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မာတိကာမာတိကာ
ေက်းဇူးတင္လႊာ          -   ၁ 

နိဒါန္း           -   ၂

၁။ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း         -   ၃

၂။ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္က ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း ျပႆနာစတင္ျဖစ္ ေပၚလာျခင္း   -   ၆

၃။ ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာမႈ         -   ၈

၄။ မူဝါဒလမ္းၫႊန္မႈ          - ၁၁

၅။ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျမယာအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ     - ၁၂

၆။ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ safe guard policy      - ၁၇

၇။ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္         - ၁၈

၈။ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္အား တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရန္     - ၂၀

    အဆိုျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

၉။ ေနာက္ဆက္တြဲ          - ၂၂

၁၀။ ကိုးကားခ်က္          - ၂၆



အတိုေကာက္ေ၀ါဟာရအတိုေကာက္ေ၀ါဟာရ

EIA  Environmental Impact Assessment

SIA  Social Impact Assessment 
FPIC  Free, Prior and Informed Consent

UNDRIP  United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

PPs  Political Party

EAOs  Ethnic Armed Organizations

CBO  Community-based Organization

CSO  Civil Society Organization

NGO  Non-governmental Organization

CLD  Community Land Department 



ေက်းဇူးတင္လြာေက်းဇူးတင္လြာ
ေရွးဦးစြာေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းခံရေသာ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုအခ်ိဳ႕၏ စိတ္အားထက္သန္မႈ   
ႏွင့္ တက္ႂကြစြာပံ့ပိုးပါဝင္ကူညီမႈကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ဤမူဝါဒအႀကံျပဳစာတမ္း 
ေရးသားျပဳစုေသာအခါ ပါဝင္ကူညီေပးၾကသည့္ ေျမပုံေရးဆြဲေပးၾကသူမ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္
ဓာတ္ပုံမ်ား႐ိုက္ကူးေပးေသာ ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ 
ပါဝင္ေရးသားကူညီသူမ်ားႏွင့္ အဘက္ဘက္မွ ပါဝင္အႀကံျပဳသူမ်ားအားလုံးကို  စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္ 
ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

စာဂ်ီး
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္အဖြဲ႔ - KDNG

၁



နိဒါန္းနိဒါန္း 
ကခ်ငေ္ဒသ၏ေျမယာမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ဤမူဝါဒအႀကံျပဳစာတမ္းသည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ၊ 
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္တို႔ကိုက်င့္သုံးရာ၌ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ႏွင့္ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုကို 
အဓိကထားမ်က္ႏွာမူေသာ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ေျမအသုံးခ်မႈစနစ္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္
နည္းမ်ား စည္းေႏွာင္အားရွိစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူဝါဒသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါသည္။
ထို႔အတူ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ရွိရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလက္ေတြ႕အသုံးခ်မည့္ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ခြဲျခားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အစိုးရမွ ေျမယာမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ ဤမူဝါဒ
အႀကံျပဳစာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို  တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ၍ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳက်င့္သုံး
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေနာင္တြင္ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာအျဖစ္
ဆိုးမ်ား ထပ္မံမႀကဳံေတြ႔ရေလေအာင္ ျပည္သူမ်ား၏ေျမယာမ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးသည့္ ေျမယာ
ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းလာႏိုင္ေစရန္အတြက္ရည္႐ြယ္၍ ဤမူဝါဒအႀကံျပဳစာတမ္းကို
ထုတ္ေဝရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယခင္ကတည္းကက်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ ကခ်င္ေဒသ 
ကခ်င္ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ (Kachin Customary Law) အား ျပန္လည္အသက္သြင္းႏိုင္ရန္
အထိ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 

ဤကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထု၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေျမယာအသုံးခ်မႈ မူဝါဒအႀကံျပဳစာတမ္း 
စာအုပ္ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္  ေျမသိမ္းယူျခင္းျပႆနာကို လက္ေတြ႔ႀကဳံေတြ႔ရေသာ ဟူးေကာင္း
ခ်ိဳင့္ဝမ္းေဒသ၊ ျမစ္ဆုံေဒသ၊ ပူတာအိုေဒသ၊ ခ်ီေဖြေဒသ၊ ေဆာ့ေလာ္ေဒသ၊ ဖားကန႔္ေဒသ၊ ဝိုင္းေမာ္
ေဒသ၊ ဗန္းေမာ္ေဒသမ်ားရွိ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး
ပြဲအႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းျဖင့္ ရရွိလာေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ပ
တ္သက္ေသာ သုေတသီမ်ား၏စာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ဝက္ဆိုဒ္မ်ားမွ ကိုးကားျခင္း၊ 
ေျမယာ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္အဖြဲ႔ (KDNG) ၏ (၁၀) 
ႏွစ္ေက်ာ္သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကိုအေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂



၁။ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း၁။ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း
ကခ်င္ ေဒသ၏သမိုင္းေၾကာင္းအရ ကခ်င္ေဒသအားလုံးနီးပါး (ပူတာအိုႏွင့္ Dureng ga မွလြဲ၍) 
သည္ ကခ်င္ဒူဝါမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိခဲ့ပါသည္။ ေျမယာမ်ားကိုခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္ လက္ 
ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ ကခ်င္ဒူဝါမ်ားအလိုဆႏၵအတိုင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကခ်င္ဒူဝါတို႔၏       
ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားသည္ နယ္ေျမအလိုက္ တိက်ေသာဧရိယာသတ္မွတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၾကပါသည္။ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နယ္ေျမလုပြဲဆိုသည္မွာ အင္မတန္ရွားပါးေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔၏ေျမယာ
ပိုင္ဆိုင္မႈအား ၿဗိတိသွ်တို႔သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္တြင္လည္း Kachin Hill-tribes Regulation, 1895 : 
Regulation No. 1 of 1895 ျဖင့္ ကခ်င္ဒူဝါမ်ား၏အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳကာ စိတ္ႀကိဳက္ 
ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ေျမယာအတြက္အခြန္ေဆာင္ရန္အတြက္သာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္  
မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။
ကခ်င္ဒူဝါမ်ား၏ နယ္ေျမပိုင္နက္ကို အတိအက်သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၎တို႔ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးနားလည္မႈအျဖစ္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ နယ္ေျမပိုင္နက္ကိုလည္း
အခ်င္းခ်င္းေလးစားၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ေရာက္လာေသာအခါ ကခ်င္ေဒသတစ္ခုလုံးအား 
တိုင္းတာကာ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ 
 

(၁) ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းႏွင့္ လူဦးေရ(၁) ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းႏွင့္ လူဦးေရ
ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္အက်ဆုံးျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္
ငံတို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနပါသည္။ ထို႔အတူ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္
နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တို႔ႏွင့္လည္းနယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာေဒသျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္
သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆုံးျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ၈၉,၀၃၉ ကီလိုမီတာ က်ယ္
ဝန္းကာ (၁၈) ၿမိဳ႕နယ္ ရွိပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္မွာျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ခန႔္မွန္းေျခ 
လူဦးေရ ၁.၄၄ သန္း (2011 HMIS) ရွိၿပီး လူဦးေရ၏ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ေနထိုင္ၾက၍ 
က်န္ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးတြင္ ဂ်ိန္းေဖာ၊ ေလာ္ေဝၚ၊ ဇိုင္ဝါး၊ လာခ်ိဒ္၊ လီဆူ၊ ရဝမ္ စသည့္မ်ိဳးႏြယ္စု
မ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အတူေနလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ေနထိုင္ၾကပါသည္။ 
၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးမတိုင္မီက လူဦးေရစာရင္းအား သုံးသပ္မည္ဆိုလ်င္ ကခ်င္ ၆၅ ရာခိုင္
ႏႈန္း (ဟူးေကာင္းတႏိုင္း၊ ေျမာက္ဖက္ႀတိဂံ ေဒသ၊ ပူတာအိုႏွင့္ေျမာက္ပိုင္း Duleng ေဒသမပါ)၊ ရွမ္း 
၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခားေသာနယ္ခံမဟုတ္ေသာတ႐ုတ္၊ ကုလား၊ ဗမာမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ကို 
ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ကခ်င္ေဒသအတြင္းေနထိုင္ေသာ 
ဗမာစကားေျပာသူမ်ားသည္ လူဦးေရ ၅၆၀၀ ခန႔္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ျမစ္ႀကီးနား- 
မႏၲေလး ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ပါဝင္သည့္ အင္းဒီယားလူမ်ိဳးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝန္းသိုေစာ္ဘြား
ေအာင္ျမတ္ႏွင့္ အတူလာေရာက္ခိုလႈံၾကသည့္ ဗမာစကားေျပာသူမ်ား၊ စတီးလ္ဘရားသား သစ္ထုတ္
လုပ္ေရးကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား အမ်ားစုျဖစ္သည္ဟုေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

၃



ကခ်င္ေဒသ၏ ဧရိယာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သည္ ေတာင္ေပၚေဒသဟု သတ္မွတ္၍ ရေပသည္။ 
ေတာင္တန္းေဒသ Kachin Hill ဟု ၿဗိတိသွ် အစိုးရမွ အမည္မည့္ေခၚခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါ
သည္။ ကခ်င္အမ်ားစုသည္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္အရေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ေျမျပန႔္ေနသူအမ်ားစုသည္ ေတာင္ေပၚ ေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာ ကခ်င္ဒူဝါႀကီးမ်ား
အား မျဖစ္မေနအခြန္ေဆာင္ၾကရသည္။ ျမစ္ႀကီးနားလြင္ျပင္၊ မိုးေကာင္း လြင္ျပင္ (ဥပမာအားျဖင့္ 
ေတာင္နီ၊ မင္းကုန္း၊ ပင္းေဘာ၊ နန္းမား၊ ဟိုပင္၊ အင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေျမျပန္႔ေနသူ အားလုံးသည္ 
ဇီးလဖိုင္ဒူဝါအား အခြန္ေဆာင္ၾကရသည္။)
 

(၂) အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း(၂) အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း
ေရွးယခင္က ကခ်င္ဌာေနေဒသခံမ်ားသည္ အဓိကအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ 
ဂ်ပ္ခုတ္လုပ္ငန္း၊ ပန္းပဲလုပ္ငန္း၊ လြယ္ပလိုင္းႏွင့္ ျခင္းေတာင္းယက္သည့္ လုပ္ငန္း၊ ေတာင္ယာလုပ္ 
ငန္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသည့္လုပ္ငန္း၊ စပါး၊ ေျပာင္းဖူး၊ ႏွမ္းကဲ့သို႔ေသာ ေရာေႏွာစိုက္ခင္းလုပ္ 
ငန္းမ်ား၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ယာခင္းလုပ္ငန္း၊  အမဲလိုက္သည့္လုပ္ငန္း၊ သား/ငါးဖမ္းသည့္လုပ္ငန္း၊ 
အိမ္တြင္းတိရစာၦန္ေမြးျမဴသည့္လုပ္ငန္း၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ေ႐ႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 
ပယင္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔သာမက ဝါဂြမ္းႏွင့္သဘာ၀ေပါက္ေရာက္ေသာေရာ္ဘာမ်ားအား 
တ႐ုတ္ႏွင့္ အႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

(၃) ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ(၃) ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ
ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္  ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားရွိၾကသူ
မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားထံ
လႊမ္းမိုးမႈလုံး၀မရွိသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေထာင္ကာအက၊ 
ကဗုံဒြမ္အက၊ ထုံးတမ္းဓေလ့ ႐ိုးရာသီခ်င္းမ်ားျဖစ္ေသာ ( Ningchyin ga, Shayaw Goi, ) စသျဖင့္
သီက်ဴးကခုန္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ မေနာင္ပြဲေတာ္ (The Great Dance) သည္ 
အာရွတြင္သာမက ကမာၻတြင္လည္းထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားပါသည္။ 

(၄) ေျမယာႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ကခ်င္ဓေလ့ထုံးတမ္းအရေျဖရွင္းပ(၄) ေျမယာႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ကခ်င္ဓေလ့ထုံးတမ္းအရေျဖရွင္းပံု 
၁၉၄၈ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္အထိ ကခ်င္ဒူဝါမ်ားက ၄င္းတို႔၏ 
ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲျခင္းမ်ားကို မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိခဲ့ပါသည္။ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံး
တမ္းမ်ားတြင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာက႑ 
တစ္ခုတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ကခ်င္ဒူဝါမ်ားတြင္  ၎တို႔၏ပိုင္နက္အသီးသီး သတ္မွတ္တည္ရွိ
ၾကၿပီးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၎တို႔၏ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားကို မိမိတို႔စိတ္တိုင္းက်စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾက
ပါသည္။ ကခ်င္ဒူဝါတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏သမီး၊ သားမက္ႏွင့္ ညီအစ္ကိုတို႔အား ေျမယာအေမြခြဲေဝေပး
သည့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းရွိသည္ႏွင့္အညီ ယင္းတို႔ကလည္း ခြဲေဝေပးသည့္အတိုင္းရယူခဲ့ၾကပါသည္။ 
ထိုသို႔ ကခ်င္ဒူဝါမ်ားကေျမယာအေမြခြဲေဝေပးသည့္အခါ တာဝန္ယူမႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈ (take responsi-
bility and accountability) ကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္ေျပာဆိုၿပီးေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကခ်င္ဒူဝါ

၄



တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေျမယာ က်ဴးေက်ာ္သည့္ျပႆနာမ်ားမွာ အလြန္ရွားပါးေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
ကခ်င္ဒူဝါမ်ားသည္ ၎တို႔၏ပိုင္နက္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္
အတြက္ ေျမယာမ်ား၊ လယ္ယာမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားကိုခြဲေဝေပးေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ကြၽဲ၊ ႏြား၊ 
ၾကက္၊ဝက္ စသည့္တိရိစာၦန္မ်ားသာမက အျခားသီးႏွံမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးၾကပါသည္။

(၅) ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမပံု(၅) ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမပံု

ေျမပံု - အင္တာနက္

၅



၂။ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္က ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း ၂။ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္က ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း 
    ျ    ျပႆနာစတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းပႆနာစတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း
၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ(၄)ရက္ေန႔အထိ ကခ်င္ဒူဝါမ်ားက ၄င္းတို႔၏ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားကို ၄င္းတို႔
ကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္စြာ စီမံပိုင္ခြင့္ရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ ဇန္နဝါရီ(၅)ရက္ေန႔မွစတင္ကာ တဆင့္က်
စီမံခန႔္ခြဲမႈ စတင္သည္ဟုဆိုလွ်င္မမွားေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ား ပါဝင္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္တန္းေဒသ ပေဒသ
ရာဇ္မ်ား၊ ေစာ္ဘြားမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ဒူဝါမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ စီမံခန႔္ခြဲပိုင္ခြင့္အားလုံး 
သိမ္းဆည္းခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ ၄င္းတို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားဆုံးရႈံးသြားသည္မွာ ယေန႔အထိပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေျမယာမ်ား စီမံပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဗဟိုအစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျပဌာန္းၿပီး တရားဝင္
သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေျမယာမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စီမံခန႔္ခြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ခုႏွစ္) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။ 

(၁) ပိုင္ဆိုင္မ(၁) ပိုင္ဆိုင္မႈ

 ၂၀၀၈ ဖ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၃၇။(က) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၃၇။(က) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ 
 ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္၊ ေလထုအတြင္းရွိ   ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္၊ ေလထုအတြင္းရွိ  
 သယံဇာတပစၥည္းအားလုံး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။  သယံဇာတပစၥည္းအားလုံး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ 

(၂)စီမံခန႔္ခြဲမႈ(၂)စီမံခန႔္ခြဲမႈ

 ထို႔အထို႔အတူပုဒ္မ ၃တူပုဒ္မ ၃၇။ (ခ)ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံပိုင္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား ၇။ (ခ)ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံပိုင္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား 
 စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားက ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းကို ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္  စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားက ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းကို ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္ 
 လိုအပ္သည့္ဥပေဒ ျပဌာန္းရမည္။ လိုအပ္သည့္ဥပေဒ ျပဌာန္းရမည္။
 
စသည္ျဖင့္ျပဌာန္းထားပါသည္။
ထို႔ျပင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန႔္ခြဲေရးဥပေဒႏွင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရမွ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ ထိုဥပေဒျပဌာန္းၿပီးေနာက္ 
ယင္းဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထုမ်ားလက္ရွိထားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေျမယာမ်ားအေပၚဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္
မႈကို လြန္စြာခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ေဝဖန္သံမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ထြက္
ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားကလည္း ကန႔္ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုံးစြန္ဆိုရ
မည္ဆိုလွ်င္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရွိရင္းစြဲလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္
႐ြက္လိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည့္အေျခအေနသို႔ 
ဆိုက္ေရာက္လာပါသည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲစဥ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားပင္ပါဝင္အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္မွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရမွေဆာင္႐ြက္သည့္
အမ်ိဳးသားေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္သည္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းယူရန္ 

၆



လမ္းေၾကာင္းမ်ားဖြင့္ေပးၿပီး ပဋိပကၡမ်ားပိုမိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အဆိုပါဥပေဒမ်ားတြင္ စက္မႈသီးႏွံမ်ား
ကို ႏွစ္သုံးဆယ္အငွားျဖင့္ အမ်ားဆုံးဧက ၃၀,၀၀၀ အထိ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္တမ္းတိုးႏိုင္ေျခရွိ
သည္။ ၎သည္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈအႏၲရာယ္ရွိသည့္ ရပ္႐ြာသစ္ေတာမ်ား၊ ဓေလ့ထုံး
တမ္းေျမယာမ်ား၊ ေရလမ္းႏွင့္စားက်က္ေျမမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ရပ္႐ြာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအရင္းအျမစ္မ်ားကို
လည္း ထိခိုက္ေစပါသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား 
(လုံးဝ) မရွိပါ။ သို႔ေသာ္တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အႀကီးစားေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားျမႇင့္တင္ရန္
ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ရန္သာရည္႐ြယ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ား၏လက္ရွိထား
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာေျမယာမ်ားကို ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ တိုင္း
ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သဟဇာတမျဖစ္ျခင္း၊ အဓိပၸာယ္မဲ့၍ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့
သို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ေဒသအတြင္း ေဒသခံနယ္ခံမ်ား၏ မူလလုပ္ကိုင္စား
ေသာက္ေနသည့္ ေတာင္ယာစပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ လုံးဝပ်က္သုဥ္းရသည့္အေျခအေနသို႔ပင္ 
က်ေရာက္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားမွ မိမိတို႔ေဒသရွိလူထု၏နစ္နာဆုံးရႈံးမႈ
မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ အုပ္စုငယ္မ်ားစုဖြဲ႔ၿပီး ေတာင္သူမ်ား၏နစ္နာမႈမ်ားအား ေမးျမန္းစုံစမ္းကာ 
လူထုအားအသိေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍ ေလ့လာရသည္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ
သည္။

၇



၃။ ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာမႈ၃။ ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာမႈ
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ခ႐ိုနီကမုၸဏီမ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တို႔၏ ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈမ်ား ႀကီးႀကီး
မားမားျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ဧရာဝတီျမစ္ဆုံေဒသႏွင့္ ပူတာအိုခ႐ိုင္ ေခါင္လန္ဖူးေဒသ၊ 
ခ်ီေဖြေဒသ၊ ေဆာ့ေလာ္ေဒသ၊ ခ်န္းေမာခူးေဒသ၊ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အဓိကအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေဒသမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

(၁) ဟူးေကာင္း ေဒသ(၁) ဟူးေကာင္း ေဒသ
ႏႈတ္သမိုင္းတဆင့္စကားမ်ားအရ  လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပါလီမန္ေခတ္ဦးႏုအစိုးရသည္ 
ဟူးေကာင္းလြင္ျပင္သို႔ ဗမာဦးေရငါးေသာင္းအား ေျမေနရာခ်ထားေပးရန္စီစဥ္ခဲ့သည္ဟု ေရွး
ကခ်င္လူႀကီးမ်ား ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခင္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးမၿငိမ္မသက္ျဖစ္
မႈေၾကာင့္ ၎၏အစီအစဥ္ကိုရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္KIOႏွင့္တပ္မေတာ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး(နဝတ)/ 
ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) အစိုးရတို႔ အာဏာရလာခ်ိန္တြင္ 
ယခင္ကဦးႏု၏ ဗမာလူမ်ိဳးလႊမ္းမိုးေရးစီမံကိန္းအား ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့ၾက
ပါသည္။၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ကခ်င္ေဒသႏွင့္ မိုင္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေဝးကြာေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခ
စိုက္ယုဇနကုမၼဏီကို ဘက္စုံစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း၊ သီးထပ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ စုစုေပါင္း 
ေျမဧက ၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ(အၿငိမ္းစား) လက္ထက္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။  ယုဇနကုမၸဏီသည္ 
လယ္ထြန္စက္မ်ား၊ ဘက္ဟိုးမ်ား ဘူဒိုဇာမ်ားစသည့္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားအသုံးျပဳ၍ ေဒသခံမ်ား၏
ေျမယာ၊ လယ္ယာမ်ား၊ ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀သစ္ေတာေျမမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကပါသည္။ ၎
လုပ္ရပ္သည္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ေျမယာကို အတင္းအဓမၼသိမ္းဆည္းျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း လီဒိုလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ရွိေက်း႐ြာမ်ား အထူးသျဖင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမလုပ္ကိုင္စား
ေသာက္ေနေသာ ကခ်င္ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ခ႐ိုနီမ်ားေပးသည့္ ဒုကၡေပါင္းစုံအား 
အလူးအလဲ ခံခဲ့ရေသာေဒသျဖစ္ပါသည္။

(၂) ျမစ္ဆုံ ေဒသ(၂) ျမစ္ဆုံ ေဒသ
ကခ်င္တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္ေဒသျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီျမစ္ဆုံေဒသတြင္ China 
Power Investment Corporation (CPI) မွ ဧရာမေရကာတာ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား
လည္းရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေရကာတာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားပိုင္ဆိုင္
ေသာ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ လယ္ယာေျမမ်ားကိုသိမ္းဆည္းခံရ၍ ေဒသခံမ်ား မိမိေနရပ္ကိုစြန႔္ခြာၿပီး 
ေအာင္ျမင္သာေက်း႐ြာသို႔ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ခိုင္းျခင္းခံခဲ့ရသူလူဦးေရ ၁၅,၀၀၀ ခန႔္ရွိ
ခဲ့ၾကပါသည္။

၈



(၃) ပူတာအို ေဒသ(၃) ပူတာအို ေဒသ
၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ UNESCO တို႔ပူးေပါင္း၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ပူတာအိုေဒသတြင္တည္ရွိ
ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏အျမင့္ဆုံးေတာင္ျဖစ္သည့္ ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ႀကီး၏အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ 
ေျမဧရိယာ ၁၄၇၃ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းသည့္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔အတူ (၂၀-၁၂-၂၀၂၀)ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္၍ ေခါင္လန္ဖူး 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခါကာဘိုရာဇီေဒသမ်ားတြင္ ေျမဧက(၃၀၀,၀၀၀)ေက်ာ္ကို Fortuna 
Metal Company အား သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရ၏ ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈေအာက္တြင္
သစ္ေတာမ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ားေနထိုင္ရာႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား၏အရင္းအျမစ္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးပစ္
ကာ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္ကိုျဖစ္ေစခဲ့သည့္အျပင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မေရမတြက္ႏိုင္
ေသာအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။

(၄) ခ်ီေဖြႏွင့္ ေဆာ့ေလာ္ေဒသ(၄) ခ်ီေဖြႏွင့္ ေဆာ့ေလာ္ေဒသ
ခ်ီေဖြႏွင့္ေဆာ့ေလာ္ေဒသသည္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေဒသပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ယခင္ကဖီေမာ၊ ေဂါ့လန္၊ ကန္ဖန္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္သူလူထု၏ႏွလုံးသားတြင္
ယေန႔တိုင္ ေက်နပ္မႈမရွိႏိုင္ေသးသည့္ ေဒသႀကီးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ ပါလီမန္ေခတ္ ဦးႏု ဦးေဆာင္ 
သည့္အစိုးရသည္ ဖီေမာ၊ေဂါ့လန္၊ကန္ဖန္ ေဒသကို တ႐ုတ္ျပည္ထံသို႔ လႊဲအပ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ၎
ေဒသမွေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသ တစ္ေနရာသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရၿပီး၊ ထိုေနရာ
ကို ဗိုလ္မႉးေအာင္ေက်း႐ြာဟု အမည္ေပးခဲ့ပါသည္။
ခ်ီေဖြႏွင့္ေဆာ့ေလာ္ေဒသတြင္ အီေမာဘြမ္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ Wildlife Conservation Society 
(WCS) ကို ေျမဧက (၁၃၁၇၄.၇၄) ေက်ာ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ ေငါ့ခ်န္းချမစ္တ
ေလွ်ာက္ ေရကာတာလ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း (၄) ခုကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီ China Power Investment Corpo-
ration (CPI)/ State Power Investment Corporation (SPIC) မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ 
ဖီေမာ၊ ေဂါ့လန္၊ ကန္ဖန္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ား တဖန္ျပန္လည္ မိမိေနရပ္စြန႔္ခြာရမည္ကို စိုးရိမ္
ေနၾကရပါသည္။

(၅) ဝိုင္းေမာ္ေဒသ(၅) ဝိုင္းေမာ္ေဒသ
ဝိုင္းေမာ္ေဒသတြင္ တ႐ုတ္တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းသည္ ဧက တစ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္
ဟု သတင္းမ်ားတြင္ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ အဆိုပါေျမဧရိယာသည္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားလက္
လွမ္းမမွီေသာ ေနရာေဒသမ်ားမပါဝင္ေသးေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ယင္းတစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္း
မ်ားသည္IDPs စစ္ေရွာင္ ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားကို သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ မူလသစ္ေတာ
ႀကိဳးဝိုင္းေျမဧရိယာအားခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းၿပီးတစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူလက
တည္းကတည္ရွိေနေသာသစ္ေတာႀကိဳဝိုင္းမ်ားအား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းမႈေၾကာင့္ေဂဟစနစ္ပ်က္စီး
ကာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားဆိုး႐ြားစြာျဖစ္ေပၚေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုတစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား
တြင္အသုံးျပဳေသာဓာတုေဗဒေဆးရည္မ်ားေၾကာင့္ မူလေျမမ်ားပ်က္စီးသည္သာမက ယင္းစိုက္ခင္း
မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားတြင္လည္း ေရာဂါေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားေနၾကရ

၉



သည္ကို မၾကာခဏၾကားသိေနရပါသည္။ အဆိုပါဓာတုေဆးရည္မ်ား ေျမႀကီးအတြင္းစီးဝင္သျဖင့္မူ
လေျမ၏အဖိုးတန္အာနိသင္မ်ားပ်က္စီးလွ်က္ရွိကာ အျခားေသာသီးႏွံပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္ လြန္စြာအ
ခက္အခဲျဖစ္လာသည္ကို ၾကားသိေနရပါသည္။

ပို၍ဆိုးသည္မွာ ၎စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္လာေရာက္ၾကသူမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
မဟုတ္ၾကဘဲ အျခားေဝးလံေသာရခိုင္ေဒသမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကကာ လူဦးေရအရလႊမ္းမိုး
ျခင္းခံရသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၌ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလူမႈဒုကၡျပႆနာမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္ကို 
ေတြ႕ရွိရသည္။ (ဥပမာ စိုက္ခင္းတြင္ လုပ္ငန္းကုန္ဆုံး ေသာအခါ မူရင္းေဒသသို႔ျပန္သြားျခင္းမျပဳဘဲ 
ဆက္လက္ေနထိုင္ျခင္း၊ ဒုစ႐ိုက္မ်ားေပါမ်ားလာျခင္း။) 

(၆) ဖားကန႔္ေက်ာက္စိမ္းေျမေဒသ(၆) ဖားကန႔္ေက်ာက္စိမ္းေျမေဒသ
ဖားကန႔္ေဒသအတြက္မွာမူ ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ဆိုဖြယ္ရာပင္မ
ရွိေတာ့ေခ်။ ကမာၻေပၚတြင္ႀကီးမားသည့္စက္ယႏၲရားအမ်ားဆုံး၊ လုပ္သားအင္အားအမ်ားဆုံးႏွင့္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာေဒသျဖစ္ေၾကာင္း ပေရာ္ဖက္ဆာကာရင္ဒီးန္းကေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ၄င္းက
ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္”တ႐ုတ္ျပည္၏ျမစ္ႀကီးသုံးသြယ္ ေရကာတာပေရာဂ်က္ထက္ပင္ ဆယ္ဆႀကီး
သည္ဟုဆိုေသာေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆုံးေသာ သတၱဳတြင္းျဖစ္သည္” ဟုဆိုပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္ႏွစ္ခန႔္က ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းတြင္ ဘက္ဟိုးႏွင့္ဘူဒိုဇာသက္
သက္ပင္(၂၀၀၀)ေက်ာ္၊ တန္(၄၀)/တန္(၈၀)ေျမသယ္သည့္ေျခာက္ဘီးကား(၄၀၀၀)ေက်ာ္ရွိ
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာတူးေဖာ္ေနၾကသျဖင့္ ေဂဟစ
နစ္ပ်က္စီးမႈမွာ ဧကသိန္းႏွင့္ခ်ီရွိေနခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္
သြင္းေသာ တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖိုးသည္ မီလီယံ (၅၀) ရွိသည္ဟုဆိုပါသည္။ 
၎တြင္ ေ႐ႊ၊ သစ္၊ ပယင္း၊ ေျမရွား သတၱဳမ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ (တ႐ုတ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
စာေစာင္အရသိရပါသည္။) ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Global Witness အဖြဲ႕မွထုတ္ေဝေသာအစီရင္ခံစာအရ 
“၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏ ဖားကန႔္ေဒသရွိေက်ာက္စိမ္းမွရရွိေသာဝင္ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၃၁.၅)ဘီ
လီယံရရွိခဲ့သည္။” ဟုေဖာ္ထုတ္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထိုမွ်ထုတ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ကခ်င္ဌာေနေဒ
သခံျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးျပဳမႈ တစ္စုံတစ္ရာမရွိေသာလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသာ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ 
ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထု၏ ေျမယာ၊ လယ္ယာ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ ေက်း႐ြာ၊ ေနအိမ္မ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ
အာဏာပိုင္မ်ားကအတင္း အဓမၼေျပာင္းေ႐ႊ႕ေစသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ နစ္နာသူမ်ားကိုအခ်ိဳ႕ေသာလုပ္
ငန္းရွင္မ်ားမွ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးေလ့ရွိေသာ္လည္း ယင္းေငြေၾကးမ်ားသည္ မေျပာပေလာက္ေသာ 
ေငြပမာဏကိုသာ နစ္နာသူမ်ားမွလက္ခံရရွိၾကပါသည္။ ထိုမွ်သာမက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္
ဆင္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ တိုက္ပြဲျဖစ္၍ ႐ြာသားမ်ား မိမိေနရပ္ကိုစြန႔္လႊတ္၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရ
ၿပီးဒုကၡေပါင္းမ်ိဳးစုံႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဖားကန႔္လူထုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၁၀



၄။ မူဝါဒလမ္းၫြန္မႈ၄။ မူဝါဒလမ္းၫြန္မႈ
(က) ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုျဖစသ္ည့္အညီ အေရးႀကီးဆုံးမွာ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုဦးစားေပး  
       (Kachin Native First) မူဝါဒျဖစ္ရမည္။

(ခ) ကခ်င္ဌာေနေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒကို   
     တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထုတ္ျပန္ႏိုင္ရမည္။(ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈ ဥပေဒျပဌာန္းရာတြင္ကခ်င္ဌာ
     ေနေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားကို အသိအမွတ္
     ျပဳ  ထည့္သြင္းျပဌာန္းရန္။)

(ဂ) မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဘဝလုံၿခဳံေရးကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရမည္။

(ဃ) သဘာဝသယံဇာတမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ လမ္းၫႊန္မူမ်ားခ်မွတ္ရမည္။ 

(င) ေျမယာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူဝါဒႏွင့္ ကိုက္ညီစြာေရးဆြဲ 
      ရမည္။ 

(စ) ေျမယာမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ စီမံခန႔္ခြဲပိုင္ခြင့္၊ 
     ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝေရရွည္တည္တံ့ခိုင္
     ၿမဲမႈ၏အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တုိ႔အေပၚ အေျခခံရမည္။ 

(ဆ) ေျမယာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္၊စံႏႈန္းမ်ားကို  
       အေျခခံရမည္။ 

(ဇ) ကခ်င္ျပည္နယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ မည္သည့္စီမံကိန္းမ်ားမဆို 
      ကခ်င္ဌာေနေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။   
 
(စ်) အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ပါက ကခ်င္ဌာေန
      ေဒသခံ လူထုႏွင့္ အလုံးစုံ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္၊ 

၁၁



၅။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသခံလူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျမယာအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ၅။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသခံလူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျမယာအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ
    (၅.၁)အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္    (၅.၁)အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

(က) ပိုင္ဆိုင္မႈ ။ ။  ကခ်င္ျပည(က) ပိုင္ဆိုင္မႈ ။ ။  ကခ်င္ျပည္နယ္ဌာေနေဒသခံလူထုသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ္နယ္ဌာေနေဒသခံလူထုသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ 
   ေျမထု၊ေလထု၊ ေရထုႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတအရင္းအျမစ္   ေျမထု၊ေလထု၊ ေရထုႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတအရင္းအျမစ္
   အားလုံး၏ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။   အားလုံး၏ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။

(ခ) စီမံခန္႔ခြဲမႈ ။ ။ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထု၏ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုသည္မွာ  (ခ) စီမံခန္႔ခြဲမႈ ။ ။ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထု၏ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုသည္မွာ  
   မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာေျမယာကိုမိမိကိုယ္တိုင္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ   မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာေျမယာကိုမိမိကိုယ္တိုင္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ
   ေျမကိုဆိုသည္။   ေျမကိုဆိုသည္။

(ဂ) ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္၊ 
     ေက်း႐ြာအလိုက္ထားရွိသည့္ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုပိုင္ဆိုင္ေသာေျမယာမ်ားအား စီမံအုပ္
     ခ်ဳပ္ေရးကို တာဝန္ယူဦးစီးေဆာင္႐ြက္ေသာ အဖြဲ႔ကိုဆိုသည္။

(ဃ) ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုသည္မွာ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္လိုက္နာက်င့္သုံးခဲ့ေသာကိစၥရပ္မ်ားကိုဆိုသည္။   
       ယင္းစကားရပ္တြင္ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမွ ေရးဆြဲအ
       တည္ျပဳသတ္မွတ္ထားေသာဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာစီမံခန႔္ခြဲျခင္းအျဖစ္ စီရင္ထုံးဖြဲ႕ထားသည့္
       လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။

(၅.၂) စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈ(၅.၂) စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈ 
(၅.၂.၁) သဘာဝသယံဇာတထုတ္ယူသုံးစြဲမႈႏွင့္ စီးပြာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္အျဖစ္ ေျမအသုံးခ်မည္ဆို
လွ်င္ ေဒသခံေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ၊ အစိုးရႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စသျဖင့္ သုံးပြင့္
ဆိုင္ သေဘာတူညီခ်က္ပါေသာလက္မွတ္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။ အကယ္၍ အဆိုပါအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
မွ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕က သေဘာတူညီမႈမရွိလွ်င္ ယင္းစာခ်ဳပ္သည္အလိုအေလ်ာက္ပ်က္ျပယ္သည္ဟုမွတ္ယူ
ရမည္။

ေဒသခံေျမယာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ

အစိုးရ

 စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္

သဘာဝသယံဇာတ
ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈႏွင့္ 
စီးပြာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္

၁၂



(၅.၃) အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ဘ႑ာေငြခြဲေဝျခင္း(၅.၃) အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ဘ႑ာေငြခြဲေဝျခင္း
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထေုျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမွ အခြန္စည္း
ၾကပ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားမွ်တေသာ အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ ထိုသို႔ေကာက္ယူရရွိ
ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ိဳးအစားမ်ားသတ္မွတ္၍ တရားမွ်တစြာခြဲေဝရယူၾကရမည္။ 
သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာေျမတြင္ေနထိုင္ေသာ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုအတြက္ ပထမဦး
စားေပးမွ်ေဝေပးရမည္။ ၄င္းတို႔၏ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရး စသည့္ လူမႈဘဝ ဖူလုံ
ရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။ 

(၅.၄) သတ္မွတ္ေျမအမ်ိဳးအစား ေျမအသုံးခ်မႈ(၅.၄) သတ္မွတ္ေျမအမ်ိဳးအစား ေျမအသုံးခ်မႈ
(က) ကုန္းေျမ ကုန္းေျမ - ဆိုသည္မွာ အသီးအႏွံစုိက္ပ်ိဳးမႈ( ေတာင္ယာစပါး၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ )၊ ႏွစ္ရွည္
       သီးႏွံပင္ ၊ စားသုံးႏိုင္ေသာသီးႏွံပင္၊ ႏွစ္ရွည္ပင္ႏွင့္ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ရန္
       လိုအပ္သည့္ အပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္၊ သဘာဝအေလ်ာက္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားေပါက္ေရာက္ႏိုင္
       သည့္ေျမကိုဆိုသည္။

(ခ)  လယ္ေျမ လယ္ေျမ - ဆိုသည္မွာစပါးအမ်ိဳးမ်ိဳးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ေျမကိုဆိုသည္။ ယင္းေျမတြင္  ရာသီေပၚ  
      သီးႏွံမ်ိဳးစုံစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ေျမႏွင့္ ေဒသသီးႏွံမ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးမ်ိဳးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ေျမမ်ားလည္း
      ပါဝင္ပါသည္။

(ဂ)   စားက်က္ေျမစားက်က္ေျမ - ဆိုသည္မွာအိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ား လြတ္လပ္စြာ
       က်က္စားႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္သည့္ေျမကိုဆိုသည္။ 

(ဃ) သုသာန္ေျမသုသာန္ေျမ - ဆိုသည္မွာ လူေသအေလာင္းအားေျမျမႇဳပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အုတ္ဂူသြင္းျခင္း   
       (သို႔မဟုတ္) မီးသၿဂႋဳဟ္ျခင္းေဆာင္႐ြက္ရေသာေျမေနရာကိုဆိုသည္။

(င)  ႐ြာေျမ ႐ြာေျမ - ဆိုသည္မွာ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာတြင္ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာအဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ လူေနအိမ္၊     
      ေဈး၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ အားကစားကြင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္၊ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးေပးခန္း၊ ခန္းမေဆာင္၊    
      အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး၊ အမ်ားသုံးေရကန္၊ စနစ္တက်သတ္မွတ္ထားသည့္ အက်ယ္အဝန္းရွိေသာလမ္း
      မ်ားပါဝင္သည့္ေျမကိုဆိုသည္။

(စ)  ဥယာဥ္ၿခံေျမဥယာဥ္ၿခံေျမ - ဆိုသည္မွာပန္းပင္မ်ားႏွင့္ စားသုံးႏိုင္ေသာႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္   
      သတ္မွတ္ထားသည့္ေျမကို ဆိုသည္။

(ဆ) ေျမႏုကြၽန္း  ေျမႏုကြၽန္း - ဆိုသည္မွာ အာလူး၊ မုံညႇင္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ စသည္ျဖင့္ ရာသီေပၚသီးႏွံမ်ား 
       စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ေျမကိုဆိုသည္။ ယင္းေျမတြင္ေရေအာက္သို႔ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ 
       ေရေၾကာင္း အေနအထား အရ ေျမသားႏွင့္ ပုံသ႑န္ေျပာင္းလဲသည့္ ခိုင္ၿမဲမႈမရွိေသာ
       ေျမလည္းပါဝင္သည္။

၁၃



(ဇ)   ေရေဝ၊ေရလဲ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးေနရာေရေဝ၊ေရလဲ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးေနရာ - ဆိုသည္မွာေရ၊ေရႏွင့္အတူ သယ္ေဆာင္လာ
        ေသာအနည္အႏွစ္မ်ား၊ အာဟာရမ်ား(nutrients) ႏွင့္ ဓာတုပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကို  ေခ်ာင္းႏွင့္ 
       ျမစ္မ်ားထဲသို႔စီးဆင္းေစႏိုင္သည့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာတစ္ခုကို ဆိုသည္။

(ဈ )  ဘုံေျမ   ဘုံေျမ - ဆိုသည္မွာ ျပတိုက္၊ မေနာင္ကြင္း၊လူမႈေရး၊က်န္းမာေရး၊ပညာေရးစသျဖင့္ 
        အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေျမမ်ားကိုဆိုသည္။

(ည) သမိုင္းအေမြအႏွစ္ေျမ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ေျမ - ဆိုသည္မွာအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားတည္ရွိ
       သည့္ အထင္ကရဘုံေျမကိုဆိုသည္။ ယင္းေျမတြင္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊အင္းအိုင္၊ သဘာ၀သစ္ေတာ၊ 
       ေတာေတာင္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

(တ) ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ - ဆိုသည္မွာမိ႐ိုးဖလာအရ ဘိုးေဘးအဆင့္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ပိုင္ဆိုင္လာ
       ေသာ ေျမကိုဆိုသည္။ 
(ထ) အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေနရာ - ဆိုသည္မွာ လမ္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား၊ 
       အိုင္စီတီ၊ ေရႏွင့္ မိလႅာအစရွိေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ 
       အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည့္ ေျမယာကိုဆိုသည္။

(ဓ)    သာသနာပိုင္ေျမသာသနာပိုင္ေျမ - ဆိုသည္မွာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအရ တည္ေဆာက္အသုံးျပဳသည့္ေျမကိုဆို 
        သည္။

(ဘ)  သားငါးထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ သားငါးထိန္းသိမ္းေရးဇုန္  - ဆိုသည္မွာသားငါးတိရိစာၦန္မ်ား မ်ိဳးသုဥ္းပ်က္စီးမႈမ်ားမရွိေစရန္ 
        ထိန္းသိမ္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေျမေနရာကိုဆိုသည္။

(မ)  သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးေနရာ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးေနရာ - ဆိုသည္မွာသားငွက္တိရိစာၦန္မ်ားမ်ိဳးသုဥ္းပ်က္စီးမႈမ်ား
        မရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေျမေနရာကိုဆိုသည္။

(ယ) ရတနာေျမ ရတနာေျမ - ဆိုသည္မွာသဘာ၀သယံဇာတတြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူသုံးစြဲေသာေျမကို  
        ဆိုသည္။

(ရ)  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေျမယာျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေျမယာ - ဆိုသည္မွာစစ္ပြဲေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊သဘာ၀
      ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ခုေၾကာင့္ဒုကၡရင္ဆိုင္ေနရသူ      
      တစ္စုံတစ္ဦး(သို႔မဟုတ္) လူအစု အဖြဲ႕အားတစ္ေနရာမွ အျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ရန္    
      ကူညီေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာမ်ားမွ ခ်ထားေပး   
      သည့္ေျမကိုဆိုသည္။

၁၄



(၆) ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသခံလူထု၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေျမအသုံးခ်မႈေျမပုံ(၆) ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသခံလူထု၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေျမအသုံးခ်မႈေျမပုံ

၁၅

Lawa Mare Mungding Htung Lai Lamu Ga Gawn Hkang Ginra



၁၆



၆။ ေျမယာမ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ (safe guard policy)၆။ ေျမယာမ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ (safe guard policy)
(၆.၁) ကခ်င္ဌာေနေဒသခံ၏ေျမယာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္
        ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအားလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္။
(က) ရပ္ကြက္၊ေက်း႐ြာအလိုက္ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ 
       ဖြဲ႔စည္းရမည္။

(ခ)  ဘာသာေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔မ်ားပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။

(ဂ)  ေရွးယခင္ကတည္းက က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္အသက္
       သြင္းရမည္။

(ဃ) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္(သို႔မဟုတ္)အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈဧရိယာမ်ားကို 
       သတ္မွတ္ရမည္။

(င) ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုမွလြဲ၍ အျခားျပင္ပမွလာေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို 
     ငွားရမ္းခြင့္သာ ရွိေစရမည္။

(စ) ေျမအသုံးခ်မႈ ေျမငွားရမ္းျခင္းကို အခ်ိန္ကာလ တိက်စြာသတ္မွတ္ရမည္။ 

(ဆ) ေျမအသုံးခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ (EIA)ႏွင့္ 
       လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ (SIA)လုပ္ငန္းစဥ္ကို အမွန္တကယ္ထိေရာက္စြာ 
       လုပ္ေဆာင္ရမည္။

(ဇ) သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္
     ရွိေစရမည္။

(စ်) ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိေစရမည္။

(ည) ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ FPIC -လြတ္လပ္စြာႀကိဳတင္အသိေပးသေဘာထားရယူျခင္းမ်ားကို    
        သက္ဆိုင္ရာမွ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

(ဋ) သက္ဆိုင္ရာမ်ားမွျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေသာအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္
      ရမည္။
 
(ဌ) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမွ 
     စီရင္ထုံးဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းနည္းလမ္းမ်ားအရ အျပစ္ေပးအေရး 
     ယူေဆာင္႐ြက္ရမည္။

၁၇



၇။ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၇။ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထ၏ုစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္အား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးမူေဘာင္အျဖစ္ 
    အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ 
    ထို႔ေနာက္ႏိုင္ငံေတာ္၏ေျမထု၊ေရထု၊ေလထုရွိ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ တြင္းထြက္သယံဇာတ  
    အပါအဝင္ ေက်း႐ြာဧရိယာအလိုက္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထု၏
    စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို  တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရ  
    မည္။ 

၂။ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထု၏ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ 
    ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ တိက်စြာေရးဆြဲေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒအသစ္ 
    ကို သက္ဆိုင္ရာေက်း႐ြာမ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားအလိုက္ ကခ်င္ေဒသခံလူထု၏ ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈ
    စနစ္ႏွင့္အညီ ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။
 
၃။ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုႏွင့္ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ကိုက်င့္သုံးသည့္ေက်း႐ြာမ်ားကို 

    သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိဘဲ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳရမည္။ 

 (က) လက္ေတြ႔က်ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း။ 
 (ခ) ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း၊ ေျမယာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 
                  ေက်း႐ြာဧရိယာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ 
 (ဂ) သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားကထုတ္ေပးသည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမယာဆိုင္ရာစာ႐ြက္
                  စာတမ္းမ်ားကို ႐ြာသူ/ ႐ြာသားမ်ားက ျငင္းပယ္ေနခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္  
                  မ်ားက ကခ်င္ဌာေနေဒသခံ လူထု၏ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္အား ၿခိမ္းေျခာက္
                  ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမျပဳရ။ 

၄။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထု၏ 
    ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္း က်င့္သုံးေနသည့္ ေက်း႐ြာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း 
    မျပဳရ။ 

၅။ ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ အဆင့္တိုင္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ 
 (က) ဌာေနအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လယ္ယာေျမကိုအေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္၊ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္  
                   ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရသည္။ 
 (ခ) UNDRIP ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရမည္။ 

၆။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (PPs) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs) တို႔သည္ 
    ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈကို လက္ေတြ႔က်င့္သုံးေနေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ CBO မ်ားအတြက္ 
    အသိအမွတ္ျပဳ ရပ္တည္ေပးရမည္။ 

၁၈



၇။ သက္ဆိုင္ရာ EAO မ်ားသည္ ေျမယာဆိုင္ရာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး တရားဝင္  
    ရရွိလာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။ 

၉။ CSO မ်ား၊ NGO မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အ
    စည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထု၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း
    ေျမယာဆိုင္ရာမူဝါဒကို ေရးဆြဲရန္အတြက္ အနီးကပ္ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါ  
    သည္။ 

၁၀။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ တျပည္လုံးတြင္ 
      အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ 

၁၁။ အေမြဆက္ခံထားေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာစနစ္အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ 
      ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

၁၉



၈။ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္အား တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရန္ ၈။ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္အား တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရန္ 
    အဆိုျပဳထ    အဆိုျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ ္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္နယ္အစိုးရအား တာဝန္ခံသည့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာဌာန-CLD ကို 
ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖင့္၊ ဤဌာနအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳအ
ဖြဲ႔တြင္ အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ CLD ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကခ်င္ေဒသခံလူထုမ်ား၏ ယဥ္
ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားကို သိရွိ နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ CLD ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား
ကို ေဒသႏၲရအစိုးရ၏ အာဏာပိုင္မွ ထုတ္ေပးရမည္။ အဆင့္ဆင့္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း
ရန္အတြက္ ေျမယာဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုလုံးကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ 

(၁) ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား (ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈဘုတ္အဖြဲ႔မ်ား၊ ေက်း႐ြာအုပ္စုေကာင္စီမ်ား၊
     ခ႐ိုင္ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ား)သည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာဦးစီးဌာန-    
     CLD၏စီမံခန႔္ခြဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္။ ဤအဆင့္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္မႈ
     ႏွင့္ထိေရာက္မႈကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ရပ္႐ြာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊   
     ရပ္႐ြာအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ CLD အာဏာပိုင္
     မ်ား စုေပါင္းၿပီး စီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို တရားဝင္ျပ
     ဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ျပဌာန္းသင့္သည္။ 

(၂) ဌာေနအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခန႔္ခြဲမႈအဆင့္   
     တြင္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။ ဌာေနအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ကိုလည္း အားေပးရ
     မည္။ 

(၃) ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ဌာန၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ 
      ပြင္းလင္းျမင္သာ၍ တသမတ္တည္းတည္ရွိရမည္။ ထို႔အတူ ယင္းဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္   
      သည့္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈရွိရ
      မည္။

(၄) ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာမ်ားကို အသုံးျပဳရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကခ်င္ဌာေန
     ေဒသခံလူထုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခန႔္ခြဲမႈ၏ မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆို ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္
     ျပဳခြင့္ႏွင့္ျငင္းပယ္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(၅) ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမဧရိယာမ်ားကို 
      တိုင္းတာၿပီး ဆက္စပ္လုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

၂၀



(၆) ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းလယ္ယာေျမမ်ားကို 
      ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္း လယ္ယာေျမ    
      မွတ္ပုံတင္ျခင္းအား စီမံခန႔္ခြဲရမည္။ 

(၇) ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ ေဒသခံမိသားစုမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ 
     ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမငွားခ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက္ ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္     
     ခ်က္ကို ခ်မွတ္ရမည္။ 

(၈) ေျမယာအသုံးျပဳရန္စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား
     ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

(၉) ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအစိုးရသည္ဓ ေလ့ထုံးတမ္းေျမယာအသုံးျပဳမႈႏွင့္စပ္
     လ်ဥ္း၍ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္စီမံခန႔္ခြဲၿပီး ဥပေဒေဖာက္
     ဖ်က္က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုလည္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ 

(၁၀) မည္သူမဆိုေျမအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

(၁၁) တရားေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားသည္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
       ေျဖရွင္းရာတြင္ အနီးကပ္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ 

(၁၂) အထက္မွေအာက္သို႔ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈတစ္ေလွ်ာက္ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ရွိေစရန္အတြက္ 
       တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္သည္ တိက်စြာလိုက္နာသင့္ၿပီး လက္ရွိတရားစီရင္ေရးယႏၲရားအား 
       ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆင့္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂၁



၉။ ေနာက္ဆက္တြဲ၉။ ေနာက္ဆက္တြဲ
(၁) ဌာေနတိုင္းရင္းသ(၁) ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသခံလူထု၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေျမယာအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ ားေဒသခံလူထု၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေျမယာအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ 
     အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ မွတ္တမ္းတင္ဇယား     အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ မွတ္တမ္းတင္ဇယား

၂၂

နံပတ္နံပတ္

၁

၂

 
၃

၄

၅

၆

၇

၈

ရက္စြဲရက္စြဲ

မတ္လ
၂၃-၂၄၊

၂၂

မတ္လ 
၂၆-၂၇၊ ၂၀၂၂

မတ္လ 
၂၈-၂၉၊ ၂၀၂၂

ဇြန္လ ၂၄-၂၅၊ 
၂၀၂၂

ဇူလိုင္လ 
၁-၂၊ ၂၀၂၂

ဇူလိုင္လ 
၁၂-၁၃၊ ၂၀၂၂

ဇူလိုင္လ 
၁၂-၁၃၊ ၂၀၂၂

ဩဂုတ္လ 
၂၉-၃၁၊ ၂၀၂၂

ရက္ေပါင္းရက္ေပါင္း

၂ ရက္

၂ ရက္

၂ ရက္

၂ ရက္

၂ ရက္

၂ ရက္

၂ ရက္

၃ ရက္

ေနရာေနရာ

ခြမ္ဆိုင္ယာန္ေက်း႐ြာ၊ 
ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္ဝွမ္း

ဒြမ္ဘန္ေက်း႐ြာ၊ 
ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း

ဝါရာဇြပ္ေက်း႐ြာ၊ 
ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း

မလိယာန္ေက်း႐ြာ၊ 
ျမစ္ဆုံေဒသ

က်ိန္ခရန္ေက်း႐ြာ၊ 
ျမစ္ဆုံေဒသ

တႏိုင္းၿမိဳ႕၊ 
ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း

ေက်ာင္းကုန္းေက်း႐ြာ၊ 
ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္ဝွမ္း

Amber Palace 
Hotel, Agape Hotel၊ 

ျမစ္ႀကီးနား၊
ကခ်င္ျပည္နယ္

က်ားက်ား

၄၀

၂၃

၃၅

၂၀

၃၀

၄၁

၂၅

၃၈

မမ

၃၇

၃၀

၁၄

၃၂

၃၈

၂၆

၁၅

၂၄

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္း

၇၇

၅၃

၄၉

၅၂

၆၈

၆၇

၄၀

၆၂

အေၾကာင္းအရာအေၾကာင္းအရာ

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္း ၂၅၂၂၅၂ ၂၁၆၂၁၆ ၄၆၈၄၆၈

ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသခံလူထု၏ ေျမယာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေျမယာအသုံးခ်မႈ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ 

(ဒြမ္ဘုံခ၊ လဝါး၊ လေဂါင္ႏွင့္ ခြမ္ဆိုင္ယာန္ ေက်း႐ြာ
မ်ားမွ ေတာင္သူမ်ား)

ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသခံလူထု၏ ေျမယာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေျမယာအသုံးခ်မႈ ဆိုင္ရာအလုပ္႐ုံ

ေဆြးေႏြးပြဲ (ဒြမ္ဘန္၊ မန္ပန္ႏွင့္ ေနာင္မီေက်း႐ြာမ်ား
မွေတာင္သူမ်ား)

ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသခံလူထု၏ ေျမယာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေျမယာအသုံးခ်မႈ ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံ
ေဆြးေႏြးပြဲ  (ဝါရာဇြပ္၊ ဘန္ေကာက္၊ ေအာင္ရာ၊ 

စံျပေက်းႏွင့္ ရွဒူးဇြပ္ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ား) 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသခံလူထု၏ ေျမယာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေျမယာအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံု

ေဆြးေႏြးပြဲ (လဘန္၊ ေနာင္ခ်ိန္း၊ အင္ေပါန္၊ ဟန္ေဂါ၊ 
အင္ဂန္၊ မလိယာန္၊ ခန္းဘူ၊ ခန္ယာန္ႏွင့္ ထြယ္ဆန္

ယာန္ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ား)

ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသခံလူထု၏ ေျမယာစီမံအုပ္
ခ်ဳပ္မႈ၊ ေျမယာအသုံးခ်မႈ ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး

ပြဲ (လမုံဇြပ္၊ အူဗစ္၊ အာလမ္၊ ဒြမ္ဂမ္၊ လုံဂါဇြပ္၊ 
က်ိန္ခရန္၊ ေအာင္ျမင္သာႏွင့္ တန္ဖရဲေက်း႐ြာမ်ားမွ 

ေတာင္သူမ်ား)

ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသခံလူထု၏ ေျမယာစီမံအုပ္
ခ်ဳပ္မႈ၊ ေျမယာအသုံးခ်မႈ ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး
ပြဲ (တိန္ေကာက္ေက်း႐ြာ၊ ေကာင္ရာေက်း႐ြာႏွင့္ 

တႏိုင္းၿမိဳ႕မွ ေတာင္သူမ်ား)

ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသခံလူထု၏ ေျမယာစီမံအုပ္
ခ်ဳပ္မႈ၊ ေျမယာအသုံးခ်မႈ ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး
ပြဲ (လမုံခ၊ ေက်ာင္းကုန္း၊ မေကာ၊ ပႏၷက္၊ ရွိန္လုံဂါး၊ 

လဂ်ားဘြမ္၊ တ႐ုံေက်း႐ြာႏွင့္ ရွိန္ေဗြယာန္ၿမိဳ႕မွ 
ေတာင္သူမ်ား)

ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသခံလူထု၏ ေျမယာစီမံအုပ္
ခ်ဳပ္မႈ၊ ေျမယာအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ 
ဖိုရမ္ (ပူတာအို၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ဟူးေကာင္း၊ ဖာကန႔္၊ 
ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာ၊ ပန္ဝါ၊ ဗန္ေမာ္၊ မိုးေမာက္၊ မန္စီ

ႏွင့္ ေ႐ႊကူမွ ေဒသခံမ်ား)
 



(၂) ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း(၂) ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ကခ်င္ဌာေနေဒသခံလူထု၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေျမအသုံးခ်မႈ 
မူဝါဒေဆြးေႏြးပြဲ ဖိုရမ္

၂၃



မလိယန္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ

တႏိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ

၂၄



ျမစ္ဆုံေဒသ က်ိန္ခရန္ေက်း႐ြာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းကုန္းေက်း႐ြာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ

၂၅
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- လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း

- ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳျခင္း
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