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မာတိကာ 
 
နိဒါန္း             စာ-၄  
 
အပုိင္း(၁) ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေျခခံမူ၊ လမ္းညြန္မႈမူေဘာင္ႏွင့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား   စာ-၆ 
 
 အခန္း(၁) ရည္ရြယ္ခ်က္          စာ-၆ 
 အခန္း(၂) အေျခခံမ ူ         စာ-၇ 
 အခန္း(၃) လမ္းညြန္မႈမူေဘာင ္           စာ-၈   
 အခန္း(၄) အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား       စာ-၉ 
  
အပုိင္း (၂) ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း        စာ-၁၂ 
 အေျခခံသေဘာတရား 
 အခန္း(၁) ေျမပုိင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ပိုင္ဆို္င္မႈသတ္မွတ္ျခင္း      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၏ေျမဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား     စာ-၁၈ 
 အခန္း(၈) ေျမေတာင္းခံျခင္း        စာ-၁၈ 
 အခန္း(၉) ေျမအသုံးျပဳခြင့္ရုတ္သိမ္းျခင္း       စာ-၁၉ 
 အခန္း(၁၀) ေျမဆုိင္ရာအခြင့္အေရးျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္း၊  စာ-၂၀ 
                ေျမေနရာအစားထုိးေပးျခင္း၊ ေျမျပန္လည္ေ၀ငွေပးျခင္း၊ 
          အခန္း(၁၁) လူဦးေရတုိးပြားျခင္း၊ သိပ္သည္းျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း  စာ-၂၁ 
 အခန္း(၁၂) နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္ျခင္း      စာ-၂၁ 
 
အပုိင္း(၃) ေျမအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြျဲခင္း         စာ-၂၃ 
 အေျခခံသေဘာတရား 
 အခန္း(၁) ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင္႔အတန္းအစားသတ္မွတ္ျခင္း     စာ-၂၃ 
 အခန္း(၂) ေျမအသုံးခ်ျခင္း        စာ-၂၄ 
 အခန္း(၃) ေျမအသုံးခ်မႈေျပာင္းလဲျခင္း       စာ-၂၅ 
 အခန္း(၄) ေျမငွားရမ္းျခင္း        စာ-၂၅ 
 အခန္း(၅) ေျမအသုံးျပဳမႈညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း       စာ-၂၆ 
 အခန္း(၆)  ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းယႏၱရား       စာ-၂၇ 
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 အခန္း(၇) စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္ဆုိ့င္ေသာေျမကုိစီမံျခင္း      စာ-၂၈ 
 အခန္း(၈) အၾကီးစားစုိက္ပ်ိဳးျခံ၊ ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားအသုံးျပဳေသာေျမကုိစီမံျခင္း   စာ-၂၈ 
 အခန္း(၉) ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း     စာ-၂၉ 
 အခန္း(၁၀) တစ္ခုထက္ပုိမို၍အသုံးျပဳေနေသာေျမဧရိယာ      စာ-၃၀ 
 အခန္း(၁၁) ေရေ၀ေရလဲေဒသစီမံခန္႔ခြဲျခင္း       စာ-၃၁ 
 အခန္း(၁၂) အထြဋ္အျမတ္ထားေသာေနရာကာကြယ္ျခင္း     စာ-၃၂ 
 အခန္း(၁၃) ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာေျမေနရာမ်ားအတြက္ကာကြယ္ျခင္း    စာ-၃၂ 
 အခန္း(၁၄) ရင္းႏီွးျမဴပ္ႏွံျခင္း        စာ-၃၃ 
 
အပုိင္း(၄) ျမိဳ႕ျပႏွင္႔ေက်းလက္ေျမအသုံးျပဳမႈစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း     စာ-၃၅ 
 အေျခခံသေဘာတရား  
 အခန္း(၁) ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္      စာ-၃၅ 
 အခန္း(၂) ၿမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္တုိးခ်ဲ႕ျခင္း       စာ-၃၆ 
 အခန္း(၃) ျမိဳ႕တြင္းႏွင့္အႏၱရာယ္ရွိေသာေဒသမ်ားကုိစီမံခန္႔ခြဲျခင္း    စာ-၃၆ 
 အခန္း(၄) အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာေျမမ်ားႏွင့္အျခားေသာျမိဳ႕ျပေျမမ်ားကုိ    စာ-၃၇ 
      အမ်ားအသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္အကာအကြယ္ေပးျခင္း   
 အခန္း(၅) ျမိဳ႕ျပစုိက္ပ်ိဳးေရး        စာ-၃၈ 
 အခန္း(၆) ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္       စာ-၃၈ 
 အခန္း(၇) ေက်းရြာနယ္နိမိတ္တုိင္းတာသတ္မွတ္ျခင္း     စာ-၃၉ 
 အခန္း(၈) ေက်းရြာေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္       စာ-၄၀ 
   
အပုိင္း(၅) ေျမအဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာယႏၱရားတည္ေထာင္ျခင္း      စာ-၄၂ 
 အေျခခံသေဘာတရား 
 အခန္း(၁)  ေဒသအဆင့္၊ ျပည္နယ္-ျပည္ေထာင္စုအလုိက္စီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္သတ္မွတ္ျခင္း  စာ-၄၂ 
 အခန္း(၂)  ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ား    စာ-၄၃ 
 အခန္း(၃) ေျမဆုိင္ရာတရားေရးစနစ္တည္ေထာင္ျခင္း     စာ-၄၄ 
 အခန္း(၄) ေျမအခြင့္အေရးဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း     စာ-၄၅ 
 အခန္း(၅) ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ       စာ-၄၇ 
  
အပုိင္း(၆) သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ေျမပုံေရးဆဲြျခင္း       စာ-၄၈ 
 အေျခခံသေဘာတရား 
 အခန္း(၁) သုေတသနျပဳျခင္း        စာ-၄၈ 
 အခန္း(၂) ေျမပုံေရးဆြျဲခင္း        စာ-၄၀ 
 အခန္း(၃) ေျမသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း      စာ-၅၀ 
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အပုိင္း(၇) တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း        စာ-၅၁ 
 အေျခခံသေဘာတရား 
 အခန္း(၁) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း       စာ-၅၁ 
 အခန္း(၂) ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္၊   စာ-၅၃ 
     ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား  
 အခန္း(၃) မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင္၊့ ေျမအသုံးျပဳခြင့္   စာ-၅၃ 
 
 
အပုိင္း(၈) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတံု႔ျပန္မႈမ်ား    စာ-၅၅ 
 အေျခခံသေဘာတရား 
 အခန္း(၁) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ        စာ-၅၅ 
 အခန္း(၂) သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္မ်ားတံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း   စာ-၅၆ 
 အခန္း(၃) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမမဲႈ     စာ-၅၇ 
 
အပုိင္း(၉) တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊  စာ-၅၉ 
    အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ျခင္း။ 
 အေျခခံသေဘာတရား 
 အခန္း(၁) သင္တန္းေပးျခင္း၊ စြမ္းရည္မ်ားျမွင့္တင္ျခင္း     စာ-၅၉ 
 အခန္း(၂) အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း      စာ-၆၀ 
 အခန္း(၃) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း     စာ-၆၀ 
 အခန္း(၄) မူ၀ါဒအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း     စာ-၆၁ 
 
အပုိင္း(၁၀) အေထြေထြ                                                                                                  စာ-၆၃ 
 ၁၀.၁။ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာေပၚလစီ       စာ-၆၃ 
 ၁၀.၂။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာေပၚလစီ     စာ-၆၃ 
 ၁၀.၃။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာေပၚလစီ     စာ-၆၄ 
 ၁၀.၄။ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာေပၚလစီ        စာ-၆၄ 
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နိဒါန္း 

 ကရင္နီျပည္သည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ျပည္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္သာမက ေရွးပေ၀သဏီကပင္ 

ကုိယ့္မင္းကုိယ့္ခ်င္းျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာၾကီးမားစြာတည္ရိွခဲ့သည္။ တုိင္းတစ္ပါးမ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

လူမ်ိဳးျခားမ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားအဆက္ဆက္တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ား 

သည္ ကရင္နီျပည္အေပၚသုိ႔သက္ေရာက္ျခင္းမရိွခဲ့ပဲ ကရင္နီျပည္ရွိအၾကီးအကဲမ်ားသည ္ကရင္နီျပည္အတြင္းရိွ 

ေျမ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္၊ ထ္ိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းမ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ရာ 

လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအလုိက္ ၎တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေျမ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ 

ရိုးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအသုံးျပဳ၍ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲလာခဲ့ၾကသည္မွာ ယေန႔ထိတုိင္ျဖစ္ပါသည္။  

ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးမရရွိမီွအခ်ိန္ထိ ကရင္နီျပည္သည္ လြတ္လပ္ေသာျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ 

တည္ရွိေနျပီး ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။  

 

 သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရရိွျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အဆက္ဆက္   

တုိ႔သည္ ကရင္နီျပည္ရွိ ေျမ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ နည္းေပါင္းစုံျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား၊ 

အတင္းအဓမၼ လုယူသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လာခ့ဲပါသည္။ ယခင္က ကရင္နီျပည္ရွိဌာေန 

တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ပိုင္ဆုိင္ေသာ၊ မိမိတုိ႔ႏွင္သ့က္ဆို္င္ေသာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ေျမႏွင္သ့ဘာ၀ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း ဖိႏိွပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူ 

မ်ားအဆက္ဆက္တုိ႔၏ ဖိႏိွပ္မႈယႏၱရားမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ေျမ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္နယ္နိမိတ္မ်ား 

ဆုံးရံႈးျခင္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္အသုံးျပဳလာခ့ဲေသာ 

ရိုးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားသည္လည္း အသိအမွတ္ျပဳမႈမခံရျခင္း၊ ၎တုိ႔ထိန္းသိမ္းစီမံခန္႔ခြဲထားေသာ 

ေျမႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားသည္လည္း အတင္းအဓမၼသိမ္းဆည္းမႈမ်ားခံေနရျခင္း၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသား 

မ်ား၏ ေျမဆုိင္ရာအခြင့္အေရးကုိ   အျပည့္အ၀အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

မ်ားမရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈကုိထိခိုက္ေစရံုမွ်မက ဂုဏ္သိကၡာ 

ရွိစြာျဖင့္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင္ ့ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။  

  

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္ရွိ လူထုအေျချပဳအရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွစတင္၍ 

ကရင္နီျပည္ရွ ိ ကရင္နီအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေျမ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား 

အျပည့္အ၀ ခံစားရရိွႏိုင္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ကရင္နီျပည္ရွိ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ 

ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိအေျခခံေသာ ကရင္နီေျမမ၀ူါဒေရးဆြျဲခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္အသီးသီး၊ ေက်းရြာအုပ္စုအသီးသီးသုိ႔ သြားေရာက္၍ 
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ကရင္နီေျမမူ၀ါဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္း၊ အၾကံဥာဏ္မ်ား 

ေတာင္းခံျခင္းႏွင္ ့ ကရင္နီျပည္ရိွ လူထုအေျချပဳအရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကရင္နီ 

ျပည္နယ္အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကရင္နီျပည္ရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 

ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ ညိွႏႈိင္းတုိင္းပင္ျခင္း၊ အၾကံဥာဏ္မ်ား 

ရယူျခင္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ဤမူ၀ါဒေရးဆြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားကုိ စတင္ခဲ့သည္။  

 

 ဤမူ၀ါဒသည္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ လမ္းညြန္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္သာမက 

လက္ရွိတြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ရင္ဆို္င္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေျမ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ 

ႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင္ ့ မူလေျမအခြင့္အေရးမ်ားျပည္လည္ခံစားရရိွ 

ေစႏ္ုိင္ရနအ္တြက္ လမ္းညြန္မႈျပဳႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကရင္နီေျမမူ၀ါဒသည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 

ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အ၀ရရိွႏိုင္ေစရန္၊ အမ်ိဳးသား 

စားနပ္ရိကၡာလုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈတိုးျမွင့္လာေစရန္ႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာႏွင့္ 

သဘာ၀သယံဇာတ  အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  

 

 ဤမူဝါဒသည္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာရိွ ေျမဆုိင္ရာအေကာင္းဆုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

ႏွင့္ ဆႏၵသေဘာအေလ်ာက္ျပဳလုပ္ေသာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားတုိ႔ႏွင့္အညီ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္ 

သူမ်ား၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ရွလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား၏ ေျမ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ၊  

သဘာ၀သယံဇာတႏွင္ ့ ေရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား အကာအကြယ္ေပးထားသည့္အျပင္ လူမႈေရး 

ဆုိင္ရာတရားမွ်တမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူမႈတရားမွ်တမႈ၊ 

လူ႔အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ခံစားရရိွမႈ၊ လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား 

ထိန္းသိမ္းမႈႏွင္ ့ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္ေသာ အနာဂတ္လူမႈ၀န္းက်င္တည္ရိွႏိုင္ေရးတုိ႔အတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 

ေျမအုပခ္်ဳပ္စီမံမႈစနစ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာႏုိင္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

 ဤမူ၀ါဒေနာက္ဆုံးအေခ်ာသတ္ျခင္းႏွင့္ ကရင္နီျပည္၏ ဘုံေျမမူ၀ါဒအျဖစ္အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ျခင္းကုိ 

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္မွ(၅)ရက္ေန႔အထိ ကရင္နီျပည္၊ ဒီးေမာ့ဆုိျမိဳ႕တြင္ (၂)ရက္တာျပဳလုပ္က်င္းပ 

ခဲ့သည့္္ ကရင္နီေျမအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (Karenni Land Seminar) ၌ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္အသီးသီး 

မွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအရပ္ဖက္ 

လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံႏိုင္ငံေရးပါတီမွကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလႏွင့္ျပင္ပမွ 

ေလ့လာသူမ်ား စုစုေပါင္း(၁၇၅)ဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျပီး အတည္ျပဳျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
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အပုိင္း(၁) ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေျခခံမူ၊ လမ္းညြန္မႈမူေဘာင္ႏွင့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 
 

အခန္း(၁) ရည္ရြယ္ခ်က္ 
 

၁.၁.၁။ ကရင္နီျပည္ရွိ  ေျမႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္ကိုအမီွျပဳ၍  အသက္ရွင္ရပ္တည္အသုံးျပဳေနေသာ ဌာေန 

တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းျဖင့္ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေသာသူမ်ား၊ သစ္ေတာကုိမီွခိုေနထုိင္အသုံးျပဳေသာသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု 

မ်ားအားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူထုေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပြဲမ်ားက်င္းပ၍ ၄င္းတုိ႔၏ ေျမ၊ 

သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အမွန္တစ္ကယ္လုံေလာက္ေသာ 

အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားအားလုံးပါ၀င္၍ စစ္မွန္သည့္သေဘာထားမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳ 

ထင္ဟပ္မႈရွိသည့္ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒတစ္ရပ္ ေရးဆြျဲပင္ဆင္ႏိုင္ရန္၊ 

၁.၁.၂။ ကရင္နီျပည္သူလူထုတုိင္းသည ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာျဖင့္ရွင္သန္ေနထုိင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳ   

ႏိုင္ရန္လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ လူမႈတရားမွ်တမႈရွိစြာ အလံု 

အေလာက္ရယူပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြခဲြင့္ပိုင္ခြင့္ရရိွေစရန္၊  

၁.၁.၃။ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ 
တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ လူမႈတရားမွ်တမႈႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာေလးစားလုိက္နာမႈရွိေသာ ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈလုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင္ ့အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားထြန္းကားလာေစရန္၊ 
 
၁.၁.၄။  ေရရွည္တည္တံ့ေသာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ အနာဂတ္ကရင္နီမ်ိဳးဆက္မ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရးမ်ား 
ယုတ္ေလ်ာ့ပ်က္စီးေစျခင္းမရွိေစေရးအတြက္ ကရင္နီျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ အသုံးခ်ခြင့္၊ စီမံ 
ခန္႔ခြဲခြင့္မ်ားကုိ ကရင္နီလူထုမ်ား၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ 
ဖြဲ႔စည္းပံအုေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းအာမခံေပးထားရန္။  
 
၁.၁.၅။ ကရင္နီျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးကုိ အသိ 

အမွတ္ျပဳ၊ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ ေျမမူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အသစ္ 

ေရးဆြျဲခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔ကို ၾကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းေပးႏုိင ္

သည့္ ကရင္နီေျမမ၀ူါဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္၊ 

၁.၁.၆။  ကရင္နီျပည္၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ၊ လုံျခံဳမႈႏွင့္အစားအစာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၊ လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈႏွင့္ ေျမ 
အခြင့္အေရးမ်ားလုံျခံဳမႈတုိ႔အတြက္ ကရင္နီျပည္ရွိ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ေျမစီမံမႈအေလ့အထေကာင္းမ်ား 
ကုိ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေျမအခြင့္အေရးဆုံးရႈံးသူမ်ားအတြက္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ မူလေျမအခြင့္အေရးမ်ား 
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အျပည့္အ၀ျပန္လည္ရရိွခံစားႏိုင္ေရးတုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသ၏စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ 
ႏိုင္ငံတကာရိွ အေကာင္းဆုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊  
 
၁.၁.၇။  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမေဲရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာတရားမွ်တမႈရရွိေစ 
ေရး၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ 
တံု႔ျပန္စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္ေကာင္းမ်ားေပၚထြန္းလာေစရန္၊ 

 
 

အခန္း(၂) အေျခခံမူ 
 

၁.၂.၁။ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ကရင္နီျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလုံးသည္ ေျမ၊ သစ္ေတာ၊ ေရ၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ 
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္ေသာ စီမံခန္႔ခြခဲြင့္၊ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ အသုံးျပဳခြင့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊  
 
၁.၂.၂။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေျမအခြင့္အေရးဆုံးရႈံးသြားေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား၏ မူလေျမဆုိင္ရာအခြင့္ 
အေရး ျပန္လည္ရရိွပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိရန္ႏွင့္ ဆုံးရွံးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာရွိ အေကာင္းဆုံးလုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ 
 
၁.၂.၃။ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ တရားေရးစီရင္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ကုိ 
တည္ေထာင္၍ တရားမွ်တေသာဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကုိလက္လွမ္းမွီႏိုင္ရန္၊ 
 
၁.၂.၄။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား၏ ေျမဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀လက္လွမ္းမီွ 
ခံစားရရိွႏိုင္ရန္၊ 
 
၁.၂.၅။ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
စာခ်ဳပ္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံလုပ္ေဆာင္ရန္။  
 
၁.၂.၆။ လူ႔အခြင့္အေရးရရိွခံစားျခင္း၊ လူမႈတရားမွ်တမႈရရွိျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းလြတ္ျခင္း၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ 
အျပည့္ျဖင့္ေျမလက္ခံရရွိျခင္း၊ လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္သာတူညီမွ်မႈ၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ၊ 
ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈႏွင့္ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈွႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္တုိးတက္မႈ၊ 
က်ားမေရးရာသာတူညီမွ်မႈ၊ အစားအစာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင္အ့ာဏာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
တည္တ့ံခိုင္ျမမဲႈတုိ႔ကုိ အားေကာင္းေစမည့့္ ဖက္ဒရယ္အႏွစ္သာရျပည့္၀ေသာ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒျဖစ္လာေစရန္။ 
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အခန္း(၃) လမ္းညြန္မႈမူေဘာင္ 
 
၁.၃.၁။ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြ ဲ
ျခင္း၊ ပိုင္ဆုိင္ျခင္းမ်ားႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္း၍ လုိအပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒႏွင္ ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
ကရင္နီေျမမူ၀ါဒႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၁.၃.၂။ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္း ေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ၊ လူမႈတရားမွ်တမႈ၊ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ တန္းတူႏွင့္သာတူညီမွ် 
မႈ၊ လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမမဲႈတုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာရိွ လူ႔အခြင္႔အေရးစံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္ 
ေျမႏွင္ ့သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အေကာင္းဆုံးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိအေျခခံ၍ ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၁.၃.၃။ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ ဥပေဒျဖင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ား၊ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၁.၃.၄။ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားကုိ ဗဟုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏင့္ွ ခ်ဳပ္ကုိင္လြမ္းမိုးမႈမရွိသည့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိရန ္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၁.၃.၅။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ထိရွလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားသည္ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ 
အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္၊ အသုံးခ်ခြင့္မ်ားကုိ 
အျခားေသာသူမ်ားကဲသုိ့႔ တန္းတူအခြင့္အေရးခံစားခြင့္ရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
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အခန္း(၄) အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 
 

 

၁။ ေျမ ဆုိသည္မွာ ေျမသီးသန္႔တစ္ခုတည္းကုိသာမဟုတ္ဘဲ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာဆက္ႏြယ္ေသာ အရာမ်ားကုိ 
ဆုိလုိသည္။  
 
၂။ ေျမအခြင့္အေရး ဆုိသည္မွာ ေျမကုိ အသုံးခ်ခြင့္တစ္ခုတည္းသာမကဘဲ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အရင္း 

အျမစ္မ်ားကုိအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္၊ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ ယုံၾကည္ 

မႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝခံစားရရိွႏိုင္ခြင့္ကို ဆုိလုိသည္။  

၃။ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈ ဆုိသည္မွာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား မိမိတုိ႔ကုိယ္တ္ုိင္နားလည္ေသာ 

တတ္သိပညာႏွင္ ့၎ကုိက္ညီသည့္နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိမိတုိ႔၏ ေျမ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ 

နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္မႈ၊ နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳေလးစားမႈႏွင့္ လူမႈတရားမွ်တမႈမ်ား 

အေျခခံ၍ စီမံခန္႔ခြဲေသာစနစ္ကုိ ဆုိလုိသည္။  

၄။ ကရင္နီျပည္ေျမဗဟုိေကာ္မတီ ဆုိသည္မွာ ကရင္နီျပည္ေျမမူ၀ါဒအရဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းကုိ ဆုိလုိ 
သည္။  
 
၅။ ေျမ၀န္ၾကီးဌာန ဆုိသည္မွာ ကရင္နီေျမဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေျမ၀န္ၾကီးဌာနကုိဆုိလိုသည္။  
 
၆။ ရုိးရာဓေလ့ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအဖြဲ႔ ဆုိသည္မွာ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒအရ ေျမ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ရုိးရာ 
ဓေလ့ဆုိင္ရာေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကုိျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြဲ႔ကုိဆုိလုိ 
သည္။ 
 
၇။ အစုိးရေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအဖြဲ႔ ဆုိသည္မွာ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒအရ ေျမ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ ေျမႏွင္ ့
သက္ဆိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြဲ႔အစည္းကုိ ဆိုလုိသည္။ 
 
၈။ လြတ္လပ္ေသာေျမတရားစီရင္ေရးစနစ္ ဆုိသည္မွာ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒအရ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခြင့္ 
အေရးရရွိခံစားႏုိင္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထား 
ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ဆုိလုိသည္။  
 
၉။ အေျခခံေျမအခြင့္အေရး ဆုိသည္မွာ ေျမပုိင္ဆုိင္သူသာမက ေျမကုိမပိုင္ေသာ္လည္း ေျမကုိအမီွသဟဲျပဳျပီး 
ရွင္သန္ေနထုိင္လုပ္ကိုင္ေနရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ဆုိလုိသည္။ 
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၁၀။ ေဘးအႏၱရယ္ရိွေသာေျမ  ဆုိသည္မွာ အမိႈက္ပံု၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား အမိႈက္ စြန္႔ပစ္မႈ၊ စစ္ပြဲ၊ မိုင္းအႏၱရယ္၊ 
သတၱဳလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အႏၱရယ္ရိွေသာ ေနရာမ်ားကုိ ဆိုလုိသည္။ 
 
၁၁။ ထိခုိက္ရွလြယ္ေသာအုပ္စု ဆိုသည္မွာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့က်င့္ထုံးမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ရုပ္ပုိင္းႏွင့္စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္တည္မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈေၾကာင့္ေသာ္        
လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးဆုိငရ္ာ အဟန္႔အတားမ်ား 
ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားေသာသူမ်ားကဲ့သုိ႔ 
လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ေျမအခြင့္အေရးလက္လွမ္းမွီခံစားႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ 
မ်ား ကန္႔သတ္ခ်န္လွပ္ထားျခင္းခံေနရေသာသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားကုိ ဆုိလိုသည္။ 
 
၁၂။ မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ ဆိုသည္မွာ ေျမကုိအသုံးခ်လုပ္ကုိင္ေနေသာ 
ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားတစ္ဦးဦးသည္ ေျမကုိတုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္သည့္ အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္သည့္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သူမွ် လုပ္ကုိင္စားေသာက္ျခင္းမရွိေသးသည့္  
အျငင္းပြားဖြယ္ရာကင္းသည့္ေျမေနရာတြင္ လုပ္ကုိင္ေနျခင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ေနရေသာဒုကၡသည္မ်ား(Refugees)မွျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းတိမ္းေရွာင္ဒုကၡသည္ (Internally 
Displaced Persons-IDPs)မ်ားမွ ျဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အျခားေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား 
ျဖစ္ေစ အျငင္းပြားမႈကင္းေၾကာင္းထင္ျမင္ရသည့္ ေျမေနရာသစ္တြင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနျခင္းကုိ ဆုိလုိ 
သည္။ 
 
၁၃။ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရိွေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆိုသည္မွာ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင္႔ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာလမ္းညြန္အေျခခံမူမ်ား (UN Guideline principles on business and human rights) 
ကို အေျခခံ၍အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆုိလိုသည္။  
 
၁၄။ ႏုိင္ငံတကာရိွအေကာင္းဆုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင္႔အေရးယႏၱရားမ်ားျဖစ္ 
ေသာ လူ႔အခြင္႔အေရးေၾကျငာစာတမ္း၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၏ ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အမွတ္ ၁၆၉ (ILO-C.169)၊ အျပည္ျပည ္
ဆုိင္ရာစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရး 
အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ဇီ၀မ်ိဳးကြဆုိဲင္ရာညီလာခံ၊ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာႏွင္လ့ယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး 
အဖြဲ႔၏ အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာလုံျခံဳစိတ္ခ်ေရးဆုိင္ရာ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္သစ္ေတာမ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္အားစီရင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းလမ္းညြန္ခ်က္မ်ား (FAO's VGGT Guidelines) စေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ဆုိလိုသည္။  
 

မွတ္ခ်က္။  ။  ႏုိင္ငံတကာရိွအေကာင္းဆုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားဟုဆုိရာတြင္  
 

1. UN Basic Principle and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement 
ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ႏွင္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ေျပာင္းေရႊ႕မႈအတြက္ ကုလသမဂၢ၏အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ 
လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား 
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2. FAO's The Voluntary Guidelines on Land Governance of Tenure 
 ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔အစည္း၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာလမ္းညြန္ခ်က္မ်ား 
 

3. The UN Basic Principles on Remedy and Reparation 
 ကုစားမႈႏွင့္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးမႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏အေျခခံမူမ်ား 
 

4. The UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏လမ္းညြန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
 

5. ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စု ဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အမွတ္ (၁၆၉) 
Indigenous and Trible Peoples Convention (ILO-C.169) 
 

6. စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈအခြင္႔အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 
 

7. လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈပဋိညာဥ္ပါအေျခခံမူ 
Humanitarian Principles 
 

8. အာဆီယံလူအခြင့္အေရးပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ 
Asean Human Rights Charter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ 
 

12 
 

အပုိင္း(၂) ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း 
အေျခခံသေဘာတရား 
  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမွ်တေသာ၊ 
တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံေသာ ယႏၱရားမရိွေသးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင္ပ့တ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈ 
မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမပိုင္္ဆုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္းတိက်ေသာ၊ တာ၀န္ယူ 
တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းယႏၱရားမ်ားကုိ ဤမူ၀ါဒတြင္တည္ေဆာက္၍ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္(၂)ခ်က္ျဖင့္ 
အေျခခံသတ္မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 
၁။ ရိုးရာဓေလ့အရအုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း 
၂။ ကရင္နီအစုိးရမွအုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း 
 
 

အခန္း(၁) ေျမပုိင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ပုိင္ဆ္ုိင္မႈသတ္မွတ္ျခင္း  
အေျခခံမ ူ
 ေျမပုိင္ဆုိင္ျခင္းႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္း၍ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား ေျမ 
ကုိပိုင္ဆ္ုိင္ခြင့္မရိွေသးဘဲ အားလုံးေသာေျမမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွပုိင္ဆိင္ုထန္ိးခ်ဳပ္ထားေနသည္ကုိေတြ႔ရိွ 
ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားမ်ားသည္ ေျမကုိအကန္႔အသတ္မရွိပုိင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုငခ္ြင့္ 
မ်ားကုိ အလြသဲံုးစားမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာေဒသမွ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ 
လူမႈစီးပြား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိမ်ားစြာထိခိုက္နစ္နာေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
သက္ဆိုင္ရာေဒသမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေခတ္အစဥ္အဆက္ထိန္းသိမ္းလာခ့ဲေသာ 
၄င္းတုိ႔၏ ေျမမ်ားကုိလည္း လုယူပိုင္ဆုိင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမပုိင္ဆို္င္ျခင္းႏွင့္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈသတ္မွတ္ျခင္းႏွင္ပ့တ္သက္၍ မူ၀ါဒခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၂.၁.၁။ ေျမအနိမ့္ဆုံးႏွင့္ အျမင္႔ဆုံးပ္ုိင္ဆုိင္မႈကုိသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈမွတတ္မ္းတင္ျခင္း၊ 
မွတ္တမ္းမ်ားထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းႏွင့္ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ ေဒသခံဌာေနျပည္သူမ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္ေသာ ၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသေဘာတူညီမႈရယူျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
ကုိၾကိဳတင္တည္ေထာင္သတ္မွတ္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။       
 
၂.၁.၂။ ဤမူ၀ါဒအရ ေျမအနိမ့္ဆုံး၊ ေျမအျမင့္ဆုံးပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ ဤမူ၀ါဒႏွင္႔ကိုက္ညီမႈမရိွ 
သည့္ ယခင္ရွိႏွင့္ျပီးသားျဖစ္ေသာေျမပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္စိစစ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ 
ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။  
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၂.၁.၃။ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိေသာေျမပုိင္ရွင္မ်ားအား ေျမမ်ားျပင္ပသုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္      
ေဂဟစနစ္ကိုထိခိုက္မႈမရိွေစေရး၊ အခြင့္အာဏာအလြသဲံုးျခင္းမ်ားမရိွေစေရးအတြက္ စည္းၾကပ္ျခင္းမ်ားကုိလုပ္ 
ေဆာင္ရမည္။ 
 
၂.၁.၄။ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားနစ္နာမႈမရိွေစေရးႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အမွန္ 
တကယ္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားနစ္နာမႈမရိွေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
၂.၁.၅။ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထုိေျမမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြျဲခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္အေရးယူျခင္းမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာေဒသအလုိက္ လြတ္လပ္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳျခင္း၊ တာ၀န္ခြဲေ၀ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား 
ဖြဲ႔စည္းျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၂.၁.၆။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ေျမပ္ုိင္ဆ္ုိင္ခြင္ကုိ့အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ရန္၊ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ား 
ပ္ုိင္ဆုိင္မႈကုိသတ္မွတ္ရနႏွ္င့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားေျမပုိင္ဆ္ုိင္ခြင့္မရိွရန ္သတ္မွတ္ရမည္။ 

 

အခန္း(၂) ေျမမွတ္ပုံတင္ျခင္း 
အေျခခံမ ူ  
 ေျမသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရိွေသာအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာသင့္တင့္ 
ေလ်ာက္ပတ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈရွိေစရန္အတြက္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းမြန္သည္ ့ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားရန္လုိအပ္သည္။ အနာဂတ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမမည္မွ် 
ရိွျပီး မည္သူကမည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ပိုင္ဆုိင္လုပ္ကုိင္ေနသည္ကုိ သိရွိရန္လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ေျမမွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ႏို္င္မႈမရွိျခင္း၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ 
ရိုးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ႏို္င္မႈမရိွျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္နည္းစနစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အားနည္းျခင္း၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိေရာက္ေသာေျမစီမခံန္႔ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း 
မရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရိွွရပါသည္။    ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိေရာက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏ္ုိင္ရန္အတြက္ 
ေျမမွတ္ပုံတင္ျခင္းျပဳလုပ္ရန ္လုိအပ္သည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
၂.၂.၁။ ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမႏွင္႔ပတ္သက္သည့္ တိက်ခ္ုိင္လုံေသာ ေျမပမာဏ 
အက်ယ္အ၀န္း၊ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္အတန္းအစား၊ ေျမအသုံးျပဳမႈ၊ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈအမိ်ဳးအစားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမပုံမ်ားႏွင္ ့အျခားေသာမွတ္တမ္းမ်ားကုိရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့အရေျမပုိင္ဆိုင္ 
မႈမ်ားကုိအသိအမွတ္ျပဳႏို္င္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
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၂.၂.၂။ ေျမမွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကရင္နီေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနေအာက္တြင္ 
သက္ဆိုင္ရာေဒသအလုိက္ လြတ္လပ္ေသာ ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
၂.၂.၃။ ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားအလုိက္ ျပည္သူလူထုမ်ားလက္လွမ္းမွီ 
ႏိုင္ေသာ၊ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ တိက်သည့္လုပ္ထုံးလုပ ္
နည္းမ်ားျဖစ္ရမည္။ 
 
၂.၂.၄။ ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားႏွင့့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိျပီး လက္လွမ္းမီွသုံးစြႏဲိုင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေခတ္ႏွင့္အည ီ
ပုိမုိေကာင္းမြန္တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၂.၂.၅။ ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္လုိအပ္သည့္ စြမ္းရည္ျမွင္႔တင္ျခင္း၊ စြမ္းရည္ရွသိည့္လုံေလာက္ေသာ 
၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္ေၾကးသတ္မွတ္ျခင္း၊ ဘာသာစကားမ်ားအခက္အခဲမရွိေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာပံပိုးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
 

အခန္း(၃) ေျမတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္း 
အေျခခံမ ူ
 ေျမတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေျမကုိေရာင္းကုန္အျဖစ္သတ္မွတ္စဥ္းစားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲဲ 
ေျမႏွင္ဆ့က္စပ္လ်က္ရိွသည္ ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ၊ ရိုးရာဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ သဘာ၀ 
အရင္းအျမစ္ႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစေသာ အျခားဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ တန္ဖိုးကုိပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္မွ်တရန္ႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ 
ေသာ တန္ဖုိးမ်ားသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေခတ္မွီသင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းစနစ္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
ေသခ်ာစြာခ်မွတ္၍ လူမႈစီးပြား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသင့္ပါသည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ 
မ်ားကုိအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၃.၃.၁။ ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းတြင္ ေျမအျပင္၊ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ 
လူမႈစီးပြား၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တုိ႔အေပၚအေျခခံ၍သတ္မွတ္ရမည္။  
 
၃.၃.၂။ ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စီမံခန္႔ခြအဲခြင့္အဏာကိုသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ထုိစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ     
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္က႑စုံမွကၽြမ္းက်င္ေသာသူမ်ားပါ၀င္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ 
ေကာ္မတီတစ္ရပ္အား ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးရမည္။ 
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၂.၃.၃။ ေျမတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ၊ ပြင္႔လင္းျမင္သာေသာ၊ 
တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ၊ အမ်ားျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္ခြင္ရ့ွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ နည္းစနစ္ 
မ်ားကုိ တည္ေထာင္ထားရိွရမည္။  
 
၂.၃.၄။ ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္၍ 
အဂတိလိုက္စားမႈမရွိေစေရး လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 

 
အခန္း(၄) ေျမခြန္သတ္မွတ္ျခင္း 

အေျခခံမ ူ
 ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္း၍ အသားတင္၀င္ေငြရရွိရန္ႏွင့္ 
လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမခြန္သတ္မွတ္၍ ေကာက္ခံျခင္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ရမည္။ ေျမကုိအေျချပဳ၍လုပ္ကုိင္ေသာ 
ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ ၎တုိ႔လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အၾကီးစားႏွင္ ့ အလတ္စား စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ 
ေနေသာ ေက်းလက္ေနေတာင္သူမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔လုပ္ကုိင္ေသာလုပ္ငန္းႏွင္ ့
စိုက္ပ်ိဳးေသာ သီးႏွံထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚအေျခခံျခင္းႏွင့္ ေျမဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းအေပၚမူတည္ျပီး သင့္တင့္ 
မွ်တေသာ အခြန္ေကာက္ခံရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာ 
မူ၀ါဒမ်ားထားရိွရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာေျမအသုံးျပဳမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း 
ႏ္ုိင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား၊  ေျမေရာင္း၀ယ္ေရးေစ်းကြက္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသာစနစ္မ်ားထားရိွရမည္။ ေျမခြန္ 
ေကာက္ခံျခင္းသည္ ေဒသႏၲရအစုိးရအတြက္ အေရးပါေသာ၀င္ေငြျဖစ္သည္။ 
 
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမခြန္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒေရးဆြရဲာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၂.၄.၁။ ေျမခြန္ေကာက္ခံမည့္ ဌာနဆိုင္ရာမွ ပြင့္လင္ျမင္သာျပီး တရားမွ်တေသာအခြန္စနစ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး လူထုမ်ားနားလည္လြယ္ႏိုင္သည့္ပံုစံမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္သြားရမည္။ 
 
၂.၄.၂။ ေျမခြန္သတ္မွတ္ေကာက္ခံရာတြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ 
ေသာ ေတာင္သူမ်ားအတြက္အခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေသာသူမ်ားအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားဟူ၍ 
အခြန္ႏႈန္းထားအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားရမည္။  
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၂.၄.၃။ ေျမခြန္သတ္မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာပံုစံနည္းစနစ္သည္ လြယ္ကူရုိးရွင္းရမည္ျဖစ္ျပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈု 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင္ ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာျမွင့္တင္ျခင္္း၊ ေျမေစ်းကစားျခင္းႏွင့္ေျမလက္၀ါးၾကီးအုပ္ 
ျခင္းမွကာကြယ္ေပးထားရမည္။  
 
 

အခန္း(၅) ေျမခြေဲ၀ျခင္း 
အေျခခံမ ူ
         ေျမယာခြဲေ၀ျခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည ္ ေျမယာျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းမ်ားအျမန္ဆုံးျပန္လည္ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေရးပါေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျမယာျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ 
ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ေဒသ၏ဖြံ႔ျဖိဳး  
တုိးတက္မႈအပါအ၀င္ ေျမယာခြဲေ၀ျခင္းဆုိင္ရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏ္ုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ 
ေျမယာခြဲေ၀ျခင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အျမင့္ဆုံးေျမခြေဲ၀ျခင္းႏွင္ ့ သာတူညီမွ်ေသာအခြင့္အေရး 
မ်ားရရိွေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားရန္လုိအပ္သည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမခြဲေ၀ျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ 
မ်ားကုိအေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
၂.၅.၁။ ေျမခြေဲ၀ျခင္းဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္   
ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပါ၀င္ႏိုင္သည့္ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို   
သတ္မွတ္ရမည္။ 
 
၂.၅.၂။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ အစုိးရမွျဖစ္ေစ မတရားသိမ္းယူထား 
ေသာေျမမ်ားရိွခဲ့သည့္အတြက္ မူလပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ ေျမအက်ယ္အ၀န္းအတုိင္း ျပည္သူလူထုထံ ျပန္လည္ 
ေပးအပ္နုိင္ရန္ႏွင့္ ေျမမပုိင္ဆုိင္ေသာေက်းလက္ေနလူထုမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစြာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေသာ 
လူထုမ်ား၊  ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာအုပ္စမု်ားအတြက္ ေျမျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးျခင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့
နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးခြျဲခားမႈမရွိေစဘဲ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။      
 
၂.၅.၃။ ေျမခြေဲ၀ျခင္းဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရြာတြင္ ႏုိင္ငံရိွအမ်ိဳးသားစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ 
ဥပေဒမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံတကာရိွ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင္ ့
ဆႏၵအေလ်ာက္တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေသာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၂.၅.၄။ ေျမခြဲေ၀ျခင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ ေျမ 
ခြဲေ၀ျခင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကား 
သတင္းအခ်က္အလက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရာက္ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပုိမိုဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
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၂.၅.၅။ ေျမခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈမျဖစ္ေပၚေစ 
ေရးအတြက္ နယ္ပယ္စံုမွပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင္ ့ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၂.၅.၆။ ေျမခြဲေ၀ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ မူလေျမပုိင္ရွင္မ်ားဦးစားေပးလက္ခံရရိွေစေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရရွည္တည္ျငိမ္ 
ေရးကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
 

အခန္း(၆) ေျမလက္ခံရရိွျခင္း 
အေျခခံမ ူ
   ေဒသ၏ လူမႈစီးပြားႏွင့္စား၀တ္ေနေရးဖူလံုမႈရွိေစရန္အတြက္ ေျမလက္ခံရရိွျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္ရန္  
လုိအပ္သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမကုိလက္ခံရရွိျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ 
ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈရွိရမည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမလက္ခံရရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
  
၂.၆.၁။ ကရင္နီျပည္သူျပည္သားအားလုံးႏွင္ ့ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမဟုတ္သူမ်ားသည္ 
ကရင္နီေျမဥပေဒႏွင့္အညီေျမကုိ တန္းတူညီမွ်စြာႏွင့္သာတူညီမွ်စြာလက္ခံခြင့္ရွိရမည္။ 
 
၂.၆.၂။ ေျမလက္ခံရရွိမႈႏွင္ပ့တ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈျဖစ္လာပါက ဌာေနတုိင္းရင္းသားႏွင္ ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားပါ၀င္ေသာအဖြဲ႔အစည္းကုိ ဦးစားေပးရမည္။ 
 
၂.၆.၃။ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမဟုတ္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ ဤေျမမူ၀ါဒႏွင့္ေျမဥပေဒ 
အရသာ ေျမကုိလက္ခံခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ေျမပ္ုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ ေျမအသုံးျပဳခြင့္ကုိေရာင္းခ်ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား 
မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန ္သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္္ရမည္။ 
 
၂.၆.၄။ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ေျမပုံေရးဆြျဲခင္းႏွင္ ့ ေျမမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားကုိ ျပီးျပည္စ့ံုေအာင္ အတည္ျပဳ 
လုပ္ေဆာင္ျပီးမွသာ ေျမလက္ခံရရွိႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
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အခန္း(၇) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေျမဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား 
အေျခခံမ ူ
 အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင္၊့ လုပ္ပိုင္ခြင္မ့်ားသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ကန္႔သတ္ထားမႈရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေျမကုိတုိက္ရိုက္အသုံးခ်သူမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ 
လည္းေကာင္း၊ ေျမပုိင္ဆုိငခ္ြင့္၊ ေျမအသုံးခ်ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း 
အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရံႈးေနရဆဲျဖစ္သည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင္ပ့တ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၂.၇.၁။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့က်င့္ထုံးႏွင့္ အဆင့္အတန္းစေသာ 
ကြျဲပားျခားနားမႈကုိအေျခမခံဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကုိ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ 
ကာကြယ္ရမည္။ 
 
၂.၇.၂။ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာအဆင့္တုိင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ 
အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ခြင့္၊ ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ က္ုိယ္စားျပဳခြင္႔ရိွရမည္။ 
 
၂.၇.၃။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ 
ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာကူညီပ့ံပိုးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။  
 
 

အခန္း(၈) ေျမေတာင္းခံျခင္း   
အေျခခံမ ူ

 ေဒသဖံ႔ြျဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ေျမကုိအသုံးျပဳရန္လုိအပ္လာပါက အသုံးျပဳရန္လုိအပ္ေသာေျမႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ေျမရယူေတာင္းခံျခင္းမ်ားတြင္ 
ရွင္းလင္းတိက်ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈ၊ မူ၀ါဒႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္  
ထိခိုက္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကုိ မ်ားစြာျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာနစ္နာမႈမ်ားအတြက္လည္း အယူခ၀ံင္ခြင္၊့ 
ျပန္လည္ကုစားျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းစေသာ ရွင္းလင္းသည့္ယႏၱရားမ်ားမရွိျခင္းသည္လည္း နစ္နာ 
သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ကုိ ပ်က္ဆီးေစပါသည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္မဆုိ ေျမေတာင္းခံရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
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၂.၈.၁။ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားဟူေသာစကားလုံး၏ အနက္အဓိပၸါယ္အတုိင္းအတာ 
ပမာဏကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားရန္ႏွင့္ ေျမေတာင္းခံျခင္းျပဳလုပ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ အခြင့္အာဏာ 
အလြအဲသုံးျပဳမႈမ်ား၊ နစ္နာသူမ်ားအား မတရားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားမရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၂.၈.၂။ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင္ ့ ေျမေတာင္းခံျခင္းမ်ားကုိ တရားခြင္တြင္ကန္႔ကြက္   
ႏိုင္ခြင္ ့ရိွရမည္။ 

၂.၈.၃။ နစ္နာသူမ်ားႏွင္သ့ေဘာတူညီမႈရရွိျပီး ကတိက၀တ္မ်ားျဖည့္ဆည္းျခင္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ျပီး 
မွသာ ေျမေတာင္းခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တစ္ဆင့္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္သြားရမည္။ 

၂.၈.၄။ ေျမေတာင္းခံျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ရိုးရာဓေလ့အရေျမပုိင္ဆိုင္မႈကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရ 
ပိုင္ဆုိင္မႈကုိေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား နစ္နာေၾကးကုိ ထုိက္ထိုက္တန္တန္ရရွိနုိင္မည့္ အခြင့္ 
အေရးေပၚတြင္မူတည္ျပီး တစ္ေျပးညီရရွိခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။  
 
 

အခန္း(၉) ေျမအသုံးျပဳခြင့္ရုတ္သိမ္းျခင္း 
အေျခခံမ ူ

ေျမအသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္းမ်ားခြင့္ျပဳရာတြင္ ေျမအသုံးခ်ခြင့္မ်ားကုိအက်ိဳးရိွစြာအသုံးမခ်ျခင္း၊ ေျမအသုံးျပဳ 
ခြင္ထ့က္ေက်ာ္လြန္ကာလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္းမလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဌာေန 
တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈစီးပြားအေပၚသုိ႔ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကုိျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏို္င္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ရပ္တည္မႈအတြက္လည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမအသုံးျပဳခြင့္ရုတ္သိမ္းျခင္းမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
  
၂.၉.၁။ ေျမအသုံးျပဳခြင့္ႏွင္ပ့တ္သက္ေသာ အသုံးျပဳခြင့္ေပးမႈမ်ားကုိ ေသခ်ာစိစစ္ရန္ႏွင့္ မူ၀ါဒႏွင့္မေလ်ာ္ည ီ
ေသာ ေျမအသုံးျပဳခြင့္မ်ားကုိ ရုတ္သိမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ထုိေျမမ်ားကိုစနစ္တက် ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း၊ 
ခြဲေ၀ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၂.၉.၂။ မူ၀ါဒပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈ 
၀န္းက်င္ေပၚသုိ႔ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာအေရးယူျခင္း၊ အာမခံေၾကးသတ္မွတ္ထားရိွေစ 
ျခင္းႏွင္ ့ျပန္လည္ကုစားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ 
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အခန္း(၁၀) ေျမဆုိင္ရာရပုိင္ခြင့္ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး၊ ေျမေနရာအစားထုိးေပးျခင္း၊ 
ေျမျပန္လည္ေ၀ငွေပးျခင္း၊ 

အေျခခံမ ူ
          ေျမအတင္းအဓၶမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေဒသဖြ႔ံျဖိဳးေရးအတြက္ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း စေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆုံးရႈံးသြားသူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားမ်ားျပန္လည္တည္ျငိမ္ 
လာေစရန္အတြက္ ေျမဆုိင္ရာရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး၊ ေျမေနရာ 
အစားထုိးေပးျခင္းႏွင္ ့ ျပန္လည္ေ၀ငွေပးျခင္းမ်ားသည္ ေျမမူ၀ါဒတြင္ မျဖစ္မေနပါ၀င္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
လုိအပ္သည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔အားဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမဆုိင္ရာရပုိင္ခြင့္ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး၊ ေျမေနရာအစားထုိး 
ေပးျခင္း၊ ေျမျပန္လည္ေ၀ငွျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၂.၁၀.၁။ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္း၊ ေျမေနရာအစားထုိးေပးျခင္း၊ ေျမျပန္လည ္
ေ၀ငွေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 
မ်ားႏွင္စ့ံႏႈန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာရိွ  သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည့္လမ္းညြန္မႈမ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၂.၁၀.၂။ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္း၊ ေျမေနရာအစားထုိးေပးျခင္း၊ ေျမျပန္လည ္
ေ၀ငွေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်၍ အလ်င္အျမန္ဆုံးမွန္ကန္မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္သတ္မတ္ွေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၂.၁၀.၃။ အက်ိဳးထိခိုက္ေသာသူမ်ားအား ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္း၊ ေျမေနရာ 
အစားထုိးေပးျခင္း၊ ေျမျပန္လည္ေ၀ငွေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ၄င္းတုိ႔၏မူလလူမႈစီးပြားအေျခအေနကုိမထိခိုက္ 
ေစဘဲထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မွ်တေသာ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈမ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၂.၁၀.၄။ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္း၊ ေျမေနရာအစားထုိးေပးျခင္း၊ ေျမျပန္လည ္
ေ၀ငွျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပူးေပါင္းပါ၀င္လာႏုိင္ေစရန္၊ နယ္ပယ္စံမွု 
တတ္သိနားလည္ကၽြမ္းက်င္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရရွိေစရန္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ 
အတြက္ ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။  
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အခန္း(၁၁) လူဦးေရတုိးပြားျခင္း၊ သိပ္သည္းျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း 
အေျခခံမ ူ
  ကရင္နီျပည္နယ္သည္ လက္ရွိလူဦးေရအတြက ္လံုေလာက္ေသာ ေျမမ်ားတည္ရွိေနေသးေသာ္လည္း 
ေနာင္အနာဂတ္တြင္ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ လူဦးေရတုိးပြားျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑တြင္ တည္ရွိသည္။ လက္ရွိလူမႈ 
စီးပြားတည္ျငိမ္မႈအတြက္သာမက အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈ၊ ေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ 
ပိုင္္ဆုိင္ခြင့္၊ အသုံးခ်ခြင့္ႏွင္စ့ီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ေျမအသုံးခ်မႈတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ လူဦးေရတုိးပြားျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၂.၁၁.၁။ ေျမအသုံးျပဳခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခြင့္ျပဳသည့္အခါ ကရင္နီျပည္ရိွ ဌာေနျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္ 
မ်ိဳးဆက္မ်ားရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ႏုိင္မည့္ ေျမမ့ဲယာမဲကိ့စၥမ်ား၊ လူမႈစီးပြားမတည္ျငိမ္မႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၂.၁၁.၂။ လူဦးေရတုိးပြားျခင္းေၾကာင့္ ေျမျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမစီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ၾကိဳတင္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
 

အခန္း(၁၂) နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္ျခင္း 
အေျခခံမ ူ
 ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ဌာေနစြန္႔ျပီးျပည္တြင္းပုန္ေအာင္းေနထုိင္သူမ်ား၊ နယ္စပ္သုိ႔ထြက္ေျပးတိမ္း 
ေရွာင္ျပီးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္မိမိတုိ႔ေျမကုိစြန္႔လြတ္ရသူမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔ဆႏၵမပါဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့ ျပန္လည္ကုစားျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ျပန္လည္အစားထုိးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ်ားအတြက္ 
၄င္းတုိ႔၏လူမႈယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာရိွအေကာင္းဆုံးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္း 
တု႔ိျဖင္ ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 
ကုိအေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၂.၁၂.၁။ ထိေရာက္မွန္ကန္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ျပန္လည္ကုစားျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊   
ျပနလ္ည္အစားထုိးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ နစ္နာသူ 
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မ်ား၏ လူမႈယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာရိွစံႏႈန္းႏွင္ ့ လူ႔အခြင္အ့ေရးစံႏႈန္းတုိ႔ကုိအေျခခံေသာ ရွင္းလင္း 
တိက်၍ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈရွိသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသတ္မွတ္ရမည္။ 
 
၂.၁၂.၂။ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားမျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါက 
စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရိွ ေဒသခံ၏ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရပါက ကာလေပါက္ေစ်း (၄) ဆအျပင္ အစားထုိး 
ေျမေနရာမ်ားျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။ ထုိသုိ႔အစားထုိးေျမမ်ားေပးရာတြင္ ေဒသခံမ်ားပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ေျမမ်ားႏွင့္ 
အနီးစပ္ဆုံးေျမအမ်ိဳးအစား သုိ႔မဟုတ္ အတူညီဆံုးျဖစ္ေသာ ေျမေနရာမ်ိဳးကုိ ေပးအပ္ရမည္။ ထိုသို႔ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးအပ္ရာတြင္ တစ္ဖက္သတ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ နစ္နာသူေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ညွိႏႈိင္းၿပီး 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၂.၁၂.၃။ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသခံတုိ႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ား 
ကုိ ဥပေဒတြင္ အတိအလင္းျပဌာန္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ျပဌာန္းရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာရိွ အေကာင္းဆုံး 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
၂.၁၂.၄။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေျပးပုန္းေရွာင္သူမ်ားသည္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးကုိ 
အျပည့္အ၀ႏွင္ ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ ခံစားခြင့္ရွိေစရန္   အမ်ားျပည္သူယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး ဘက္လုိက္မႈကင္း 
သည့္ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းႏွင္အ့သင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းခန္႔အပ္၍ လိုက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိရမည္။ 
  
၂.၁၂.၅။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ေနရာေဒသ၊ က်ား-မ၊ 
အဆင့္အတန္း စေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမရိွဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာ 
တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားလက္လွမ္းမီွသုံးစြႏဲိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
ေဒသခံမ်ားနားလည္ႏိုင္သည့္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းမ်ား 
ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ရမည္။  
 
၂.၁၂.၆။  စီမံကိန္းေၾကာင့္ေျမသိမ္းဆည္းခံရသူမ်ားႏွင္ ့ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားခံစားေနရသည့္ 
ေဘးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထုိင္္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈစီးပြားထိခိုက္ျခင္း၊ သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္ 
ေဂဟစနစ္ထိခုိက္ပ်က္စီးျခင္းမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးရပုိင္ခြင့္အျပင္  ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာရိွ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ရယူပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။  
 
၂.၁၂.၇။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား ထိခိုက္နစ္နာသည္ဟု ထင္ရွားပါက သုိ႔မဟုတ္ သံသယရိွပါက 
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအုပ္စုမွ စရိတ္ကုန္က်ခံေစ 
ၿပီး၊ လူထုယုံၾကည္အားကုိးသည့္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ အခ်ိန္မေရြး စစ္ေဆးခြင့္ 
ျပဳရမည္။  
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အပုိင္း(၃) ေျမအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြျဲခင္း 
အေျခခံသေဘာတရား 
ကရင္နီျပည္၏ ေျမအသုံးခ်မႈွႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္၊ ေျမကုိ    
ေရရွည္တံ့စြာ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင္ ့ အသုံးခ်မႈမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္၊ ေဒသ၏လူမႈစီးပြားေရရွည္တည္ျငိမ္မႈကုိ 
ဦးတည္ေသာ ေျမအသုံးခ်မႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ေစရန္အတြက္ စနစ္က်ေသာ ေျမအသုံးခ်မႈယႏၱရားမ်ားကုိ 
တည္ေထာင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။  

 
အခန္း(၁) ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္အတန္းအစားသတ္မွတ္ျခင္း 

အေျခခံမ ူ
 ေခတ္ႏွင့္အညီ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရိွျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္အျခားေသာ 
အရင္းအျမစ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းမႈမ်ားရိွေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေျမႏွင္ပ့တ္သက္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ပဋိပကၡမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားပုိမုိထေိရာက္မႈရိွေစရန္၊ ေျမမ်ားကုိထိထိ 
ေရာက္ေရာက္အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ႏွင္ ့ ေျမအေျချပဳလုပ္ငန္းက႑ ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႔ျဖိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမအမ်ိဳး 
အစားႏွင့္ အတန္းအစားသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္အတန္းအစားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
၃.၁.၁။ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင္အ့တန္းအစားသတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္  ေျမကုိမည္သူက 
ပုိင္ဆုိင္သည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေျမကုိမည္ကဲ့သုိ႔အသုံးခ်ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္    
သုေတသနျပဳျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံးပါ၀င္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ 
ရမည္။ 
 
၃.၁.၂။ ရိုးရာဓေလ့အရ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရမွ 
စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာ ေျမႏွင္ပ့တ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္အတန္းအစားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း 
မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိတည္ေထာင္၍ 
ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ 
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အခန္း(၂) ေျမအသုံးခ်ျခင္း  
အေျခခံမ ူ
 ေျမအရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္၊ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ခုိင္မာတိက်ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံရမည္။ ထုိ႔အျပင္ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္လွမ္းမီွႏိုင္ရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာေဒသမွ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား ေျမအသုံးခ်ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရးဆြသဲည့္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ 
ႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးဆြသဲည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ရန္ႏွင္ ့ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ ေျမအသုံးခ်မႈ 
အေျခအေနမ်ားအတြက္လည္း ထည့္သြင္းေရးဆြထဲားရမည့္အစီအစဥ္ျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမအသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ 
အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၃.၂.၁။ ေျမအသုံးခ်ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြႏဲိုင္ရန္အတြက္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိက်ခုိင္မာေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမပုံမ်ားႏွင္ ့အျခားေသာမွတ္တမ္းမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင္တ့ေျပးညီ ၾကိဳတင္ျပဳစုထားရမည္။ 
 
၃.၂.၂။ ေျမအသုံးခ်ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေအာက္ေျခအဆင့္မွအထက္အဆင္အ့ထိတိုင္ သက္ဆိုင္သူ  
အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ၊ လက္လွမ္းမီွႏိုင္ေသာ ၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသေဘာတူညီမႈရယူျခင္း 
ယႏၱရားမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားရမည္။ 
 
၃.၂.၃။ ေျမအသုံးခ်ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ လူမႈစီးပြား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ ္
မ်ား မပ်က္စီးေစရန္ႏွင္ ့ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရးမ်ား မဆုံးရႈံးေစရန္ အကာအကြယ္ေပးရမည္။ 
 
၃.၂.၄။ ေျမအသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္တုိ႔အတြက္ 
သက္ဆိုင္သူအားလုံးပါ၀င္ေသာ ရွင္းလင္းတိက်ေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 
ခြဲေ၀ျခင္းႏွင္ ့စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။ 
 
၃.၂.၅။ ေျမအသုံးခ်ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏လက္ရွိ လူမႈစီးပြား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာ၀   
ပတ္၀န္းက်င္သာမက အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ေျမအသုံးခ်မႈ အစီအစဥ္ 
မ်ား ျဖစ္ရန္လုိအပ္သည္။  
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အခန္း(၃) ေျမအသုံးခ်မႈေျပာင္းလဲျခင္း 
အေျခခံမ ူ
  ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသ၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ၊ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
ေဂဟစနစ္မ်ားထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္ႏွင္ ့ စနစ္က်ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားရိွရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံမ်ား 
ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိေျဖရွင္း 
ႏိုင္ရန္ႏွင္ ့အနာဂတ္္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ပါ လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၃.၃.၁။ ေျမအသုံးခ်မႈပံုစံေျပာင္းလဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အတည္ျပဳျခင္းမျပဳလုပမီွ္ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ လုံေလာက္ေသာစုံစမ္းစိစစ္ျခင္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၃.၃.၂။ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံေျပာင္းလဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသ၏စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ေဂဟစနစ္တို႔ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွေစရမည္။ 
 
၃.၃.၃။ ေျမအသုံးခ်မႈပံစုံေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာေဒသမွအမ်ားျပည္သူမ်ား       
က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိႏိုင္ရန္၊ ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ခြင္ရ့ရန္၊ လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကား 
သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ပြင္လ့င္းျမင္သာေသာ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 
 

အခန္း(၄) ေျမငွားရမ္းျခင္း 
အေျခခံမူ 
           ေျမအေျချပဳရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမကုိ စနစ္တက်အသုံးခ်ႏုိင္မႈသည္ အလြန္ 
အေရးပါလွသည္။ ေျမကုိစနစ္တက်အသုံးခ်ႏုိင္ရန္လုိအပ္ေသာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ေငြေၾကးပုိင္းဆ္ုိင္ရာ၊ 
နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားမရိွျခင္းေၾကာင့္ ေျမငွားရမ္းအသုံးျပဳရာတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ႏွင္ ့ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအေပၚသုိ႔ 
နစ္နာမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 
အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
  



ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ 
 

26 
 

၃.၄.၁။ ေျမငွားရမ္းအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေျမဆုိင္ရာအခြင့္အေရး နစ္နာမႈမရွိေစေရး 
အတြက္ ေျမငွားရမ္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတိက်ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ ေျမငွားရမ္းမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္တည္ေထာင္ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ဆန္းစစ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၃.၄.၂။ ေျမငွားရမ္းျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ       
ၾကိဳတင္ရယူျခင္း၊ ေျမငွားရမ္းအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈစီးပြား 
ဆုိင္ရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြအဲက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ 
ထိေရာက္ေသာအေရးယူမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ယႏၱရားမ်ားကုိ ၾကိဳတင္တည္ေထာင္ထား 
ရမည္။ 
 
 

အခန္း(၅) ေျမအသုံးျပဳမႈညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အေျခခံမ ူ
  ေျမသည္လူသားအားလုံးရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံက်ေသာ ေပါင္းကူးမႈအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိမဆုိလုပ္ကုိင္ရာတြင္ ေျမအေပၚသုိ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေစသည္။ 
လက္ရွတိြင္ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိလ်စ္လ်ဴရႈ၍ သတၱဳလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားေသာ 
စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔အတြက္ ေျမအသုံးခ်ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေပးျခင္းမ်ားရိွေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူလေျမ 
ပိုင္ဆုိင္သူမ်ား၊ အသုံးျပဳေနသူမ်ားႏွင့္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင္ကုိ့ရယူထားသူမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား 
ကုိၾကီးထြားေစပါသည္။ ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားပုိင္ဆုိင္ေသာေျမမ်ားအေပၚတြင္ အျခားေသာ      
သူမ်ားအား လုပ္ပို္င္ခြင္မ့်ားေပးေနျခင္း၊ အတင္းအဓမၼသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ ဆုိးရြားေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ 
ျဖစ္ေစပါသည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမအသုံးျပဳမႈညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၃.၅.၁.။ ေျမအသုံးျပဳခြင့္မ်ားကုိခ်ထားျခင္းမျပဳမီွတြင္ ၾကိဳတင္၍ ထုိေျမႏွင္ပ့တ္သက္ေသာပုိင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ 
အသုံးျပဳခြင့္ရွိသူမ်ား၊ အသုံးျပဳေနသူမ်ား၏အခြင့္အေရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳ အျပည့္အ၀အကာအကြယ္ေပး 
ရမည္။ 
 
၃.၅.၂။ ေျမအသုံးျပဳမႈညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ တာ၀န္ယူ 
တာ၀န္ခမံႈ၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားလြတ္လပ္စြာပါ၀င္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကား 
သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းစေသာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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၃.၅.၃။ ေျမႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္ယူသုံးစြမဲႈျပဳရာတြင္ ေျမ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္လူ့မႈ      
၀န္းက်င္အေပၚသုိ႔ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမရိွေစရန္ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒႏွင့္ ကရင္နီျပည္၏ ေျမႏွင့္သက္္ဆုိင္ 
သည့္ အျခားေသာမူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရမွ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္္ 
ရမည္။ 
 
၃.၅.၄။ ဖက္္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ကရင္နီျပည္၏ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ 
လုိအပ္ပါက ကရင္နီျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္း၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
 

အခန္း(၆) ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းယႏၱရား  
အေျခခံမ ူ
  ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္စဥ္တုိင္းတြင္ ပါ၀င္ရန္လ်စ္လွ်ဴရႈခံေနရျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔၏ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမရရိွဘဲ ၄င္းတုိ႔၏ေျမမွစြန္႔ခြာသြားရျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သူအားလုံးပါ၀င္ေသာေတြ႔ဆုံ  
ေဆြးေႏြးျခင္းယႏၱရားမ်ားမရိွျခင္းေၾကာင့္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာဆုံးျဖတ္မႈျဖစ္စဥ္တုိင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
သည္ ေျမအခြင့္အေရးအျပင္ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားပါ ဆံုးရံႈးေနရသည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္မဆုိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းယႏၱရားမ်ား 
တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၃.၆.၁။ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူအားလုံးပါ၀င္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ စသည့္ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးျခင္းယႏၱရားကုိ တည္ေထာင္သြားရမည္။ 
 
၃.၆.၂။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းယႏၱရားကုိ တည္ေထာင္ရာတြင္ ေဒသအတြင္းရွိသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရိွ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့ စီးပြားေရးဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (Responsible for 
Human Rights and Business Mechanism) ကုိအေျခခံ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။  
 
၃.၆.၃။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသေဘာတူညီမႈရယူ 
ျခင္းျဖစ္စဥ္ (FPIC Process) ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံေသာ (Corporate's 
Accountability) လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ၾကီးၾကပ္သြားရမည္။  
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အခန္း(၇) စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာေျမကုိစီမံျခင္း 
အေျခခံမ ူ
 လူဦးေရမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္အျခားေသာစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္
စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင္႔အျခားေသာေျမအသုံးျပဳျခင္းတြင္ပဋိပကၡမ်ားစြာျဖစ္ပြားေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား 
ဆုံးရံႈးေစျခင္း၊ သစ္ေတာေျမမ်ားပ်က္သုန္းလာျခင္း၊ သားရဲတိရိစာၦန္မ်ား မ်ိဳးတုံးျခင္းႏွင့္ေတာေတာင္မ်ား 
ပ်က္စီးျခင္းမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာသူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားမ်ားကုိျမွင့္တင္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
နည္းပညာမ်ား၊ သင့္တင့္မွ်တေသာေစ်းကြက္စနစ္မ်ား ပ့ံပိုးျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း စားနပ္ရိကၡာဖူလံုျပီး 
အစားအစာလုံျခံဳမႈႏွင့္ အစားအစာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္ရရွိေစရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာေျမကုိစီမံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၃.၇.၁။ ျပည္နယ္၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးျပဳ 
ေသာ ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ခုိင္မာေသာေစ်းကြက္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရြက္ျခင္းႏွင္ ့ အကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ စနစ္တက် 
သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၃.၇.၂။ ရိုးရာဓေလ့စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကုိအေျခခံ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေျမမ်ားကုိ အသိ 
အမွတ္ျပဳျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ 
သြားရမည္။ 
 
၃.၇.၃။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေသာေျမမ်ား ထိခုိက္ပ်က္ဆီးမႈမရွိေစေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ အသုံးျပဳေသာသြင္းအားစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
 

အခန္း(၈) အၾကီးစားစုိက္ပ်ိဳးျခံ၊ ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားအသုံးျပဳေသာေျမကုိစီမံျခင္း 
အေျခခံမ ူ
         အၾကီးစားစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေျမအေျမာက္ 
အမ်ားအသုံးျပဳမႈမ်ားသည္ သားရဲတိရိစာၦန္မ်ား၏ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈလမ္းေၾကာင္းကုိပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ဟန္႔တား 
ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။  သားရဲတိရိစာၦနမ္်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ သားရဲတိရိစာၦန ္
မ်ား၏ ေဂဟစနစ္ကိုုုထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ အေရးပါေသာအရာျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ ေျပာင္းေရႊ႕မႈလမ္းေၾကာင္း 
ကုိ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းမ်ားသည္ ရာသီဥတုဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္တုံ႔ျပန္ေပးမည္႔ သားရဲတိရိစာၦနမ္်ားတုိ႔အား 
မ်ိဳးတံုးသြားေစရန္ ဦးတည္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 
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ထုိ႔ေၾကာင့္ အၾကီးစားစိိုက္ပ်ိဳးျခံ၊ ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားအသုံးျပဳေသာေျမႏွင္ပ့တ္သက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၃.၈.၁။ အၾကီးစားစုိက္ပ်ိဳးျခံ၊ ေမြးျမဴေရးျခံတုိ႔ေၾကာင့္ သားရဲတိရိစာၦနမ္်ား၏ေရႊ႕ေျပာင္းမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရိွေစရန္ အကာအကြယ္ေပးရမည္။ 
 
၃.၈.၂။ သားရဲတိရိစာၦန္မ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔မႈျဖစ္ေပၚေနေသာေျမေပၚတြင္ 
ေျမအသုံးျပဳခြင့္ လက္မွတ္ရရွိထားျပီးသမွ်တုိ႔ကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူျပီး ကရင္နီျပည္နယ္အစုိးရစီမံခန္႔ခြဲမႈရွိေသာ 
ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရမည္။ 
 
၃.၈.၃။ ရွားပါးအပင္ႏွင့္တိရိစာၦန္မ်ား၊ မူရင္းမ်ိဳးေစ့မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ေဆး၀ါးပင္မ်ား၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကုိထိခိုက္ 
ဆုတ္ေလ်ာ့သြားမႈမရွိေစရန္ အကာအကြယ္ေပးရမည္။  
 
၃.၈.၄။ ဤေျမႏွင္ပ့တ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမျပဳလုပ္မွီတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္    
သက္ေရာက္မႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္း၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ထိခိုက္မႈမ်ား၊ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ 
လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သြားရမည္။ 
 
၃.၈.၅။ အၾကီးစားစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားမေဆာင္ရြက္မီွ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ 
ဘုိးဘြားေျမ၊ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ သစ္ေတာေျမႏွင့္ ေျမမ်ားအေပၚ လာေရာက္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား 
အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မထုတ္ေပးမီွအတြင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခ်ျပျခင္း၊ 
ေဒသခံမ်ား၏ ေျမ၊ မ်ိဳးရင္းမ်ိဳးေစ့ႏွင့္ အစားအစာလုံျခံဳမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈမရိွေစေရးအတြက္ 
ေဒသခံလူထုမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကုိေတာင္းခံ၍ ၎တုိ႔သေဘာတူညီမွသာလွ်င္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။  
 
၃.၈.၆။ အၾကီးစားစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ေျမအသုံးျပဳခြင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ 
ကရင္နီျပည္ရွ ိ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားထိခုိက္နစ္နာ 
ဆုံးရံႈးမႈမရွိေစေရးတုိ႔အတြက္ အၾကီးစားစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမအသုံးျပဳခြင့္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
 

အခန္း(၉) ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အေျခခံမ ူ
 သားငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပုံမွန္၀င္ေငြရရွိမႈ၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ 
တုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ 
ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈက႑သည္ အေရးပါေသာလုပ္ငန္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
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ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အျခားေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္တ့ြဖဲက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူ 
လူထုမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားအေပၚသုိ႔ ထိခိုက္မႈမ်ားမရိွေစရန္ လုိအပ္သည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
  
၃.၉.၁။  ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ ပ့ံပိုးျမွင့္တင္ေပးရမည္။  
 
၃.၉.၂။ အၾကီးစားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သဘာ၀  
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားမထိခုိက္ေစရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာအကာအကြယ္ေပးရမည္။  
 
၃.၉.၃။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာေျမအား သာမန္ေျမအသုံးျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကဲသုိ့႔ 
သတ္မွတ္၍ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကုိ ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ကာကြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၃.၉.၄။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားအတြက္ ေျမမ်ားအသုံးျပဳရာတြင္ လက္ေတြ႔လိုအပ္မႈအား ေသခ်ာေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ေျမေနရာခ်ထားမႈျပဳလုပ္ရမည္။ 
 

 
အခန္း(၁၀) တစ္ခုထက္ပုိမုိ၍အသုံးျပဳေနေသာေျမဧရိယာ 

အေျခခံမ ူ  
 တစ္ခုထက္ပိုမိုအသုံးျပဳေနေသာေျမမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားအတြက္လည္း တျပိဳင္နက္ထဲတြင္အသုံးျပဳေနၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ဤေျမ 
မ်ားသည္ သားရဲတိရိစာၦနမ္်ား၏မူရင္းေနထုိင္ရာေဒသမ်ားျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ၎တုိ႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိေနရာမ်ားသည္ ေျမအသုံးျပဳမႈအျငင္းပြားမႈမ်ား 
စြာရွိသည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ေသာေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 
အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၃.၁၀.၁။ ေျမအသုံးခ်မႈတစ္ခုထက္ပိုမိုအသုံးျပဳႏုိင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ ပဋိပကၡ၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ျဖစ္ေနေသာေဒသမ်ားတြင္ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
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၃.၁၀.၂။ တစ္ခုထက္ပုိမို၍အသုံးျပဳေသာေျမမ်ားကုိ လုပ္ငန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္း 
အတြက္မဟုတ္ဘဲ သက္ဆုိင္သူအားလုံးပါ၀င္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ၾကားခံအျဖစ္ထားရိွရမည္။ 
 
၃.၁၀.၃။ ဤေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျမွင္႔တင္ျခင္းမ်ားမျပဳမီွတြင္ ထုိေျမမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳရန္အတြက္ သားရဲတိရိစာၦန္မ်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ားေလ့လာျခင္းကုိ အေသးစိတ္ျပဳလုပ္ရမည္။ 
  
၃.၁၀.၄။ တစ္ခုထက္ပိုမုိ၍အသုံးျပဳေနေသာေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရာတြင္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား 
တစ္ခုေအာက္တြင္သာ သီးသန္႔ထည့္သြင္းထားရိွရမည္။  
 
၃.၁၀.၅။ တစ္ခုထက္ပိုအသုံးခ်ေသာေျမမ်ားကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ပုဂၢလိကအက်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဘက္ေပါင္းစုံမ ွ
စဥ္းစား၍ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအက်ိဳးအတြက္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 

 
အခန္း (၁၁) ေရေ၀ေရလဲေဒသစီမံခန္႔ခြျဲခင္း  

အေျခခံမ ူ
 ေရေ၀ေရလဲေဒသသည္       ျပည္နယ္အတြက္ႏွင္ ့ယင္းေဒသတြင္ေနထုိင္ေသာသူမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာ 
ဖူလုံမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲမႈတုိ႔အတြက္ အဓိကပ့ံပုိးေပးေနေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရေ၀ေရလဲေဒသအတြင္းရွိ သယံဇာတႏွင့္ဆုိင္ေသာ အသိပညာ 
ေပးျခင္းမ်ားကုိ ျပည္နယ္အတြင္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေရေ၀ေရလဲေဒသအတြင္း 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားမ်ားအျပင္ အစုိးရႏွင့္အစိုးရဌာနအသီးသီး၊ 
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားလည္း တက္ၾကြစြာပူးေပါင္း 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရေ၀ေရလဲေဒသစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၃.၁၁.၁။ ေရေ၀ေရလဲေဒသအတြင္းရိွ သယံဇာတၾကြယ္၀ျခင္းႏွင့္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ျပည္နယ္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာအတြင္းထည့္သြင္းျပီး အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ရမည္။ 
 
၃.၁၁.၂။ သဘာ၀သံယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရေ၀ေရလဲေဒသ 
၏အသုံး၀င္ပံုကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ အားေပးျခင္းႏွင့္သစ္ေတာ၊ တြင္းထြက္၊ စုိက္ပ်ိဳးေျမ၊  ေရသန္႔ရရွိေရးႏွင့္ 
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔အတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြသဲြားရမည္။  
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၃.၁၁.၃။  ေဒသခံမ်ားကုိယ္တုိင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာ ေရေ၀ေရလဲေဒသအတြင္းရိွ သစ္ေတာ၊ သားရဲ 
တိရိစာၦန္ထိ္န္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာေနရာကုိ အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းတုိ႔လုိအပ္ 
ေသာနည္းပညာမ်ားျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင္ ့၄င္းတုိ႔၏ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသြားရမည္။  
 
 

အခန္း(၁၂) အထြဋ္အျမတ္ထားေသာေနရာကာကြယ္ျခင္း 
အေျခခံမ ူ

 ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ရုိးရာဓေလ့အရအထြဋ္အျမတ္ထားေသာေနရာ 
မ်ား ပ်က္စီးသြားေစျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ေျမအသုံးခ်မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ဤသုိ႔ေသာေျမေနရာမ်ားသည္ 
လ်စ္လ်ဴရႈခံရျပီး ေဒသခံ၏တန္ဖိုးထား အထြဋ္အျမတ္ထားေသာေျမေနရာမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ 
ေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့အထြတ္အျမတ္ထားေသာေနရာမ်ား မပ်က္စီးေစရန္ 
အကာအကြယ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့အရ အထြတ္အျမတ္ထားေသာေနရာမ်ားသည္ 
၎တုိ႔အတြက္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈႏွင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ျဖစ္တည္မႈတန္ဖိုးမ်ား၊ အဖုိးမျဖတ္ 
ႏုိင္ေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။    

ထုိ႔ေၾကာင့္ အထြဋ္အျမတ္ထားေသာေျမႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  

၃.၁၂.၁။ ေက်းရြာတစ္ရြာအေနျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ထိန္းသိမ္းလာေသာ ေရေ၀ေရလဲ 
ကာကြယ္ေတာ၊ နယ္နိမိတ္ဧရိယာ၊ ေတာင္၊ သစ္ေတာ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္၊ အထူးအျမတ္ထားေသာ 
နတ္ေတာင္၊ အေမြဆက္ခံထိန္းသိမ္းထားေသာေနရာေဒသႏွင့္ အျခားေသာအထြဋ္အျမတ္ထားရာေနရာေဒသ 
တုိ႔ကုိ စနစ္တက်အျပည့္အဝအကာအကြယ္ေပးရမည္။  

၃.၁၂.၂။ အထြဋ္အျမတ္ထားေသာ ေျမဧရိယာအတြင္းရွိေျမႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္ယူသုံစြဲျခင္း၊    
ေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးရမည္။ 
 
 

အခန္း(၁၃) ေဘးအႏၱရာယ္ရိွေသာေျမေနရာမ်ားအတြက္ကာကြယ္ျခင္း 
အေျခခံမ ူ
 ကရင္နီျပည္အတြင္းတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္း 
အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဘးအႏၱရာယ္ရိွေသာေျမေနရာေပၚတြင္ ေနထုိင္ရမႈပိုမုိ 
တုိးပြားလာခဲ့သည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းပါး၊ မတ္ေစာက္ေသာကုန္းေစာင္း၊ အၾကီးစားဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ 
သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာဧရိယာ၊ စစ္ပြဲေၾကာင့္က်န္ရိွခ့ေဲသာ 
မိုင္းႏွင့္အႏၱရာယ္ရိွေသာေျမဧရိယာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရေသာ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ားအတြက္ 
ကာကြယ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေျမပ်က္စီးမႈ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ 
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အျခားေသာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးေစမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ 
ႏွင့္ ၎တုိ႔ပိုင္ဆုိင္မႈကုိ ကာကြယ္ေပးရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာေျမေနရာမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ျခင္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၃.၁၃.၁။ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွေသာေျမႏွင့္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈျဖစ္လြယ္ေသာအႏၱရာယ္ရိွသည္႔ေျမမ်ား 
တြင္မွီတင္းေနထုိင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ားကုိအကာအကြယ္ေပးျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ားကုိခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိုေျမေနရာမ်ားကုိျပန္လည္မြမ္းမံ၍ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအျမတ္ 
ရရိွရန္အတြက္ အသုံးျပဳရမည္။ 
 
၃.၁၃.၂။ ေျမခြဲေ၀ျခင္းမ်ား၊ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ရန္ အႏၱရာယ္ရွိေသာေျမေနရာမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳရန္လိုအပ္လာလွ်င္ ေရွးဦးစြာျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမ်ားကုိျပဳလုပ္၍ ေနထုိင္အသုံးျပဳရန္လုံျခံဳစိတ္ခ် 
မႈရွိမွသာလွ်င္ အသုံးျပဳရမည္။  
 
 

အခန္း(၁၄) ရင္းႏီွးျမဴပ္ႏံွျခင္း 
အေျခခံမ ူ
  ေျမအေျချပဳရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳရာတြင္ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာလုံျခံဳမႈကုိ အေလး 
ထားအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာပုိမိျုမင့္မားသည့္ ၀င္ေငြရရွိေစျခင္း၊ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးထုတ္လုပ္မႈကုိ တုိးတက္ေစျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ေျမအေျချပဳရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္ ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံမႈကုိဦးတည္သည့္ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈ 
ရွိေသာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္သင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ 
ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ မ်ားႏွင္ ့၎တုိ႔အတြက္ တံု႔ျပန္ရန္လြယ္ေသာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိပါ ပ့ံပိုးရန္လုိအပ္သည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့ မူ၀ါမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ 
အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၃.၁၄.၁။ ေျမအေျချပဳရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ 
အတြက္ ႏုိင္ငံတကာရိွ အေကာင္းဆုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေၾကာင္းသြားႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေတာင္သူ 
လယ္သမားမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ေျမအသုံးခ်ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပး လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
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၃.၁၄.၂။ ေျမအေျချပဳရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈစီးပြားႏွင့္ ေဒသအတြင္း စားနပ္ 
ရိကၡာဖူလုံမႈအားေကာင္းလာေစရန္၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန ္  
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၃.၁၄.၃။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့မ်ားကုိ ဦးစားေပးသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သြားရမည္။ 
 
၃.၁၄.၄။ ေျမႏွင္ပ့တ္သက္ေသာရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းသေဘာ 
တူညီမႈရယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ (FPIC Process)ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္  
ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးထိခိုက္္သြားေသာသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည္႔အ၀အကာအကြယ္ေပးႏုိင ္
မည့္ အစီအမံမ်ားကုိခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား 
ဆန္းစစ္ျခင္း၊  လူမႈစီးပြားထိခိုက္မႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ စုံစမ္း 
စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၃.၁၄.၅။ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈစီးပြားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚသုိ႔ဆုိးက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာရွိစံခ်ိန္းစံညြန္းမ်ားျဖင့္ အကဲျဖတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၃.၁၄.၆။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတြင္ တရားမွ်တေသာယွဥ္ျပိဳင္မႈ၊ စားသုံးသူကုိအကာအကြယ္ေပးမႈ၊ တာ၀န္ယူ 
တာ၀န္ခံမႈလပ္ုငန္းမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမရိွေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အထူးအကာအကြယ္ 
ေပးျခင္း၊ ျမွင္တ့င္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။  
 
၃.၁၄.၇။ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ေျမအသုံးျပဳျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္လာလွ်င္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
မ်ားႏွင္ ့ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကုိအေျခခံ၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရမည္။ 
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အပုိင္း(၄) ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေျမအသုံးျပဳမႈစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အေျခခံသေဘာတရား  
 ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကြာဟမႈမ်ား 
မရိွေစရန္အတြက္ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေျမအသုံးျပဳမႈအစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက်ေရးဆြ၍ဲ ျပင္ဆင္ထားရိွရမည္္။ 
ထုိသု႔ိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိအေျခခံ၍ ေျမကုိစီမံခန္႔ခြဲရန္လုိအပ္ျပီး 
အမ်ားျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္၍ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈရွိေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
လူဦးေရတုိးပြားမႈႏွင့္ ျမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္မ်ားတုိးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ 
ျမိဳ႕တြင္းအႏၱရာယ္ရွိေသာေဒသမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ 
သေဘာထားမ်ားရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။ 
 
 

အခန္း(၁) ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္း 
အေျခခံမ ူ
 ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္ ျမိဳ႕ျပေဒသ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစနစ္တက်       
လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင္ ့ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ အျခားေသာေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ ထခိိုက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ ျဖစ္ 
သည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရာတြင္ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၄.၁.၁။ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြေဲဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ေသာ၊ ပြင္လ့င္းျမင္သာေသာ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိသတ္မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၄.၁.၂။ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အက်ိဳးသက္္ဆိုင္သူမ်ား၏ 
လူမႈစီးပြားႏွင္ ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ား နစ္နာထိခိုက္မႈမရိွေစရန္အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၄.၁.၃။ ျမိဳ႕ျပေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြရဲာတြင္ ျမိဳ႕ျပေဒသရိွ ေျမႏွင္႔စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေျမအတန္းအစား၊ 
အမ်ိဳးအစား၊ အသုံးျပဳမႈ စေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိရယူျခင္း၊ စိစစ္သုံးသပ္ျခင္းမ်ားကုိၾကိဳတင္     
လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင္ ့ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားၾကိဳတင္၍ လက္လွမ္းမီွ 
ႏိုင္ခြင္၊့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ ျပင္ပမွလူမ်ား၏ လြမ္းမုိးမႈမွအကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
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အခန္း(၂) ၿမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္တုိးခ်ဲ႕ျခင္း 
အေျခခံမ ူ
  ျမိဳ႕ျပႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူဦးေရတုိးပြားလာမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
စီးပြားေရးဆုိင္ရာတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမိဳ႕ျပေဒသ၏ေျမေနရာက်ဥ္းေျမာင္းလာမႈ 
ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျမိဳ႕ျပတုိးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရသည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမိဳ႕ျပ 
နယ္နမိိတ္တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပေဒသႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ား၏ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြားထိခုိက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
ထို႔ေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္တုိးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 
ကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၄.၂.၁။ ျမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္တိုးခ်ဲ႕မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိက်ခိုင္မာေသာမူ၀ါဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ရွင္းလင္းေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊  နည္းစနစ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခြဲေ၀မႈဆုိင္ရာမ်ားကုိ စနစ္တက်သတ္မွတ္    
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၄.၂.၂။ ျမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္တုိးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္ေသာဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ၊ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ၊ 
အေျခခံအေဆာက္အဦးပိုင္းဆ္ုိင္ရာႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ စနစ္တက်ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၄.၂.၃။ ျမိဳ႕ျပနယ္နိမိတ္တုိးခ်ဲ႕ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏စိုက္ပ်ိဳးေျမ၊ လမူႈစီးပြားမ်ားမထိခိုက္ေစရန္ႏွင့္ ထိခုိက္မႈမ်ား 
အတြက္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္ေသာ ကုစားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။  
 
 

အခန္း(၃) ျမိဳ႕တြင္းႏွင့္အႏၱရာယ္ရိွေသာေဒသမ်ားကုိစီမံခန္႔ခြျဲခင္း 
အေျခခံမ ူ
        လူဦးေရတုိးတက္မ်ားျပားျခင္း၊ ျမိဳ႕ျပေျမမ်ားႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းစနစ္တက်ထိန္းသိမ္းႏုိင္မႈမရွိျခင္း၊ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းပုိင္းဆိုင္ရာအားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထုိေဒသအတြင္း 
ေနထုိင္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လုံျခံဳမႈပိုင္းဆိုင္ရာျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ထုိေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပုိမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ 
ေစရန္ႏွင္ ့ ေရရွည္တည္တ့ံေသာလုံျခံဳမႈမ်ားရရိွေစႏိုင္ရန္အတြက္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမိဳ႕တြင္းႏွင့္အႏၱရာယ္ရွိေသာေဒသမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 



ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ 
 

37 
 

၄.၃.၁။ ျမိဳ႕တြင္းႏွင္အ့ႏၱရာယ္ရွိေသာေဒသမ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၄.၃.၂။ ျမိဳ႕တြင္းႏွင္အ့ႏၱရာယ္ရွိေသာေဒသမ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္လာႏုိင္ေစရန္အတြက္ 
အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံသက္ဆုိင္သူအားလုံးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၄.၃.၃။ ျမိဳ႕တြင္းႏွင့္အႏၱရာယ္ရွိေသာေဒသမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ၊    
နည္းပညာႏွင္ ့ အေျခခံအေဆာက္အဦးပိုင္းဆုိင္ရာကူညီပ့ံပိုးျခင္းမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ 
ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရမွ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
 

အခန္း(၄) အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာေျမမ်ားႏွင့္အျခားေသာအမ်ားအသုံးျပဳသည့္ ျမိဳ႕ျပေျမမ်ားကုိ 
အကာအကြယ္ေပးျခင္း 

အေျခခံမ ူ
 ျမိဳ႕ျပဖြံျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ေျမအသုံးခ်မႈမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားႏွင္သ့က္ဆိုင္ေသာေျမမ်ား 
ျဖစ္သည့္ ပန္းျခံမ်ား၊ အားကစားကြင္းမ်ား စေသာ အမ်ားအသုံးျပဳေနေသာေနရာမ်ားသည္ အမ်ားအက်ိဳးထက္ 
ပုဂၢလိကကုိယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသုံးျပဳျခင္း၊ သိမ္းယူျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိေျမမ်ိဳးႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား 
မ်ားကုိပါ ထိခိုက္ေစပါသည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆ္ုိင္ေသာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အမ်ားအသုံးျပဳသည့္ျမိဳ႕ျပေျမမ်ားကို အကာ 
အကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၄.၄.၁။ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအမ်ားအသုံးျပဳသည့္ျမိဳ႕ျပေျမမ်ားကုိ အမ်ားအက်ိဳး 
စီးပြားအတြက္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းအကာအကြယ္ေပးရမည္။ 
 
၄.၄.၂။ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအမ်ားအသုံးျပဳသည့္ ျမိဳ႕ျပေျမမ်ားကုိ မတရား 
ရယူထားျခင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္၍ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာေျမမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရမည္။ 
 
၄.၄.၃။ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအမ်ားအသုံးျပဳသည့္ ျမိဳ႕ျပေျမမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြႏဲိုင္ရန္ 
ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 



ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ 
 

38 
 

၄.၄.၄။  ျမိဳ႕ရြာအတြင္း အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာေနရာအသစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ လုိအပ္လွ်င္ 
သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကား သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းကုိ ျပဳလုပ္သြားရမည္။ 
 
 

အခန္း(၅) ျမိဳ႕ျပစုိက္ပ်ိဳးေရး  
အေျခခံမူ 
 ျမိဳ႕ျပတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္လုပ္ေဆာင္ရန္အခက္အခဲမ်ားစြာရိွေသာ္လည္း 
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ျမိဳ႕ျပရိွေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ၀င္ေငြအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စားနပ္ရိကၡာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစ 
ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျမအသုံးျပဳမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းမႈေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပေျမအသုံးခ်မႈ 
ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပဋိပကၡမ်ားစြာျဖစ္ေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင္ဆ့က္စပ္၍ ပတ္၀န္းက်င္ရွိေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသုိ႔ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအရေသာ္လည္းေကာင္း ညစ္ညမ္းထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပစုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၄.၅.၁။ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈျပဳလုပ္မႈျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈရွိျပီး သက္ဆုိင္သူ 
အားလုံး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေသာ ယႏၱရားကုိစနစ္တက်တည္ေထာင္ရမည္။ 
 
၄.၅.၂။ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရိွေသာ ျမိဳ႕ျပစုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း၊ ပ့ံပိုးကူညီျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၄.၅.၃။ ျမိဳ႕ျပစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရိွေဒသခံမ်ားအား ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ 
လုိအပ္ေသာအကာအကြယ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။  

 
 

အခန္း(၆) ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္ 
အေျခခံမ ူ
 ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ား၊          ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင္မ့ရရိွျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔၏ဆႏၵသေဘာထားမ်ား 
လ်စ္လ်ဴရႈခံေနရျခင္း၊ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီဆီေလ်ာ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားမဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာဆုံးရံႈးမႈမ်ားစြာ 
ျဖစ္ေစပါသည္။ 
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ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ   
အခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၄.၆.၁။ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာေဒသရိွ 
ဌာေနျပည္သူမ်ား၏ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ ေျမအသုံးခ်ခြင္မ့်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ အကာအကြယ္ေပးရမည္။  
 
၄.၆.၂။ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဆုံးျဖတ္ႏို္င္ရန္ လြတ္လပ္ေသာ ၾကိဳတင္ 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကား သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းႏွင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ျမန္ဆန္ေသာ 
အစားထုိးျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၄.၆.၃။ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈ၊    
တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ အမွန္တကယ္ထိေရာက္မႈရိွသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖစ္ရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၄.၆.၄။ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား 
အဆင့္ ျမိဳ႕ျပ၊ ေက်းရြာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရမည္။  

 
 

အခန္း(၇) ေက်းရြာနယ္နိမိတ္တုိင္းတာသတ္မွတ္ျခင္း 
အေျခခံမ ူ
 ေက်းလက္ႏွင္႔ျမိဳ႕ျပအစီအစဥ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္း 
တိက်ေသာေျမပုိင္ဆိုင္မႈ၊ ေျမအသုံးခ်မႈ၊ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားရိွရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္တည္ရွိေသာေျမ၊ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ 
ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္တုိင္းတာႏုိင္ေရးႏွင့္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ား တိတိက်က်သတ္မွတ္ 
ႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္တုိင္းတာသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၄.၇.၁.။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမႏွင္အ့ရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ႏို္င္အတြက္ ေက်းရြာ၏ 
နယ္နိမိတ္တုိင္းတာျခင္း၊ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိႏုိင္ရန္ 
အတြက္ သုေတသနျပဳျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
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၄.၇.၂။ ေက်းလက္ႏွင့္ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ ေက်းရြာ၏နယ္နိမိတ္တုိင္းတာျခင္းလုပ္ေဆာင္ရြာတြင္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားကုိအသုံးျပဳသြားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေက်းရြာ၏ မူလရိွျပီးသားနယ္နိမိတ္ႏွင္ ့
သက္ဆိုင္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ 
 
၄.၇.၃။ နယ္နမိိတ္အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာ၊ ေဒသႏွင့္လူမ်ိဳးစုတုိ႔၏ နယ္နိမိတ္  
သင့္ျမတ္ေအာင္ေျဖရွင္းျခင္းယႏၱရားမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးႏွင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားမရိွေစေရးတုိ႔အတြက္ 
သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၄.၇.၄။ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားတုိင္းတာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ခုိင္မာေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရိွႏုိင္ေရး 
အတြက္ ေခတ္မီွနည္းစနစ္မ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ ပြင္လ့င္းျမင္သာေသာ၊ သက္ဆုိင္သူအားလုံးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ၊ 
တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၄.၇.၅။ တရား၀င္ေက်းရြာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရေသးသည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားမ်ား၏ေက်းရြာမ်ား 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိႏို္င္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
 

အခန္း(၈) ေက်းရြာေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္  
အေျခခံမ ူ
 ေက်းရြာေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စနစ္တက်မွတ္တမ္းမတင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူ 
လူထုႏွင္ဌ့ာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင္မ့ရွိျခင္း၊ ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားကုိအသုံးျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိျခင္း 
တုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ မရရိွႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။  ေက်းရြာေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ား  
ေရးဆြမဲွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိက်ျပည္႔စံုေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံ၍ ေရးဆြ ဲ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိေျမအသုံးခ်မႈအတြက္သာမက အနာဂတ္ေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္ 
မ်ားအတြက္လည္း သက္ေရာက္အက်ိဳးရိွေစရန္လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ျပင ္ေက်းရြာေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္ 
လက္ရွိေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားႏွင့္စား၀တ္ေနေရးဖူလုံမႈမ်ားအျပင္ ၎တို႔ေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပုိင္ဆိုင္ 
ခြင္၊့ အသုံးခ်ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြခဲြင္႔မ်ားကုိပါ ျမွင္တ့င္ေပးရမည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၄.၈.၁။ ေက်းရြာေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြျဲခင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္း 
သားမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးဆြဲ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ရမည္။ 
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၄.၈.၂။ ေက်းရြာေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေက်းရြာႏွင့္ေဒသအဆင့္၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ 
သစ္ေတာႏွင့္သားရဲတိရိစာၦန္၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးက႑မ်ားတုိ႔အတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ရမည္။ 
 
၄.၈.၃။ ေက်းရြာေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္း 
မြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္သူအားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း၊ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈႏွင့္တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွ ိ
ျခင္းမ်ားျဖစ္ရန ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
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အပုိင္း(၅) ေျမအဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာယႏၱရားတည္ေထာင္ျခင္း 
အေျခခံသေဘာတရား 
ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ေျမႏွင့္ ၄င္းႏွင္႔ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအားလုံးကုိ စနစ္တက် 
စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေရး၊ ျပညသူ္ျပည္သားမ်ား၏ ေျမပုိင္ဆ္ုိင္မႈႏွင္ ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိအကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေရး၊ ရိုးရာဓေလ့ 
ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိအသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးႏိုင္ေရး၊ ဤမူ၀ါဒပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အည ီ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ေျမဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈယႏၱရား 
အဖြဲ႔အစည္းကုိတည္ေထာင္သြားရမည္။ ထုိယႏၱရားေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းကုိ သက္ဆုိင္ရာအဆင့္အလုိက္ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းသြားႏုိင္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ 
ေျမဆုိင္ရာတရားေရးစနစ္ကုိ တည္ေထာင္သြားႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္သည္။ 
 

အခန္း(၁)  ေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈမူေဘာင္အဆင့္ဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း 
အေျခခံမ ူ
 ေျမႏွင္ပ့တ္သက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳရာတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈမဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလုိက္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲခြင့္မ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင္တ့ာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ခ်မွတ္ရန္လုိအပ္သည္။ ထုိသုိ႔ခ်မွတ္ရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင္ ့
လုပ္ပိုငခ္ြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္၍ ထုိမူေဘာင္မ်ားတရား၀င္ျဖစ္ရန္၊ တိုးတက္ 
ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
လုိအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ထုိမူေဘာင္မ်ားသည္ ေဒသ၏ လူမႈစီးပြား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ     
အေျခအေနမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစရမည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲခြင္႔၊ လုပ္ပိုင္ခြင္ႏ့ွင့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၅.၁.၁။ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလုိက္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံတကာရိွနည္းဥပေဒမ်ား၊ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အေျခခံရ၍ 
သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၅.၁.၂။ သက္ဆုိင္ရာေဒသအလုိက္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္မ်ားကုိ ဗဟုိမွထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ခ်ဳပ္ကိုင္ 
လြမ္းမိုးျခင္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင္အ့ခြင့္အာဏာကုိ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခ ံ
ႏိုင္မႈျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၅.၁.၃။ သက္ဆုိင္ရာေဒသအလုိက္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္မ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမရိွေစဘဲ 
လူမႈေရးသာတူညီမွ်မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္       
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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၅.၁.၄။ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလုိက္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမူေဘာင္မ်ား ပုိမုိဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ 
လာေစရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိအသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးရမည္။ 
 
၅.၁.၅။ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလုိက္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားမဆုံးရႈံးေစရန္ အကာအကြယ္ေပး 
ရမည္။ 
 
၅.၁.၆။ ေျမစီမံခန္႔ခြဲခြင္၊့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား  
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္လာႏိုင္ေစေရးႏွင့္ နယ္ပယ္က႑စံုမွသက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံး ပါ၀င္လာႏုိင္ေစေရး 
တုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၅.၁.၇။ ေျမစီမံခန္႔ခြဲခြင္၊့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာ၀န္၀တၱရားသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ၊ လူမ်ိဳးစု 
မ်ား၏ ရုိးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳအကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ျပဳရမည္။  
 
 

အခန္း(၂)   ေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ား 
အေျခခံမ ူ
  ဤမူ၀ါဒပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည္မ့ွီေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္၏ 
ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ကရင္နီျပည္၏ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ 
ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ဆုိင္ရာအခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္သြားမည္။ ထိုေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ 
ပြင့လ္င္းျမင္သာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ 
လုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ားကုိ တည္ေထာင္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္၏ ေျမႏွင္သ့က္ဆုိင္ေသာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာ၀န္မ်ား 
သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။ 
 
၅.၂.၁။   အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ရိုးရာဓေလ့အရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားျဖင့္ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္အစုိးရပူးတြေဲသာ 
ေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔ကို သက္ဆုိင္ရာအဆင့္အလုိက္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရမည္။ 
 
၅.၂.၂။ သက္ဆုိင္ရာအဆင့္အလုိက္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သည ္ဤမူ၀ါဒပါ အေျခခံမူႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင္အ့ညီ 
ပြင္လ့င္းျမင္သာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စီမံခန္႔ခြရဲမည္။ 
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၅.၂.၃။ သက္ဆုိင္ရာအဆင့္အလုိက္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲအဖြဲ႔သည္ ဤမူ၀ါဒအရ ကရင္နီျပည္သူလူထုမ်ားအား         
ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင္၊့ ေျမအသုံးျပဳခြင့္မ်ား လုံျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ အကာအကြယ္ေပးသြားရမည္။  
 
၅.၂.၄။ သက္ဆုိင္ရာအဆင့္အလုိက္ ေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔သည္ မိမိတို႔ႏွင္သ့က္ဆုိင္ေသာ ေဒသအလုိက္၊ က႑   
အသီးသီးအလုိက္ ေျမ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္၊ ေျမအမိ်ဳးအစားႏွင့္ ေျမအသုံးျပဳမႈတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာရင္း 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီွေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကို 
ျပဳလုပ္ရမည္။ 
 
၅.၂.၅။ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္အလုိက္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ 
သက္ဆိုင္ရာေဒသအလုိက္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္မူေဘာင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ကုိ 
ဤမူ၀ါဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံမူမ်ားႏွင္ကုိ့က္ညီ၍အဆင္ေျပေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၅.၂.၆။ သက္ဆုိင္ရာေဒသလုိက္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒသအလုိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာမ်ား မမွန္မကန္ 
အလြသုံဲးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အဂတိလုိက္စားျခင္းမွကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
ျဖင္ ့ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။  
 
၅.၂.၇။ သက္ဆုိင္ရာေဒသအလုိက္ ေျမႏွင္႔သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေဒသအလုိက္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ျပဳႏို္င္ရန္ 
အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္ႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းစနစ္မ်ားတုိးတက္ေစျခင္း၊ 
ေရရွည္တည္တံ့မႈ ပိုမုိအားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒမ်ားမွတဆင့္ တုိးတက္ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။  
 
၅.၂.၈။  ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္၍ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၱရားမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သြားရမည္။ 
 
 

အခန္း(၃) ေျမဆုိင္ရာတရားေရးစနစ္တည္ေထာင္ျခင္း 
အေျခခံမ ူ
  ျပည္သူျပည္သားမ်ား တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုအဖြဲ႔အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ေျမႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္း၍ ေျမပ္ုိင္ဆုိင္ခြင္ႏွ့င့္ေျမအသုံးခ်ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား ထိခိုက္ဆံုးရံႈး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၄င္းတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားမဆုံးရႈံး၊ မထိခိုက္ေစေရးအတြက္ 
သက္ဆိုင္သူအားလုံး လက္လွမ္းမွီႏုိင္သည့္ ေျမဆုိင္ရာလြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ တည္ေထာင္ 
သြားရမည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမဆုိင္ရာတရားေရးစနစ္တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ 
မ်ားကုိအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
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၅.၃.၁။ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ အထူးသီးသန္႔တရားရုံးမ်ားကုိ 
သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအဆင့္ဆင့္အလုိက္ သီးသန္႔တည္ေထာင္သြားရမည္။  
 
၅.၃.၂။ ေျမႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ား အားေကာင္းေစေရးအတြက္ 
ေျမဆိုင္ရာ အထူးတရားသူၾကီးမ်ား ေမြးထုတ္ျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင္ ့ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း 
ျပဳလုပ္ရမည္။ 
 
၅.၃.၃။ ေျမႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ တရားစီရင္ေရးတြင္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံးလက္လွမ္းမွီႏိုင္ေရး၊ 
တန္းတူညီမွ်မႈျဖစ္ေရး၊ အယူခံႏိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၅.၃.၄။ ေဒသခံျပည္သူအခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကားတြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားအၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျမႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လြတ္လပ္စြာသတင္းအခ်က္ 
အလက္ရယူခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခြင့္မ်ားရိွရန ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
၅.၃.၅။ ေျမဆုိင္ရာတရားေရးဆုံးျဖတ္စီရင္မႈသည္ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ တစ္စံုတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း 
တစ္ခုခု၏ လႊမ္းမိုးမႈမရွိေစရန္ အကာအကြယ္ေပး                                              ရမည္။  
 
၅.၃.၆။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ အသံုးခ်လ်က္ရွိသည့္ ေျမမွအပ က်န္ေျမမ်ား၏ 

ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသံုးခ်ပုိင္ခြင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အျငင္းပြားလွ်င္ ကရင္နီျပည္နယ္၏ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တည္ေထာင္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္အရသာ ေျဖရွင္း စီရင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာရိွေစရမည္။ 

၅.၃.၇။ ေျမ ပုိင္ဆိုင္ခြင့္၊ အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္ အျမင့္ဆံုးတရားရံုး 

(High Court) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အျပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမည္။ 

 
အခန္း(၄) ေျမအခြင့္အေရးဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း 

အေျခခံမ ူ
 ေျမအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္ျပီး စနစ္တက်ႏွင့္ သင့္တင့္မွ်တေသာ       
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းဆုိင္ရာယႏၱရားမ်ားကုိ ၾကိဳတင္တည္ေထာင္ 
ထားရန္ လုိအပ္သည္။ ဤမူ၀ါဒမတုိင္မွီ ေျဖရွင္းရန္က်န္ရိွေသးသည့္ ေျမအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤမူ၀ါဒအတည္ျပဳျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံသားတုိင္း တရားမွ်တစြာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ 
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ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကရင္နီျပည္စည္းလုံးညီညႊတ္ေရး၊ ကရင္နီတစ္မ်ိဳးသားလုံးအက်ိဳးရိွမည္ဟုအမ်ားမွ 
သေဘာတူထားေသာ အျခားေျမႏွင္ ့ ဆက္စပ္ေသာမူ၀ါဒစီမံကိန္း အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ေရတုိေရရွည ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ ဘက္ေပါင္းစုံသုံးသပ္မႈမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမအခြင့္အေရးဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 
ကုိ အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၅.၄.၁။ ေျမအခြင့္အေရးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာေအာက္ေျခအဆင့္မွ 
အထက္အဆင့္အထိတုိင ္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရွိသည္႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈ၊ တရားမွ်တမႈ 
ရွိေသာ လြတ္လပ္ေသာ သီးျခားေျမအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းယႏၱရားမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရမည္။  
 
၅.၄.၂။ ေျမအခြင္႔အေရးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အမ်ားျပည္သူမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာအက်ိဳးဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွကုိယ္စားျပဳသည့္ တတ္ကၽြမ္း 
နားလည္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းအဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းရမည္။  
 
၅.၄.၃။ ေျမအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လြယ္ကူရွင္းလင္းျပီး 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ သက္ဆုိင္သူအားလုံးလက္လွမ္းမွီရမည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္း 
ႏွင့္ ေဒသ၏ လူမႈယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေသာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းလမ္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ရမည္။ 
 
၅.၄.၄။ ရိုးရာဓေလ့ေျမအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းယႏၱရား ပုိမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ပ့ံပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ ထုိသုိ႔ 
ေျဖရွင္းေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးရမည္။ 
 
၅.၄.၅။ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ ဘက္လုိက္မႈႏွင္႔ 
အခြင့္အာဏာအလြသဲံုးမႈမရွိေစေရးအတြက္ ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၅.၄.၆။ ေျမအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူေရွ႔ေမွာက္တြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူခံခြင္ရ့ွိေရး၊ လူထုအေျချပဳ 
အရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မွက္ုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလတုိ႔ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတုိ႔ကုိ 
အသိအမွတ္ရမည္။ 
 
၅.၄.၇။ ေျမအခြင္႔အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္သူတုိ႔၏အခြင့္အေရးထိခိုက္ဆံုးရႈံးမႈ 
မရိွေစေရးတုိ႔အတြက္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤမူ၀ါဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမည္။ 
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၅.၄.၈။ သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာအခ်င္းခ်င္းၾကား၊ မ်ိဳးႏြယ္စုအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
အတြက္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ျဖင္ ့ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေက်းရြာႏွင့္ 
ျပင္ပမွရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းရာတြင္ 
သက္ဆိုင္ရာေဒသ၏ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းကုိအေျခခံ၍ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၅.၄.၉။ ရုိးရာဓေလ့အရေျဖရွင္းရန္ခက္ခသဲည့္ ေျမအျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားကုိ ဤမူ၀ါဒအရထြက္ေပၚ 
လာေသာေျမဥပေဒျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေျဖရွင္းသြားရမည္။ ထုိသုိ႔ေျဖရွင္းရာတြင္ ရုိးရာဓေလ့အရ ေျဖရွင္းထား 
ေသာ အေၾကာင္းအရာေပၚတြင္အေျခခံၿပီး ဆက္လက္ေျဖရွင္းသြားရမည္။ 
 
 

အခန္း(၅) ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈ 
အေျခခံမ ူ
 ေျမဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ား ထိေရာက္စြာရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအသုံးျပဳမႈ 
သည္ လုံေလာက္မႈရွိရန္ႏွင့္ စနစ္တက်အသုံးျပဳႏုိင္ေရးသည္ မျဖစ္မေနလုိအပ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ခန္႔ထားျခင္း၊  ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကဲျခင္း စေသာလုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္မႈရိွရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာပ့ံပိုးမႈကုိထိေရာက္စြာျပဳလုပ္ရန္ 
လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ရရိွလာေသာ ဘ႑ာေရးမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္ေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈကိ ု သီးသန္႔ ဌာန သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထားရိွ၍ ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရန္ 
လုိအပ္သည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၅.၅.၁။ ေျမႏွင္ပ့တ္သက္ေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ပိုမိုထိေရာက္မႈရိွရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ 
စြမ္းရည္ျမွင္တ့င္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားလုံေလာက္စြာခန္႔ထားျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလုိက္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြသဲတ္မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင္ ့
ပံ့ပိုးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳလုပ္ရမည္။ 
 
၅.၅.၂။ ေျမႏွင္ပ့တ္သက္ေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စိစစ္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကဲျခင္း စေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပြင္လ့င္းျမင္သာသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားခ်မွတ္၍ လုပ္ေဆာင္ 
ရမည္။ 
 
၅.၅.၃။ ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ရရွိလာေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈမဟုတ္ဘဲ ထိေရာက္စြာအသုံးခ်ႏုိင္ 
ေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင္ ့ပြင္လ့င္းျမင္သာစြာအသုံးျပဳႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
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အပုိင္း(၆) သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ေျမပုံေရးဆဲြျခင္း 
အေျခခံသေဘာတရား 
ေျမႏွင္သ့က္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတိအက်ရရိွႏို္င္ရန္၊ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ   
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ ေျမႏွင္ ့
ပတ္သက္ေသာ ထိေရာက္မွန္ကန္လုံေလာက္မႈရွိသည့္ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ ေျမပုံေရးဆြျဲခင္းကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ 
တေျပးညီ   ျပဳလုပ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ၊ 
မွန္ကန္တိက်ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။  
 
 

အခန္း(၁) သုေတသနျပဳျခင္း 
အေျခခံမ ူ
 ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားလြန္းေနျခင္း၊ အစုိးရမွသာဦးေဆာင္၍လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အေျခခံအေဆာက္အဦးဆုိင္ရာ၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာကန္႔သတ္မႈမ်ား 
ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ေျမႏွင္ပ့တ္သက္သည့္ တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရိွပ ဲ ေျမအသုံးခ်မႈစနစ္တက် 
စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမပုိင္ဆုိငခ္ြင္၊့ ေျမအသုံးျပဳခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ ္တုိးတက္ေကာင္းမြန္ႏုိင္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သူအားလုံးပါ၀င္ေသာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲ ျဖစ္ေနရပါသည္။ ေျမ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္ႏွင္ ့ သစ္ေတာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ဆက္စပ ္
သံယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ လူထုလူတန္းစားအားလုံး၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းခုိင္ျမမဲႈ၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ လူမႈယဥ္ေက်းမႈႏွင့္တန္ဖိုးထားမႈမ်ားတုိ႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနပါ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမသည္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကုိယ့္ၾကမၼာ  ကိုယ္စီရင္ဖန္တီးပိုင္ခြင္ဆုိ့င္ရာ ႏိုင္ငံေရးအရ 
အလြန္အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမသုေတသနျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၆.၁.၁။ ကရင္နီျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားလုံျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ 
အေျခခံက်ေသာ သုေတသနျပဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳ၍ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ 
သုေတသနျပဳျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
၆.၁.၂။ သုေတသနျပဳျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ားကုိတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင္ ့ အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးပါ၀င္ႏုိင္ေသာ သုေတသန 
ျပဳျခင္းလုပ္ငန္း ျဖစ္ရမည္။  
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၆.၁.၃။ ေက်းလက္ႏွင့္ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မတူကြျဲပားျခားနားေသာ 
ရိုးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုေတသနျပဳ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
၆.၁.၄။ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ေျမခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ ေျမအစားထုိးေပးျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တ့ံမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိေရာက္မႈရွိေစရန္၊ ျပည္တြင္းစစ္ 
ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင္ ့ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျပန္လည ္
အေျခခ်ေနထုိင္ႏိုင္ရန္၊ ကရင္နီျပည္၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံလုံျခံဳမႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈမ်ားရွိေစရန္အတြက္ 
ထိေရာက္ေသာ သုေတသနျပဳျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
 

အခန္း(၂) ေျမပုံေရးဆြျဲခင္း 
အေျခခံမ ူ
 ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ေျမမွတ္တမ္းမ်ားျပဳစုႏိုင္ရန္၊ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္း 
တင္ႏိုင္ရန္၊ ေျမေျပာင္းလဲအသုံးခ်မႈအတြက္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္စ့ံုတိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္သူအားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေခတ္ႏွင့္အည ီေျမပုံေရးဆြျဲခင္းမ်ားကုိ 
ျပဳလုပ္သြားရမည္။ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေျမဆုိင္ရာအခြင္အ့ေရးအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ 
ေျမေျပာင္းလဲအသုံးခ်မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမပုံေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ 
အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၆.၂.၁။ ေျမပုံေရးဆြမဲႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္တိုင္ပင္ညိွႏႈိင္း၍ သက္ဆုိင္သူအားလုံးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ ေျမပံုေရးဆြျဲခင္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္္ရမည္။ 
 
၆.၂.၂။ ေျမပုံေရးဆြျဲခင္းႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ား 
ပြင္လ့င္းျမင္သာစြာ လက္ခံရရွိႏိုင္ခြင့္ရိွရမည္။ 
 
၆.၂.၃။ ေျမပုံေရးဆြျဲခင္းျပဳရာတြင္ ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားအျပင္ ေဒသခံမ်ားအသုံးျပဳသည့္ ေျမပုံႏွင့္နည္းစနစ္ 
မ်ားကုိပါ အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးရမည္။ 
 
၆.၂.၄။ ေျမပုံေရးဆြျဲခင္းႏွင့္အတည္ျပဳျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား လြတ္လပ္ေသာ ၾကိဳတင္ 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကား သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ရမည္။ 
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၆.၂.၅။ ေျမပုံေရးဆြျဲခင္းႏွင္အ့တည္ျပဳျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမပုိင္ဆ္ုိင္မႈ၊ ေျမအသုံးျပဳခြင့္မ်ား 
ႏွင့္ ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ား ထိခိုက္မႈမရိွေစရန ္ျပဳလုပ္ရမည္။ 
 
 

အခန္း(၃) ေျမသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြျဲခင္း 
အေျခခံမ ူ
  ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေျမသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိင္ရာ အားနည္း 
ျခင္း၊ ျပည္စုံ့လံုေလာက္ေသာေျမဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မရွိျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူ 
တာ၀န္ခံမႈအားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  ေျမဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိစီမံထားရိွျခင္းသည္ ေျမကုိစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ 
ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင္ ့ ေျမအသုံးျပဳခြင့္မ့်ားခုိင္မာေစရန္၊ ေျမႏွင္ပ့တ္သက္ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ႏွင္ ့ႏုိင္ငံ၏ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေရးပါေသာအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 
ကုိ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၆.၃.၁။  ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားကုိ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင္ ့ အက်ိဳးရိွစြာအသုံးခ်ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိငု္းဆ္ုိင္ရာ လုပ္ငန္းမူေဘာင္ကုိေရးဆြ၍ဲ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကုိ  ျပည္စ့ံုစြာမွတ္တမ္းတင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစိစစ္ျခင္းႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း 
မ်ားကုိ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ရမည္။  
 
၆.၃.၂။ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည္႔စံုစြာမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ 
လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း၊ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ ဘ႑ာေငြဆုိင္ရာပ့ံပိုးမႈမ်ားကုိ 
အစုိးရမွထိေရာက္စြာ ပ့ံပိုးအသုံးျပဳရမည္။ 
 
၆.၃.၃။ ေျမႏွင္ပ့တ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ား လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္လက္ခံရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ 
၄င္းတုိ႔၏ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင္ႏွ့င့္ အသုံးျပဳခြင့္ အခြင္အ့ေရးမ်ားကုိကာကြယ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳခြင့္ရွိရမည္။ 
 
၆.၃.၄။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ ေျမေစ်းကစားမႈမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈရွိေစျခင္း၊ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေျမလက္၀ါးၾကီးအုပ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္  
တုိ႔အတြက္ အသုံးျပဳရမည္။  
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အပုိင္း(၇) တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
အေျခခံသေဘာတရား 
ကရင္နီျပည္ရွ ိ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္းသည္ ပို္င္ဆုိင္ခြင့္၊ 
အသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင္ေရွာက္ျခင္း၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မွတ္တမ္း 
တင္ထားျခင္းမရွိေသးေသာ ေျမပိုင္္ဆို္င္ခြင္၊့ အသုံးျပဳခြင္မ့်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။  
 
    အခန္း(၁) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း  
အေျခခံမ ူ
  ကရင္နီျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား၊ ေျမအသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအခြင့္ 
အေရးမ်ားသည္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရျခင္းႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာ္ညီေသာ လုပထုံ္းလုပ္နည္းမ်ားမရိွျခင္းေၾကာင့္ 
၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုံးရံႈးၾကရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တည္ျငိမ္ေသာေစ်းကြက္ကုိ အာမခံေဖာ္ေဆာင္ 
ေပးသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားမရိွျခင္းေၾကာင့္လည္း အက်ိဳးဆက္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားတုိ႔၏ လူမႈစီးပြား၊ ေျမႏွင္သ့ဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္မ်ားပါ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါသည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမအခြင့္အေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၇.၁.၁။ ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားတုိ႔၏ ရိုးရာဓေလ့အရ စီမံခန္႔ခြဲလာေသာ ေျမ၊ 
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ တရား၀င္စီမံပိုင္ဆ္ုိင္ခြင့္မ်ားရရိွေစေရးတုိ႔အတြက္ ဥပေဒျဖင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသအတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာရိွ 
လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာေၾကျငာစာတမ္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း 
ပါ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုိအေျခခံ၍ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၇.၁.၂။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ေနရပ္စြန္႔ခြါသြားရ၍ ေျမဆုံးရႈံးသြားရေသာသူမ်ား၏ ေျမဆုိင္ရာရပုိင္ခြင့္ 
(Restitution) ျပန္လည္ရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း( Return) ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း 
(Resettlement) ႏွင္ ့ ေျမေနရာအစားထုိးေပးျခင္း(Relocation)မ်ားကုိ အစုိးရမွတရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
ျပဳလုပ္ရမည္။ 
 
၇.၁.၃။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားတုိ႔၏ ေျမဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားသည္ အမ်ားႏွင့္ 
တန္းတူရွိႏိုင္ေစရန ္အစိုးရမွအကာအကြယ္ေပးရမည္။  
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၇.၁.၄။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားေသာေျမအသုံးခ်မႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ေျမႏွင္သ့ဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ 
မ်ား၊ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ အကာအကြယ္ေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
၇.၁.၅။  ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရသည္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားေပၚေပါက္လာႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အမ်ိဳးသားစံႏႈန္း 
မ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထုိသို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာရိွ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္ဆ္ုိင္ရာအခြင့္အေရးသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားတုိ႔၏ 
လူမႈယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားတုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
၇.၁.၆။ ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရသည္ ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားမရိွေစေရးတုိ႔အတြက ္ ထိေရာက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
သတ္မွတ္ျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာအေရးယူျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။ 
 
၇.၁.၇။ ကရင္နီျပည္နယ္အစုိးရသည္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းက႑တြင္ လြတ္လပ္ေသာ 
ၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသေဘာတူညီမႈရယူျခင္း ( Free Prior Informed Consent - FPIC) 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ 
ျပဳလုပ္ရမည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာေဒသ၊ အဆင့္အလုိက္လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္း 
ယႏၱရားမ်ားကုိတည္ေထာင္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈတုိ႔ကို အေျခခံ၍ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၇.၁.၈။  ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရသည္ ကရင္နီျပည္အတြင္းသုိ႔ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္၀င္ေရာက္လာေသာ 
မ်ိဳးရုိးဗီဇျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲထားေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမႏွင့္လူမႈစီးပြား 
လုံျခံဳမႈရိွေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
၇.၁.၉။  ကရင္နီျပည္နယ္အစိုးရသည္ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမ၊ သဘာ၀ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ နည္းေပါင္းစုံျဖင့္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေျမေစ်းကစားျခင္း၊ 
ေျမလက္၀ါးၾကီးအုပ္ျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ လုိအပ္ေသာ ယႏၱရားမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိသတ္မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
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အခန္း(၂) ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္၊ ေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္မ်ား 
အေျခခံမ ူ
  ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ အသုံးျပဳလာသည္႔ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ႔ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ 
ေခတ္အဆက္ဆက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမခံရျခင္း၊ တရား၀င္အကာအကြယ္ေပးမႈမရွိျခင္းႏွင္ ့ အဆုံးသတ္သြားရန္ 
လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား စေသာျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင္႔ၾကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။ ရုိးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္  
၄င္းတုိ႔၏ လူမႈစီးပြား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယုံၾကည္႔သက္၀င္မႈ၊ စား၀တ္ေနေရးဖူလုံမႈႏွင္႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င ္   
ေရရွညတ္ည္တံ့ခိုင္ျမမဲႈ၊ ႏုိင္ငံေရးတန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနပါသည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္၊ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၇.၂.၁။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ႏွင္႔ အခြင႔္အေရးမ်ားကုိ ဥပေဒျဖင့္တရား၀င္ 
အသိအမွတ္ျပဳ၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ 

၇.၂.၂။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ေျမဆုိင္ရာအခြင္အ့ေရးမ်ား သာတူညီမွ်စြာ၊ လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာ၊ ေရရွည္တည္တ့ံစြာ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ အသုံးခ်ခြင့္၊ 
လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရရိွေစရန္ အားေပးျမွင့တ္င္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

ရ.၂.၃။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာေန 
တုိင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း (UNDRIP)၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၏ 
ဌာေနလူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အမွတ္(၁၆၉)၊ အျခားေသာဇီ၀မ်ိဳးကြမဲႈဆုိင္ရာညီလာခံပါ လူ႔အခြင့္ 
အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

ရ.၂.၄။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားပုိင္္ဆုိင္ေသာ ေျမ၊ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႔လုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ ၄င္းတုိ႔၏သေဘာတူညီခ်က္မရရွိဘဲ အတင္းအဓမၼရယူျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ 
ျခင္းမ်ားမရိွေစရန္ အကာအကြယ္ေပးရမည္။ ထုိ႔ျပင ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအရ ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ 
အသုံးခ်ခြင့္ကုိ ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းအေမြအျဖစ္လႊဲေျပာင္းပါကလည္း ဓေလ့ထုံးတမ္း 
ႏွင့္အညီ လႊဲေျပာင္းျခင္းကုိလည္း တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ 

 

အခန္း(၃) မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ေျမပုိင္္ဆုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ 
အေျခခံမ ူ
  ေျမႏွင္႔ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ပုိင္ဆုိင္ခြင္၊့ အသုံးျပဳခြင့္မ်ားႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္း 
၍ အစိုးရအေနျဖင့္ လူမႈစီးပြား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာဆန္းစစ္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္၍ တိက်ရွင္းလင္းေသာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ 
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လူမႈစီးပြားအေျခအေနတည္ျငိမ္မႈ၊ လူမႈေရးအရတရား၀င္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ခံစားႏုိင္မႈ တုိ႔အတြက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ အသုံးခ်ခြင့့္မ်ားႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၇.၃.၁။ မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ အသုံးခ်ခြင့္မ်ားႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံတကာရိွ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိအေျခခံ၍ တရား၀င္ျဖစ္လာႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၇.၃.၂။ မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ အသုံးခ်ခြင့့့္္မ်ားႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္း၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သာတူညီမွ်မႈရိွေစျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အထူးသျဖင့္ 
အေသးစားလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ အမိ်ဳးသမီးႏွင့္ထိခိုက္ရလွြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ 
အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၇.၃.၃။ မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ အသုံးခ်ခြင့့္မ်ားႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္း၍ တရား၀င္ျဖစ္လာႏုိင္ 
ေစေရးတုိ႔အတြက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေရး၊ နည္းပညာ၊ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားကုိ 
ပ့ံပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၇.၃.၄။ မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ အသုံးခ်ခြင့္ႏ့ွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈျပႆနာ 
ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္ေသာ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖတုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ တရားဝင္ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထုိသုိ႔ တရားဝင္အသိအမွတ္ 
ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမအသုံးခ်လုပ္ကုိင္ေနသူ၏ လူမႈေရး၊စီးပြားေရးထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိ 
ေစေရးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၇.၃.၅။ မွတ္တမ္းတင္မထားေသးေသာေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္မျဖစ္နုိင္သည့္အေျခ 
အေနမ်ိဳးျဖစ္ပါက လတ္တေလာေျမအသုံးခ်သူ၏ စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ရန္အတြက္ ေျမအသုံးျပဳမႈကုိ 
ခ်က္ခ်င္းရုပ္သိမ္းျခင္းမျပဳဘဲ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္အတုိင္းအတာအား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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အပုိင္း(၈) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတံု႔ျပန္မႈမ်ား 
အေျခခံသေဘာတရား 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင္ ့ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင္ ့ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီး 
ဆုံးရံႈးမႈမ်ားႏွင္ ့ ႏွစ္စဥ္ပုိမုိၾကဳံေတ႔ြလာရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ လူတို႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကိုေရွးရႈေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကုိတံု႔ျပန္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားမရိွျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိေရာက္ 
ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားမရိွျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
နည္းစနစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္၏ 
ကရင္နီေျမမူ၀ါဒတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကုိတံု႔ျပန္ႏိုင္မည့္ ေျမအသုံးခ်မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ 
 
 

အခန္း(၁) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ  
အေျခခံမ ူ
  ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမိ်ဳးသမီးမ်ား ကေလးသူငယ္မ်ား၊  
ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေျမအေျချပဳ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈကုိ မ်ားစြာ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိတံု႔ျပန္တားဆီးႏိုင္မည့္္ ေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ား 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထိခုိက္ရွလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားတည္ျငိမ္မႈအတြက္ ျပန္လည္ထူေတာင္ျခင္း 
မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိုင္ရာတံု႔ျပန္မႈမ်ားႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ 
ပါ အခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၈.၁.၁။ ေျမစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ တားဆီးတံု႔ျပန္အေရးယူႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ 
လုိအပ္ေသာ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၈.၁.၂။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
မ်ား၊ ထိခိုက္ရလွြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ 
ျမွင္တ့င္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၈.၁.၃။ ေျမအသုံးခ်မႈႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္း၍ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ တားဆီးတံု႔ျပန္အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အစီ 
အစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆ္ုိင္သူအားလုံးပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရိွ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိငရ္ာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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၈.၁.၄။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားၾကီးစြာျဖစ္ေပၚေစမည့္ ေျမအသုံးခ်ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေျမအသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲ 
ျခင္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၈.၁.၅။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိတံု႔ျပန္တားဆီးႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရး 
ဆုိင္ရာ၊ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လူ႔အရင္းအျမစ္ပို္င္းဆုိင္ရာပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဒသအေျချပဳ တားဆီး 
တံု႔ျပန္မႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးရမည္။ 
 
၈.၁.၆။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိုင္ရာတံု႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အသိပညာမ်ား၊ တံု႔ျပန္တားဆီးမည့္နည္း 
လမ္းမ်ားကုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိႏိုင္ရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလက္လွမ္းမီွ 
သုံးစြႏဲိုင္ရန္အတြက္ ကရင္နီျပည္နယ္အစုိးရမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
 

အခန္း(၂) သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတု႔ံျပန္ႏိုင္ရန္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အေျခခံမ ူ
  သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတံု႔ျပန္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရး 
က႑တုိ႔၏ အေရးပါမႈကုိ ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားရမည္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ 
တံု႔ျပန္မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာရိွ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
ပဋိညာဥ္ပါ အေျခခံမမူ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈရွိရန္လိုအပ္သည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ 
တံု႔ျပန္ႏိုင္မည့္ ေဒသအလုိက္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတံု႔ျပန္မႈႏင့္ွပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံသင့္ပါသည္။ 
 
၈.၂.၁။ အမိ်ဳးသားအဆင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
စနစ္တက် ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၈.၂.၂။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား၊ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး 
စံႏႈန္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအေျခခံမူမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမရိွဘဲေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၈.၂.၃။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေျမပုိင္ဆိုင ္
ခြင့္၊ အသုံးခ်ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားလုံျခံဳမႈရရွိေစေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား အျမန္ဆုံး 
ထိေရာက္စြာရရွိခံစားႏိုင္ေရးတုိ႔အတြက္ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရိွေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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၈.၂.၄။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာတံု႔ျပန္မႈမ်ား လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏို္င္ 
ရန္အတြက္ ေအာက္ေျခေဒသအဆင့္အထိ အမ်ားျပည္သူမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားတုိ႔ႏွင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ႏွင္ ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အာဏာႏွင္တ့ာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း 
မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၈.၂.၅။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တံု႔ျပန္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည ္ အသိပညာမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံရရိွႏိုင္ေရးႏွင့္ လက္လွမ္းမီွသုံးစြႏဲိုင္ခြင့္ရွိေရးရိွရန္ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။  
 
၈.၂.၆။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တံု႔ျပန္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္နယ္ 
တစ္ခုတည္းအေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာနုိင္သည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျပဳရမည့္ 
အျပင္ ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ ေဒသအခ်င္းခ်င္းအၾကားႏွင့္ နုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ 
မ်ားကုိပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္အတြက္ ရႈေထာင့္စုံမွပါ၀င္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 
 
 

အခန္း(၃) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲမႈ 
အေျခခံမ ူ
  ေျမကုိအသုံးခ်ျပီး အၾကီးစားစုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ သဘာ၀သံယံဇာတတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ 
အၾကီးစားဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေျမႏွင့္ 
သဘာ၀သံယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ကုိယ္တုိင္စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္အေရးမ်ားဆုံးရႈံးျခင္း၊ ရိုးရာဓေလ့ 
ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳမခံရျခင္း စသည့္ျပသာနာမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အျပင္ ထုိစီမံကိန္း 
မ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးျခင္းအက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ေဒသခံမ်ား ခံစားေနရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ေနာင္အနာဂတ္တြင္ မည္သည္စ့ီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမဆုိ ေဒသခံလူထု၏အခြင့္အေရးႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကုိ 
ေလးစားလုိက္နာ၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တ့ံံခိုင္ျမေဲစေသာစီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမမဲႈဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၈.၃.၁။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမရဲန္အတြက္ မည္သည့္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမဆုိ 
ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သူ 
မ်ားဖက္မွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္္ႏံွမႈဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအခ်ိန္ကာလ၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအားဆန္းစစ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ 
ပဋိပကၡဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္း ( Environmental Impacts Assessment, Social Impacts Assessment, 
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Health Impacts Assessment, Security and Conflict Assessment) စသည္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းမစတင္မီ၊ 
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းျပီးဆုံးသည္အထိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ပံုမွန္ခ်ျပေဆြးေႏြးသြားရမည္ ျဖစ္သည္။  
 
၈.၃.၂။ ေျမႏွင္႔ပတ္သက္ေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
ေဂဟစနစ္ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမေဲရးကုိ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 
 
၈.၃.၃။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ေရရွည္တည္ခုိ့င္ျမဲေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားသီးသန္႔ထားရိွျခင္း၊ 
ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၈.၃.၄။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေန 
တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ား မူလအေျခအေနထက္ပိုမိုဆုိးရြားသြားမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ အျခား 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားထုိးမႈအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၈.၃.၅။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာေဒသမွ 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္လာေစႏိုင္ေရး၊ လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္း 
ၾကားသေဘာတူညီမႈရယူျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ တာ၀န္ယူ 
တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
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အပုိင္း(၉) တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ 
အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ျခင္း 

အေျခခံသေဘာတရား 
  ကရင္နီျပည္ရိွ ေျမ၊ ေျမႏွင္ဆ့က္စပ္ေသာသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မူ၀ါဒပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ မူ၀ါဒအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထုိသို႔ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကရင္နီေျမမ၀ူါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ 
အေျခခံမႏွူင္ ့ လမ္းညြန္မႈမူေဘာင္တုိ႔ကုိ အေျခခံ၍ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ အစားအစာလုံျခံဳမႈႏွင့္ အစားအစာ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္ျမွင့္တင္ရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏လူမႈစီးပြားတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္၊ သဘာ၀     
ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေစရန္၊ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင္၊့ ေျမအသုံးခ်ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား ခုိင္မာေစရန္ႏွင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစရန္ စေသာအေျခခံအခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
  

အခန္း(၁) သင္တန္းေပးျခင္း၊ စြမ္းရည္မ်ားျမွင့္တင္ျခင္း 
အေျခခံမ ူ
 ကရင္နီျပည္၏ ေျမက႑ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္စြာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံ 
ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမွင္တ့င္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ 
ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္မ ွ အထက္အဆင့္ထိတုိင္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ 
နည္းစနစ္မ်ား ရယူသုံးစြႏဲိုင္ေရးအတြက္  ျပည္နယ္အဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္အထိတုိင္       
အျပန္အလွန္ေလ့လာသင္ယူျခင္း၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပ့ံပိုးကူညီျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမက႑ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
၉.၁.၁။ ေျမက႑ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာနည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ားကုိခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၉.၁.၂။ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင္တ့င္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
သက္္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသူမ်ားသာမက၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါလက္ခံရရိွႏိုင္ရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။   
 
၉.၁.၃။ စြမ္းရည္ျပည္လူ့႔အရင္းအျမစ္မ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားသက္ဆုိင္ရာေဒသအဆင့္အလုိက္ ေရရွည္တည္တ့ံ 
ခုိင္ျမဲေစႏုိင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာပံပ့ိုးမႈမ်ား၊ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာပ့ံပိုးမႈမ်ားကုိ ထိေရာက္ေသာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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အခန္း(၂) အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
အေျခခံမ ူ
     ကရင္နီျပည္၏ ေျမက႑အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ ကရင္နီေျမမ၀ူါဒ၏ ထိေရာက္မႈကို 
သိရွိေစႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႔အသုံးခ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိသုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာပ့ံပိုးမႈမ်ား၊ ကနဦးစမ္းသပ္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္၏ ေျမမူ၀ါဒကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၉.၂.၁။ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကနဦးစမ္းသပ္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၉.၂.၂။ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
လက္ခံရရွိသုံးစြႏဲိုင္ေရး၊ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္  
ရမည္။  
 
၉.၂.၃။ ကရင္နီေျမမ၀ူါဒ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ၊ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ထိေရာက္ေသာပ့ံပိုးျခင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 
 

အခန္း(၃) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း 
အေျခခံမ ူ
 ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ  ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ 
အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ပုိမိုဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္အေရးယူတုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ရမည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၉.၃.၁။ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံက႑မ်ား၏ 
တုိးတက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
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အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၉.၃.၂။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပဳစုထားရမည္။ 
 
၉.၃.၃။ ေျမစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ အခြင္အ့ာဏာအလြသုံဲးစားမႈ၊ 
မူ၀ါဒသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ အသုံးခ်ေနမႈမ်ားမရိွေစရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသတ္မွတ္၍ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၉.၃.၄။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမပုိင္္ဆုိင္ခြင့္၊ ေျမအသုံးခ်ခြင္ကုိ့ ထိေရာက္ေသာ 
ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပိုမုိဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၉.၃.၅။ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခြင္အ့ေရးမ်ား တရားမွ်တစြာ 
အျပည့္အ၀ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ လ်င္ျမန္စြာတုံ႔ျပန္ႏိုင္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၉.၃.၆။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ  
ျပည္သူလူထုမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံရရိွႏိုင္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
 

အခန္း(၄) မူ၀ါဒအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ျခင္း 
အေျခခံမ ူ
  ကရင္နီျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ေျမပိုင္ခြင္၊့ ေျမအသုံးခ်ခြင့္၊ ေျမစီမံခန္႔ခြခဲြင့္တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခြင္ ့
အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ခံစားရရိွႏိုင္ေရးတုိ႔အတြက္ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒအတည္ျပဳရမည္။ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒ 
အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မူ၀ါဒျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း 
အမ်ားျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈရိွစြာလုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ မူ၀ါဒအတည္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၉.၄.၁။ မူ၀ါဒအတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏို္င္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ၏ဆႏၵသေဘာထား 
ေတာင္းခံျခင္းမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
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၉.၄.၂။ မူ၀ါဒအတည္ျပဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ တာ၀န္ခြဲေ၀ျခင္း 
မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
၉.၄.၃။  မူ၀ါဒပါအခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အ၀ခံစားရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ ကရင္နီျပည္နယ္အစုိးရမွ ကရင္နီ 
ေျမဥပေဒႏွင္္လု့ပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျပဌာန္းျခင္းကုိ ကရင္နီေျမမူ၀ါဒအတည္ျပဳျပီး အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။  
 
၉.၄.၄။ ကရင္နီျပည္သူလူထုမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ေျမဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရိွခံစား 
ႏုိင္ေရးႏွင္ ့ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ကုိသာေရွးရႈ၍ ဤမူ၀ါဒပါအခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပုိမုိ 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားကုိ(၅)ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္သြားရမည္။  
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အပုိင္း(၁၀) အေထြေထြ 
အေျခခံသေဘာတရား  
 ကရင္နီေျမမူ၀ါဒသည္ ကရင္နီျပည္အတြင္းရိွ ေျမ၊ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္ 
မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈကိစၥရပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေဂဟအေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနပါ 
သည္။ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္း၍ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမႏွင္အ့ျခားက႑တုိ႔၏ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈ 
တုိ႔ကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမ၊ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေအာက္ပါက႑မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး ခုိင္မာေသာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္၍ ထည္သ့ြင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၁၀.၁။ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားေရရွည္တည္တံႏို့င္ရန ္ ကာကြယ္ျခင္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စနစ္တက်အသုံးျပဳ 
ျခင္းမ်ားႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္းသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲ 
ျခင္းတြင္ အစုိးရတစ္ရပ္တည္းမွမဟုတ္ဘဲ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား လြတ္လပ္စြာထိန္းသိမ္းစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကုိပါ 
ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ သစ္ေတာတည္ရွိရာေဒသရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာသစ္ေတာမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ၎တုိ႔၏ လူမႈစီးပြားကုိကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင္ရိွ့ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သစ္ေတာတည္ရွိရာေဒသအတြင္းရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
သစ္ေတာစီမံထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္ေသာ အသိပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္လက္ခံရရွိေရးႏွင့္လက္လွမ္းမွီသုံးစြခဲြင္ရ့ွိရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔အား လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကား သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းမ်ားမရိွဘဲ ၎တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေျမႏွင့္သစ္ေတာအရင္း 
အျမစ္မ်ားကုိ အျခားေသာသူမ်ားအားလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းမရိွေစေရးတုိ႔အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ပုိမုိဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးဆ္ုိင္ရာ၊ နည္းပညာပုိင္းဆ္ုိင္ရာ၊ လူ႔အရင္းအျမစ္ပုိင္း 
ဆ္ုိင္ရာ ကူညီပ့ံပိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၁၀.၂။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈဆ္ုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကရင္နီျပည္နယ္ႏွင့္ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ 
ျပည္နယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ား၏ နယ္နိမိတ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာေသာ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာ၊ သားငါးတုိ႔ႏွင္ဆ့က္စပ္ 
လ်က္ရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ 
ရမည္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္နယ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိမထိခိုက္ေစဘဲ သင့္တင့္ 
ေလ်ာ္ညီေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အကာအကြယ္အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
ရမည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳရာတြင္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးပါ၀င္ႏိုင္ရန္ႏွင္ ့ အထူး 
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သျဖင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားထိခိုက္မႈမရွိေစေရး 
တုိ႔အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေသာအကာအကြယ္ေပးမႈျပဳရမည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈဆ္ုိင္ကိစၥရပ္မ်ား စီမံခန္႔ခြ ဲ  
ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင္၊့ ေျမအသုံးခ်ခြင့္စေသာအခြင့္အေရးမ်ား 
ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ အကာအကြယ္ေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 
၁၀.၃။ ျပည္နယ္၏ ေျမႏွင္သ့ဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပရ္ာတြင္ 
ရွင္းလင္းတိက်ေသာရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေဂဟအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာ၀ 
ထိန္းသိမ္းေတာမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတ္ုိင္းရင္းသား 
မ်ားအား လြတ္လပ္ေသာၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသေဘာတူညီမႈရယူျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
က်င့္သုံးရမည္ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႔၏လူမႈစီးပြား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတန္ဖုိးထားမႈမ်ား မပ်က္ဆီးသြားေစရန္ 
အကာအကြယ္ေပးရမည္။  
 
၁၀.၄။ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျပဳရာတြင္ ျပည္နယ္၏ ေျမအေျချပဳစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းက႑တုိးတက္ေစရန ္
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္၍ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျပည္နယ္ျပည္သားမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ၊ အစားအစာ 
လုံျခံဳမႈႏွင္ ့ အစားအစာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္မ်ားအားေကာင္းလာေစရန္၊ စားသုံးသူအခြင္အ့ေရးမ်ားလုံျခံဳေစရန္၊ 
လြတ္လပ္မွ်တေသာ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားအားေကာင္းလာေစရန္၊ အာမခံခ်က္ရွိေသာေစ်းကြက္မ်ားျဖစ္လာ 
ေစရန္အတြက္ တိက်ခုိင္မာေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္၍ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


