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နိဒါန္း 
 
ဤစာတမ္းသည ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမAခြင့္Aေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ေဒသခံAစ ု
Aဖြဲ႔မ်ား၊ Aရပ္ဖကA္ဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။1 ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားတြင ္ ႏိုင္င ံ
တဝွမ္း႐ွ ိတိငု္းရင္းသားလူမ်ဳိးAစုAဖြဲ႔မ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္က်င့္သံုးသူမ်ားႏွင္ ့တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက ္
ေနသူမ်ားAျပင ္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္က်င့္သံုးလ်က္႐ွိၾကသည္ ့ ေဒသခံမ်ားAျပင္၊ ပဋိပကၡAမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္ ့ မိမိတို႔၏ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းAရ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရာေနရာမ်ားမ ွစြန္႔ခြာတိမ္းေ႐ွာင္ေနရသူမ်ား ပါဝင္သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
ေျမစီမံက်င့္သံုးမႈစနစ္မ်ားAား စစ္မွန္စြာ AသိAမွတ္ျပဳႏိုင္ေရး၊ ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ Aားေပးျမွင့္တင္ႏိုင္ေရး Aတူတကြ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင္ ့Aခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္Aတြက ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
 
ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမAခြင့္Aေရးႏွင့ ္ က်င့္သုံးမႈစနစ္မ်ားတြင ္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ၊ လူမႈစီးပြားသာတူညီမွ်ရွိမႈ၊ လူသား 
ဆန္မႈမ်ားပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင ္ ေျမႏွင့ ္ ဆက္စပ္သယံဇာတမ်ားAပါAဝင ္ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္ကြဲျပားမႈမ်ား၊ ေဂဟစနစ္ႏွင့ ္

                                            
1 ယခုရပ္တည္ခ်က္စာတမ္းAား ေရးသာေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ၊ ပံ့ပိုးၾကေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားကို လတ္တေလာ 
ကာလတြင္ လုံၿခဳံေရးAေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ Aေသးစိတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမ႐ွိပါ။ 
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လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွသိည့္ ေရရွည္တညတ္ံ့ေရး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းမ်ားလည္း ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္း 
ေျမယာစနစ္မ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ႐ွစိြာ ဆင့္ကဲတိုးတက္လာၿပီး ေဒသတြင္း စုေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင ္
မႈမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားAား Aတူတကြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ လမူႈေရးစနစ္လည္း 
ျဖစ္သည္။ ေျမသည္ ထပ္မံတိုးပြားလာႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ သယံဇာတျဖစ္သည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းက်င့္သုံးမႈစနစ္မ်ားတြင ္
Aနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားAတြက ္ထည့္သြင္းစU ္းစားထားၿပီး တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ေျမ၊ Aမ်ားပိုင္ေျမ၊ ရပ္႐ြာပိုင္ေျမ စသည့္ ပုံစ ံ
မ်ိဳးစုံျဖင့္တည္ရွိသည္။ ေျမႏွင့ ္ဆက္စပ္သယံဇာတမ်ားAား ခြဲျခားထားျခင္းမရွိဘဲ ပိုင္ဆိုင္မႈAာမခံခ်ကရ္ွိသည္။ ထို႔ျပင္ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းက်င့္သုံးမႈစနစ္မ်ားAတြင္း လူ၊ ေျမ၊ ေရ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားသည္ နက္ရွိုင္းစြာ ဆက္ႏြယ ္
လ်က္႐ွိၿပီး Aဆိုပါခ်ိတ္ဆက္မႈကိ ု Aေျခခံသည္ ့ ပိုင္ဆိုင္မႈAခြင့္Aေရးမ်ား၊ ရယူAသံုးျပဳမႈႏွင္ ့ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိ ု
ျပဌာန္းသတ္မွတ္ၾကသည။္ 
 
ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမက်င့္သုံးမႈစနစ္မ်ားသည္ မည္သည့္ပုံစံမ်ားျဖင့တ္ည္႐ွိေနၾကသည္၊ မည္သို႔လည္ပတ္ေနၾကသည္၊ ၎ 
စနစ္မ်ား Aဘယ့္ေၾကာင့A္ေရးႀကီးရသညတ္ို႔ကိ ုနားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔Aတူတကြ ေဆြးေႏြးေလ့လာ 
ခဲ့ၾကသည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမက်င့္သုံးမႈစနစ္မ်ားAား ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္ ့ကိစၥရပ္မ်ားAား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ 
Aတူတကြစုေပါင္း၍ ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ထိန္းသိမ္းရမည္ကိုလည္း စU ္းစားပုံေဖာ္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင ္ေျမယာမူဝါဒ 
မ်ားေရးဆြဲေနေသာ (သို႔မဟုတ)္ ေျမယာမူဝါဒမ်ား Aေကာင္Aထည္ေဖာလ္်က္ရွိေနေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင ္
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ ေျမယာဌာနကိုယ္စားလွယ္မ်ားAပါAဝင ္Aဓိကဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားလည္း ယခုျဖစ္စU ္တြင ္
ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔Aျပင ္ေျမယာAခြင့္Aေရးႏွင့ ္ဓေလ့ထုံးတမ္းက်င့္သုံးမႈစနစ္မ်ားAတြက ္စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈ 
မ်ားတြင ္ တက္ႂကြစြာပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့ ္ Aခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့ ္ Aရပ္ဘကA္ဖြဲ႔ Aစည္းကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား (IDPs) ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးခဲ ့
ၾကသည္။ 
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ႏိုင္ငံတြင္း ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမAခြင့္Aေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့ ္လက္႐ွိထုတ္ေဝထားေသာAစီရင္ခံစာမ်ားႏွင္ ့သုေတသန 
စာတမ္းမ်ားကိ ု သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ား၊ ေျမျပင္တြငလ္က္ေတြ႔Aေကာင္Aထည္ေဖာ္က်င့္သုံးမႈမ်ား၊ မတူကြဲျပားသည့ ္
တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၊ ေဒသခံေတာင္သလူယ္သမားမ်ား (Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင္ ့သက္ႀကီး႐ြယ္A ိုမ်ား Aပါ 
Aဝင)္၊ ႐ိုးရာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ ၎တို႔၏ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုသံုးသပ္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ Aဓိက 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့ ္ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားAား Aႏွစ္ခ်ဳပ္ျပန္လည္စုေပါင္းကာ ယခုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္စာတမ္းAား 
ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ 
 
ကြၽန္ုပ္တို႔Aေနျဖင့္ ယခုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္စာတမ္းမွတစ္ဆင့ ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာစီမံပိုင္ခြင့္ရရွိေရး လႈပ္ရွား 
မႈကို နည္းလမ္းသုံးမ်ိဳးျဖင့္ ပံ့ပိုးနိုင္ရန ္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ပထမနည္းလမ္းမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား တည္ရွိေနမႈ၊ 
၎တို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမAခြင့A္ေရးႏွင့ ္ ေျမယာစီမံက်င့္သုံးမႈစနစ္မ်ားAား Aျပည့္Aဝ AသိAမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ 
ျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေရွ႕ဆက္တြန္းAားေပးနိုင္ရန္ႏွင့ ္Aဆိုပါလႈပ္႐ွားမႈမ်ားAားေကာင္းေစရန ္ေမွ်ာ္လင့္သည္။ 
ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္၍ မွ်တမႈရွိေသာ လူမႈAသိုက္Aဝန္းတစ္ရပ ္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန 
ၾကသူAားလုံးAေနႏွင္ ့ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာစီမံမႈစနစ္မ်ား၏ Aေရးႀကီးပုႏံွင့္ တည္ရွိမႈမ်ားAေပၚ နားလည္မႈ႐ွိလာေရး 
Aေထာက္Aကူျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ထိုမွတဆင္ ့Aဆိုပါစနစ္မ်ားေပၚ ေလးစားမႈ႐ွိလာၿပီး လူ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့ကမၻာ 
ေျမAား ပို၍တန္ဖိုးထားသည္ ့Aေထြေထြေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးထ ံပံ့ပိုးပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ တတိယ 
Aခ်က္Aေနႏွင္ ့ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာက်င့္သုံးမႈစနစ္မ်ားAေပၚ Aေျခခံ၍ ျပည္သူလူထကုိ ုဦးစားေပးသည့္ ေျမယာစီမ ံ
A ုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္Aတြင္းႏွင့္လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAၾကား စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ုAေျခတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ Aေထာက္Aကူျပဳရန ္ေမွ်ာ္လင့ပ္ါသည္။  
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ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာက်င့္သံုးမႈဆုိင္ရာ ေနာက္ခံAခင္းAက်င္း  
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈ သမိုင္းေၾကာင္းသည ္ Aဂၤလိပ ္ ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္မွီကပင္ရွိခဲ့သည္။ 
တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတို႔သည ္ ၎တို႔၏ပေဒသရာဇ္ဘုရင္မ်ား၊ ေစာ္ဘြားမ်ား၊ AႀကီးAကဲေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 
ဦးေဆာင္မႈမ်ားAတိုင္း ေျမယာကိုစီမံခန႔္ခြဲAသုံးျပဳၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ရပ္ေက်းေဒသမ်ားတြင ္ဓေလ့ 
ထုံးတမ္း ေျမယာAသုံးျပဳမႈစနစ္မ်ားကိ ု လြတ္လပ္စြာက်င့္သုံးခဲ့ၾကၿပီး ကိုယပ္ိုင္နယ္နမိတ္မ်ားAတြင္း ကိုယ္ပိုင္စီမ ံ
A ုပ္ခ်ဳပ္ကာ ကိုယ္ပိုင္ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ ပထဝီAေနAထား၊ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားAရ ပုံစ ံ
Aမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း ဘုံတူညီသည့ ္ သေဘာတရားမ်ားစြာရွိၿပီး AဓိကAႏွစ္သာရ(စံတန္ဖိုး) ကြဲျပားျခားနားျခင္းမရွ ိ
သည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ 
 
UပမာAားျဖင့ ္ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ “ေကာ္” (Kaw)၊ ကယားလူမ်ိဳးတို႔၏ “ေကး” (Kay)၊ မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ Aမ်ားပိုင္Aေမြ 
ေျမစနစ္ျဖစ္သည့ ္ “တိAာဲ'' (Toi Aie) စသည္ျဖင့ ္႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းAရ ေျမယာကိ ုA ုပ္ခ်ဳပ္စီမံ၊ Aသုံးျပဳၾကသည့္ 
Aေထာက္Aထားမ်ားရွိၾကၿပီး ယခုကာလထတိိုင ္ ဆက္လက္က်င့္သုံးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာစနစ ္
မ်ားကို သမိုင္းAစU ္Aဆက ္က်င့္သုံးခဲ့ၾကေသာ္လည္း စစ္A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလAပါA၀င္ Aစိုးရေခတ္ကာလ Aဆက္ 
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ဆက၏္ဖိAားမ်ားေၾကာင္ ့တေျဖးေျဖးေမွးမွိန္လာခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားAတြင္း ရွည္ၾကာသည့္ ျပည္တြင္း 
စစ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ဓေလ့ထုံးတမ္းAလိုက ္က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္ ့ ေျမေနရာမ်ားကို ထားခဲ့ရၿပီး စစ္ေဘး 
ေ႐ွာင္မ်ား၊ ဒုကၡသညမ္်ားAျဖစ္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားစြာခံစားရလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားေျဖရွင္း 
နိုင္ရန္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စတုည္ေဆာက္ရနႏ္ွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိနိုင္ရန္မွာ ျပည္သူတို႔၏ ဓေလ ့
ထုံးတမ္းAရ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ ့ေရေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေပးAပ္ျခင္း၊ AသိAမွတ္ျပဳျခင္းမ်ား လိုAပ္သည္။ ဓေလ့ 
ထုံးတမ္းေျမယာစီမံမႈစနစ္မ်ားကို မည္သည့A္နာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ေျမစနစ္တြင္မဆိ ု Aေရးႀကီးသည့္ AေျခခAံ ုတ္ျမစ ္
Aျဖစ ္ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 
 
ဆိုရိုးစကားAရ “UပေဒAစ ဓေလ့ထုံးတမ္းက” ဟ ုဆိုၾကေသာ္လည္း ယေန႔Aခ်ိန္ထိတြင္ ေျမ၊ သယံဇာတမ်ားႏွင့ ္
သက္ဆိုင္သည့ ္ မူဝါဒ၊ Uပေဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင ္OဇာAာဏာAရွိဆုံးသူမ်ားကသာ Aေရးႀကီးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ ္
ၾကၿပီး Aထက္မွေAာက္သို႔ Aမိန႔္ေပးျပဌာန္းသည့ ္ Uပေဒမ်ားသာျဖစ္ေနသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းAရ ထိုသို႔ေသာ ေျမ 
ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့ ္Uပေဒမ်ားမွာ ျပည္သူတို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာက်င့္သုံးမႈမ်ားကိ ုထင္ဟပ္မႈမရွိသည့္Aျပင ္၎တို႔ 
က်င့္သုံးေနေသာ “ျပည္သူ႔ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမUပေဒမ်ား” ကိ ုAားေပ်ာ့ေစၿပီး တစ္ခါတစ္ရ ံဆန႔္က်င္ဘက္ပင ္ ျဖစ္လ်က ္
ရွိသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ တည္ရွိမႈႏွင့ ္၎တို႔၏Aခြင့္Aေရးမ်ားကိ ုAဓိပၸာယ ္
ျပည့္၀စြာ AသိAမွတ္ျပဳခံရျခင္းမရွိသည့္Aတြက ္ ၎တို႔က်င့္သုံးေနေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ ္
မ်ားမွာ ျပည္တြင္းႏွင့ ္နိငု္ငံတကာမ ွနိုင္ငံေရး-စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပင္းထန္သည့ ္ ဖိAားမ်ားAၾကား Aၾကပ္ရိုက ္ဖိႏွိပ္ခံရၿပီး 
ေမွးမွိန္လာလ်က္ရွိသည္။ ဂ်ဲန္ဒါႏွင့ ္လူမ်ိဳးေရးAေျခခ ံခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊  စီးပြားေရးAရ ေခါင္းပုံျဖတ္Aျမတ္ထုတ္ျခင္း 
ႏွင့ ္ ဖိႏွိပ္ျခင္း စသည့ ္ မတရားမႈAမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပည္သူမ်ားမ ွ ရင္ဆိုင္႐ုန္းကန္ရလ်က္ရွိၿပီး၊ တန္းတူညီAခြင့္Aေရးမ်ားႏွင့ ္
ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ AေျခခံAက်ဆံုး၊ AလိုAပ္ဆုံးေသာ လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ားမွာ နိုင္ငံတြင္း 
လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့ ္စီးပြားေရးAသားေပးAရင္းရွင္စနစ္ေAာက္တြင ္ဆုံးရႈံးေနရဆဲ ျဖစ္သည္။   
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ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံမႈစနစ္မ်ားAတြင္းမွ ဘံုတူညီခ်က္မ်ား 
 
ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာစီမံမႈဟုဆိုရာတြင ္ ေျမတစ္ခုတည္းကိ ု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပဲ သတ္မွတ္ထားသည့ ္ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ 
ေနရာေဒသမ ွ လူ၊ ေျမတို႔ႏွင့္တြဲစပ္ေနသည့ ္ Aရာမွန္သမွ် ပါဝင္သည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစမီံမႈစနစ္သည ္ ေဒသ၏ 
ဝိေသသ၊ ေဒသ၏AေမြAႏွစ ္ ‘ေက်ာ႐ိုးေဒါက္တိုင’္လည္း ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ လူ႔ေဘာင္Aသိုက္Aဝန္းတစ္ရပ ္
Aေနျဖင့ ္ ေနထိုင္ရာေဒသ၊ ယU ္ေက်းမႈႏွင့ ္ ႐ိုးရာAစU ္Aလာမ်ားေပၚမူတည္ကာ ကိုယ္ပိုင္ေနာက္ခံရာဇဝင္ႏွင့ ္သမိုင္း 
ေၾကာင္းကိုယ္စီရွိၾကသည္။ ၎တို႔Aသီးသီး၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္မ်ားသည ္ ရွင္သန္မႈ၏ Aသက္ေသြးေၾကာလည္း 
ျဖစ္သည္။ ဘိုးဘြားစU ္ဆက္မ ွ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလAထ ိ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစက္ိAုေျခခံၿပီး က်င့္သုံးၾကသည္။  
ထိုစနစ္သည ္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာႏွင့္တိက်ေသာေနရာေဒသတစ္ခုကိ ုကိုယ္စားျပဳျခင္း၊  ၎တို႔ရွင္သန္ရန ္
Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊ ေဒသ႐ွသိယံဇာတမ်ားAား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈတရားမွ်တမႈ၊ လူမႈသဟ 
ဇာတရွိမႈတို႔ႏွင့ ္Aျပန္Aလွန္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိေနသည္။  
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ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံမႈစနစ္သည္ Aေသစြဲသတ္မွတ္ခ်က္မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ‘သက္ရွိUပေဒမ်ား’ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စနစ ္
တစ္ခုလုံးကို မ်ိဳးဆက္Aဆင့္Aဆင့ ္လက္ဆင့္ကမ္းက်င့္သုံးနိုင္ေသာေၾကာင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေေစရန ္ဆန္းသစ ္
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္Aခြင့္Aေရးႏွင့ ္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္နိုင္မႈရွိျခင္းျဖစ္သည္။ လူမႈAသိုက္Aဝန္းတစ္ရပA္တြင္းမွ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (Uပမာ-ေက်း႐ြာတြင္း႐ွိ လူဦးေရတိုးပြားလာျခင္း သို႔မဟုတ္ က်ဆင္းသြားျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ လူဦးေရစာရင္း 
Aေျပာင္းAလဲမ်ား)၊ (ျမစ္ခမ္းေျခာက္လာျခင္း သို႔မဟုတ ္ မိုးေခါင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ) သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္/ရာသီUတု 
Aေျပာင္းAလဲမ်ားAလိုက ္စည္းမ်U ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိ ုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲနိုင္သည္။ 
 
(က) ဓေလ့ထုံးတမ္းAရစီမံမႈဟုဆိုရာတြင္ ေက်း႐ြာတြင္းေနထိုင္သူမ်ားက Aတူတကြ ပူးေပါင္းပါဝင ္ က်င့္သုံးျခင္း၊ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းသည ္ Aဓိကျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာရပ္႐ြာလူထု၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္ လိုAပ္ခ်က ္
မ်ားေပၚမူတည္၍ Aခ်ိန္ႏွင့္Aမွ်ဆင့္ကဲတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေနသည့္စနစ္မ်ားျဖစ္သည္။ Uပမာ - Aမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
တန္းတAူခြင့္Aေရးကို AသိAမွတ္ျပဳႏိုင္မည္ ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးAတြက ္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္က်င့္သံုးသည္ ့
လူမႈAသိုင္းAဝိုင္းမ်ားAတြင္း Aမွန္တကယ ္ႀကိဳးစားAားထုတ္မႈမ်ား ေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္သည္။  

(ခ) ေဒသ (သို႔) ေက်း႐ြာ ျပင္ပဆက္ဆံေရးAား ရပ္႐ြာတစ္ခုလုံးမ ွစုေပါင္းစီမံခန႔္ခြဲျခင္းAားျဖင့္ ‘ေဒသႏရၲ ကိုယ္ထ ူ
ကိုယ္ထစီမံမႈ ယႏရၲားတစ္ရပ’္ Aေနျဖင့ ္လည္ပတ္နိုင္သည္။ 

(ဂ) ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံမႈစနစ္မ်ားတြင္ လူသားႏွင့္ သဘာ၀တရား Aမွီသဟဲ ဒြန္တြဲေနထိုင္ ရွင္သန္မႈမ်ားရွိသည္။ 
(ဃ) ေဒသႏၲရလိုAပ္ခ်က္မ်ားAတြက ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ က်င့သ္ုံးႏိုငသ္ည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့နည္းေသာ 

လူမႈေရးစနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
(င) ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံမႈေAာက္တြင ္ ပုံစံကြဲမ်ားစြာရွိသည္။ Uပမာ - ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ ေတာင္ယာ၊ ေ႐ြ႕ေျပာင္း 

ေတာင္ယာ၊ လယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စားက်က္ေျမ၊ လူေနA ိမ္ေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ ကာကြယ္ေတာေျမ၊ Aမ်ားပိုင္ေျမ၊ 
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သခၤ်ိဳင္းေျမ၊ ေရေဝေရလဲEရိယာ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့A္င္းA ိုင္မ်ား၊ ေရဝပ္ေျမမ်ား၊ Aထြဋ္Aျမတ္ထားရာေျမ၊ 
ကစားကြင္း၊ Uယ်ာU ္ၿခံေျမ၊ ဘဘာ၀ေတာေျမ၊ Aရံေျမ၊ ထိန္းသိမ္းေျမ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈတြင္လည္း 
တစ္ဦးခ်င္းပိငုႏ္ွင့္ AစုAဖြဲ႔(ဘု)ံပိုင္ဟူ၍ ပိုင္ဆိငု္မႈAခြင့္Aေရးမ်ားရွိၿပီး ထိုAခြင့္Aေရးမ်ားႏွင့္Aတူ တာဝန္ယူမႈ 
တာဝန္ခံမႈႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈဓေလ့မ်ားရွိသည္။  

(စ) ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံမႈစနစ္တြင္ မတူညီေသာ လူမႈAသိုင္းAဝိုင္းမ်ား၏ လကၡဏာသြင္ျပင္မ်ားကိ ုထည့္သြင္း 
ထားသည္။ ေက်း႐ြာတြင္း စုံလင္ေသာစီမံခန႔္ခြဲမႈပုစံံမ်ားတြင္ မတူညီေသာAစုAဖြဲ႕မ်ားပါဝင္ကာ စုေပါင္း A ုပ္ခ်ဳပ ္
စီမံၿပီး ကြဲျပားျခားနားေသာ္လည္း Aခ်င္းခ်င္းAျပနA္လွန္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ Aခန္းက႑မ်ားက ိထည့္သြင္း 
စU ္းစားပုံေဖာ္ထားသည္။  Uပမာ - ကရင္ျပည္နယ႐္ွ ိေကာ္စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့ ္
Aတူ မတူညီသည့္AစုAဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ နကၡတၱေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖေကာင္စီ၊ Aမ်ိဳးသမီး Aမ်ိဳးသား 
လူငယA္ဖြဲ႔ စသည္တို႔ပါဝင္ၾကသည္။  

(ဆ) ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားသည္ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္ ဆက္စပ္သယံဇာတမ်ား ေရရွည္တည္တံ ့
ခိုင္ၿမဲေရး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည့္Aျပင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ၊ ေဂဟစနစထ္ိန္းသိမ္းေပးမႈႏွင့္ ရာသီUတ ု
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထိန္းညွိေပးျခင္းတို႔Aတြက္လည္း Aေထာက္Aကူျပဳလ်က္႐ွိသည္။ 

 
 

ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံမႈစနစ္    =     သက္႐ိွUပေဒ 
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ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမစီမံမႈ စနစ္မ်ား၏ Aေရးႀကီးမႈ 
 
ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံမႈစနစ္မ်ားတြင္ ေျမႏွင့္လူသားသည္ ခြဲျခား၍မရပဲ Aၿမဲဒြန္တြဲလွ်က္ရွိၿပီး ေျမသည္ ဌာေနတို႔၏ 
Aသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAသိုင္းAဝိုင္းမ်ားAတြင္း၌ပင ္ မတူကြဲျပားေသာ လူA ုပ္စုမ်ားႏွင့္ 
လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား Aတူတကြေနထိုင္နိုင္သည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစမီံခန႔္ခြဲမႈစနစ္မ်ားမ ွဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈတြင္ ပါဝင္နိုင္ရန္ 
ႏွင့ ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈAာဏာကိ ု ပိုင္းျခားခြဲေဝနိုင္ရန္Aခြင့္Aလမ္းမ်ားကိ ု ဖန္တီးေပးနိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ဓေလ့ထုံးတမ္း 
စနစ္မ်ားမွာ လူမႈAသိုက္Aဝန္းတစ္ရပA္တြင္း ျပင္ပAင္Aားစုမ်ား၏လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားကိ ု မတူညီေသာလူA ုပ္စ ု
မ်ားက Aတူတကြစုေပါင္းတုန႔္ျပန္နိုင္ေသာေၾကာင့ ္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်နိုင္သည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္မ်ား၏ 
Aခန္းက႑သည ္ ေက်း႐ြာAဆင့၌္သာမက ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္မီးၿငိမ္းေစရန္ႏွင့ ္ စစ္မွန္ေသာ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရနA္တြက ္Aေရးႀကီးသည ္AေျခခံA ုတ္တစ္ခ်ပ္လည္းျဖစ္သည္။ 
 
ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံမႈစနစ္မ်ားတြင ္ေက်း႐ြာAာဏာပိုင္မ်ားသည ္ေက်း႐ြာမ်ားAၾကား ထိစပ္လ်က္ရွိသည့ ္နယ္နိမိတ ္
Aေပၚ သေဘာတူညီမႈရရွိရန ္(သို႔) Aျငင္းပြားမႈမ်ားကိုဖ်န္ေျဖရန ္AနီးAနားေက်း႐ြာမ်ားAားလုံးႏွင့ ္ညႇိဳႏႈိင္းလုပ္ေဆာင ္
ရေလ့ရွိသည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္မ်ားဟုဆိုရာတြင ္လူေနA ိမ္ႏွင္ ့စိုက္ပ်ဳိးရာေနရာသာမက သစ္ဝါးႏွင့ ္ပရေဆးAရင္း 
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Aျမစ္မ်ား၊ Aမဲလိုက္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္းAပါAဝင ္Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳရာေနရာမ်ား၊ ယU ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည ္
မႈႏွင္ ့ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေနရာမ်ား စသည့ ္ နယ္ပယ္ေဒသတစ္ခုလုံး၏ စုံလင္ကြဲျပားေသာ က်င့္သုံးမႈပုံစံမ်ား 
ပါဝင္သည္။  
 
ေက်း႐ြာတြင္းAရင္းAျမစ္မ်ားစီမံခန႔္ခြဲAသုံးျပဳရာတြင္လည္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်U ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့ ္လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားကိ ု ရပ္႐ြာAသိုင္းAဝိုင္းက Aတူတကြသတ္မွတ္ေရးဆြဲ၍ စုေပါင္းလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ ေဒသ 
AေျခAေနနားလည္မႈ၊ ေျမႏွင့္သယံဇာတAရင္းAျမစ္မ်ားကိမုွီခိုရွင္သန္ေနထိုင္ရမႈမ်ားAေပၚ မူတည္၍ ဆုံးျဖတ ္
လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့ ္ေဒသတြင္း သဟဇာတျဖစ္မႈႏွင့ ္စားနပ္ရိကၡဖူလုံမႈကိ ုAေထာက္Aကူျပဳသည္။ 
 
ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္မ်ားသည ္သယံဇာတAရင္းAျမစ္မ်ားကိ ုAေျခခံသည့ ္Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္
(Uပမာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ Aနားေပးျခင္း၊ ဆည္ေရသြင္းျခင္းႏွင့ ္ စားက်က္လႊတ္ျခင္း စသျဖင္)့ Aခ်ိတ္Aဆက္မိမ ိညႇိႏႈိင္း 
လုပ္ေဆာငရ္န ္ လိုAပ္သည့္Aခါမ်ိဳး၌ ေက်း႐ြာတြင္း Aတူတကြစုေပါင္းေဆြးေႏြး၍ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစႏိုငသ္ည္။ 
ေျမႏငွ့ ္ သယံဇာတမ်ားကိ ု နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့ ္ Aသုံးျပဳႏိုင္သည့္Aတြက ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့ ္ ေဂဟစနစ္မ်ား 
ကိလုည္း ေကာင္းမြန္ေစသည္။ ထို႔ျပင ္ေဒသတြင္း လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈမ်ားကိ ုAေျခခံထားသည့္Aတြက ္ေျမႏွင့္သယ ံ
ဇာတ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း၊ Aျငင္းပြားျခင္းမ်ားကိ ုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည။္   

ေျမႏွင့္လူသားသည္ ခြဲျခား၍မရပဲ Aၿမဲဒြန္တြဲလွ်က္႐ိွၿပီး 
ေျမသည္ ဌာေနတို႔၏ Aသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ 
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ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံမႈစနစ္မ်ားAေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ား 
  
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင ္ စစ္Aသြင္ေဆာင္မႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္လာေနၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား တိုးပြားေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။  ျပည္တြင္းေနရပစ္ြန္႔ခြာ စစ္ေဘးေ႐ွာင္သူမ်ားႏွင္ ့ဒုကၡသည္မ်ား တိုးပြားေနသည့္Aျပင ္Aဓမၼေျမသိမ္းဆည္း 
မႈမ်ား၊ ေတာင္သူမ်ားAေပၚဖိႏွိပ္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထိုAေျခAေနသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ 
ထုံးတမ္းေျမယာစီမံမႈစနစ္မ်ား ဆက္လက္က်င့္သုံးႏိုင္ရန ္ Aခက္AခဲAဟန႔္Aတားျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔စြန႔္ခြာထားခဲ ့
ရသည့ ္ေနရာမ်ားတြင ္စစ္ေရးAေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aရင္းရွင္စီးပြားေရးAရ ေျမယာလက္ဦးရယူမႈ 
ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း Aဓမၼေျမသိမ္းခံရမႈႀကဳံေနရသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့ ္ စစ္ေ႐ွာင ္
ျပည္သူမ်ား မိမိေနရပ္သို႔ျပန္လည္Aေျခခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္တိုင ္၎တို႔၏ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံမႈစနစ္မ်ားကိ ု ျပန္လည္က်င့္သုံး 
ႏိုငရ္န ္AခကA္ခဲမ်ားစြာ႐ွသိည္။ 
  
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေျမႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာမူဝါဒ၊ Uပေဒမူေဘာင္မ်ား (Aထူးသျဖင့ ္ - လယ္ယာေျမUပေဒ၊ ေျမလြတ ္
ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန႔္ခြဲမႈUပေဒ၊ သစ္ေတာUပေဒ၊ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့ ္ ျပန္လည ္
ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာUပေဒ၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့ ္ ကာကြယ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းUပေဒ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈUပေဒ၊ သတၱဳတြင္းUပေဒမ်ား) သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလက္ေတြ႕က်င့္သုံးခဲ့ေသာ  
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ AစုAဖြဲ႔(ဘံ)ုပိုင္ဆိုင္မႈAခြင့္AေရးAပါAဝင ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံမႈစနစ္မ်ားကိ ုလ်စ္လ်ဴရႈ 
ထားၿပီး၊ Aေလးဂ႐ုျပဳျခင္းႏွင္ ့ တိက်စြာAသိAမွတ္ျပဳထားျခင္းမ်ားမရွိေပ။ ေျမဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင္ ့ Uပေဒမ်ားသည္ 
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စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ Aက်ဳိးAျမတ္ရ႐ွိေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္သက္သက္ျဖင္ ့ႏိုင္ငံတဝွမ္းမ ွဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္က်င့္သံုးဆဲ 
ေျမေနရာမ်ားကိ ုတစU္ ီးခ်င္းႏွင္ ့ပုဂၢလိကပိုင ္ေျမကြက္မ်ားAသြင္ေျပာင္းေစလ်က္႐ွိသည္။ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ 
Aခ်ဳိ႕ေသာနိုင္ငံတကာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင္ ့Aလႉရွင္မ်ား၊ A ဲန္ဂ်ီA ိ ု(NGO) မ်ားကပင ္Aဆိုပါ ေျမမူဝါဒႏွင္ ့Uပေဒမ်ားကိ ု
ေထာက္ခံပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင္ ့ ေျမကိုပံုစံAမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္သိမ္းႏိုင္ရန္၊ ေျမကိုေရာင္းကုန္သဖြယ္ျပဳမူ၍ 
ေစ်းကစားျခင္းျပဳႏိုင္ရန ္AေျခAေနမ်ား ေပၚေပါက္လာရပါသည္။ 
 
Aဆိုပါမူဝါဒမ်ားႏွင္ ့ Uပေဒမ်ားေAာက္တြင ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္မ်ားAရ က်င့္သုးံေနသူမ်ားကိ ု “က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သ”ူ 
မ်ားAျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ရာဇဝတ္မႈသင့္ေစသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျမသယံဇာတစီမံခန႔္ခြဲမႈျဖစ္ရန္ႏွင့ ္Aနာဂတ ္
မ်ိဳးဆက္မ်ားAတြက ္လက္ဆင့္ကမ္းAေမြAႏွစ္မ်ားျဖစ္ရနက္ိုမ ူထည့္သြင္းစU ္းစားျခင္း Aလ်U ္းမရွိပါ။ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့ ္ေျမ 
သိမ္းႏိုင္ေသာ လက္ရွိUပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈမရွိသည့ ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့ ္Aႀကီးစားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
စီမံကိန္းမ်ား၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈAားႀကီးသည့ ္ ေျမယာစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားမ်ားေၾကာင့ ္ ဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမယာစီမံမႈစနစ ္
မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံ၊ ဖိAားေပးခံေနရသည္။   
 
လက္႐ွိေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္ႏွင့္Aတ ူေစ်းကြက္စီးပြားေရးဖိAားမ်ားႀကီးထြားလာျခင္းက စီးပြားေရးေျပလည္ျခင္းမ႐ွိႏိုင ္
ေသးသည္ ့ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားAား Aလြယ္တက ူေျမေရာင္းလိုက္ရန ္ (သို႔မဟုတ)္ Aငွားခ်လိုက္ရန ္တြန္းAားေပး 
လ်က္႐ွိသည္။ UပမာAားျဖင္ ့ ျပည္တြင္းစစႏ္ွင့ ္စစေ္ဘာင္ခ်ဲ႕မႈမ်ားေၾကာင္ ့ေနရပ္စြန္႔ခြာရသည့္Aျပင ္စီးပြားပ်က္စီး စိတ ္
ဒဏ္ရာမ်ားရေနၾကသည္ ့ ျပည္သူမ်ားထံမ ွေျမေနရာမ်ားကိ ုAငွားခ်ရန ္(သို႔မဟုတ)္ ေရာင္းခ်ရန္Aတြက ္ေျမပြဲစားမ်ား၊ 
ကုမၸဏီမ်ားက ဆြဲေဆာင္လာၾကသည္။ AဆိုပါAေျခAေနသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ျပည္သ ူ
မ်ား၏ ပုဂၢလိကAက်ဳိးစီးပြားႏွင္ ့ ဘံုတန္ဖိုးထားမႈမ်ားAၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္လာေစသည့္Aျပင ္ မေရရာမႈမ်ားလည္း 
တိုးပြားလာေစသည္။ ေက်းလက္ေျမႏွင္ ့Aရင္းAျမစ္မ်ားလည္း ဆံုး႐ံႈးရလ်က္႐ွိသည္။  
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ျပည္သူတုိ႔စြန႔္ခြာထားခ့ဲရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ စစ္ေရးAေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္၊ စီးပြားေရးAရေျမယာလက္ဦးရယူျခင္းျဖင့္ 
Aဓမၼေျမသိမ္းခံရမႈႀကဳံေနရသည့္Aတြက္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းျပည္သူမ်ား ေနရပ္သုိ႔ျပန္လည္Aေျခခ်ခ်ိန္တြင္ 
၎တုိ႔၏ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံမႈစနစ္မ်ားကုိ ျပန္လည္က်င့္သံုးရန္ Aခက္Aခဲျဖစ္ေစသည္။ 
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ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ေျမသိမ္းႏုိင္ေသာ လက္ရိွUပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈမရိွသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
Aႀကီးစားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈစီမံကိန္းမ်ား၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈAားႀကီးသည့္ ေျမယာစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားမ်ားေၾကာင့္ 

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံမႈစနစ္မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံ၊ ဖိAားေပးခံေနရသည္။ 
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ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း ေျမမူဝါဒမ်ားတြင္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမAခြင့္Aေရးႏွင့္ စီမံမႈစနစ္မ်ားAား 
AသိAမွတ္ျပဳထားမႈ 
 
ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွ ိမိသားစသုန္းေပါင္းမ်ားAတြက္ Aလြန္Aေရးပါေသာ စနစ္တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ မတူကြဲျပားသည့္ လုပ္ကိုင္ပိုင္ဆိုင္ခြင့ ္Aခြင့A္ေရးမ်ား (ပူးတြဲ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ Aငွားခ်ျခင္း/သီးစားခ်ျခင္း၊ ေျမမဲ့ 
လယ္ယာလုပ္သား စသျဖင့္) ႏွင့ ္AလႊာAဆင့္ဆင့မ္ ွ (မိသားစု၊ လူA ုပ္စု၊ ရပ္႐ြာ) လက္လွမ္းမွီAသုံးျပဳနိုင္ရန္ႏွင့္ စီမ ံ
A ုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ စနစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 
 
သို႔ေသာ္ “ကမၻာ့ေျမAလိုရမၼက”္ ႀကီးထြားလာျခင္းက Aဆိုပါ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားAတြက ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစလ္ာ 
ေစသည္။ ကမၻာ့ေျမAလိုရမၼက္ႀကီးျခင္းဆိုသည္မွာ Aႀကီးစားစက္မႈသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ Aႀကီးစားသစထ္ုတ္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳ 
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တူးေဖာ္ေရး၊ AႀကီးစားAေျခခAံေဆာက္A ုံမ်ားႏွင့္ စြမ္းAငစ္ီမံကိန္းမ်ား၊ Aျခားေသာ Aႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားစြာတို႔မွ 
Aက်ိဳးAျမတ္ရရန္၊ Aႀကီးစားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳႏိုင္ရန္Aတြက ္ကမၻာတစ္္ဝွမ္းမ ွAစိုးရမ်ားႏွင္ ့ စီးပြားေရးAဖြဲ႔Aစည္း 
မ်ား၏ ေျမ႐ွာပံုေတာ္ဖြင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ဘ၀ရွင္သန္မႈAေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင ္
“ေႏွာင္ႀကိဳးကင္းမဲေ့သာ ႀကိဳတငA္သိေပး သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း” (FPIC) ျဖစ္စUA္ား လူသားAားလုံး၏ Aေျခခ ံ
လူ႔Aခြင့္Aေရးတစ္ရပA္ျဖစ ္နိုင္ငံတကာလူ႔Aခြင့္AေရးUပေဒမ ွျပဌာန္းထားရွိေသာ္လည္း ထိုAေျခခံသေဘာတရားမွာ 
လ်စ္လ်ဴရႈခံရလ်က္႐ွိသည ္(ရပ္႐ြာလူထုမ်ားႏွင္ ့ေတြ႔ဆံုးေဆြးေႏြးမႈကိ ု ျပဳလုပ္သည့္တိုင ္ဆံုးျဖတ္ခြင့္Aာဏာ မေပးေပ)။ 
Aစိုးရကဦးေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းစUမ္်ားAတြင္းတြင ္ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာကဲ့သို႔ေသာ ေသးငယ္က်U ္းေျမာင္းသည့္ 
Aစိတ္Aပိုင္းAခ်ဳိ႕Aတြက္သာ တရားဝင ္AသိAမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ျခင္းAား လုပ္ေဆာင္ေလ့႐ွိသည္ကိ ုေတြ႔႐ွိရတတ္ၿပီး 
၎သည္ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာ(သို႔)ေက်း႐ြာA ုပ္စုမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းAရစီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ေျမတစ္ခုလံုးAတြက ္ထိေရာက္စြာ 
လြမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေပ။ Aျခားတစ္ဖက္တြင္မ ူ ၎AစိတA္ပိုင္းငယ္Aား တရားဝငA္သိAမွတ္ျပဳသည္ဟဆုိုသည္ ့
Aတြက ္ က်နA္စိတ္Aပိုင္းမ်ားစြာသည္ AလိုAေလ်ာက္ပင ္ တရားဝငA္သိAမွတ္ျပဳမခံရသည့္နယ္ေျမမ်ားAျဖစ ္
က်န္ရစခ္ဲ့ေလသည္။ ဤသို႔ျဖင္ ့ Aဆိုပါေျမေနရာမ်ား၊ ဆက္စပ္သယံဇာတမ်ားသည ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ရယူ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန ္ AေျခAေနမ်ားျဖစ္လာေစသည္။ ၎သည္ပင ္ Aရင္း႐ွင္ေစ်းကြက္စီးပြားေရး သေဘာတရားမ်ားက 
ကမၻာတစ္ဝွမ္း႐ွ ိဓေလ့ထံုးတမ္းေျမနယ္နိမိတ္မ်ားAတြင္း ခ်ဲ႕ထြင္ဝင္ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာစနစ္မ်ားမွာ Aေရးႀကီးသည့္Aျပင ္ ထိစုနစ္မ်ားAေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားက ႀကီးမားလာေန 
ေသာ္လည္း၊ နိုင္ငံAမ်ားAျပားတြင ္ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္မ်ားAား Uပေဒမ်ားAတြငး္ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း၍ AသိAမွတ္ျပဳ 
ႏိငု္ျခင္း မရွိေသးေပ။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားAတြင္း ကမၻာAႏွံ႔Aျပား႐ွ ိဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတာင္သ ူ
လယ္သမားလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္သာ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစနစ္မ်ား၏Aေရးႀကီးမႈႏွင္ ့ ၎စနစ္မ်ားကိုက်င့္သံုးေနၾကသူ 
မ်ား၏ Aခြင့္Aေရးမ်ားကိ ုတရားဝငA္သိAမွတ္ျပဳလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
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Aခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစနစႏ္ွင္ ့ Aခြင့္Aေရးမ်ားကိ ု ၎တို႔၏Aျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္ ့ ဖြဲ႔စည္းပုံAေျခခ ံ
UပေဒAတြင္း ထည့္သြင္းျပဌာန္းAသိAမွတ္ျပဳထားသည္။ UပမာAေနႏွင္ ့ဘိုလီးဗီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံAေျခခံUပေဒ 
(၂ဝ၁၉) Aပိုဒ(္၂)တြင ္ဌာေန တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့ ္ဘိုးဘြားစU ္ဆက ္စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့ ္နယ္နိမိတ္မ်ား၊ ၎တို႔၏ 
လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ ယU ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္A ုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္ႏွင့ ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဖြဲ႕စည္းပုမံ်ားကိ ု AသိAမွတ္ျပဳ 
Aာမခံေပးထားသည္။2 Aခန္း(၄)တြင္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့ ္မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ Aခြင့္Aေရးမ်ားကိ ု
Aေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင ္ ၁၉၈၇-ခုႏွစ ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပု ံAေျခခံUပေဒတြင ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဘိုးဘြားစU ္ဆက ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ နယ္ေျမမ်ားကိ ုAသိAမွတ္ျပဳရန္၊ ထိုနယ္ေျမမ်ား၏Aေရးကိစၥမ်ားAား 
ဆုံးျဖတ္ရာ၌ ဓေလ့ထုံးတမ္းUပေဒမ်ားAား AသိAမွတ္ျပဳက်င့္သံုးရန္၊ (Aမ်ိဳးသား Aဆင့ ္Uပေဒျပဳေရး) လႊတ္ေတာမ္ ွ
Uပေဒသစ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲရန ္ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ပါဝင္သည ္(Aပိုင္း-၅၊ Aပိုဒ-္၁၂)။ ထိုျပဌာန္းခ်ကမ္ွတဆင္ ့Uပေဒသစ ္
တစ္ရပ္ေရးဆြဲရန ္ AေျခAေနတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားAခြင့္Aေရးဆိုင္ရာAက္Uပေဒ 
(IPRA) Aျဖစ ္လူသိမ်ားေသာ Uပေဒသစ္တစ္ရပ္ကိ ုဆယ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက ္(၁၉၉၇)ခုႏွစ္တြင ္ျပဌာန္းခဲ့သည္။ 
  

                                            
2 ဘိုလီးဗီးယား၏ ၂ဝဝ၉-ခုႏွစ ္ဖြ႔ဲစည္းပံုAေျခခံUပေဒAတြင္း ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစနစ္ႏွင့္Aခြင့္Aေရးမ်ားAား ထည့္သြင္းျပဌာန္း 
AသိAမွတ္ျပဳထားမႈမ်ားကို စာမ်က္ႏွာ-၃၅ တြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမႏွင့္နယ္နိမိတ္မ်ားဆိုင္ရာ AသိAမွတ္ျပဳမႈမ်ားကိ ုAဓိကAားျဖင္ ့ႏိုင္ငံတကာလူ႔Aခြင့္Aေရးစာတမ္း 
(၄)ခုတြင ္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ 
 
 (၁) ၂၀၀၇-ခုႏွစ္တြင ္Aတည္ျပဳခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားAခြင့A္ေရးဆိုင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္း3 

(UNDRIP) တြင ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကိ ု ေပါင္းစပ္AသိAမွတ္ျပဳထားသည္။ Aထူးသျဖင့ ္
Aပိုဒ(္၅)တြင ္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့ ္လူမႈေရးဆိုင္ရာပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့ ္မိမိတို႔၏ ႐ိုးရာ 
ဓေလ့လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့ ္Aခြင့္Aေရးမ်ားရွိၿပီး၊ Aပိုဒ-္၈(၂.ခ)တြင ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့ ္
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေနထိုင္ရာေနရာ၊ ေျမႏွင့္Aရင္းAျမစ္မ်ားကိ ု Aဓမၼဖ်က္ဆီးျခင္း၊ သိမ္းယူျခင္းမ်ားAား 
ကာကြယ္ရန္Aတြက ္ထိေရာက္ေသာယႏၲရားမ်ား ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ Aပိုဒ(္၁၀)တြင ္
ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ သေဘာတူညီမႈမရွိပဲ Aတင္းAၾကပ္ Aဓမၼေ႐ြ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ႏွင့ ္မျဖစ္မေန 
လုပ္ေဆာင္ရန္လိုAပ္ပါက ျပည္သူ႔ဘ၀တရားမွ်တမႈရွိသည့ ္နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးတို႔Aေပၚ သေဘာတူညီမႈ 
ရွိမွသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 
(၂) ၂၀၁၂-ခုႏွစ္တြင ္ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့စ္ိုက္ပ်ိဳးေရးAဖြဲ႔မ ွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့ ္ ေျမ၊ သားငါးႏွင့္သစ္ေတာ 

လုပ္ပိုင္ခြင့ ္မ်ားAားစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတြင ္လိုက္နာရမည့္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား4 (VGGT) ၏ Aခန္း(၉)တစ္ခုလုံးတြင ္

                                            
3	United	Nations	Declaration	on	the	Rights	of	Indigenous	People	

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf		
4	Voluntary	Guidelines	on	the	Responsible	Governance	of	Tenure	of	Land,	Fisheries	and	Forests	in	the	context	of	

National	Food	Security	(VGGT)	https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf	
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‘ဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္Aသုံးျပဳေနေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့ ္ Aျခားရပ္႐ြာေဒသမ်ား’ ၏ 
Aခြင့္Aေရးမ်ားႏွင့ ္ပတ္သက္၍ Aထူးေဖာ္ျပထားသည္။  

 
 (၃) ၂၀၁၄-ခုႏွစ္တြင ္ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့စ္ိကု္ပ်ိဳးေရးAဖြဲ႔မ ွ Aတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စားနပ္ရိကၡာ 

ဖူလုံေရးႏွင့ ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ AေျခAေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်U ္း၍ “Aေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း 
မ်ားကိ ုေရရွည္ခိုင္မာလုံၿခဳံမႈရွိရန္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား”5(SSF)တြင ္ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့ ္တိငု္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ားAပါAဝင ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကသည့ ္လူမႈAသိုက္Aဝန္းမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္မ်ားႏွင့ ္
က်င့္သုံးမႈမ်ားကိ ု AသိAမွတ္ျပဳရန ္ ခိုင္မာစြာေဖာ္ျပထားသည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာAခြင့္Aေရးမ်ားႏွင့ ္
ပတ္သက္၍ Aပိုဒ(္၅.၄)တြင ္ AသိAမွတ္ျပဳျခင္း၊ Aပိုဒ(္၅.၅)တြင ္ Aနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားAတြက ္သဘာ၀ 
သယံဇာတမ်ားကိ ုျပန္လည္ရွင္သန္ေစျခင္း၊ Aပိုဒ(္၅.၈)၊ (၅.၉)၊ (၅.၁၀)၊ (၅.၁၂) တို႔တြင ္ျပန္လည္ေပးAပ္ျခင္း 
ဆိုင္ရာAခ်က္မ်ားကိ ုရွင္းလင္းစြာေတြ႕ရမည ္ျဖစ္သည္။  

 
(၄) ၂၀၁၈-ခုႏွစ ္ေAာက္တိုဘာလတြင ္ကုလသမဂၢAေထြေထြညီလာခံမွထုတ္ျပန္ခဲ့သည့ ္ကုလသမဂၢ၏ ေတာင္သ ူ

လယ္သမားငယ္မ်ားႏွင့ ္ ေက်းလက္ေဒသတြင္Aလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ Aခြင့္Aေရးဆိုင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္း6  
(UNDROP)  တြင္လည္း ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာစနစ္မ်ားကိ ုAသိAမွတ္ျပဳထားသည္။ Aထူးသျဖင့ ္Aပိုဒ(္၂၈) 
ႏွင့ ္Aပိုဒ(္၁၇.၁)တို႔တြင ္ေတာင္သငူယ္မ်ားႏွင့ ္ေက်းလက္ေဒသတြင ္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားAေနျဖင့ ္တစ္ဦး 

                                            
5	Voluntary	Guidelines	for	Securing	Sustainable	Small-Scale	Fisheries	in	the	context	of	Food	Security	and	Poverty	

Eradication	https://www.fao.org/3/i4356en/I4356EN.pdf		
6	United	Nations	Declaration	on	the	Rights	of	Peasants	and	Other	People	Working	in	Rural	Areas	

https://digitallibrary.un.org/record/1650694/files/A_HRC_RES_39_12-EN.pdf  
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တစ္ေယာက ္Aေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ A ုပ္စုလိုက္Aေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ၎တို႔ေဒသရွ ိသဘာဝAရင္းAျမစ္မ်ားကိ ုေရရွည ္
တည္တံ့ေသာပုံစံျဖင့ ္စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ Aပိုဒ(္၁၇.၃)တြင ္UပေဒAရ AကာAကြယ ္
မရေသးေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ႏွင့္ပံုစံAမ်ဳိးမ်ဳိးကိ ုAသိAမွတ္ျပဳျခင္း၊ Aဓမၼေ႐ြ႕ေျပာင္းခံရျခင္း 
မ်ားမွ ကာကြယရ္န္ေဖာ္ျပထားသည္။ Aပိုဒ(္၁၇.၄)တြင ္Uပေဒမဲ ့Aတင္းAက်ပ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ 
ေနရာမ်ားကိ ုဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေျမႏွင့္Aျခားသယံဇာတမ်ားကိ ုAဓမၼရယူျခင္းမ်ားAား ႏိုင္ငံေတာ္မွတားျမစ္ရန္ႏွင္ ့
ျပစ္ဒဏ္ေပးရန ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွ ိေျမဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ Uပေဒ၊ စည္းမ်U ္းစည္းကမ္း ပုံပန္းသြင္ျပင္မ်ားသည ္Aထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့ ္
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားမ ွ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားစြာျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္တြင္Aတည္ျပဳခဲ့ေသာ Aမ်ိဳးသားေျမAသုံးခ်မႈ 
မူဝါဒတြင ္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမAခြင့္Aေရးႏွင့ ္ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္မ်ားကိ ုAသိAမွတ္ျပဳသေယာင္ေဖာ္ျပခ်က္Aခ်ိဳ႕ 
ပါရွိခဲ့သည္။ Uပမာ - “Aပိုင္း(၈)တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာAခြင့္Aေရး” Aခန္းပါရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးAရျဖစ္ေစ၊ 
နည္းပညာပိုင္းAရျဖစ္ေစ လိုAပ္ခ်က္မ်ားစြာ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ မူဝါဒတြင ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္AသိAမွတ ္
ျပဳျခင္းႏွင့ ္ AကာAကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကိ ု ေယဘုယ်ဆန္စြာထည့္သြင္းၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္Aႏွစ္သာရမွာ 
ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ စစ္A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့ ္ က်ယ္ျပန႔္စြာျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေAာက္တြင ္
ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့ ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့ ္ လူမႈAသိုက္Aဝန္းတို႔၏ ေျမယာဆိုင္ရာ 
Aခြင့္Aေရးမ်ား AႀကီးAက်ယ ္လက္လႊတ္ဆုံးရႈံးရမည့ ္AေျခAေနမ်ားလည္း ရွိေနသည္။  
 
တစ္ဖက္တြင ္တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညၿီပီး တိုင္းရင္းသားေျမAခြင့္Aေရးမ်ားႏွင့ ္ဓေလ့ 
ထုံးတမ္းစနစ္မ်ားကိ ုAေျခခံေရးဆြဲထားသည့္မူဝါဒမ်ား ထြက္ေပၚလာေနသည္။  Uပမာ-(၂၀၁၅)ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလတြင ္
Aတည္ျပဳထုတ္ျပနခ္ဲ့ေသာ ကရငA္မ်ိဳးသားAစည္းA႐ုံး(ေကA ဲန္ယ)ူ၏ေျမယာမူဝါဒ၊ ၂၀၁၈-ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလတြင ္
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ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကရင္နီေျမမူဝါဒႏွင့ ္၂၀၂၁-ခုႏွစ ္ဇြန္လတြင ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ မြန္ေဒသေျမမူဝါဒ (Aေခ်ာသတ္မူၾကမ္း) 
တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုမူဝါဒမ်ားသည ္ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမAခြင့္Aေရးႏွင့ ္က်င့္သုံးမႈစနစ္မ်ားAား က်ယ္ျပန႔္စြာAေျခခ၍ံေရးဆြဲ 
ထားသည့ ္မူဝါဒမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံAတြင္း ေရးဆြဲျပဌာန္းလ်က္ရွိေနသည့ ္ေျမႏွင့္ဆက္စပ္သည့ ္Aျခားမူဝါဒမ်ား၊ 
Uပေဒမ်ားႏွင့လ္ည္း မ်ားစြာကြဲျပားသည္ကိ ုေတြ႕ရွိရသည္။  
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ဘုိလီးဗီးယားႏုိင္ငံ၏ ဖြ႕ဲစည္းပံုAေျခခံUပေဒ(၂ဝဝ၉)တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစနစ္မ်ားAား 
AသိAမွတ္ျပဳထားပံု 
 
ဘိုလီးဗီးယားႏိုင္ငံ၏ လူU ီးေရ(၄၁%)သည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၂ဝဝ၆-ခုႏွစ္တြင ္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမာက ္
ခံရေသာ သမၼတ A ီဗိုေမာ္ေရးလ္သည ္ကိုကာစိုက္ပ်ဳိးသည္ ့ဌာေနတိုင္းရင္းသားတစ္U ီးျဖစ္သည္။ ဘိုလီးဗီးယားႏိုင္ငံ၏ 
သမိုင္းတေလွ်ာက ္ ပထမဆံုးAႀကိမ ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတစ္U ီးသမၼတျဖစ္လာၿပီးေနာက္တြင ္ လူမ်ဳိးဘာသာလႊမ္းမိုးမႈ 
မ႐ွပိဲ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုAတူတကြေနထိုင္ေရးကိAုေျခခံသည္ ့ဖြဲ႔စည္းပံုAေျခခံUပေဒသစ္တစ္ရပA္ား မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့သည္။ 
Aဆိုပါဖြဲ႔စည္းပံုAေျခခံUပေဒတြင ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားဘာသာစကား၊ ဌာေနယU ္ေက်းမႈွႏွင္ ့ ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
ေျမစနစ္မ်ားကိ ုAသိAမွတ္ျပဳထားၿပီး ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူျခင္းျဖင္ ့၂ဝဝ၉-ခုႏွစ္တြင ္Aတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။ 
 
ဖြဲ႔စည္းပံုAေျခခံUပေဒAပိုဒ(္၂)တြင ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင္ ့ဘိုးဘြားစU ္ဆက္စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ ့ နယ္နိမိတ ္
မ်ား၊ ၎တို႔၏လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ ယU ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္A ုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္ႏွင္ ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကိ ုAသိ 
Aမွတ္ျပဳAာမခံေပးထားသည္။ Aခန္း(၄)တြင ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင္ ့ မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ Aခြင့္Aေရး 
မ်ားကိ ုေAာက္ပါAတိုင္း Aေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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၁။ လြတ္လပ္ခြင္ ့
၂။ ယU ္ေက်းမႈဝိေသသလကၡဏာမ်ား၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ သကဝ္င္ယံုၾကည္မႈAေလ့Aထမ်ားႏွင့ ္ကိုယ္ပိုင ္

AေတြးAျမင ္ထား႐ွိက်င့္သံုးခြင္ ့
၃။ မွတ္ပုံတင္၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့ ္Aျခားေသာ တရားဝင ္စာ႐ြက္စာတမ္း Aေထာက္Aထားမ်ားတြင ္

တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ယU ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ားကိ ုထည့္သြင္းမွတ္ပုံတင္ႏိုင္သည္။ 
၄။ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့ ္ကိုယ္ပိုင္နယ္နိမိတ ္ထားရွိပိုင္ခြင့ ္
၅။ က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္ ့ဌာေနAင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားသည ္ႏိုင္ငံစုဖြဲ႔မႈ၏ Aစိတ္Aပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ 
၆။ ေျမႏွင့ ္နယ္နိမိတ္မ်ားAတြက ္စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ခြင့ ္
၇။ AထြဋA္ျမတ္ထားရာ ေနရာမ်ားAား ကာကြယ္ပိုင္ခြင့ ္
၈။ စနစ္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားAတြက ္ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင္ ့
၉။ ဓေလ့ထုံးတမ္းAရသင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့ ္ဌာေနAသိပညာမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးဝါးမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားဘာသာ 

စကားမ်ား၊ ဓေလ့မ်ား၊ Aမွတ္သေကၤတမ်ားႏွင့ ္ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားAား တန္ဖိုးထား၊ ေလးစား၊ 
Aားေပးျမႇင့္တင ္ရမည္။ 

၁၀။ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည္ ့ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားမွတဆင္ ့က်န္းမာေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တြင ္
ေနထိုင္ခြင္ ့

၁၁။ ဌာေနAသိပညာမ်ား၊ ေလ့လာသင္ယ/ူသင္ၾကားမႈမ်ားႏွင္ ့ေဖာ္ထုတ္Aသံုးခ်မႈမ်ားတြင ္AစုAဖြဲ႔Aလိုက ္
ဉာဏ မူပိုင္ခြင္ ့
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၁၂။ ပညာေရးေရးစနစ္Aားလုံးတြင ္မတူကြဲျပားသည္ ့ယU ္ေက်းမႈမ်ားႏွင္ ့ဌာေနတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ဳိးစံုကိ ု

လက္လွမ္းမီခြင္ ့
၁၃။ ကိုယ္ပိုင္Aျမင္ႏွင့ ္ဓေလ့ထုံးတမ္းက်င့္သုံးမႈမ်ားAား ေလးစားမႈရွိသည့ ္လႊမ္းၿခံဳမႈ႐ွိေသာ Aခမဲ ့က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈရပိုင္ခြင္ ့
၁၄။ ကိုယ္ပိုင္AေတြးAျမင္ရႈေထာင့္ႏွင့္ကိုက္ညီသည္ ့ႏိုင္ငံေရး၊ တရားေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားAား က်င့္သုံးပိုင္ခြင့ ္
၁၅။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားAေပၚ Aက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္သည့ ္Uပေဒျပဳေရးႏွင္ ့A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 

ေဆာင္႐ြက္မႈတိုင္းAတြက ္သင့္ေလ်ာ္သည္ ့ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားကိ ုသက္ဆိုင္ရာဌာေနAင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားမ ွ
တဆင္ ့ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ျပန္လည္မျဖည့္တင္းႏိုင္ေသာ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူျခင္းAတြက ္AစိုးရAေနႏွင္ ့
ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈရယူရန ္မျဖစ္မေနလိုAပ္ၿပီး ၎လုပ္ငန္းစU ္သည ္ေလးစားမႈ၊ စိတ္ရင္းAစစ ္
Aမွန္ႏွင္ ့သေဘာတူညီခ်က္မ်ားAေပၚ Aေျခခံရမည္။ 

၁၆။ မိမိတို႔၏နယ္နိမိတ္Aတြင္း႐ွိသယံဇာတထုတ္ယူျခင္းမ ွAက်ိဳးAျမတ္မ်ားကို ခံစားပိုင္ခြင့ ္
၁၇။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္နယ္နိမိတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ နယ္နိမိတ္Aတြင္းမ ွျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏိုင္သည္ ့

သယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲေရး ကိစၥမ်ားAတြက ္တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသည္ ့တတိယပုဂၢိဳလ ္(Third party) 
Aား ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစပဲ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ 

၁၈။ ႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုAဂၤါရပ္မ်ားႏွင့ ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပု ံ(Aင္စတီက်ဴး႐ွင္း) မ်ားတြင ္ပါဝင္ခြင္ ့
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ေျမႏွင့္ သယံဇာတAခြင့္Aေရးဆုိင္ရာ Aေျခခံမူမ်ား 
(ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင ္မျဖစ္မေနထည့္သြင္း Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန)္ 
 
ျမန္မာ့လူမႈAသိုက္Aဝန္းသည ္စံုလင္ကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုေနထိုင္ၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးမ်ားAလိုက ္ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဌာေနAေမြAနစ္မ်ားျဖင္ ့ ဝိေသသျပဳလ်က္႐ွိသည္။ ထို႔Aျပင ္
ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ပဋိပကၡသံသရာတစ္ေလွ်ာကတ္ြင ္ေသြးထြက္သံယိုAျဖစ္Aပ်က္မ်ားစြာ၊ Aမ်က္ေဒါသႏွင္ ့
နာက်င္မႈမ်ားစြာျဖင္လ့ည္း ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည။္ သို႔ျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္မူေဘာင္တစ္ခုAတြက ္ ေ႐ွ႕ဆက္ၾကရာတြင ္
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံ၏ု လူမႈAသိုကA္ဝန္းAေနႏွင္ ့ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ႐ွိၿပီး ဒီမိုကေရစီAနာဂတ္သစ္ကိ ု စုစည္း 
ပံုေဖာ္ႏိုငမ္ည့္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵကိ ုစုေပါင္းပ်ဳိးေထာင္ရန ္လိုAပ္သည္။ 
 
လူမ်ဳိးစုAေျခခံ၊ ဂ်ဲန္ဒါAေျခခံ၊ လူတန္းစားAေျခခ ံခြဲျခားမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာကမ္ွသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထ ုတစ္ရပ ္
လံုးAေနႏွင္ ့ တစU္ ီးႏွင့္တစ္U ီးAၾကား၊ လူႏွင့္သဘာဝတရားAၾကား Aမွန္တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင္ ့ ေနထိုင္႐ွင္သန ္
ျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုAနာဂတ္AသစA္တြကခ္ိုင္မာသည့္A ုတ္ျမစတ္စ္ခခု်ႏိုင္ရန္မွာ ႏိုင္ငံ၏ ေျမႏွင္ ့သယံဇာတ 
ဆိုင္ရာ ေAာက္ေဖာ္ျပပါ Aေျခခံမူမ်ားကိ ုကၽြႏ္ုပ္တို႔Aေနႏွင္ ့ယံုၾကည္ပါသည္။ 



  စာမ်က္ႏွာ - 39 

 
(၁) ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးသည ္ (ျပည္သူလထူုဟ ု ရည္ၫႊန္းAသံုးျပဳပါမည္) ႏိုင္င ံ

Aတြင္းရွိ ေရ၊ ေျမႏွင္ ့ေျမေပၚ ေျမေAာက္၊ ေရေပၚေရေAာက္ သယံဇာတမ်ား၏ မူရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ 
 
(၂) ထို႔Aတြက ္ ျပည္သူလူထုက စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ၿပီး Aနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားAတြက ္ ကာကြယ္ေပးရမည္ ့ ေျမႏွင္ ့

သယံဇာတမ်ား၏ ႐ွင္သန္ႂကြယ္ဝေရး၊ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ AစီAမံတို႔Aတြက ္ Aၿပီးသတ ္ ဆံုးျဖတ္ေပး 
မည့္သူ၊ Aျမင့္ဆံုးAာဏာပိုင္မွာလည္း ျပည္သူလူထုပင္ျဖစ္သည္။ 

 
(၃) ႏိုင္ငံ၏သယံဇာတေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈAတြင္း မည္သည့္ခြဲျခားခံရမႈမမွ႐ွိေစပဲ ျပည္သူလူထ ု တစ္ရပ္လံုး တန္းတ ူ

ညီမွ်စြာ ပါဝင္ခြင့္႐ွရိမည္။ ေျမႏွင့္သယံဇာတဆိုင္ရာခြဲေဝAသံုးျပဳမႈမ်ားAတြက ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ဘဝ႐ွင္သန ္
ေရးႏွင္သ့က္ဆိုင္သည္ ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားAတြက ္လူတိုင္းတြင ္Aဓိပၸာယ္ျပည့၀္စြာ ပါဝင္ႏိုင္သည့္Aခြင့္Aလမ္း 
ႏွင္ ့ တူညီသည့္Aခြင့္Aေရး႐ွိသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၎တို႔စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမႏွင္ ့
နယ္နိမိတမ္်ားAလိုက ္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယဖ္န္တီးခြင္၊့ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားျဖင္ ့ ေျမယာစီမAံ ုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ား 
႐ွိရမည။္ 

 
(၄) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးAသီးသီး၏ လူမႈAသိုင္းAဝိုင္းမ်ား က်င့္သံုးေနၾကေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမAခြင့္Aေရး၊ 

က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့ ္ စနစ္မ်ားသည္ (လက္ရွိတြင ္ ျပဌာန္းUပေဒAရ AသိAမွတ္ျပဳျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း) 
၎တို႔သည္ ေဒသႏၲရစံႏႈန္းမ်ားႏွင့ ္ လူမႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားAရ တရားဝင္မႈ႐ွိသည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သ ူ
လူထုမ်ား စုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္က်င့္သံုးလ်က္႐ွိသည္ ့ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမူဝါဒမ်ားႏွင္ ့စနစ္မ်ားကိ ုAဓိပၸာယ္ရွိစြာ၊ 
ျပည့္ျပည့္၀၀ AသိAမွတ္ျပဳ၊ ကာကြယ္၊ ျမႇင့္တင္ရမည္။ 
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(၅) ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံမႈစနစ္မ်ားAား AသိAမွတ္ျပဳရာတြင္ ေျမAသုံးခ်ပိုင္ခြင့္၊ စီမံခန႔္ခြဲခြင့ႏ္ွင့ ္

ပိုင္ဆိုင္ခြင့ ္ပံုစံAမ်ဳိးမ်ဳိးAပါAဝင ္စနစ္ယႏၲရားတစ္ခုလုံးAား AသိAမွတ္ျပဳရမည္။ 
 
(၆) ဖက္ဒရယ္စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံAလိုက ္ ျပည္သူလူထု၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမႏွင္ ့နယ္နိမိတ္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကိ ု

Aဓိပၸာယ္ရွိစြာ၊ ျပည့္ျပည့္၀၀ AသိAမွတ္ျပဳ၊ ကာကြယ၊္ ျမႇင့္တငရ္မည္။ ယင္းသည္ ေျမေပၚေျမေAာက္ 
ေရေပၚေရေAာက္ သယံဇာတမ်ားသာမက၊ မိမိတို႔ႏွင္ ့ Aနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ား၏ သာယာဝေျပာေရးAတြက ္
ျပည္သူလူထုက မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲႏိငု္သည့္Aေပၚ Aမွန္တကယ္ေဖာ္ျပမႈပင ္ျဖစ္သည္။ 

 
(၇) စစ္A ုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္း၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့ ္စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝေဘး 

Aႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္သလူူထAုမ်ားAျပား ေနရပ္စြန႔္ခြာၾကရသည္။ ထိုသို႔ စြန္႔ခြာရ 
မႈသည ္၎တို႔၏ေျမယာAခြင့္Aေရးမ်ားႏွင့ ္ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာA ုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္Aရ ရွင္သန္ေနထိုင္ခြင့မ္်ားကိ ု
ဆုံးရႈံးသည္ဟ ု မဆိုသင့္ေပ။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေ႐ွာင္ရသူမ်ားႏွင့ ္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ မူလေျမေနရာ၊ ဆက္စပ ္
Aရင္းAျမစ္မ်ားAား ၎တို႔၏ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမမံႈစနစ္မ်ားျဖင့ ္ဆက္လကက္်င့္သုံးခြင့ရ္ွိရမည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေ႐ွာင္ရသူမ်ားႏွင့ ္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမမ်ား၊ နယ္ေျမေနရာမ်ားႏွင့ ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံမႈ 
စနစ္မ်ားကိ ု ၎တို႔၏ ေႏွာင္ႀကိဳးကင္းမဲ့စြာ ႀကိဳတငA္သိေပး သေဘာတူညီခ်ကမ္်ားႏွင့္Aတ ူ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ့
Aတိုင္းAတာAထ ိAဓိပၸာယ္ရွိစြာ၊ ျပည့္ျပည့္၀၀ ျပန္လညA္ပ္ႏွင္းရမည္။ ထိုသို႔ Aျပည့္Aဝျပန္လည္Aပ္ႏွင္း 
ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိသည့္Aခါ ေနရပ္စြန႔္ခြာခဲ့ရသူမ်ားAပါAဝင ္ သက္ဆိုင္သူAားလုံး (ယခင ္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခဲ့သူမ်ားႏွင့ ္
Aသစ ္လာေရာကA္ေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား) ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစA္တြင္း Aတူတကြ ေဆြးေႏြး 
ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈျဖင္ ့စီမံဆံုးျဖတ္ခြင္႐့ွိရမည္။ 
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(၈) ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္မ်ားAတြင္းမ ွေတာင္သူလယ္သမားAမ်ားAျပား၏ တစ္ဦးခ်င္းႏွင္ ့AစုAဖြ႔ဲAလိုက ္ေျမယာ 

ပိုင္ဆိငုခ္ြင္ႏ့ွင္ ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိ ု တရားမွ်တမႈမ႐ွိေသာ၊ မမွ်တေသာUပေဒမ်ားက ခြဲျခားဖိႏွပိ္လ်က္႐ွိသည္။ 
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ Aသက္ေမြးမႈပံုစံမ်ား၊ ေျမဆိုင္ရာက်င့္သံုးမႈမ်ားကိ ုAဆိုပါUပေဒမ်ားက ရာဇဝတ္မႈ 
သင့္ေစသည့္Aျပင ္ေျမႏွင့္သယံဇာတ သိမ္းယူမႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ေစရန ္တြန္းAားေပးလ်က္႐ွိသည္။ ေတာင္သူလယ ္
သမားမ်ားစြာသည ္ေျမသိမ္းခံရသည့္Aျပင ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖင္ ့ပုဒ္မတပ ္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခၾံကရသည္၊ တရား 
ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ထိုသို႔ တရားရင္ဆိုင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရသည္ ့ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားAားလံုးကိ ု ႁခြင္းခ်က ္
မ႐ွ ိ ခ်က္ခ်င္းလြတ္ေပးရမည္။ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္သိမ္းယူထားသည္ ့ ၎တို႔၏ေျမမ်ားကိ ု ျပန္လည္ေပးAပ္ရမည္။ 
၎တို႔၏ ဘဝ႐ငွ္သန္ေရး၊ Aသက္ေမြးမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင္ ့ သာယာဝေျပာမႈမ်ားAတြက ္ ျပန္လည္ကုစား 
ေပးရမည္။ 

 
(၉) တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမAသုံးခ်မႈႏငွ့ ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္မ်ားAား ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ ္

ေစရန ္ဖိAားေပးၿခိမ္းေျခာကလ္်က္႐ွသိည့္ တည္ဆဲ မူဝါဒမ်ား၊ Uပေဒမ်ားႏွင့ ္လမ္းၫႊန္မူေဘာင္မ်ား Aားလုံးကိ ု
ခ်က္ခ်င္းရပ္တန႔ ္ဖ်က္သိမ္းရမည္။ 

 
(၁၀) ထိတုရားမွ်တမႈမရွိသည့ ္မူဝါဒမ်ား၊ Uပေဒမ်ားႏွင့ ္လမ္းၫႊန္ခ်က္မူေဘာင္မ်ား၏ေနရာတြင ္တိုင္းရင္းသား ဓေလ့ 

ထုံးတမ္းေျမစီမံမႈစနစ္မ်ားကို Aဆင့္တိုင္းတြင ္ျပည့္ျပည့္၀၀ AသိAမွတ္ျပဳ၊ ကာကြယ္၊ ျမင့္တငေ္ပးသည္ ့Uပေဒ 
Aသစ္မ်ားျဖင္ ့ Aစားထိုးရမည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမAံ ုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစတ္စ္ရပ္လံုးကိ ု ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရွိေသာ 
တရားဝင္မူေဘာငA္ျဖစ ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စဖုြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပု ံ
AေျခခUံပေဒမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား ထည့္သြင္းျပဌာန္းရမည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ 
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ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမဆိုင္ရာ Aခြင့္Aေရးမ်ားႏွင့ ္ က်င့္သုံးမႈစနစ္မ်ားကိ ု ဖက္ဒရယႏ္ိုင္ငံေတာ္သစ္၊ ဖက္ဒရယ ္
ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒ၊ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေျမယာUပေဒသစ္တို႔တြင ္ရွင္းလင္းစြာ ထည့္သြင္းျပဌာန္းရမည္။ ထို႔ျပင ္
ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့ ္ လူမ်ိဳးစAုသီးသီး၏ ရပိုင္ခြင့မ္်ားAတြက ္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳေနသည့္ Aဖြဲ႕ 
Aစည္းမ်ားAေနျဖင့ ္မိမိတို႔၏နယ္ေျမမ်ား႐ွ ိဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံမႈစနစA္ားAေျခခၿံပီး ဖက္ဒရယစ္ီမAံ ုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္ကိ ုထင္ဟပသ္ည့္ ေျမမူဝါဒ၊ Uပေဒႏွင့ ္AေကာငA္ထည္ေဖာရ္န ္ယႏၲရားမ်ားကိ ုခ်မွတေ္ရးဆြဲထားရွိရမည္။ 

 
(၁၁) သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ဖြ႔ဲစည္းပုံAေျခခUံပေဒမ်ားျဖင့ ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးAလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ပထဝီနယ္ေျမAေန 

AထားAရျဖစ္ေစ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမက်င့္သုံးမႈစနစမ္်ားAား လြတ္လပ္စြာက်င့္သုံးႏိုင္ရန ္AသိAမွတ္ျပဳျခင္း၊ 
AကာAကြယ္ေပးျခင္း၊ Aားေပးျမႇင့္တငျ္ခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ေျမႏွင့္ပက္သက္ေသာ မူဝါဒ၊ Uပေဒ၊ နည္း 
Uပေဒေရးဆြဲရာတြငလ္ည္းေကာင္း၊ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရာ၌လည္းေကာင္း  ဌာေန တိုင္းရင္းသားကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ Aမ်ိဳးသမီးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသ 
AေျချပဳAရပ္ဖကA္ဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္Aတြင္းမ ွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား Aဓိပၸာယ ္
ျပည့္ဝစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့ရ္ွိရမည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးAသီးသီး၏ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
Aဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်ကမ္်ား၊ ရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေနသည့ ္ AေျခAေနမ်ားAလိုက ္ သက္ဆိုင္သ ူ
Aားလုံးႏွင့ ္AစU ္တစ္စိုက ္ညွိႏွိုင္းသြားရမည္။ (Uပမာ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳးစု၊ ဌာေန၊ ေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမယာ၊ 
ဖက္ဒရယႏ္ိုင္ငံေတာသ္စ္၊ Aနာဂတ္ဖက္ဒရယ္၊ ဖက္ဒရယ္ေျမယာUပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စ ု စသည့္ AသံုးAႏႈန္း 
မ်ားႏွင္ ့၎တို႔၏ ရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ား)။ 
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(၁၂) နိုင္ငံတြင္း မူဝါဒမ်ားႏွင့ ္Uပေဒမူေဘာင္မ်ားAားလုံးသည ္ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာAဖြဲ႕၏ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (VGGT)၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား Aခြင့္Aေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း 
(UNDRIP)၊ ႏွင့ ္Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Aလုပ္သမားAဖြ႔ဲခ်ဳပ္၏ ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က ္Aမွတ-္
၁၆၉ (ILO-၁၆၉) လမ္းၫႊန္ခ်က္AပါAဝင္ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္သည့ ္နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ စည္းမ်U ္း စည္းကမ္းမ်ား 
ႏွင့္Aည ီAကာAကြယ္ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

 
(၁၃) ေနာက္ဆုံးAေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုAားAကာကြယ္ေပးေသာ၊ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈႏွင့ ္လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ားAား 

ဦးစားေပးၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမAခြင့္Aေရးႏွင့ ္က်င့္သုံးမႈဆိုင္ရာစနစမ္်ားကိ ုAေျခခံသည့္ 
ေျမဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့ ္Uပေဒမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာငႏ္ိုငမ္ႈမရွိသေ႐ြ႔၊ ေျမပဋိပကၡႏွင္ ့ျပႆနာေျဖရွင္းေရးယႏၲရားမ်ား 
ရွင္းလင္းစြာ မေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေသးသေ႐ြ႔ နိုင္ငံတြင္း ေျမႏွင့ ္သယံဇာတကိAုေျခခံသည့ ္မည္သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ 
စီမံကိန္းမ်ားကိုမဆိ ုရပ္ဆိုင္းထားရမည္။ 
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