အပိုငး္

၆

ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္ာႏင့္

ျမန္မမ့ ၿငိမ္းခ မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္

ဤသင္ရးို အမး

အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္းာႏင့္အတူ ပါေမမကၡ
Paul A. R. Hobson ာႏင့္
ေအမက္ပါပုဂဳိလ္မ မးမ ေရးဆြဲျပဳစုုထမးပါသည္။
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

ဤသင္ရိုးအမး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီမ
တဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ ပံ့ပိုးေပးထမးပါသည္။ သင္႐ွိိုးတင္
ပါဝင္ေသမ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္း၏
အမေဘမ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီ
(သို ့မဟုတ္) အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏

သေဘမထမးအျမင္မ မးကို ကိုယ္စမးျပဳျခင္း မ႐ွိိပါ။

ပါဝင္သည့္

အေၾကမင္းအရမမ မး
၁

မည္သည့္စီးပမးေရးရမ/ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္မ မး
ကို ၿငိမ္းခ မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တင္
ေဆးောႏးေနၾကပါသနည္း။

၂

ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတင္းာႏင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္အျပင္၌

တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစရန္နင့္
ဘ႑မေရးအစီအမံအသစ္မ မး ေဖမ္ေဆမင္ရန္
မည္သုိ႕ေသမ ေရတိုာႏင့္
ေရရည္နည္းလမ္းမ မးရိသနည္း။ မည္သုိ႕ေသမ
မူဝါဒမ မး အသံုးျပဳာႏုုိင္သလြဲ။

၃
မည္သို ့ေသမ စီးပမးေရးဆိင
ု ္ရမ ကိစၥရပ္မ မးအမး
ၿငိမ္းခ မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တင္ ထည့္သင္း
ေဆးောႏးသင့္သနည္း။
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ဖယ္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္ာႏင့္ ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
●

ာႏုုိင္ငံေရးေဆးောႏးပတ
ြဲ င္ ပါရိသည့္ စီးပမးေရးရမာႏင့္
ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္သည္ အခန္းက႑အလုုိက္

သဘမဝ

လုပ္ငန္းေကမ္မတီမ မးမ ေဆးောႏးေနေသမ
ပုုိ၍က ယ္ျပန္႕သည္ အေၾကမင္းအရမမ မးာႏင့္

အရင္းအျမစ္ာႏင့္

ပတ္သက္ဆက္ာႏယ္ေနသည္။
●

ေျမယမ

ာႏိုင္ငံေရးရမ ဖက္ဒရယ္စနစ္

သဘမဝအရင္းအျမစ္မ မးမ ရရိသည့္ဝင္ေငမ မးအျပင္
အျခမးေသမ ဝင္ေငမ မးခယ
ြဲ ူျခင္း စံပံုစံမ မး ေဖမ္ေဆမင္ျခင္း၊
လူမေရးအစုုအ႐ွိုံး ဖ႕ြဲ စည္းျခင္းာႏင့္ ညီမ သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္
အေကမင္အထည္ ေဖမ္ျခင္းတုုိ႕ာႏင့္ပက္သက္သည့္
ေဆးောႏးမမ မးတင္ ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္သည္
အဓိကက သည္။

●

ၿငိမ္းခ မ္းေရး လုပင
္ န္းစဥ္အတင္း စီးပမးေရး
က႑လုပ္ငန္းေကမ္မတီ အစုအဖြဲ ့သည္
ျပည္သူ ့ဘ႑မေရး စီမံခန္႔ခြဲမာႏင့္ စီးပမးေရး မူဝါဒဆိုင္ရမ
ကိစၥရပ္မ မးအမး ဦးတည္ထမးသည္။
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စီးပမးေရးရမ
ဖက္ဒရယ္
ဘ႑မေရးစနစ္

လူမေရးရမ

ၿငိမး္ ခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတက္

အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ မး

ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္းာႏင့္ ပက္သက္သည့္
ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၏ ေဆးောႏးမမ မးသည္
မၾကမခဏဆိုသလို သဘမဝရင္းျမစ္မ မးတင္
အမရံုစိုက္လန္းေနသည္။ အခန္ေငရရိသည့္
ရင္းျမစ္မ မး(ပိုင္ဆိုင္မ၊ အေရမင္းအဝယ္ာႏင့္
ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ဝ
္ င္ေငခန္၊ တံဆပ
ိ ေ
္ ခါင္းခန္ စသည္တို႕)
ျပည့္ျပည့္စံုစံုပါဝင္ၿပီး ဝင္ေငခြဲဝင္ျခင္း
အစီအမံမ မး ပါဝင္ေသမ ပို၍ ဟန္ခ က္ညီမ သည့္
နည္းလမ္းရိရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္းအစီအမံမ မး
သဘမဝ အရင္းအျမစ္မ မး

ျပည္ေထမင္စုာႏင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းမ မးအၾကမး တိက ေသမ
ရင္းျမစ္ဆင
ို ္ရမ ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္း စနစ္တင္ ေရ႐ွိည္စီးပမးေရးာႏင့္
လူမဖံ ့ၿဖဳိးမ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ခိုင္မမေသမ က န္းမမေရးာႏင့္
ပညမေရးစနစ္ တည္ေဆမက္ျခင္းာႏင့္ လူမေရးရမ
အေျခခံအေဆမက္အအုံအတက္

ရင္းာႏီးျမႇဳပ္ာႏံမ ျမင္တင္ျခင္းတို ့ကို
သတ္မတ္သည္။ ေကမက္ခံဝင္ေငမ မးကို
ျပန္လည္လေ
ႊြဲ ျပမင္း ေပးရမတင္
သယံဇမတထုတ္လုပ္မေၾကမင့္ လူမေရးာႏင့္ သဘမဝန္းက င္
ထိခိုက္မမ မးကိလ
ု ည္း ထည့္သင္းစဥ္းစမးသင့္သည္။
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ၿငိမး္ ခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတက္

အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ မး

ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္းအစီအမံမ မး
တန္းတူညမ
ီ ၽျဖစ္ေစျခင္း
ျပည္ေထမင္စုလႊတ္ေတမ္ာႏင့္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရသည္
ျပည္နယ္ာႏင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ မး တင္ သင့္တင့္ေသမ
လူထုဝန္ေဆမင္မမ မးကို သင့္တင့္သည္ အခန္ာႏူန္းထမးမ မးျဖင့္

ေပးစမ္းာႏုုိင္ေစရန္အတက္ လံုေလမက္ေသမ ဝင္ေငမ မး ရရိေစျခင္းငမ
တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစသည့္ ေငေပးေခ မမ မး လုုပ္ေဆမင္လ က္ရိေနသည္။

6 FISCAL FEDERALISM AND MYANMAR’S PEACE PROCESS | PAGE 116

ၿငိမး္ ခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတက္

အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ မး

မၽေဝအခန္

အခန္ေငကို ဟန္ခ က္ညေ
ီ စျခင္း

ျပည္ေထမင္စု အစိုးရမ ျပည္နယ္မ မးာႏင့္

ျပည္ေထမင္စုအစုိးရသည္ ညီမ မာႏင့္

တုိင္းေဒသၾကီး၊ ေဒသအစိုးရ ာႏင့္အတူ မၽေဝအခန္

အက ိဳးသက္ေရမက္ာႏုိင္မ စမ္းအမးတို႕ တိုးတက္ေစရန္

(ဥပမမ- ၀င္ေငခန္၊ ကုန္သယ္လပ
ု ္ငန္းခန္၊

ျပည္နယ္ာႏင့္တုိင္း ေဒသႀကီးမ မးရိ

ေရမင္း၀ယ္ခန္၊ ပိုင္ဆိုင္မအခန္) ကို ေထမက္ပံ့ျခင္းမ မး

အခန္ေငေကမက္ခံမမ မးကို ဟန္ခ က္ညီေအမင္

ေဆမင္ရက္သည္။ ျပည္နယ္ာႏင့္

ထိန္းညိထမးေပးသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရာႏင့္ ေဒသာႏၲရ အစိုးရအတက္
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ကမဟျခမးနမးမ မးကို
တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္း တိုင္းတမခ က္မ မးျဖင့္
ထိန္းညိသည္။
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ၿငိမး္ ခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတက္

အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ မး
●

ၿငိမး္ ခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတင္း ပါဝင္လုပေ
္ ဆမင္ေနသူမ မး
အေနျဖင့္ အထူးရည္႐ွိယ္ေထမက္ပံ့ေငအမး အသုံးျပဳျခင္း မ မးကို
ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသမ လူထုအမး ဦးတည္ျခင္း အပါအဝင္

ကိစၥရပ္အမ မးအျပမးအတက္ စဥ္းစမးာႏိုင္ပါသည္။
●

လက္နက္ကင
ို ္ပဋိပကၡဒဏ္ခရ
ံ ေသမ လူထမ
ု မးဟု ဆိရ
ု မတင္
ေ႐ွိ ့ေျပမင္းခံရမ၊ အၾကမ္းဖက္ဒဏ္ရမ ရ႐ွိိမ (သို ့)
မသန္စမ္းျဖစ္သမးရမ၊ အသက္ေမးဝမ္းေၾကမင္း ဆုံး႐ွိံးခံရျခင္း၊

ဒဏ္ခံရေေသမ မိသမးစု႐ွိိျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရမ ခံစမးရမာႏင့္
အျခမးစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရမ ထိခိုက္ခံရမ တို ့ပါဝင္ပါသည္။
●

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးာႏင့္ ပဋိပကၡအလန္ ျပန္လည္ထူေထမင္ေရး
လုပ္ငန္းအတက္ အျခမးအကူအညီမ မးာႏင့္အတူ ေထမက္ပံေင
ဒီဇိုငး္ တင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသမ အမ ဳိးသမး၊ အမ ဳိးသမီးာႏင့္
လူငယ္မ မးအမးလည္း ထည့္သင္းစဥ္းစမးသင့္ပါသည္။
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ေထမက္ပေ
ံ့ င
ေထမက္ပံ့ေငမ မးသည္ လူဦးေရ၏

လူမေရးာႏင့္ ဖံ႕ၿဖိဳးမဆိုင္ရမ
လုုိအပ္ခ က္မ မးကို ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး
က မးမဆိုင္ရမမညီမ မကို
တံု႕ျပန္ေပးသည့္အျပင္ ဆင္းရြဲမေ
ြဲ တမ၊

မသန္စမ္းျဖစ္မ၊ ေဘးအာႏၱရမယ္မ မးာႏင့္
ပဋိပကၡမ မးအမး ခံစမးေနၾကေသမ
အမးနည္းသည့္ ျပည္သူမ မးကို
အဓိကထမး ေထမက္ပံ့ေပးသည္။

ျပည္တင္းေနရပ္စန္႔ခမ တိမ္းေရမင္ရသူမ မး
၏တည္ရိမ
၂၀၀၆၊ ၂၀၁၆
ဤေျမပံုာႏစ္ခုသည္ လူသမးျခင္းစမနမမ
ဆိုင္ရမ အဖ႔အ
ြဲ စည္းမ မးမ စမရင္းေကမက္
ထမးသည့္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး ပဋိပကၡမ ိဳးစံု
အတင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ မးေၾကမင့္
ေရ႕ေျပမင္းရသူမ မးကုိေဖမ္ျပထမးျခင္းျဖစ္
သည္။
ဤအခ က္အလက္မ မးသည္
ပဋိပကၡခံစမးရ ေသမလူဦးေရမ မးအတက္
ပစ္မတ္ထမး ေထမက္ပ့ံသည့္
အကူအညီမ မးကုိ IDP မ မးမ
ရရိာႏိုင္သည့္အလမးအလမရိမမ မးကို
ကိုယ္စမးျပဳပါသည္။
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အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
ဘ႑မေရး ပင့္လင္းျမင္သမမာႏင့္ အဂတိလိုက္စမးမ
●

အကန္ ့အသတ္႐ွိိေသမ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ေဒတမမ မးအမး လူထသ
ု ို ့ ခ ျပေပးာႏိုငၿ္ ပီး လယ္ကူစမ ရ႐ွိာႏ
ိ ိုင္ပါသည္။
၄င္းသည္ ပင့္လင္းျမင္သမမာႏင့္ အစိးု ရ၏ အသုံးစရိတ္မ မးကို သိျမင္ာႏိုင္မ နည္းေစသည္။

●

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ မးသို ့ ဝင္ေငမ မးကို မည္သည့္ ပမမဏျဖင့္ ခြဲေဝေပးသည္ ဆိုသည္ကိုလည္း ရံဖန္ရခ
ံ ါ
သိနမးလည္မ နည္းပါးပါသည္။ အစိုးရမ ထုတ္ျပန္ထမးသည့္ တိုးပမးလမေသမ ျပည္သူ ့ဘ႑မေင ပမမဏာႏင့္အတူ
ဤအရမသည္ ေကမင္းမန္လမေနသည္။

●

ဘ႑မေရးဆိုင္ရမစည္းကမ္းမ မးရိ ပင့္လင္းျမင္သမမသည္ ေမလ ၂၀၁၇ ခုာႏစ္ ျပည္ေထမင္စုပင္လံုညီလမခံ (UPC)
၏အေျခခံစည္းမ ဥ္းမ မးတင္ သေဘမတူညီမရယူခြဲ့ သည့္ “စီးပမးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ မး”
တင္သမမကပြဲရိသင့္ပါသည္။

●

ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တင္ပါ၀င္သူမ မးသည္ ေအမက္ပါလုပ္ငန္း ၂ခုစလံုးတင္ ဘ႑မေရးအခ က္အလက္မ မးာႏင့္
စီမံကိန္းေရးဆျြဲ ခင္းမ မးာႏင့္ ဦးစမးေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ မး ျဖင့္အျပန္အလန္အက ိဳးျပဳသင့္ပါသည္။
●

၁) ပင့္လင္းျမင္သမမာႏင့္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမဗဟိခ
ု ဳပ္ကိုင္မေလ မ့ခ ျခင္း အမးျမႇင့္တင္ျခင္း ာႏင့္ ၂)
အလန္အေရးပါသည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑မေရးစီမံခန္႔ခြဲမအပါအ၀င္ အနမဂါတ္အုပ္ခ ဳပ္ေရး
ေခါင္းေဆမင္မက႑မ မးအတက္ အသိပညမာႏင္အ
့ ရည္အေသးမ မး တည္ေဆမက္ျခင္း။
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အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
ညိႇာႏိင္းေဆးောႏးမအတင္းာႏင့္ ျပင္ပရိ
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မေလ မ့ခ ျခင္း
ဒီမိုကေရစီနည္းက ဖက္ဒရယ္စနစ္ ကုိေထမက္ပံ့ရန္ ဘ႑မေရးစီမံခန္႔ခြဲမ
အုတ္ျမစ္ခ ျခင္းကုိ လက္ရိအစိုးရအတင္း ဘ႑မေရးစီမံခန္႔ခြဲမမတစ္ဆင့္ အေျခခံ

ဥပေဒျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲမကုိလိုအပ္လမာႏုိင္ေျခရိေသမ ေရရည္အတက္ အေျဖရမမ
ျဖင့္လုပ္ေဆမင္သင့္သည္။ ၿငိမ္းခ မ္းေရးအတက္ ညိႇာႏိင္းေဆးောႏးမအမး
လုပ္ေဆမင္ေနခ ိန္တင္ ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ မးအတက္အက ိဳးရိာႏိုင္ေသမ
လက္ရိစီမံခန္႔ခြဲမမ မးအတင္း ဘ႑မေရးဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မကုိေလ မ့ခ ရန္ ႀကီးမမးေသမ

အခင့္အလမ္းမ မးရိေနပါသည္။ (ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္ : လက္တေလမာႏင့္

ေရရည္ေရးခ ယ္မမ မး ဆလိုက္မ မးတင္ ၾကည့္ရာႏိုင္ပါသည္)
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အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
အစိုးရပိုင္စီးပမးေရးလုပ္ငန္းမ မးအမး (State Economic EnterpriseSEE) ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲျခင္း
SEEs သည္ာႏိုင္ငံေတမ္၀င္ေင၏ (၅၀) ရမခိုငာႏ
္ န္းခန္႔ကို ရမေဖေပးာႏုိင္ၿပီး အမ မးစုကုိ
သဘမ၀သယံဇမတ ထုတ္ယူျခင္းမ ရရိသည္။ တမ၀န္ခံမာႏင့္ ႀကီးၾကပ္မတို႔ကို ပိုမိုရရိေစရန္

SEE ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲမျမႇင့တ
္ င္ျခင္းသည္ ဤစီးပမးေရးက႑အမး တိုးတက္ေစရန္ကည
ူ ီေပးၿပီး
ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏စီးပမးေရးာႏင့္ ျပည္သူအက ိဳးစီးပမးကုိ ျဖစ္ထန္းေစေသမ
ျပည္သူအသံုးစရိတမ
္ မးကုိ ျမႇင့တ
္ င္ေပးာႏုိင္ပါသည္။
ပိုမိုသိရိလိုလ င္ SEE ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲျခင္း တင္ၾကည့္ရပါ။
Bauer. A., et al. 2018. SEE Reform in Myanmar:

သဘမ၀သယံဇမတလုပ္ငန္းမ မးဆိင
ု ္ရမ ကိစၥရပ္မ မး။ Natural Resource Governance
Institute & Renaissance Institute.
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အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
မူဝါဒဆိုင္ရမ နည္းပညမ စမ္းရည္ တိုးတက္လမေစျခင္း
ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္ာႏင့္ မူဝါဒအခင္းအက င္းမ မး မည္သို ့႐ွိေ
ိ နသည္ နမးလည္ရန္
ၿငိမ္းခ မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တင္ ပါဝင္ေဆးောႏးေနသူမ မး၏ မူဝါဒဆိုင္ရမ နည္းပညမ
စမ္းရည္ျမႇင့္တင္သမးာႏိုင္ေရးသည္ လိုအပ္ခ က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

အလမးတူစမ ျပည္သူအမး တိုက္႐ွိက
ို ္အက ဳိးျဖစ္ထန္းမာႏင့္ ပင့္လင္း ျမင္သမမ ႐ွိေ
ိ စေသမ
အစိုးရဌမနတင္း ဘ႑မေရးအစီအမံမ မးကို တည္ေဆမက္ာႏ္ိုငရ
္ န္ အစိုးရတမဝန္႐ွိသ
ိ မ
ူ မးာႏင့္
အစိုးရမဟုတ္ေသမ ပါဝင္လုပ္ေဆမင္သူမ မး ပူးေပါင္းေစ့စပ္ေဆမင္႐ွိက္ာႏိုင္သည္။
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ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္:
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ဥပေဒမ မးာႏင့္ မူဝါဒမ မး
ဖက္ဒရယ္စနစ္က င့္သံုးေသမ ာႏုုိင္ငံမ မးတင္
စီးပမးေရးရမာႏင့္ တန္းတူညီမ ေစျခင္းမ မးကို ၎တုုိ႕၏
ဖ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ မးတင္ ထည့္သင္းေရးသမးေလ့

ကေနဒါာႏုုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

တန္းတူညီမ ေစျခင္းာႏင့္ ေဒသမ မးအလုုိက္ ကမဟခ က္မ မး

မရိပါ။ မ မးေသမအမးျဖင့္ ထုုိအေၾကမင္းအရမမ မးကို

၃၆။ (၁)ဥပေဒျပဳေရးဆုိင
ု ရ
္ မအမဏမမ မးကိက
ု င့္သုးံ ျခင္းာႏင္ ့စပ္လ ဥ္း၍ ပါလီမန္လတ
ႊ ေ
္ တမ္၏

မူဝါဒ၊ ဥပေဒမ မးေရးဆြဲျခင္းျဖင့္သမ

ဥပေဒျပဳေရး အမဏမ (သို႕) ခရိုငဥ
္ ပေဒျပဳေရးရမ မ႑ိုဳင္မ မး၏ အမဏမ (သို႕) ၎တုိ႕ု ၏

ကိုင္တယ္ေဆမင္ရက္ၾကပါသည္။

အခင့္အေရးမ မးကို တစံုတရမေျပမင္းလြဲျခင္း မျပဳလုပ
ု ဘ
္ ြဲ ပါလီမန္လတ
ႊ ေ
္ တမ္ာႏင့္ အျခမးေသမ
လႊတေ
္ တမ္မ မးသည္ ကေနဒါာႏုုိငင
္ အ
ံ စိးု ရာႏင့္ ခရိုင္အဆင့္ အစိုးရမ မးာႏင့္ အတူ
(က) ကေနဒါာႏုုိင္ငံေနျပည္သူမ မး၏ ေကမင္းမန္စမေနထိုင္ာႏုိင္ေရးအတက္ တန္းတူအခင့္အလမ္းမ မး

သို႕ေသမ္ ကေနဒါာႏုုိင္ငံ၏ ၁၉၈၂ ခုုာႏစ္တင္
ျပဌမန္းခြဲ့သည္ ဖ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတင္မ
တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္းာႏင့္ နယ္ေျမမ မးအလုုိက္

ျမင့္တင္ေပးျခင္း
(ခ) အခင့္အလမ္းမ မးကမဟမမ မးကို ေလ မ့ခ ရန္ စီးပမးေရးဖံ႕ၿဖိဳးမမ မး ပိုမိုျဖစ္ထန္းေစျခင္း၊
(ဂ) ကေနဒါာႏုုိင္ငံသမးမ မးအမးလံုးအတက္ သင့္တင့္ေသမ အရည္အေသးရိ လူထုဝန္ေဆမင္မမ မး
ေထမက္ပံ့ေပးျခင္း စသည္တုိ႕ကို လုုပ္ေဆမင္ၾကရသည္။

ကမဟခ က္မ မး (ေအမက္ေဖမ္ျပပါ)ကို

(၂) ပါလီမန္လတ
ႊ ေ
္ တမ္ာႏင့္ ကေနဒါအစိးု ရသည္ ခရိုငအ
္ စုိးု ရမ မးမ သင့္တင့္ေသမ

အနည္းငယ္ထည့္သင္းေရးသမးထမး ျခင္း ရိသည္။

လူထဝ
ု န္ေဆမင္မမ မးကို သင့္တင့္သည္ အခန္ာႏူနး္ ထမးမ မးျဖင့္ ေပးစမ္းာႏုုိငေ
္ စရန္အတက္
လံုေလမက္ေသမ ဝင္ေငမ မး ရရိေစျခင္းငမ တန္းတူညမ
ီ ျဖစ္ေစသည့္

ေငေပးေခ မမ မးလုပ
ု ေ
္ ဆမင္လ က္ရေ
ိ နသည္။ (၁၉)
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ဖက္ဒရယ္

လက္တေလမ ေရးခ ယ္ခင့္မ မး

ဘ႑မေရးစနစ္၏

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အတင္း ာႏင့္ အျပင္ သတ္မတ္ခ က္ေဘမင္မ မး (၂၀၁၅

ေရတုိာႏင့္ေရရည္

အခင့္အလမ္းမ မး

ျမန္မမာႏိုင္ငံတင္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မ ေလ မ့ခ ျခင္း ာႏင့္
တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္း လုပ္ေဆမင္လ က္ရိျပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုာႏစ္
ျပင္ဆင္ျဖည့္စက္ခ က္မ မး) တင္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ အစီအမံသစ္မ မး
ရယူေဖမ္ေဆမင္ရန္ အခင့္အလမ္းမ မးပါရိသည္။
ဥပမမ●

တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္း စီမံကိန္းမ မး ဖံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအမင္ တည္ေဆမက္ျခင္း
(ဥပမမ-အေထေထေထမက္ပံ့ေငအမး တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္းအသင္သ႔ို

ထပ္မံ၍ ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲေစျခင္း
●

အေျခအေနတစ္ရပ္ေပၚတင္ မူတည္သည့္ ေထမက္ပံ့ေငမ မးကို အသုံးျပဳ၍
ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးတို ့အမး လူမေရး စီမံကိန္းမ မး လုပ္ေဆမင္မအမး
ျမင့္တင္ေပးျခင္း။

●

ျပည္နယ္မ မး၊ တိုင္းေဒသႀကီးာႏင့္ သဘမ၀သယံဇမတမ မးမ ရရိေသမ
၀င္ေငမ မးအမး မ ေ၀ျခင္း

●

ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ မး ာႏင့္ ေဒသခံပံ့ပိုးသူမ မးအမး အုပ္ခ ဳပ္စီမံမ
လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္း ာႏင့္ ကုန္က စရိတ္ မ ေ၀ျခင္းဆိုင္ရမ အစီအမံမ မး မတဆင့္
ပညမေရး လုပ္ေဆမင္ခ က္မ မးကို စမ္းအမးျမင့္တင္ေပးျခင္း

●

သဘမ၀ေဘးအာႏၱရမယ္ကယ္ဆယ္ေရးာႏင့္ ပဋိပကၡ ဒဏ္ချံ ပည္သူ
လူထုမ မးအတက္ အထူးရည္႐ွိယ္ေထမက္ပံ့ေငမ မး အသုံးျပဳမကို တိုးေပးျခင္း
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ဖက္ဒရယ္

ဘ႑မေရးစနစ္
ေရတုိာႏင့္ေရရည္

အခင့္အလမ္းမ မး

ေရရည္အခင့္အလမ္းမ မး
●

သဘမ၀သယံဇမတမ မးာႏင့္ ေျမယမမ မးအတက္ တမ၀န္ာႏင့္
စီမံခန္႔ခြဲမ မ ေ၀ျခင္းအမး အေထမက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ၂၀၀၈
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃၇) အမး ျပင္ဆင္ျခင္း

●

၀င္ေငခန္ာႏင့္ ကုန္သယ္ခန္ အေျခခံာႏန္းမ မးကို
ျပည္နယ္မ မးာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ မးမ
တိုက္ရိုက္သုးံ စြဲခင့္ရိရန္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမ
ခ မတ္ထမးသည္။

●

က န္းမမေရးာႏင့္ ပညမေရး ဦးစီးဌမနမ မးမတဆင့္
လူမေရးအစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ရန္ ျပည္နယ္မ မးာႏင့္
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ မးအမး စမ္းအမးျမႇင့္တင္ျခင္း။

●

တတိယအဆင့္ ေရးေကမက္ခံ အစိုးရအဖြဲ႔ တည္ေထမင္ျခင္း●

ေဒသခံအဆင့္ ဘ႑မေရးဆုိင္ရမ အစီအမံမ မးကို ၿမိဳ႕နယ္၊
ရပ္ကက္၊ ရမအဆင့္အထိ ေဆမက္ရက္ျခင္း

●

ေဒသခံအစိုးရ လိုအပ္ခ က္မ မးကို ျဖည့္ဆည္းေပးာႏိုင္ရန္
ပိုင္ဆိုင္မ ဆိုင္ရမအခန္ က႑ကို တိုးခ ႕ြဲ ျခင္း။
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အဓိက

●

ညီမ မရိသည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ထူေထမင္ျခင္း၊လူမေရးအစုုအဖ႕ြဲ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊
အခန္ေငဟန္ခ က္ညီေအမင္ထိန္းညိျခင္းာႏင့္ ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္း

အေၾကမင္းအရမ
အာႏစ္ခ ဳပ္

ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္သည္

စံပံုစံမ မးေဖမ္ေဆမင္ျခင္းတို႕နင့္ ပက္သက္သည့္ ေဆးောႏးပြဲမ မးတင္
အဓိကက သည္။
●

ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတင္း ဝင္ေငခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရမ ေဆးောႏးမမ မးသည္
သဘမဝသယံဇမတရင္းျမစ္မ မးတင္ အလန္အမင္း အမရံုစိုက္မမ မးေနသည္။
အခန္ေငရရိသည္ ့ရင္းျမစ္မ မး (အိမ္ၿခံေျမ၊ အေရမင္းအဝယ္ာႏင့္
ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငခန္၊ စည္းက ပ္ခန္စသည္တို႕) ျပည့္ျပည့္စံုစံုပါဝင္ၿပီး
ဝင္ေငခြဲဝင္ျခင္း အစီအမံမ မး ပါဝင္ေသမ ပို၍ ဟန္ခ က္ညီမ သည့္ နည္းလမ္းရိရန္
လိုအပ္ပါသည္။

●

၂၀၀၈ဖ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(ာႏင့္၂၀၁၅ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ က္မ မး)
ျပဌမန္းခ က္မ မးအရ အခ ိန္တုိ အတင္းတင္ ဘ႑မေရးအစီအမံအသစ္မ မး
ေဖမ္ေဆမင္ာႏုိင္ရန္ အခင့္အလမ္းမ မးရိပါသည္။ ေရရည္အတက္မူ
ေဆးောႏးညိာႏိင္းျခင္းျဖင့္ လုုပ္ေဆမင္ာႏုိင္ပါသည္။

●

ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံသေဘမတရမးမ မး သည္
ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မတစ္ဆင့္ စီးပမးေရး အစုုအ႐ွိုံးာႏင့္ လူမေရးအစုုအ႐ွိုးံ မ မး

စုုဖြဲ႕ေစာႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ မးကို ဖန္တီးေပးာႏုုိင္ပါသည္။
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ေလ့က င့္ခန္း
အဆင့္

၁

ၿငိမ္းခ မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တင္ ပါဝင္သည့္ အေရးႀကီးသည့္
စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ဆလိက
ု မ
္ မးကို ျပန္လည္ေလ့လမေပးပါရန္

အဆင့္

၂

ေဆးောႏးရန္
ျပည္ေထမင္စု ၿငိမ္းခ မ္းေရး သေဘမတူညီခ က္တင္ မည္သည့္
ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရး ဆိင
ု ရ
္ မ အေၾကမင္းအရမမ မးာႏင့္
စည္းမ ဥ္းမ မး ပါဝင္သင့္သနည္း?
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