ကခ်င္ျပည္နယ္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္း

ကခ်င္လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖဲြ႕(KDNG) မွ ထုတ္ေ၀သည္။
ဇြန္လ၊ ၂၀၁၅

KDNG

KDNG

Website

ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖဲြ႕(KDNG) ၏ အေၾကာင္း
KDNG သည္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ေသာ ကခ်င္
ျပည္နယ္အတြင္းႏွင့္

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရိွ

ကခ်င္ျပည္နယ္

ဖြ႕ံ ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ

အဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္းထားေသာကြန္ယက္
တစ္ခုျပစ္ပါသည္။
အဖဲ႕ြ ၏ဦးတည္ခ်က္မွာ
ကခ်င္ျပည္နယ္
ထိေရာက္စြာ

အတြင္းရိွ

ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး

ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္

အတြက္

အတူလက္တြျဲ ပီး

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈအေပၚ အေျခခံေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းဖံြ႕ၿဖိဳးသာယာေသာလူမႈအဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ေပၚေစရန္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ
မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးပိုမိုပါ၀င္မႈကို အားေပးသည္။
အဖြ႕ဲ အစည္း၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

လူမႈေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ တိုက္ပဝ
ြဲ င္ေနၾကေသာ
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈအေပၚ အေျခခံ
သည့္ လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ရပ္ကိုထူေထာင္ျမင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္
Email: kdngchn@gmail.com
Website: http://www.kdng.org
Facebook: Kachin Development Networking Group (KDNG)

မူ၀ါဒေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းျဖစ္ေပၚလာပံု
မူ၀ါဒ
ေအာက္က

ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းသည္

ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ

စနစ္

အႀကီးစားဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဒုကၡရင္ဆိုင္ေနရေသာ

ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း၊ ျမစ္ဆံု၊ ဖားကန္႔၊ ပူတာအို၊ ခ်ီေဖြႏွင့္ အျခားေသာ
ကခ်င္ေဒသခံ လူထုမ်ားႏွင့္အတူတကြ လက္တဲြ၍ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေနေသာ

အႀကီးစား

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႏွင့္ စည္းစနစ္မက်ေသာ သယံဇတသဘာ၀အရင္းအျမစ္
ထုတ္ယူသံုးစဲြမႈအေပၚ
ေလ႔လာခ်က္အရ

KDNG

ေတြ႕ရွိလာျခင္း၊

အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခဲျြ ခင္း
မ်ားကိုအေျခခံ၍

ေရးသား

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ
အနာဂတ္

အဖဲြ႕၏

(၁၀)

ႏိုင္ငံတကာမွ

ျပႆနာကို

ထုတ္ေ၀ျခင္း
သဘာ၀

မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္

ေစာင့္ၾကည့္

သဘာသသယံဇာတ

ေျဖရွင္းေသာအေတြ႕အႀကံဳ
ျဖစ္သည္။

စာတမ္းသည္

သယံဇာတအရင္းအျမစ္
အမွန္

ရရွိေစရန္ႏွင့္ အျငင္းပြားေနေသာ ႏိုင္ငံေရးျပ
ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေက်ာ္

တကယ္

မ်ားကို

အက်ဳိးခံစားမႈ

နာကို ေက်ာ္လႊား ေျဖရွင္း

မာတိကာ
မိတ္ဆက္

အခနး (၁)

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္၊
အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းျခင္း

အခန္း (၂)

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား

အခန္း (၃)

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ယခင္အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး ထြက္ရွိခ်က္ႏွင့္

လက္ရွိ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ကို

သံုးသပ္ျခင္း
အခန္း (၄)

လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး တည္ေဆာက္မႈမွ
အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအား ပ်က္စီးရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို
တြန္းပို႔ေနျခင္း

အခန္း (၅)

လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ
သဘာ၀သယံဇာတ တိ႔အ
ု ား ပ်က္စီးေစေသာ
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡတို႔အား အေျဖရွာျခင္း

အခန္း (၆)

ၾကားကာလ ေျခလွမ္းမ်ား

အခန္း (ရ)

ကာကြယ္ေရး ယႏရားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း

နိဂံုး

အတိုေကာက္ေ၀ါဟာရ

SLORC

State Law and Order Restoration Council

SPDC

State Peace and Development Council

KIO/KIA

Kachin Independent Organization/ Kachin
Independent Army

CPI

China Power Investment corporation

KSPP

Kachin State Progressive Party

HIV & AIDS

Human Immunodeficiency Virus & Acquired
Immune Deficiency Syndrome

EITI

Extractive Industries Transparency Initiative

SEIA

Social and Environmental Impact Assessment

FlEGT

Forest Law Enforcement, Governance and Trade

FPIC

Free, Prior and Informed Consent
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၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္အတူ စြမ္းအင္ႏွင့္ သဘာ၀ အရင္း
အျမစ္တို႔အား

အႏွံ႔

သဘာ၀အရင္းအျမစ္္မ်ားမွာ

စဥ္ဆက္မျပတ္

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္

ေခါင္းပံုျဖတ္

အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းႏွင့္

အႏွံ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အစီအစဥ္ခ် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
“သဘာ၀သယံဇာတဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား” ကို အစိုးရမွ
စတင္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံ လူထု အတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးစီမံကိန္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္
ျပဳလုပ္ေသာ စီးပြားေရးျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိလာမည့္
ေကာင္းက်ဳိးရလဒ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ကတိျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း

ပံုစံမ်ဳိးစံု၊

နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

အခ်ိန္မွ စၿပီး ေဒသခံလူထုတို႔မွာ ႀကီးမားေသာ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားစြာႏွင့္
ႀကံဳေတြ႕ၾကရၿပီး အစိုးရမွ ေပးထားေသာ ကတိတို႔မွာလည္း ျဖည့္ဆည္း
ေပးျခင္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀သယံဇာတတို႔မွာ
ျပည္သူလူထုတို႔အတြက္

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအစား

က်ိန္စာသာ

ျဖစ္ေန

ခဲသ
့ ည္။
၄င္းမလိုလားအပ္သည့္

ထြက္ရွိခ်က္တို႔မွာ

လူကဖန္တီးသည့္

ေဘးအႏၱရယ္ ေတြျဖစ္ၿပီး ေရွာင္လႊဲလို႔မရႏိုင္သည့္ အရာလည္းျဖစ္သည္။
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအား

လူထုမွ

ဒီမိုကေရစီ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္

အက်ဳိးခံစားခြင့္မရွိျခင္းမွာ

ပံုစံမက်ေသာ

ႏိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္မႈ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္မႈမွာ ေကာင္းက်ဳိးထက္ သဘာ၀

~

~
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သယံဇာတတို႔အား ပ်က္စီးထိခိုက္ေစမည့္ အရာတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း
မရွိပဲ ထုတ္ယူ သံုးစြခ
ဲ ြင့္ ျပဳေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔အတြက္
သဘာ၀သယံဇာတတို႔မွာ
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

ပိုမိုနည္းပါးလာသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

က်န္းမာေရး

ထိခိုက္ေစျခင္း၊

ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊

ပ႗ိပကၡတို႔

အက်ဴိးဆက္အေနျဖင့္
ပ်က္စီးလာျခင္း၊

လူ႔အခြင့္အေရး

ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္

မမွ်တျခင္း၊

လူထု

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
တရားမွ်တမႈ

မရွိျခင္းတို႔ ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစ သည္။
ယခု မူ၀ါဒ (ရပ္တည္ခ်က္) စာတမ္းသည္ အေျခအေနျပႆနာတို႔၏ အေျခခံ
အေၾကာင္းတရားတို႔အား
ႏိုင္မည့္

နည္းလမ္းတို႔အား

ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္
အဆိုျပဳတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္း

ေဒသခံျပည္သူ

လူထု တို႔အား ၄င္းတို႔၏ အရင္းအျမစ္တို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ ျဖန္႔ေ၀၊ အသံုးျပဳမႈ
စသည့္ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔အတြက္ ေရရွည္ခိုင္မာ
မႈရွိသည့္

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

အစီအစဥ္တို႔ကို

လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္

အတြက္ ပူးေပါင္းမႈမ်ားရွိလာေစရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လိုသည့္ ရည္ရြယ္
ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးစာဂ်ီး
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ကခ်င္လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖဲြ႕(KDNG)

~

~

KDNG

ကခ်င္ျပည္နယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကို မည္သို႔ျမင္ခ်င္သနည္း။ မည္သို႔ေသာ
အနာဂတ္မ်ဳိး မိမိတို႔ အေနျဖင့္ လိုခ်င္သနည္း စသည့္ေမးခြန္းတို႔သည္ မိမိတို႔
အေနျဖင့္ တည္ေဆာက္လိုေသာ ႏိုင္ငံေရးပံုစံ၊ စနစ္တို႔အတြက္ ေထာက္ျပ
ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုအေျခအေနတြင္

ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္

ေျပာဆိုေနေသာ

စီးပြားေရး

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ စီးပြားေရးခြင္တြင္

ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္

ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းတရားတို႔ကိုသာ ေရွးရႈသည္။ ၄င္းသည္ အလြယ္ကူဆံုး
ခ်ဥ္းကပ္မႈသာျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုတက္ေရး အစီအစဥ္
သည္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘ၀သာယာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ဳိးကို
ဦးတည္ၿပီး

လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ေဒသခံလူထုက်န္းမာေရး၊

ပညာေရး၊

လုပ္ငန္းခြင္ဖန္တီးေပးမႈ၊ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္၊ လံုၿခံဳေရး ပစ္မွတ္ မ်ား၊
စသည့္ လူထုအက်ဴိးစီးပြားကို ၀င္ေငြမ်ားပိုမိုရရွိမည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထက္ ပိုမို
ဦးတည္သင့္သည္။

~

~

KDNG

ရုပ္၀တၳဳဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္

လူသားအရင္းအျမစ္

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးတို႔မွာ

အတူတကြ

အဆင့္ျမင့္ တိုးတက္မႈ ရွိေနရန္ လိုပါသည္။ ရုပ္၀တၳဳဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး
စီမံခ်က္မ်ားစသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ေနရန္ ဆိုလိုသည္။ လူသား
အရင္းအျမစ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအေနျဖင့္
အေတြးအေခၚမ်ား

ျပည္သူလူထုတို႔၏

ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ

အသိပညာ၊

ဥာဏ္ရည္ျမင့္မားမႈရွိေစရန္
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္

ေဖာ္မႈ၊ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ျပည္သူတို႔၏သေဘာထား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္
သာလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ရုပ္၀တၳဳဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမွာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု
အၿပီးတြင္ ပေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူသားအရင္းအျဖစ္
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္

အလြယ္တကူ

မပ်က္စီးသြားႏိုင္သလို

အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ တည္ရွိေနႏိုင္သည္။
လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံ ေၾကညာစာတမ္း
စေတာ့ဟုန္း၊ ၁၉၇၂
စည္းမ်ဥ္း ၁
လူသားတိုင္းသည္

အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား

ျဖစ္သည့္

လြတ္လပ္ခြင့္၊

တန္းတူညီမွ်ခြင့္၊ ျပည့္စံုမႈရွိေသာ ဘ၀ေနထိုင္မႈ၊ လူ႔ဂုဏ္ သိကၡာႏွင့္ လူမႈဘ၀ ဖူလံုမႈရွိၿပီး
အဆင့္တန္းရွိရွိ

ေနထိုင္ႏို္င္သည့္

ပတ္၀န္းက်င္ရွိၿပီး

ပစၥဳပၸန္ႏွင့္

အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္

သစ္တို႔အတြက္ ႀကီးေလး ေသာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္
ျခင္းႏွင့္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကို

ေဖာ္ေဆာင္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးေရးခြျဲ ခားမႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုခြထ
ဲ ြက္မႈမ်ား၊ ခြျဲ ခား ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ကိုလိုနီႏွင့္ အျခားဖိႏွ္ိပ္မႈမ်ား၊
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ႀကီးစိုးမႈမ်ားကို အားေပးျခင္း၊ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ရႈတ္ခ်ရမွာျဖစ္ၿပီး
ပေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ရမည္ျဖစ္သည္။
စည္းမ်ဥ္း ၂
သတၱသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႔တြင္

သဘာ၀သယံဇာတမ်ားျဖစ္ေသာ

ေလ၊

ေရ၊

ေျမ၊

အပင္မ်ား၊ တရိစာန္မ်ဳိးစံု စသည္တ႔ပ
ို ါ၀င္ေသာ ကမာေျမႀကီးကို အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔၏
အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္စြာ စီမံျခင္းအစီအစဥ္တို႔ကို
ေသေသခ်ာခ်ာ စီစဥ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

~

~

KDNG

ကုလသမဂၢ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း ၁၉၈၆
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း

အပုဒ္ ၁
၁။

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ
လူသားတိုင္း

ပါ၀င္ခြင့္

အခြင့္အေရးသည္
အက်ဳိးျပဳခြင့္၊

ႏိုင္ငံေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို

အၾကြင္းမဲ့လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး

စီးပြားေရး၊

လူမႈေရး၊

ျပည့္၀စြာအသံုးျပဳခြင့္၊

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

အေျခခံလပ
ြ ္လပ္ခြင့္ကို

လူသားတိုင္း ရရွိခံစားခြင့္ရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိရမည္။
၂။

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ
တည္ခြင့္ကို

အခြင့္အေရးသည္

အျပည့္အ၀

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္

ျပည္သူလူထုတို႔၏

ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး
သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္

ကိုယ္ပိုင္ရပ္

ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး
ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ

စသည့္

ျပည့္၀ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရွိရမည္။

အနာဂတ္အိပ္မက္မ်ား…


ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရွိျပည္သူလူထုတို ႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈရွိၿပီး
အၾကမ္းဖက္မႈ တို႔မွ ထြက္ေျပးရန္ မလိုေတာ့ျခင္း၊



ျပည္သူလူထုအားလံုး လူတန္းေစ့ေနထိုင္မႈ ဘ၀ေတြကို ပိုင္ဆိုင္
ႏိုင္ၿပီး ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊



ျပည္သူလူထုတို႔မွ သဘာ၀သယံဇာတသံုးစြမ
ဲ ႈ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္
ထိခိုက္မႈမ်ား ကန္႔သတ္လာႏိုင္ၿပီး ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အက်ဳိး
အျမတ္တခ်ိဳ႕ကို ခံစားခြင့္ရွိျခင္း၊



ျပည္သူလူထုအားလံုး

သင့္တင့္ေသာ

ပညာေရး၊

က်န္းမာေရး

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား စသည့္ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိခံစားခြင့္
ရွိျခင္း၊

~

~

KDNG



ျပည္သူလူထုတို႔မွ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အကန္႔အသတ္မရွိေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ပိုင္ခြင့္ စသည္တို႔တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိျခင္း၊



ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ

သဘာ၀သယံဇာတတို႔ကို

မ်ဳိးဆက္တစ္ခုမွ

ေနာက္မ်ဳိး ဆက္မ်ားအထိ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိျခင္း၊
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္…
o

စစ္မွန္ေသာ

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီရရွိရန္

၀ိုင္း၀န္းတည္ေဆာက္

ျခင္း
o

ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္တို႔ကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္း

o

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္
ပတ္သတ္ၿပီး အစိုးရ၊ စီးပြားေရး ကုမၸဏီႏွင့္ လူထုၾကား ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊

o

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္

ကခ်င္ျပည္ရွိ

သဘာ၀သယံဇာတ

အက်ဳိးအျမတ္တို႔ကို ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္တို႔ကို
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခခ
ြဲ ြင့္မွတဆင့္ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြ႕ဲ စည္းပံုျပင္
ဆင္ရန္လိုအပ္သည္၊ သို႔မွသာ
o

လူထုမွ

ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားေသာ

ျပည္နယ္အစိုးရ

အေနျဖင့္ သဘာ၀ သယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
စီမံခ်က္တို႔ကို

တိုက္ရိုက္စီမံခန္႔ခခ
ြဲ ြင့္ရွိၿပီး

ေဒသခံလူထုတို႔အား

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ အာဏာ မ်ား ရွိ ေစရမည္။
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o

ျပည္နယ္အစိုးရ အေနျဖင့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး
ေဒသခံလူထုတို႔၏

သေဘာထားမ်ားပါ၀င္မႈ

ရွိေစရန္အတြက္

ဆႏၵခံယူခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊
o

ျပည္နယ္အစိုးရမွ

အခြန္မ်ားေကာက္ယူျခင္းႏွင့္

သဘာ၀ သယံ

ဇာတ မ်ားမွ ၀င္ေငြ (သို႔) အက်ဳိးအျမတ္တို႔ကို ခြေ
ဲ ၀ေပးျခင္း ႏွင့္
အမ်ားစုကို

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ

ေဒသခံလူထုမွ

ခံစားခြင့္

ရွိရ

မည္ျဖစ္သည္။
o

ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္
ဇာတမွ

ရရွိေသာ

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ

အခြန္မ်ားႏွင့္

၀င္ေငြတို႔ကို

သဘာ၀သယံ
အသံုးျပဳၿပီး

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္
သြယ္ေရးစသည္တို႔ကို

ေဆာက္လုပ္ရာတြင္

ျဖစ္သည္။

~

~

အသံုးျပဳရမည္

KDNG

၁၉၈၉ တြင္ တရုတ္အစိုးရမွ ၄င္းတို႔၏ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး

မူ၀ါဒတို႔ကို

ေျပာင္းလဲလာသည္။

ထိုမွတဆင့္

တပ္မေတာ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပိုမိုအားေကာင္း
မႈရွိေစရန္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို

ဆက္လက္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တရုတ္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ ၀ပ္ပိျပား တိုးတက္ေရး
ေကာင္စီ (SLORC) ကို အတိုးမပါပဲ ေဒၚလာသန္းတစ္ေထာင္ ေခ်းေပး
ခဲ့သည္။ 1 ယခုကဲ့သို႔ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိေနေသာ ကာလတြင္
တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ျမန္မာျပည္သို႔ အလည္အပတ္သြားခဲ့ၿပီး ကခ်င္
ျပည္နယ္ရွိ သဘာ၀သယံဇာတတို႔ကို ယူနန္ (Yunnan) နယ္ေျမ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရးအတြက္

အသံုးျပဳသြားမည့္

ခိုင္မာသည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တ စ္ခုကို

ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

1

https://www.facebook.com/video.php?v=10152308682301503&set=vb.
634351502& type=2&theater
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တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္
ေရးမ်ား

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

လြတ္ေျမာက္ေရး

အဖြ႔ဲ

ကာလအတြင္း

(KIA/KIO)

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္

တို႔ၾကား

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီခ်က္ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား

ျပဳလုပ္ရန္ထက္

ကခ်င္

2

“စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား” ကို ပထမ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အပစ္ရပ္စဲကာလ
၁၇

ခုႏွစ္အတြင္း

သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊

ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္းတို ႔ကို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္
အတြင္း အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္
စီးပြားေရး

မိတ္ဖက္မ်ား

သယံဇာတမ်ားမွာ

ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ေျမႀကီးမွ

ဖါးကန္႔ေဒသရွိ

တူးေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး

သဘာ၀

အက်ဳိးဆက္အျဖစ္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးႏိုင္သလို မေရတြက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါ
ကပ္ဆိုးမ်ားလည္း ရရွိႏိုင္သည္။
၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္
ေကာင္စီ

(SPDC)

မွ

ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး

ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမရွိပဲ

ယူဇနကုမၸဏီကို ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းရွိ ေျမဧက ၂၀၀,၀၀၀ (ႏွစ္သိန္း)ေက်ာ္
ကိုခ်ေပးခဲ့ၿပီး

အႀကီးစားစိုက္ပ်ဳိးေရး

စီမံကိန္းမ်ားကို

အေကာင္အထည္

ေဖာ္သည့္ စက္ရံုတို႔ကိုလည္း တည္ေထာင္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။3 ထို႔အျပင္ ၂၀၀၆
ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ (ယခုသမၼတ) မွ ေဘဂ်င္း (Beijing) ႏွင့္
တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) ၾကား
2

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-eastasia/burma-Myanmar%20% 20The%
20Military%20Regimes%25%2020View%20of%20the%20%20World.pdf
3
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-eastasia/burmaMyanmar%20%20The%20Military%20Regimes%25%2020View%20of%2
0the%20%20World.pdf
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မလိ-အင္မိုင္းခ ဓါတ္ ၆၀၀၀ မီဂၢါ၀ပ္ရွိေသာ အႀကီးစားဆည္တခုႏွင့္ အျခား
ေရကာတာ

(ဆည္)

၆

ခုကို

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

တည္ေဆာက္ရန္

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ေရကာတာမွ ထြက္ရွိလာေသာ ေရအား
လွ်ပ္စစ္

၉၀%ကို

တရုတ္သို႔

တင္ပို႔မွာျဖစ္ၿပီး

ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုးရႈံးမႈတို႔သာ က်န္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

4

တရုတ္ႏွင့္

“ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း”

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ေသာေနရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရင္းအျမစ္တို႔ကို
စီမံခန္႔ခြရ
ဲ ာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း
ပါ၀င္ေစျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

ေဒသခံလူထုတို႔ကို

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး

ထည့္သြင္း

စီမံကိန္းအက်ဳိးဆက္

အျဖစ္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈတို႔မွာ ထိန္႔လန္႔
တုန္လႈပ္ျခင္းအဆင့္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။5
ဒီလိုျပႆနာေတြနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
အရ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာဖို႔ရန္ အေျခအေနမေပးခဲ့ပါ။ KIA/KIO အေနျဖင့္
ေဒသခံျပည္သူတို႔ရဲ့ အခြင့္အေရး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္
၁၉ ခ်က္ပါ စာတမ္းကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားညီလာခံ သို႔
တင္သြင္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္တာ၀န္ ရွိသူမ်ားမွ ၄င္းတင္ျပခ်က္
တို႔ကို

မွတ္တမ္းအျဖစ္

၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္

သိမ္းဆည္းသြား

ေဒါက္တာမနမ္တူးဂ်ာ

မည့္

ကတိကိုေပးခဲ့သည္။

ဦးေဆာင္ေသာ

ကခ်င္ျပည္ နယ္

4

http://www.kdng.org/imagess/stories/publication/DammingtheIrrawad
dy.pdf
5

http://www.kdng.org/images/stories/publication/TyrantsTycoonsandTig
ers.pdf;
http://www.kachinwomen.com/images/stories/publication/driven_awa
y.pdf;http://www.aidsdatahub.org/dmdocuments/HSS_2009_report_M
yanmar.pdf
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တိုးတက္ေရး ပါတီ (KSPP) ကိုဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္
စီစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း

KSPP

သည္

ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္

အသိအမွတ္ျပဳမခံရပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ႏွင့္ အင္ဂ်န္းယန္
ၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခြင့္ မေပးခဲ့ပါ။
တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ စစ္အစိုးရမွ KIA/KIO ကို ျမန္မာစစ္တပ္
ေအာက္မွ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ အတင္းအဓမၼ
ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ၿပီး ဇြန္လ ၉ ရက္ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္တြင္

KIA/KIO

ႏွင့္

ျမန္မာစစ္တပ္ၾကား

တိုက္ပမ
ြဲ ်ား

ျပန္လည္

စတင္ခဲ့သည္။ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ေနရပ္၊
ေနအိမ္တို႔ကို စြန္႔ခြာခဲ့ရၿပီး စစ္ေျပးေရွာင္မ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။
ခုလို စစ္ပြေ
ဲ တြ ျပန္ျဖစ္တာဟာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းမႈမျပဳလုပ္ပဲ
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း မ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ေျပာႏိုင္သည္။6
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၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ စစ္အစိုးရမွ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို

ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနသည္။

စစ္အစိုးရႏွင့္

၄င္းတို႕၏

အေပါင္းအပါတို႔မွာ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈတို႔ကို

အေလးမထားပဲ

ျပည္သူေတြအေပၚ

ဂုတ္ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္မႈေတြကို

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သဘာ၀သယံဇာတကို အသံုးျပဳၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ “ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး” အစီအစဥ္
တို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္တို႔ကို

တိုက္ရိုက္

ရိုက္ခတ္မႈ၊ ဆိုးက်ဳိးတို႔ကို ခံစားၾကရသည္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာၾကား ကြာဟမႈ
မ်ားလာၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေနာက္လိုက္မ်ားမွာ ပိုမိုေလာဘ
ေဇာမ်ား တက္လာၾကၿပီး မိသားစုႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ
အက်ဳိးဆက္ အေနျဖင့္ခံစား ၾကရသည္။ ဓါတ္သတၳဳ တူးေဖာ္သည့္ ေနရာႏွင့္
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေနရာတို႔တြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္
အက်ဳိးဆက္တို႔ကို အမ်ားဆံုးခံစားၾကရသည္။
စိတ္မေကာင္းစရာမွာ

လက္ရွိသမၼတသိန္းစိန္အစိုးရ

ႏိုင္ငံတကာ

အလွဴရွင္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ လိုသူမ်ား၏ အားေပးမႈကို ရရွိထားသူအေနျဖင့္
ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ကအတိုင္း

~

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို

~

KDNG

ေတြ႔ရသည္။

အပစ္ရပ္စဲေရးကို

ပထမအဆင့္ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး

အႀကီးစား

စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတို႔ကို စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ျပဳလုပ္သည္။
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္

ဖြဲ႕စည္းပံု

ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ သဘာ၀သယံဇာတတို႔ကို စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းႏွင့္ အက်ဳိး
အျမတ္ တို႔ကို ခြေ
ဲ ၀သံုးစြခ
ဲ ြင့္တို႔ကို လစ္လွ်ဴရႈထားသည္။

7

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဖားကန္တြင္ တႏိုင္တပိုင္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖၚေနပံု

ကခ်င္ျပည္နယ္သင္ခန္းစာအရတန္းတူညီမွ်မႈမရွိေသာ
ျပႆနာမ်ားႏွင့္

သဘာ၀သယံဇာတ

ေျမယာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာစီးဆင္းမႈတို႔ကို

ေျဖရွင္းျခင္း မရွိပဲအႀကီးစားဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတို႔ကို တိုးျမင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
သည္ ပ႗ိပကၡႏွင့္ ဒုကၡဆင္းရဲတို႔ကိုသာ ပိုမိုဖန္တီးရာ ေရာက္ မည္ျဖစ္သည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္
ေသာ္လည္း

ေျမယာမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္
သိမ္းယူျခင္း

7

ေဆာင္မႈကို

လုပ္ေဆာင္ေန

အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႔ခိုင္းျခင္း
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တို႔မွာ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေသာ

အက်ဳိး

ဆက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
လက္ရွိ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ

ျဖစ္စဥ္တို႔မွာ

ယခင္ျပဳလုပ္

ခဲ့ေသာ ပံုစံအတိုင္းျဖစ္ေနသည္။ ရွင္းလင္းသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ အေနျဖင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အႀကီးစား ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမစတင္ခင္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ၏

တရားမမွ်တမႈတို႕ကို

ပထမဦးစားေပးေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ၿပီး

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူမ်ားမွ
၄င္း အက်ဳိးအျမတ္ကို ခံစားခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အသစ္မရႏို င္ ေတာ့ေသာ
သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္
တခုရွိၿပီး စီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အနည္းဆံုး ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေနေစရန္
ႏွင့္

ေရရွည္အသံုးခ်ႏိုင္မည့္

အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ေစရန္

ေသခ်ာေအာင္

လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုအေျချပဳ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေသာ
အက်ဳိးရလဒ္မ်ား
(က) လူမႈေရးျပႆနာႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား
၁။

8

ျပည္သူမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ ေျမမ်ား သိမ္းယူခံရျခင္းႏွင့္ ေနရာ
မ်ားမွ ဖိအားေပး ေျပာင္းေရႊ႔ခိုင္းခံရျခင္း

၂။

ေျမအသိမ္းခံရေသာပိုင္ရွင္မ်ား မွေလ်ာ္ေၾကးအျပည့္အ၀မရ
ရွိျခင္း

၃။

လုပ္ငန္းမ်ား

ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ

တစ္ေန႔ တစ္ျခား ဒုကၡဆင္းရဲ မႈမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳေနရျခင္း

8

http// www.kdng.org. Kachin Development Networking Group
published reports “ Valley of Darkness, Damming The Irrawaddy,
Tyrants, Tycoons and Tigers
~
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၄။

အိမ္ေထာင္ထိမ္းသိမ္းသူမ်ား၊

အိမ္ေထာင္ရွင္

အမ်ဳိးသမီး

မ်ား မွ စား၀တ္ေနေရး ဆိုးက်ဳိးမ်ား ကို ခံစားၾကရျခင္း
၅။

ကေလးမ်ားေက်ာင္းမေနႏိုင္ေတာ့ျခင္း

၆။

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားၾကား လာဘ္ေပး
လာဘ္ယူ မႈမ်ား ပိုမို မ်ားျပား လာျခင္း

၇။

ေလာင္းကစားရံုမ်ားတိုးပြားလာျခင္း၊အက်င့္စာရိတၱပ်က္ပ်ား
လာျခင္း၊

၈။

မိသားစုျပႆနာမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္

အိမ္ေထာင္ကြမ
ဲ ႈမ်ား

ပိုရွိလာျခင္း
၉။

မူးယစ္ေဆး၀ါး

သံုးစြမ
ဲ ႈမ်ားႏွင့္

ျပႆနာမ်ားျပားလာျခင္း၊

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ

လုယက္မႈ၊

ခိုး၀ွက္မႈပိုမိုမ်ားျပား

လာျခင္း
၁၀။ ျပည့္တန္ဆာရံုမ်ားႏွင့္လူကုန္ကူးမႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာျခင္း၊ 9
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစဲျြ ခင္းေၾကာင့္
လိင္မွတစ္ဆင့္

HIV/AIDS

ကူးစက္္ေရာဂါမ်ား

ပ်ံ႕ႏွံ႔ ကူးစက္ လာျခင္း

ႏွင့္

အျခား

ပိုမိုျဖစ္ပြားမ်ားလာၿပီး

10

၁၁။ ငွက္ဖ်ား၊ ၀မ္းေရာဂါ၊ တီဘီ၊ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ဆက္လက္
ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ကုသမႈမ်ား အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနေသးျခင္း၊
၁၂။ သတၳဳတြင္း

တူးေဖာ္သည့္

ေနရာတြင္

ေနထိုင္ေသာ

ျပည္သူမ်ားမွာထိခိုက္ဒဏ္ရာအနာတရမ်ားရရွိျခင္း၊ အသက္
ေသဆံုးသည့္ အထိျဖစ္ျခင္း။

9

http://www.kachinwomen.com/images/stories/publication/driven_awa
y.pdf
10 10

http://www.aidsdatahub.org/dmdocuments/HSS_2009_report_Myanm
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၁၃။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေနျခင္း။
၁၄။ သတၳဳတူးေဖၚသည့္ေနရာတြင္ေနထိုင္ေသာ မိခင္ေလာင္းမ်ား
အေနျဖင့္ ျပဒါး၊ (Mercury) ႏွင့္ ဆိုင္ရာႏိုက္ (cyanide)
စသည္ အဆိပ္သင့္ဓါတုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ ကေလး
မ်ားမွာ ေမြးဖြားစဥ္အတြင္း ေရာဂါမ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။ မသန္
မစြမ္းကေလးမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း၊
၁၅။ ေလထုေရထုညစ္ညမ္းမႈ

ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊

ထို႕ေၾကာင့္

အေရျပားေရာဂါမ်ား အမ်ား အျပား ျဖစ္ပြားေနျခင္း။
၁၆။ စည္းစနစ္မက်ေသာ

သယံဇာတအရင္းအျဖစ္

သံုးစဲျြ ခင္းေၾကာင့္ျပည္တြင္းစစ္ကို

ထုတ္ယူ

ပိုမိုျပင္းထန္လာေစျခင္း၊

ထိုျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား မိမိေဒသကို စြန္႕ခြာၿပီး
စစ္ေျပးဒုကၡသည္အျဖစ္

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူ

အေရ

အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း။ စသည့္ လူမႈေရးျပႆနာႏွင့္
က်န္းမာေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိသည္။
(ခ) သဘာဝပတ္္၀န္းက်င္ဆိုးက်ဳိးမ်ား
၁။

11

သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးလာျခင္း၊ေဒသတြင္း

ေပါက္ေရာက္

ေသာအပင္မ်ား၊ ပန္းပင္မ်ား၊ ေဆးျမစ္ပင္မ်ား ႏွင့္တိရစာၦန္
မ်ဳိးစိတ္မ်ား မ်ဳိးသုဥ္းလာျခင္း၊ ေျမဆီ လႊာမ်ား ကုန္ခန္း ျခင္း
၂။

ဆိုးရြားေသာ

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ

ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊

ထို႕ေၾကာင့္ ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္လာျခင္း၊ ေရႀကီးမႈ၊
ေရလႊမ္းမုိးမႈ ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖစ္ေပၚျခင္း၊

11
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၃။

ေရတိုက္စားခံရျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊
ပြတတ
္ ိုက္ခံရေသာ ေျမမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း

၄။

ေရႊႏွင့္

အျခားေသာသတၱဳတူးေဖၚေသာ

အသံုးျပဳေသာ

ဓါတုစြန္႔ပစ္

ေနမ်ားတြင္

ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္

ေလႏွင့္

ေရမ်ားမွာ ညစ္ညမ္းလာျခင္းႏွင့္ ျမစ္မ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္း မ်ား၊
ေရကန္မ်ားကုိ ညစ္ညမ္းေစျခင္း
၅။

ဇီ၀ရုကၡမ်ဳိးကြတ
ဲ ို႔၏အေကာင္းဆံုး

ေနရာမ်ား

ဖ်က္ဆီး

ခံရျခင္း
၆။

သဘာ၀သယံဇာတမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ကုန္ခမ္းလာျခင္းစသည့္
သဘာဝပတ္္၀န္းက်င္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က ္ရိွသည္။

~

~
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(က) ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားမမွ်တမႈမ်ား
လက္ရွိျမန္မာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္အစိုးရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ
အမ်ားစုကို ဗဟိုအစိုးရ၏ လက္ထဲ တြင္ရွိၿပီး စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ကိုလည္း
အႀကီးမားဆံုးေပးထားသည္။ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ
ေရြးေကာက္မႈပံုစံမ်ဳိးႏွင့္
ကန္႔သတ္ထားသည္။

ျပဳလုပ္ၿပီးလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုလည္း
ေအာက္ေဖာ္ျပအခ်က္မ်ားမွာ

အထူး

ဖြဲ႔စည္းပံုအတြင္း

ေရးသားထည့္သြင္းထားေသာ တရားမမွ်တမႈမ်ားျဖစ္သည္။


တိုင္းေဒသႀကီး(သို႔)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
တို႔တြင္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ

တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

၂၅

ရာခိုင္ ႏႈန္း ခန္႔အပ္ခြင့္ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္း၊


စစ္တပ္မွ အရာရွိမ်ားအား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္
ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ဦးေဆာင္
တာ၀န္ေပးထားျခင္း၊

~
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ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္
အမတ္မ်ားမွ

အရပ္သားလႊတ္ေတာ္

ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားျခင္း

လူဦးေရအေပၚတြင္

အေျခခံျခင္းမဟုတ္ပဲ

ျဖစ္ေသာ္လည္း
ၿမိဳ ႕နယ္တစ္ခုတြင္

ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးဆီသတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊


ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနျဖင့္

အစီအစဥ္အတိုင္း

ဥပေဒမ်ား

ထုတ္ျပန္ရာတြင္အကန္႔အသတ္မ်ား အထူးသတ္မွတ္ထားခံရသည္။
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ

သဘာ၀သယံဇာတသံုးစြမ
ဲ ႈ၊

၀န္ေဆာင္မႈ

တို႔ႏွင့္ပတ္သက္္ၿပီး ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ျပဳလုပ္မႈတို႔တြင္ ပါ၀င္ခြင့္
မရွိျခင္း၊ (စာမ်က္ႏွာ ၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇ ေနာက္ဆက္တြတ
ဲ ြင္ ၾကည္ပါ)


ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွာ ေနျပည္ေတာ္ သမၼတမွ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္
ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ကိုယ္စားလွယ္

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွာ

ျဖစ္ေသာ္လည္း

စစ္တပ္မွ

ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ကိုလည္း ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊


တိုင္းေဒသႀကီး(သို႔)ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးမ်ား
အား

ခန္႔အပ္သည္။

ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားမွာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေအာက္မွ

အေထြေထြ

စီးဆင္းသည္ျဖစ္သည့္အတြက္

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးမွ တိုက္ရိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္သည္။


ျပည္နယ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို ေနျပည္ေတာ္သမၼတမွ ခန္႔အပ္သည္။
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္

ျပည္နယ္တရားသူႀကီးအား

ျငင္းဆိုျခင္း၊ အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ ျပည္နယ္
တရားေရးဌာနသည္

ဗဟိုအစိုးရ

တိုက္ရိုက္စီးဆင္းသည္။

~
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ၿမိဳ႔နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားမွာ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းမဟုတ္ပဲ အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနႏွင့္ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အျပည့္ရွိေသာ ျပည္ထဲေရး
၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိသည္။

(ခ) ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈေအာက္တြင္ ရွိေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား
ျမန္မာျပည္ရွိ

စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းသည္

အထက္ေအာက္

စီးဆင္းေသာ မူ၀ါဒေၾကာင္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ကေနၾကည့္မည္
ဆိုပါက

ေနျပည္ေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္

လည္းေကာင္း၊

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရကိုေသာ္

ကခ်င္ျပည္တြင္ေနထိုင္ေသာ

လူထုအားလည္းေကာင္း

ျပည္နယ္သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္တို႔အား
အျဖစ္

ခြေ
ဲ ၀ေပးျခင္းတို႔

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္

လူမႈအက်ဳိးအျမတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္

ေနရာတြင္

ပါ၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္။
ဥပမာ…အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုး ေက်ာက္စိမ္း “A” ႏွင့္ “B”
ကိုတန္းဖိုးျဖတ္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာာင္း၊

ေရာင္းျခင္း၊

၀ယ္ျခင္းကို

ကခ်င္ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပဲ ေနျပည္ေတာ္ကေန တဆင့္သာ
ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည္။ အရည္အေသြးမမွီေသာ၊ နိမ့္ေသာ ေက်ာက္စိ မ္းတို႔ကိုသာ
ျပည္နယ္အဆင့္ ေရာင္း၀ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။12
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္တို႔ကို
ေဒသတြင္း

(သို႔)

ေနျပည္ေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီၾကားသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္။

၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ပ်က္စီးမႈျပႆနာတို႔ကို

တာ၀န္ခံေပးျခင္းမရွိပါ။

ေနျပည္ေတာ္ဗဟိုအစိုးရ

အေနျဖင့္ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာက သတ္မွတ္
12

အတဲြ (၂) အမွတ္ (၂) ၂၀၁၅။ မတ္ ၃၀-ဧၿပီ ၉ ထုတ္ ျမစ္ၾကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္တြင္

ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေျပာဆိုျခင္း။

~

~

KDNG

ထားေသာ

အဆင့္အတန္းတို႔ႏွင့္

ဆန္႔က်င္ၿပီး

လုပ္ငန္းမ်ား

အေကာင္

အထည္ ေဖာ္ေနသည္။ (တစ္ဖက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားကြက္ကို ၾကည့္ပါ)။
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမွ
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိခံစားခြင့္

မရွိသည္မွာ

ထင္ရွားျမင္သာသည္။

ဥပမာ…မလိခ-အင္မိုင္ခ ျမစ္ဆံုေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈကေန ထြက္ရွိ
လာေသာ ၉၀% ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို တရုတ္သို႔တင္ပို႔ မည္ျဖစ္ၿပီး
ေငြေပးေခ်ျခင္းကို

ေနျပည္ေတာ္အစိုးရမွ

ရယူမည္ျဖစ္သည္။

ေဒသခံ

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ေနထိုင္ရာ ရပ္ရြာ၊ ေနအိမ္မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း
ခံရၿပီး ၄င္းတို႔၏ လယ္၊ ယာမ်ားကို လက္လႊတ္ ဆံုးရႈံးခံရသည္။

~

~

KDNG

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို အဆင့္အတန္း
သတ္မွတ္ျခင္း အေျချပဳစာရင္း

Metric

Ranking

လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအျချပဳအညႊန္း (ကုလသမဂၢ

၁၈၇ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၁၄၉ တြင္

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ၂၀၁၂)

သတ္မွတ္ (အနိမ့္က်ဆံုးလူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရး)

လူမႈလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အညႊန္း

လြတ္လပ္မႈမရွိပါ။ (အနည္းငယ္

(Freedom House, 2013)

တိုးတက္မႈရွိလာသည္)။

သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အညႊန္း

၁၇၇ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၁၄၅ တြင္

(နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔ -

သတ္မွတ္ခံရ

Reporters without Borders, 2014)
အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားျခင္း (လာဘ္စားျခင္း)

၁၇၇ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၁၅၇

အညႊန္း (Transparency International, 2013)

တြင္သတ္မွတ္ခံရ

စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္အညႊန္း (Heritage

၁၇၈ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၁၆၂ တြင္

Foundation, 2014)

သတ္မွတ္ခံရ

အရင္းအျမစ္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအညႊန္း

၅၈ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၅၈ တြင္

(Revenue Watch Institute, 2013)

သတ္မွတ္ခံရ

သဘာ၀သယံဇာတေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး
မည္ ဆိုပါက အာဏာႀကီး ၃ ရပ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၄င္းတို႔မွာ…
၁။ ပိုင္ဆိုင္မႈ
၂။ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ
၃။ ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားႏွင့္ခေ
ြဲ ၀မႈ
လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုေျခခံဥပေဒတြင္ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ၄င္းအာဏာႀကီး ၃ ရပ္မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
အျပည့္အ၀ ယူထားသည္။

~

~

KDNG

၁။ ပိုင္ဆိုင္မႈ
အခန္း ၁၊ အပုဒ္ ၃၇ (က) သဘာ၀သယံဇာတအားလံုးသည္ ဗဟို
အစိုးရမွ ပိုင္ဆိုင္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူ မ်ားမွ ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိပါ။
အခန္း ၁၊ အပုဒ္ ၃၇ (က) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလံုး၊
ေျမေပၚ ေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ
သယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။

၂။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
သဘာ၀သယံဇာတတို႔ကို
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္
စသည္တို႔ႏွင့္
ဗဟိုအစိုးရ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊

အက်ဳိးပ်က္ေစမည့္
ပတ္သတ္ၿပီး
အဆင့္၌သာ

စီမံခ်က္တို႔ကို

ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း၊

သဘာ၀အရင္းအျမစ္
တားဆီးကန္႔သတ္ျခင္း
အတည္ျပဳျခင္းတို ႔ကို

လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ဤအခ်က္ႏွင့္

ပတ္သတ္ၿပီး အခန္း ၁၊ အပုဒ္ (ခ) တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။
အခန္း ၁၊ အပုဒ္ ၃၇ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတ
ပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားကထုတ္ယူ သံုးစြျဲ ခင္းကို
ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းရမည္။

~

~

KDNG

၂၀၁၄ တြင္ ေဒသခံ ကခ်င္ျပည္သူမ်ား၏ ျမစ္ဆံုေရကာတာ (ဆည္)
ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ

၂၀၀၈

ဖြဲ႕စည္းပံုအရ

အမတ္မ်ားအားလံုး၊

အကယ္၍

ကခ်င္ျပည္နယ္

တပ္မေတာ္သားအမတ္မ်ား၊

လႊတ္ေတာ္

ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

အပါအ၀င္ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို အၿပီးရပ္တန္႔ဖို႔ရန္ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရ၏
သေဘာထားႏွင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မပါပဲ

အေကာင္အထည္ေဖာ္၍

ရႏိုင္မည္

မဟုတ္ေပ။ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရ ကသာ ဆံုးျဖတ္ ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၃။ ဗဟိုအစိုးရ၏ ၀င္ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ သံုးစဲမ
ြ ႈ
ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာ့သယံဇာတပစၥည္းအမ်ားစု၏

၀င္ေငြ

တို႔ကို ဗဟိုအစိုးရမွ ေကာက္ခံ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းတို ႔ကို ျပန္လည္
ခြေ
ဲ ၀ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္
အစိုးရအေနျဖင့္ အခြန္ေကာက္ယူျခင္းကို အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ ေကာက္
ယူရျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုကိုျပည္နယ္ ၀င္ေငြအတြက္ ဗဟိုအစိုးရကိုသာ မွီခို

~

~

KDNG

ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ အပုဒ္ခြဲ (ခ)အရ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္
တို႔ကို ၄င္းတို႔၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း သံုးစြခ
ဲ ြင့္အာဏာမရွိသည္ကို ေတြ႔ရ
သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အုပ္စုမ်ား၊
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းတို႔ႏွင့္အတူ
ပတ္သက္၍

အခြန္၀င္ေငြတို႔ကို

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔ကို

ျပဳလုပ္ၿပီး

သံုးစြျဲ ခင္း

ေဒသခံ

ျပည္သူတို႔၌

သေဘာထားရယူျခင္းတို႔ကို အနည္း အက်ဥ္းသာျပဳလုပ္သည္။

( )

;

=

႑

Corporations and UN/INGOs operating as unelected defacto state governments

~

~

ႏွင့္

KDNG

ပံုစံ ၁၀: ျပည္နယ္၊ တိုင္းဘတ္ဂ်က္သို႔ ခြေ
ဲ ၀ေပးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္
ဘတ္ဂ်က္အေျချပပံုစံ၊ ၂၀၁၃-၁၄ အျပာ။ အခ်က္အျခာက်ေသာ လုပ္ငန္း
ဌာနမ်ားတြင္ သံုးစြေ
ဲ သာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ အနီ။ ျပည္နယ္၊ တိုင္းသို႔
လႊဲေပးေသာေငြ

(အကူအညီေပးေငြမ်ား၊

ေထာက္ပ႔ံေငြမ်ား)

အစိမ္း။

ျပည္နယ္၊ တိုင္းသို႔လႊဲေပးေငြ (ေခ်းေငြမ်ား)
သဘာ၀သယံဇာတ ၀င္ေငြေကာက္ခံျခင္း ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား13
သဘာ၀သယံဇာတ အက်ဳိးအျမတ္တို႔အား ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ခြဲြေ၀သံုးစြျဲ ခင္းနည္းလမ္း
၃ သြယ္
၁။ ဗဟိုအစိုးရမွ အခြန္မ်ား၊ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္
ေအာက္ေျခအစိုးရတို႔ကို ခြတ
ဲ မ္း (သို႔) ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ မွ်ေ၀ျခင္းတိ႔က
ု ို ႀကိဳတင္
သေဘာတူညီမႈရွိထားသည့္အတိုင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည္။ (ပံုေသနည္း၀င္ေငြ
ခြေ
ဲ ၀ျခင္း ပံုစံ)
၂။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးသည္ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
မည္သည့္
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးမဆို
အခြန္ႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္တို႔ကို
တိုက္ရိုက္
ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ရွိသည္။
၃။ အထက္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အပုဒ္ ၁ ႏွင့္ ၂ တိ႔ု ႏွစ္ရပ္လံုးေပါင္းၿပီး ေဖာ္ျပသည့္
အစိတ္ အပိုင္း တခုအျဖစ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။
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မ်ားမၾကာမီက လႊတ္ေတာ္တြင္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားခြေ
ဲ ၀ သံုးစြျဲ ခင္းပံုေသနည္း
“formula based revenue” စနစ္တခုကို သတ္မွတ္ၿပီး
အခြန္မ်ားကိုဆက္လက္ေကာက္ယူႏိုင္ၿပီး
ရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုတင္ျပေသာ

ျပည္နယ္အစိုးရသို႔

ဘ႑ာေငြ

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္
တိုးျမင့္ႏိုင္သည္။
စနစ္သည္

ျပည္နယ္ႏွင့္

ျပန္လည္မွ်ေ၀

နည္းစနစ္သည္

ခြေ
ဲ ၀ေပးျခင္း

ဗဟိုအစိုးရ၏

သို႔ပါေသာေၾကာင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္

ဗဟိုအစိုးရမွ

(သို႔)

ဗဟိုအစိုးရမွ

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ကို

ႏိုင္ငံေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈအာဏာကို
“formulate-based

အထူးသျဖင့္

revenue”

သယံဇာတႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး

အဓိက အခက္အခဲရွိႏိုင္သည္။

“Formula-based

revenue

ခြေ
ဲ ၀ျခင္းစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

သေဘာတူညီမႈကို

ထိန္းထားႏိုင္ရန္အတြက္

အႀကီးမားဆံုး

အတားအဆီးကေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရမွ
သဘာ၀သယံဇာတ အခြန္ဘ႑ာတို႔ကို လႊဲေပးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္
တစ္ေျပးညီမျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း
(သို႔) ႏိုင္ငံေရးအရ ၀င္ေရာက္ စြပ္ဖက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ကို စိုးရိမ္
ေၾကာက္ရြံ႔သည္။

ယခင္အခ်ိန္တြင္

သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို

ခြေ
ဲ ၀သံုးစြျဲ ခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ၄င္းမွာ
ပ႗ိပကၡ၏ အဓိကျပႆနာျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤျပႆနာသည္ ဆူဒန္
အီရတ္ႏွင့္
ပတ္သတ္ၿပီး

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏

အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္

ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။”

14

ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းျခင္း
14

ibid

~

~

ယံုၾကည္မႈ

ဆိုင္ရာႏွင့္
မရွိသည္ကို

KDNG

(ဂ)

အဆိုျပဳထားေသာ

ကာကြယ္ေရး

ရားကို

ျပည္နယ္ႏွင့္

ေဒသ

ဆိုင္ရာ အဆင့္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ
ျမန္မာ့တည္ဆဲဥပေဒမ်ားသည္ အားနည္းၿပီး သယံဇာတေခါင္းပံုျဖတ္
အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ ဆိုးက်ဳိးတို႔ကို ျပင္ပမွ ေလ့လာ
ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးၿပီး ကာကြယ္သည့္ စနစ္တစ္ခုမရွိပါ။ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံု
ေအာက္တြင္ အဆိုျပဳထားေသာ

ရားအေနျဖင့္ ဆိုးက်ဳိးတို႔ကို ရင္ဆိုင္

ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေဒသခံလူထုတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးဦတည္ခ်က္ႏွင့္ ဆႏၵတို႔ကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊နားေထာင္ျခင္းမရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။
လတ္တေလာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာနည္းပါးသည့္ ျပည္နယ္အစိုးရ
အေနျဖင့္

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

ဒုကၡဆင္းရဲေပါင္းစံုကို

ေနထိုင္ေသာ

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္

ခံစားေနရသည့္အေျခအေနကို

အေျဖရွာႏိုင္ရန္

အတြက္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းရန္ဖိအားေပးခံရသည္။
သယံဇာတပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသခံအစိုးရတို႔မွ

အမွန္တကယ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ အာဏာရွိမည္ဆိုပါက ေဒသတြင္း
ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္

သဘာ၀သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (EITI) စသည့္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ယႏၱရားမ်ဳိးကို
အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေဒသခံ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္
နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူထုအေနျဖင့္ အထက္ပါ ကာကြယ္ေရး
ယႏၱရားတခုရွိလာေသာ္လည္း

သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတြင္းျပဌာန္းထားေသာ တရားမမွ်တမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္မည္မဟုတ္
ပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမရွိပါက ေဒသတြင္း
အကာအကြယ္ေပးေရး

ယႏၱရားရွိေသာ္လည္း

~

~

၄င္း

ရားကို

ျပည္နယ္

KDNG

အစိုးရမ်ားႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္

အေန

အထားမရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

(ဃ) လြတ္လပ္စြာ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ဖလွယ္ခြင့္တို႔ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ ျခယ္ျခင္း
EITI
ေသေသခ်ာခ်ာ
လႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္
အေနျဖင့္

အေနျဖင့္

၄င္းတို႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

လြတ္လပ္စြာ

သြားလာ

သတင္းဖလွယ္ခြင့္ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

စံုစမ္းျခင္း၊

ေဖာ္ျပျခင္းတို႔ကို

ကန္႔သတ္မႈမရွိပဲလတ
ြ ္လပ္စြာေရးသား ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္
လူထုေဟာေျပာပြမ
ဲ ်ား၊

ဖိုရမ္မ်ားတြင္
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ပါ၀င္ပူးေပါင္းခြင့္ရွိရမည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိစစ္ပမ
ြဲ ်ားျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ လြတ္လပ္စြာ
သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္သတင္းဖလွယ္ခြင့္ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္

အေနအထား

မရွိပါ။ ပိုၿပီးေအးခ်မ္းမႈ ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း လက္ရွိဗဟိုအစိုးရ၏
ဖြ႕ဲ စည္းမႈပံုစံအရစစ္တပ္၊
ေစာ္ကားမႈမ်ား၊

ရဲႏွင့္

အစိုးရအရာရွိမ်ားမွ

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို

ေႏွာင့္ယွက္

ျပဳလုပ္ေနသည့္အတြက္

၄င္း

လြတ္လပ္ခြင့္ တို႔မွာ အာမခံခ်က္မရွိ ျဖစ္ေနသည္။
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၁။ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္ရန္
“မတူညီကြျဲ ပားေသာ
အေျခခံဥပေဒ

(သို႔)

လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
ေဒသထြက္

သဘာ၀သယံဇာတ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အထူး
သျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျဖစ္ေပၚ
ေနေသာ

ပ႗ိပကၡတို႔ႏွင့္

ဆက္စပ္ၿပီးအဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ရန္

ေတာင္းဆို

ထားသည္။ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ယူမႈ အပိုင္းကို
ရွင္းလင္းစြာျပဳလုပ္ထားပါက လာဘ္စားမႈမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ၄င္းတို႔
စိတ္တိုင္း က်ျပဳမူလုပ္ ေဆာင္မႈ စသည့္အခြင့္အလမ္းတို႔ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံုတြင္ သယံဇာတႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ၄င္းအေၾကာင္းအရာ
ႏွစ္ခုစလံုးႏွင့္

သက္ဆိုင္၍

အာဏာပိုင္တို႔၏

၄င္းတို႔စိတ္တိုင္းက်

ျပဳမူ

ေဆာင္ရြက္ မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို အေသးစိတ္သတ္မွတ္
ထား

ေပးရန္မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။

ျခင္းျဖင့္

အျငင္းပြားစရာတို႔ကို

ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္

ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္

ထည့္သြင္းေရးသား

မူေဘာင္တစ္ခုကို

ဖန္တီး

ျခင္းႏွင့္ ဒြိဟျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး ေရွ႕တြင္
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ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာ ပ႗ိပကၡတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ ျပဳလုပ္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ
ပါတီတို႔အားရွင္းလင္းသည့္ အေနအထားကိုအခိုင္အမာ ျဖစ္ ေစသည္။
ဖြ႕ဲ စည္းပံုေျခခံဥပေဒအေနျဖင့္
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သတ္ၿပီး

ႏိုင္ငံေတာ္၏

ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ

16

သဘာ၀သယံဇာတ
အခြင့္အေရးေတြကို

ရွင္းလင္းစြာ ျပဌန္းရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ သဘာ၀သယံဇာတစီမံခေ
ြဲ ၀မႈ၊
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ လူမႈၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲ စည္းပံုကို အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြျဲ ခင္း (သို႔) ျပန္အစား
ထိုးျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖင့္ သယံဇာတႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အထူးသျဖင့္
ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာ ေကာက္ယူျခင္း စသည္တို႔ကို
ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင္ စစ္တပ္အား အရပ္သားအစိုးရ
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္

ထားရွိၿပီး

ျပည္နယ္အစိုးရကို

လံုးလံုးတိုက္ရိုက္

ေရြးေကာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီ
ခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လူနည္းစုတုိ႔၏ အသံုးစရိတ္ကို အလြယ္တကူ
ေျပာင္းလဲျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္။
(က) သယံဇာတနွင့္ပတ္သတ္ၿပီး

ကခ်င္ျပည္နယ္သည္

အျပည့္အ၀

ပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိသည္ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒတို႔တြင္ ေဖာ္ျပရမည္။
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သဘာ၀သယံဇာတပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရး
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါက ဗဟို၊ ျပည္နယ္
16

N. Haysom, S. Kane, Negotiating Natural Resources for Peace, 2009.

~

~

KDNG

ႏွင့္ ေဒသခံအစိုးရတို႔ၾကား ျပႆနာမ်ား ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ပ႗ိပကၡမ်ား
အသစ္တဖန္

ဆက္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ရွင္းလင္းစြာျပဳလုပ္ထားမွသာ
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားမွလည္း

ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးကို

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာတို႔ကို

ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး

စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွရန္အတြက္

စည္းရံုး

သိမ္းသြင္းႏိုင္မည္။ ထို႔အျပင္ လူထုဘ၀မ်ားမွာလည္း တိုးတက္ေသာ အဆင့္
အတန္းတို႔ျဖင့္ေနထိုင္ႏိုင္မည္။

၂၀၀၈

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု

အေျခခံဥပေဒတြင္

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခန္း ၁၊ အပုဒ္ ၃၇ (က) တြင္
ေဖာ္ျပထားခ်က္တို႔ကို

ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒတြင္

ေအာက္ပါ

ကဲ့သ႔ို ေျပာင္းလဲျပင္ ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊
ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏
ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူလူထုတို႔မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေျမအားလံုး၊
ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ
သယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔
ထုိ႔အျပင္

ကခ်င္ျပည္နယ္

ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ေအာက္ပါအေျခခံ သေဘာတရား တို႔ကို ထည့္သြင္းရမည္။
(၁) လူတိုင္းသည္ေျမယာႏွင့္ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္
အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးရွိရမည္။
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(၂) အကယ္၍ ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒအရ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို လူထုမွ
ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု

ေဖာ္ျပထားခ်က္ရွိပါ

ကေဒသခံလူထုအား

လံုးမွ အသံုးျပဳခြင့္ရွိရမည္။
(၃) ေဒသခံလူထုမ်ားမွ သဘာ၀သယံဇာတတို႔ကို တူးေဖာ္ထုတ္
လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးရမည္။
ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပ ထားခ်က္ သည္
ပ႗ိပကၡကို

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္မွန္

တစ္ခ်က္အေနျဖင့္

ေသာ္လည္း

မွတ္သားရန္မွာ

အေရးႀကီးေသာ

သယံဇာတတို႔ကို

အခြန္ဘ႑ာတို႔ကိုေကာက္ယူျခင္းစသည့္လုပ္ငန္း

အခ်က္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္

ရားတစ္ခုတည္ေထာင္

ရန္ ပို၍ အေရးပါသည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

သဘာ၀သယံ

ဇာတပစၥည္းမ်ားအေပၚ ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရန္
ခုခံေျပာဆိုရသည့္

ရႈေထာင့္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း

ပိုင္ဆိုင္မႈကို

သဘာ၀သယံဇာတအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ အခြန္ဘ႑ာတို႔ကို ခြေ
ဲ ၀ျခင္းႏွင့္
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္သေဘာထား နားလည္မႈလႊဲမွား
ၾကသည္။ 17
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ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ သယံဇာတတူးေဖၚေသာကုမၸဏႀီ

ီ

ေတာင္းဆိုျခင္း - ဖါးကန္႔ ၂၀၁၄

ခ။

ကခ်င္ျပည္နယ္အား

လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းအပါအ၀င္

သဘာ၀

သယံဇာတ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ျပည့္၀ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ဥပေဒ
ျပဳခြင့္ႏွင့္

အတည္ျပဳခြင့္အာဏာတို႔

ရွိရန္

ေသခ်ာေအာင္

ျပဳလုပ္

ေပးရမည္။
“သဘာ၀သယံဇာတဆိုင္ရာ

ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

အခြင့္အာဏာ သတ္မွတ္ခ်က္တို႔သည္ မည္သူက သဘာ၀
သယံဇာတဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေခါင္းပံုျဖတ္
အျမတ္ထုတ္သလဲ

စသည္တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး

ဥပေဒျပဳလုပ္

ျခင္း၊ စီမံျခင္းတို႔ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္။ ဤအခ်င္းအရာ
သည္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာထက္ပို၍ အေရး
ႀကီးၿပီး သဘာ၀သယံဇာတဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒ
ျပဳျခင္း၊

စည္းကမ္းသတ္မွတ္လိုက္နာျခင္းအာဏာစသည့္

အခြင့္အေရးတို႔ကို ကန္႔သတ္ေစျခင္း ႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈ စသည္
တို႔ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးေစသည္။” 18
18
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လတ္တေလာ အေနအထားတြင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
သည္အထက္ေအာက္စီးဆင္းမႈ
ကုမၸဏီအၾကားသာ

ျဖစ္ၿပီးေနျပည္ေတာ္

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။

အစိုးရႏွင့္စီးပြားေရး

ေဒသခံအစိုးရႏွင့္

လူထုတို ႔

သည္ ၄င္းလုပ္ငန္းေဆာင္တာတို႔တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ အခြင့္အေရးမရွိပါ။ ယခုကဲ့သို႔
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အက်ဳိးအျမတ္ထက္ဆိုးက်ဳိးႏွင့္ ထိခိုက္နာက်င္
မႈတို႔ကိုပိုမိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး ပ႗ိပကၡကိုဖန္တီးရာေရာက္သည္။ ေအာက္ေျခ မွအ
ထက္သို႔စီးဆင္းေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္သည္
ေနရာတြင္

ေဒသခံလူထုတို႔ကို

ဆက္စပ္ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ရေစၿပီး

ေဒသခံ

ျပည္သူတို႔အတြက္ ပိုမိုအက်ဴိးျဖစ္ ထြန္းေစသည္။
လူထုအေနျဖင့္

သဘာ၀သယံဇာတပစၥည္းတို႔ကို

၄င္းတို႔ကိုယ္

တိုင္စီမံခြင့္ မရရွိပါက ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားပိုမို ျဖစ္ေပၚေစသည့္အျပင္
ႏိုင္ငံ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လည္းထိခိုက္ေစ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကခ်င္ျပည္
နယ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သယံဇာတတို႔ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္
ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ေဒသခံအစိုးရႏွင့္ လူထုတို႔သည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
မႈတို႔တြင္ပါ၀င္ရမည္။

ေဒသဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပံုအရ

ေျမယာႏွင့္သဘာ၀

သယံဇာတတို႔ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာရွိပါကေဒသခံလူထုတို႔အား ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ခ်သည့္

အာဏာကို

ေဆာင္က်ဥ္းေပးျခင္းအားျဖင့္

လူနည္းစုတို႔ကို

ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“ပံုမွန္လုပ္ပိုင္ခြင့္
အေၾကာင္း

အာဏာျဖင့္
အရာမ်ားတြင္

မ်ားပါ၀င္သည္။
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊

သတ္မွတ္ထားေသာ
ေအာက္ပါ

အခ်က္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို
လိုင္စင္ခ်ဳပ္ဆို

ေပးျခင္း၊

အခြန္ႏွင့္

စစ္အစိုးရအား သစၥာ ေစာင့္သိ ျခင္း၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း
ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမွႈ
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ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ထားမႈ၊
သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရး ကြန္ယက္၊ အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ား၏
ဥပေဒ၊ သင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ အခြန္
ေကာက္ႏႈန္းသတ္မွတ္ ျခင္းႏွင့္အျခား သဘာ၀သယံဇာတ
အခန္းက႑

ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးကို

ကိစၥရပ္မဆိုအက်ဳံး၀င္ သည္။”

ထိခိုက္ေစေသာ

မည္သည့္

19

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ က႑ေတြကို
ဗဟိုႏွင့္

ျပည္နယ္အစိုးရၾကားခြထ
ဲ ား

ရန္လိုအပ္သည္။

ဥပမာ

သဘာ၀

ပတ္၀န္းက်င္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားခ်က္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္
အဆင့္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ သဘာ၀
သယံဇာတအေပၚ ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာကို ရွိေစသည္။
သို႔မွသာ သယံဇာတ တို႔ကို ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအေပၚ ဥပေဒ
ျပဌာန္းျခင္း၊ဥပေဒျပဳျခင္းတို႔ကို
ဆိုသည္ကို

မည္သူကျပဳလုပ္နိုင္သည့္စြမ္းရည္

အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္။

အခြင့္အေရးသည္

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္

ဤနည္းလမ္းျဖင့္

အခြင့္အေရးထက္

ရွိသလဲ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

ပိုၿပီးအေရးႀကီးသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီးဥပေဒျပဌာန္းျခင္း ႏွင့္
လိုက္နာေစျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္
အေရးႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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(ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုမွျပန္ကူးထည့္ရန္)
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား
စီးပြားေရးအင္ အားစုမ်ားကထုတ္ယူ သံုးစြျဲ ခင္းကို
ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ သည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းရမည္။

သုိ႔

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ားအား
စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားက ထုတ္ယူ သံုးစြျဲ ခင္းကို
ကြပ္ကႀဲ ကီးၾကပ္ ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းရမည္။

ပိုၿပီးတာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္…

ေယဘုယ်အားျဖင့္ျပည္နယ္ ႏွင့္ခရိုင္အစိုးရသို႔ အုပ္
ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ဥပေဒျပဌာန္းခြင့္တို႔ကို ခြေ
ဲ ၀ ထားျခင္း
အားျဖင့္

အစိုးရအေနျဖင့္

ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္

တာ၀န္ခံမႈအခန္းက႑ကို

ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္အျပင္

ျပည္နယ္၊

တိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကိဳက္ကို
ပိုၿပီး နားလည္အဆံုး အျဖတ္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္၊
ခရိုင္အာဏာပိုင္တို႔မွာ ၄င္းတို႔ျပည္နယ္သယံဇာတကို ပိုမိုတိုး
တက္ေအာင္လုပ္လိုသည့္
လက္ရွိထိန္းခ်ဳပ္ေနသည့္

စိတ္၀င္စားမႈမ်ဳိးရွိသည့္အတြက္
ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္

ျပည္နယ္

တစ္ခုတည္း၏တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ျပဳလုပ္လိုသည့္
စိတ္ပါ၀င္စား မႈမ်ဳိး ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
20
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N. Haysom, S. Kane, Negotiating Natural Resources for Peace, 2009.
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အာေခ်းသင္ခန္းစာမ်ား21
အာေခ်းနီးပ႗ိပကၡရဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုကေတာ့… ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔တ႔မ
ို ွ
ရရွိေသာ

အခြန္

အာေခ်းအေနျဖင့္

ဘ႑ာခြေ
ဲ ၀သံုးစြျဲ ခင္းကို
၇၀

ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ

စာအရ

ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

အျမတ္တို႔ကိုရရွိၿပီး

ဗဟိုမွ

၃၀

ရာခိုင္ႏႈန္းသာရရွိသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း သေဘာတူညီ ခ်က္တြင္ မည္သူက
သယံဇာတတို႔ကို

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မလဲ

စသည္ျဖင့္

အေသးစိတ္

ေဖာ္ျပထား

ခ်က္မ်ားမပါရွိသည့္ အတြက္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ အပိုင္းတြင္
ရႈပ္ေထြးမႈ မ်ား ျဖစ္ေစ သည္။

အာေခ်းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္အား

ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေပးသူ

လက္ရွိတြင္ အာေခ်း ျပည္နယ္၏ ဘုရင္ခံမွ သတိေဖာ္ေပးသည္မွာ သေဘာ
တူညီခ်က္ တြင္ “မည္သူက ဟိုက္ဒရိုကာဗြန္မွ ရရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္တို႔ကို
အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္းတို႔ျပဳလုပ္သလဲ (သို႔) လုပ္ငန္း အသစ္
စူးစမ္းရွာေဖြရန္အတြက္

ဘယ္သူက

လိုင္စင္ခ်ေပးသလဲ

စသည္တို႔ကို

ေျပာဆိုထားျခင္းမရွိပါ။ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ အာေခ်းအစိုးရၾကား သယံဇာတကို
ပူးတြဲ စီမံသြားရန္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ တကယ္ေတာ့
ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ တိက်မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ထား
သင့္သည္။”
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ

သဘာ၀သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

ေအာက္ပါ အေျခခံသေဘာတရား အတိုင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္…
(က) ျပည့္၀ေသာ

ဒီမိုကေရစီနည္းက်

ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ျပည္နယ္ရွိ
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ေရြးေကာက္ထားေသာ

ကခ်င္

သဘာ၀သယံဇာတတို႔ကို

A. Wennmann, J. Krause, Resource Wealth, Autonomy, and Peace in
Aceh, 2009

~

~

KDNG

ကိုယ္တိုင္စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း၊

ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း၊တရားစီရင္ေရးအာဏာ

ရွိျခင္း ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ အစိုးရတို႔ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာတို႔ကို
ကိုယ္စားလွယ္ေပးျခင္းတို႔ျပဳ လုပ္ခြင့္ရွိရမည္။
(ခ)

ျပည့္၀ေသာဒီမိုကေရစီနည္းက်ေရြးေကာက္ထားေသာကခ်င္ျပည္နယ္
အစိုးရအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ သဘာ၀သယံဇာတဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
ျခင္း အခြင့္အေရး ရွိရ မည္။

(ဂ)

ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအေနျဖင့္ တြင္းထြက္ သယံဇာတမ်ား
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္
လည္းေကာင္း

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး

စီမံကိန္းတို႔ကို

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း

စီမံျခင္းေသာ္
လုပ္ေဆာင္ခြင့္

မရွိပါ။ ကခ်င္ျပည္အစိုးရ အေနျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရကို အထက္ပါ ကိစၥႏွင့္
ပတ္သတ္ၿပီး

မွီခိုျခင္းမဟုတ္ပဲ

သေဘာတူညီခ်က္

အတိုင္း

ရပ္တည္ရန္ လိုအပ္သည္။
(ဃ) ျပည့္၀ေသာ

ဒီမိုကေရစီနည္းက်

ေရြးေကာက္ထားေသာ

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကို
အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္စီမံျခင္းအာဏာကို လက္ေအာက္
အရာရွိမ်ား ျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္(သို႔) ေဒသ အဆင့္ အစိုးရတို႔ကို
လက္ဆင့္ ကမ္းေပးသြားရမည္။
(င)

အဆင့္တိုင္းတြင္ရွိေသာ
ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး

အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္

ျပဌာန္းထားေသာ

အေျခအေနလိုအပ္

ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒပါ

အတိုင္း ေဒသခံျပည္ သူတို႔၏ သယံဇာတစီမံျခင္း

ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

အသိအမွတ္ျပဳရမည္။
(စ)

သယံဇာတစီမံျခင္း

အာဏာႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

အေသးစိတ္

ေဖာ္ျပထားခ်က္တို႔ကို ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္
ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတို႔တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထား ရမည္။

~

~

KDNG

ဂ.

ျပည္နယ္ထြက္သယံဇာတတို႔မွ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ယူခြင့္ အာဏာ
ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရတြင္ ရွိေစရန္ျပဳလုပ္ေပးရန္…
သဘာ၀သယံဇာတအသံုးျပဳျခင္းမွ အခြန္အေကာက္မ်ား၊အခြန္ဘ႑ာ

စသည္တို႔ကိုျပည့္၀ေသာဒီမိုကေရစီ
ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္

နည္းက်ေရြး

ေကာက္ယူ

ေကာက္ထား

ပိုင္ခြင့္ႏွင့္

ေသာ

လုပ္ငန္းေဆာင္

တာအဆင့္ဆင့္တို႔ကို ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ေသာ လူထုတို႔ကို ရွင္းလင္း
ျပတ္သားၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာရွင္းျပထားရန္ လိုအပ္သည္။ လူထုတို႕၏
ဆႏၵႏွင့္အညီ အခြန္ဘ႑ာတို႔ကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသခံအစိုးရမွ သံုးစြမ
ဲ ႈမ်ဳိး
မျပဳလုပ္ပါက ၄င္းအရာရွိတို႔အား မဲေပး၍

ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

“ျပည္ န ယ္ အ ေျခစိ ု က ္ အခြ န ္ အ ေကာက္ မ ်ား ေကာက္ ယ ူ ျ ခင္ း စနစ္ ၏
အေရးသာမႈ

အထူ း သျဖင္ ့

မတူ ည ီ က ြ ဲ ျ ပားေသာ

လူ မ ႈ အ သိ ု င ္ း အ၀ု ိ င ္ း အတြ က ္ ခရိ ု င ္ အ စိ ု း ရအား သယံ ဇ ာတ သံ ု း စြ ဲ မ ႈ မ ွ
အခြ န ္ ဘ ႑ာတိ ု ႔ က ိ ု
ျပည္ န ယ္ ႏ ွ င ္ ့

တိ ု က ္ ရ ိ ု က ္ ေ ကာက္ ယ ူ ခ ြ င ္ ့

ဗဟိ ု အ စိ ု း ရၾကား

နိ ု င ္ မ ည္ ျဖစ္ သ ည္ ။ ”

ေပးျခင္ း ျဖင္ ့

မယံ ု ၾ ကည္ ျ ခင္ း ကု ိ

ေရွ ာ င္ ရ ွ ာ း
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သဘာ၀သယံ ဇ ာတ ဆိ ု င ္ ရ ာအခြ န ္ ဘ ႑ာ အခြ င ္ ့ အ ေရးႏွ င ္ ့ ပတ္ သ က္ ၿ ပီ း
ေအာက္ ပ ါအေျခခံ သ ေဘာတရား အတိ ု င ္ း အေျခ ျပဳရမည္ ။
(က)

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရမွ သယံဇာတအသံုးျပဳျခင္း၊ တူးေဖာ္ထုတ္
လုပ္ျခင္းႏွင့္အျခား ဆက္စပ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမွ အခြန္
အေကာက္မ်ား၊

အက်ဳိးအျမတ္တို႔ကို

အခြ န ္ ဘ ႑ာေငြ အ မ်ားဆံ ု း ကိ ု
ျပဳရန္

ထားရွ ိ ၿ ပီ း

ေကာက္ယူရမည္။

ျပည္ န ယ္ အ တြ က ္

အသံ ု း

ျပည္ ေ ထာင္ စ ု အ စိ ု း ရအတြ က ္

လိ ု အ ပ္

ေသာအခြ န ္ ဘ ႑ာေငြ မ ်ားကိ ု အ ခ်ဳိ း က်ရာခိ ု င ္ ႏ ႈ န ္ း ျဖင္ ့ ခဲ ြ ေ ၀
ရမည္ ျ ဖစ္ သ ည္ ။
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N. Haysom, S. Kane, Negotiating Natural Resources for Peace, 2009

~

~

KDNG

(ခ)

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ

ေကာက္ယူရရွိေသာ

အခြန္ဘ ႑ာတို႔ကို

ေဒသအစိုးရအဆင္႕ဆင္႕သို႕ ခြဲေ၀သံုးစြရ
ဲ မည္23။ အစိုးရအဆင္႕
တိုင္းသည္

ျပည္သူလူထု

ထံမွ

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္

ထားေသာ အစိုးရျဖစ္ရမည္။
(ဂ)

ကခ်င္ျပည္နယ္

အစိုးရအေနျဖင့္

ေကာက္ယူရရွိေသာ

သယံဇာတ အခြန္မ်ားကို လူမႈဖူလံုေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး
ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတို႔ကို
ပံုစံထုတ္ျခင္း၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္

စီမံျခင္းတို ႔တြင္

အသံုးျပဳရမည္။
(ဃ)

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုေပးေသာ

အခြန္ဘ႑ာတို႔ကို

ရံပံုေငြ

“Equalization fund” အျဖစ္ ထားရွိၿပီး ၄င္းအခြန္ဘ႑ာတို႔ကို
မတိုးတက္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္
အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတို႔အတြက္ စီစဥ္ေပးရမည္။
ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္တို႔သည္
အခြန္ဘ႑ာ

တို႔ကို

သဘာ၀သယံဇာတမွ

ေကာက္ယူသိမ္းဆည္းျခင္း၊

ရရွိေသာ

ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းတို႔
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အက်ဳံး၀င္ သည္။
(က)

၄င္းေဒသအတြင္း

ေနထုိင္ေသာ

ျပည္သူမ်ားအတြက္

သဘာ၀

သယံဇာတတို႔ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတို႔မွ
ရရွိ ေသာ အက်ုိဳးအျမတ္တို႔ကို ရွရွိ ရမည္။
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KDNG

(ခ)

ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္တို႔ကို ျပည္သူလူထု၏ စီးပြားေရး အတြက္
ပံ႔ပိုးကူညီေပးၿပီး ၄င္းတို႔၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးနိုင္ရမည္။

(ဂ)

အျမတ္ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား ထံသို႔
မေရာက္ရွိေစရပါ။

(ဃ) ေဒသခံလူထုတို႔ကို လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဖန္တီးေပးရမည္။ သင္တန္း ႏွင့္
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း တို႔ လမ္းဖြင့္ေပးထားရမည္။
(င)

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး
လစာသတ္မွတ္မႈ မ်ဳိးကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး
ရွင္သန္ရပ္တည္ရန္ အတြက္ လံုေလာက္ ရမည္။

ျပည္နယ္၊ တိုင္းတို႔၏ အဓိက ၀င္ေငြတို႔မွာ ဗဟိုအစိုးရမွတစ္ဆင့္လာသည္ျဖစ္ပါက
၄င္းတို႔အ ေနျဖင့္ ဆႏၵရွိသည့္အတိုင္း လြတ္လပ္စြာ သံုးစြခ
ဲ ြင့္ရွိပါသလား၊ အခြန္
ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ သံုးစြျဲ ခင္းကို ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ေဒသအဆင့္တင
ြ ္ ျဖစ္သင့္
သည္။

~

~

KDNG

(က)

ပ႗ိပကၡမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖာ္ေဆာင္ေရး

ကာလအတြင္း အႀကီးစားသယံဇာတတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး
စီမံကိန္းတို႔ကို ရပ္တန္႔ရန္…
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ
ပ႗ိပကၡတို႔

သဘာ၀သယံဇာတစီမံခြင့္

အဆံုးသတ္ရန္အတြက္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်ႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။

အဓိက

အခြင့္အေရးသည္

အေရးႀကီးေသာ

ႏိုင္ငံေရး

ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမခ်ႏိုင္ခင္

အႀကီးစား ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက နိုင္ငံေတာ္
အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နတ္ကိုင္ အဖြ႕ဲ အစည္းတို႔ၾကား ပ႗ိပကၡမ်ား
ပိုမိုျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ၿပီး လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း ၾကား ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္
သဘာ၀

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။

သယံဇာတ

ပစၥည္းမ်ားလည္း လ်င္ျမန္စြာကုန္ဆံုးသြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၅၀ ဟက္တာ
ထက္ ပိုႀကီးေသာ ေျမေနရာအက်ယ္အ၀န္း အပါအ၀င္ စီမံကိန္းအသစ္
အားလံုးကို ရပ္တန္႔ရမည္။
ယခုလက္ရွိအႀကီးစားေကာက္ပဲသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စက္ရံုတို ႔သည္
ဟူးေကာင္းက်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္တစ္၀ိုက္တြင္ တည္ေထာင္ထားသည္။

~

~

KDNG

ထို႔ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္သင့္ေသာ ေနရာမ်ားသတ္မွတ္
ထားခ်က္ေအာက္တြင္ သယံဇာတမ်ားအား ဆက္လက္ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္
ထုတ္မႈ မ်ားကိုဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ အဆိုပါေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္
ထုတ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားနိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပန္လည္
ျပဳျပင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ေသးမီွ အခ်ိန္တြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္ရမည့္ေနရာမ်ား

(သို႔)

ပန္းၿခံမ်ားသတ္မွတ္

တည္ေထာင္ျခင္းမ်ား

ရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႕ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေရးလုပ္ငန္းတြင္
ေဒသခံအစိုးရသာလွ်င္ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႕ခြဲ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုေျခခံဥေဒအသစ္ေအာက္တြင္လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖ
ာ္ေနေသာ စီမံကိန္းတို႔ကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရမည္။
(ခ) မည္သည့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ဳိးမွမရွိေသာ လူထုပါ၀င္မႈကို ခြင့္ျပဳေပးရန္
လူထုႏွင့္

လူထုအက်ဳိးျပဳအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအေနျဖင့္

သဘာ၀

သယံဇာတ သံုးစြမ
ဲ ႈႏွင့္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အသစ္ႏွင့္ျပဌာန္းထားေသာ
ဥေပေဒတို႔အားေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအခန္းက႑ကိုယူရန္မျဖစ္မေနလို
အပ္ သည္။
၁။

လူထုအက်ဳိးျပဳအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္

ေဒသခံျပည္သူတို႔မွ

၄င္းတို႔၏

အခြင့္အေရး တို႔ကို သိရွိနားလည္ေစရန္ အသိပညာေပးျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ေပးရန္
၂။

မီဒီယာႏွင့္အျခားေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး

အဖြ႔မ
ဲ ်ားအေနျဖင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေ၀မွ်ခြင့္ ေဖာ္ျပခြင့္
ရွိေစရန္
၃။

ေဒသခံလူထုတို႔အေနျဖင့္ အႀကီးစား သဘာ၀သယံဇာတ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး
စီမံကိန္းမ်ား

ျပဳလုပ္ရာတြင္

၄င္းတို႔၏

သေဘာထားမ်ားပါ၀င္

ရန္အတြက္ ဆႏၵသေဘာထားခံယူပက
ြဲ ို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည့္
အခြင့္ အေရးေပးရန္

~

~

KDNG

ကုမၸဏီႏွင့္အစိုးရမွ ေျမယာတို႔ကိုသိမ္းယူျခင္း၊ လူထုအေပၚ ေခါင္းပံု
ျဖတ္ျခင္း
ၾကည့္ပါက

(သို႔)

၄င္းတို႔၏

စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္

တစ္ခုတည္းကိုသာ

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာ

ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ခြင့္ရွိရမည္။

ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ၂၀၁၄

~

~

ဆိုခြင့္ႏွင့္

KDNG

အကာအကြယ္ေပးေရး ယႏၱရားရွိျခင္းျဖင့္ သတင္း အခ်က္ အလက္
မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ တတိယအုပ္စုမွ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ သယံဇာတ
တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာဖြ႕ံ ၿဖိဳေရးစီမံခ်က္တို႔အား

ေလ့လာေစာင့္

ၾကည့္ျခင္း ကို ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ကုမၸဏီတို႔မွ အာဏာအလႊဲ
သံုးစား

ျပဳလုပ္မႈတို႔ကို

ရားတို႔ကို

ကာကြယ္တားဆီးေပးႏိုင္သည္။

ေဒသခံလူထုတို႔မွ

ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္းၿပီး

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အပိုင္းတြင္
၄င္း

ရားတို႔အေနျဖင့္

ရွိလာေသာ

ပါ၀င္ခြင့္ရွိရမည္။

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္

လုပ္ငန္း
ထို႔အျပင္

လြတ္လပ္ၿပီး

အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ တရားေရးစနစ္ႏွင့္ မီဒီယာတို႔ကို လိုအပ္သည္။
အကာအကြယ္ေပးေရး ယႏၱရားသည္ ေရးဆြဲထားေသာ ဖြ႕ဲ စည္းပံု
အေျခခံဥေပဒ အသက္၀င္လာသည္ ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသ
ဆိုင္ရာ ဥေပေဒမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ
ကခ်င္ျပည္လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ သဘာ၀သယံဇာတ ကိစၥရပ္မ်ားကို
ျပည္နယ္ အစိုးရ ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

~

~

KDNG

၁။

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္:

။

သဘာ၀သယံဇာတ

တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း
သေဘာတူညီ

ခ်က္စာခ်ဳပ္ေတြကို

25

လူထုၾကား

ရနိုင္မည့္အေနအထား

မ်ဳိးစီစဥ္ထားရမည္။
(က) လူထုရဲ့ အျမင္သေဘာထားေတြကို ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း တဲ့စာခ်ဳပ္တြင္
ထည့္သြင္း ႏိုင္ရန္ ယႏၱရားရွိရမည္။ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးကုမၸဏီႏွင့္
ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္ စသျဖင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။
(ခ)

ေဒသခံလူထု အေနျဖင့္ ရရွိမည့္အက်ဳိးရလဒ္

တို႔ကို စာခ်ဳပ္တြင္

ထည့္သြင္းထားရ မည္။
(ဂ)

ေကာက္ယူရရွိသည့္
အတြက္

အခြန္တို႔ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး

မည္မွ်အသံုးျပဳသလဲ၊

စသျဖင့္

ေဒသခံ

လူထုတို႔

အခြန္ဘ႑ာတို႔ကို

စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းရမည္။
(ဃ) စာခ်ဳပ္တြင္ေဒသခံျပည္သူလူထုတို႔၏

ဆံုးရႈံးမႈအေပၚ

မည္မွ်

ေလ်ာ္ေၾကး ျပန္ရ သလဲ။ စသည္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ ထဲတြင္ ထည့္ရမည္။
(င)

စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ ႏွင့္ လူမႈအက်ဳိး စီးပြား
ကို ထိခိုက္ေစ ေသာ ကိစၥရပ္တို႔ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ ေပးေဆာင္
ေနေသာ ေငြေၾကးတို႔ အတြက္ ထည့္သြင္း ရမည္။

(စ)

အစိုးရဌာနမ်ား (သို႔) ကုမၸဏီတို႔မွ ေဒသခံလူထုအား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း
(သို႔)

အတငအဓမၼသေဘာတူညီခ်က္

တို႔တြင္

လက္မွတ္ေရးထိုး

ခိုင္းျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္သည္မ်ား ေတြ႔ရွိပါက အျပစ္ေပးအေရးယူ
ခံရမည္။
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(ဆ) လက္ရွိသတ္မွတ္ထားေသာ

စံတန္ဖိုးႏွင့္

အနာဂတ္

၀င္ေငြနစ္နာ

ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအရ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးသြားေသာ ပိုင္ဆိုင္ ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္မ်ား
ကို ေလ်ာ္ေပးရမည္။
(ဇ)

စာခ်ဳပ္ထဲတြင္

ပ်က္စီးဆံုးရႈံးသြားေသာ

ေျမယာမ်ားႏွင္ ႔

သဘာ၀

ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ရန္ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ကို
ထည့္သြင္းရမည္။
၂။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ: ။ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးသြားပါက ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလည္းမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ဆင္းရဲသူ၊
ခ်မ္းသာသူ၊

ပညာတက္သူ၊

မတတ္သူအားလံုးမွာ

ေနထိုင္ရာ

ေနရာလိုအပ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အားလံုး
မွီခိုေနရျခင္းျဖစ္သည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ ေပးေရး
ဥပေဒတရပ္ကို

ေရးဆြၿဲ ပီး

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

မပ်က္စီးေစရန္

ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကို ေဆာင္ရြက္
ေနေသာ သူမ်ားမွ ပ်က္စီးသြားေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို နဂိုအတိုင္း
ျပန္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။
၃။ ေျမယာမူ၀ါဒ ။ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမယာမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာခ်ဳပ္စာတမ္း
အျဖစ္ျပဳလုပ္ထားရမည္။

ျမယာပိုင္

ဆိုင္မႈ၊

ေျမယာစီမံခန္ ႔ခမ
ြဲ ႈ၊

ေျမယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခိုင္မာတိက်ေသာ ဥပေဒအျဖစ္ေရးသား
ထားရမည္။ သဘာ၀သယံဇာတဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို ေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္
အနာဂတ္ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ေရးသားထားရမည္။
၄။

လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

အကဲျဖတ္ျခင္း

(SEIA)

။

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

သဘာ၀သယံဇတတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး

စီမံကိန္းမ်ားမစတင္မီ ႏိုင္ငံတကာအုပ္စုမ်ားမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈ
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

သုေတသနျပဳစုျခင္း

တို႔ကို

ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ သုေတသနစာတမ္းသည္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အတည္

~

~
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မျပဳခင္ အမ်ားျပည္သူအၾကား လက္လွမ္းမွီရမည္။ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ား
(သို႔)

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ

သုေတသနျပဳစုမႈထဲတြင္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

အမ်ားျပည္သူတို႔၏

ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္

အႀကံျပဳခ်က္

တို႔ကို

ထည့္သြင္းခြင့္ရွိသည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးရမည္။
၅။ သဘာ၀သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (EITI)
။

ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္

အစိုးရႏွင့္

ကုမ ၸဏီတို႔ကို

ေလ့လာ

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။ သို႔မွသာ ဖံုးကြယ္ျခင္းမရွိပဲ ျပည့္၀ေသာ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရမည္။ ၄င္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔သည္ ျပည္နယ္အဆင့္
စီမံျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းအာဏာတုိ႔ ရွိရမည္။ ေဒသခံလူထု ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ပါ၀င္ခြင့္ေပးရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက EITI သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွလြၿဲ ပီး
ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ မည္သည့္အခန္းက႑
၆။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

ရွိမည္မဟုတ္ပါ။

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ

သစ္ေတာဥပေဒ

အတည္ျပဳျခင္း (FLEGT) ။ ႏိုင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတခုျဖစ္သည့္
FLEGT

အေနျဖင့္

တာ:ဆီးႏိုင္ရန္

သစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး

ျမန္မာျပည္အေနအထားအတြက္

ထိထိေရာက္ေရာက္
အထူးစဥ္းစားခ်က္မ်ား

ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ အခ်ဳိ႕ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားမ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈရွိေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ အေနအထားတြင္ “ဥပေဒႏွင့္
ဆန္႔က်င္သည္” ဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ မရွင္းလင္းေပ။ လက္တေလာတြင္
၄င္းသက္ဆိုင္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို “ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္”
ဆိုသည့္ အမ်ဳိးအစားထဲတြင္ တြန္းပို႔ရန္အတြက္ ကခ်င္ေဒသခံလူထုတို႔တြင္
သဘာ၀သယံဇာတစီမံျခင္းတို႔တြင္ ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ ဆံုျဖတ္ခ်က္ ခ်ျခင္းတို႔ကို
ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္

ဥပေဒဆိုင္ရာ

စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္

အခြင့္အေရးမရွိပါ။

ခရိုနီတို႔မွာ

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္

တၿပိဳင္တည္းတြင္
စစ္တပ္တို႔ကို

ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္အတြက္ သစ္မ်ားျဖတ္ရန္အတြက္ တရား၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
ရွိေနသည္။

~

~
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အႀကီးဆံုး ဟူးေကာင္းက်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအလယ္တြင္
တရား၀င္ ဧက ၂၀၀,၀၀၀ ရွိအႀကီးစား ေကာက္ပဲသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရး

~

~

KDNG

ယေန႔တြင္ အဓိကျပႆနာကို အေျဖရွာရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကား
တြင္ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲဆိုသည္ကိုရွာ ေဖြရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
အမွားမ်ားကို သမိုင္းထဲမွ ေလ့လာသင္ခန္းစာယူရမည္ျဖစ္သည္။ သို ႔မွသာ
ထပ္ခါထပ္ခါ

၄င္းအမွားတို႔ကို

ပတ္သက္သည့္
မ်ဳိးဆက္သစ္

မျပဳလုပ္မိမည္ျဖစ္သည္။

မူ၀ါဒတို႔သည္
တို႔အတြက္

လူထု၏

လက္ထဲတြင္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး

ေရရွည္ခိုင္မာသည့္

ဖံြ႕ၿဖိဳးမ်ဳိးကို

စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ
သဘာ၀သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးႏွင့္
ထားေသာ

ပတ္သက္ၿပီး

ဦးစားေပး

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာက

ခ်မွတ္

က်င့္သံုးရမည္။

သို႔ေသာ္လည္း

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

ေဒသခံ

ျပည္သူလူထု

စံသတ္မွတ္ခ်က္တို႔ႏွင့္အညီ

ဖြံ႕ၿဖိဳေရးႏွင့္

တို႔၏အခြင့္အေရးသည္

မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္အတြက္

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုတို႔တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြရ
ဲ မည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္

သဘာ၀သယံဇာတ

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာေပၚလဆီ

မူ၀ါဒ စာတမ္းပါ။ ကခ်င္လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ကြန္ယက္အဖြ႕ဲ မွ ျပဳစုသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁။ ေရရွည္တည္တံေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးသို႔ခ်ဥ္းကပ္ရန္ လမ္းညႊန္
သည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား
သဘာ၀သယံဇာတမ်ားတြင္

ေျမ၊

အပင္မ်ား၊

မ်ဳိးစံု၊

ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္၊ ေရေအာက္၊ ျမစ္မ်ား၊ အင္းအိုင္မ်ား၊ သမုဒၵရာေအာက္ရွိ
တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ား၊ ငွက္မ်ား၊ ငါးမ်ား၊ အဂါၤအစိတ္

~

~
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အပိုင္းမ်ား၊
ေနထိုင္ရာ

၄င္းအစိတ္အပိုင္းပစၥည္းမ်ား၊
ေနရာတို႔တြင္

ေတြ႕ရေသာ

ပိုးမႊားမ်ားစသျဖင့္
အရာအားလံုးကို

လူမ်ား

ဆိုလိုသည္။

အထက္ေဖၚျပပါ သဘာ၀သယံဇာတ တို႔သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
သတၱေလာကတြင္

တည္ရွိေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။

သီးျခားတည္ရွိ၍မရပါ။

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုပ်က္စီးပါက

၄င္းတို႔သည္
အျခားအစိတ္

အပိုင္း တို႔တြင္ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိႏိုင္သည္။ ထိုနည္းတူပင္
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုမွ

အားေကာင္းလာမည္ဆိုပါက

အမ်ဳိးအစားတို႔မွာလည္း

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္သည္။

အျခားေသာ
ထို႔ေၾကာင့္

ေဒသတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ
တို႔မွာ

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္

အျပန္အလွန္

အခ်င္းခ်င္း

အမွီသဟဲျပဳမႈရွိၾကသည္။

သဘာ၀

ဆက္ႏြယ္မႈ၊

သယံဇာတစီမံျခင္းႏွင့္
ဆိုပါက

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတို႔

ေရတိုအတြက္သာ

မဟုတ္ပဲ

ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။

~

~

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

ေရရွည္အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ပါ
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သယံဇာတမ်ားမတူးေဖာ္မီႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး

တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္အေကာင္အ ထည္

တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္

စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္ အထည္မေဖာ္မီ

ေဖာ္ျခင္းကာလအတြင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး

ထိခိုက္နာက်င္ျခင္း၊ အႏၱရယ္တို႔မွ

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

ေရရွည္အက်ဳိးရလဒ္

တားဆီကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ခံစား

အပိုင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ ျခင္း၊

အတြက္သံုးသပ္ ရန္ ႏွင့္

ရေသာသူမ်ားအားအေၾကာင္းၾကားျခင္း

တရားမွ်တမႈကိုေသခ်ာ ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကို

ကုမၸဏီမွ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး

ထိခိုက္မႈ မ်ား ကို ေျဖရွင္းရန္

တာဆီးရန္

လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ သိထား ေသာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္

ပ်က္စီးသြားေသာသဘာ၀

(သို႔) မသိႏိုင္ ေသာ ေရွ႕ အနာ ဂတ္ထိ ေဖာ္စဥ္အတြင္း ထိခိုက္နာ

ပတ္၀န္းက်င္အား နဂို

ခိုက္ပ်က္ စီးမႈ မ်ားကို တာ၀န္ခံ ရမည္။

က်င္မႈမ်ားကိုျပန္ လည္ျပင္ ဆင္ရန္

မူရင္း အတိုင္း

မည္သည့္ စီမံကိန္းမဆို လြတ္လပ္စြာ

(ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း အေကာင္ အထည္

ျပန္ျဖစ္ေစရန္ အျပည့္အ၀

ႀကိဳတင္ သတင္း ေပးျခင္း (FPIC) ကို

ေဖာ္ စဥ္ အတြင္း လူထု ဆီသို႔ အႏၱရယ္

ျပန္လည္

ေသခ်ာမႈရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ထား ရမည္။

ျဖစ္ေစ ေသာ အက်ဳိး သက္ေရာက္ မႈတို႕ကို အစားထိုးေပးရမည္။

အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေျဖရွင္းေပးရန္) ထိခိုက္နာ က်င္ မႈမ်ား

အမႈိက္မ်ား၊ အညစ္

စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ေဒသခံ လူထု

မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ က်ဴးလြန္သူ

အေၾကး တို႔ကို

တို႔အား အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈ ရွိေစ

တို႔ကို အျပစ္ေပးရန္ အတြက္ စီမံကိန္း

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ

မည့္ အေၾကာင္း အရာတို႔ကို

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ မႈကို

စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္

ရွင္းျပထားရမည္။

ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း၊ စည္းကမ္း

ရမည္။

သက္ေရာက္မႈရွိေသာ လူထု တို႔အား

လိုက္နာ ျခင္းတို႔ျပဳ လုပ္ရမည္။ မီဒီယာႏွင့္

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတို႔၏အက်ဳိးေက်းဇူး
ႏွင့္ အားနည္းခ်က္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

လြတ္လပ္ေသာလုပ္ ငန္းဌာနမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔
အစည္း မ်ားမွ လုပ္ငန္း စီမံကိန္း ေနရာ

သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားေပးရမည္။ မ်ားကို စံုးစမ္း စစ္ေဆး ခြင့္ ရွိရမည္။
ေဒသခံျပည္သူတို႔မွ အခ်က္ အလက္
မ်ား အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္
အတြက္

တစ္ခုရွိ ရမည္။ ဥပမာ။

စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ မေဖာ္ခင္
အခ်ိန္ကာလ တခု သတ္ မွတ္ေပးရ
မည္။
ေဒသခံလူထုတို႔အေနျဖင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စက္ရံုမ်ား
တည္ရွိျခင္းျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း
လုပ္ငန္းမ်ားဖန္တီး ေပးျခင္းႏွင့္စံတန္ဖိုးမ်ား
သတ္မွတ္ ထား ရမည္။
အခြန္အေကာက္မ်ား၊ အက်ဳိး

အျမတ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
စီမံကိန္း အတြက္ ၀ယ္ယူေသာ ေျမဧက ေငြစာရင္းတို႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္ သာ စြာ
ႏွင့္ သိမ္းယူေသာ (သို႔) ဖ်က္ဆီး
လူထုၾကားတြင္ ခ်ျပရမည္။
ခဲ့ေသာ အေဆာက္ အဦးမ်ား ႏွင့္
ပတ္သက္ ၿပီး ေဒသခံလူထု
တို႔မွ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ား
ႀကိဳတင္ရရွိရမည္။

ေဒသခံလူထုတို႔၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္
အသံုးျပဳေသာ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္
ထားေသာ အျမတ္မ်ားႏွင့္ ေငြပမာဏ
တို႔ကို လူထုၾကားတြင္ ခ်ျပရမည္။

~

~
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ဇာယား-၂။

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာမွ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္း
အျမစ္အေပၚ အာဏာခဲေ
ြ ၀ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္

ေဒသတြင္းဦးစားေပးမႈ

ေ၀ျခမ္း/ခဲေ
ြ ၀ ဦးစားေပးမႈ

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား-ႏိုင္ငံ႔
ပါလီမန္ က သတၱဳ
တြင္းႏွင့္ သယံ ဇာ
တမ်ား၊ ဟိုက္ဒရိုကာ
ဗြန္မ်ားကို ဥပေဒ
ျပဳေရးဌာနမွ ပါ၀င္
ေစသည္။ (အလံုးစံု
ဥပေဒျပဳေရးစာရင္း
အပိုင္း-၃၉)

ကေနဒါ- အစားမထုိုး
ႏုိုင္သည့္ သဘာ၀သယံဇာတ
မ်ားရွာေဖြ ျခင္း ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၊
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္
ေရး၊ အစား မထိုး ႏိုင္သည့္
အရာ မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ
အရင္းအျမစ္ မ်ားကို
စီမံကြပ္ကဲျခင္း ဆိုင္ရာ
ဥပေဒခ်မွတ္ရန္
ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ပါလီမံကို
အာဏာ ေပးထားသည္။

အီရတ္- အီရတ္ျပည္သူမ်ား
အတြက္ အမ်ားဆံုး အက်ဳိး
ခံစား ႏိုင္ရန္ အီရတ္ႏိုင္ငံ၏
ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕
ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ရာတြင္
ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ အတူ
ျပည္နယ္အစိုးရ မ်ားက
တာ၀န္ယူရမည္။
(ပုဒ္မ၊ ၁၁၂.၂)

ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံေတာ္လူထုအ
ဏာ (ဖက္ဒ ရယ္
အစိုးရ) သည္ သတၱဳ
တြင္း ႏွင့္ဟိုက္ဒရိုက္
ကာဗြန္မ်ားကို အုပ္
ခ်ဳပ္ျခင္း၊ စီမံခန္႕ခဲြ
ျခင္းတို႕ကိုတာ၀န္ယူ
ရသည္။ (ပုဒ္မ-၁၅၆)

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္
ေထာင္စု-ေစာ္ဘြားနယ္တစ္ခု
စီသည္ မိမိေဒသရွိ
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္
ဥစၥာဓနတို႕ကိုထိန္းခ်ဳပ္သည္။

ရုရွား-ရုရွားဖက္ဒေရး ရွင္းႏွင့္
ျပည္သူမ်ားသည္ ေျမ၊
သယံဇာတ၊ ေရအရင္း အျမစ္ႏွင့္
အျခားသဘာ၀ အရင္း အျမစ္
တို႕ကို သံုးစဲျြ ခင္း၊ စီမံခန္႕ခဲျြ ခင္း
ျပဳႏိုင္သလို သဘာ၀ ပတ္၀န္း
က်င္ကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရန္
အာဏာ ရွိသည္။ (ပုဒ္မ -၇၁.၁
C ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇၂.၁ E)

ဦးစားေပးမႈ

ဆူဒန္- အမ်ဳိးသားေရနံ
ေကာ္မီရွင္ (NPC) ကိုႏိုင္ငံ
ေတာ္အစိုးရ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား
ဆူဒန္ေတာင္ပိုင္း အစိုးရႏွင့္
ျပည္နယ္အစိုးရ မ်ားျဖင့္
ထူေထာင္ထား သည္။ NPC
သည္ ခ်မွတ္ ထားေသာလူထု
ေပၚ လစီ ကို အေကာင္ အထည္
ေဖာ္ရန္၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးနည္း ဗ်ဴဟာ
ခ်ရန္၊ ညွိႏိႈင္းျခင္း ႏွင့္ ေရနံကန္
ထရိုက္ အားလံုးကို အသိ
အမွတ္ျပဳ ျခင္းမ်ားကို တာ၀န္
ယူသည္။ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
နားလည္ မႈ သေဘာတူညီခ်က္၊
ဓနခဲေ
ြ ၀ေရးလုပ္ထံုး ပုဒ္မ-၃.၂)

~

~

ကဲျြ ပားခ်က္
အင္ဒိုနီးရွား-ေဒသ
ဆိုင္ရာ ေကာင္စီ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(ပါလီမန္အထက္
လြတ္ေတာ္) အား
သဘာ၀ အရင္း
အျမစ္ ႏွင့္တစ္ျခား
စီးပြား ေရးအရင္း
အျမစ္မ်ားကို စီမံ
ကြပ္ကဲရန္ဥပေဒ
ျပဳအာဏာ အပ္ေပး
ထားသည္။ (အခန္း
VII A 22 D)
အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရႏွင့္
အာေခ်းျပည္နယ္
အစိုးရ တို႕အၾကား
ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕
အရင္းအျမစ္ မ်ားကို
ပူးတဲစ
ြ ီမံခန္႕ခဲြရန္
အာေခ်းအစိုးရအေပၚ
၁၆၀၊ဥပေဒျပဳထား
သည္။(အပိုင္းပုဒ္မ ၅)
ပါပူ၀ါနယူးဂီနီသဘာ၀အရင္းအျမစ္
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္
ဥပေဒ အာဏာ
ေအာက္ တြင္ ပါ၀င္
သည္။ သဘာ၀ သယံ
ဇာတႏွင့္ ေျမယာ
အာဏာပိုင္မႈ၊ လုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္မႈတို႕ကို
ဘိုဂိန္းဗီးလားကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရထံ
လႊဲထားရန္။ ၄င္းသည္
လိုအပ္သလိုလုပ္ႏိုင္
သည္။
(ပုဒ္မ-၂၉၀.၂ zd)
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~

~
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~

~
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~

~

