ေရာက္ေရာက္အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္

ထို႔ေၾကာင့္

ေျမႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္

ေျမစီမခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ မ
ႈ ်ားပိမ
ု ထ
ုိ ေ
ိ ရာက္မရ
ႈ ေ
ိွ စရန္၊

ေျမအေျချပဳလုပ္ငန္းက႑

ေျမမ်ားကိုထိထိ

ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႔ျဖိဳးႏိုင္ရန္အတြက္

ေျမအမ်ိဳး

အစားႏွင့္ အတန္းအစားသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္အတန္းအစားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၁.၁။ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွငအ
့္ တန္းအစားသတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
ပိုင္ဆိုင္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊

ေျမကိမ
ု ည္ကဲ့သို႔အသံုးခ်ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း

ေျမကိုမည္သူက
သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္

သုေတသနျပဳျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးပါ၀င္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္
ရမည္။
၃.၁.၂။ ရိုးရာဓေလ့အရ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရမွ
စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာ ေျမႏွငပ
့္ တ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္အတန္းအစားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း
မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္အတြက္

ရွင္းလင္းတိက်ေသာ

ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
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လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုတည္ေထာင္၍

ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အခန္း(၂) ေျမအသံုးခ်ျခင္း
အေျခခံမူ
ေျမအရင္းအျမစ္မ်ား

ေရရွည္စနစ္တက်စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ရန္၊

အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္

ခိင
ု မ
္ ာတိက်ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံရမည္။ ထို႔အျပင္ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို

အမ်ားျပည္သူမ်ား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္လွမ္းမွီႏိုငရ
္ န္ႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာေဒသမွ

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား ေျမအသံုးခ်ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရးဆြသ
ဲ ည့္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္
ႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔
ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးဆြသ
ဲ ည့္

အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ရန္ႏွင့္

အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ

ေျမအသံုးခ်မႈ

အေျခအေနမ်ားအတြက္လည္း ထည့္သြင္းေရးဆြထ
ဲ ားရမည္အ
့ စီအစဥ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမအသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို
အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၂.၁။ ေျမအသံုးခ်ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြႏ
ဲ ိုင္ရန္အတြက္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိက်ခိုင္မာေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမပံုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာမွတ္တမ္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွငတ
့္ ေျပးညီ ၾကိဳတင္ျပဳစုထားရမည္။
၃.၂.၂။ ေျမအသံုးခ်ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေအာက္ေျခအဆင့္မွအထက္အဆင္အ
့ ထိတိုင္ သက္ဆိုင္သူ
အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ၊

လက္လွမ္းမွီႏိုင္ေသာ

ၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသေဘာတူညီမႈရယူျခင္း

ယႏၱရားမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားရမည္။
၃.၂.၃။ ေျမအသံုးခ်ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ လူမႈစီးပြား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္
မ်ား မပ်က္စီးေစရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမအခြငအ
့္ ေရးမ်ား မဆံုးရႈံးေစရန္ အကာအကြယ္ေပးရမည္။
၃.၂.၄။

ေျမအသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး

သက္ဆိုင္သူအားလံုးပါ၀င္ေသာ

စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္

ရွင္းလင္းတိက်ေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဖ႔စ
ြဲ ည္းျခင္း၊

ၾကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္တို႔အတြက္
တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား

ခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္။
၃.၂.၅။ ေျမအသံုးခ်ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏လက္ရွိ လူမႈစီးပြား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္သာမက အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ေျမအသံုးခ်မႈ အစီအစဥ္
မ်ား ျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။
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အခန္း(၃) ေျမအသံုးခ်မႈေျပာင္းလဲျခင္း
အေျခခံမူ
ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသ၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
ေဂဟစနစ္မ်ားထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားအတြက္ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္ႏွင့္

စနစ္က်ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားရွိရန္

လိုအပ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ား

ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေျဖရွင္း
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ပါ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃.၃.၁။ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံေျပာင္းလဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အတည္ျပဳျခင္းမျပဳလုပမ
္ ီွ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ႏွင့္
အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို လံုေလာက္ေသာစံုစမ္းစိစစ္ျခင္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၃.၂။

ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံေျပာင္းလဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ေဒသ၏စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊

လူမႈစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ေဂဟစနစ္တို႔ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရေ
ိွ စရမည္။
၃.၃.၃။

ေျမအသံုးခ်မႈပစ
ံု ံေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိႏိုင္ရန္၊

ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ခြငရ
့္ ရန္၊

သက္ဆိုင္ရာေဒသမွအမ်ားျပည္သူမ်ား

လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကား

သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာေသာ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း(၄) ေျမငွားရမ္းျခင္း
အေျခခံမူ
ေျမအေျချပဳရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမကို စနစ္တက်အသံုးခ်ႏိုင္မႈသည္ အလြန္
အေရးပါလွသည္။

ေျမကိုစနစ္တက်အသံုးခ်ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ

ရုပပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ၊

ေငြေၾကးပိုင္းဆို္င္ရာ၊

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေျမငွားရမ္းအသံုးျပဳရာတြင္
ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ႏွင့္

ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏

လူမႈစီးပြားႏွင့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအေပၚသို႔

နစ္နာမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို
အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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၃.၄.၁။ ေျမငွားရမ္းအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေျမဆိုင္ရာအခြင့အ
္ ေရး နစ္နာမႈမရွိေစေရး
အတြက္ ေျမငွားရမ္းျခင္းႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတိက်ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ေျမငွားရမ္းမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္တည္ေထာင္ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ဆန္းစစ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၄.၂။

ေျမငွားရမ္းျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္

သက္ဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို

ၾကိဳတင္ရယူျခင္း၊ ေျမငွားရမ္းအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈစီးပြား
ဆိုင္ရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တအ
ြဲ က်ိဳးဆက္မ်ားကို
ထိေရာက္ေသာအေရးယူမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ယႏၱရားမ်ားကို ၾကိဳတင္တည္ေထာင္ထား
ရမည္။

အခန္း(၅) ေျမအသံုးျပဳမႈညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အေျခခံမူ
ေျမသည္လူသားအားလံုးရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံက်ေသာ ေပါင္းကူးမႈအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကိုမဆိုလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေျမအေပၚသို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေစသည္။
လက္ရတ
ွိ ြင္ေျမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုလ်စ္လ်ဴရႈ၍ သတၱဳလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားေသာ
စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အတြက္

ေျမအသံုးခ်ခြင့္၊

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားေပးျခင္းမ်ားရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

မူလေျမ

ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၊ အသံုးျပဳေနသူမ်ားႏွင့္ ေျမလုပ္ပိုင္ခင
ြ က
့္ ိုရယူထားသူမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား
ကိုၾကီးထြားေစပါသည္။

ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာေျမမ်ားအေပၚတြင္

အျခားေသာ

သူမ်ားအား လုပ္ပို္င္ခြငမ
့္ ်ားေပးေနျခင္း၊ အတင္းအဓမၼသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ ဆိုးရြားေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားကို
ျဖစ္ေစပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေျမအသံုးျပဳမႈညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၅.၁.။

ေျမအသံုးျပဳခြင့္မ်ားကိုခ်ထားျခင္းမျပဳမွီတြင္

အသံုးျပဳခြငရ
့္ ွိသူမ်ား၊

ၾကိဳတင္၍

အသံုးျပဳေနသူမ်ား၏အခြငအ
့္ ေရးကို

ထိုေျမႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊

အသိအမွတ္ျပဳ

အျပည့္အ၀အကာအကြယ္ေပး

ရမည္။
၃.၅.၂။

ေျမအသံုးျပဳမႈညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးျပဳလုပ္ရာတြင္

တာ၀န္ခမ
ံ ႈ၊

အမ်ားျပည္သူမ်ားလြတ္လပ္စြာပါ၀င္ခြင့္၊

ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ၊

တရားမွ်တမႈ၊

လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကား

သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းစေသာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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တာ၀န္ယူ

ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
၃.၅.၃။

ေျမႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို

ထုတ္ယူသံုးစြမ
ဲ ႈျပဳရာတြင္

ေျမ၊

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွငလ
့္ ူမႈ

၀န္းက်င္အေပၚသို႔ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမရွိေစရန္ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒႏွင့္ ကရင္နီျပည္၏ ေျမႏွင့္သက္္ဆိုင္
သည့္ အျခားေသာမူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရမွ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္
ရမည္။
၃.၅.၄။ ဖက္္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ကရင္နီျပည္၏ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္ပါက ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းညွိႏင
ိႈ း္ ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

အခန္း(၆) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းယႏၱရား
အေျခခံမူ
ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမရရွိဘဲ

ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္

ပါ၀င္ရန္လ်စ္လွ်ဴရႈခံေနရျခင္း၊

၄င္းတိ၏
ု႔ ေျမမွစြန္႔ခာြ သြားရျခင္းႏွင့္

၄င္းတို႔၏

သက္ဆိုင္သူအားလံုးပါ၀င္ေသာေတြ႔ဆံု

ေဆြးေႏြးျခင္းယႏၱရားမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာဆံုးျဖတ္မႈျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား
သည္ ေျမအခြင့္အေရးအျပင္ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ
အခြငအ
့္ ေရးမ်ားပါ ဆံုးရံႈးေနရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္စီမံခန္႔ခဲြမႈျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္မဆို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းယႏၱရားမ်ား
တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍
လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၆.၁။

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအားလံုးပါ၀င္ေသာ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊

တာ၀န္ယတ
ူ ာ၀န္ခံမႈ

စသည့္ေတြ႔ဆံု

ေဆြးေႏြးျခင္းယႏၱရားကို တည္ေထာင္သြားရမည္။
၃.၆.၂။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းယႏၱရားကို တည္ေထာင္ရာတြင္ ေဒသအတြင္းရွိသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာရွိ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (Responsible for
Human Rights and Business Mechanism) ကိုအေျခခံ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။
၃.၆.၃။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသေဘာတူညီမႈရယူ
ျခင္းျဖစ္စဥ္

(FPIC

Process)

ႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံေသာ

Accountability) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ၾကီးၾကပ္သြားရမည္။
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(Corporate's

ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အခန္း(၇) စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွငဆ
့္ ိုင္ေသာေျမကိုစီမံျခင္း
အေျခခံမူ
လူဦးေရမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္အျခားေသာစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္
စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင္႔အျခားေသာေျမအသံုးျပဳျခင္းတြင္ပဋိပကၡမ်ားစြာျဖစ္ပြားေစပါသည္။
ဆံုးရံႈးေစျခင္း၊

သစ္ေတာေျမမ်ားပ်က္သုန္းလာျခင္း၊

ပ်က္စီးျခင္းမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

သားရဲတရ
ိ စ
ိ ာၦန္မ်ား

ထို႔ေၾကာင့္စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား
မ်ိဳးတံုးျခင္းႏွင့္ေတာေတာင္မ်ား

ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊

စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္အသက္ေမြး

၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာသူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားမ်ားကိုျမွင့္တင္သြားႏိုင္ရန္အတြက္

စိုက္ပ်ိဳးေရး

နည္းပညာမ်ား၊ သင့္တင့္မွ်တေသာေစ်းကြက္စနစ္မ်ား ပံ့ပိုးျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း စားနပ္ရိကၡာဖူလံုျပီး
အစားအစာလံုျခံဳမႈႏင
ွ ့္ အစားအစာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခင
ြ ့္ရရွိေစရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာေျမကိုစီမံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၇.၁။ ျပည္နယ္၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳ
ေသာ ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
ခိင
ု မ
္ ာေသာေစ်းကြကမ
္ ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရြက္ျခင္းႏွင့္

အကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကို

စနစ္တက်

သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၇.၂။ ရုိးရာဓေလ့စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကိုအေျခခံ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေျမမ်ားကို အသိ
အမွတ္ျပဳျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္
သြားရမည္။
၃.၇.၃။ စိုကပ
္ ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာေျမမ်ား ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈမရွိေစေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊

အသံုးျပဳေသာသြင္းအားစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း(၈) အၾကီးစားစိုက္ပ်ိဳးျခံ၊ ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားအသံုးျပဳေသာေျမကိုစီမံျခင္း
အေျခခံမူ
အၾကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေျမအေျမာက္
အမ်ားအသံုးျပဳမႈမ်ားသည္ သားရဲတိရိစာၦန္မ်ား၏ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈလမ္းေၾကာင္းကိုပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ဟန္႔တား
ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။

သားရဲတိရိစာၦနမ
္ ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ သားရဲတိရိစာၦန္

မ်ား၏ ေဂဟစနစ္ကိုထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ အေရးပါေသာအရာျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ေျပာင္းေရႊ႕မႈလမ္းေၾကာင္း
ကို ပိတဆ
္ ို႔ျခင္းမ်ားသည္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္တုံ႔ျပန္ေပးမည္႔ သားရဲတိရိစာၦနမ
္ ်ားတို႔အား
မ်ိဳးတုံးသြားေစရန္ ဦးတည္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
ထို႔ေၾကာင့္

အၾကီးစားစုိက္ပ်ိဳးျခံ၊

ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားအသံုးျပဳေသာေျမႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၈.၁။

အၾကီးစားစိုက္ပ်ိဳးျခံ၊

ေမြးျမဴေရးျခံတို႔ေၾကာင့္

သားရဲတိရိစာၦနမ
္ ်ား၏ေရႊ႕ေျပာင္းမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား

ထိခိုက္ပ်က္စးီ မႈမရွိေစရန္ အကာအကြယ္ေပးရမည္။
၃.၈.၂။

သားရဲတိရိစာၦန္မ်ား၏

ေရႊ႕ေျပာင္းမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို

ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေပၚေနေသာေျမေပၚတြင္

ေျမအသံုးျပဳခြင့္ လက္မွတ္ရရွိထားျပီးသမွ်တို႔ကို ျပန္လည္သိမ္းယူျပီး ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲမႈရွိေသာ
ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရမည္။
၃.၈.၃။ ရွားပါးအပင္ႏွငတ
့္ ိရိစာၦန္မ်ား၊ မူရင္းမ်ိဳးေစ့မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ေဆး၀ါးပင္မ်ား၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကိုထိခိုက္
ဆုတ္ေလ်ာ့သြားမႈမရွိေစရန္ အကာအကြယ္ေပးရမည္။
၃.၈.၄။

ဤေျမႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာ

သက္ေရာက္မႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္း၊
ထိခိုက္မႈမ်ား၊

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမျပဳလုပ္မွီတြင္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

လူမႈေရးဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္

ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္

လိုအပ္သည့္

ထိခိုက္

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊

လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားရမည္။
၃.၈.၅။

အၾကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရး၊

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားမေဆာင္ရြက္မွီ

ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏

ဘိုးဘြားေျမ၊ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ သစ္ေတာေျမႏွင့္ ေျမမ်ားအေပၚ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား
အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မထုတ္ေပးမွီအတြင္း

ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ်ျပျခင္း၊

ေဒသခံမ်ား၏ ေျမ၊ မ်ိဳးရင္းမ်ိဳးေစ့ႏွင့္ အစားအစာလံုျခံဳမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈမရွိေစေရးအတြက္
ေဒသခံလူထုမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကိုေတာင္းခံ၍ ၎တို႔သေဘာတူညီမွသာလွ်င္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
၃.၈.၆။ အၾကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္
ကရင္နီျပည္ရွိ

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

ေျမအခြင့္အေရးမ်ားထိခုိက္နစ္နာ

ဆံုးရံႈးမႈမရွိေစေရးတို႔အတြက္ အၾကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း(၉) ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အေျခခံမူ
သားငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္
တို႔အတြက္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္

ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏

ပံမ
ု န
ွ ္၀င္ေငြရရွိမႈ၊

လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈက႑သည္
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စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ

ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈျပဳလုပ္ရာတြင္

အေရးပါေသာလုပ္ငန္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည္။

ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္

သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အျခားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွငတ
့္ ဖ
ြဲ က္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူ
လူထုမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားအေပၚသို႔ ထိခိုက္မႈမ်ားမရွိေစရန္ လိုအပ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃.၉.၁။ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကို ပံ့ပိုးျမွင့္တင္ေပးရမည္။
၃.၉.၂။

အၾကီးစားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္

ပတ္၀န္းက်င္ေဒသရွိ

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏

သဘာ၀

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားမထိခိုက္ေစရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာအကာအကြယ္ေပးရမည္။
၃.၉.၃။

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာေျမအား

သာမန္ေျမအသံုးျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကဲသ
့ ို႔

သတ္မွတ္၍ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ကာကြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၉.၄။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားအတြက္ ေျမမ်ားအသံုးျပဳရာတြင္ လက္ေတြ႔လိုအပ္မႈအား ေသခ်ာေလ့လာ
ဆန္းစစ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ေျမေနရာခ်ထားမႈျပဳလုပ္ရမည္။

အခန္း(၁၀) တစ္ခုထက္ပိုမို၍အသံုးျပဳေနေသာေျမဧရိယာ
အေျခခံမူ
တစ္ခုထက္ပိုမိုအသံုးျပဳေနေသာေျမမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ စိုကပ
္ ်ိဳးေရးႏွင့္
ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားအတြက္လည္း တျပိဳင္နက္ထဲတြင္အသံုးျပဳေနၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ဤေျမ
မ်ားသည္ သားရဲတိရိစာၦနမ
္ ်ား၏မူရင္းေနထိုင္ရာေဒသမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ၎တို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုေနရာမ်ားသည္

ေျမအသံုးျပဳမႈအျငင္းပြားမႈမ်ား

စြာရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို
အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၁၀.၁။ ေျမအသံုးခ်မႈတစ္ခုထက္ပိုမိုအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ပဋိပကၡ၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား
ျဖစ္ေနေသာေဒသမ်ားတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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၃.၁၀.၂။

တစ္ခုထက္ပိုမို၍အသံုးျပဳေသာေျမမ်ားကို

လုပ္ငန္းတစ္ခု

သို႔မဟုတ္

ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္း

အတြက္မဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္သူအားလံုးပါ၀င္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကားခံအျဖစ္ထားရွိရမည္။
၃.၁၀.၃။

ဤေျမမ်ားကို

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း

သို႔မဟုတ္

ျမွင္႔တင္ျခင္းမ်ားမျပဳမွီတြင္

ထိုေျမမ်ားကို

အသံုးျပဳရန္အတြက္ သားရဲတိရိစာၦန္မ်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ားေလ့လာျခင္းကို အေသးစိတ္ျပဳလုပ္ရမည္။
၃.၁၀.၄။ တစ္ခုထက္ပိုမုိ၍အသံုးျပဳေနေသာေျမမ်ားကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ရာတြင္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား
တစ္ခုေအာက္တြင္သာ သီးသန္႔ထည့္သြင္းထားရွိရမည္။
၃.၁၀.၅။ တစ္ခုထက္ပိုအသံုးခ်ေသာေျမမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ပုဂၢလိကအက်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဘက္ေပါင္းစံုမွ
စဥ္းစား၍ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအက်ိဳးအတြက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း (၁၁) ေရေ၀ေရလဲေဒသစီမံခန္႔ချြဲ ခင္း
အေျခခံမူ
ေရေ၀ေရလဲေဒသသည္
ဖူလံုမႈ၊

ျပည္နယ္အတြက္ႏွင့္ ယင္းေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာသူမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာ

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္မ်ား

အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။
ေပးျခင္းမ်ားကို

ထို႔ေၾကာင့္

ေရရွည္တည္တံ့ခင
ုိ ျ္ မဲမတ
ႈ အ
႔ုိ တြက္

ေရေ၀ေရလဲေဒသအတြင္းရွိ

အဓိကပံပ
့ ိုးေပးေနေသာ

သယံဇာတႏွင့္ဆိုင္ေသာ

ျပည္နယ္အတြင္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး

အသိပညာ

ေရေ၀ေရလဲေဒသအတြင္း

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားမ်ားအျပင္ အစိုးရႏွင့္အစိုးရဌာနအသီးသီး၊
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားလည္း တက္ၾကြစြာပူးေပါင္း
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေရေ၀ေရလဲေဒသစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၁၁.၁။ ေရေ၀ေရလဲေဒသအတြင္းရွိ သယံဇာတၾကြယ္၀ျခင္းႏွင့္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ျပည္နယ္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအတြင္းထည့္သြင္းျပီး အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္
ရမည္။
၃.၁၁.၂။ သဘာ၀သံယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရေ၀ေရလဲေဒသ
၏အသံုး၀င္ပံုကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ အားေပးျခင္းႏွင့္သစ္ေတာ၊ တြင္းထြက္၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ၊
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔အတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြသ
ဲ ြားရမည္။
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၃.၁၁.၃။ ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာ ေရေ၀ေရလဲေဒသအတြင္းရွိ သစ္ေတာ၊ သားရဲ
တိရိစာၦနထ
္ ိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာေနရာကို

အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး

၄င္းတို႔လိုအပ္

ေသာနည္းပညာမ်ားျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ စီမံခန္ခ
႔ ြဲခြင့္ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသြားရမည္။

အခန္း(၁၂) အထြဋ္အျမတ္ထားေသာေနရာကာကြယ္ျခင္း
အေျခခံမူ
ဖြၿံ႔ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္
မ်ား

ပ်က္စီးသြားေစျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။

လ်စ္လ်ဴရႈခံရျပီး
ေစသည္။

ေဒသခံ၏တန္ဖိုးထား

ထို႔ေၾကာင့္

ေဒသခံမ်ား၏ရိုးရာဓေလ့အရအထြဋ္အျမတ္ထားေသာေနရာ
ေျမအသံုးခ်မႈျပဳလုပ္ရာတြင္

ဤသို႔ေသာေျမေနရာမ်ားသည္

အထြဋ္အျမတ္ထားေသာေျမေနရာမ်ား

ေဒသခံမ်ား၏

ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ

ရုိးရာဓေလ့အထြတ္အျမတ္ထားေသာေနရာမ်ား

မပ်က္စီးေစရန္

အကာအကြယ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ရုိးရာဓေလ့အရ အထြတ္အျမတ္ထားေသာေနရာမ်ားသည္
၎တို႔အတြက္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ျဖစ္တည္မႈတန္ဖိုးမ်ား၊ အဖိုးမျဖတ္
ႏိင
ု ေ
္ သာအရာမ်ားျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

အထြဋ္အျမတ္ထားေသာေျမႏွင့္

ပတ္သက္ေသာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္

ေအာက္ပါ

အခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၁၂.၁။ ေက်းရြာတစ္ရြာအေနျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ထိန္းသိမ္းလာေသာ ေရေ၀ေရလဲ
ကာကြယ္ေတာ၊

နယ္နိမိတ္ဧရိယာ၊

ေတာင္၊

သစ္ေတာ၊

ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္၊

အထူးအျမတ္ထားေသာ

နတ္ေတာင္၊ အေမြဆက္ခံထိန္းသိမ္းထားေသာေနရာေဒသႏွင့္ အျခားေသာအထြဋ္အျမတ္ထားရာေနရာေဒသ
တို႔ကို စနစ္တက်အျပည့္အဝအကာအကြယ္ေပးရမည္။
၃.၁၂.၂။

အထြဋ္အျမတ္ထားေသာ

ေျမဧရိယာအတြင္းရွိေျမႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို

ထုတ္ယူသံုစြဲျခင္း၊

ေနထိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးရမည္။

အခန္း(၁၃) ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာေျမေနရာမ်ားအတြက္ကာကြယ္ျခင္း
အေျခခံမူ
ကရင္နီျပည္အတြင္းတြင္

အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ေသာ္လည္ေကာင္း၊

အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း
တိုးပြားလာခ့ဲသည္။

ျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းပါး၊

မတ္ေစာက္ေသာကုန္းေစာင္း၊

သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္
မိုင္းႏွင့္အႏၱရာယ္ရိွေသာေျမဧရိယာမ်ားတြင္

ေဘးအႏၱရာယ္ရိွေသာေျမေနရာေပၚတြင္

ေနထိုင္ရမႈပိုမို

အၾကီးစားဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊

အႏၱရာယ္ရိွေသာဧရိယာ၊

ေနထုိင္ေနရေသာ

ၿမိဳ႕တြင္း

စစ္ပြဲေၾကာင့္က်န္ရိွခေ
့ဲ သာ

ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ားအတြက္

ကာကြယ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေျမပ်က္စီးမႈ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္
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အျခားေသာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးေစမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ရန္
ႏွင့္ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္မႈကို ကာကြယ္ေပးရန္တို႔ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာေျမေနရာမ်ားအတြက္

ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာ

တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃.၁၃.၁။ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွေသာေျမႏွင့္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈျဖစ္လြယ္ေသာအႏၱရာယ္ရိွသည္႔ေျမမ်ား
တြင္မွီတင္းေနထိုင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးျခင္း
အစီအစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။ ထိုေျမေနရာမ်ားကိုျပန္လည္မြမ္းမံ၍ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအျမတ္
ရရိွရန္အတြက္ အသံုးျပဳရမည္။
၃.၁၃.၂။ ေျမခြဲေ၀ျခင္းမ်ား၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္းမ်ားကိျု ပဳလုပရ
္ န္ အႏၱရာယ္ရွိေသာေျမေနရာမ်ားကို
အသံုးျပဳရန္လိုအပ္လာလွ်င္ ေရွးဦးစြာျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္၍ ေနထိုင္အသံုးျပဳရန္လံုျခံဳစိတ္ခ်
မႈရွိမွသာလွ်င္ အသံုးျပဳရမည္။

အခန္း(၁၄) ရင္းႏွီးျမဴပ္ႏွံျခင္း
အေျခခံမူ
ေျမအေျချပဳရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳရာတြင္ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာလံုျခံဳမႈကို အေလး
ထားအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊

ေရရွည္တည္တံ့ေသာပိုမျို မင့္မားသည့္

၀င္ေငြရရွိေစျခင္း၊

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးထုတ္လုပ္မက
ႈ ို တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့မ
္ ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ေျမအေျချပဳရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံမႈကိုဦးတည္သည့္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ
ရွိေသာ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္သင့္သည္။

ထို႔အျပင္

လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ တံု႔ျပန္ရန္လြယ္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားကိုပါ ပ့ံပိုးရန္လိုအပ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို
အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃.၁၄.၁။ ေျမအေျချပဳရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္
အတြက္

ႏိင
ု ္ငံတကာရွိ

တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္

အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္

ထိန္းေၾကာင္းသြားႏိုင္ရန္ႏွင့္

ေတာင္သူ

လယ္သမားမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပး လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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၃.၁၄.၂။ ေျမအေျချပဳရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈစီးပြားႏွင့္ ေဒသအတြင္း စားနပ္
ရိကၡာဖူလံုမႈအားေကာင္းလာေစရန္၊

ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္

လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၁၄.၃။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့မ်ားကို ဦးစားေပးသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သြားရမည္။
၃.၁၄.၄။ ေျမႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းသေဘာ
တူညီမႈရယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

(FPIC

Process)ကို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးထိခိုက္သြားေသာသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည္႔အ၀အကာအကြယ္ေပးႏိုင္
မည့္

အစီအမံမ်ားကိုခ်မွတ္၍

ဆန္းစစ္ျခင္း၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား

လူမႈစီးပြားထိခိုက္မႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ စံစ
ု မ္း

စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၁၄.၅။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈစီးပြားႏွင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးအေပၚသို႔ဆိုးက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာရွိစံခ်ိန္းစံညန
ြ ္းမ်ားျဖင့္ အကဲျဖတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၃.၁၄.၆။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတြင္

တရားမွ်တေသာယွဥ္ျပိဳင္မႈ၊

တာ၀န္ခံမလ
ႈ ပ
ု ္ငန္းမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္

စားသံုးသူကိုအကာအကြယ္ေပးမႈ၊

ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို

တာ၀န္ယူ

အထူးအကာအကြယ္

ေပးျခင္း၊ ျမွငတ
့္ င္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
၃.၁၄.၇။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ေျမအသံုးျပဳျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္လာလွ်င္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
မ်ားႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကိုအေျခခံ၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရမည္။
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အပိုင္း(၄) ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေျမအသံုးျပဳမႈစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အေျခခံသေဘာတရား
ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကြာဟမႈမ်ား
မရွေ
ိ စရန္အတြက္ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေျမအသံုးျပဳမႈအစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက်ေရးဆြ၍
ဲ ျပင္ဆင္ထားရွိရမည္။္
ထိုသု႔ိေဆာင္ရြက္ရာတြင္

တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံ၍

ေျမကိုစီမံခန္႔ခဲြရန္လိုအပ္ျပီး

အမ်ားျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္၍ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈရွိေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
လူဦးေရတိုးပြားမႈႏွင့္ ျမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊
ျမိဳ႕တြင္းအႏၱရာယ္ရွိေသာေဒသမ်ားကို

စီမံခန္႔ခဲြရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း

ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏

သေဘာထားမ်ားရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။

အခန္း(၁) ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ေရးဆြျဲ ခင္း
အေျခခံမူ
ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္

ျမိဳ႕ျပေဒသ၏

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစနစ္တက်

လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ အျခားေသာေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ ျဖစ္
သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရာတြင္ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
၄.၁.၁။

ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ား

ေရးဆြေ
ဲ ဆာင္ရြက္ရာတြင္

အမ်ားျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္

ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ေသာ၊ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာေသာ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုသတ္မွတ္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၄.၁.၂။ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အက်ိဳးသက္္ဆိုင္သူမ်ား၏
လူမႈစီးပြားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား နစ္နာထိခိုက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။
၄.၁.၃။ ျမိဳ႕ျပေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ျမိဳ႕ျပေဒသရွိ ေျမႏွငစ
႔္ ပ္လ်ဥ္းသည့္ ေျမအတန္းအစား၊
အမ်ိဳးအစား၊

အသံုးျပဳမႈ

စေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူျခင္း၊

စိစစ္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားကိုၾကိဳတင္

လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားၾကိဳတင္၍ လက္လွမ္းမွီ
ႏိုင္ခင
ြ ၊့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ ျပင္ပမွလူမ်ား၏ လြမ္းမိုးမႈမွအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အခန္း(၂) ၿမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း
အေျခခံမူ
ျမိဳ႕ျပႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ

ေက်းရြာမ်ားတြင္

လူဦးေရတိုးပြားလာမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

စီးပြားေရးဆိုင္ရာတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

ျမိဳ႕ျပေဒသ၏ေျမေနရာက်ဥ္းေျမာင္းလာမႈ

ျမိဳ႕ျပတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရသည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ျမိဳ႕ျပ

နယ္နမ
ိ တ
ိ ္တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပေဒသႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ား၏ ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြားထိခုိက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား
ကုိ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၄.၂.၁။

ျမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္တိုးခ်ဲ႕မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊

တိက်ခိုင္မာေသာမူ၀ါဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊

ရွင္းလင္းေသာ

နည္းစနစ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခြဲေ၀မႈဆိုင္ရာမ်ားကို စနစ္တက်သတ္မွတ္

လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၄.၂.၂။

ျမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

လိုအပ္ေသာဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၊

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ၊

အေျခခံအေဆာက္အဦးပိုင္းဆို္င္ရာႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို စနစ္တက်ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၄.၂.၃။ ျမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏စုိက္ပ်ိဳးေျမ၊ လူမႈစီးပြားမ်ားမထိခိုက္ေစရန္ႏွင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား
အတြက္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္ေသာ ကုစားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။

အခန္း(၃) ျမိဳ႕တြင္းႏွငအ
့္ ႏၱရာယ္ရွိေသာေဒသမ်ားကိုစီမံခန္႔ချြဲ ခင္း
အေျခခံမူ
လူဦးေရတိုးတက္မ်ားျပားျခင္း၊

ျမိဳ႕ျပေျမမ်ားႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍

နည္းစနစ္တက်ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာလုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းပိင
ု း္ ဆုိင္ရာအားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိုေဒသအတြင္း
ေနထိုင္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈပိုင္းဆုိင္ရာျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ထိုေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပိမ
ု ိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္
ေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာလံုျခံဳမႈမ်ားရရွိေစႏိုင္ရန္အတြက္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမိဳ႕တြင္းႏွင့္အႏၱရာယ္ရွိေသာေဒသမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာ
တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
၄.၃.၁။ ျမိဳ႕တြင္းႏွငအ
့္ ႏၱရာယ္ရွိေသာေဒသမ်ား စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ ႏ
ႈ င
ွ ့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၄.၃.၂။

ျမိဳ႕တြင္းႏွငအ
့္ ႏၱရာယ္ရွိေသာေဒသမ်ား

စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ ႏ
ႈ င
ွ ့္စပ္လ်ဥ္း၍

ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊

ျပဳျပင္

ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္လာႏိုင္ေစရန္အတြက္
အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံသက္ဆိုင္သူအားလံုးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၄.၃.၃။

ျမိဳ႕တြင္းႏွင့္အႏၱရာယ္ရွိေသာေဒသမ်ားစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

နည္းပညာႏွင့္

လိုအပ္ေသာ

အေျခခံအေဆာက္အဦးပိုင္းဆိုင္ရာကူညီပံ့ပိုးျခင္းမ်ားကို

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၊

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္

ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရမွ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

အခန္း(၄) အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေျမမ်ားႏွင့္အျခားေသာအမ်ားအသံုးျပဳသည့္ ျမိဳ႕ျပေျမမ်ားကို
အကာအကြယ္ေပးျခင္း
အေျခခံမူ
ျမိဳ႕ျပဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားႏွငသ
့္ က္ဆုိင္ေသာေျမမ်ား
ျဖစ္သည့္ ပန္းျခံမ်ား၊ အားကစားကြင္းမ်ား စေသာ အမ်ားအသံုးျပဳေနေသာေနရာမ်ားသည္ အမ်ားအက်ိဳးထက္
ပုဂၢလိကကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးျပဳျခင္း၊ သိမ္းယူျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုေျမမ်ိဳးႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား
မ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆို္င္ေသာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အမ်ားအသံုးျပဳသည့္ျမိဳ႕ျပေျမမ်ားကုိ အကာ
အကြယ္ေပးျခင္းႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို

အေျခခံ၍

လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၄.၄.၁။ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအမ်ားအသံုးျပဳသည့္ျမိဳ႕ျပေျမမ်ားကို အမ်ားအက်ိဳး
စီးပြားအတြက္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းအကာအကြယ္ေပးရမည္။
၄.၄.၂။

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေျမမ်ားႏွင့္

အျခားေသာအမ်ားအသံုးျပဳသည့္

ျမိဳ႕ျပေျမမ်ားကို

မတရား

ရယူထားျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္၍ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေျမမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရမည္။
၄.၄.၃။ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအမ်ားအသံုးျပဳသည့္ ျမိဳ႕ျပေျမမ်ားကို စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြႏ
ဲ ိုင္ရန္
ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈဌာနမွ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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ီ ျမမူ၀ါဒ
၄.၄.၄။

ျမိဳ႕ရြာအတြင္း

သက္ဆိုင္ရာ

အမ်ားႏွင့သ
္ က္ဆိုင္ေသာေနရာအသစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္

ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏

သေဘာထားမ်ားႏွင့္အညီ

လိုအပ္လွ်င္

လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပး

အေၾကာင္းၾကား သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းကို ျပဳလုပ္သြားရမည္။

အခန္း(၅) ျမိဳ႕ျပစိုက္ပ်ိဳးေရး
အေျခခံမူ
ျမိဳ႕ျပတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္လုပ္ေဆာင္ရန္အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္

ျမိဳ႕ျပရွိေဒသခံျပည္သူမ်ား၏

အလုပ္အကိုင္အခြငအ
့္ လမ္းအတြက္ေသာ္လည္း

ေကာင္း၊ ၀င္ေငြအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စားနပ္ရိကၡာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစ
ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမအသံုးျပဳမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းမႈေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပေျမအသံုးခ်မႈ
ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး

ပဋိပကၡမ်ားစြာျဖစ္ေစပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း

မ်ားႏွငဆ
့္ က္စပ္၍ ပတ္၀န္းက်င္ရွိေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသို႔ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ
အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအရေသာ္လည္းေကာင္း ညစ္ညမ္းထိခိုကမ
္ ႈမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ျမိဳ႕ျပစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၄.၅.၁။ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈျပဳလုပ္မႈျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈရွိျပီး သက္ဆိုင္သူ
အားလံုး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ ယႏၱရားကိုစနစ္တက်တည္ေထာင္ရမည္။
၄.၅.၂။ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေသာ ျမိဳ႕ျပစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း၊ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၄.၅.၃။

ျမိဳ႕ျပစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္

ပတ္၀န္းက်င္ရိွေဒသခံမ်ားအား

ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္အတြက္

လိုအပ္ေသာအကာအကြယ္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။

အခန္း(၆) ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္
အေျခခံမူ
ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ား
ျပည္သူမ်ား၊

ေရးဆဲအ
ြ ေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ေဒသခံ

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြငမ
့္ ရရွျိ ခင္း၊ ၄င္းတို႔၏ဆႏၵသေဘာထားမ်ား

လ်စ္လ်ဴရႈခံေနရျခင္း၊ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားမဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားစြာ
ျဖစ္ေစပါသည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
၄.၆.၁။

ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

သက္ဆိုင္ရာေဒသရွိ

ဌာေနျပည္သူမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္၊ ေျမအသံုးခ်ခြငမ
့္ ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ အကာအကြယ္ေပးရမည္။
၄.၆.၂။ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြအ
ဲ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဆံုးျဖတ္ႏို္င္ရန္ လြတ္လပ္ေသာ ၾကိဳတင္
အသိေပးအေၾကာင္းၾကား သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ျမန္ဆန္ေသာ
အစားထိုးျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရမည္။
၄.၆.၃။

ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ား

ေရးဆြအ
ဲ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ၊

တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ အမွန္တကယ္ထိေရာက္မႈရွိသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖစ္ရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၄.၆.၄။

ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြအ
ဲ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

ကရင္နီအမ်ိဳးသား

အဆင့္ ျမိဳ႕ျပ၊ ေက်းရြာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရမည္။

အခန္း(၇) ေက်းရြာနယ္နိမိတ္တိုင္းတာသတ္မွတ္ျခင္း
အေျခခံမူ
ေက်းလက္ႏွင္႔ျမိဳ႕ျပအစီအစဥ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္း
တိက်ေသာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေျမအသံုးခ်မႈ၊ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားရွိရမည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္တည္ရွိေသာေျမ၊

ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္

ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္တိုင္းတာႏိုင္ေရးႏွင့္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ား တိတိက်က်သတ္မွတ္
ႏိင
ု ေ
္ ရးတိအ
႔ု တြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္တိုင္းတာသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၄.၇.၁.။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမႏွငအ
့္ ရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ႏို္င္အတြက္ ေက်းရြာ၏
နယ္နိမိတ္တိုင္းတာျခင္း၊

ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအေၾကာင္း

အတြက္ သုေတသနျပဳျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
၄.၇.၂။ ေက်းလက္ႏွင့္ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ေက်းရြာ၏နယ္နိမိတ္တိုင္းတာျခင္းလုပ္ေဆာင္ရြာတြင္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳသြားႏိုင္ရန္ႏွင့္

ေက်းရြာ၏

မူလရွိျပီးသားနယ္နိမိတ္ႏွင့္

သက္ဆိုင္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။
၄.၇.၃။ နယ္နမ
ိ ိတ္အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာ၊ ေဒသႏွင့္လူမ်ိဳးစုတို႔၏ နယ္နိမိတ္
သင့္ျမတ္ေအာင္ေျဖရွင္းျခင္းယႏၱရားမ်ားျဖင့္

ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးႏွင့္

အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားမရွိေစေရးတို႔အတြက္

သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၄.၇.၄။ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားတိုင္းတာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ခိုင္မာေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ေရး
အတြက္

ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍

ပြငလ
့္ င္းျမင္သာေသာ၊

သက္ဆိုင္သူအားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ၊

တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၄.၇.၅။

တရား၀င္ေက်းရြာအျဖစ္

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရေသးသည့္

ကရင္နီအမ်ိဳးသားမ်ား၏ေက်းရြာမ်ား

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိႏို္င္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း(၈) ေက်းရြာေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္
အေျခခံမူ
ေက်းရြာေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စနစ္တက်မွတ္တမ္းမတင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူ
လူထုႏွငဌ
့္ ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား

ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြငမ
့္ ရွိျခင္း၊

ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း

တို႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားကို မရရွိႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းရြာေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ား
ေရးဆြမ
ဲ ွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္အတြက္

တိက်ျပည္႔စံုေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံ၍

ေရးဆြဲ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိေျမအသံုးခ်မႈအတြက္သာမက အနာဂတ္ေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္
မ်ားအတြက္လည္း သက္ေရာက္အက်ိဳးရွိေစရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေက်းရြာေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္
လက္ရွိေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားႏွင့္စား၀တ္ေနေရးဖူလံုမႈမ်ားအျပင္ ၎တို႔ေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပိုင္ဆိုင္
ခြင၊့္ အသံုးခ်ခြငႏ
့္ င
ွ ့္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြခ
ဲ ြငမ
႔္ ်ားကိပ
ု ါ ျမွငတ
့္ င္ေပးရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၄.၈.၁။ ေက်းရြာေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြျဲ ခင္းကို သက္ဆိုင္ရာေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္း
သားမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးဆြဲ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ထားေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ရမည္။
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၄.၈.၂။

ေက်းရြာေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္

သစ္ေတာႏွင့္သားရဲတိရိစာၦန၊္

ေရလုပ္ငန္းႏွင့္

ေက်းရြာႏွင့္ေဒသအဆင့္၏

စိုကပ
္ ်ိဳးေရး၊

ေမြးျမဴေရး၊

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးက႑မ်ားတို႔အတြက္

အေထာက္အကူျဖစ္ရမည္။
၄.၈.၃။ ေက်းရြာေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္း
မြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္သူအားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း၊ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈႏွင့္တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိ
ျခင္းမ်ားျဖစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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အပိုင္း(၅) ေျမအဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာယႏၱရားတည္ေထာင္ျခင္း
အေျခခံသေဘာတရား
ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ေျမႏွင့္ ၄င္းႏွင္႔ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးကို စနစ္တက်
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရး၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆို္င္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ကိုအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရး၊ ရိုးရာဓေလ့
ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးႏိုင္ေရး၊ ဤမူ၀ါဒပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ေျမဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈယႏၱရား
အဖြ႔အ
ဲ စည္းကိုတည္ေထာင္သြားရမည္။

ထိုယႏၱရားေကာင္းမြန္စာြ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္

ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈ

ဆိုင္ရာအဖြ႔အ
ဲ စည္းကို သက္ဆိုင္ရာအဆင့္အလိုက္ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းသြားႏိုင္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ
ေျမဆိုင္ရာတရားေရးစနစ္ကို တည္ေထာင္သြားႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္သည္။
အခန္း(၁) ေျမစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈမူေဘာင္အဆင့္ဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း
အေျခခံမူ
ေျမႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈျပဳရာတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ စီမံ
ခန္႔ခဲြခြငမ
့္ ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွငတ
့္ ာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသုိ႔ခ်မွတ္ရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္
လုပ္ပိုငခ
္ ြင့္မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္ျပီး မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္၍ ထိုမူေဘာင္မ်ားတရား၀င္ျဖစ္ရန္၊ တိုးတက္
ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳရန္ႏွင့္ ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္
လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္

ထိုမူေဘာင္မ်ားသည္

ေဒသ၏

လူမႈစီးပြား၊

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

အေျခအေနမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမစီမံခန္႔ခဲြခြင္႔၊ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ႏ
့္ ွင့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၅.၁.၁။ သက္ဆုိင္ရာေဒသအလိုက္ ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာရွန
ိ ည္းဥပေဒမ်ား၊
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊

သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ေဆာင္ရက
ြ ္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

အေျခခံရ၍

သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၅.၁.၂။

သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈမူေဘာင္မ်ားကို

ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ခ်ဳပ္ကိုင္

လြမ္းမိုးျခင္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခင
ြ အ
့္ ခြငအ
့္ ာဏာကို တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံ
ႏိုင္မႈျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၅.၁.၃။ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈမူေဘာင္မ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမရွိေစဘဲ
လူမႈေရးသာတူညီမွ်မႈ၊

တန္းတူညီမွ်မႈ၊

စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ
္ မ
ႈ ်ား

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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၅.၁.၄။ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမူေဘာင္မ်ား ပိမ
ု ဖ
ုိ ြျ႔ံ ဖိဳးတိးု တက္
လာေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔ကိုအသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးရမည္။
၅.၁.၅။ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာ
တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားမဆံုးရႈံးေစရန္ အကာအကြယ္ေပး
ရမည္။
၅.၁.၆။ ေျမစီမံခန္႔ခဲခ
ြ ြင၊့္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္လာႏိုင္ေစေရးႏွင့္

နယ္ပယ္က႑စံုမွသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး

ပါ၀င္လာႏိုင္ေစေရး

တို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၅.၁.၇။ ေျမစီမံခန္႔ခခ
ြဲ ြင၊့္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္တာ၀န္၀တၱရားသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ၊ လူမ်ိဳးစု
မ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳအကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ျပဳရမည္။

အခန္း(၂) ေျမစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဖြ႔ဖ
ဲ ြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
အေျခခံမူ
ဤမူ၀ါဒပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္
ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္

ျပည္မ
့ ွီေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ႏွင့္

စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္

ေျမစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းကို

ကရင္နီျပည္၏

ျပဳလုပ္သြားမည္။

ကရင္နီျပည္၏

ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖြ႔ဲ
ထိုေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖြ႔ဲ

ပြငလ
့္ င္းျမင္သာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ
လုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ားကို တည္ေထာင္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ကရင္နီျပည္၏

ေျမႏွငသ
့္ က္ဆိုင္ေသာ

ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖြ႔ဖ
ဲ ြဲ႔စည္းျခင္း၊

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္တာ၀န္မ်ား

သတ္မွတ္ျခင္းႏွငပ
့္ တ္သက္၍ မူ၀ါဒခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္
ရမည္။
၅.၂.၁။
မ်ားျဖင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ရိုးရာဓေလ့အရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္
နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္အစိုးရပူးတြေ
ဲ သာ

ေျမစီမခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ အ
ႈ ဖြ႔က
ဲ ို သက္ဆိုင္ရာအဆင့္အလိုက္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရမည္။
၅.၂.၂။ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္အလိုက္ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖြ႔သ
ဲ ည္ ဤမူ၀ါဒပါ အေျခခံမူႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွငအ
့္ ညီ
ပြငလ
့္ င္းျမင္သာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြရ
ဲ မည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
၅.၂.၃။

သက္ဆုိင္ရာအဆင့္အလိုက္

ေျမစီမံခန္႔ခဲြအဖြ႔ဲသည္

ဤမူ၀ါဒအရ

ကရင္နီျပည္သူလူထုမ်ားအား

ေျမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ၊့္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္မ်ား လံုျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ အကာအကြယ္ေပးသြားရမည္။
၅.၂.၄။ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္အလိုက္ ေျမစီမခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ အ
ႈ ဖြသ
႔ဲ ည္ မိမိတို႔ႏွငသ
့္ က္ဆိုင္ေသာ ေဒသအလိုက္၊ က႑
အသီးသီးအလိုက္ ေျမ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္၊ ေျမအမိ်ဳးအစားႏွင့္ ေျမအသံုးျပဳမႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာရင္း
မွတ္တမ္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းႏွင့္ ေခတ္မွီေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို
ျပဳလုပ္ရမည္။
၅.၂.၅။ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္အလိုက္ ေျမစီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈအဖြဲ႔ဖ႔စ
ြဲ ည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္
သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္

စီမံခန္႔ခဲြခြငမ
့္ ူေဘာင္သတ္မွတ္ျခင္း၊

ေလးစားလုိက္နာျခင္း၊

စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို

ဤမူ၀ါဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံမူမ်ားႏွငက
့္ ိုက္ညီ၍အဆင္ေျပေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၅.၂.၆။ သက္ဆိုင္ရာေဒသလိုက္ ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒသအလိုက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအာဏာမ်ား မမွန္မကန္
အလြသ
ဲ ံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားျခင္းမွကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။
၅.၂.၇။ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ ေျမႏွင္႔သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဒသအလိုက္ စီမံခန္႔ခဲြခြင့္ျပဳႏို္င္ရန္
အတြက္ စီမံခန္႔ခဲြမမ
ႈ ူေဘာင္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈနည္းစနစ္မ်ားတိုးတက္ေစျခင္း၊
ေရရွည္တည္တံ့မႈ

ပိုမုိအားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

မူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒမ်ားမွတဆင့္

တိုးတက္ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။
၅.၂.၈။

ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္၍

ေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၱရားမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သြားရမည္။

အခန္း(၃) ေျမဆိုင္ရာတရားေရးစနစ္တည္ေထာင္ျခင္း
အေျခခံမူ
ျပည္သူျပည္သားမ်ား တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုအဖြ႔အ
ဲ ေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
ေျမႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍

ေျမပို္င္ဆိုင္ခြငႏ
့္ င
ွ ေ
့္ ျမအသံုးခ်ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား

အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

ထိခိုက္ဆံုးရံႈး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

၄င္းတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားမဆံုးရႈံး၊

မထိခိုက္ေစေရးအတြက္

သက္ဆိုင္သူအားလံုး လက္လွမ္းမွီႏိုင္သည့္ ေျမဆိုင္ရာလြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္ကို တည္ေထာင္
သြားရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမဆိုင္ရာတရားေရးစနစ္တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္
မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
၅.၃.၁။

ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္

လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္

အထူးသီးသန္႔တရားရံုးမ်ားကို

သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအဆင့္ဆင့္အလိုက္ သီးသန္႔တည္ေထာင္သြားရမည္။
၅.၃.၂။ ေျမႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ား အားေကာင္းေစေရးအတြက္
ေျမဆုိင္ရာ အထူးတရားသူၾကီးမ်ား ေမြးထုတ္ျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း
ျပဳလုပ္ရမည္။
၅.၃.၃။

ေျမႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ

တရားစီရင္ေရးတြင္

သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးလက္လွမ္းမွီႏိုင္ေရး၊

တန္းတူညီမွ်မႈျဖစ္ေရး၊ အယူခံႏိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား ရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၅.၃.၄။ ေဒသခံျပည္သူအခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကားတြင္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျမႏွင့္
ပတ္သက္ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊

တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

လြတ္လပ္စြာသတင္းအခ်က္

အလက္ရယူခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခြင့္မ်ားရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၅.၃.၅။ ေျမဆိုင္ရာတရားေရးဆံုးျဖတ္စီရင္မႈသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ တစ္စံုတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြအ
႔ဲ စည္း
တစ္ခုခု၏ လႊမ္းမိုးမႈမရွိေစရန္ အကာအကြယ္ေပး
၅.၃.၆။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏
ပုိင္ဆုိင္ခင
ြ ့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ရမည္။

ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ

အသုံးခ်လ်က္ရွိသည့္

အသုံးခ်ပုိင္ခြင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

ေျမမွအပ

အျငင္းပြားလွ်င္

က်န္ေျမမ်ား၏

ကရင္နီျပည္နယ္၏

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တည္ေထာင္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္အရသာ ေျဖရွင္း စီရင္ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခင
ြ ့္
အာဏာရွိေစရမည္။
၅.၃.၇။ ေျမ ပုိင္ဆုိင္ခင
ြ ့္၊ အသုံးခ်ပုိင္ခင
ြ ့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္ အျမင့္ဆုံးတရားရုံး
(High Court) ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အျပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမည္။

အခန္း(၄) ေျမအခြငအ
့္ ေရးဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း
အေျခခံမူ
ေျမအခြငအ
့္ ေရးဆိုင္ရာ

အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္ျပီး

စနစ္တက်ႏွင့္

သင့္တင့္မွ်တေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ရန္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာယႏၱရားမ်ားကို ၾကိဳတင္တည္ေထာင္
ထားရန္

လိုအပ္သည္။

ဤမူ၀ါဒမတိုင္မွီ

ေျဖရွင္းရန္က်န္ရွိေသးသည့္

ေျမအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဤမူ၀ါဒအတည္ျပဳျပီး

ေနာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ေပၚလာသည့္

အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေနာင္အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္

အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံသားတိုင္း တရားမွ်တစြာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔
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ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ကရင္နီျပည္စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး၊

ကရင္နီတစ္မ်ိဳးသားလံုးအက်ိဳးရွိမည္ဟုအမ်ားမွ

သေဘာတူထားေသာ အျခားေျမႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာမူ၀ါဒစီမံကိန္း အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
ေရတိုေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ ဘက္ေပါင္းစံုသံုးသပ္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမအခြင့အ
္ ေရးဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား
ကို အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၅.၄.၁။

ေျမအခြင့အ
္ ေရးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ

အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္

သက္ဆုိင္ရာေအာက္ေျခအဆင့္မွ

အထက္အဆင့္အထိတိုင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရွိသည္႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈ၊ တရားမွ်တမႈ
ရွိေသာ လြတ္လပ္ေသာ သီးျခားေျမအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းယႏၱရားမ်ားကို တည္ေဆာက္ရမည္။
၅.၄.၂။ ေျမအခြင္႔အေရးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
အမ်ားျပည္သူမ်ား၊

သက္ဆိုင္ရာအက်ိဳးဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊

နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွကိုယ္စားျပဳသည့္

တတ္ကၽြမ္း

နားလည္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းရမည္။
၅.၄.၃။ ေျမအခြင့အ
္ ေရးႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လြယ္ကူရွင္းလင္းျပီး
ပြင့လ
္ င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ သက္ဆိုင္သူအားလံုးလက္လွမ္းမွီရမည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏန
ႈ း္
ႏွင့္ ေဒသ၏ လူမႈယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့က
္ ိုက္ညီေသာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းလမ္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ရမည္။
၅.၄.၄။ ရိုးရာဓေလ့ေျမအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းယႏၱရား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ပံပ
့ ိုးကူညီျခင္းႏွင့္ ထိုသို႔
ေျဖရွင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးရမည္။
၅.၄.၅။ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ဘက္လိုက္မႈႏွင္႔
အခြငအ
့္ ာဏာအလြသ
ဲ ံုးမႈမရွိေစေရးအတြက္

ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊

လြတ္လပ္ေသာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၅.၄.၆။ ေျမအခြင့အ
္ ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူေရွ႔ေမွာက္တြင္
ပြင့လ
္ င္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူခံခင
ြ ရ
့္ ွိေရး၊ လူထုအေျချပဳ
အရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြ႔မ
ဲ က
ွ ို္ယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

တစ္သီးပုဂၢလတို႔

ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို

အသိအမွတရ
္ မည္။
၅.၄.၇။ ေျမအခြင္႔အေရးႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္သူတို႔၏အခြင့္အေရးထိခိုက္ဆံုးရႈံးမႈ
မရွေ
ိ စေရးတိအ
႔ု တြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤမူ၀ါဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရမည္။
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၅.၄.၈။ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာအခ်င္းခ်င္းၾကား၊ မ်ိဳးႏြယ္စုအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ျဖစ္ပာြ းေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား
အတြက္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖြ႔ျဲ ဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေက်းရြာႏွင့္
ျပင္ပမွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတို႔အၾကား

ျဖစ္ပာြ းေသာ

အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းရာတြင္

သက္ဆိုင္ရာေဒသ၏ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းကိုအေျခခံ၍ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။
၅.၄.၉။

ရိုးရာဓေလ့အရေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲသည့္

ေျမအျငင္းပြားမႈ

ျပႆနာမ်ားကို

ဤမူ၀ါဒအရထြက္ေပၚ

လာေသာေျမဥပေဒျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေျဖရွင္းသြားရမည္။ ထိုသို႔ေျဖရွင္းရာတြင္ ရိုးရာဓေလ့အရ ေျဖရွင္းထား
ေသာ အေၾကာင္းအရာေပၚတြင္အေျခခံၿပီး ဆက္လက္ေျဖရွင္းသြားရမည္။

အခန္း(၅) ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ
အေျခခံမူ
ေျမဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ား ထိေရာက္စြာရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအသံုးျပဳမႈ
သည္ လံုေလာက္မႈရွိရန္ႏွင့္ စနစ္တက်အသံုးျပဳႏိုင္ေရးသည္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ခန္႔ထားျခင္း၊ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္
ကြပ္ကဲျခင္း

စေသာလုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္မႈရွိရန္အတြက္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈကိုထိေရာက္စြာျပဳလုပ္ရန္

လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ရရွိလာေသာ ဘ႑ာေရးမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈကို

သီးသန္႔

ဌာန

သို႔မဟုတ္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားထားရွိ၍

ထိေရာက္ေသာ

စီမံခန္႔ခဲြမႈျပဳလုပ္ရန္

လိုအပ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၅.၅.၁။ ေျမႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ား ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ
စြမ္းရည္ျမွငတ
့္ င္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားလံုေလာက္စြာခန္႔ထားျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြသ
ဲ တ္မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္းႏွင့္
ပံ့ပိုးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳလုပ္ရမည္။
၅.၅.၂။ ေျမႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စိစစ္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္
ကြပ္ကဲျခင္း စေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားခ်မွတ္၍ လုပ္ေဆာင္
ရမည္။
၅.၅.၃။ ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ရရွိလာေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမဟုတ္ဘဲ ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ႏိုင္
ေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာစြာအသံုးျပဳႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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အပိုင္း(၆) သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ေျမပံုေရးဆဲျြ ခင္း
အေျခခံသေဘာတရား
ေျမႏွငသ
့္ က္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတိအက်ရရွိႏို္င္ရန္၊ ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စာြ
ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ

ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္မ်ား

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္

ေျမႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ ထိေရာက္မွန္ကန္လံုေလာက္မႈရွိသည့္ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ ေျမပံေ
ု ရးဆြျဲ ခင္းကို အခ်ိန္ႏွင့္
တေျပးညီ

ျပဳလုပ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ၊

မွန္ကန္တိက်ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။

အခန္း(၁) သုေတသနျပဳျခင္း
အေျခခံမူ
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားလြန္းေနျခင္း၊
စပ္လ်ဥ္း၍

အစိုးရမွသာဦးေဆာင္၍လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

အေျခခံအေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ၊

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာႏွင့္

သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာကန္႔သတ္မႈမ်ား

ရွေ
ိ နျခင္းေၾကာင့္ ေျမႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္ တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရွိပဲ ေျမအသံုးခ်မႈစနစ္တက်
စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုငခ
္ ြင၊့္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးပါ၀င္ေသာ ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈတအ
ို႔ တြက္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ေနရပါသည္။ ေျမ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဆက္စပ္
သံယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ လူထုလူတန္းစားအားလံုး၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
လုပ္ငန္းခိုင္ျမဲမႈ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ လူမႈယဥ္ေက်းမႈႏွင့္တန္ဖိုးထားမႈမ်ားတို႔ႏင
ွ ့္ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနပါ
သည္။ ထို႔အျပင္ ေျမသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္စီရင္ဖန္တီးပိုင္ခင
ြ ဆ
့္ ိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးအရ
အလြန္အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမသုေတသနျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
၆.၁.၁။ ကရင္နီျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားလံုျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္
အေျခခံက်ေသာ

သုေတသနျပဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ၍

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ

သုေတသနျပဳျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၆.၁.၂။

သုေတသနျပဳျခင္းဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ားကိုတည္ေဆာက္ျခင္း၊

ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ သုေတသန
ျပဳျခင္းလုပ္ငန္း ျဖစ္ရမည္။
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၆.၁.၃။ ေက်းလက္ႏွင့္ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မတူကျြဲ ပားျခားနားေသာ
ရိုးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္

လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

သုေတသနျပဳ

လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၆.၁.၄။

ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊

ေျမျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊

ေျမခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္

ေျမအစားထိုးေပးျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိေရာက္မႈရွိေစရန္၊ ျပည္တြင္းစစ္
ေၾကာင့္

ေနရပ္စြန္႔ခာြ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္

စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏

ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျပန္လည္

အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ရန္၊ ကရင္နီျပည္၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုလံုျခံဳမႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈမ်ားရိွေစရန္အတြက္
ထိေရာက္ေသာ သုေတသနျပဳျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။

အခန္း(၂) ေျမပံုေရးဆြျဲ ခင္း
အေျခခံမူ
ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ေျမမွတ္တမ္းမ်ားျပဳစုႏိုင္ရန္၊ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မွတ္တမ္း
တင္ႏိုင္ရန္၊ ေျမေျပာင္းလဲအသံုးခ်မႈအတြက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္စ
့ ံုတိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေခတ္ႏွငအ
့္ ညီ ေျမပံေ
ု ရးဆြျဲ ခင္းမ်ားကို
ျပဳလုပ္သြားရမည္။

အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္

ေျမေျပာင္းလဲအသံးု ခ်မႈေၾကာင္ျ့ ဖစ္ေပၚလာမည့္

ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၊

ေျမဆိုင္ရာအခြငအ
့္ ေရးအျငင္းပြားမႈမ်ား၊

အျငင္းပြားမႈမ်ား၊

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေျမပံေ
ု ရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို

အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၆.၂.၁။

ေျမပံုေရးဆြမ
ဲ ႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္တုိင္ပင္ညွိႏႈိင္း၍

သက္ဆိုင္သူအားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ ေျမပံုေရးဆြျဲ ခင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္္ရမည္။
၆.၂.၂။ ေျမပံုေရးဆြျဲ ခင္းႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ား
ပြငလ
့္ င္းျမင္သာစြာ လက္ခံရရွိႏိုင္ခြင့္ရိရ
ွ မည္။
၆.၂.၃။ ေျမပံုေရးဆြျဲ ခင္းျပဳရာတြင္ ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားအျပင္ ေဒသခံမ်ားအသံုးျပဳသည့္ ေျမပံႏ
ု င
ွ န
့္ ည္းစနစ္
မ်ားကိုပါ အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးရမည္။
၆.၂.၄။ ေျမပံုေရးဆြျဲ ခင္းႏွငအ
့္ တည္ျပဳျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား လြတ္လပ္ေသာ ၾကိဳတင္
အသိေပးအေၾကာင္းၾကား သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ရမည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
၆.၂.၅။ ေျမပံုေရးဆြျဲ ခင္းႏွငအ
့္ တည္ျပဳျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆို္င္မႈ၊ ေျမအသံုးျပဳခြငမ
့္ ်ား
ႏွင့္ ၎တို႔၏အခြငအ
့္ ေရးမ်ား ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ရမည္။

အခန္း(၃) ေျမသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း
အေျခခံမူ
ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေျမသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ အားနည္း
ျခင္း၊

ျပည္စ
့ ံုလံုေလာက္ေသာေျမဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မရွိျခင္းႏွင့္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊

တာ၀န္ယူ

တာ၀န္ခံမႈအားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမစီမံခန္႔ခဲြရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ေျမဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုစီမံထားရွိျခင္းသည္ ေျမကိုစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏
ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမအသံုးျပဳခြငမ
့္ ်ားခိုင္မာေစရန္၊ ေျမႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါေသာအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား
ကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၆.၃.၁။

ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ မ
ႈ ်ားကို စနစ္တက် ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ႏိုင္ရန္

အတြက္ စီမံခန္ခ
႔ ြဲမႈပင
ို ္းဆို္င္ရာ လုပ္ငန္းမူေဘာင္ကိုေရးဆြ၍
ဲ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကို

ျပည္စ
့ ံုစာြ မွတ္တမ္းတင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစိစစ္ျခင္းႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

မ်ားကို ပံမ
ု န
ွ ျ္ ပဳလုပရ
္ မည္။
၆.၃.၂။ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည္႔စံုစာြ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ
လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း၊

ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊

ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ားကို

အစိုးရမွထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးအသံုးျပဳရမည္။
၆.၃.၃။ ေျမႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ား လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္လက္ခံရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္
၄င္းတို႔၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ႏ
့္ ွင့္ အသံုးျပဳခြင့္ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳခြင့္ရွိရမည္။
၆.၃.၄။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ ေျမေစ်းကစားမႈမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈရွိေစျခင္း၊
ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊

ေျမလက္၀ါးၾကီးအုပ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္

တို႔အတြက္ အသံုးျပဳရမည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အပိုင္း(၇) တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
အေျခခံသေဘာတရား
ကရင္နီျပည္ရွိ

ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၊

အသံုးျပဳခြငႏ
့္ ွင့္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

စီမံခန္႔ခဲြပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို

ေျမႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္းသည္

ကာကြယ္ေစာင္ေရွာက္ျခင္း၊

ပို္င္ဆိုင္ခင
ြ ့္၊

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မွတ္တမ္း
တင္ထားျခင္းမရွိေသးေသာ ေျမပိုင္ဆို္င္ခြင၊့္ အသံုးျပဳခြငမ
့္ ်ားကို

အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ခ်မွတ္

ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
အခန္း(၁) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
အေျခခံမူ
ကရင္နီျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား၊ ေျမအသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈအခြင့္
အေရးမ်ားသည္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရျခင္းႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာ္ညီေသာ လုပထ
္ ံုးလုပ္နည္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္
၎တို႔၏

အခြငအ
့္ ေရးမ်ားဆံုးရံႈးၾကရပါသည္။

ေပးသည့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း

ျပည္သူမ်ားတို႔၏

လူမႈစီးပြား၊

ထို႔အျပင္

တည္ျငိမ္ေသာေစ်းကြက္ကို

ေျမႏွငသ
့္ ဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊

အာမခံေဖာ္ေဆာင္

အက်ိဳးဆက္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္မ်ားပါ

ထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမအခြငအ
့္ ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
၇.၁.၁။ ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့အရ စီမံခန္႔ခြဲလာေသာ ေျမ၊
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊

နယ္နိမိတ္မ်ားကို

တရား၀င္စီမံပိုင္ဆို္င္ခင
ြ ့္မ်ားရရွိေစေရးတို႔အတြက္

အကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ဥပေဒျဖင့္

ေဒသအတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာရွိ

လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာေၾကျငာစာတမ္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း
ပါ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကိုအေျခခံ၍ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၇.၁.၂။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ေနရပ္စြန္႔ခါြ သြားရ၍ ေျမဆံုးရႈံးသြားရေသာသူမ်ား၏ ေျမဆိုင္ရာရပိုင္ခင
ြ ့္
(Restitution) ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း( Return) ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း
(Resettlement) ႏွင့္ ေျမေနရာအစားထိုးေပးျခင္း(Relocation)မ်ားကို အစိုးရမွတရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ျပဳလုပ္ရမည္။
၇.၁.၃။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊

ထိခိုကရ
္ ွလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားတို႔၏

တန္းတူရွိႏိုင္ေစရန္ အစိုးရမွအကာအကြယ္ေပးရမည္။
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ေျမဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားသည္

အမ်ားႏွင့္

ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
၇.၁.၄။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈ၊ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားေသာေျမအသံုးခ်မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမႏွငသ
့္ ဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွငေ
့္ ဂဟစနစ္
မ်ား၊ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ အကာအကြယ္ေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္။
၇.၁.၅။ ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရသည္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အမ်ိဳးသားစံႏႈန္း
မ်ား

ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေရးတို႔အတြက္

လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ထိုသို႔

အမ်ိဳးသားအဆင့္စံႏႈန္းမ်ား

သတ္မွတ္

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာရွိ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမႏွင့္
အရင္းအျမစ္ဆို္င္ရာအခြင့္အေရးသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္စာခ်ဳပ္မ်ား၊

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားတို႔၏

လူမႈယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၇.၁.၆။ ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရသည္

ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းက႑

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားမရွိေစေရးတို႔အတြက္

ထိေရာက္ေသာ

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

သတ္မွတ္ျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာအေရးယူျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္။
၇.၁.၇။

ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရသည္

ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းက႑တြင္

လြတ္လပ္ေသာ

ၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသေဘာတူညီမႈရယူျခင္း ( Free Prior Informed Consent - FPIC)
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို
ျပဳလုပ္ရမည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္

သက္ဆိုင္ရာေဒသ၊

အဆင့္အလိုက္လိုအပ္ေသာ

လုပ္ငန္း

ယႏၱရားမ်ားကိုတည္ေထာင္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈတို႔ကို အေျခခံ၍ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၇.၁.၈။ ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရသည္
မ်ိဳးရိုးဗီဇျပဳျပင္

ကရင္နီျပည္အတြင္းသို႔

ေျပာင္းလဲထားေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္၀င္ေရာက္လာေသာ

၄င္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမႏွင့္လူမႈစီးပြား
လံုျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၇.၁.၉။ ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရသည္
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္

ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ

နယ္နိမိတ္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို

ေျမလက္၀ါးၾကီးအုပ္ျခင္းမ်ားမရွိေစရန္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

နည္းေပါင္းစံုျဖင့္

လိုအပ္ေသာ

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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ယႏၱရားမ်ား၊

သိမ္းဆည္းျခင္း၊

ေျမ၊

သဘာ၀

ေျမေစ်းကစားျခင္း၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုသတ္မွတ္

ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အခန္း(၂) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင၊့္ အသံုးျပဳခြင့္၊ ေျမစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစနစ္မ်ား
အေျခခံမူ
ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ အသံုးျပဳလာသည္႔ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ႔ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္
ေခတ္အဆက္ဆက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမခံရျခင္း၊ တရား၀င္အကာအကြယ္ေပးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ အဆံုးသတ္သြားရန္
လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား
၄င္းတို႔၏

စေသာျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင္႔ၾကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။

လူမႈစီးပြား၊

ယဥ္ေက်းမႈ၊

ယံုၾကည္႔သက္၀င္မ၊ႈ

ရိုးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားသည္

စား၀တ္ေနေရးဖူလံုမႈႏွင္႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ေရရွညတ
္ ည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးတန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္၊ ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း
သည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၇.၂.၁။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္ႏွင္႔ အခြင႔္အေရးမ်ားကို ဥပေဒျဖင္တ
့ ရား၀င္
အသိအမွတ္ျပဳ၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။
၇.၂.၂။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ေျမဆိုင္ရာအခြငအ
့္ ေရးမ်ား သာတူညီမွ်စြာ၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ၊ ေရရွည္တည္တံ့စြာ ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္၊ အသံုးခ်ခြင၊့္
လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခဲြခြင့္ရရွေ
ိ စရန္ အားေပးျမွငတ
့္ င္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ရ.၂.၃။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

တိုင္းရင္းသားမ်ားအခြငအ
့္ ေရးေၾကျငာစာတမ္း

(UNDRIP)၊

ဌာေနလူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အမွတ္(၁၆၉)၊

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ဌာေန

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြ႔အ
ဲ စည္း၏

အျခားေသာဇီ၀မ်ိဳးကြမ
ဲ ႈဆိုင္ရာညီလာခံပါ

လူ႔အခြင့္

အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ရ.၂.၄။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမ၊ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႔လုပ္ငန္း
မ်ားႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ ၄င္းတို႔၏သေဘာတူညီခ်က္မရရွိဘဲ အတင္းအဓမၼရယူျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္
ျခင္းမ်ားမရွိေစရန္

အကာအကြယ္ေပးရမည္။

ထို႔ျပင္

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအရ

ေျမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္၊

အသံုးခ်ခြင့္ကို ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းအေမြအျဖစ္လႊဲေျပာင္းပါကလည္း ဓေလ့ထံုးတမ္း
ႏွင့္အညီ လႊဲေျပာင္းျခင္းကိုလည္း တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

အခန္း(၃) မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္
အေျခခံမူ
ေျမႏွင္႔ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ၊့္ အသံုးျပဳခြင့္မ်ားႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း
၍ အစိုးရအေနျဖင့္ လူမႈစီးပြား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္၍ တိက်ရွင္းလင္းေသာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
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အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏

ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
လူမႈစီးပြားအေျခအေနတည္ျငိမ္မႈ၊ လူမႈေရးအရတရား၀င္မ၊ႈ လူ႔အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ခံစားႏိုငမ
္ ႈ တို႔အတြက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္၊ အသံုးခ်ခြငမ
့္ ်ားႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၇.၃.၁။ မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္၊ အသံုးခ်ခြင့္မ်ားႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံတကာရွိ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုအေျခခံ၍

တရား၀င္ျဖစ္လာႏိုင္ေရးအတြက္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုခ်မွတ္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၇.၃.၂။ မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္၊ အသံုးခ်ခြင့္မ်ားႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

အေသးစားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊

သာတူညီမွ်မႈရွိေစျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္

အမိ်ဳးသမီးႏွင့္ထိခိုက္ရလ
ွ ြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား၏

အထူးသျဖင့္
အခြငအ
့္ ေရးကို

အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည္။
၇.၃.၃။ မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ခ
္ ြင၊့္ အသံုးခ်ခြင့္မ်ားႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ တရား၀င္ျဖစ္လာႏိုင္
ေစေရးတို႔အတြက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

လိုအပ္ေသာ

ဘ႑ာေရး၊

နည္းပညာ၊

စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားကို

ပ့ံပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၇.၃.၄။

မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ

ေျမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္၊

အသံုးခ်ခြငႏ
့္ ွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍

အျငင္းပြားမႈျပႆနာ

ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္ေသာ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ တရားဝင္
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထိုသို႔ တရားဝင္အသိအမွတ္
ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေျမအသံုးခ်လုပ္ကိုင္ေနသူ၏

လူမႈေရး၊စီးပြားေရးထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိ

ေစေရးအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၇.၃.၅။ မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္မျဖစ္နိုင္သည့္အေျခ
အေနမ်ိဳးျဖစ္ပါက

လတ္တေလာေျမအသံုးခ်သူ၏

စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ရန္အတြက္

ေျမအသံုးျပဳမႈကို

ခ်က္ခ်င္းရုပ္သိမ္းျခင္းမျပဳဘဲ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္အတိုင္းအတာအား သတ္မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အပိုင္း(၈) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတုံ႔ျပန္မႈမ်ား
အေျခခံသေဘာတရား
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီး
ဆံုးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ႏွစစ
္ ဥ္ပမ
ုိ ၾုိ ကဳံေတ႔ြလာရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ လူတို႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကုိေရွးရႈေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ရာသီဥတု

ေျပာင္းလဲမႏ
ႈ င
ွ ့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကိုတုံ႔ျပန္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားမရွိျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိေရာက္
ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္
နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္၏
ကရင္နီေျမမူ၀ါဒတြင္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကိုတုံ႔ျပန္ႏိုင္မည့္

ေျမအသံုးခ်မႈ

အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။

အခန္း(၁) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ
အေျခခံမူ
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမိ်ဳးသမီးမ်ား ကေလးသူငယ္မ်ား၊
ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေျမအေျချပဳ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈကို မ်ားစြာ
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါသည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကိုတုံ႔ျပန္တားဆီးႏိုင္မည့္္

ေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ား

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈအတြက္ ျပန္လည္ထူေတာင္ျခင္း
မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္
ပါ အခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၈.၁.၁။ ေျမစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တားဆီးတုံ႔ျပန္အေရးယူႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊
လိုအပ္ေသာ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
၈.၁.၂။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
မ်ား၊ ထိခိုက္ရလ
ွ ြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္
ျမွငတ
့္ င္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၈.၁.၃။ ေျမအသံုးခ်မႈႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တားဆီးတုံ႔ျပန္အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အစီ
အစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

သက္ဆို္င္သူအားလံုးပါ၀င္ေသာ

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္

လုပ္ငန္းစဥ္ႏင
ွ ့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာရွိ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုငရ
္ ာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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၈.၁.၄။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားၾကီးစြာျဖစ္ေပၚေစမည့္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေျမအသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခဲြ
ျခင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္။
၈.၁.၅။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကိုတုံ႔ျပန္တားဆီးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရး
ဆိုင္ရာ၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူ႔အရင္းအျမစ္ပို္င္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဒသအေျချပဳ တားဆီး
တုံ႔ျပန္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးရမည္။
၈.၁.၆။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အသိပညာမ်ား၊ တုံ႔ျပန္တားဆီးမည့္နည္း
လမ္းမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိႏိုင္ရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလက္လွမ္းမွီ
သံုးစြႏ
ဲ ိုင္ရန္အတြက္ ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း(၂) သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတု႔ံျပန္ႏုိင္ရန္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း
အေျခခံမူ
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရး
က႑တို႔၏

အေရးပါမႈကို

တုံ႔ျပန္မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္
ပဋိညာဥ္ပါ

ထည္သ
့ ြင္းစဥ္းစားရမည္။
ႏိုင္ငံတကာရွိ

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

လူ႔အခြငအ
့္ ေရးစံႏႈန္းမ်ား၊

အေျခခံမမ
ူ ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိရန္လိုအပ္သည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို

တုံ႔ျပန္ႏိုင္မည့္ ေဒသအလိုက္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတုံ႔ျပန္မႈႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္ေသာ

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံသင့္ပါသည္။
၈.၂.၁။ အမိ်ဳးသားအဆင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္မ်ားကို
စနစ္တက် ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၈.၂.၂။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား၊ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ႔အခြငအ
့္ ေရး
စံႏႈန္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအေျခခံမူမ်ားကို အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမရွိဘဲေဆာင္ရြက္ရမည္။
၈.၂.၃။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေျမပိုင္ဆုိင္
ခြင့္၊ အသံုးခ်ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားလံုျခံဳမႈရရွိေစေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား အျမန္ဆံုး
ထိေရာက္စြာရရွိခံစားႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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၈.၂.၄။

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ား

ရန္အတြက္

ေအာက္ေျခေဒသအဆင့္အထိ

အမ်ားျပည္သူမ်ား၊

လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏို္င္

သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊

လူပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြငအ
့္ ာဏာႏွငတ
့္ ာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၈.၂.၅။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ အသိပညာမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေဒသခံျပည္သူမ်ား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္

လက္လွမ္းမွီသံုးစြႏ
ဲ ိုင္ခြင့္ရွိေရးရွိရန္ေဆာင္ရြက္

ရမည္။
၈.၂.၆။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ျပည္နယ္
တစ္ခုတည္းအေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျပဳရမည့္
အျပင္

ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊

ေဒသအခ်င္းခ်င္းအၾကားႏွင့္

နိင
ု င
္ ျံ ဖတ္ေက်ာ္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္

မ်ားကိုပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္အတြက္ ရႈေထာင့္စုံမွပါ၀င္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

အခန္း(၃) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ
အေျခခံမူ
ေျမကိုအသံုးခ်ျပီး

အၾကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊

သဘာ၀သံယံဇာတတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊

အၾကီးစားဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေျမႏွင့္
သဘာ၀သံယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား

ကိုယ္တိုင္စီမံခန္ခ
႔ ြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္အေရးမ်ားဆံုးရႈံးျခင္း၊

ရုိးရာဓေလ့

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳမခံရျခင္း စသည့္ျပသာနာမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အျပင္ ထိုစီမံကိန္း
မ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးျခင္းအက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေဒသခံမ်ား ခံစားေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ေနာင္အနာဂတ္တြင္ မည္သည္စ
့ ီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမဆို ေဒသခံလူထု၏အခြင့္အေရးႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကို
ေလးစားလိုက္နာ၍

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစေသာစီမံကိန္းမ်ားကို

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တခ
ံ့ ိုင္ျမဲမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား

ခ်မွတ္

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၈.၃.၁။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲရန္အတြက္

မည္သည့္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမဆို

ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သူ
မ်ားဖက္မွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမရ
ႈ ွိေစရန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္္ႏွံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအခ်ိန္ကာလ၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအားဆန္းစစ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ
ဆန္းစစ္ျခင္း၊

လူမႈေရးဆိုင္ရာထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၊

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၊

လံုျခံဳမႈႏွင့္

ပဋိပကၡဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္း ( Environmental Impacts Assessment, Social Impacts Assessment,
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Health Impacts Assessment, Security and Conflict Assessment) စသည္မ်ားကို လုပ္ငန္းမစတင္မီ၊
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းျပီးဆံုးသည္အထိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ပံုမွန္ခ်ျပေဆြးေႏြးသြားရမည္ ျဖစ္သည္။
၈.၃.၂။ ေျမႏွင္႔ပတ္သက္ေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
ေဂဟစနစ္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးကို မျဖစ္မေနထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
၈.၃.၃။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ေရရွည္တည္ခ
့ င
ုိ ျ္ မဲေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားသီးသန္႔ထားရွိျခင္း၊
ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၈.၃.၄။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမစ
ႈ ီးပြားအေျခအေနမ်ား မူလအေျခအေနထက္ပိုမိုဆိုးရြားသြားမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ အျခား
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားထိုးမႈအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၈.၃.၅။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာေဒသမွ
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္လာေစႏိုင္ေရး၊ လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္း
ၾကားသေဘာတူညီမႈရယူျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ပြင့လ
္ င္းျမင္သာ၍ တာ၀န္ယူ
တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အပိုင္း(၉) တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ျခင္း
အေျခခံသေဘာတရား
ကရင္နီျပည္ရွိ ေျမ၊ ေျမႏွငဆ
့္ က္စပ္ေသာသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို မူ၀ါဒပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အညီ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္

လိုအပ္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ မူ၀ါဒအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္
ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ထိုသို႔ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္

ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ၏

ရည္ရြယ္ခ်က္၊

အေျခခံမႏ
ူ ွင့္ လမ္းညြန္မႈမူေဘာင္တို႔ကို အေျခခံ၍ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ အစားအစာလံုျခံဳမႈႏွင့္ အစားအစာ
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခင
ြ ့္ျမွင့္တင္ရန္၊

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏လူမႈစီးပြားတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္၊

ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့ခင
ုိ ျ္ မဲေစရန္၊

ေျမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ၊့္

ေျမအသံုးခ်ခြင့္အခြငအ
့္ ေရးမ်ား

သဘာ၀

ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစရန္ စေသာအေျခခံအခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍
လုပ္ေဆာင္ရမည္။

အခန္း(၁) သင္တန္းေပးျခင္း၊ စြမ္းရည္မ်ားျမွင့္တင္ျခင္း
အေျခခံမူ
ကရင္နီျပည္၏ ေျမက႑ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဖံ႔ျြ ဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္စြာအုပ္ခ်ဳပ္စမ
ီ ံ
ႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမွငတ
့္ င္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္
ပါသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေအာက္ေျခအဆင့္မွ

နည္းစနစ္မ်ား ရယူသံုးစြႏ
ဲ ိုင္ေရးအတြက္

အထက္အဆင့္ထိတိုင္

ျပည္နယ္အဆင့္၊

ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ

ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသဆိုင္ရာအဆင္အ
့ ထိတိုင္

အျပန္အလွန္ေလ့လာသင္ယူျခင္း၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ားေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေျမက႑

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစမ
ြ ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္

ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၉.၁.၁။

ေျမက႑

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာနည္းဗ်ဴဟာ

မ်ားကိုခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၉.၁.၂။

သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားျခင္းႏွင့္

စြမ္းရည္ျမွငတ
့္ င္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္

သက္္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသူမ်ားသာမက၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါလက္ခံရရွိႏိုင္ရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၉.၁.၃။ စြမ္းရည္ျပည္လ
့ ူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားသက္ဆိုင္ရာေဒသအဆင့္အလိုက္ ေရရွည္တည္တံ့
ခိင
ု ျ္ မဲေစႏိင
ု ရ
္ န္အတြက္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာပံပ
့ ိုးမႈမ်ား၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာပံပ
့ ိုးမႈမ်ားကို

ထိေရာက္ေသာ

ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အခန္း(၂) အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
အေျခခံမူ
ကရင္နီျပည္၏

ေျမက႑အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဖံ႔ျြ ဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏင
ွ ့္

သိရွိေစႏိုင္ရန္အတြက္
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္

လက္ေတြ႔အသံုးခ်

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ား၊

ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ၏

ထိေရာက္မႈကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရမည္။
နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ား၊

ထိုသို႔

ကနဦးစမ္းသပ္အေကာင္

အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ္သြားရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္၏ ေျမမူ၀ါဒကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၉.၂.၁။ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကနဦးစမ္းသပ္အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၉.၂.၂။

ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ

ျပည္သူမ်ား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစေရး၊

ေဒသခံ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

လက္ခံရရွိသံုးစြႏ
ဲ ိုင္ေရး၊ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္
ရမည္။
၉.၂.၃။ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ထိေရာက္ေသာပံ့ပိုးျခင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း(၃) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း
အေျခခံမူ
ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ

ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊

အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ပိုမိုဖံ႔ျြ ဖိဳးတိုးတက္ေအာင္အေရးယူတုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေစာင္ၾ့ ကည့္ေလ့လာျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၉.၃.၁။

ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ

ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္

တိုးတက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား
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ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံက႑မ်ား၏
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္

ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႔ဲ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၉.၃.၂။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳစုထားရမည္။
၉.၃.၃။ ေျမစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ အခြငအ
့္ ာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားမႈ၊
မူ၀ါဒသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္၍

အသံုးခ်ေနမႈမ်ားမရွိေစရန္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသတ္မွတ္၍

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၉.၃.၄။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ခ
္ ြင့္၊ ေျမအသံုးခ်ခြငက
့္ ို ထိေရာက္ေသာ
ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္

ပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္

ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကို စနစ္တက်ဖြ႔စ
ဲ ည္း၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၉.၃.၅။ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခြငအ
့္ ေရးမ်ား တရားမွ်တစြာ
အျပည့္အ၀ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ လ်င္ျမန္စြာတံု႔ျပန္ႏိုင္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၉.၃.၆။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊

အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ျပည္သူလူထုမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံရရွိႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း(၄) မူ၀ါဒအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ျခင္း
အေျခခံမူ
ကရင္နီျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ေျမပိုင္ခြင၊့္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္၊ ေျမစီမခ
ံ န္ခ
႔ ြခ
ဲ ြငတ
့္ ုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခြင့္
အေရးမ်ား

အျပည့္အ၀ခံစားရရွိႏိုင္ေရးတို႔အတြက္

ကရင္နီေျမမူ၀ါဒအတည္ျပဳရမည္။

အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊

ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ

မူ၀ါဒျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း

အမ်ားျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရက
ြ ္ခြင့္ႏင
ွ ့္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈရိွစြာလုပ္ေဆာင္ရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္

မူ၀ါဒအတည္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၉.၄.၁။ မူ၀ါဒအတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏို္င္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ၏ဆႏၵသေဘာထား
ေတာင္းခံျခင္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
၉.၄.၂။ မူ၀ါဒအတည္ျပဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္း၊ တာ၀န္ခြဲေ၀ျခင္း
မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၉.၄.၃။

မူ၀ါဒပါအခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အ၀ခံစားရရွိႏိုင္ေရးအတြက္

ေျမဥပေဒႏွငလ
့္ ုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျပဌာန္းျခင္းကို

ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရမွ

ကရင္နီေျမမူ၀ါဒအတည္ျပဳျပီး

ကရင္နီ

အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္

ရမည္။
၉.၄.၄။ ကရင္နီျပည္သူလူထုမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ေျမဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိခံစား
ႏိုငေ
္ ရးႏွင့္

အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ကိုသာေရွးရႈ၍

ဤမူ၀ါဒပါအခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊

ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားကို(၅)ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္သြားရမည္။
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ပိမ
ု ုိ

ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
အပိုင္း(၁၀) အေထြေထြ
အေျခခံသေဘာတရား
ကရင္နီေျမမူ၀ါဒသည္ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ေျမ၊ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္
မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈကိစၥရပ္မ်ား၊

အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊

သစ္ေတာစီမံခန္႔ခဲြျခင္း

ကိစရ
ၥ ပ္မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေဂဟအေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနပါ
သည္။

ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေျမႏွငအ
့္ ျခားက႑တို႔၏

အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈ

တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမ၊ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခဲြရာတြင္ ေအာက္ပါက႑မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ျပီး ခိုင္မာေသာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္၍ ထည္သ
့ ြင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၀.၁။ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားေရရွည္တည္တႏ
ံ့ ုိင္ရန္ ကာကြယ္ျခင္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စနစ္တက်အသံုးျပဳ
ျခင္းမ်ားႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္းသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲ
ျခင္းတြင္ အစိုးရတစ္ရပ္တည္းမွမဟုတ္ဘဲ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား လြတ္လပ္စြာထိန္းသိမ္းစီမခ
ံ န္႔ခခ
ြဲ င
ြ ့က
္ ိုပါ
ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
ရာတြင္

သစ္ေတာအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍

သစ္ေတာတည္ရွိရာေဒသရွိ

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊

အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာသစ္ေတာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ၎တို႔၏ လူမႈစီးပြားကိုကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊

သစ္ေတာအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြငရ
့္ ရ
ိွ န္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။

သစ္ေတာတည္ရွိရာေဒသအတြင္းရွိ

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ေဒသခံျပည္သူမ်ား

သစ္ေတာစီမံထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာ အသိပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္လက္ခံရရွိေရးႏွင့္လက္လွမ္းမွီသံုးစြခ
ဲ ြငရ
့္ ွိရမည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔အား လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပး
အေၾကာင္းၾကား
အျမစ္မ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ရမည္။

သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းမ်ားမရွိဘဲ

၎တို႔ႏွငသ
့္ က္ဆိုင္ေသာ

အျခားေသာသူမ်ားအားလုပ္ကိုင္ခြငျ့္ ပဳျခင္း၊
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊

ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏

ေျမႏွင့္သစ္ေတာအရင္း

ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းမရွိေစေရးတို႔အတြက္
သစ္ေတာထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား

ပိမ
ု ဖ
ုိ ြျ႔ံ ဖိဳးတိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးဆို္င္ရာ၊ နည္းပညာပိုင္းဆို္င္ရာ၊ လူ႔အရင္းအျမစ္ပိုင္း
ဆို္င္ရာ ကူညီပံ့ပိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၀.၂။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈဆို္င္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္

ကရင္နီျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ

ျပည္နယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ား၏ နယ္နိမိတ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာေသာ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာ၊ သားငါးတို႔ႏွငဆ
့္ က္စပ္
လ်က္ရွိေသာ လုပ္ပုိင္ခင
ြ ့္မ်ားႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ား၊ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္
ရမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္နယ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုမထိခိုက္ေစဘဲ သင့္တင့္
ေလ်ာ္ညီေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အကာအကြယ္အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္
ရမည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈျပဳရာတြင္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အထူး
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ကရင္နေ
ီ ျမမူ၀ါဒ
သျဖင့္

အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူမ်ား၏

လူမႈစီးပြားထိခိုက္မႈမရွိေစေရး

တို႔အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေသာအကာအကြယ္ေပးမႈျပဳရမည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈဆို္င္ကိစၥရပ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲ
ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင၊့္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္စေသာအခြင့္အေရးမ်ား
ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ အကာအကြယ္ေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္။
၁၀.၃။ ျပည္နယ္၏ ေျမႏွငသ
့္ ဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပရ
္ ာတြင္
ရွင္းလင္းတိက်ေသာရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေဂဟအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာ၀
ထိန္းသိမ္းေတာမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္
မ်ားအား

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊

ဌာေနတို္င္းရင္းသား

လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသေဘာတူညီမႈရယူျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ျပီး ၎တို႔၏လူမႈစီးပြား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတန္ဖိုးထားမႈမ်ား မပ်က္ဆီးသြားေစရန္
အကာအကြယ္ေပးရမည္။
၁၀.၄။

ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားျပဳရာတြင္

ျပည္နယ္၏

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္၍ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
လံုျခံဳမႈႏွင့္

ေျမအေျချပဳစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းက႑တိုးတက္ေစရန္

ျပည္နယ္ျပည္သားမ်ား၏

အစားအစာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခင
ြ ့္မ်ားအားေကာင္းလာေစရန္၊

လြတ္လပ္မွ်တေသာ

စီးပြားေရးစနစ္မ်ားအားေကာင္းလာေစရန္၊

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊

စားသံုးသူအခြငအ
့္ ေရးမ်ားလံုျခံဳေစရန္၊
အာမခံခ်က္ရွိေသာေစ်းကြက္မ်ားျဖစ္လာ

ေစရန္အတြက္ တိက်ခိုင္မာေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္၍ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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အစားအစာ

