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Aတိုေကာက္စာလံုးမ်ား 
 

ALARM: Advancing Life and Regenerating Motherland 
CAT: Conservation Alliance of Tanawtharyi 
CBO: Community-based organization 
CBT: Community Based Tourism 
CF: Community Forest/ Community Forest Group 
CSO: Civil Society Organization 
DDA: Dawei Development Association 
ECD: Environmental Conservation Department 
EITI: Extractives Industries Transparency Initiatives 
EMP: Environmental Management Action Plan 
FUA: Forest Users Association 
GAD: General Administration Department 
GN: Green Network [Full-name: Green Network Mergui 

Archipelago] 
ICCA: Indigenous and Community Conserved Areas 
ICCA-NEWS: ICCA from the North, East, West and South 
IP: Indigenous People 
IPG: International Public Goods (Water, Land/Forest) 
IPLCs: Indigenous and Local Communities 
JMC: Joint Monitoring Committee 
KNU: Karen National Union 

LIOH: Land in Our Hands 
MATA: Myanmar Alliance for Transparency and Accountability 
MIC: Myanmar Investment Commission 
MLN: Myeik Lawyers Network 
MMG: Mining Monitoring Group 
MOALI: Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation 
MONREC: Ministry of Natural Resource and Environmental 

Conservation 
MP: Member of Parliament 
MSG: Multi-stakeholder Group 
SNU: Sub-National Coordination Unit 
SRJS: Shared Resources Joint Solution 
SY: Southern Youth [Full-name: Southern Youth 

Development Organization] 
TLF: Tanintharyi Land Forum 
TOC: Theory-of-Change 
TN: TRIP NET [Full-name: Tenasserim River and 

Indigenous Peoples’ Network] 
VFV/VFVL: The Vacant, Fallow and Virgin Land Management Law 
 

 

မွတ္ခ်က္။ 
တြက္ခ်က္မႈAားလံုးကို Aနီးစပ္ဆံုးကိန္းဂဏန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ 
Aေလးခ်ိန္Aတြက္ မူရင္းသံုးစြဲသည့္ယူနစ္မွာ ပိႆာႏွင္ ့က်ပ္သားျဖစ္သည္။ (၁ ပိႆာ = ၁ဝဝ က်ပ္သား = ၃၆ ေပါင္ = ၁.၆၃ ကီလို) 
ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းကို Aေမရိကန္ ၁-ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၁,၃ဝဝ က်ပ္ျဖင့္ တြက္သည္။ 
Eရိယာတြက္ခ်က္မႈမ်ားAတြက္ တစ္Eကလွ်င္ ဝ.၄ဝ၅ ဟက္တာႏႈန္းျဖင့္ တြက္သည္။ 
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၁။ နိဒါန္း 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္တြင္တည္႐ွိၿပီး ရပ္သပ္ 
႐ႈေမာဖြယ္ရာ ကမ္းေျခမ်ား၊ ေတာင္တန္းမ်ား၊ သစ္ေတာႀကီးမ်ားျဖင့္ Aလွဆင္ 
ထားသည္။ ဇီဝစံုလင္ကြဲျပားမႈ၊ သယံဇာတႂကြယ္ဝမႈတို႔ျဖင့္ တည္႐ွိလ်က္႐ွိရာ 
ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ မ်က္စိက်ရာေဒသတစ္ခုလည္း 
ျဖစ္ေနသည္။ လူ႔Aခြင္A့ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား (Uပမာ - ေျမသိမ္းျခင္း၊ Aဓမၼ 
ႏွင္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစျခင္း စသျဖင့္)၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်ငA္ခြင့္Aေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား (Uပမာ - သစ္ေတာျပဳန္းေစျခင္း၊ ေလ/ 
ေရထုမ်ားကို ညစ္ညမ္းေစျခင္းႏွင့္ သယံဇာတ Aလြန္Aကြံ်ထုတ္ယူျခင္း စသျဖင့္) 
ကို ယခုAခ်ိန္ထိ ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္႐ွိသည္။ 
 
ထိုသို႔ေသာ Aခြင့္Aေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ ဇီဝAမ်ဳိးစံုလင္ကြဲျပားမႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားကို 
က်င့္သံုးလ်က္႐ွိေနၾကသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ AေျခAေနမ်ား တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာေစရနA္တြက္ ထားဝယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAသင္း (Dawei Development 
Association)၊ Tennasserim River and Indigenous Peoples’ Network 
(TRIP NET) ၊ ေတာင္ပိုင္းလူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAဖြဲ႔ (Southern Youth Development 
Organization)၊ Green Network Mergui Archipelago ႏွင့္ ၿမိတ္ေ႐ွ႕ေနမ်ား 
ကြန္ရက္ (Myeik Lawyers Network) တို႔က SRJS စီမံကိန္း (“Aရင္းAျမစ္ေဝမွ် 
ပူးေပါင္းAေျဖ႐ွာ”) (ျမန္မာ) မိတ္ဘက္မ်ားAျဖစ ္၂ဝ၁၇-၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္မ်ားAတြင္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ မတူညီေသာ လုပ္ငန္းစU ္၊၊ 
ႀကိဳးစားAားထုတ္မႈမ်ားမွတဆင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုဆီသို႔ 
ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္A့ျပင ္ ၎တို႔ယံုၾကည္သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားAတိုင္း 
ဆက္လက္ခ်ီတက္လ်က္႐ွိေနပါသည္။ 

သကၠရာဇ္၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ SRJS စီမံကိန္း၏ ပိတ္သိမ္းေနခ်ိန္လည္း 
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွမိတ္ဘကA္ဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း 
မ်ားကို Aဆံုးသတ္လ်က္႐ွိၾကသည္။ စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားAတြင္း 
ရည္႐ြယ္ထားသည့္/ မ႐ြယ္႐ြယ္ပါပဲရ႐ွိခဲ့သည့္ ရလဒ္မ်ားမွာ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား 
Aားလံုး၏ ႀကိဳးစားမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ AဆိုပါႀကိဳးစားAားထုတ္မႈမ်ားသည္ ဒီမို 
ကေရစီကူးေျပာင္းမႈ ကနU ီးAဆင့္၌ပင္႐ွိေနေသးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံAတြက ္Aထူး 
Aေရးႀကီးပါသည္။ 
 
သို႔ျဖစ္ရာ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ ္
မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳထားႏိုင္ရန္၊ Aဆိုပါရလဒ္မ်ားေရ႐ွည္တည္တံ့ေရးAတြက္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ Aႀကံဉာဏ္မ်ားကိုႏိႈးဆြႏိုင္ရန္ Aလြန္Aေရး 
ႀကီးပါသည္။ ထို႔Aတြက္ ဤAစီရင္ခံစာကို ျပဳစုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဤAစီရင္ခံစာကို ေAာက္ပါရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ပါသည္ - 
၁။ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားပါဝင္ပံ့ပိုးခဲ့ၾကသည့္ ရလဒ္မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳရန္ 
၂။ ျဖစ္ေျမာက္သည့္/မျဖစ္ေျမာက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္ 

ႏိုင္ရန္ႏွင့္ Aနာဂတ ္စီမံကိန္းမ်ားAတြက္ Aႀကံျပဳႏိုင္ရန္ 
၃။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း 

မ်ား၊ စိတ္ကူးAႀကံဉာဏ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ 
 

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၂၁ 
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၁.၁။ SRJS ကမၻာ့AစီAစU္ 

“Aရင္းAျမစ္ေဝမွ် ပူးေပါင္းAေျဖ႐ွာ” (SRJS) စီမံကိန္းသည္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ 
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ IUCN-နယ္သာလန္ ႏွင့္ WWF-နယ္သာလန္ တို႔Aၾကား 
၅-ႏွစ္တာ မိတ္ဘက္ျပဳေဆာင္႐ြက္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းAတြင္း 
ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ Aလယ္Aလတ္ဝင္ေငြ႐ွိသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆-ႏိုင္ငံမွ 
A ဲန္ဂ်ီA ို ၅ဝ-ေက်ာ္ႏွင့္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားစြာ ပါဝင္သည္။ စီမံကိန္း၏ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ရာသUီတုေျပာင္းလဲမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ ေရႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ 
ဖူလံုရန္Aတြက္ ဇီဝAမ်ဳိးစံုလင္မႈႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားAတြင္း Aစိုးရမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္း/Uပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ 
Aတြက္ U ီးတည္ေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင ္
ရည္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေစျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 
 
သဘာဝေဂဟစနစ္မ်ားသည္ သား႐ိုင္းမ်ဳိးစိတ္မ်ားAားလံုးႏွင့္ လူတို႔ Aသက္႐ွင္ 
မွီခိုရာေနA ိမ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေရခ်ဳိႏွင့္ ရာသUီတု စသည့္ Aေရးႀကီးသည့္ Aရာမ်ား 
ကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးလ်က္႐ွိေနသည္။ တရားလြန္ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ရာသ ီ
Uတုေျပာင္းလဲမႈ Aက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း႐ွိ ေဂဟစနစ္မ်ားAေပၚ 
ဖိAားေပးလ်က္႐ွိေနသည္။ ေရ႐ွည္တည္တံ့သည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟူသည္ စီးပြားေရး၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးတန္ဖိုးမ်ားAၾကား မွ်ေျခကိုထိန္းထားျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ AဆိုပါU ီးတည္ခ်က္ကို ေမွ်ာ္ရည္မွန္းသည့္ SRJS စီမံကိန္းသည္ Aာ႐ွ၊ 
Aာဖရိကႏွင့္ လက္တင္Aေမရိကေဒသမ်ား႐ွိ ႏိုင္ငံ ၁၆-ႏိုင္ငံတြင္ Aရပ္ဘက္ 
Aဖြဲ႔Aစည္းေပါင္း ၂ဝဝ-နီးပါးျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ျမစ္ႀကီး ၁၉-စင္း၏ 
ျမစ္ညွာႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားကဲ့သို႔ေသာ Aဓိကေနရာမ်ားတြင္ Aဆိုပါ 
ေဂဟစနစ္မ်ား၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Aမွီျပဳလ်က္႐ွိၾကသည့္ ၁၉-သန္းေက်ာ္ေသာ 
လူထုမ်ားAတြက္ ေနA ိမ္ပင္ျဖစ္သည္။ Aဆိုပါေနရာမ်ားသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ဖိAားမ်ားစြာကိ ု ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ဤ 
AေျခAေနသည ္ ေရ႐ွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAတြက္ Aခြင့္Aလမ္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ မတူညီသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားAၾကား Aရင္းAျမစ ္
လုယက္မႈႀကီးထြားလာမည့္AေျခAေနတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ 
 
ေရ႐ွည္တည္တံ့သည့္သယံဇာတစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈAတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား 
တာဝန္ခံႏိုင္ေရး ေဒသAသီးသီး႐ွိ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္မႈကို 
SRJS က Aားေပးသည္။ က႑စံုပါဝင္ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖစ္ေစရန္Aတြက္ Aားလံုး 
ပါဝင္ပူးေပါင္းမႈႏွင့္ Aခ်က္Aလက္ကိုAေျခခံသည့္ ခ်U ္းကပ္မႈကို Aသံုးျပဳသည္။ 
ထို႔Aတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္တြင္ Aစိုးရ၊ 
ကုမၸဏီ၊ လူထုႏွင့္ Aျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားAၾကား မူဝါဒပိုင္းႏွင့္ AျပဳAမူပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ ၃၅ဝ-ေက်ာ္ကို ေတြ႔႐ွိခဲ့ရသည္။ ႐ႈပ္ေထြး၍ (တခါတရံ) 
Aႏၲရာယ္မ်ားေသာ AေျခAေနမ်ားAတြင္းမွာပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မိတ္ဘကA္ဖြဲ႔မ်ား၏ 
ခိုင္မာေသာကတိကဝတ္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားAားထုတ္မႈမ်ားကို Aဆိုပါရလဒ္မ်ားက 
သက္ေသခံလ်က္႐ွိသည္။ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားသည္ ရပ္႐ြာေဒသ႐ွိလႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ 
စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာAေဆာကA္A ံုမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းAျပင ္ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
တကာ Aဝန္းAဝိုင္းAတြင္း ေျပာင္းလဲေရးမ်ားAတြက္ AစU ္တစိုက္ေဆာင္႐ြက္ 
လ်က္႐ွိေနၾကသည္။ မိတ္ဘက္မ်ားAတူပူးေပါင္း၍ ယူဆျမင္မွတ္ပံုကြဲျပားသည့္ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူAသီးသီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Aကန္႔Aသတ္မ်ားကို 
ျဖန္႔ထြက္ေက်ာ္လႊားခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
 
SRJS ၏ ေနာက္ဆံုးရသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္ပါ - 
https://www.iucn.nl/en/partnership/shared-resources-joint-solutions 
https://mailchi.mp/srjs/video 
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ပံု-၁။ SRJS စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ Aဓိကေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား (၂ဝ၁၆~၂ဝ၂ဝ) 
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၁.၂။ SRJS ျမန္မာ 

SRJS စီမံကိန္းAတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္း(၅)ဖြဲ႔က ပါဝင္ 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထားဝယA္ေျခစိုကA္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ DDA ႏွင့္ TRIP 
NET ၊ ၿမိတ္AေျခစိုကA္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေတာင္ပိုင္းလူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAဖြဲ႔ 
(Southern Youth Development Organization)၊ Green Network Mergui 
Archipelago ႏွင့္ ၿမိတ္ေ႐ွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ (Myeik Lawyers Network) တို႔ ပါဝင္ 
ခဲ့ၾကသည္။ SRJS-ျမန္မာ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း 
သိမ္းေရး၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္က်င့္သံုးၾကသူမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ 
Aခြင့္Aေရးမ်ားAတြက္ မတူကြဲျပားသည့္လုပ္ငန္းစU ္မ်ားႏွင့္ ခ်U ္းကပ္မႈမ်ား႐ွိၾက 
သည္။ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကြဲျပားၾကေသာ္လည္း 
ၿငိမ္းခ်မ္း၍ ဒီမိုကေရစီညီညြတ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးမွ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေသာ ကမၻာ့ရပ္ဝန္းတစ္ခုျဖစ္လာေရးAတြက္ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိ 
ၾကသည္။ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAတြင္း Aခ်ဳိ႕မွာ ကရင္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 
(TN & SY) ၎တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေကA ဲန္ယူထိန္းခ်ဳပ္ 
နယ္ေျမမ်ားပါဝင္သည္A့ျပင ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္။ ထိုသို႔ နယ္ေျမAေျခAေနကြဲျပားျခင္း၊ Aစိုးရယႏၲရားမ်ား၏ 
ထိေရာက္လြမ္းမိုးမႈပံုစ ံ ကြဲျပားျခင္းမ်ားက မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ခ်U ္းကပ္မႈပံုစံမ်ားကိုလည္း ကြဲျပားေစသည္ -- UပမာAားျဖင့္ 
သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးပံုစံမ်ား။ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းAမ်ဳိးAစားမ်ား 
ကိုလည္း Aၾကမ္းAားျဖင့္ A ုပ္စုခြဲ၍႐ႈျမင္ႏိုင္သည္ -- က်ယ္ျပန္႔သည့္ လုပ္ငန္း 
က႑Aတြင္း လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကိAုဓိက ထားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို 
ဒုတိယAေလးေပးသည့္ပံုစံ (DDA & MLN) ႏွင့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့သည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
Aတြက္ ေAာက္ေျခAဆင့္၌ ခိုင္မာစြာ စြာတည္ေဆာက္ေရးကို U ီးစားေပးသည္ ့
ပံုစံ (TN, SY & GN)။ (မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔ မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ကို 
ဇယား-၁ ေတြ႔ႏိုင္သည္)။ ျမန္မာမိတ္ဘကA္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ၂ဝ၁၆-ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစ၍ 
SRJS ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကၿပီး ၄-ႏွစ္တာကာလAတြင္း ထိန္းသိမ္းေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ 
ၾကသည္။ SRJS ၏မူေဘာငA္ရ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ Aျခားေသာ မိတ္ဖြဲ႔ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
ကိုလည္း AသိAမွတ္ျပဳAားေပးသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားAားလံုးသည္ 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးAတြင္း႐ွိ “ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားAေနႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
U ီးေဆာင္က႑မွပါဝင္ႏိုင္ရန္” ရည္႐ြယ္သည္။ 
 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ဘဝမ်ား တိုးတက္ 
ေစေရးAတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ခ်U ္းကပ္မႈမ်ားတြင္ ေAာက္ေျခမွ 
Aထကသ္ို႔ တြန္းAားေပးၿပီး လူထုကU ီးေဆာင္သည့္ ထိန္းသိမ္းေရးပံုစံျဖစ္ရန္ 
လိုAပ္သည္။ လူႏွင့္သစ္ေတာ၏AျပနA္လွန္ဆက္ႏြယ္မႈကို AေလးထားစU ္းစား 
ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုသည္။ Aဆိုပါခ်U ္းကပ္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးပံုစံကို Aသံုးျပဳသည့္ 
ႏိုင္ငံတကာစီမံကိန္းAနည္းငယ္တြင္ SRJS လည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔Aတြက္ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသား Aခြင့္Aေရးမ်ားAတြက္၊ ေျမAျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAမည္ခံစီမံကိန္းမ်ား/ 
ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္လ်က္႐ွိၾကသည့္ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔ 
မ်ား၏ ယံုၾကည္လက္ခံမႈကို ရ႐ွိျခင္းျဖစ္သည္။ SRJS-ျမန္မာစီမံကိန္းAတြက္ 
လုပ္ငန္းAစီAစU ္ကို မိတ္ဘက္မ်ားAတူတကြ ေရးဆြဲခဲ့ၾကၿပီး ၄-ႏွစ္တာကာလ 
Aတြင္း ရလဒ္မ်ားစြာခူးဆြတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ရလဒ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ Aဖြဲ႔ 
တစ္ဖြဲ႔ေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား AစU ္တစိုက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ 
ႀကိဳးစားAားထုတ္မႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ မိတ္ဖြဲ႔ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၂ဝ၂ဝ-ႏွင့္Aတူ Aၿပီးသတ္ခဲ့သည့္ 
စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနရU ီးမည့္ ခရီး႐ွည ္ တစ္ခုAတြင္းမွ 
မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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  ပံု-၂။ ကမၻာ့ေျမပံု (ဝဲ)ႏွင့္ 
ပံု-၃။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးေျမပံုႏွင့္ SRJS-ျမန္မာ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား Aေျချပဳေနရာျပပံု (ယာ)။ 
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ပံု-၄။ SRJS ျမန္မာ၏ စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္မႈမူေဘာင္ (Theory-of-Change) 
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၂။ မိတ္ဘက္မ်ား၏ 

ပ့ံပုိးပါဝင္မႈမ်ား 

(လုပ္ငန္းမ်ား) 

(the outcomes and successes are described in chapter 3) 
 
  

ပံု-၅။ Aတူေရးဆြဲထားေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစU ္(ႏွင့္ TOC) Aတြင္း မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ ပံ့ပိုးပါဝင္မႈသ႐ုပ္ေဖာ္ပံု 
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၂.၁။ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားကုိစည္း႐ုံးျခင္းႏွင့္ Aားေကာင္းေစျခင္း 

IPLCs မ်ား Aားေကာင္းေရးAတြက္ SRJS မိတ္ဘက္မ်ားက ၎တို႔ေဒသAသီးသီးတြင္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ခ်U ္းကပ္မႈပံုစံမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ 
 
ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔မ်ား (GN) 
GN Aေနႏွင့္ သစ္ေတာႏွင့္ ငါး(ေရ)သယံဇာတAရင္းAျမစ္မ်ား ေရ႐ွည္တည္တံ့ 
ေရးAတြက္ U ီးတည္ေဆာင္႐ြက္သည္။ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ စုေပါင္းေတာင္းဆိုျခင္း 
ႏွင့္ ၎တို႔၏Aခြင့္Aေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းမ်ားAတြက္ ရပ္႐ြာAေျချပဳ 
Aဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးသည္။ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရးAတြက္ AစုAဖြဲ႔ 
ပိုင္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးAဖြဲ႔မ်ား (CFs) ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ 
သစ္ေတာထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးAတြက္ သစ္ေတာ 
Aသံုးျပဳသူမ်ားAသင္း (FUAs) ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ သတၱဳလုပ္ကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရး 
Aဖြဲ႔မ်ား (MMGs) ဖြဲ႔စည္းျခင္း/၎တို႔ကို ပံ့ပိုးျခင္းမ်ားAတြက္ DDA, MATA1 
တို႔ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေရလုပ္သားမိတ္ဖက္Aဖြဲ႔မ်ား(FAs) ကို 
ပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔မ်ား (SY) 

SY သည္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ Aင္Aားကို ယံုၾကည္သည့္Aေလ်ာက္ ရပ္႐ြာ 
AေျချပဳAဖြဲ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္းမ်ား၊ ပံ့ပိုးျခင္းမ်ား၊ 
လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္။ SY ၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္ရာေနရာမ်ားAတြင္း ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔ ၄-ဖြဲ႔ ႐ွိေနၿပီး U ီးေဆာင္မႈ/ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈ၊ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ဂ်ဲန္ဒါ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင္ ့ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း 
စသည့္ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးထားသည္။ 
 
လုပ္ငန္းမ်ားAားလံုးတြင္ က်ားမညီမွ်စြာပါဝင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင ္
ရည္မ်ား တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းစU ္းစားၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
Aားလံုးကိ ု သက္ဆိုင္ရာေဒသAသီးသီး႐ွိ ရပ္႐ြာAဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ 
ေဆာင္႐ြက္သည္။ မူဝါဒႏွင့္ AျပဳAမူေျပာင္းလဲေရးAတြက္ Aစိုးရဌာနမ်ား၊ ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌လည္း ရပ္႐ြာ 
Aဖြဲ႔မ်ား၏ U ီးေဆာင္မႈကို ေပၚလြင္ေစသည္။ 
 
ဆီA ုန္းက႑Aတြင္း ေAာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ Aထက္မွ 
ေAာက္သို႔ တြန္းAားေပးစီစU ္သည့္ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းမ်ားAား ဟန္႔တား 
ႏိုင္ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားသည္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ 
Aင္Aားမ်ား၊ ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔မ်ား၏ေပါင္းစည္းAားမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေစျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 
 
 
 
 
 
 

ပံု-၆။ သင္တန္း/ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ လူထုAေျချပဳသစ္ေတာဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ 
Aမ်ဳိးသမီးတစ္U ီးက ျပန္လည္တင္ျပေနစU ္။ ဓါတ္ပံု - GN 
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TCVS AစီAစU ္ (TN)2 
TRIP NET (TN) သည္ လူထုမ်ား၏ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို 
ယံုၾကည္သည့္Aေလ်ာက္ TCVS AစီAစU ္ကို ၂ဝ၁၇-ခုႏွစ္မွစ၍ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ 
AေကာငA္ထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ Aနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာမည့္ လူငယ္ 
မ်ားကို U ီးတည္ရည္႐ြယ္ေသာ ၈-လတာ ၾကာျမင့္သည့္ သင္တန္းျဖစ္သည္။ TCVS 
AစီAစU ္ကို စာသင္ခန္းသင္ယူမႈAျပင ္ရပ္႐ြာလူထAုတြင္းလက္ေတြ႔ ကြင္းဆင္း 
ေလ့က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည္။ သင္႐ိုးAတြင္း ရပ္႐ြာလူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ 
သုေတသနနည္းနာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး၊ ရာသUီတု ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ 
လူထုသစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေျမ/ကုန္သြယ္ေရး/EITI တို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ Uပေဒ/ 
မူဝါဒေလ့လာျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ရပ္႐ြာတြင္းကြင္းဆင္းေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား 
Aတြက္ လူမႈစီးပြားဆန္းစစ္ျခင္း၊ ရပ္႐ြာAသိပညာAေျချပဳသုေတသနျပဳျခင္း၊ 
သစ္ေတာသုေတသနျပဳျခင္း၊ သစ္ေတာ/ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားေစာင့္ 
ၾကည့္ျခင္း၊ သား႐ိုင္းသဘာဝမ်ားေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ညီသည့္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးမ်ားကို ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ သင္တန္းၿပီးေျမာက္ေAာင္ျမင္ 
သူမ်ားကို Aလုပ္သင္မ်ားAျဖစ ္TN ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ 
ကေလးမ်ားAားAသိပညာေပးျခင္းတို႔ကိုဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳထားသည္။ 
TCVS သင္တန္းသားမ်ားကို (၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မ်ားAတြင္း) ႏွစ္စU ္ေခၚယူခဲ့ၿပီး 
သင္တန္းAပတ္စU ္ စုစုေပါင္း(၃)ႀကိမ္မွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၃၆-U ီးကိ ုေမြးထုတ္ 
ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းၿပီးေျမာက္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ား၌ 
ရပ္႐ြာလူထAုက်ဳိးAတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိၾကသည္။ ၎တို႔Aနက္ မလိကြ်န္း 
မ်ားမွ သာဓကတစ္ခုမွာ သင္တန္းၿပီးေျမာက္ခဲ့သူတစU္ ီးသည္ MAC-D ဟု Aမည ္
ရေသာ မလိေဒသထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး 
သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္း 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ TCVS သင္တန္းဆင္းပြဲမ်ားကို တိုင္း 
ေဒသႀကီးAစိုးရAရာ႐ွိမ်ား၊ ေကA ဲန္ယူမွAရာ႐ွိမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း 
Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔မ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ား၏ 
မိဘမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္မႈျဖင့္ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိသည္။ သင္တန္းဆင္း 
ပြဲမ်ားမွတဆင့္လည္း သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ 
သစ္ေတာႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAခြင့္Aေရး မ်ားAေပၚ Aာ႐ံုစိုက္မႈကို 
ရ႐ွိေစျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဂ်ဲန္ဒါႏွင့္ လူငယ္မ်ားAတြကA္စီAစU ္မ်ား (DDA) 
Point B3 ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ျပဳလုပ္သည့္ SRJS ၏ ဂ်ဲန္ဒါႏွင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
သင္တန္းမွစ၍ DDA ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားAတြင္း က်ားမပါဝင္မႈAခ်ဳိးကို 
Aေလးေပးျခင္း၊ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေရးကို ထည့္သြင္းစU ္းစားျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သင္တန္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ လုပ္ငန္းAစီAစU ္မ်ားတြင္ Aသက(္၃) 
ႏွစ္ေAာက္ကေလး႐ွိသည့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ပါက လိုAပ္သည့္ ထပ္ေဆာင္း 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳႏိုင္မည့္မူဝါဒကို DDA ၏ မူဝါဒမ်ားAတြင္း ၂ဝ၁၉-
ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲAတည္ျပဳခဲ့သည္။ DDA Aေနႏွင့္ Aနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ျဖစ္လာမည့္၊ ႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစAီသြင္ကူးေျပာင္းေရးAတြက္ Aဓိကက်သူမ်ား 
ျဖစ္လာမည့္ လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
ေစေရးကို Aေလးထားသည္။ လူငယ္မ်ားAတြက္ ၂-လၾကာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္ 
သင္တန္းAစီAစU ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားAၾကား ေလ့လာေရးခရီးစU ္ ၃-ခုကို SRJS 
စီမံကိန္းႏွင့္Aတူေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးသူမ်ားမွ ၄-U ီးသည္ ယခု 
Aခါ MATA လုပ္ငန္းAဖြဲ႔တြင္ပါဝင္လာ ႏိုင္ၿပီး တစ္U ီးမွာ ကိုယ္စားလွယA္ျဖစ ္
ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ DDA Aေနႏွင့္ တိုင္းAတြင္းလူငယ္ကြန္ရက္ 
Aားေကာင္းေရးAတြက္လည္း ပံ့ပိုးလ်က္႐ွိသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ 
သယံဇာတႏွင့္ လူတို႔Aၾကားဆက္ႏြယ္ေနမႈ၊ ေက်းလက္ ဘဝမ်ားAတြင္း 
လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈ၊ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ Aေလ့Aထ ေကာင္းမ်ား၏ 
Aေရးပါမႈတို႔ကို လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေလ့လာႏိုင္ရနA္တြက္ ထားဝယ္တကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေလ့လာေရးAစီAစU ္ကိုလည္း WWF ၊ ထားဝယ္တကၠသိုလ္ 
(Aထူးသျဖင့္ သတၱေဗဒႏွင့္ ႐ုကၡေဗဒဌာနမ်ား) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ 
ထို႔Aျပင ္ မတူညီေသာေနာက္ခံAေျခAေနမ်ားႏွင့္ ယU ္ေက်းမႈမ်ားကို ဖလွယ္ 
ေလ့လာႏိုင္ရန္Aတြက္ ႏိုင္ငံတဝွမ္း႐ွိလူငယ္မ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ား 
Aၾကားေလ့လာေရးAစAီစU ္တစ္ခုကိုလည္း ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္Aတြင္း ေဆာင္႐ြက္ 
ခဲ့သည္။ 
 
UပေဒAေထာကA္ကူျပဳသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား (MLN) 
SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာAတြင္း UပေဒAျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားကို MLN 
ပံပိုးေပးခဲ့ၿပီး ရပ္႐ြာလူထုလိAုပ္သည့္ UပေဒေရးရာAကူAညီေပးျခင္းမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္သည္။ UပေဒAျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားကို ရပ္႐ြာလူထု၏ လိုAပ္ 
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ခ်က္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ Aဆိုျပဳခ်က္မ်ားAလိုက္ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
Aႀကီးစားေျမယာရယူ/ခ်ေပးသည့္ကိစၥမ်ား၊ ေျမသိမ္းAမႈမ်ား၊ လယ္ႏွင့္သီးႏွံမ်ား 
ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးရသည့္ကိစၥမ်ား၊ တရားဆြဲခံရသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ေဒသခံလူထုလိAုပ္ 
လ်က္႐ွိသည့္ Aႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ UပေဒေရးရာAေထာကA္ကူမ်ားကို MLN က 
ပံ့ပိုးေပးသည္။ 
 

၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မ်ားAတြင္း မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAတြက္ ရည္႐ြယ္ျပဳလုပ္သည့္ 
“သဘာဝပတ္ဝန္းေရးရာUပေဒ” သင္တန္း/Aလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို MLN က စီစU ္ 
ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ Aဆိုပါသင္တန္းကို (IUCN ၏) ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ 
Uပေဒစင္တာႏွင့္ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတ 
Aခြင့္Aေရးမ်ားAတြက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ Aႀကံဉာဏ္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား 
ရ႐ွိပံ့ပိုးႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးလ်က္႐ွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသိ႐ွိႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

  

ပံု-၇။ ဆီA ုန္းကုမၸဏီ၏ တရားစြဲဆုိျခင္းခံရသည့္ ေခ်ာင္းမြန္ငါးေက်း႐ြာမွ 
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစU ္။ ဓါတ္ပံု - MLN 
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၂.၂။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားAခြင့္Aေရးမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး 

သစ္ေတာႏွင့္သယံဇာတမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္သူAလိုက္ (Aစိုးရ၊ လူထု၊ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာAဖြဲ႔မ်ား) ကြဲျပားသည္။ 
 
 
TRIP NET ၏ ခ်U ္းကပ္မႈ 
ယေန႔ကာလတြင္ သစ္ေတာႏွင့္သစ္ေတာသယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးAတြက္ 
Aစိုးရ၊ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားက ခ်U ္းကပ္မႈ 
ပံုစံမ်ားစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မည့္သူမ်ား 
Aတြက္ TRIP NET ၏ Aဓိကတိုက္တြန္းမႈမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 
သစ္ေတာသည္ တစ္သားတည္းျဖစ္သည္၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေျမ-
သစ္ေတာ-ျမစ္ေခ်ာင္း-ေတာေတာင္တို႔ႏွင့္ AျပနA္လွနA္မွီသဟဲျပဳလ်က္႐ွိသည္ 
ဟူသည့္ Aခ်က္ျဖစ္သည္။ တနည္းAားျဖင့္ သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းေရးAတြက္ 
Aဓိက Aေရးႀကီးသူမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္းဟု ဆိုလိုသည္။ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားAခြင္A့ေရးမ်ား ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား 
ထိန္းသိမ္းရန္Aတြက္ ကမိုေသြးေဒသတြင္ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား 
Aတြက္ လူထုစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တစ္ခုကို TRIP NET က ထူေထာင္ေပးခဲ့သည္။ 
၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ ေမလ၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 
သစ္ေတာဆိုင္ရာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ေ႐ွ႕ေျပးသုေတသနျပဳလုပ္မည့္ 
ေနရာမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ ကမိုေသြးေဒသသည္ တစ္ေနရာAျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး 
က႑စံုပါဝင္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမ်ားကို ၾသဂုတ္လAတြင္း 
ကမိုေသြးေဒသ၌ပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
Aစိမ္းေရာင္လုယက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAခြင္A့ေရးမ်ား 
ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာ/သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းမ်ား 
Aတြက္ AျခားAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင္ ့ မိတ္ဘက္ျပဳေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း 
ျပဳလုပ္သည္။ UပမာAားျဖင့္ CAT4 မိတ္ဖြဲ႔ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ TRIP NET Aေနႏွင့္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ (CAT မိတ္ဖြဲ႔ေဆာင္႐ြက္မႈကို ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး 
လူထုကိAုသိေပးျခင္းမ႐ွိသည့္၊ Aထက္မွေAာက္သို႔ တြန္းAားေပးသည့္ပံုစံျဖင့္ 

ခ်U ္းကပ္သည့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားAား တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္၊ လူထု၏Aသံမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္Aားေကာင္းေစရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ 
 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား စီမံထိန္းသိမ္းသည့္ေနရာမ်ား (ICCA) ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား 
Aတြက္ စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို တရားဝင္ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးမည့္ ၂ဝ၁၉-
ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ICCA NEWS5 တြင္လည္း TRIP NET Aေနႏွင့္ 
Aႀကံေပးလ်က္႐ွိသည္။ ICCA NEWS သည္ Aမ်ဳိးသားAဆင့္ စုစည္းထားသည့္ 
စႀကၤ ံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးAဆင့္တြင္စုစည္းထားသည့္ ICCA Aလုပ္Aဖြဲ႔6 
မွတဆင့္ ဆက္လက္ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။  
 
 
SY ၏ ခ်U ္းကပ္မႈ 
SY AဓိကU ီးတည္သည့္လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ဆီA ုန္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳ 
က႑မ်ားပါဝင္ၿပီး ရပ္႐ြာလူထုကိAုားေကာင္းေစျခင္း၊ ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔မ်ား 
ေပၚေပါက္ေစျခင္း၊ ဂ်ဲန္ဒါႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းမ်ားတိုးတက္ေစျခင္း၊ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားAခြင္A့ေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
ေျမစနစ္မ်ားကိုမွတ္တမ္းျပဳျခင္းႏွင့္ လူထုပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သည့္သုေတသနျပဳျခင္း 
စသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သည္။ SY ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာနယ္ပယ္သည္ 
SRJS စီမံကိန္းႏွင့္Aတူ က်ယ္ျပန္႔ လာၿပီး Aျပန္Aလွန္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္႐ွိသည့္ 
ထိန္းသိမ္းေရး႐ႈျမင္ပံုမ်ား၊ U ီးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ 
ခဲ့သည္။ SY Aေနႏွင့္ တိုင္းAဆင့္ ICCA Aလုပ္Aဖြဲ႔တြင္လည္းေကာင္း၊ 
Aမ်ဳိးသားAဆင့္ ICCA NEWS တြင္ လည္းေကာင္း ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္လ်က္႐ွိၿပီး 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားAခြင့္Aေရးမ်ား Aတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ 
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၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္တြင္ ေလညာႏွင့္ မႏိုး႐ံုးေဒသမ်ား႐ွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစနစ္မ်ားကို 
မွတ္တမ္းျပဳရန္၊ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္Aတြက္ လူထုကိုယ္တိုင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ 
သုေတသနတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ငန္းသည္ ဓေလ့ 
ထံုးတမ္းစနစ္က်င့္သံုးလ်က္႐ွိၾကသည့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ Aဓိက Aသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈ၊ ယU ္ေက်းမႈမ်ား၊ သစ္ေတာ 
ထိန္းသိမ္းသည့္ပံုစံမ်ားျဖင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္႐ွိေၾကာင္း သက္ေသခံႏိုင္ရနA္တြက္ 
Aဆိုပါသုေတသနကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
 
AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ား (GN) 
ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ားထူေထာင္ေရးAတြက္ GN Aေနႏွင့္ 
၂ဝ၁၅-ခုနွစ္မွစတင္ကာ တိုက္တြန္းAားေပးခဲ့ၿပီး ယခုAခါ သစ္ေတာEက ၈,ဝဝဝ 
ေက်ာ္Aတြက္ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးAဖြဲ႔ ၅-ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထား႐ွိၿပီး 
ျဖစ္သည္။ Aဆိုပါပမာဏတြင္ Aစိုးရ၏AသAိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ႐ွိထားၿပီးသည့္ 
Eရိယာ ၁,၅ဝဝ နီးပါးပါဝင္သည္။ 
 
AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးAတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားတြင္ Aဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ 
စည္းမ်U ္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ပ်ဳိးေဖာက္/Aပင္စိုက္ျခင္း၊ ပ်က္စီးသည့္Aပင္မ်ားAား 
Aစားထိုးစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းEရိယာAတြင္း တရားမဝင္ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ သစ္ခိုး 
ခုတ္ျခင္းမ်ားကိုကာကြယ္ႏိုင္ေရးAတြက္ ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ AစုAဖြဲ႔ 
ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားထူေထာင္ရသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ သစ္ေတာမ်ားကာကြယ္ 
ထိန္းသိမ္းရန္၊ ေရ(ငါး)သယံဇာတမ်ားႂကြယ္ဝလာေစရန္ႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားမွ 
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္တို႔ပါဝင္သည္။ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ပံု-၈။ ေဆးတံဖြာလ်က္ စကားစျမည္ေျပာေနသည့္ 
ကရငA္မ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္U ီး (Aေပၚပံု)။ 

ပံု-၉။ ကဘန္းေလွAတြင္းမ ွေမာ္ကင္းကေလးငယ္မ်ား 
(ေAာက္ပံု)။ ဓါတ္ပံု - ေဇာ္ထက္။ 
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၂.၃။ ေျမ၊ သတၱဳထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ား 

ေဂဟAဖိုးတန္ရတနာမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္႐ွိေနသည့္တြန္းAားမ်ားတြင္ သတၱဳလုပ္ငန္း၊ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ စက္မႈသီးႏွံက႑မ်ားပါဝင္သည္။ 
 
ေျမယာဖိုရမ ္(DDA) 
DDA သည္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာေကာင္းမြန္ေသာ စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လူမႈ 
စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟူသည့္ စီမံကိန္းႀကီး(၂)ခုကို AေကာငA္ထည္ေဖာ္လ်က္ 
႐ွိသည္။ SRJS စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သယံဇာတဆိုင္ရာစီမံကိန္းႏွင့္မ်ားစြာ 
ဆက္ႏြယ္လ်က္႐ွိၿပီး လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ သတၱဳက႑၊ ေျမက႑၊ Aရပ္ဘက္ 
Aဖြဲ႔မ်ား၏လႈပ္႐ွားမႈေဘာင္၊ မီဒီယာ၊ ဂ်ဲန္ဒါႏွင့္ လူငယ္မ်ားAတြကA္စီAစU ္မ်ား 
ပါဝင္သည္။ ေျမယာAေရးေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြ 
လႈပ္႐ွားသူမ်ားAၾကား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေပးသည့္က႑၌လည္း DDA က 
ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ တနသၤာရီတိုင္းAတြင္းလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ညွိႏိႈင္း 
ေပးျခင္း၊ ေျမျပႆနာႏွင့္ Uပေဒသံုးသပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ Aခ်က္Aလက္မ်ားကို 
ေဝမွ်ေပးျခင္း၊ ေျမAသံုးခ်ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ Aခ်က္Aလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္း 
ကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာAေထာကA္ကူမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ 
လ်က္႐ွိသည္။ 
 
DDA Aေနႏွင့္ ေျမယာAေရးလႈပ္႐ွားသည့္ Aရပ္ဘက္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ 
တက္ႂကြလႈပ္႐ွားသူမ်ား Aခ်က္Aလက္ေဝမွ်ျခင္း၊ AျပနA္လွန္ ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားAတြက္ “တနသၤာရီေျမယာဖိုရမ္” တစ္ခုကို Aစျပဳခဲ့သည္။ Aဆိုပါ ဖိုရမ္သည္ 
စုေပါင္း Aေျဖတစ္ခု႐ွာေဖြရန္၊ ပူးတြဲလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေျမာက္လာရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္း 
မဟုတ္ေသာ္လည္း ေျမက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစU ္မ်ားAတြင္း 
ခ်ိတ္ဆက္ၾကမည္A့ဖြဲ႔မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္႐ွားသူမ်ားAၾကား နားလည္မႈ 
တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ AေထာကA္ကူျဖစ္ေစပါသည္။ SRJS စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 
ကာလAတြင္း လူထုကU ီးေဆာင္သည့္ ေျမAသံုးခ်ေျမပံု ေရးဆြဲျခင္းAတြက္ 
DDA က နည္းပညာပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္ ့ Aထင္ကရျဖစ္ရပ္(၂)ခု ႐ွိခဲ့သည့္။ 
ပထမျဖစ္ရပ္မွာ ေ႐ႊကေမၻာဇဆီA ုန္းကုမၸဏီႏွင္ ့ ေဒသခံမ်ားAျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
ေျဖ႐ွင္းမည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတAီား နည္းပညာပံ့ပိုးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 

ဒုတိယတစ္ခုမွာ လူထုAေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းAတြက္ ေ႐ွ႕ေျပးလုပ္ငန္း 
မ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ေနရာAျဖစ ္ AစိုးရကAသAိမွတ္ျပဳေပးထားသည့္ေနရာ 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကလုန္းထာေက်း႐ြာလူထုAား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
 
သတၱဳလုပ္ငန္းက႑Aတြင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (DDA) 
DDA သည္ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္တဝိုက္မွစတင္ကာ သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးက႑ 
Aတြင္း Uပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္ 
လာေရးကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ DDA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ Aရပ္ဘက္မဟာမိတ္Aဖြဲ႔ (MATA) တြင္ 
တက္ႂကြစြာပါဝင္လ်က္႐ွိၿပီး လူထုAေျချပဳေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၲရားမ်ား ေပၚေပါက္ 
လာေရးကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ သတၱဳလုပ္ကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရးAဖြဲ႔ 
(MMG) ၁၅-ဖြဲ႔သည ္ ၂ဝ၁၆-ခုႏွစ္မွစတင္ကာ AစိုးရAသိAမွတ္ျပဳAဖြဲ႔မ်ား 
ျဖစ္လာၾကၿပီး လူထုAေျချပဳေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၲရားမ်ား၏ AဓိကAစိတA္ပိုင္း 
မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ AဆိုပါAဖြဲ႔မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမAတြင္း႐ွိ သတၱဳ 
လုပ္ကြက္Aတြင္းသို႔ တစ္ရက္တာဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္႐ွိၿပီး ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားကို 
Aစိုးရထံသို႔ တိုက္႐ိုက္တင္ပို႔ႏိုင္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီးAစိုးရႏွင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ 
ညႊန္႔ေပါင္းAဖြဲ႔ (SNU) တို႔က MMG ၏ Aစီရင္ခံခ်က္မ်ားကိုAေျခခံ၍ ဆက္လက္ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ 
ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ MMG မ်ားAားျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ား 
ေပၚAေျခခံ၍ ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္Aတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပိုမို 
ထိေရာက္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖစ္လာရန္ႏွင့္ Aဖြဲ႔မ်ားAၾကား 
ခ်ိတ္ဆက္မႈAားေကာင္းေစရန္Aတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 
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ငါးလုပ္ငန္းက႑Aတြင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (GN) 
GN ၏ AဓိကU ီးတည္ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဒီေရေတာမ်ား 
ထိန္းသိမ္းျခင္းAျပင ္ ငါးလုပ္ငန္းက႑လည္းပါဝင္သည္။ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး 
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ Aႀကီးစား/Aလတ္စား၊ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား 
Aတြက္ မူဝါဒ/Uပေဒမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရးAတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ 
႐ွိသည္။ ငါးလုပ္ငန္းက႑Aတြင္း စည္းၾကပ္မႈေလ်ာ့ရဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ငါး/ေရ 
သယံဇာတ Aလြန္Aကြ်ံဖမ္းယူ/ထုတ္ယူျခင္း၊ တားျမစ္ထားသည့္ပစၥည္းမ်ား/ 
နည္းလမ္းမ်ားAသံုးျပဳျခင္း၊ (ကမ္းနီး/ကမ္းေဝး) ငါးဖမ္းနယ္နိမိတ္Aျငင္းပြားမႈ 
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ (Aႀကီးစား၊ Aလတ္စား၊ Aေသးစား) ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းလိုင္စင္ 
ျပႆနာမ်ားစြာကိုေတြ႔႐ွိရသည္။ ထို႔Aျပင ္ Aခ်ဳိ႕ေသာငါးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ဒီေရေတာမ်ားAတြင္း ဝင္ေရာက္၍ သစ္ခုတ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ 
ရသည္။ Uပမာ - “က်ားပါးစပ္” ဟုေခၚ သည္ ့လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ငါး/ပုစြန္ငယ္မ်ားကို 
Aေျခာက္ခံရန္ ထင္းမီးကိုAသံုးျပဳၾကၿပီး လိုAပ္သည့္ထင္းမ်ားရ႐ွိရနA္တြက္ 
နီးစပ္ရာဒီေရေတာမ်ားAတြင္း ဝင္ေရာက္ခုတ္ယူေလ့႐ွိၾကသည္။ Aဆိုပါကိစၥရပ္ 
သည္ AစုAဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားAတြက္လည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ပံု-၁ဝ။ မႏိုး႐ံုးေက်း႐ြာ ေျမAသုံးခ်မႈေျမပံု (Aေပၚပံု)။ 
ပံု-၁၁။ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာAနီး႐ွိ စမ္းေခ်ာင္းတစ္ခုတြင္ ငါးမွ်ားေနသည့္ 

Aမ်ဳိးသမီးတစ္U ီး (ေAာက္ပံု)။ ဓါတ္ပံု - SY 
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၂.၄။ ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ လႈပ္႐ွားမႈေဘာင္ 

မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားသည္ Aစိုးရပိုင္းႏွင့္ (ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား) ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရနA္တြက္ Aရပ္ဘက္လႈပ္႐ွားမႈေဘာင္Aတြင္း၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ 
မူေဘာင္မ်ားAတြင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ 
 
ေထာက္ကူပံ့ပိုးမႈ႐ွိသည့္ရပ္ဝန္းျဖစ္လာေရး - DDA ၏ ခ်U ္းကပ္မႈ 
DDA Aေနႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင္A့တူ ခ်ိတ္ဆက္ 
တြန္းAားေပးမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ Aသိေပးေဆြးေႏြးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (Lobby & 
advocacy) Aားေကာင္းေရး၊ Aရပ္ဘက္လႈပ္႐ွားမႈေဘာင္ကိုထိန္းႏိုင္ေရးမ်ားကို 
Aေလးေပးေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAၾကား သတင္း 
Aခ်က္Aလက္ေဝမွ်ျခင္းႏွင့္ ညွိႏိႈင္းျခင္း၊ Aစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီAေလA့ထမ်ား 
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။ ဒီမိုကေရစီAသြင္ 
ကူးေျပာင္းသည့္ကာလAစ၌ပင္႐ွိေနေသးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Aရပ္ဘက္ 
လႈပ္႐ွားမႈေဘာင္ကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္Aတြက္ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ Aားေကာင္းမႈလိAုပ္သကဲ့သို႔ Aထူးသျဖင့္ မူဝါဒ/Uပေဒမ်ား 
ေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္းစU ္းမ်ားAတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာAေလ့Aထမ်ားျဖစ္တည္ 
လာေရးသည္ Aလြန္Aေရးႀကီးသည္။ 
 
လႊတ္ေတာ္Aမတ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးAစိုးရတာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ 
လိုAပ္သည့္ နည္းပညာAေထာကA္ကူမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ တိုင္းAတြင္း Uပေဒ 
ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ လူထုႏွင့္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈျဖစ္စU ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ 
က်င့္သံုးရန္ တြန္းAားေပးခဲ့ပါသည္။ ရလဒA္ေနျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းAစိုးရသည္ 
Uပေဒ ၄-ခု (ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္းUပေဒ၊ သတၱဳတြင္းUပေဒ၊ Aေသးစားေခ်းေငြUပေဒ၊ 
ေျမခြန္Uပေဒ) ႏွင္ ့ လုပ္ငန္းAစီAစU ္ ၁-ခု (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းAစီAစU ္) Aတြက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇-မတိုင္မီ Uပေဒျပဳေရးျဖစ္စU ္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
လူထုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား မေတြ႔ခဲ့ရပါ။ DDA သည္ Aဆိုပါ Uပေဒေရးဆြဲေရး 
လုပ္ငန္းစU ္မ်ားAတြင္း လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားAတြက္ စီစU ္ေပးျခင္း၊ နည္းပညာ 

ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ Aခ်ဳိ႕ေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားAတြက္ က်ခံေပးျခင္းမ်ားလည္း 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
 
ရပ္႐ြာလူထုလိAုပ္သည့္ Aခ်က္Aလက္မ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ နည္းပညာAကူ 
Aညီ ေပးျခင္းမ်ားလည္း႐ွိသည္ (Uပမာ - လူထုေျမAသံုးခ်မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ေျမ 
Aသံုးခ်မႈေျပပံုေရးဆြဲျခင္း)။ ထိုသို႔ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ရပ္႐ြာလူထုကိုယ္တိုင္ ၎တို႔ 
စည္းမ်U ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ၎တို႔၏Aခြင့္Aေရးမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေတာင္းဆို 
ႏိုင္မည့္ ကိရိယာ/နည္းလမ္းမ်ား ရ႐ွိျခင္း၊ တရားဝင္လုပ္ငန္းစU ္မ်ားAတြင္း ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ ပါဝင္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ Aက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေစသည္။ DDA က 
ပံ့ပိုးေပးသည့္ နည္းပညာAကူAညီ၊ စီစU ္ေပးမႈမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
လုပ္ငန္းစU ္တည္ေဆာက္ေရးကို U ီးစားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
 
ဆန္းသစ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ႏိႈးဆြျခင္း - TRIP NET ၏ ခ်U ္းကပ္မႈ 
A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေရာယွက္လ်က္႐ွိသည့္ေဒသတြင္ (Aမ်ားAားျဖင့္ ေကA ဲန္ယူ 
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္) လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရသည့္Aျပင ္ျမန္မာAစိုးရ၏ ဗ်ဴ႐ို 
ကေရစီယႏၲရားAတြင္း ဒီမိုကရက္တစ္စံႏႈန္းမ်ား/Aေလ့Aက်င့္မ်ား Aျပည္A့ဝ 
က်င့္သံုးမႈမ႐ွိေသးသည့္AေျခAေနျဖစ္သည့္Aတြက္ TRIP NET သည္ ၎၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား AမွားAယြင္းနည္းရန္ ပို၍Aေလးထားရသည္။ 
 
သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား Aားေကာင္းေနေရး 
တို႔Aတြက္ လိုAပ္သည့္ Aခ်က္Aလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရမည္၊ တံု႔ျပန္A ံတုႏိုင္မႈ 
Aားေကာင္းေနရမည္၊ AေျခAေနႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ နည္းလမ္းAသစ္မ်ား ႐ွာေဖြ 
ေနရန္လိAုပ္သည္ဟု TRIP NET က ႐ႈျမင္သည္။ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးသည့္ 
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လုပ္ငန္းမ်ားသည္ (Aထူးသျဖင့္ A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ၂-ခုAၾကား) ပိုမို၍ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ Aခင္းAက်င္းကိုဖန္တီးရန္လိုAပ္သည္။ ရပ္႐ြာလူထုကို 
ေကာင္းမြန္စြာAသိေပးၿပီး ဆန္းသစ္သည့္နည္းလမ္း ေပၚထြက္ေစသည့္ျဖစ္ရပ္ ၂-
ခုလည္း ႐ွိခဲ့သည္။ 
 
ပထမျဖစ္ရပ္မွာ ဘန္းေခ်ာင္းေက်ာက္မီးေသြးကိစၥျဖစ္သည္။ Eastern ကုမၸဏီ၏ 
ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ ဘန္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာႏွင့္ 
Aနီးတဝိုက္႐ွိ ေလႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ညစ္ညမ္းျခင္းကိစၥAတြက္ ရပ္႐ြာလူထု၏ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျမင့္တက္ေနခဲ့သည္။ TRIP NET Aေနႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္း 
ဆိုင္ရာAခ်က္Aလက္မ်ား၊ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးျပစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းAင္Aရင္းAျမစ ္
႐ွာေဖြႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရပ္႐ြာလူထုမ်ားထံ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ထို႔Aျပင ္
ရပ္႐ြာလူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေျပလည္ေစရနA္တြက္ ဘန္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာ၊ 
ကုမၸဏီႏွင့္ ေကA ဲန္ယူမွတာဝန္႐ွိသူမ်ားAၾကား သံုးပြင့္ဆိုင္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို 
TRIP NET က U ီးေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားAျပီး ၂ဝ၁၇-ခုႏွစ္Aတြင္း 
မွာပင္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရန္ေနရာAား ႐ြာလူထုမ်ားႏွင့္ေဝးရာေနရာသို႔ 
ေ႐ြ႕ေျပာင္းႏိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
ဒုတိယျဖစ္ရပ္မွာ ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ျပဳလုပ္ 
က်င္းပခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဖိုရမ္Aၿပီးတြင္ျဖစ္သည္။ Aဆိုပါဖိုရမ္တြင္ 
စြမ္းAင္က႑လည္းပါဝင္ရာ တနသၤာရီျမစ္မႀကီးႏွင့္ ၎ကို AမွီျပဳAသက္႐ွင္ေန 
ၾကသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ဘဝမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္လာဖြယ္႐ွိသည့္ ေရ 
ကာတာစီမံကိန္းမ်ားAတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္းပါဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔Aတြက္ TRIP 
NET သည္ ေရAားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းAဆိုျပဳလႊာမ်ားကို တြန္းAားေပးၾကမည့္ 
ပုဂၢလိကက႑မ်ားႏွင့္ ၎Aဆိုျပဳလႊာမ်ားAေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳဆံုးျဖတ္ၾကရမည့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တို႔ ထည့္သြင္းစU ္းစားသင့္သည့္ ခိုင္မာမွန္ကန္သည့္ 
Aခ်က္Aလက္မ်ား ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ သုေတသနတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သုေတသန 
ေခါင္းစU ္ကို “ေရစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ဟု Aမည္ေပးထားၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ Aေရး 
ႀကီးပံု၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူ၊ ေဂဟစနစ္တို႔၏ ဆက္စပ္ပံု၊ စြမ္းAင္Aတြက ္Aျခား 
ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား စသျဖင့္ ထည့္သြင္း၍ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကိုဗစ္ကာလ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကြင္းဆင္းAခ်က္Aလက္ေကာက္ယူရသည့္ကိစၥမ်ား 

ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၂ဝ-ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ Aစီရင္ခံစာထြက္႐ွိလာမည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ 
 
ရပ္႐ြာလူထAုေနႏွင့္လည္း Aဆိုျပဳေရကာတာကိစၥမ်ားAေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ 
ျဖစ္လ်က္႐ွိရာ Aဆိုပါသုေတသနကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလက္ခံ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ 
လႊတ္ေတာ္Aေနႏွင့္လည္း စိတ္ဝင္စားလ်က္႐ွိေနၿပီး ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားAား ႀကိဳဆို 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဤသို႔ေသာ ေAာင္ျမင္မႈသည္ ေရကာတာစီမံကိန္း 
မ်ားAား ဆန္႔က်င္သည္ဆိုျခင္းထက္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏တန္ဖိုးကိAုေလးေပး၍ 
ေျပာျခင္း၊ Aျခားေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုေပးျခင္းျဖင့္ ရ႐ွိျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
Aလားတူပင္ သစ္ေတာမ်ားကိုကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ရပ္႐ြာလူထုကိုယ္တိုင္ 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည့္ေနရာမ်ားကို Aားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားတြင္ TRIP NET 
Aေနႏွင့္ မည္သည့္ျပႆနာ႐ွိေနသည္ဆိုသည္ကို Aေလးေပးေျပာဆိုျခင္းထက္ 
မည္သည့္Aရာက ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္သည္ကို ပို၍U ီးတည္သည္။ ျမန္မာAစိုးရႏွင့္ 
ေကA ဲန္ယူတို႔၏ သစ္ေတာဌာနမ်ားAၾကား ႏွစ္ဘက္ေလ့လာေရးခရီးစU ္မ်ား 
ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္Aတြင္း TRIP NET က ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ပထမ 
Aႀကိမ္ ေနျပည္ေတာ္၌ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယAႀကိမ္၌ ကမိုေသြးေဒသတြင္ 
ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ တတိယAႀကိမ္ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းမႈAတြက္ AစီAစU ္မ်ား႐ွိၿပီး 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုဗစ္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေ႐ြ႕ဆိုင္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
 
Aသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း (GN ၏ ခ်U ္းကပ္မႈ) 
AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာထူေထာင္ျခင္း၊ သစ္ခိုးခုတ္မႈမ်ားAားကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ငါး 
လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ Uပေဒစည္းၾကပ္ျခင္းမ်ားAတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ 
Aသီးသီထံ Aသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ တြန္းAားေပးျခင္းမ်ားကို GN ၏လုပ္ငန္းမ်ား 
Aတြင္း ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္သည္။ ေဒသခံလူထု၏Aသံမ်ား၊ Aခ်က္Aလက္ 
မ်ားAား ေကာက္ယူျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္Aမတ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Aစိုးရဌာနမ်ား 
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာAဖြဲ႔မ်ား၊ ငါး 
လုပ္သားမ်ားကို လႊတ္ေတာ္Aမတ္မ်ား၊ ဌာနဆို္င္ရာတာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ 
ထိေတြ႔ေျပာဆိုႏိုင္မည့္ AစီAစU ္မ်ားကို GN က စီစU ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္မ်ား 
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႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔Aျပင ္GN ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရပ္႐ြာAဖြဲ႔မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 
တိုးတက္လာေစေရးAတြက္ ပံ့ပိုးျခင္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ GN သည္ သယံ 
ဇာတလုပ္ငန္းက႑ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ Aမ်ဳိးသား 
Aဆင့္ကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ MATA ႏွင့္Aတူ သတၱဳလုပ္ကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရးAဖြဲ႔ 
(MMG) Aားေကာင္းလာေရးAတြက္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ 
 
မီဒီယာဗ်ဴဟာ (DDA ၏ ခ်U ္းကပ္မႈ) 
Aသိေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုထိေရာက္ရန္ 
Aတြက္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAၾကား ညွိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား 
လိုAပ္သည့္နည္းနာမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္းAျပင ္မီဒီယာAားျဖင့္လည္း ခ်U ္းကပ္သည္။ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သယံဇာတကိစၥမ်ားAေပၚ ေဆာင္းပါးမ်ားစU ္ဆက္မျပတ္ 
ထြက္႐ွိေနေရးAတြက္ Dawei Watch (http://www.daweiwatch.com) ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ ထြက္႐ွိၿပီးေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္း၍ စာA ုပ္ 
Aျဖစ္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ရာ ယေန႔Aထိတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္႐ွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး 
ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ဒီေရေတာဆိုင္ရာေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို Yangon Journalist 
School က “Environmental Reporting Award” (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ 
သတင္းဆု) ကိ ုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။  
 
မီဒီယာကိAုသံုးျပဳသည့္ ခ်U ္းကပ္မႈသည္ လူထုAာ႐ံုစိုက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ၿပီး 
Aေရးယူေဆာင္႐ြက္ၾကရမည့္သူမ်ားAေပၚ တြန္းAားမ်ားျဖစ္ေစသည္။ Aထူး 
သျဖင့္ သတၱဳ၊ ဆီA ုန္း၊ သစ္ေတာက႑မ်ားAတြင္းမွ လူထု၏ ေAာင္ျမင္မႈ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတြင္ မီဒီယာကိုထိေရာက္စြာAသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 
ရပ္႐ြာလူထုႀကံဳေတြ႔ရသည့္ျပႆနာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားAေပၚ Aမ်ားျပည္သူ၏ 
Aာ႐ံုစိုက္မႈရႏိုင္ရနA္တြက္ မီဒီယာခရီးစU ္မ်ား၊ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမ်ား စီစU ္ 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္းကို DDA က ပံ့ပိုးခဲ့သည္ ့ထူးျခားျဖစ္စU ္ ၂-ခု ႐ွိခဲ့သည္။ ပထမ 
တစ္ခုမွာ ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္တြင္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈUပေဒ 
ျပင္ဆင္ခ်ကA္တည္ျပဳၿပီးခ်ိန္၊ ေက်းလက္လူထုမ်ားႏွင့္ ေဒသခAံရပ္ဘကA္ဖြဲ႔ 
Aစည္းမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျမႇင့္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယျဖစ္စU ္မွာ LNG power 
plant တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးAတြက္ စမ္းသပ္ယာU ္Aနီး ‘ငါးမဖမ္းရ’ Eရိယာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ တံငါ႐ြာမ်ားAခက္Aခဲႀကံဳခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
 
၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္ Aေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲAတြင္း ပါဝင္ယUွ ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ကိုယ္စား 
လွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သယံဇာတေရးရာကိစၥမ်ားAေပၚ ထား႐ွိမည့္ 
ကတိကဝတ္မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ရန္Aတြက္ DDA သည္ ဒကၡိဏ (Dekkhina 
Insight - https://dakkhina.org/ )AပါAဝင ္A ြန္လိုင္းမီဒီယာ(၃)ခုႏွင္ ့ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ၅-မိနစ္စာ AေမးAေျဖ႐ုပ္သံ႐ိုက္ကူးမႈAတြင္း Aရပ္ဘက္ 
Aဖြဲ႔Aစည္း(၇)ဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္(၈)U ီးႏွင္ ့ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၄-U ီး ပါဝင္ 
ေျဖဆိုခဲ့သည္။ A ြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ “Aနာဂတ ္
တနသၤာရီ - သူတို႔Aေတြး၊ သူတို႔Aျမင”္ ဟူသည္A့မည္ျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
သယံဇာတေရးရာကိစၥရပ္မ်ားAတြက္ လူထု၏Aသံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပး 
ေနမည့္ စႀကၤ ံတစ္ခုAျဖစ ္ဆက္လက္တည္႐ွိလ်က္႐ွိသည္။. 
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၂.၅။ UပေဒAေထာက္Aကူျပဳမ်ား 

ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးခရီးဆက္လ်က္႐ွိေနေသာ္လည္း Aားႀကီးသူမ်ား၏ Uပေဒကိုတလြဲသံုးမႈမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏Aားနည္းမႈမ်ား၊ လူ႔Aခြင္A့ေရး/သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်ငA္ေရးလႈပ္႐ွားသူမ်ားAတြက္ UပေဒAရAကာAကြယ္ေပးမႈမ်ားမွာ Aားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ 
 
MLN ၏ UပေဒAေထာက္Aကူျပဳမ်ား 
ၿမိတ္ေ႐ွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ (MLN) ၏ Aဓိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားAား 
UပေဒAျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ UပေဒေရးရာAေထာကA္ကူျပဳမႈမ်ား 
ပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ရပ္႐ြာလူထAုေနႏွင့္ ၎တို႔၏Aခြင့္Aေရးမ်ားကို 
ကာကြယ္ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္၊ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ စိန္ေခၚမႈ/ျပႆနာမ်ားAား 
ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ Aသိပညာဗဟုသုတမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ 
နည္းလမ္းမ်ားရ႐ွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ လိုAပ္သည္U့ပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရ႐ွိႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ Aဆိုပါေထာက္ကူပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
တက္ႂကြလႈပ္႐ွားသူမ်ားAတြက္ UပေဒAရကာကြယ္ေပးမႈနည္းပါးျခင္း၊ Uပေဒကို 
Aားႀကီးသူက ပို၍Aသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈနည္းပါးသည့္ တရားစီရင္ေရး 
AေျခAေနမ်ား႐ွိေနျခင္း စသည့္ AေျခAေနမ်ား႐ွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံAတြင္း႐ွိ 
ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၊ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAတြက္ 
AထူးAေရးပါသည္။ MLN သည္ UပေဒAေထာကA္ကူျပဳသင္တန္း ၁၃-ႀကိမ္မွ 
paralegal ၃ဝဝ-နီးပါးေမြးထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္ EၿပီလAတြင္းတြင္ Para-
legal Forum က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ Aဆိုပါ ဖိုရမ္တြင္ Paralegal ၂ဝဝ-ခန္႔ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တစ္ၿမိဳ႕နယ္ ၂-U ီးႏႈန္းျဖင့္ Focal person Aေယာက-္၂ဝ ကို 
Aမ်ားသေဘာတ ူေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ Paralegal မ်ားAၾကား 
ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး ပိုမိုခိုင္မာေစရနA္တြက္ျဖစ္သည္။ 
 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တရားစြဲဆိုျခင္း 
၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ MLN သည္ ICJ (International Commission of 
Jurists)၊ MELN (Myanmar Environmental Lawyers Network)၊ ႏွင့္ Aျခား 
ေ႐ွ႕ေနကြန္ရက္မ်ားႏွင့္Aတူ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တရားစြဲဆိုျခင္းကိစၥမ်ားAတြက္ 
စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ Aဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တရားစြဲဆိုျခင္းဆိုင္ရာ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ SRJS စီမံကိန္းေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားAတြက္လည္း Aက်ဳိး 
ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။ Aထူးသျဖင့္ ဆီA ုန္းကုမၸဏီ၏တရားစြဲဆိုမႈကိုခံရေသာ 
ေဒသခ ံေတာင္သူမ်ားAတြက္ AေထာကA္ကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ပံု-၁၂။ Paralegal Forum တက္ေရာက္ၾကသူမ်ား။ ဓါတ္ပံု - MLN 
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 DDA TN SY GN MLN 
နယ္ေျမAေျခAေန      
. . . A ုပ္ခ်ဳပ္မႈ(၂)ရပ္႐ွိျခင္း  P P   
. . . ဌာေနတိုင္းရင္းသားAေရးကိစၥပါဝင္ျခင္း  P P   
Aသိေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးျခင္း      
. . . ေဒသႏၲရAစိုးရ  P P P  
. . . တိုင္းAစိုးရ P P P P P 
. . . ဗဟိုAစိုးရ P P   P 
. . . က႑စံုပါဝင္သည့္စႀကၤ ံမ်ား P  P P  
. . . တြန္းAားေပးႏိုင္သည့္စႀကၤ ံမ်ား (Rule of Law & JMC)    P P 
မူဝါဒAတြက္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လူထုႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္း      
. . . Aခ်ကA္လက္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း P P  P  
. . . မူဝါဒမ်ား/Aဆိုျပဳခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း P   P P 
. . . လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား P  P P  
ရပ္႐ြာလူထုကိAုားေကာင္းေစျခင္း      
. . . ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း   P P  
. . . လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုAတြက္သင္တန္းမ်ား P P P P P 
. . . လူထုကစီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္မ်ား  P P P  
. . . လူထုကေစာင့္ၾကည့္သည့္စနစ္မ်ား P   P  
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း      
. . . Aရပ္ဘကA္ဖြဲ႔မ်ားAၾကား P     
. . . Aစိုးရမ်ားAၾကား  P    
. . . ကုမၸဏီႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုAၾကား ပဋိပကၡေျဖ႐ွင္းေပးျခင္း P P P P P 
လုပ္ငန္းက႑      
. . . သတၱဳ P     
. . . ဆီA ုန္း P  P   
. . . သစ္ေတာႏွင့္ သစ္ခုတ္ျခင္း  P  P  
. . . ေျမႏွင့္ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း P  P   
. . . ေရ/ငါးသယံဇာတ    P  
. . . UပေဒAေထာကA္ကူျပဳမ်ား     P 

  

ဇယား-၁။ SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားAားၿခံဳငံုေဖာ္ျပသည့္ဇယား 

မွတ္ခ်က္။  ။ ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ SRJS စီမံကိန္းAတြင္း မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ AဓိကU ီးတည္ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ Aလြယ္တကူရည္ၫႊႊန္းႏိုင္ရန္ 
Aတြက္သာ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ဇယားAတြင္း Aမွန္မျခစ္ထားေသာ္လည္း တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ၌ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ႐ွိေနႏုိင္ပါသည္။ 
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ပံု-၁၃။ ဒီေရေတာကင္းလွည့္လမ္းေၾကာင္းျပေျမပံု (Aေပၚပုံ)။ 
ပံု-၁၄။ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာAတြင္း ကင္းလွည့္ေနပံု 
(ေAာက္ပံု)။ ဓါတ္ပံု - GN 
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၃။ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေAာင္ျမင္မႈမ်ား 

 
 
 
 
  

ပံု-၁၅။ ေဒသခံ႐ြာသားႏွစ္U ီးမွ ၎တုိ႔ထိန္းသိမ္းထားသည့္သစ္ေတာAတြင္း႐ွ ိသစ္ပင္တစ္ပင္၏A႐ြယ္AစားAား ႏိႈင္းယွU ္ျပေနပံု။ ဓါတ္ပံု -SY 
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၃.၁။ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ Aားေကာင္းေစျခင္း 

ရပ္႐ြာလူထုကိAုားေကာင္းေစျခင္းနွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ 
SRJS စီမံကိန္း၏U ီးတည္ခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္သကဲ့သို႔ ျမန္မာမိတ္ဘကA္ဖြဲ႔မ်ား၏ 
ယံုၾကည္ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း၏ AဓိကU ီးတည္၍ 
ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားရင္ဆိုင္ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
မူတည္၍ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားAား Aားေကာင္းေစရန္ ပံ့ပိုး 
ေဆာင္႐ြက္သည့္နည္းလမ္းမ်ားမွာ ကြဲျပားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ Aဖြဲ႔မ်ားAားလံုး၏ 
တူညီသည့္Aခ်က္မွာ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔ 
ရပ္႐ြာေဒသမ်ား၌ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ သယံဇာတႏွင့္ Aသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 
ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုျပန္လည္တံု႔ျပန္ႏိုင္မည့္ Aသိပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ 
နည္းလမ္းမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ 
 
 

၃.၁.၁။ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
v TRIP NET ၏ ၈-လၾကာ TCVS AစီAစU ္မွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၃၆-U ီးကိ ု

ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ရပ္႐ြာေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ားAတြက္ ျပန္လည္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိေနၿပီျဖစ္သည္။ မလိကၽြန္းစုမ်ားမွ သင္တန္းဆင္းၿပီး 
သူတစU္ ီးသည္ MAC-D ဟုေခၚသည့္ ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္ႏိုင္ 
ခဲ့ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငA္ေရး၊ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ တရားမဝင္ 
သစ္ခုတ္ျခင္းကာကြယ္ေရးမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ 

v DDA ၏ ၂-လတာ လူငယ္သင္တန္းAစီAစU ္ၿပီးေျမာက္သူ ၁၉-U ီးမွ ၄-U ီး 
သည္ MATA working group တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ၿပီး တစ္U ီးမွာ 
ကိုယ္စားလွယ္Aျဖစ ္ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ 

v DDA က စီစU ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားAတြက္ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာေရး AစီAစU ္သည္ စာသင္ခန္းျပင္ပသင္ယူမႈပံုစံကို 
AေထာကA္ကူျပဳခဲ့ၿပီး လူႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငA္ၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို 
လက္ေတြ႔ေလ့လာခြင့္ရ႐ွိေစခဲ့သည္။ ေလ့လာေရးAစီAစU ္Aတြင္း ႐ုကၡ 
ေဗဒUယ်ာU ္တစ္ခုကိုလည္း ကူညီထူေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ေလ့လာေရးခရီးစU ္ 
ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ကလုန္းထာ႐ြာသည္ ရပ္႐ြာAေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား 
Aတြက္ေ႐ွ႕ေျပးေဆာင္႐ြက္ရန္ Aတည္ျပဳေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

v DDA က စီစU ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ လူငယ္ေလ့လာေရးAစီAစU ္ တစ္ခု 
သည္လည္း ႏိုင္ငံAဝွမ္းမွ ေနာက္ခံAေျခAေနမတူၾကသည့္လူငယ္မ်ားႏွင့္ 
A ိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ(ထိုင္း)မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ားAၾကား ယU ္ေက်းမႈ 
ဖလွယ္ျခင္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးေလ့လာသင္ယူျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေျမာက္ေစခဲ့သည္။ 
Aဆိုပါ ေတြ႔ဆံုမႈမွတဆင့္ တနသၤာရီတိုင္းAတြင္း သတင္းAခ်က္Aလက္ 
ဖလွယ္ရာစႀကၤ ံတစ္ခုျဖစ္သည့္ - ‘We love Dawei’ ကဲ့သို႔ Aစျပဳလႈပ္႐ွားမႈ 
မ်ား ေပၚထြက္လာေစခဲ့သည္။ 

v SRJS စီမံကိန္းကာလAတြင္း MLN သည္ Paralegal ၃ဝဝ-ေက်ာ္ကို 
ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္Aတြင္း Paralegal Aေယာက ္၂ဝဝ-
ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဖိုရမ္တစ္ခုျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းAတြင္း 
၁ဝ-ၿမိဳ႕နယ္မွ Aဓိကခ်ိတ္ဆက္ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ဝ-U ီးကို 
ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို Aားေကာင္းေစခဲ့သည္။ Paralegal 
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ရပ္႐ြာေဒသမ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡ 
မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ႏိုင္မည့္၊ UပေဒေရးရာAေထာကA္ကူမ်ားလိုAပ္ 
လာပါက ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
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၃.၁.၂။ ရပ္႐ြာAေျချပဳAစAုဖြ႔ဲမ်ား 
AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ားႏွင္ ့သစ္ေတာAသံုးျပဳသူမ်ားAသင္း (GN) 
 
ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယA္တြင္း ေက်း႐ြာ(၅)႐ြာ႐ွ ိ ဒီေရေတာEရိယာစုစုေပါင္း ၈,၆၂၂-Eက 
ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္မည့္ Aဖြဲ႔(၅)ဖြဲ႔တြင္ Aဖြဲ႔ဝင္ ၂၅၅-U ီး (က်ား-၁၇၉၊ မ-
၇၆)႐ွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဒီေရေတာမ်ားကို ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္မွစ၍ လိုက္နာရမည့္စည္းမ်U ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကို ရပ္႐ြာလူထုကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္၍ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားခြဲေဝကာ 
ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ Aဓိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ Aပင္ကြက္လပ္ 
ျဖည့္ဆည္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ၂ဝ၁၇-ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ 
Aစိုးရ၏AသAိမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားရ႐ွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၁,၄၆၉-EကAတြက္ ႏွစ္- 
၃ဝ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ခြင့္ရ႐ွိၿပီးျဖစ္သည္။ (ဇယား-၃ တြင္ၾကည့္ပါ) 
 
ထိုမွတဆင့္ CF Aဖြဲ႔ဝင္မ်ားတိုးပြားေရး၊ Aျခားေဒသမ်ားမ ွ CF Aဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာဆိုင္ရာ Aသိေပးေဆြးေႏြး 
မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေစေရး၊ တန္ဖိုးျမႇင့္သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား 
ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးတို႔Aတြက္ သစ္ေတာAသံုးျပဳသူမ်ားAသင္း (FUA) ကိ ုဖြဲ႔စည္း 
ခဲ့ၾကသည္။ FUA ၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း၏ 
Aက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို Aသိပညာေပးႏိုင္ရန္၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္၊ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာထူေထာင္လိုသည့္ေက်း႐ြာမ်ားAတြက္ 
နည္းပညာAကူAညီေပးႏိုင္ရန္၊ လွည့္ပတ္ရန္ပံုေငြထိန္းသိမ္းရန္၊ တန္ဖိုးျမႇင့္ 
သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးAတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
လိုAပ္သည့္ Aရင္းAျမစ္မ်ား႐ွာေဖြႏိုင္ရန္တို႔ ပါဝင္သည္။ 
 
FUA တြင္ CF ေက်း႐ြာ မ်ားမွ စုစုေပါင္း ၂၁-U ီး (က်ား-၁၃၊ မ-၈) ပါဝင္ၿပီး 
ထိန္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာတြင္ ႐ံုးခန္း ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး Uကၠဌ၊ Aႀကံေပး၊ Aတြင္းေရးမွဴး၊ 
စာရင္းစစ္၊ စာရင္းကိုင္ႏွင့္ Aဖြဲ႔ ဝင္ ၁၅-U ီး ပါဝင္သည္။ ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ Eၿပီလတြင္ 
FUA သည္ Aစိုးရ၏ တရားဝင္ Aသင္းAဖြဲ႔လက္မွတ္ ရ႐ွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
 

GN ၏ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ FUA သည္ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာထူေထာင္ 
ထားသည့္ေက်း႐ြာမ်ားAတြင္း ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ 
ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝါးပရိေဘာဂလုပ္ငန္း၊ Aေသးစားငါး/ပုစြန္ကန္မ်ား 
စမ္းသပ္ထူေထာင္ျခင္းမ်ား (ဂဏန္း၊ ဂ်င္း စသျဖင့္) ပါဝင္သည္။ ဝင္ေငြရလုပ္ငန္း 
မ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏိုင္ရန္၊ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္လည္း ပါဝင္သည္။ 
စမ္းသပ္ေမြးျမဴသည့္လုပ္ငန္းမ်ားAနက7္ ထိန္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာ႐ွိ ဂဏန္းကန္သည္ 
AလားAလာေကာင္းမ်ား႐ွိေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ (ျဖစ္ရပ-္၉)။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ပံု-၁၆။ (ထိန္ေခ်ာင္း)AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာAတြင္း 
Aခ်က္Aလက္ျပဆုိင္းဘုတ္တပ္ဆင္ေနစU ္။ ဓါတ္ပံု - GN 
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ေလညာႏွင့္မႏိုး႐ိုးေဒသမ်ား႐ွ ိသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ Aဖြဲ႔မ်ား (SY) 
ရပ္႐ြာလူထု၏ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားAတြင္း စည္းမ်U ္းမ်ား/Aေလ့Aထ 
မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္၊ လူထုစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားAား Uပေဒေၾကာင္းAရ ပိုမို 
AသိAမွတ္ျပဳေစရန္၊ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAေရးကိစၥမ်ားAေပၚ 
ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ျပႆနာမ်ားကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ SY ၏ 
Aသိေပးေဆြးေႏြးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔မ်ားမွ လူငယ္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ႂကြစြာပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိၾကသည္။ 
 
ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Aလင္းသစၥာ (မႏိုး႐ိုးေဒသ)၊ Aနာဂတ ္
Aလင္း (ေလညာေဒသ)၊ Aလင္းေရာင္ပန္းတိုင္ (ကၽြန္းစုေဒသ) ႏွင့္ ခိုင္ၿမဲသစၥာ 
(သာရဘြင္ေဒသ) တို႔သည္ ဒီေရေတာမ်ား၊ ေရေဝေရလဲေတာမ်ား၊ ပရေဆးႏွင့္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားAရ AေလးAျမတ္ျပဳရသည့္သစ္ေတာမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို 
လူထုစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္လ်က္႐ွိသည္။8 ေဒသႀကီး(၄) 
ခုမွ စုစုေပါင္းEက ၂၃,၈၈၆ (၉,၆၇၄ ဟက္တာ) Aက်ယ္Aဝန္း႐ွိသည့္ သစ္ေတာ 
မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္လ်က္႐ွိၿပီး ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေကA ဲန္ယူ၏ 
AသိAမွတ္ျပဳမွတ္တမ္းရ႐ွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ (ဇယား-၂)။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

လူထုAေျချပဳေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္ (သတၱဳလုပ္ငန္း) (DDA) 
သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ရပ္႐ြာ 
လူထုမ်ားက သတၱဳလုပ္ကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရးAဖြဲ႔ (MMG) မ်ားAျဖစ္ စုစည္းခဲ ့
ၾကသည္။ MMG မ်ား၏ Aစီရင္ခံစာမ်ားAေပၚ ျပန္လည္တံု႔ျပနA္ေရးယူသည့္ 
AေျခAေန နည္းပါးေနေသးေသာ္လည္း9 ရပ္႐ြာလူထု၏ယံုၾကည္မႈကို MMG မ်ား 
ရ႐ွိထားဆဲျဖစ္သည္။ 
 
လက္႐ွိတြင္ တနသၤာရီတိုင္းAတြင္း လူထုAေျချပဳေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၲရားAျဖစ ္
MMG ၁၅-ဖြဲ႔က ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ MMG Aေနႏွင့္ ၃-ရက ္ ႀကိဳတင္ 
Aေၾကာင္းၾကား၍ သတၱဳလုပ္ကြက္Aတြင္း တစ္ရက္တာ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ 
တရားဝင္ရ႐ွိထားသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းAတြင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမ႐ွိသည့္AေျခAေနမ်ားကို Aခ်က ္၃၂-ခ်က္ပါ 
ဆန္းစစ္ရန္ဇယားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး၍ Aစိုးရထံသို႔ တရားဝငA္စီရင္ခံစာ 
တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔ရန္ျဖစ္သည္။ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသည့္ နစ္နာမႈ 
မ်ားAတြက္ ရပ္႐ြာလူထုကိုယ္စား ညွိႏိႈင္းေပးျခင္းကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ 
ယမံု MMG Aဖြဲ႔၏ (ေငြကမၻာ၊ ေ႐ႊပင္လယ္ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္) ညွိႏိႈင္းေပးမႈေၾကာင့္ 
၂ဝ၁၇-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လAတြင္း A ိမ္ေထာင္စု ၁ဝ၁-ခုAတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြက်ပ္ 
၁၂၅,၀၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ရ႐ွိခဲ့သည့္သာဓကလည္း ႐ွိခဲ့သည္။ 
 
ဘဝပင္ MMG သည္ ထားဝယ္ေျမကုမၸဏီ၏ လုပ္ကြက္Aတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈAစီAစU ္ (EMP) မ႐ွိျခင္း၊ တားျမစ္ထားသည့္ ယႏၲရားမ်ားကို Aသံုး 
ျပဳလ်က္႐ွိေနျခင္းမ်ားAေပၚ AေထာကA္ထားမ်ားႏွင့္တကြ Aစီရင္ခံတင္ျပႏိုင္ခဲ့ 
သည့္Aတြက္ ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ ေAာက္တိုဘာလAတြင္း ကုမၸဏီ၏ တားျမစ္ယႏၲရား 
Aသံုးျပဳေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
 

  

ပံု-၁၇။ လူထုထိန္းသိမ္းသည့္သစ္ေတာAတြင္းမွ 
သစ္ပင္တစ္ပင္Aား Aမွတ္AသားျပဳေနစU ္။ ဓါတ္ပံု - SY 
is conserving – Photo: SY 
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၃.၁.၃။ Aားေကာင္းလာေသာရပ္႐ြာလူထုမ်ား 
(SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAားလံုး) 
 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူAခြင္A့ေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးမ်ား 
Aတြက္ Aားေကာင္းေသာရပ္႐ြာလူထုမ်ား႐ွိေနရန္လိုAပ္သည္။ SRJS ျမန္မာ 
မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားသည္ တနသၤာရီတိုင္းAတြင္း႐ွိ ေက်းလက္လူထုမ်ား (Aထူး 
သျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ စစ္A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားေAာက္မွ ႐ွင္သန္ခဲ့ၾကသူမ်ား) 
Aားေကာင္းလာေရးAတြက္ ခ်U ္းကပ္မႈပံုစံAမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ 
SRJS စီမံကိန္းကာလAတြင္း လူထုAားေကာင္းမႈပံုစAံမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း ခိုင္မာစြာ 
ေတြ႔႐ွိခဲ့ရသည္ -- AဓိကAားျဖင့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားသည္ ၎တို႔၏Aခြင့္Aေရးမ်ား 
Aတြက္ ပိုမိုခိုင္မာရဲရင့္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
v Aထက္မွေAာက္သို႔ ဖိAားေပးေဆာင္႐ြက္သည့္ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္း 

မ်ားႏွင့္ ဆီA ုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးရျခင္း 
မ်ားကို တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ရပ္႐ြာလူထု၏Aင္Aားမ်ားကို 
ျပသႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ (ျဖစ္ရပ္-၄ ႏွင့္ ၅)။ 

v TCVS သင္တန္းဆင္းတစU္ ီးသည္ ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး 
သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ႂကြစြာေဆာင္႐ြက္လ်က္ 
႐ွိသည္။ 

v ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္၍ မႏိုး႐ုန္းေဒသမွ ေဒသခံမ်ားက ဆီA ုန္းစီမံကိန္း 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ သိမ္းယူထားသည္E့ရိယာAတြင္း႐ွိ ၎တို႔၏ေတာင္ယာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္ (ျဖစ္ရပ္-၆)။ 

v သာရဘြင္ႏွင့္ မႏိုး႐ုန္းေဒသမ်ား႐ွိ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားသည္ ဆီA ုန္းစီမံကိန္း 
မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါး ရင္ဆိုင္ခဲ့ရ 
ၿပီးခ်ိန္တြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ဆီA ုန္းလုပ္ငန္းက႑Aတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 

v ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းမြန္ငါးေက်း႐ြာ႐ွိ ရပ္႐ြာလူထုသည္ ၂ဝ၁၉-
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလAတြင္း လက္ခံရ႐ွိခဲ့သည့္ Aာဏာပိုင္မ်ား၏ ႏွင္ထုတ္ 
သည့္စာကို Aေျချပဳ၍ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ စုစည္းခဲ့ၾကသည္ (ျဖစ္ရပ္-၇)။ 

v ဘန္းေခ်ာင္းေဒသရပ္႐ြာလူထု၏ ၎တို႔ေဒသAတြင္း ေလထု/ျမစ္ေခ်ာင္း 
မ်ား ညစ္ညမ္းလာမႈAေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို စုစည္းႏိုင္ခဲ့သည့္Aတြက္ 
၂ဝ၁၇-ခုႏွစ္Aတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ကြက္ကို ေနရာေ႐ြ႕ေျပာင္းေစႏိုင္ 
ခဲ့သည္။ 

v လက္႐ွိျပႆနာမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းျခင္းမျပဳပဲ လုပ္ငန္းလိုင္စင္Aသစ္ထပ္မံ 
ခ်ထားျခင္းမျပဳရန္ ဟိန္းဒါးရပ္႐ြာလူထု (ႏွင့္ MMG) ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားAရ 
၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္မွ ယေန႔Aခ်ိန္ထိ ျမန္မာပြန္ပက္ပီကုမၸဏီ၏10 လုပ္ငန္းလိုင္စင္ 
Aသစ္ကို ခ်ထားေပးျခင္းမ႐ွိေပ။ 

v ၾကက္ေပါင္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာလူထုသည္ ၎တို႔၏စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ 
ေရAရင္းAျမစ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ စည္းမ်U ္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ား 
(စြန္႔ပစ္ေျမမ်ားကို ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားAတြင္း စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ ေဖာက္ခြဲေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ညAခ်ိန္ျပဳလုပ္ျခင္း) ကိ ု မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ 
တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ရလဒA္ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ကြက္ 
Aတြင္း မၾကာခဏ လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိ ုေတြ႔႐ွိလာရၿပီး ကုမၸဏီ၏ 
Aႀကီးစားလုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလ်ာက္ထားမႈသည္လည္း ရပ္တန္႔လ်က္႐ွိသည္။ 

v (လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစA္လြန္ကာလတြင္ စစ္တပ္၏ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနရာခ် 
ထားေပးျခင္း ခံခဲ့ရသည့္) မႏိုး႐ံုးေဒသ၊ ဒူးႀကိဳးေက်း႐ြာလူထုသည္ SRJS 
ျမန္မာမိတ္ဘကA္ဖြဲ႔မ်ားAပါAဝင္ Aျခားရ႐ွိႏိငု္သည့္ AကူAညီမ်ားျဖင့္ 
ပမာဏစုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၄၈-သိန္း ေပးေလ်ာ္ရမည္A့ေျခAေနမွ ကင္းလြတ္ 
ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

 
 
 



SRJS ျမန္မာ |  26 

 
  

ပံု-၁၈။ သစ္ေတာသုေတသနလုပ္ငန္းAၿပီးေတြ႔႐ွိရသည့္ ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔ဝင္မ်ား။ ဓါတ္ပံု - SY 
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၃.၂။ မူဝါဒႏွင့္ Aေလ့Aထေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားAခြင္A့ေရးမ်ား ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔Aတြက္ ေထာက္ကူပံ့ပိုး 
မႈ႐ွိေသာ မူဝါဒႏွင့္ Aေလ့Aထမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္႐ွိၾကသည္။ SRJS 
စီမံကိန္း TOC Aတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ Aစိုးရဌာနမ်ား၊ ရပ္႐ြာ 
လူထုမ်ားကို U ီးတည္ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔ 
Aသီးသီးသည္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား ပိုမိုAားေကာင္းလာေစမည့္ AစီAစU ္မ်ား 
ေဆာင႐္ြက္ၾကၿပီး Uပေဒလမ္းေၾကာင္းမ်ားAရ ေထာက္ကူပံ့ပိုးမႈမ်ားAတြက္ MLN 
က ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ MLN ႏွင့္ ၎၏ေ႐ွ႕ေနကြန္ရက္မ်ား၏ မဟာ 
ဗ်ဴဟာေျမာက္တရားစြဲဆိုျခင္းဆိုင္ရာ ခ်U ္းကပ္မႈမ်ားက SRJS စီမံကိန္းAတြင္း 
ရပ္႐ြာလူထုမ်ားAတြက္လည္း Aက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။ 
 
 
Aစိုးရ 
တနသၤာရီတိုင္းAတြင္း႐ွိ Aစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား 
၏ Aခန္းက႑ကို ပိုမိုAသAိမွတ္ျပဳလာၾကၿပီး ႏွစ္U ီးႏွစ္ဖက္ Aက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျဖစ္စU ္မ်ားAတြင္း ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ 
လာၾကသည္။ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ Aခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
Aေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ရပ္႐ြာလူထုမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡေျဖ႐ွင္းျခင္း၊ 
လူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းရမည့္ လုပ္ငန္းစU ္မ်ားAတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ 
ျဖစ္ရပ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားနည္းပါး 
ေနေသးေသာ္လည္း Aစုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ Aေလ့Aထပိုင္းမ်ားတြင္ Aျပဳ 
သေဘာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပိုမိုေတြ႔႐ွိလာရသည္။ 
 
Aထူးသျဖင့္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားAား ေျမစစ္ေကာ္မတီမ်ား 
Aတြင္း၊ Aမ်ဳိးသားေျမUပေဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစU ္မ်ားAတြင္း၊ သံုးပြင့္ဆိုင္ 
ညႊန္႔ေပါင္းAဖြဲ႔မ်ားAတြင္း ဖိတ္ေခၚလာျခင္းမ်ားက သာဓကမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔Aျပင ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ Uပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစU ္မ်ားAတြင္း 

က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူထုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္လာၿပီး လိုAပ္သည့္ 
နည္းပညာAကူAညီမ်ားAတြက္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAား ဖိတ္ေခၚသည့္ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔႐ွိရသည္။ 
 
ပထမျဖစ္ရပ္မွာ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္Aတြင္း ဆီA ုန္းကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမ 
Aျငင္းပြားမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းမည့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေကာ္မတီAတြက္ ေျမAသံုး 
ခ်မႈေျမပံုႏွင့္ AေထာကA္ထားမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ တိုင္းAစိုးရက DDA ထံ Aက ူ
Aညီေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္။ (ျဖစ္ရပ္-၁)။ ဒုတိယျဖစ္ရပ္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ ၎၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
AစီAစU ္ (၂ဝ၂၁~၂ဝ၂၅) Aတြက္ လူထုႏွင့္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသည့္ျဖစ္စU ္မ်ား 
ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ DDA Aား AကူAညီေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ Aဆိုပါ ျဖစ္စU ္ 
Aတြက္ WWF, FFI, WCS တို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားျဖင့္ DDA သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဌာန (ECD) ႏွင္ ့Aတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ 
 

Aမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမူဝါဒ၊ ECD ၏ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
Aသိေပးသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိ ုထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ 
မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်း႐ြာလူထုမ်ား၊ Aရပ္ဘက္ 
Aဖြဲ႔မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑မ်ားႏွင့္Aတူ ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းသည့္ေဆြးေႏြးပြဲ 
(၃)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မူၾကမ္းစတင္ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးAဆင့္ 
Aေနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးAဆင့္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ 
ေကာမ္တီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုဗစ္ကာလ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ A ြန္လိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားAျဖစ ္ ေျပာင္းလဲ 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရသည္။ Aဆိုပါမူၾကမ္းသည္ လုပ္ငန္းAစီAစU ္Aျဖစ ္
၂ဝ၂၁-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထြက္႐ွိက်င့္သံုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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ေကA ဲန္ယူႏွင့္ဆက္ဆံေရး 
SY ႏွင့္ TRIP NET တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာေနရာမ်ားသည္ ေရာယွက္ 
A ုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္Aတြက္ သစ္ေတာ/ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမ်ား၊ 
ဆီA ုန္း/သတၱဳလုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာ လူထု၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားAတြက္ ေကA ဲန္ယူ 
ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္လည္းလိAုပ္သည္။ 
 
ေကA ဲန္ယူ၏ ေျမမူဝါဒတြင္11 ကရင္လူထုမ်ား၏ေျမစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္သည့္ ‘ေကာ္’ 
စနစ္ျဖင့္ Aထူးျပဳထားၿပီး ေဒသတြင္က်င့္သံုးလ်က္႐ွိသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းAေလ့ 
Aထမ်ားကို AသိAမွတ္ျပဳထားသည္။12 ထို႔Aတြက္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ နယ္ေျမ 
စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကိုက်င့္သံုးႏိုင္ရန္၊ ယU ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ Aမ်ားပိုင္ေနရာ 
မ်ားAား ထိန္းသိမ္းရန္၊ ကြဲျပားေသာAသက္ေမြးမႈစနစ္မ်ားAတြက္ Aရင္းAျမစ ္
မ်ားAား ရယူသံုးစြဲႏိုင္ရန္၊ သစ္ေတာႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ရပ္႐ြာလူထုကိုယ္တိုင္ 
စီမံထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ Aားေပးထားသည္။ SRJS စီမံကိန္းကာလAတြင္း SY ၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာေဒသမ်ား႐ွိ ေက်း႐ြာ ၁၈-႐ြာမ ွEက ၂၄,ဝဝဝ နီးပါး ပမာဏ 
က်ယ္ဝန္းေသာ ရပ္႐ြာလူထုကိုယ္တိုင္ထိန္းသိမ္းထားသည့္သစ္ေတာမ်ားAတြက္ 
AသိAမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကို ေကA ဲန္ယူက ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ (ဇယား-၂) 
 
၂ဝ၁၇-ခုႏွစ္Aတြင္း ဘန္းေခ်ာင္းေဒသ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ 
စပ္လ်U ္း၍ သံုးပြင့္ဆိုင္ (ေကA ဲန္ယူ၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ထိခိုက္ခံရသည့္ ေဒသခံမ်ား) 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင ္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေပးရန္Aတြက္ ေကA ဲန္ယူမွတာဝန္႐ွိသူက TRIP 
NET ထံ AကူAညီေတာင္းခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္လည္း႐ွိခဲ့သည္။ တစ္နည္းAားျဖင့္ 
ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ 
Aခန္းက႑ႏွင့္ယံုၾကည္ရမႈကို AသိAမွတ္ျပဳျခင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ 
 
ထို႔Aျပင ္TRIP NET ၏ စီစU ္မႈျဖင့္Aထေျမာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့Aစိုးရ၏သစ္ေတာ 
ဌာနႏွင့္ ေကA ဲန္ယူသစ္ေတာဌာနAၾကား ေလ့လာေဆြးေႏြးေရးခရီးစU ္မ်ားက 
ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ AလားAလာမ်ားျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။ 
(ျဖစ္ရပ္-၂)။ 
 
 

ပုဂၢလိကက႑ 
SRJS ျမန္မာ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAေနႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားမ႐ွိေသာ္လည္း သတၱဳႏွင့္ဆီA ုန္းလုပ္ငန္းက႑မ်ား 
Aတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ/တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တရားUပေဒစိုးမိုးေရးမ်ား 
Aတြက္ က႑စံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ တြန္းAားေပးလ်က္႐ွိသည္။ 
 
သတၱဳလုပ္ကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရးAဖြဲ႔မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးAစိုးရက တရားဝင္ 
AသိAမွတ္ျပဳၿပီးခ်ိန္မွစ၍ သတၱဳလုပ္ငန္းAတြင္း Aျပဳသေဘာေျပာင္းလဲမႈAခ်ဳိ႕ 
ကိုလည္း ေတြ႔႐ွိလာရသည္။ Aထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
Aခ်က္Aလက္မ်ားAား ေတာင္းခံစစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
လုပ္ငန္းစU ္ကဲ့သို႔ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္လာၾကျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ 
Aခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား႐ွိ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက ရပ္႐ြာမ်ားAတြင္း ပံ့ပိုးလွဴဒါန္း 
ေနမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔႐ွိလာရသည္။ Aဆိုပါ လွဴဒါန္းမႈမ်ားက ၎တို႔၏ CSR 
(ေကာ္ပိုရိတ္လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈ) Aတြက္ျဖစ္သည္ (သို႔) ေစတနာAေလ်ာက္ 
လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္ (သို႔) ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားAဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရးAတြက္ 
ျဖစ္သည္ ဆိုသည္မွာ မ႐ွင္းလင္းေသာ္လည္း ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
Aတြက္ Aခြင့္Aလမ္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
 
သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ ရပ္႐ြာလူထAုားျပန္လည္တံု႔ျပန္ဆက္ဆံသည့္ 
AေျခAေနမ်ားလည္း တိုးတက္လာသည္ကိုေတြ႔႐ွိရသည္။ သာဓကAားျဖင့္ - 
 

ကန္ေပါက္ေဒသ႐ွိ MMG တရားဝင္ရပ္တည္လာႏိုင္ခ်ိန္မွစ၍ Aဆိုပါ 
ေဒသ႐ွိသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီသည္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
မ်ားAတြင္း လိုAပ္သည့္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားAတြက္ ရပ္႐ြာလူထုထံ 
Aသိေပးသည္A့ေလ့Aထမ်ား စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထို႔Aျပင ္ ႐ြာ 
Aတြင္းမွ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးသူမ်ားAတြက္ AသိAမွတ္ျပဳ 
ကတ္ျပားမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေပးခဲ့သည္။13 

 
 
 



SRJS ျမန္မာ |  29 

မီဒီယာ 
လူထုပါဝင္မႈမ႐ွိသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၊ 
ဆီA ုန္းစီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်U ္းသည့္ Aႀကီးစားေျမယာရယူ ခ်ထားေပးျခင္းမ်ား၊ 
တာဝန္ယူမႈမ႐ွိသည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားAား ရင္ဆိုင္တြန္းလွန္ခဲ့ၾက 
ရသည့္ လူထု၏ေAာင္ျမင္မႈမ်ားတြင္ မီဒီယာ၏Aခန္းက႑လည္း ပါဝင္သည္။ 
လူထုကႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရသည့္ ဒုကၡမ်ားAား က်ယ္ျပန္႔စြာသိ႐ွိႏိုင္ၾကရန္၊ တာဝန ္
႐ွိသည့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားက Aေရးယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ 
မီဒီယာ၏Aခန္းက႑ကို သတိျပဳမိႏိုင္သည္။14 တနသၤာရီတိုင္းAတြင္း ဆီA ုန္း 
စီမံကိန္းခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်U ္းသည့္ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္သူ 
မ်ား၏AကိုးAကားမ်ားကို စU ္ဆက္မျပတ္တင္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာ 
မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ႏိုင္သည္ (ဆီA ုန္းက႑Aတြက္ မီဒီယာကိုးကားခ်က္မ်ား 
စာရင္းတြင္ၾကည့္ပါ)။ SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAေနႏွင့္ မီဒီယာကိ ုထိေရာက္စြာ 
ခ်U ္းကပ္၍ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း႐ွိခဲ့သည္။ 
 

၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္Aတြင္း DDA ၏ ကန္ေပါက္ေဒသ မီဒီယာခရီးစU ္ေၾကာင့္ 
Total ႏွင့္ Siemens Myanmar တို႔၏ LNG သံုး ၁,၂၃ဝ မီဂါဝပ္ 
ဓါတ္Aား႐ံုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးAတြက္ Aခက္Aခဲႀကံဳေတြ႔ရသည့္ 
တံငါ႐ြာမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားAေပၚ ေဆာင္းပါးမ်ားထြက္႐ွိလာခဲ့သည္။ 
မီဒီယာေပၚေရာက္႐ွိခဲ့သည့္ လူထုAသံမ်ား၊ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္Aတူ 
သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္႐ွိသူမ်ား၏ ညွိႏိႈင္းေျဖ႐ွင္းေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ငါးဖမ္း 
ကန္႔သတ္Eရိယာကို ျပန္လည္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား၊ ပ်က္စီးသြားသည့္ 
ေဒသခံမ်ား၏ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားAတြက္ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ 
Aဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

 
DDA ၏ သတင္းေAဂ်င္စီမ်ား၊ Dawei Watch ကဲ့သို႔ေသာ မီဒီယာစႀကၤ ံမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတေရးရာကိစၥရပ္မ်ား 
Aတြက္ေဆာင္းပါးမ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ားAတြင္း ပံုမွန္ေဖာ္ျပလာႏိုင္ျခင္း၊ 
ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ကတိကဝတ္မ်ားကိုမွတ္တမ္းျပဳျခင္း 
မ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ပံု-၁၉။ ၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလAတြင္းျပဳလုပ္သည့္ 
သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ သတင္းရယူေနပံု။ ဓါတ္ပံု - SY 
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၃.၃။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖြ႔ဲေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 

ေျမ၊ေရ၊သစ္ေတာမ်ားကို ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစမည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ရာသUီတု 
ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကိုခံႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္မႈမ်ားAတြက္ ျပည္သူ၊ Aစိုးရႏွင္ ့ ပုဂၢလိက 
က႑မ်ားAၾကား ထိန္းညွိမႈ၊ AျပနA္လွန္နားလည္မႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလိုAပ္ 
လ်က္႐ွိသည္။ SRJS ျမန္မာ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မူဝါဒေရးရာ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ခ်န္ရစ္ထားခံရေလ့႐ွိသည့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား Aားေကာင္း 
ေစေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။ ထို႔Aျပင ္ သတၱဳ၊ ဆီA ုန္းလုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ 
သစ္ေတာ၊ သား/ငါးက႑မ်ားAတြင္းက႑စံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႔ေဆာင္႐ြက္ 
မႈမ်ားAတြင္း ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကိုလည္းျပဳလုပ္လ်က္႐ွိသည္။ 
 
က႑စံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား (သို႔) ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရးAတြက္ 
စU ္ဆက္မျပတ္တြန္းAားေပးျခင္းမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား၊ Aခ်ိန္ 
ကိုက္ျဖစ္ျခင္းမ်ား႐ွိရန္လိုAပ္သည္။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ Aလြန္ 
Aေရးႀကီးလ်က္႐ွိၿပီး မူဝါဒAစီAစU ္မ်ားစြာတြင္ လူထုကိUု ီးစားေပးျခင္းနည္းပါး 
ေနေသးသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားAားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေရး 
Aတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရ႐ွည္တည္တံ့သည့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး) Aတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္တာကာAတြင္း 
Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ Aခန္းက႑ကို ပိုမိုAသAိမွတ္ျပဳလာၾကၿပီ 
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္လမ္းဖြင့္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
တည္ၿငိမ္ေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရပ္ဝန္းျဖစ္ရန္၊ လူ႔Aခြင္A့ေရးဆိုင္ရာ စီမံပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္နည္းလမ္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာ 
ေစရန္Aတြက္ Aစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားAေပၚ တြန္းAားမ်ားစြာက်ေရာက္ 
ေနသည္။ 
 
 
 
 

သတၱဳ/သယံဇာတက႑ 
သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းက႑Aတြင္း သိသာသည့္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုမွာ 
၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္မွစ၍ သံုးပြင့္ဆိုင္ယႏၲရားမ်ားကို Aမ်ဳိးသားAဆင့္ႏွင့္ တိုင္းAဆင့္ 
မ်ား၌ ဖြဲ႔စည္းထား႐ွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေလာင္စာ၊ ဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ဓါတ္သတၱဳ 
လုပ္ငန္းမ်ားAတြင္း တာဝန္ယူမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းျဖစ္သည့္ Extractive 
Industries Transpaency Initiative (EITI) လုပ္ငန္းစU ္မ်ားႏွင့္  ဆက္ႏြယ္၍ 
ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္မွစ၍ EITI Aတြင္း 
ပါဝင္ခဲ့သည္။

15 Aမ်ဳိးသားAဆင့္သံုးပြင့္ဆိုင္ယႏၲရားကို (MSG) Aစိုးရႏွင့္ 
ပုဂၢလိကက႑မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၇-U ီးစီ၊ Aရပ္ဘက္ Aဖြဲ႔Aစည္း 
ကိုယ္စားလွယ္ ၉-U ီးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး တိုင္းAဆင့္တြင္ (SNU) Aစိုးရ၊ 
ပုဂၢလိကႏွင့္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းကိုယ္စားလွယ္ ၅-U ီးစီျဖင့္ဖြဲ႔စည္း ထားသည္။ 
Aဆိုပါယႏၲရားသည္ လူထုAေျချပဳေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၲရားမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ 
သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းAတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ား ပိုမို 
ေကာင္းမြန္လာေရးAတြက္ စတင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ 
 
လူထုAေျချပဳေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၲရားမ်ားAျဖစ ္သတၱဳလုပ္ကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရး 
Aဖြဲ႔မ်ားက (MMGs) ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိၿပီး ၎တို႔၏Aစီရင္ခံစာမ်ားသည္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးAစိုးရႏွင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္Aဖြဲ႔ထံလည္းေရာက္႐ွိၿပီး လိုAပ္သည့္ကြင္းဆင္း 
စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ သံုးပြင့္ဆိုင္Aဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းတည္႐ွိခဲ့သည့္ 
၃-ႏွစ္နီးပါးကာလAတြင္း ျမငသ္ာထင္႐ွားသည့္ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာျခင္းမ႐ွိ 
ေသးေသာ္လည္း AလားAလာေကာင္းမ်ား Aစျပဳလ်က္႐ွိေနသည္ဟုသိရသည္။ 
မူဝါဒစကားဝိုင္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈျဖစ္စU ္မ်ားAတြင္း Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္း 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားAား ဖိတ္ေခၚပါဝင္ေစျခင္း၏ ေနာက္ခံAေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ 
႐ွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း Aစိုးရပိုင္း၏ Aျပဳသေဘာေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားျဖစ္လာသည္ 
ဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔Aျပင ္ဆီA ုန္းကုမၸဏီႏွင့္ပဋိပကၡႀကံဳရသည့္ရပ္႐ြာလူထု 
မ်ား၏ ျဖစ္ရပ္Aတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရာ၌ ရပ္႐ြာလူထု 
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ကိုယ္စားလွယ္ ထည့္သြင္းလာျခင္းသည္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာသာဓကတစ္ခု 
ျဖစသ္ည္။ Aဆိုပါျဖစ္ရပA္ား Aဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း လုပ္ငန္းက႑ 
Aတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားဆက္လက္ 
ေပၚထြန္းေစရန္၊ ဒီမိုကေရစီAေလA့ထမ်ား က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ လိုAပ္သည့္ Aဆင့္ 
မ်ားAျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။ 
 
 
ငါးလုပ္ငန္းက႑ 
က႑စံုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ GN က ပံ့ပိုးပါဝင္လ်က္႐ွိေနသည့္ ငါးလုပ္ငန္း 
က႑၌လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္႐ွိေနသည္။ ခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္းU ီးစီးဌာန၊ 
ခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္းAသင္း၊ တနသၤာရီငါးလုပ္သားမ်ားမိတ္ဘကA္ဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒသခ ံ
ငါးလုပ္သားမ်ားAၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္မွစတင္ခဲ့ၿပီး ငါးလုပ္ငန္း 
က႑Aတြင္း ေကာင္းမြန္စြာစည္းၾကပ္ႏိုင္ေရး (Uပေဒျပဳျခင္းAပါAဝင္)၊ ကမ္းနီး 
ကမ္းေဝး နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေရးႏွင့္ 
တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးတို႔Aတြက္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလ်က္ 
႐ွိသည္။ GN သည္ MLN ၊ DDA တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ 
Aတြင္း ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္းUပေဒၾကမ္းေရးဆြဲႏိုင္ေရးAတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပး 
ခဲ့သည္။ 
 
 
ေျမယာက႑ 
မတူကြဲျပားသည့္ ခ်U ္းကပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေျမယာAေရးေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္ Aရပ ္
ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္Aတြက္ တနသၤာရီေျမယာ 
ဖိုရမ္ကို DDA က Aစျပဳပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ သယံဇာတေရးရာကိစၥမ်ား၊ 
သစ္ေတာႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားကိစၥမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥရပ္ 
မ်ားသည္ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္႐ွိေနသည့္Aတြက္ Aဆိုပါစႀကၤ ံမ်ား၏႐ွင္သန္ 
တက္ႂကြမႈမ်ားသည္ Aလြန္Aေရးႀကီးသည္။ DDA ႏွင့္ SY တို႔သည္ Aမ်ဳိးသား 
Aဆင့္ လူထုေျမယာAခြင္A့ေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားAတြက္ ဒို႔ေျမကြန္ရက္ (LIOH)16 
ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ 

သစ္ေတာႏငွ့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAခြင္A့ေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ 
ျခင္းမ်ားAတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္႐ွိေနၿပီး Aစိုးရပိုင္းAေနႏွင့္လည္း 
စိတ္ဝင္စားလ်က္႐ွိေနသည္။ ဤAေျခAေန၌ တနသၤာရီတိုင္းAတြင္း ICCA 
working group ႏွင့္ Aမ်ဳိးသားAဆင့္Aတြက္ ICCA NEWS တို႔ေပၚေပါက္ 
လာျခင္းသည္ Aခ်ိန္Aခါသင့္လ်က္႐ွိသည္။ Aဆိုပါဖြဲ႔စည္းလႈပ္႐ွားမႈမ်ားAတြင္း 
TRIP NET ႏွင့္ SY တို႔ တက္ႂကြစြာပါဝင္လ်က္႐ွိၿပီး မေဝးေတာ့သည့္Aနာဂတ္ 
ကာလAတြင္း Aစိုးရ၏AစAီစU ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစU ္မ်ားAား ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAား 
ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ 
 
 
ျမန္မာAစိုးရႏွင့္ ေကA ဲန္ယ ူ
လြန္ခဲ့ေသာ ၂-ႏွစ္တာကာလAတြင္း ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းမႈမ်ားမွ 
တဆင့္ ျမန္မာAစိုးရႏွင့္ ေကA ဲန္ယAူၾကား ေဆြးေႏြးပူးေပါင္းမႈ AလားAလာ 
Aသစ္မ်ားကိုလည္း TRIP NET ကေမွ်ာ္လင့္လ်က္႐ွိသည္။ Aဆိုပါ AလားAလာ 
Aမွန္တကယ္ျဖစ္ေျမာက္လာမည္ဆိုပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈAတြက္ 
AေထာကA္ကူျဖစ္ေစမည့္ ဆန္းသစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈထံလည္း U ီးတည္ 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

17 
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ပံု-၂ဝ။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးAတြင္းမွ တံငါမိသားစုမ်ား။ ဓါတ္ပံု - ေဇာ္ထက္။ 
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၃.၄။ ေရ႐ွည္တည္တ့ံေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပါဝင္မႈ႐ိွေသာ18 ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး 

၃.၄.၁။ လူထုစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား 
ရပ္႐ြာလူထုမ်ားသည္ ၎တို႔ရင္ဆိုင္ရသည့္ လူ႔Aခြင္A့ေရး၊ Aသက္ေမြးမႈႏွင့္ 
ဖြံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ျဖစ္ရပ္သာဓက 
မ်ားစြာတြင ္ေတြ႔႐ွိႏိုင္သည္။ မတူညီေသာေဒသAသီးသီး႐ွိ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားသည္ 
သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်U ္းစည္းကမ္း 
မ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
လူထုမ်ားတြင္ AစU ္Aဆက္က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကသည့္ ဌာေနဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္ 
မႈမ်ားAျပင ္ (ေျမ/ေရ/သစ္ေတာAပါAဝင္) သယံဇာတခြဲေဝမႈ၊ စီမံမႈမ်ားAတြက္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ား ႐ွိေနၾကသည္။ တနသၤာရီတိုင္းAတြင္းမွ ဌာေနတိုင္းရင္း 
သားAမ်ားစုသည္ ကာလ႐ွည္ၾကာရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားမွ 
႐ွင္က်န္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္Aျပင ္ေခတ္သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း 
ႀကီးမ်ားကို ဆက္လက္ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေနရသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ 
 
ေရ႐ွည္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ ရပ္႐ြာAေျချပဳစည္းမ်U ္း 
မ်ားကို ျပန္လည္Aသက္ဝင္ေရးေဆာင္႐ြက္မႈသည္ Aက်ဳိးAျမတA္တြက္သာ 
U ီးတည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေျမယာလက္U ီးမႈရယူသည္A့ႏၲရာယ္မ်ားမွလည္း 
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔Aျပင ္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ ေန႔စU ္ 
လူ႔ဘဝမ်ားAေပၚ Aက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရပ္႐ြာAတြင္း 
လူမႈသဟဇာတျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္လည္း AေထာကA္ကူျပဳ 
ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ လုပ္ငန္းက႑Aတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥမ်ား၊ ႏိုင္ငံ၏ 
စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေရ႐ွည္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားထိ AေထာကA္ကူျပဳလ်က္ 
႐ွိေနသည္။ 
 
ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယA္တြင္းမွ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာAဖြဲပမ်ားသည္ ဒီေရေတာEက 
၈,၆ဝဝ ေက်ာ္ကို (၎တို႔Aနက္ Eက ၁,၅ဝဝ နီးပါးAတြက္ တရားဝင္လက္မွတ္ 

ရ႐ွိထား) ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္လ်က္႐ွိသည္။ ထိုမွတဆင့္ ဒီေရေတာမ်ားပိုမို 
တိုးပြားထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္၊ Aဖြဲ႔မ်ားAၾကား ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္Aတြက္ Aသင္းAဖြဲ႔Aျဖစ ္(FUA) ဖြဲ႔စည္း 
စု႐ံုးခဲ့ၾကသည္။ FUA သည္ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာဆိုင္ရာ နည္းပညာလိုAပ္ခ်က္ 
မ်ားAတြက္ ေထာက္ကူပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းလ်က္႐ွိသည္ (ဇယား-၃)။ 
 

၅-ႏွစ္ၾကာဒီေရေတာထိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္Aတြင္း 
ငါးသယံဇာတမ်ားသိသိသာသာတိုးပြားလ်က္႐ွိသည္။ ထိန္ေခ်ာင္း CF 
EရိယာAတြင္း ေန႔စU ္ပုစြန္ ၁ ပိႆာခြဲAထိ ဖမ္းယူရ႐ွိလ်က္႐ွိသည္။ 
Aဆိုပါပမာဏသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅-ႏွစ္ကဖမ္းယူရ႐ွိခဲ့သည္ထက္ ၅-ဆ 
ပိုမ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။ တီးပုေဒသAနီး႐ွိ မိသားစုမ်ားသည္လည္း 
ဂဏန္းပုန္းမ်ားကို ရာသီမေ႐ြးဖမ္းယူရႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္ (ယခင္က မိုးတြင္း 
ကာလ၌သာ ေတြ႔ရသည္)။ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းလ်က္႐ွိသည္A့ျခား 
ေက်း႐ြာမ်ား၌လည္း AလားတူUပမာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္႐ွိသည္။ 
 
ဒီေရေတာAတြင္း ကင္းလွည့္ေနျခင္းေၾကာင့္ သစ္ခိုးခုတ္သည့္Aႀကိမ္ 
ေရႏွင့္ ဖမ္းဆီးရမိသစ္လံုးAေရAတြက္မ်ားလည္း သိသိသာသာပင္ 
က်ဆင္းလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္ (ဇယား-၃)။ ထိန္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာမွ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္Aလိုက္ဖမ္းဆီးရမိသည့္ သစ္လံုးပမာဏ 
က်ဆင္းလာသည္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ကိန္းဂဏန္းေဖာ္ျပထားျခင္း 
မ႐ွိသည့္ ေနရာမ်ားသည္ သစ္ခိုးခုတ္ရန္ ႀကိဳးစားAားထုတ္မႈမ႐ွိဟု 
ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပဲ က်ဴးလြန္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသးမွီ တားဆီးႏိုင္ျခင္းလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
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ေလညာ၊ မႏိုး႐ုန္း၊ သာရဘြင္ႏွင့္ ကၽြန္းစုေဒသမ်ား႐ွိ လူထုမ်ားသည္ ၎တို႔ေဒသ 
တစ္ခုလံုး႐ွိ သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္လ်က္႐ွိၾကၿပီး စုစုေပါင္းEက 
၂၄,ဝဝဝ Aတြက္ ေကA ဲန္ယူ၏AသAိမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ရ႐ွိထားၿပီးျဖစ္သည္ 
(ဇယား-၂)။ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားသည္ ေဒသAလိုက္ ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း 
ဖြဲ႔စည္းထား႐ွိၾကၿပီး ဆီA ုန္းႏွင့္သတၱဳစီမံကိန္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ သစ္ေတာႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAေရးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖ႐ွင္းၾကသည္။ ထို႔Aျပင ္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ မူဝါဒေရးရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားAတြက္ 
ပိုမိုထိေရာက္ေစေရးAတြက္ SY ၏ ႀကိဳးစားAားထုတ္မႈမ်ား၌လည္း ပံ့ပိုးပါဝင္ 
ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိၾကသည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ဇယား-၂။ ေလညာ၊ မႏိုး႐ုန္း၊ သာရဘြင္ႏွင့္ ကၽြန္းစုေဒသမ်ား႐ွိ လူထုထိန္းသိမ္းထားသည့္ 
သစ္ေတာမ်ား။ (SY)   

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ႐ြာAမည္မ်ား Eက ဟက္တာ 

ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ (မႏိုး႐ုန္းေဒသ) ၁ဝ,၉၈၄ ၄,၄၁၂ 
၁ ထင္းမယ္ ၂,၂ဝဝ ၈၉၁ 
၂ မႏိုး႐ုန္း ၂,၄၉ဝ ၁,ဝဝ၈ 
၃ လန္ပိုးဂန္း ၃ဝ၂ ၁၂၂ 
၄ က်ားေခ်ာင္း ၅ဝ၇ ၂ဝ၅ 
၅ ႐ြာသာယာ ၅,၃၉၅ ၂,၁၈၅ 

ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ (ေလညာေဒသ) ၄,၈၉၂ ၁,၉၈၁ 
၆ ကေတာ ္ ၂,၇၈၉ ၁,၁၃ဝ 
၇ ေက်ာက္လံုးႀကီး ၄၁၁ ၁၆၆ 
၈ Uယ်ာU ္ႀကီး ၁၇ဝ ၆၉ 
၉ ထင္ဂန္းကၽြန္း ၅၄၃ ၂၂ဝ 
၁ဝ ယုန္ေဒါ ၅၂၇ ၂၁၃ 
၁၁ ဟင္းလိုင္း ၄၅၂ ၁၈၃ 

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ၇,၉ဝဝ ၃,၂ဝဝ 
၁၂ Aႏိုင္း ၄,ဝဝဝ ၁,၆၂ဝ 
၁၃ စU ့္ကူး ၁ဝဝ ၄၁ 
၁၄ Aႏိုင္း** ၁,ဝဝဝ ၄ဝ၅ 
၁၅ စU ့္ကူး** ၂,ဝဝဝ ၈၁ဝ 
၁၆ ေနာင္ျမငယ္** ၂ဝဝ ၈၁ 
၁၇ ေနာင္ျမငယ္ ၆ဝဝ ၂၄၃ 
တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ (သာရဘြင္ေဒသ) ၂ဝဝ ၈၁ 
၁၈ ေ႐ႊေခ်ာင္း ၂ဝဝ ၈၁ 

 စုစုေပါင္း ၂၃,၈၈၆ ၉,၆၇၄ 

ပံု-၂၁။ လူထုထိန္းသိမ္းသစ္ေတာမ်ားAတြက္ ေကAနဲ္ယူ၏AသိAမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကုိ 
ရပ္႐ြာကုိယ္စားလွယ္Aား ေပးAပ္ေနစU ္။ ဓါတ္ပံု - SY 
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ဇယား-၃။ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယA္တြင္း႐ွိ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ား (GN) 
 

CF Aမည ္(ေက်း႐ြာAမည္) ကတၱလူ ထိန္ေခ်ာင္း လိပ္ၾကယ္ တီးပ ူ ကဘင္းေခ်ာင္း 

ေက်း႐ြာA ုပ္စု ကတၱလူ ကတၱလူ ကတၱလူ ကမ္းႀကီး ကမ္းႀကီး 
ၿမိဳ႕နယ္ ကၽြန္းစု ကၽြန္းစု ကၽြန္းစု ကၽြန္းစ ု ကၽြန္းစ ု
စတင္ထူေထာင္သည့္လ ၾသဂုတ္ ၂ဝ၁၅ ၾသဂုတ္ ၂ဝ၁၅ ၾသဂုတ္ ၂ဝ၁၅ ၾသဂုတ္ ၂ဝ၁၅ ၾသဂုတ္ ၂ဝ၁၅ 
ထိန္းသိမ္းEရိယာစုစုေပါင္း (Eက) ၂,၂၇၃ ၁,၂၈ဝ ၁,၉၃၅ ၁,၆ဝ၈ ၁,၅၂၆ 
AစိုးရAသိAမွတ္ျပဳEရိယာ (Eက) ၅ဝဝ ၂၅ဝ ၂၄ဝ ၂၃၃ ၂၄၆ 
စတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔စြဲ ၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၆ ၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၆ ၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၆ ၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၆ ၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၆ 
AသိAမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ႐ွိသည့္ေန႔စြဲ ၁ဝ မတ္ ၂ဝ၁၇ ၁ဝ မတ္ ၂ဝ၁၇ ၁ဝ မတ္ ၂ဝ၁၇ ၁ဝ မတ္ ၂ဝ၁၇ ၁ဝ မတ္ ၂ဝ၁၇ 
ပ်ဳိးခင္း (Eက) ၅ဝ ၅ဝ ၅ဝ ၅ဝ ၅ဝ 
Aစားထိုး/ကြက္လပ္ျဖည့္ (Eက) ၁ဝ ၁ဝ ၁ဝ ၁ဝ ၁ဝ 
Aဖြဲ႔ဝင္ (က်ား/မ) ၄ဝ (၂၅/၁၅) ၄၉ (၃၇/၁၂) ၃၈ (၂၆/၁၂) ၈၆ (၆၅/၂၁) ၄၂ (၂၆/၁၆) 
သစ္ေတာAမ်ဳိးAစား ေရေဝေရလဲ ဒီေရေတာ ဒီေရေတာ ဒီေရေတာ ဒီေရေတာ 
Aစိုးရ၏ သစ္ေတာသတ္မွတ္ခ်က္ ကတန္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ 
ကင္းလွည့္ျခင္းျဖင့္ ဖမ္းယူရမိသည့္သစ္လံုးပမာဏ      

၂ဝ၁၇ - ၄ဝဝ - - ၅ဝ 
၂ဝ၁၈ - ၂၁ဝ - - ၂ဝ 
၂ဝ၁၉ - ၁၄ဝ - - - 
၂ဝ၂ဝ - ၇၆ ၂ဝဝ - - 

မွတ္ခ်က္ 
ကင္းလွည့္ရန္ 
လမ္းေၾကာင္း 
လြယ္ကူသည္ 

ကင္းလွည့္ရန္ 
လမ္းေၾကာင္း 
ခက္ခဲသည္ 

ကင္းလွည့္ရန္ 
လမ္းေၾကာင္း 
လြယ္ကူသည္။ 
၂ဝ၂ဝ ႏိုဝင္ဘာ 
မတိုင္မီAထိ 

သစ္ခိုးခုတ္သည့္ 
ကိစၥမေတြ႔ခဲ့ရပါ။ 

ကင္းလွည့္ရန္ 
လမ္းေၾကာင္း 
လြယ္ကူသည္ 

ကင္းလွည့္ရန္ 
လမ္းေၾကာင္း 
လြယ္ကူသည္ 
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၃.၄.၂။ လူထုပါဝင္မႈ႐ွိေသာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးႏွင္ ့ထပ္ပိုးကာကြယ္ျခင္း 
 
ရပ္႐ြာလူထုမ်ားသည္ AစုAဖြဲ႔ငယ္မ်ားAျဖစ ္စုစည္းခဲ့ၾကၿပီး သစ္ေတာ၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္စည္းမ်U ္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ 
ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္႐ွိသကဲ့သို႔ Aစိုးရပိုင္း၏AသိAမွတ္ျပဳေရးAတြက္ကိုလည္း 
ခ်U ္းကပ္ၾကရသည္။ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယA္တြင္း႐ွိ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ားAတြက္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားရ႐ွိရန္ သစ္ေတာဌာနထံ ေလွ်ာက္ထားရယူ 
ၾကသည္။ ထိန္ေခ်ာင္းေဒသ႐ွိ ဂဏန္းကန္ကဲ့သို႔ေသာ ထပ္ေဆာင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
Aတြက္ Aာမခံခ်က္ရ႐ွိႏိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားAား ဆက္လက္ခ်U ္းကပ္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းလ်က္႐ွိၾကသည္ (ျဖစ္ရပ္-၉)။ 
 
ေလညာ၊ မႏိုး႐ံုး၊ သာရဘြင္ႏွင့္ ကၽြန္းစုေဒသမ်ား႐ွိ လူထုထိန္းသိမ္းသစ္ေတာမ်ား 
Aတြက္ ေကA ဲန္ယူသစ္ေတာဌာနထံခ်U ္းကပ္၍ AသိAမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား 
ရယူၾကသည္။ ၂ဝ၁၇~၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္မ်ားAတြင္း ဤေဒသမ်ား႐ွိရပ္႐ြာလူထုမ်ားက 
လူထုပါဝင္မႈ႐ွိေသာ၊ ေAာက္ေျခAဆင့္မွ စတင္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေသာ 
ထိန္းသိမ္းေရးပံုစံမ်ားျဖစ္လာေစေရးAတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဆက္တည္း 
မွာပင္ AဆိုျပဳေလညာAမ်ဳိးသားUယ်ာU ္ႏွင့္ R2R စီမံကိန္းကဲ့သို႔ေသာ Aထက္မွ 
ေAာက္သို႔တြန္းAားေပးေဆာင္႐ြက္သည့္ ထိန္းသိမ္းေရးပံုစံမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ 
တြန္းလွန္ခဲ့ၾကရသည္ (ျဖစ္ရပ္ ၄ ႏွင့္ ၅)။ 
 
ကမိုေသြးေဒသမွ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားAေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး 
ေနရာမ်ား ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရးAတြက္ ျမန္မာAစိုးရႏွင့္ ေကA ဲန္ယူႏွစ္ဖက္ 
လံုးထံ ခ်U ္းကပ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္႐ွိၾကသည္။ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ပံု-၂၂။ သစ္ေတာU ီးစီဌာနက ထုတ္ေပးသည့္ 

AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလက္မွတ္။ 
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၃.၄.၃။ သစ္ေတာျပဳန္းေစသည့္တြန္းAားမ်ားႏွင္ ့ရင္ဆိုင္ျခင္း 
၁၉၈ဝ-ေက်ာ္ခုႏွစ္မ်ားမွ ႐ိုက္ခတ္လာခဲ့သည့္ နီယိုလစ္ဘရယ္စီးပြားေရးတြန္းAား 
မ်ားမွတဆင့္ တစ္မ်ဳိးတည္းသီးႏွစံိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ပို႔ကုန္Aေလးေပးလုပ္ငန္း 
မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံAတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား၏ Aေၾကာင္းရင္းခံမ်ား 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တစ္မ်ဳိးတည္းသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးေၾကာင့္ Aမွန္တကယ္သစ္ေတာ 
ျပဳန္းတီးမႈမ်ားမွာ ၁၉၉ဝ-ခုႏွစ္ေက်ာ္ကာလမ်ားတြင္ A႐ွိန္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ 
စီးပြားေရးထက္ စစ္Aစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးAက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ပိုမိုယွက္ႏြယ္ခဲ့သည္။ 
ထိုAခ်ိန္မွစတင္ခဲ့သည့္ Aလြန္Aကြ်ံသစ္ခုတ္ယူထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ (၂ဝ၁ဝ ~ 
၂ဝ၂ဝ) ဒီမိုကေရစီAသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလမ်ားAထိ ေျမAသံုးခ်ခြင့္ပံုစံႏွင့္ 
ေခါင္းစU ္Aမ်ဳိးမ်ဳိးေAာက္မွ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္႐ွိခဲ့သည္။ ရာဘာ၊ ဆီA ုန္း၊ 
ေျပာင္းႏွင့္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ဳိးေရးမ်ားသည္ လက္႐ွAိခ်ိန္တြင္ Aထင္႐ွား 
ဆံုးေသာ တစ္မ်ဳိးတည္းသီးႏွံမ်ားျဖစ္လ်က္႐ွိသည္။ SRJS စီမံကိန္းကာလAတြင္း 
တနသၤာရီတိုင္းမွ ဆီA ုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
လ်က္႐ွိသည္ကိုေတြ႔ရသည့္Aျပင ္ရပ္႐ြာလူထုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡႀကံဳရသည္ကိုလည္း 
ေတြ႔႐ွိရသည္။ 
 
ဆီA ုန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္းသည္ တနသၤာရီ 
တိုင္းAတြင္းျမင့္တက္လ်က္႐ွိသည္။ ရာဘာႏွင့္ ဆီA ုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရး (Eက-၅ဝ 
Aထက္လုပ္ငန္းမ်ား) မ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈသည္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္Aတြင္း 
(၄၃%) ႐ွိၿပီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္Aတြင္း (၇၆%)႐ွိသည္ (၂ဝဝဝ~၂ဝ၁၄ ကာလ 
Aတြင္း)။ ဆီA ုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးAတြက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးသည့္ေနရာမ်ားသည္ 
ေက်း႐ြာေပါင္း-၇ဝ ႏွင့္ ထပ္လ်က္႐ွိၿပီး စုစုေပါင္း ၅၅၇-႐ြာကို တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ 
လ်က္႐ွိေနသည္

19
။ ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္မွ တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားAရ (ဇယား-၄)၊ 

တနသၤာရီတိုင္းAတြင္း ကုမၸဏီ ၄၄-ခုAား ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေျမEကတစ္သန္းနီးပါး 
တြင္ Aမွန္တကယ္ဆAီ ုန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ၃၅% သာ႐ွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ 
Aဆိုပါကုမၸဏီမ်ားAေနႏွင့္မူ သစ္ထုတ္ျခင္းမွတဆင့္ Aက်ဳိးAျမတ္မ်ားစြာ ရ႐ွိ 
ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ (ျဖစ္ရပ္ ၇၊ ၈)။ သစ္ထုတ္ျခင္းမွ Aက်ဳိးAျမတ္မည္မွ်ရ႐ွိခဲ့ၾကၿပီး 
ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးAတြက္ မည္မွ်AေထာကA္ကူျဖစ္ေစသည္ကိုမူ မသိ႐ွိႏိုင္ပါ။ 
 

တစ္ဖက္တြင္လည္း ဆီA ုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးAတြက္ ေျမAသံုးခ်ခြင့္မ်ားခ်ထားေပး 
ရာ၌ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ လက္ေတြ႔ေျမAသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားကို ထည့္သြင္းစU ္းစားျခင္း 
မ႐ွိသည္A့ျပင ္ေလညာAမ်ဳိးသားUယ်ာU ္ကဲ့သို႔ေသာ Aစိုးရ၏စီမံကိန္းေနရာမ်ား 
ႏွင့္ပင္ ထပ္လ်က္႐ွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးေစသည့္တြန္းAား 
တစ္ခုျဖစ္ေနသည္A့ျပင ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားႏွင့္လည္း ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္လ်က္႐ွိသည္။ Aဓိကျပႆနာမွာ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ Aသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ/ 
သစ္ေတာရင္းျမစ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယျပႆနာမွာ 
ရပ္႐ြာလူထု၏ Uယ်ာU ္ၿခံ/လယ္ေျမမ်ားAား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစၿပီး ရပ္႐ြာလူထု 
မ်ားAား ေ႐ြ႕ေျပာင္းရေစရန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ Aမ်ားAားျဖင့္ ဤAဆင့္ 
တြင္မွ စီမံကိန္းAေၾကာင္းကို ရပ္႐ြာလူထုမ်ားသိၾကရေလ့႐ွိၿပီး ကုမၸဏီႏွင့္ ရပ္႐ြာ 
လူထုAၾကား တင္းမာမႈမ်ားႀကံဳေတြ႔ရေလ့႐ွိသည္။ ရပ္႐ြာလူထAုေနႏွင့္ ရႏိုင္ရာ 
AကူAညီမ်ားAား ႐ွာေဖြၾကရသကဲ့သို႔ ကုမၸဏီAေနႏွင့္ တရားစြဲမႈမ်ား စတင္ 
ေလ့႐ွိသည္။ 
 
SRJS လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာေဒသမ်ားတြင္ ဆီA ုန္းကုမၸဏီ၏ ေဒသခံမ်ားAား 
တရားစြဲဆိုမႈျဖစ္ရပ္ ၂-ခုကိ ုေတြ႔ရသည္ (ျဖစ္ရပ္-၁ ႏွင့္ ၆)။ ျဖစ္ရပ္-၁ Aရ ၂ဝ၁၂-
ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔Aခ်ိန္ထိ ေတာင္သူ ၃၇-U ီး တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရၿပီး ၁၂-U ီးမွာ တရား 
ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္တြင္ သံုးပြင့္ဆိုင္စစ္ေဆးေရးAဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္း 
စစ္ေဆးေပးခဲ့ေသာ္လည္း Aမႈမ်ားပိတ္သိမ္းႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသးပါ။ ဒုတိယျဖစ္ရပ္မွာ 
ေခ်ာင္းမြန္ငါးေက်း႐ြာမွ ေတာင္သ ူ ၂၃-U ီးAား ယုဇနဆီA ုန္းကုမၸဏီက တရားစြဲ 
ဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္သူမ်ားက AမႈAႏိုင္ရပါသည္။ တရားစြဲဆို 
ခံရျခင္းတြင္ ေတာင္သူမ်ားAႏိုင္ရျခင္းသည္ ႐ွားပါးသည္။ တရား႐ံုးၾကားနာမႈတြင္ 
Aစိုးရကထုတ္ေပးသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို Aေျခခံ၍သာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ရာ 
တရားစြဲဆိုခံရသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ကုမၸဏီက Aသာစီး၌႐ွိေနသည္သာျဖစ္သည္။ 
ျဖစ္ရပ္-၁ Aရ ေတာင္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေျမ၊ Aသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳရာ 
Aရင္းAျမစ္မ်ား ဆံုး႐ွံဳးရသည္A့ျပင ္တရား႐ံုး၌ ဒဏ္ေငြပင္ေဆာင္ၾကရသည္။ 
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Aျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ကုမၸဏီမ်ား၏ (မူလခြင့္ျပဳေနရာမွ ေက်ာ္လြန္၍ ႐ြာမ်ား/ 
လမ္းမႀကီးမ်ားဘက္သို႔တိုးခ်ဲ႕လာျခင္းကဲ့သို႔) Uပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာ 
မ်ားက ေသခ်ာစြာေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိသကဲ့သို႔ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားAေန 
ႏွင့္လည္း Aလြယ္တကူသိ႐ွိႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ 
 
သို႔ေသာ္လည္း ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ စည္းလံုးမႈ၊ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုး 
ကူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆီA ုန္းလုပ္ငန္းက႑Aတြင္း ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္မႈျဖစ္ေစ 
မည့္ တြန္းAားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ေAာင္ျမင္မႈမ႐ွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားမွ ေျမ 
မ်ားကိုျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းမည့္ (ဇယား-၅) Aဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း၍ ျပႆနာကိုကိုင္တြယ္ေစျခင္းမ်ားကလည္း မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရးမ်ားAတြက္ AလားAလာေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ပံု-၂၃။ MAC သစ္ဆိပ္တြင္ ပံုထားသည့္သစ္လုံးမ်ား (Aေပၚပံု)။ ဓါတ္ပံု - SY။ 
ပံု-၂၄။ သစ္ေတာU ီးစီးဌာန၏ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈAတြင္း Aမွတ္Aသားျပဳထားသည့္ 

သစ္လုံးမ်ားAား စစ္ေဆးေနစU ္ (၂ဝ၁၉)။ ဓါတ္ပံု-GN။ 
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ဇယား-၄။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးAတြင္းမွဆAီ ုန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈAေျခAေနမ်ား (၂ဝ၁၅) 
 

 ကုမၸဏီမ်ား I 
ခြင့္ျပဳ Eရိယာ 

(Eက) 

စိုက္ပ်ဳိး 
Eရိယာ 
(Eက) 

စိုက္ပ်ဳိးမႈ 
% 

သစ္ေတာ 
႐ွင္းလင္းၿပီး 

(Eက) II 
မွတ္ခ်က္ III 

ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ၁၇,၇၇၇   ၁၇,ဝဝ၁  ၉၆%   
 . . . ကုမၸဏီ(၅)ခုေပါင္း ၁၇,၇၇၇  ၁၇,ဝဝ၁  ၉၆%   
ၿမိတ္ခ႐ိုင္  ၂၃၃,၆၉၅  ၄၆,၂၆ဝ ၂ဝ%   
 ေ႐ႊကေမၻာဇ ၃၉,၃၁၄ ၈,၇ဝ၅  ၂၂% (မသိရ) လမ္းမႀကီးAားပိတ္၊ ၃၇-U ီးတရားစြဲခံရ - ၁၂-U ီး တရားရင္ဆိုင္ဆဲ 
 MSPP ၄၂,၂ဝဝ  ၂,ဝ၂ဝ ၅% ~၃,ဝဝဝ ၿခ/ံလယ္မ်ားပ်က္စီး၊ လူႏွင့္ ကၽြြဲႏြားမ်ား၏ က်န္းမာေရးထိခိုက္ 
 . . . Aျခားကုမၸဏီ(၁၇)ခု ၁၅၂,၁၈၁ ၃၅,၅၃၅ ၂၃%   
ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ၇၄၁,၄၃ဝ ၂၈၃,၂၉၆  ၃၈%   
 ယုဇန ၂၈၃,၀၉၄  ၁၉၁,၃၄၈ ၆၈% (မသိရ) ၂၃-U ီးတရားစြဲခံရ၊ ေတာင္သူမ်ားAႏိုင္ရ။ ၁-U ီး တရားရင္ဆိုင္ဆဲ 
 Auto Electric Group IV ၁၃၃,၆ဝဝ ၁,၉ ၂၃  ၁% ~၁ဝ,ဝဝဝ Aပင္ျဖစ္ထြန္းမႈ Eကရာဂဏန္းသာ႐ွိ၊ လူမႈစီးပြားျပႆနာႀကံဳရ 
 . . . Aျခားကုမၸဏီ(၁၈)ခု ၃၂၄,၇၃၆  ၉ဝ,ဝ၂၅ ၂၈%   

 စုစုေပါင္း ၉၉၂,၉ဝ၂ ၃၄၆,၅၅၇  ၃၅%   

ရင္းျမစ္။ [DICD, 2015] Adapted from the annex-2 of “Myanmar Oil Palm Plantations: A productivity & sustainability review”20 
မွတ္ခ်က္။ I SRJS လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္စပ္လ်က္႐ွိသည့္ေဒသမ်ားမွ Aမည္မ်ားကိုသာေဖာ္ျပထားသည္။ 

II Aခန္း(၃.၆)ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ထားသည္။ 
III ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ Aသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ/သစ္ေတာရင္းျမစ္မ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ျခင္းAျပင ္Aျခားျပႆနာမ်ားကိ ုAၾကမ္းAားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း 
IV ဤAစီရင္ခံစာAတြင္း MAC ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 
႐ွင္းလင္းခ်က္။ ဤAစီရင္ခံစာသည္ တဆင့္ခံရ႐ွိသည့္ Aခ်က္Aလက္မ်ားကိုAသံုးျပဳျခင္းသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Aခ်က္Aလက္ႏွင့္Aမည္မ်ား ကြဲလြဲမႈ႐ွိႏိုင္ပါသည္။  
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၃.၅။ Aဖြ႔ဲတြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 

SRJS စီမံကိန္းကာလAတြင္း မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔၏ Aဖြဲ႔တြင္း 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္လာေစရနA္တြက္လည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ 
Aဖြဲ႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္ခ်က္ (OCA) ကိ ုႏွစ္စU ္ျပဳလုပ္ၾကၿပီး လိုAပ္သည့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားAတြက္ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔Aခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပမွ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖည့္ဆည္းၾကသည္။ 
ထိုသို႔ဆန္းစစ္ျဖည့္ဆည္းရာ၌ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း၏လိုုုAပ္ခ်က္ကိAုေျခခံေသာ္လည္း 
မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAားလံုးAတြက္ ဘံုလိုAပ္ခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္၍ ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ 
စီစU ္ေဆာင္႐ြက္သည္မ်ားလည္း႐ွိခဲ့သည္။ SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား ရ႐ွိခဲ့သည့္ 
သင္တန္းမ်ားတြင္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (PCM)၊ Aေျခခံစာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ 
ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းမ်ား 
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ Aစီရင္ခံစာျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ဤသင္တန္းမ်ားသည္ 
ၿမိတ္Aေျခစိုက္ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAတြက္ Aထူးပင္ AေထာကA္ကူျဖစ္ေစ 
ခဲ့သည္။ ရလဒ္မ်ားခူးဆြတ္ျခင္း(OH)သင္တန္းႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားက မိတ္ဘက္ 
Aဖြဲ႔မ်ား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေAာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ရလဒ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္၍ Aစ ီ
ရင္ခံႏိုင္ရန္မ်ားစြာAေထာကA္ကူျပဳခဲ့သည္။ Aဆိုပါနည္းလမ္းကို Aသံုးျပဳ 
ျခင္းျဖင့္ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားရ႐ွိသည့္ AေထာကA္ထားမ်ားကို ရလဒ္မ်ားAျဖစ ္
စုေဆာင္းႏိုင္ေစၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ AစီAစU ္မ်ားAတြက္လည္း 
AေထာကA္ကူျဖစ္ေစသည္။ 
 
SRJS ၏ (Point B ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္) ဂ်ဲန္ဒါႏွင့္သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ဆိုင္ရာသင္တန္းေနာက္ပိုင္းတြင္ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
Aတြင္း က်ားမေရးရာထည့္သြင္းစU ္းစားခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေတြ႔႐ွိလာရသည္။ Aထူး 
သျဖင့္ လုပ္ငန္းAစီAစU ္တိုင္းတြင္ Aမ်ဳိးသမီး ၃ဝ% ပါဝင္ႏိုင္ေရးကဲ့သို႔ေသာ 
တြန္းAားေပးေဆာင္႐ြက္သည့္ Aေလ့Aထမ်ားက်င့္သံုးလ်က္႐ွိၾကသည္။ DDA 

၏ မူဝါဒတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားAတြင္း (Uပမာ - Aစည္းAေဝး၊ သင္တန္း 
စသည္တို႔တြင္ပါဝင္မည့္) Aသက ္ ၃-ႏွစ္ေAာက္A႐ြယ္ ကေလး႐ွိသည့္ Aမ်ဳိး 
သမီးတိုင္းAတြက္ လိုAပ္သည့္ထပ္ေဆာင္းကုန္က်စရိတ္မ်ား က်ခံေပးႏိုင္ရန္ 
မူဝါဒကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ IUCN ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ Uပေဒ 
စင္တာက ပံ့ပိုးေပးသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငU္ပေဒေရးရာသင္တန္းမွတဆင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သယံဇာတAခြင့္Aေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာလႈပ္႐ွားမႈမ်ား၊ 
သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဒို႔A ိမ္21 က 
ပံ့ပိုးေပးသည့္ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း သင္တန္းမွတဆင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသေဘာတရားမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းAတြက္ 
Aဟန္႔Aတားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေက်ာ္လႊားျခင္းမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္ေရးလုပ္ငန္းစU ္ 
ပံုေဖာ္ျခင္း/ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားAား ေလ့လာႏိုင္ခဲ့ ၾကသည္။ 
 

ရပ္႐ြာလူထုေတြက တစ္ပံုစံတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ေရ႐ွည္တည္တံ့တဲ့ 
သယံဇာတAသံုးျပဳမႈနဲ႔ Aသက္ေမြးမႈကိစၥေတြAတြက္ ရပ္႐ြာလူထု 
ေတြနဲ႔ Aတူတကြ စီစU ္ေရးဆြဲ/Aလုပ္လုပ္ရာမွာ ဒီAေျခAေနကို 
ထည့္သြင္းစU ္းစားဖို႔လိုAပ္ပါတယ္။ ဒီလိုထည့္သြင္းစU ္းစားျခင္းမ႐ွိရင္ 
လူေတြရဲ့ Aသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာကိစၥေတြမွာ မမွ်မတျဖစ္တာမ်ဳိး၊ ပဋိပကၡ 
ႀကံဳရတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ 
- Evelien (IUCN), 202022 

 
GIS ႏွင့္ ဒ႐ုန္းသင္တန္းမ်ားေၾကာင့္ SY သည္ လူထုေျမAသံုး ခ်မႈေျမပံုေရးဆြဲျခင္း 
လုပ္ငန္းAတြင္း DDA ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆီA ုန္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္ရသည့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ Aခက္Aခဲမ်ားကို ကူညီေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။  
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ပံု-၂၅။ SY ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းAစAီစU ္မွ သင္တန္းတစ္ခုAတြင္း 
A ုပ္စုလုိက္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ေနၾကစU ္။ ဓါတ္ပံု - ေဇာ္ထက္။ 
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၃.၆။ ျဖစ္ရပ္မ်ား 

  

ပံု-၂၆။ ေ႐ႊကေမၻာဇဆီA ုန္းကုမၸဏီ၏ တရားစြဲဆုိျခင္းကုိခံရသည့္ ေတာင္သူမ်ား သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေနစU ္။ ဓါတ္ပံု - SY 
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Aမႈမၿပီးျပတ္ေသးေသာ္လည္း Aစီရင္ခံစာAေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္ေက်နပ ္
 
ေ႐ႊကေမၻာဇကုမၸဏီသည္ တနသၤာရီတိုင္းAတြင္း (ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး 
တေလွ်ာက္) ဆီA ုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းAတြက္ ေျမEက ၂၇,ဝဝဝ ေက်ာ္ကို စစ္ 
Aစိုးရလက္ထက္တြင္ (၁၉၉၉-ခုႏွစ္ဝန္းက်င္) ရ႐ွိခဲ့ခ်ိတ္မွစ၍ ႐ြာလူထု၏ Aသက ္
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳရာေနရာမ်ားႏွင့္ လမ္းမႀကီးသို႔သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ မ်ားစြာခက္ခဲ 
ခဲ့သည္။ ထို႔Aျပင ္ကုမၸဏီသည္ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္မွ23 ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္Aတြင္း ေဒသခ ံ
႐ြာသူ/သားမ်ားကို တရားစြဲဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ စုစုေပါင္းေတာင္သူ ၃၇-U ီး 
တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ၂၅-U ီးမွာ ဒဏ္ေငြ ၁ဝဝ,ဝဝဝ စီ ေပးေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ၂ဝ၂ဝ-
ႏွစ္ကုန္ပိုင္းAထိတြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ေတာင္သူ ၁၂-U ီး ႐ွိေနသည္။ တရား 
စြဲဆိုခံရသည့္ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏နစ္နာမႈမ်ားကို သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ 
မ်ားျဖင့္၊ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလ်က္႐ွိၾကၿပီး စီမံကိန္းAေကာင္ 
Aထည္မေဖာ္ႏိုင္သည့္ ေျမေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ေပးAပ္ပါရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ 
႐ွိၾကသည္။ 
 
Aဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရနA္တြက္ တိုင္းAစိုးရသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
Aစိုးရဌာနဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေစလ်က္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ေစသည္။ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကလိုAပ္သည့္ နည္းပညာAကူAညAီတြက္ ၂ဝ၁၉ 
-ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ DDA Aား ခ်U ္းကပ္ခဲ့သည္။ 
 
DDA သည္ ေက်း႐ြာEရိယာ၊ လမ္းနယ္၊ Uယ်ာU ္ၿခံ၊ စီမံကိန္းEရိယာ စသည့္ 
Aဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ AေခၚAေဝၚမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာပါဝင္ပတ္သက္သူ 
မ်ားႏွင့္ ေသခ်ာစြာ ႀကိဳတင္သေဘာတူညွိႏိႈင္းျခင္းကို U ီးစြာျပဳလုပ္သည္။ Aဆိုပါ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို Aေျခခံ၍ Aမွန္တကယ္ေျမပံုေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစU ္ကို 
SY ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ေဆာင္႐ြက္သည္။ ေျမပံုေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစU ္ကို ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္ 
ေAာက္တိုဘာလတြင္ Aဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ Aစီရင္ခံစာ 

မူၾကမ္းကို ၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလAတြင္း တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ Aစီရင္ခံစာသည္ 
နည္းပညာသက္သက္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမဟုတ္ပဲ သမိုင္းေၾကာင္းAမွန္ကို 
Aေျခခံထားၿပီး လက္ေတြ႔ေျမျပင္AေျခAေနကိုထင္ဟပ္ေနသည့္ Aစီရင္ခံစာ 
ျဖစ္သည္။ ကနU ီးေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတAီဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံ 
တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည့္Aျပင ္၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တရားဝင္ေပးပို႔ႏိုင္ 
ခဲ့သည္။ 
 
Aစီရင္ခံစာAရ ကုမၸဏီသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသည့္Eရိယာမ်ားAတြင္း Eက 
၄,ဝဝဝ တြင္သာ Aပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးထားၿပီး ခြင့္ျပဳEရိယာျပင္ပတြင္ Eက ၁,ဝဝဝ 
စိုက္ပ်ဳိးထားသည္။ ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ေျမလြတ္/လပ္/႐ိုင္းUပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ထြက္႐ွိၿပီး 
ခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးၿပီးEရိယာAပါစုစုေပါင္းေျမEက ၈,ဝဝဝ ေက်ာ္ကို ေျမလြတ္/လပ္/ 
႐ိုင္းAျဖစ ္ ကုမၸဏီက ထပ္မံေလ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႔႐ွိရသည္။ 
ကုမၸဏီသည္ “24 Hour Agro” ဟု Aမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ေတာင္သူမ်ားကို ထပ္မံတရားစြဲဆိုရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း Aမႈဖြင့္ႏိုင္ျခင္း 
မ႐ွိခဲ့ပါ။ 
 
လက္႐ွAိခ်ိန္ထိတြင္ Aမႈမ်ားကိုပိတ္သိမ္းႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသးပဲ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ေကာ္မတီAတြင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ Aစိုးရပိုင္း၏ဆက္လက္ 
Aေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုAပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရEရိယာ 
Aတြင္း ေတာင္သူမ်ားတရားစြဲဆို Aျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ကုမၸဏီ၏ခြင့္ျပဳ 
Eရိယာျပင္ပ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္မႈမ်ားAေပၚ မည္သို႔Aေရးယူေဆာင္႐ြက္မည္ကို 
Aမ်ားစိတ္ဝင္စားလ်က္႐ွိၾကသည္။ လက္႐ွိတြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည့္ 
ေတာင္သူမ်ား႐ွိေနေသးၿပီး ၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉-ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာ 
႐ွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။ 
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AစိုးရAၾကားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ့ပံုစံAသစ ္
Aစိုး၏AသိAမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ႐ွိမွသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏိုင္မည္ဟု TRIP NET ကဆိုသည္။ 
 
 
စီမံကိန္းကာလAတြင္း ျမန္မာAစိုးရသစ္ေတာဌာနႏွင့္ ေကA ဲန္ယူသစ္ေတာဌာန 
Aၾကား AလားAလာ႐ွိသည့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား Aစျပဳႏိုင္ရနA္တြက္ 
‘သစ္ေတာထိန္းသိမ္းမႈကို မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ၾကသနည္း?’ ဟူသည့္ ႐ိုး႐ွင္းေသာ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို TRIP NET က စတင္ေပးခဲ့သည္။ ႏွစ္ဘက္ဌာနမ်ားAၾကား 
Aေတြ႔Aႀကံဳဗဟုသုတမ်ား၊ ႐ႈျမင္ပံုမ်ားကို ေဝမွ်ႏိုင္သည့္ AေျခAေနကို ႏိႈးဆြ 
ေပးခဲ့ၿပီး Aဟန္႔Aတားမ်ားAားေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္Aတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
ပထမခရီးစU ္သည္ ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လAတြင္း ေနျပည္ေတာ္၌ ျဖစ္ေျမာက္ 
ခဲ့သည္။ ေရဆင္းမ်ဳိးေစ့ဘဏ္သို႔ မ်ဳိးေစ့နမူနာမ်ားေပးပို႔ရန္ ေကA ဲန္ယူဘက္မွ 
ကတိျပဳမႈမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ေတြ႔ဆံုၾကရနA္တြက္ ႏွစ္U ီးႏွစ္ဘက္ သေဘာ 
တူညီမႈမ်ားလည္းျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယAႀကိမ္ခရီးစU ္သည္ ကမိုေသြးေဒသ၌ 
ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ တစ္နာရီၾကာေလွခရီးစU ္ျဖင့္ 
လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈျခင္းAစီAစU ္ပါဝင္ခဲ့သည္။ တတိယAႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုမႈAတြက္ 
သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကိုဗစ္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ AစီAစU ္ကို 
ေ႐ြ႕ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ 
 
တတိယAႀကိမ္ေတြ႔ဆံုမႈျဖစ္ေျမာက္မည္ဆိုပါက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ပိုမို 
ပြင့္လင္းေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရနA္ခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္သည္ဟု TRIP NET က 
ယံုၾကည္လ်က္႐ွိသည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ား႐ွိေနေသာ္လည္း ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသစ္ေတာ’ 
ထူေထာင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
Aတြက္ ေရ႐ွည္တည္တံ့၍ ေကာင္းမြန္သည့္စီမAံ ုပ္ခ်ဳပ္မႈ တစ္ရပ္Aတြက္ TRIP 
NET က ဆက္လက္ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္႐ွိပါသည္။  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ပံု-၂၇။ ကမိုေသြးေဒသ - လူထုကာကြယ္ထိန္းသိမ္းနယ္ေျမျပေျမပံု 
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‘ကမိုေသြး’ - ေရာယွကA္ ုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသမွ လူထုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္သည့္ ပံုစံေကာင္းတစ္ခ ု
(TRIP NET က ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္သည္) 
 
၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္မွစ၍ ကမိုေသြးေဒသသည္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAေရးႏွင့္ AစိုးရAၾကားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔Aတြက္ ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ရန္ 
Aာ႐ံုစိုက္မိရာေနရာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎AေျခAေနသည္ Aစိုးရ၏သစ္ေတာေရးရာမူဝါဒAေျပာင္းAလဲAတြက္ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ေ႐ွ႕ေျပးစီမံကိန္းAတြက္ 
ေဒသ ၃-ခုေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ (ပဲခူး၊ မြန္ႏွင့္ တနသၤာရီ) ကမိုးေသြးေဒသပါဝင္လာခဲ့ျခင္းမွစတင္ခဲ့သည္။ Aဆိုပါေ႐ွ႕ေျပးစီမံကိန္းသည္ MRLG ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ TRIP NET ၊ LCG ႏွင့္ 
MONREC တို႔ပူးေပါင္းAေကာငA္ထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္း၏AစိတA္ပိုင္းလည္းျဖစ္သည္။ (စီမံကိန္းAမည္ “Strengthening of Forestland Community Tenure through 
Policy, Pilots and Law: A Multi-stakeholder approach to change”)။ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAေရးမ်ားAတြက္ Aစိုးရ၏ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ရ႐ွိ 
ထားသည့္ TRIP NET Aေနႏွင့္ ျမန္မာAစိုးရႏွင့္ ေကA ဲန္ယAူၾကား ေဆြးေႏြးမႈပံုစံAသစ္ကို Aစျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္Aတြင္း ကမိုေသြးေဒသသို႔ ပူးေပါင္းကြင္းဆင္းမႈမ်ား 
စီစU ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 
 

ကမိုေသြးေဒသသည္ (ျမန္မာAစိုးရႏွင့္ ေကA ဲန္ယူတို႔၏) ေရာယွကA္ ုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသျဖစ္ၿပီး လူထုထိန္းသိမ္းသည့္ေဒသAျဖစ ္၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ 
စုစုေပါင္းEက ၂၂ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ (ဟက္တာ ၉ဝ,ဝဝဝ နီးပါး) က်ယ္ျပန္႔သည့္Aဆိုပါေဒသသည္ ဘန္ေခ်ာင္းေဒသႏွင့္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးUယ်ာU ္တို႔ျဖင့္ေပါင္းစပ္ပါက 
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး႐ွိနယ္ေျမEရိယာ၏ ၁% ပမာဏျဖစ္သည္။ ကမိုေသြးေဒသတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ဝ-ေက်ာ္Aေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ေက်း႐ြာ ၁၂-႐ြာပါဝင္ၿပီး 
ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားသည့္ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္ ၉၄-U ီးျဖင့္ RKIPN ဟုဖြဲ႔စည္းကာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းAေလA့ထ/တန္ဖိုးမ်ားႏွင္A့ညီ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ က်င့္သံုး 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရပ္႐ြာလူထု၏Aခြင့္Aေရးမ်ားကိုေလးစားျခင္း၊ ၎တို႔၏ ေျမသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားAားပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာမ်ားကိုထိေရာက္စြာ 
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ကမိုေသြးေဒသက စံနမူနာျပလ်က္႐ွိသည္။ - (TRIP NET & RKIPN, 2016)24 

 
ကမိုေသြးသစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးဇုန္မ်ားတြင္ သား႐ိုင္းေတာ၊ ေရေဝေရလဲေတာ၊ ပရေဆးေတာ၊ ယU ္ေက်းမႈAရထိန္းသိမ္းရသည့္သစ္ေတာ၊ ခ်က္ျမႇဳပသ္စ္ေတာ၊ 
သီးႏွံသစ္ေတာေနရာ၊ ငါးထိန္းဇုန္ႏွင့္ သခ်ၤဳ ိင္းေနရာမ်ားပါဝင္သည္။ ႐ြာလူထု၏Aမ်ားသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဇုန္တစ္ခုခ်င္းစAီတြက္ စည္းမ်U ္းမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုး 
ၾကသည္။ စည္းမ်U ္းမ်ားကိုခ်မွတ္ရာ၌ သမိုင္းAစU ္AလာAရ Aေလ့Aထမ်ား၊ ဌာေနဗဟုသုတမ်ားကိုAေျခခံခ်မွတ္ၾကၿပီး ေရေဝေရလဲေဒသမ်ားAတြင္း သစ္ 
မခုတ္ရန္၊ ႐ွားပါးတိရိစၧာန္မ်ား သတ္ျဖတ္ျခင္းမျပဳရန္ စည္းမ်U ္းမ်ားပါဝင္သည္။ ထို႔Aျပင ္မိသားစုမ်ား၏ေန႔စU ္စားေသာက္ႏိုင္ေရးAတြက္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊ သစ္U/ 
သစ္ဖု ခူးဆြတ္ျခင္းမ်ား၊ သစ္မဟုတ္သည့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းရယူသံုးစြဲျခင္းမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဓေလ့Aရျပဳလုပ္သည့္ Aေလ့Aထမ်ားAား ခြင့္ျပဳထားသည္။ 
ဤနည္းျဖင့္ ဇီဝ-ယU ္ေက်းမႈႂကြယ္ဝၿပီး သဘာဝတရားႏွင့္ လူသားတို႔Aၾကားေရာယွက္မႈကို ကမိုေသြးကပံုေဖာ္ေပးထားသည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAခြင္A့ေရးမ်ား 
Aျပည္A့ဝက်င့္သံုးႏိုင္သည့္၊ သစ္ေတာကိုေAာင္ျမင္စြာထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ သယံဇာတမ်ားကို ေဒသခံလူထုကိုယ္တိုင္စီမံႏိုင္သည့္ပံုစံသည္ Aထက္မွေAာက္သို႔ 
ဖိAားေပး၍ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသည့္ပံုစံမဟုတ္သည့္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ - (‘Our Forest Our Life’ of CAT, 2018)25 
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ICCA ခ်U ္းကပ္မႈကို လူထုကေတာင္းဆိုသည့္Aတြက္ AဆိုျပဳေလညာAမ်ဳိးသားUယ်ာU ္ဆိုင္းငံ့ထားရ 
 

ေလညာAမ်ဳိးသားUယ်ာU ္ကို ၂ဝဝ၂-ခုႏွစ္တြင္ စတင္၍ စီစU ္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၄-ခုႏွစ္တြင္ Eက ၇-သိန္းAထိ တိုးခ်ဲ႕ 
ႏိုင္ရန္Aဆိုျပဳခဲ့သည္။ CAT ၏ AစီရငခံစာAရ AဆိုျပဳEရိယာသည္ ေက်း႐ြာ ၁၃-႐ြာမ ွလူေပါင္း ၂,၅ဝဝ နီးပါးကို 
တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၅-႐ြာ၏သစ္ေတာရင္းျမစ္မ်ား ရယူသံုးစြဲေနမႈကိုျပတ္ေတာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ Aဆိုျပဳ 
Aမ်ဳိးသားUယ်ာU ္သတ္မွတ္Eရိယာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝ-နီးပါး Aေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားAမ်ားစု 
ေနထိုင္လ်က္႐ွိၾကသည္။ 
 

AဆိုျပဳUယ်ာU ္ေနရာAတြင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားသည္ ၂ဝ၁၇-ခုႏွစ္Aတြင္း ေျမပံုစတင္ေရးဆြဲ၍ Aခ်က ္
Aလက္မ်ားေကာက္ယူစုေဆာင္းခ်ိန္မွသာ စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို သတိျပဳမိခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္တြင္ CAT 
၏ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သစ္ေတာမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘဝမ်ား” 26 သုေတသနAစီရင္ခံစာတြင္ Aထက္မွေAာက္သို႔တြန္းAားေပး 
ေဆာင္႐ြက္သည့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈပံုစံမ်ားက ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူထု၏ Aခန္းက႑ကို 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္႐ွိေၾကာင္းေထာက္ျပခဲ့သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္သည့္ပံုစံ (ICCA) ခ်U ္းကပ္မႈကိုလည္း Aႀကံျပဳခဲ့သည္။ 
 

တနသၤာရီတိုင္းAတြင္း ဇီဝAမ်ဳိးစံုလင္မႈကိုကာကြယ္ရန္AလြနA္ေရးႀကီးလ်က္႐ွိၿပီး လက္႐ွိတြင္ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈပံုစံမ်ားက ဌာေနတိုင္းရင္းသားAခြင္A့ေရးမ်ားကို ေလးစားရန္ပ်က္ကြက္လ်က္႐ွိသည္။ ထို႔ 
Aျပင ္ ၎တို႔၏ေျမသယံဇာတႏွင့္ Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳမႈပံုစံမ်ားကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ျပတ္ေတာက္ 
ေနေစသည္။ ၎AေျခAေနသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAခြင္A့ေရးႏွင့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈေAာင္ျမင္ေရးAတြက္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။ 
 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားAခြင့္Aေရးမ်ားကာကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ Aနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးAက်ဳိးAတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီမႈမ်ား Aလံုးစံုသေဘာတူညီၿပီးခ်ိနA္ထိ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမAခြင္A့ေရးမ်ားAားေလးစား 
AသိAမွတ္ျပဳသည့္ Uပေဒ/မူဝါဒမ်ားေပၚထြက္ၿပီးခ်ိန္Aထိ၊ IDP ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေဘးကင္းစြာေနရပ္ 
ျပန္ႏိုင္ေရးကို Aာမခံႏိုင္သည့္Aခ်ိန္Aထိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဆိုင္ရာ လက္႐ွAိဆိုျပဳခ်က္မ်ားAား 
ရပ္တန္႔ထားရမည္။ 

 

Aစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ စီမံကိန္းAားဆက္လက္တြန္းAားေပးျခင္းမ်ား မေတြ႔ရေတာ့ပါ။ စီမံကိန္းရပ္တန္႔ 
ပါေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာခ်က္မ်ားမ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း AဆိုျပဳEရိယာသတ္မွတ္ခ်ကA္ား Eက ၃ဝဝ,ဝဝဝ Aထ ိ
ေလ်ာ့ခ်၍ ကာကြယ္ေတာAျဖစ္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္ေမလAတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Aစည္းAေဝး 
တစ္ရပ္တြင္ Aစိုးရသစ္ေတာဌာနက ေဖာ္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္ဟုသိရပါသည္။ 

ပံု-၂၈။ ေလညာAဆုိျပဳAမ်ဳိးသားUယ်ာU ္ 
တည္ေနရာျပေျမပံု 

ေလညာAဆုိျပဳAမ်ဳိးသားUယ်ာU ္တည္ေနရာႏွင့္ R2R 
စီမံကိန္း၏ တည္ေနရာမ်ားသည္ SY ၏ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ရာေနရာတြင္ မ်ားစြာက်ေရာက္လ်က္႐ွိသည္။ 
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ပံု-၂၉။ Aထက္မွေAာက္သုိ႔တြန္းAားေပးေဆာင္႐ြက္သည့္ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းမ်ားAားျပန္လည္တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္Aတြက္ 
ရပ္႐ြာAဖြဲ႔မ်ား ေလ့လာသုေတသနျပဳေနစU ္။ ဓါတ္ပံု - SY 
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ပံု-၃ဝ။ Aထက္မွေAာက္သုိ႔တြန္းAားေပးေဆာင္႐ြက္မည့္ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရမည့္ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာ။ ဓါတ္ပံု - ေဇာ္ထက္။ 
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ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏တိုင္ၾကားစာလက္ခံရ႐ွိၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္Aတြက ္R2R 
စီမံကိန္းAား ဆိုင္းငံထ့ား 
 
“ေတာင္တန္းမွ သႏၲာေက်ာက္တန္းဆီသို႔” (Ridge to Reef)27 စီမံကိန္းAား Aလြယ္တကူ ၫႊန္းဆိုႏိုင္ရန္Aတြက္ 
R2R ဟုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Aေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၂ သန္းေက်ာ္Aသံုးျပဳရန္လ်ာထားသည့္ Aဆိုပါစီမံကိန္းကို 
GEF ၏ဘ႑ာေရးပံ့ပိုးမႈ၊ UNDP ၏ U ီးေဆာင္မႈျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးAစိုးရ၊ MONREC ၊ MOALI ႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးA ဲန္ဂ်ီA ိုမ်ားက ပူးတြဲAေကာငA္ထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။ ၆-ႏွစ္တာ(၂ဝ၁၇~၂ဝ၂၃) 
ကာလAတြင္း ရာသUီတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စြမ္းAင္ကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္သည္။ 
ကနU ီးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ၂ဝ၁၇-ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္စတင္ခဲ့ၿပီး သစ္ေတာEက ၃-သန္းAထိ U ီးတည္ခ်က္ 
ထား႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရပ္႐ြာလူထုမ်ားထံ မည္သည့္သတင္းAခ်က္Aလက္မွ Aသိေပးျခင္းမ႐ွိခဲ့ပါ။ ၂ဝ၁၈-
ခုႏွစ္ ေမလAတြင္း ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏လက္မွတ္ ၆ဝဝ-ေက်ာ္ျဖင့္ CAT က GEF ထ ံတရားဝင္ တိုင္ၾကားစာ 
ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ၎စာတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAခြင္A့ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ IDP/ဒုကၡသည္မ်ားAေပၚ က်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခ႐ွိသည့္ Aႏၲရာယ္မ်ားကိုပါထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးခဲ့သည္။ ထို႔Aျပင ္တနသၤာရီတိုင္းAတြင္း က်င့္သံုးေနဆဲ 
ျဖစ္သည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။28 
 
တိုင္ၾကားစာရ႐ွိၿပီးေနာက္ R2R စီမံကိန္း၏AဓိကU ီးေဆာင္သူျဖစ္သည့္ UNDP သည္ ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ 
လူမႈေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈဆန္းစစ္သည့္ဌာနမွ (SECU)29 စံုစမ္းစစ္ေဆး 
ႏိုင္ေရးAတြက္ စီမံကိန္းAားဆိုင္းငံ့ထားပါေၾကာင္း Aေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ပထမAႀကိမ္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈကို 
၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုဗစ္ကာလAကန္႔Aသတ္မ်ားေၾကာင့္ ဒတုိယAႀကိမ္ 
စစ္ေဆးမႈကို A ြန္လိုင္းဆက္သြယ္ေရးမွတဆင့္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ ဒုတိယAႀကိမ္စစ္ေဆးမႈတြင္ ေကA ဲန္ယူႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုမႈျပဳခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္သည့္Aခ်က္Aလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမ႐ွိပါ။ 
 
တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ခ်ိန္မွစ၍ SY ႏွင့္Aတူ Aျခားေသာ CAT Aဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လူထုမ်ား၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားAခြင္A့ေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို တြန္းAားေပးႏိုင္ရန္Aတြက္ သတင္းစာ 
႐ွင္းလင္းပြဲမ်ား (၂ဝ၁၈30 ႏွင့္ ၂ဝ၁၉31)၊ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား (၂ဝ၂ဝ)32

၊ ႏွင့္ သုေတသနျပဳျခင္း/ 
Aစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္ (“Tanawthari Landscape of Life”33 – ၂ဝ၂ဝ မတ္လ)34 

  

ပံု-၃၁။ တနသၤာရီတုိင္းAတြင္း ကာကြယ္ထားသည့္/ 
Aဆုိျပဳထားသည့္ေနရာမ်ား – FFI ၏ ေျမပုံ 
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ယုဇနဆီA ုန္းကုမၸဏ၏ီတရားစြဲဆိုမႈတြင ္ေတာင္သူမ်ားAႏိုင္ရ 
 
ေခ်ာင္းမြန္ငါးေက်း႐ြာသည္ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္(၂)ခုစာAတြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ 
မ်ားမွ႐ွင္က်န္ခဲ့သည့္ ကရင္လူထုမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္တြင္ Aစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ 
ရ႐ွိသည့္ ယုဇနကုမၸဏီ၏ ဆီA ုန္းစိုက္ပ်ဳိးခြင့္ရ ေနရာႏွင့္ကင္းလြတ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ မူလ 
Aဆိုျပဳထားသည့္စီမံကိန္းကို ျပည့္မွီေAာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိသည္A့ျပင ္ပ်ဳိးခင္းေနရာ 
ဟူ၍ ႐ြာAနီးနားသို႔တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့သည္။ 
 
၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္မတ္လတြင္ ႐ြာသား ၂၃-U ီးကိ ုမွတ္ပံုတင္ျခင္းမ႐ွိပဲ ေျမရယူAသံုးျပဳသည့္စြဲခ်က္ 
(ေျမလြတ္/လပ္/ ႐ိုင္းUပေဒပုဒ္မ-၂၇)၊ ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္တစ္U ီးAား က်ဴးေက်ာ္သည္ဟူ 
သည့္စြဲခ်က္ (ရာဇသတ္ႀကီးUပေဒပုဒ္မ-၄၇၇) မ်ားျဖင့္ စတင္တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလတြင္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ေရးကို ကာလAကန္႔Aသတ္ျဖင့္တြန္းAားေပး 
ထားသည့္ ေျမလြပ္/လပ္/႐ိုင္းUပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ထြက္႐ွိလာခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီသည္ 
တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကိAု႐ွိန္ျမႇင့္တင္ခဲ့သည3္5

။ Aစိုးရပိုင္းမွလည္း ေက်း႐ြာကိုေ႐ြ႕ေျပာင္းAေျခခ် 
ပါရန္ ႏွင္ထုတ္စာကို ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁-ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္36

။ 
 
SY စီစU ္ေပးခဲ့သည့္ မီဒီယာခရီးစU ္မွတဆင့္ ေခ်ာင္းမြန္ငါးေက်း႐ြာ၏AခကA္ခဲမ်ား မီဒီယာ 
ေပၚသို႔ေရာက္႐ွိ လာခဲ့သည္A့ျပင ္ ၎တို႔၏ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား၊ AေထာကA္ထားမ်ားကို ရပ္႐ြာလူထုမ်ားက ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဖက္ 
တြင္လည္း တရားေရးAရ ရင္ဆိုင္မႈမ်ားAတြက္ MLN က ၎၏ ေ႐ွ႕ေနကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္း၍ AေထာကA္ကူျပဳခဲ့သည္။ ရပ္႐ြာလူထု၏စည္းလံုးမႈ၊ ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔ 
(ခိုင္ၿမဲသစၥာ)၏ ႀကိဳးစားAားထုတ္မႈႏွင့္ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ AကူAညီေၾကာင့္ Aမႈတြင္ 
ေတာင္သူမ်ား Aႏိုင္ရခဲ့သည္။ (ကိုဗစ္ကာလAတြင္း တရား႐ံုးခ်ိန္းမ်ားေ႐ြ႕ဆိုင္းခဲ့ရ၍) 
ရာဇသတ္ႀကီးUပေဒAရတရားစြဲဆိုခံရသည့္ကိစၥမွလြဲ၍ တရားစြဲဆိုထားသည့္AမႈAား 
၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္ Aေစာပိုင္းကာလကတည္းက ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 
  

ပံု-၃၂။ ေခ်ာင္းမြန္ငါးေက်း႐ြာကုိျမင္ေတြ႔ရစU ္။ - ဓါတ္ပံု-MLN 



SRJS ျမန္မာ |  51 

ဆီA ုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရး၏ မ်က္ႏွာဖံုးကြာက်ျခင္း  
 
MAC37 သည္ ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္မွစတင္ကာ MIC38 ၏ Eက ၁၃၃,ဝဝဝ ပမာဏ႐ွိ ဆီA ုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း39 ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုAသံုးျပဳ၍ 
မႏိုး႐ံုးသစ္ေတာAတြင္း40 သစ္ေတာEက ၁ဝ,ဝဝဝ Aား Aေျပာင္႐ွင္းခုတ္ယူခဲ့သည္။ Aမွန္တကယ္ ဆီA ုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးကို 
၂ဝ၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စတင္ခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးသည္E့က ၄,ဝဝဝ တြင္ Eက ရာဂဏန္းခန္႔သာ ျဖစ္ထြန္းေAာင္ျမင္ခဲ့သည္။ စီမံကိန္း 
Eရိယာသည္ မႏိုး႐ိုးေဒသ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ လယ္မ်ား၊ Uယ်ာU ္ၿခံမ်ားႏွင့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားပါဝင္ေနၿပီး ကုမၸဏီက 
၎တို႔၏ ၿခ/ံလယ္မ်ားAား ၂ဝ၁၇-ႏွစ္လည္ပိုင္းတြင္ ဘူဒိုဇာျဖင့္ထိုး၍႐ွင္းလင္းသည့္Aခ်ိန္မွသာ ေဒသခံမ်ား သတိျပဳမိျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္လုပ္ငန္းဝင္ေရာက္ျခင္း၊ သစ္ေတာAရင္းAျမစ္မ်ားရယူသံုးစြဲေနျခင္းမ်ားAေပၚ 
ဟန္႔တားၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလာသည္။ သစ္ေတာAေျပာင္႐ွင္းျခင္း၊ သားရဲေတာမ်ားပ်က္စီးေစျခင္းAျပင ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
မ်ား၏ ေျမႏွင့္သက္ေမြးမႈရင္းျမစ္မ်ားAား မည္သည့္Aသိေပးခ်က္မွ်မ႐ွိပဲ ေပ်ာက္ကြယ္ေစခဲ့သည္။ ရပ္႐ြာလူထု၏ လူမႈစီးပြား 
AေျခAေနမ်ားကို ဆိုးဝါးစြာထိခိုက္ေစၿပီး ေဒသတြင္းလုပ္Aားခမ်ားျမႇင့္တက္ျခင္း၊ Aလုပ္AကိုငA္ခြင္A့လမ္းAတြက္ Aျခား 
ေဒသသို႔ ေ႐ြ႕ေျပာင္းရျခင္းမ်ား ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ 
 
ရပ္႐ြာလူထုသည္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားAားျပန္လည္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္၊ FPIC စံႏႈန္းမ်ားAား ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ 
Aသီးသီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရနA္တြက္ SY ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး Aျခားမိတ္ဘကA္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ MLN, GN, DDA ႏွင့္ 
TRIP NET တို႔သည္လည္း ပါဝင္ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ မတ္လAတြင္း “ဆီA ုန္း၏ေနာက္ကြယ္” ဟုAမည္ရသည့္ Aစီရင္ 
ခံစာတစ္ေစာင္ကို SY, ALARM41, Candle Light Aဖြဲ႔ႏွင္ ့AနာဂတA္လင္းAဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းထုတ္ေဝခဲ့သည္။ AဆိုပါAစီရင္ခံစာ 
Aရ MAC ကုမၸဏီ၏Aမွန္တကယ္လုပ္ငန္းAေျခAေနမ်ား၊ ရပ္႐ြာလူထု၏ဒုကၡမ်ားကိုေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့သည့္Aျပင ္ ကနU ီးကာလ၌ 
ရပ္႐ြာလူထုမ်ားAား က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားAျဖစ္သတ္မွတ္၍ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနရာခ်ရနA္ားထုတ္မႈမ်ာလည္း ပါဝင္သည္။ 
 
Aစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ၎တို႔၏ေ႐ြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လAတြင္း ကုမၸဏီ(၄)ခု၏ စီမံကိန္းခြင့္ျပဳEရိယာမ်ားAား 
ေလ်ာ့ခ်မည့္ Aဆိုျပဳစာရင္းမ်ားထြက္လာသည္A့ျပင ္ MIC က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးAစိုးရ၏ 
မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မေAာင္ျမင္သည့္စီမံကိန္းEရိယာမ်ားAား ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
ေျပာၾကားခ်က္မ်ားAား ေတြ႔႐ွိလာရသည္။ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းမည့္ Aဆိုျပဳပမာဏစုစုေပါင္းသည္ MIC ၏ မူလခြင့္ျပဳထားသည့္ 
ပမာဏ၏ (၁၆၄,၈၆၃ Eက)42 ထက္ဝက္ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး MAC ကုမၸဏီတစ္ခုတည္း၏ ၆၈% ပါဝင္သည္43

။ Aမွန္တကယ္ 
႐ုတ္သိမ္းသည့္AေျခAေနAား ထပ္မံမသိ႐ွိရေသာ္လည္း ဆီA ုန္းလုပ္ငန္းက႑Aတြင္း Aေျပာင္းAလဲတစ္ခုပင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

 
  

ပံု-၃၃။ တနသၤာရီတုိင္းAတြင္းတစ္ေနရာမွ ဆီA ုန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ။ – ဓါတ္ပံု-Taylor Weidman | Global Oneness Project 
[Retrieved from: https://www.globalonenessproject.org/library/photo-essays/palm-oil-myanmar#photo=1]  
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Aဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသးသည့္တိုက္ပြဲAတြင္းမွ ေဖာက္ထြက္ျခင္း 
 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးU ီးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၏ 
၂ဝ၁၇-ခုႏွစ္ေမလ(၂၅)ရက္ေန႔ ေဘာစေငြေက်း႐ြာသို႔ခရီးစU ္တြင္ MSPP ဆီA ုန္း 
ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ရသည့္ ရပ္႐ြာလူထု၏နစ္နာမႈမ်ားကို 
ၾကည့္႐ႈမွတ္တမ္းျပဳခဲ့ၿပီး နစ္နာသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားAၾကား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေပးခဲ့သည္။ ေဒသခAံဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ 
ခိုင္ၿမဲသစၥာက ပ်က္ဆီးဆံုး႐ံုးခဲ့ရသည့္ လယ္ေျမမ်ားAတြက္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ ေျမ 
ျပန္လည္ရ႐ွိေရးတို႔Aတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ AဆိုပါAစည္းAေဝးသည္ 
Aစိမ္းေရာင္ကႏၲာရ44

ဟ ုAမည္ရသည့္ Aစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ Aစိုးရမွ 
တာဝန္႐ွိသူမ်ား ေက်း႐ြာသို႔လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသည့္ ဒုတိယAႀကိမ္ျဖစ္သည္။ 
ပထမAႀကိမ္သည္ ျမန္မာ့လူ႔Aခြင့္Aေရးေကာ္မ႐ွင္၏ ခရီးစU ္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၇-ခုႏွစ္ 
Aေစာပိုင္း၌ ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ 
 
ကနU ီးဇာတ္လမ္း 
MSPP45 သည္ သာရဘြင္ေဒသတြင္ ဆီA ုန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္ Eက ၃၈,ဝဝဝ ကို ၂ဝ၁၁-
ခုႏွစ္၌ MIC ထံမွရ႐ွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာEက ၂,၅ဝဝ ကိုခုတ္ထြင္ 
႐ွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္တြင္ Eက ၃,ဝဝဝ Aထ ိ႐ွင္းလင္းၿပီးစီးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄-
ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း သစ္ေတာမ်ား႐ွင္းလင္းျခင္းတြင္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားရယAူသံုးျပဳ 
ေနသည့္ သစ္ေတာႏွင့္ Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳရာေနရာမ်ားကို ထိခိုက္ 
ကန္႔သတ္လာမႈမ်ားေတြ႔လာရသည္။ ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ 
ေျမEက ၁,ဝဝဝ Aတြက္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၁ဝ-သိန္းကို ေလ်ာ္ေၾကးAျဖစ ္
ေပးမည္ဟုဆိုကာ သစ္ခုတ္ျခင္းကို A႐ွိန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ 
 
ရပ္႐ြာလူထု၏ Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳရာေနရာမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာရင္းျမစ္မ်ား 
ဆံုး႐ွံဳးရသည္A့ျပင ္ ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ေရAရင္းAျမစ္မ်ားညစ္ညမ္းျခင္း၊ ကၽြဲႏြားမ်ား 
ေသဆံုးျခင္းမ်ားကို AနီးAနားေက်း႐ြာ ၁၂-႐ြာတြင ္ ႀကံဳေတြ႔ခံစားၾကရသည္။ 
Aဆိုပါျပႆနာမ်ားေျဖ႐ွင္းေျပလည္ရနA္တြက္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားသည္ ရႏိုင္သည့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ဆက္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေကA ဲန္ယူထံသို႔ လည္းေကာင္း၊ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ ေ႐ွ႕ေနမ်ားႏွင့္ JMC ထသံို႔ 

လည္းေကာင္း၊ MSPP ကုမၸဏီထံသို႔လည္းေကာင္း စာေရးသားေပးပို႔ျခင္းမ်ား၊ လူ 
ခ်င္းေတြ႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း Aႀကိမ္မ်ားစြာေရာက္႐ွိတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
 
တစ္ဖက္တြင္လည္း Tarkapaw, Candale Light, Tanintharyi Friends တို႔ Aပါ 
Aဝင ္ကရင္Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ SY AပါAဝင ္SRJS ျမနမ္ာ မိတ္ဘက္ 
Aဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေက်း႐ြာမွတ္တမ္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား 
Aတြက္ AေထာကA္ထားမ်ားမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လူ႔Aခြင့္ 
Aေရး၊ FPIC စံႏႈန္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္သည့္တည္ဆဲUပေဒမ်ား စသည့္ လိုAပ္ေသာ 
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို ရပ္႐ြာလူထုမ်ားေလ့လာၾကသည္။ Aခ်က္Aလက္ 
မ်ားကို ေကာက္ယူျခင္း၊ မွတ္တမ္းျပဳျခင္း၊ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာရ႐ွိၿပီးခ်ိန္တြင္ ရပ္႐ြာလူထု၏ ခ်U ္းကပ္မႈမ်ား 
သည္ ပိုမိုထိေရာက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုျပန္လည္စစ္ေဆး 
ေပးပါရန္ Aစိုးရထံ ေကA ဲန္ယူ၏ (ၿမိတ္-ထားဝယ္ခ႐ိုင္) ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား46

၊ 
JMC47 ၏ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတိုက္တြန္းမႈမ်ား Aျပင ္ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတႏွင့္ Aတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ တိုင္ၾကားစာတိုက္႐ိုက္ေပးပို႔ျခင္းမ်ားျဖင့္ ၂ဝ၁၆-
ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုင္းကာလတြင္ ကုမၸဏီ၏ တိုးခ်ဲ႕သစ္ခုတ္ျခင္းမ်ား ရပ္တန္႔သြား 
ခဲ့သည္။ 
 
ေ႐ွ႕ဆက္လွမ္းျခင္း 
သစ္ခုတ္ျခင္းမ်ားရပ္တန္႔သြားေသာ္လည္း ဆီA ုန္းလုပ္ငန္း၏Aက်ဳိးဆက္မ်ားက 
ရပ္တန္႔မသြားေပ။ ရပ္႐ြာလူထု၏ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရမႈမ်ားAတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ေျမမ်ား 
ျပန္လည္ရ႐ွိရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ 
Aစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဆီA ုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးေၾကာင့္ႀကံဳရသည့္ ရပ္႐ြာ 
လူထု၏နစ္နာမႈမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသား၊ သစ္ေတာႏွင့္ သယံဇာတမ်ားAေပၚ 
ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားျပႆနာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
ခဲ့သည္။ ထို႔Aျပင ္ဆီA ုန္းစီမံကိန္းမ်ားAတြက္ ေျမယာခ်ထားေပးရာ၌ စည္းမ်U ္း 
ခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားAားနည္းလ်က္႐ွိေနေၾကာင္း၊ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ 
Aသံႏွင့္တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားAေပၚ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္႐ွိသူမ်ား၏ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈမ်ား 
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ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ Aစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္တြင္ တာဝန္႐ွိသူမ်ား 
ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသည့္ ခရီးစU ္မ်ားေတြ႔႐ွိလာရၿပီး ရပ္႐ြာ၏နစန္ာမႈမ်ားAတြက္ 
သံုးပြင့္ဆိုင္ညွိႏိႈင္းေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။48 
 
ရပ္႐ြာလူထAုေနႏွင့္ ဆီA ုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ 
၎တို႔၏က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား

49
၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ 

Aသက္ေမြးရာေနရာမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမႈမ်ား Aဆံုးသတ္ႏိုင္ရနA္တြက္ 
ပါဝင္ပတ္သက္သAူသီးသီးထံ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးခဲ့သည့္Aျပင ္ ကုမၸဏီ၏ 
Uပေဒႏွင့္မညီသည္A့ေျခAေနမ်ားကို လႊတ္ေတာ္Aတြင္း ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္း 
ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ တြန္းAားေပးခဲ့ၾကသည္။ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္Aရ စီမံကိန္း ၄-ႏွစ္တြင္ 
၇၅% ၿပီးေျမာက္ရမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ကုမၸဏီသည္ Eက ၇,ဝဝဝ တဝိုက္၌သာ 
Aပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးထားသည္။ 
 
သာရဘြင္ႏွင့္ မႏိုး႐ုန္းေဒသမ်ား႐ွိ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ 
လႈပ္႐ွားမႈမ်ားေၾကာင့္(ျဖစ္ရပ္-၆) ဆီA ုန္းလုပ္ငန္းက႑Aတြင္း Aာဏာပိုင္မ်ား၏ 
Aေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖစ္လာေစရန္ တြန္းAားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ Aမွန္တကယ္ 

Aေရးယူေဆာင္႐ြက္သည့္ AေျခAေနဆိုင္ရာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားမွာမူ 
ျပန္႔က်ဲလ်က္႐ွိေနခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေျမလြတ္/လပ္/႐ိုင္းUပေဒ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား Aတည္ျပဳၿပီးေနာက္တြင္ ေျမျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း 
ေၾကညာခ်က္မ်ားလည္း ထြက္႐ွိလာသည္။ ရည္ၫႊန္းAသံုးျပဳသည့္ ေျမပမာဏ 
ကိန္းဂဏန္းမွာ ဆီA ုန္းကုမၸဏီမ်ားထံမွ ႐ုတ္သိမ္းပါမည္ဟု Aဆိုျပဳခဲ့ေသာ ေျမ 
Eက ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္သည္။ MSPP ကုမၸဏီသည္ ေဒသခံမ်ား၏ေျမEက 
၂,ဝဝဝ AပါAဝင ္စုစုေပါင္းေျမEက ၁ဝ,ဝဝဝ ကိ ုျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ရပ္႐ြာလူထAုေနႏွင့္ ဆက္လက္တြန္းAားေပးေနသည့္Aတြက္ 
၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္တြင္ ရပ္႐ြာလူထု၏ေနရာမ်ားAတြင္း ကုမၸဏီက လုပ္ငန္းဝင္ေရာက္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား မေတြ႔ရေတာ့ေပ။ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရမည္ဆိုပါက Aႀကီးစား ေျမ 
Aသံုးခ်ခြင့္ခ်ထားေရးဆိုင္ရာ စည္းေဘာင္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းမ႐ွိပါက 
ဤသို႔ေသာ Aလားတူတိုက္ပြဲမ်ား Aဆံုးသတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 
ရပ္႐ြာလူထု၏ Aင္Aားႏွင္ ့ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ စU ္ဆက္မျပတ္ပံ့ပိုးမႈ 
မ်ားကလည္း ရလဒ္ေကာင္းမ်ားAတြက္ Aဆင္သင့္လ်က္႐ွိေနၿပီျဖစ္သည္။ 
 

 
 
 
ဇယား-၄။ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းရနA္ဆိုျပဳထားသည့္ ဆီA ုန္းစီမံကိန္းEရိယာပမာဏ (ၾသဂုတ္လ ၂ဝ၁၈) 

စU ္ ကုမၸဏီAမည ္
MIC ၏ မူလခြင့္ျပဳ 

ပမာဏ 
MIC ၏ ႐ုတ္သိမ္းရန္ Aဆိုျပဳပမာဏ တိုင္းAစိုးရ၏ Aဆိုျပဳပမာဏ 
ပမာဏ (Eက) % ပမာဏ (Eက) % 

၁ MAC ၁၃၃,၆ဝဝ ၉၁,၁၁၁ ၆၈% ၁၂၇,ဝဝ၉ ၉၅% 
၂ MRPP ၅ဝ,ဝဝဝ ၂၈,၆၉၆ ၅၇% ၂၈,၆၉၆ ၅၇% 
၃ MSPP ၃၈,ဝဝဝ ၁၉,ဝဝဝ ၅ဝ% ၂၈,ဝဝဝ ၇၄% 
၄ ေ႐ႊကေမၻာဇ ၂၇,၆၈၂ ၂၆,ဝ၅၆ ၉၄% ၂၆,ဝ၅၆ ၉၄% 
 စုစုေပါင္း ၂၄၉,၂၈၂ ၁၆၄,၈၆၃ ၆၆% ၂ဝ၉,၇၆၁ ၈၄% 

မွတ္ခ်က္။ ဆီA ုန္းကုမၸဏီငါးခုAတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကိုျပန္လည္စိစစ္႐ုတ္သိမ္းမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ကုမၸဏီ ၄-ခုAတြက္စာရင္းကိုသာ ေတြ႔႐ွိရပါသည္။  
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ကဏန္းေမြးျမဴေရး - AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာေတြAတြက ္Aေထာက္Aကူတစ္ခုျဖစ္ေစမလား? 
 
Aမ်ဳိးသား၊ Aမ်ဳိးသမီးတစ္စုသည္ ဂဏန္းA႐ြယ္Aစားႏွင့္ Aေလးခ်ိန္Aလိုက္ 
ခ်ိန္တြယ္၍ Aဆင့္(က)၊ (ခ)၊ (ဂ) စာသားမ်ားပါသည့္ ျခင္းAသီးသီးAတြင္း 
ခြဲထည့္ေနၾကသည္။ ၆”x၃” A႐ြယ္Aစား႐ွိၿပီး ၁၂-၁၅ က်ပ္သားAထိAေလးခ်ိန္ 
စီးပါက Aေကာင္းဆံုးဂဏန္း (Aဆင့္-က Aျဖစ)္သတ္မွတ္သည္။ Aခ်ိန္Aနည္း 
ငယ္မွ်Aၾကာတြင္ ေစ်းကြက္တန္းဝင္ဂဏန္းစုစုေပါင္း ၁ဝ-ပိႆာခန္႔ ရ႐ွိသည္။ 
က်န္ဂဏန္းငယ္မ်ားAား ကန္Aတြင္းျပန္ထည့္၍ ပထမဆံုးAႀကိမ္ စုေပါင္းဂဏန္း 
ေဖာ္ျခင္းကိAုဆံုးသတ္ၾကသည္။ ဤAျဖစA္ပ်က္သည္ ၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ 
ထိန္ေခ်ာင္း AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာEရိယာAတြင္း (ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္) ေတြ႔႐ွိရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 
 
ထိန္ေခ်ာင္း CF Aဖြဲ႔သည ္ဂ်င္း၊ ငါး၊ ပုစြန ္စသည့္ ဝင္ေငြရေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
Aရင္းAႏွီးနည္းၿပီး ေငြေပၚလြယ္သည့္ ဂဏန္းေမြးျမဴေရးကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ဝင္ေငြရ႐ွိရန္၊ Aလုပ္AကိုငA္ခြင္A့လမ္းဖန္တီး 
ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ CF လုပ္ငန္းမ်ားေရ႐ွည္တည္တံ့ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ေမြးျမဴေရး 
ပံုစံတစ္ခုျဖစ္သည္။ လိုAပ္သည္ ့ မ,တည္ေငြAတြက္ ေငြက်ပ္ ၅ဝ,ဝဝဝ တန္ 
႐ွယ္ယာAစု ၈၂-စု (စုစုေပါင္း ၄,၁ဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္) ျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ႐ွယ္ယာAစု 
Aလိုက္ Aက်ဳိးAျမတ္ခြဲေဝရန္ျဖစ္သည္။ 
 
စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥရပ္မ်ားAတြက္ “Aစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးစြန္႔U ီးတီထြင္သူမ်ား” Aျဖစ ္
၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ နာယက၊ Uကၠဌ၊ ဒုUကၠဌ၊ Aတြင္း 
ေရးမွဴး၊ ဒုတိယ-Aတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာထိန္း၊ စာရင္းကိုင္၊ Aႀကံေပးႏွင့္ Aဖြဲ႔ဝင္ 
၇-U ီး (စုစုေပါင္း ၁၅-U ီး) ပါဝင္သည္။ CF EရိယာAတြင္း႐ွိ ေခ်ာင္းေပါက္ငယ္Aား 
၂ဝ၂ဝ-မတ္လတြင္ တမံဖို႔ကာ ေျမAနက္(၃)ေပ၊ ေျမေပၚAျမင့္(၃)ေပ ဝါးစည္း႐ိုး 
ခတ္၍ ဂဏန္းကန္စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၂-ေပAျမင့္ ပုစြန္ဖမ္းပိုက္ျဖင့္ကာရံ 

ထားသည့္ Aဆိုပါ ဂဏန္းေမြးျမဴေရးEရိယာသည္ ၀.၁၂ Eက က်ယ္ဝန္းသည္။ 
သဘာဝAားျဖင့္ ဂဏန္းမ်ား႐ွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ပိုမိုတိုးပြားႏိုင္ရနA္တြက္ 
ဂဏန္းမ်ားဝယ္ယူ ထည့္သြင္းခဲ့သည္ - ေမလတြင္ တစ္ႀကိမ္ (၈-ပိႆာ)၊ ဇူလိုင္လ 
တြင္တစ္ႀကိမ္ (၃၂-ပိႆာ)။ ေမြးဂဏန္းတစ္ေကာင္သည္ ၅-က်ပ္သားခန္႔႐ွိၿပီး ၁-
ပိႆာလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၆,ဝဝဝ~၇,ဝဝဝ ျဖင့္ဝယ္ယူရသည္။ ဂဏန္းစာAျဖစ ္ငါးငယ္ 
ကေလးမ်ားကို ၃-ရက္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေကၽြးရၿပီး ငါးငယ္တစ္ျခင္းလွ်င္ ၅,ဝဝဝ က်ပ္ 
က်သင့္သည္။ 
 
ဂဏန္းမ်ားထည့္သြင္းၿပီး ၆-လAၾကာတြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ယူႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ၂ဝ၂ဝ 
ႏိုဝင္ဘာလသည္ ပထမAႀကိမ္ ဂဏန္းေဖာ္ယူျခင္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကိုဗစ္ကာလ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဂဏန္းေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားAတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ 
ရေသာ္လည္း ေစ်းကြက္တန္းဝင္ဂဏန္း ၁ဝ-ပိႆာကို ရ႐ွိခဲ့သည္။ Aက်ဳိးAျမတ ္
တြက္ယူႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသးေသာ္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္Aတြက္ Aဖြဲ႔ 
ဝင္မ်ားAားလံုး စိတ္Aားထက္သန္လ်က္႐ွိေနၾကသည္။ Aဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ဤလုပ္ငန္းသည္ေမြးျမဴေရးသက္သက္သာမဟုတ္ပဲ - CF လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ကင္းလွည့္ျခင္းကို သီးသန္႔ေဆာင္႐ြက္ရန္မလိုေတာ့ျခင္း၊ ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းတစ္ခု 
Aေနႏွင့္ AလားAလာမ်ား႐ွိေနျခင္း၊ ေပါင္းစည္းေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ရပ္႐ြာလူထု 
AစုAဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူၾကျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ 
 
လက္႐ွAိခ်ိန္ထိတြင္ ဂဏန္းေမြးျမဴေရး၏ ထိေရာက္ေAာင္ျမင္မႈကို သံုးသပ္ 
ႏိုင္မည့္ Aခ်ိန္ကာလႏွင့္ AေျခAေနမ်ား နည္းပါးလ်က္႐ွိေနပါေသးသည္။ စနစ္ 
က်ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ႐ွင္းလင္းျမင္သာ၍ ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ေသာ AစီAစU ္မ်ား၊ 
Aက်ဳိးAျမတ္ခြဲေဝမႈမ်ား႐ွိလာမည္ဆိုပါက ဤသို႔ေသာ ပံုစံAသစ္မ်ားကို Aားေပး 
ပံ့ပိုးရန္ AထူးလိုAပ္လ်က္႐ွိသည္။ 
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၄။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 

 
 
 
  

ပံု-၃၄။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ Aဆက္Aစပ္မ်ားAား စိတ္ကူးပံုေဖာ္ထားပံု။ 
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၄.၁။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈAဆက္Aစပ္ 

မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားAားတြန္းAားေပးျခင္း၊ လူ႔Aခြင္A့ေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ 
လူထုလႈပ္႐ွားမႈမ်ားAတြက္ စည္း႐ံုးျခင္းAပါAဝင္ လူမႈAေျပာင္းAလဲAတြက္ 
ေဆာင္႐ြက္ရသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ သေဘာသဘာဝမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး လုပ္ငန္း 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုAၾကား AျပနA္လွန္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္႐ွိသည္A့ျပင ္ဇာတ္ေကာင္ 
AသီးသီးAၾကားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈAမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ Aခ်ိန္ကိုက္လႈပ္႐ွားမႈမ်ား 
လိုAပ္ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုသည္ လူမႈAသိုကA္ဝန္းAတြင္း႐ိုက္ခတ္ၿပီး 
က်ယ္ျပန္႔ေသာလူထုAာ႐ံုစိုက္မႈကို ရယူႏိုင္သည့္Aခါ Aေျပာင္းAလဲမ်ားကို 
ျဖစ္ေျမာက္ေစပါသည္။ 
 
SRJS စီမံကိန္း၏ ရလဒ္မ်ားသည္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔စည္းAသီးသီးႏွင့္ လူမႈေရး 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားAၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမ႐ွိပဲ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ တစ္နည္းAားျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု(သို႔) Aဖြဲ႔Aစည္းတစ္ရပ္၏ ထီးတည္း 
စီမံကိန္းတစ္ခုျဖင့္လည္း ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္သည္မဟုတ္ပါ။ SRJS စီမံကိန္းကာလမ်ား 
Aတြင္း ေတြ႔႐ွိခဲ့ရသည့္ ေAာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ရလဒ္မ်ားသည္လည္း SRJS စီမံကိန္း 
တစ္ခုတည္း၏ (သို႔) လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားသက္သက္မဟုတ္ပဲ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔ 
မ်ား၏စU ္ဆက္မျပတ္တြန္းAားေပးေဆာင္႐ြက္မႈ ရလဒ္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ 
 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဟုဆိုရာ၌ SRJS-မိတ္ဘက္မ်ားAၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ 
မႈသာမက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးမိတ္ဘကA္ဖြဲ႔မ်ားAၾကား၊ မူဝါဒေရးရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးAတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိၾကသည္A့ဖြဲ႔မ်ားAၾကား၊ ေျမႏွင့္ 
သယံဇာတAေရးေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAၾကား၊ Uပေဒေရးရာႏွင့္ 
ေ႐ွ႕ေနAဖြဲ႔မ်ားAၾကား၊ စသျဖင့္ Aဆက္Aစပ္မ်ားစြာ႐ွိေနပါသည္။ ထို႔Aျပင ္
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ Aမ်ဳိးသားAဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးAဆင့္၊ ေဒသႏၲရ 
Aဆင့္ဟူ၍ Aဆင့္Aသီးသီး၌လည္း ျဖစ္ေပၚလ်က္႐ွိသည္။ 

၁။ ေပါင္းစည္းပံုေဖာ္သည္ ့စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား 
SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ ပထမU ီးဆံုး Aေရးႀကီးသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမွာ 
စီမံကိန္း၏ U ီးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္မူေဘာင္ကို (TOC) Aတူတကြေရးဆြဲၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း၏ မတူညီသည္A့ားသာခ်က္မ်ား (ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား)၊ 
ပထဝီAေနAထားျဖန္႔က်က္မႈႏွင့္ ဗ်ဴဟာမ်ားAလိုက္ SRJS ႏိုင္ငံတကာစီမံကိန္း 
Aတြင္းမွU ီးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညွိကာ ေရးဆြဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ SRJS 
မိတ္ဘက္တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း၏ မတူကြဲျပားသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက ဘံုU ီးတည္ 
ခ်က္မ်ားဆီ ပံ့ပိုးလ်က္႐ွိသည္A့ျပင္၊ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ SRJS Aဝန္းAဝိုင္း 
Aတြင္း/Aျပင ္မိတ္ဖြဲ႔ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ေစသည္။ 
 
(ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈAခ်ိတ္Aဆက္မ်ားAား သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုတြင္ေတြ႔ႏိုင္သကဲ့သို႔) 
SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၌ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈAမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
တိုင္းေဒသႀကီးAဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးမႈမ်ားတြင္ Aမ်ားဆံုးေတြ႔ႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းက႑Aလိုက္Aေျခခံသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ခ်ိတ္ဆက္ 
မႈမ်ားမွ ပံုမွန္Aစည္းAေဝးမ်ား၊ ထိေတြ႔မႈမ်ားမွတဆင့္ Aခ်ကA္လက္စီးဆင္းမႈ 
မ်ားသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လ်က္႐ွိသည္။ SRJS မိတ္ဘက္မ်ားAတြင္း၌လည္း ပံုမွန္ 
ညွိႏိႈင္းAစည္းAေဝးကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ေနာက္ဆံုးAေျခAေနမ်ား၊ ပူးေပါင္းAေျဖ႐ွာ/တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းသင္တန္းAတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား၊ 
OH AပါAဝင ္Aစီရင္ခံစာမ်ားAတြက္ ေဆြးေႏြးျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ပါဝင္သည္ 
(ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည့္Aႀကိမ္ေရ ေလ်ာ့နည္းပါသည္)။  
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ႏွစ္ပတ္လည္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ AစီAစU ္ေရးဆြဲျခင္း 
 
ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးသည့္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္ငင္းရလဒ္မ်ား ေဝမွ်ေဆြးေႏြးရန္ 
ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လ်ာထားသည္A့စီAစU ္မ်ားျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ SRJS 
မိတ္ဘက္မ်ား၏ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းAစည္းAေဝးကိုႏွစ္စU ္ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိသည္။ 
AဆိုပါAစည္းAေဝးAတြင္း လူမႈ-ႏိုင္ငံေရးရပ္ဝန္းမွ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားAလိုက္ 
မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ ခ်U ္းကပ္မႈပံုစံေျပာင္းလဲရန္လိုAပ္သည္မ်ား၊ SRJS စီမံကိန္း 
ႏွင့္ TOC Aတြင္းလိုAပ္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (႐ွိပါက) ကိ ုညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေလ့ 
႐ွိသည္။ ထို႔Aတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းAစည္းAေဝးသည္ ႏွစ္ပတ္လည္ Aစ ီ
AစU ္ေရးဆြဲျခင္း Aစည္းAေဝးလည္းျဖစ္သည္။ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္လိုAပ္သည့္ကိစၥမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ Aဖြဲ႔စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ျခင္းAတြက္ လိုAပ္သည့္နယ္ပယ္မ်ားAလိုက္ သင္တန္းမ်ား၊ ပူးတြဲ 
သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 
 
 
ပူးတြဲသင္တန္းမ်ား 
SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္လိAုပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ U ီးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္ 
မႈမ်ားAလိုက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းAစီAစU ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး ဘံု 
တူညီသည့္ (သို႔) Aဖြဲ႔မ်ားAားလံုး၏လိုAပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ U ီးစားေပး 
သင္တန္းမ်ားAတြက္ ပူးေပါင္းစီစU ္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ Lobby & Advocacy 
ႏွင့္ SEA ကဲ့သို႔ေသာ သင္တန္း/Aလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း 
ကိုဗစ္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိခဲ့ပါ။ 

v စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္ခ်က္ (၂ဝ၁၇) 
v စီစU ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္း (၂ဝ၁၇) 
v စီမံကိန္းစက္ဝန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (၂ဝ၁၇) 
v ရလဒ္မ်ားခူးဆြတ္ျခင္း (၂ဝ၁၈) ႏွင့္ စီစU ္ေရးသားျခင္း (၂ဝ၁၉) 
v သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငU္ပေဒေရးရာ (၂ဝ၁၈/၂ဝ၁၉) 
v ဂ်ဲန္ဒါႏွင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ (၂ဝ၁၈) 
v ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း (၂ဝ၁၉) 

၂။ လုပ္ငန္းက႑Aလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
သတၱဳလုပ္ငန္းက႑ 
သတၱဳလုပ္ငန္းက႑ Aဆင့္ဆင့္တြင္ SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုေတြ႔႐ွိႏိုင္သည္။ MATA သည္ DDA, SY ႏွင့္ GN တို႔Aတြက္ 
သတၱဳလုပ္ငန္းက႑Aတြင္း ပူးေပါင္းလႈပ္႐ွားႏိုင္သည့္ Aဓိကစႀကၤ ံျဖစ္ၿပီး တိုင္း 
ေဒသႀကီးAဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုAဆင့္ (Aမ်ဳိးသားAဆင့္) မ်ား၌ ေတြ႔ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ DDA သည္ စီစU ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာAကူAညီမ်ား ပံ့ပိုး 
ေပးလ်က္႐ွိၿပီး SY သည္ တိုင္းAဆင့္သံုးပြင့္ဆိုင္ညွိႏိႈင္းေရးAဖြဲ႔ (SNU) တြင္ 
UကၠဌAျဖစ္တာဝန္ယူလ်က္႐ွိသည္။ DDA သည္ MMG မ်ား ဖြဲ႔စည္းေပၚေပါက္ 
လာႏိုင္ေရး၊ တရားဝင္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးႏွင့္ Aျပည္A့ဝလုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ေရး 
တို႔Aတြက္ Aဓိကတြန္းAားေပးပံ့ပိုးလ်က္႐ွိသည္။ 
 

MMG သည္ လူထုAေျချပဳေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၲရား၏ Aစိတ္Aပိုင္းျဖစ္ၿပီး သယံ 
ဇာတ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းက႑Aတြင္း က႑စံုပါဝင္သည့္ေဆြးေႏြးမႈစႀကၤ ံမ်ား၊ 
တိုင္းေဒသႀကီးAဆင့္တြင္ SNU ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း 
လ်က္႐ွိသည္။ SY, GN ႏွင့္ MLN တို႔သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ခံရသည့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားAတြက္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ 
တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း (သို႔)  သံုးပြင့္ဆိုင္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားAတြင္း နည္းပညာAကူ 
Aညီမ်ား ပူးေပါင္းပံ့ပိုးေပးၾကသည္။ 
 
ေျမယာက႑ 
ေျမသည္က်ယ္ျပန္႔သည့္က႑ျဖစ္ၿပီး DDA ႏွင့္ SY တို႔သည့္ ေျမႏွင့္ဆိုင္သည့္ 
Aမ်ဳိးသားAဆင့္ လူထုလႈပ္႐ွားမႈမ်ားAတြက္ ဒို႔ေျမ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၈~၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မ်ားAတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ‘ေျမလြတ္/ 
လပ္/႐ိုင္း မ႐ွိ’50 ကမ္ပိန္းAား သာဓကတစ္ခုAျဖစ္ေတြ႔႐ွိႏိုင္သည္။ DDA သည္ 
တနသၤာရီတိုင္းAတြင္း ေျမယာAေရးေဆာင္႐ြက္သည့္Aဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တက္ႂကြ 
လႈပ္႐ွားသူမ်ားAၾကား ေဆြးေႏြးသတင္းေပးႏိုင္မည့္၊ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ 
ႏိုင္မည့္စႀကၤ ံတစ္ခု (တနသၤာရီေျမယာဖိုရမ္) ကို တြန္းAားေပးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ 
ခဲ့သည္။ 
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တိုင္းAတြင္း႐ွိ ေျမျပႆနာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ Aႀကီးစား 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ ဆီA ုန္းကုမၸဏီမ်ားAတြက္ Aႀကီးစား 
ေျမAသံုးခ်ခြင့္ ခ်ထားေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္႐ွိသည္။ SY ၏ လုပင္န္း 
ေဆာင္႐ြက္ရာေဒသမ်ားတြင္ AဆိုပါAေၾကာင္းရင္း(၂)မ်ဳိးလံုးကို ေတြ႔႐ွိရၿပီး 
ရပ္႐ြာလူထု၏ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားAတြက္ SY AပါAဝင ္Aျခားေသာ 
မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားက ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ လူထုေျမAသံုးခ်မႈ 
ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာAတြက္ DDA က ပံ့ပိုးေပးသည္။ မွတ္တမ္း 
ျပဳျခင္းႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထု၏စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားAတြက္ SY က ပံ့ပိုး 
ေပးသည္။ UပေဒAသိပညာမ်ားႏွင့္ UပေဒေရးရာAကူAညီမ်ားAတြက္ MLN 
က ပံ့ပိုးေပးသည္။ လိုAပ္သည္A့ေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳႏိုင္ရန္Aတြက္ 
Aစိုးရတာဝန္႐ွိသူမ်ားAား တြန္းAားေပးသည္ ့တရားဝင္လုပ္ငန္းစU ္မ်ားAတြင္း 
MLN ႏွင့္ GN တို႔က ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။ 
 
သစ္ေတာႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAခြင့္ 
Aေရးကိစၥမ်ားAတြက္ မိတ္ဖြဲ႔ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ CAT, ICCA working 
group ႏွင့္ ICCA NEWS မ်ားတြင္ SY ႏွင့္ TRIP NET တို႔၏ U ီးေဆာင္ပါဝင္မႈမ်ား၊ 
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေဖာ္ျပပါ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားAနက္ - သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား၏ Aေၾကာင္းရင္းခံ 
မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ျခင္း၊ လူထုပါဝင္မႈ႐ွိၿပီး လူထုကိုယ္တိုင္စီမံခန္႔ခြဲေသာ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးပံုစံမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းတိုင္းရင္းသားAခြင္A့ေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္ 
ျခင္းမ်ားAတြက္ သုေတသနျပဳျခင္း/ Aစီရင္ခံစာထုတ္ေဝျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 
 

၃။ လႈပ္႐ွားမႈေဘာင္ကိ ုထိန္းထားျခင္း 
ဒီမိုကေရစီAသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကနU ီးကာလ၌သာ႐ွိေနေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကဲ့သို႔ AေျခAေနတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ခ်U ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္း 
ပံုေဖာ္ထားသည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ Aရပ္ဘက္လႈပ္႐ွားမႈေဘာင္မ်ားကို 
ထိန္းထားႏိုင္ရန္ Aလြန္Aေရးႀကီးသည္။ SRJS မိတ္ဘက္မ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္ 
တြန္းAားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္လည္း Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔ 
Aစည္းမ်ား၏ တရားဝင္မႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္႐ွားမႈေဘာင္မ်ားကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္လည္း 
ပါဝင္သည္။ Aထူးသျဖင့္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAေပၚ AသိAမွတ္ျပဳမႈမ်ား 
တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးAဆင့္ Uပေဒျပဳေရးမ်ားAတြင္း ဒီမိုကေရစီ 
Aေလ့Aထမ်ား ပိုမိုက်င့္သံုးလာႏိုင္ေရးတို႔Aတြက္ SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားက 
Aေလးထားေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈျဖစ္စU ္မ်ား (သို႔) ပဋိပကၡ 
ေျဖ႐ွင္းေရးျဖစ္စU ္မ်ားတြင္ Aၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ေနဆဲ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း Aဆိုပါျဖစ္စU ္မ်ားAတြင္း Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားပါဝင္လာ 
ေစသည့္ Aေလ့Aထမ်ားကို ေတြ႔႐ွိလာရသည္။ 
 
SRJS မိတ္ဘက္မ်ား ပါဝင္တြန္းAားေပးလ်က္႐ွိသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးAဆင့္မွ 
က႑စံုပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ စႀကၤ ံမ်ားသည္ လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုခ်င္း 
Aတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စည္းၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားျဖစ္လာေစရန္၊ မူဝါဒ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျဖစ္လာေစရန္၊ လက္ငင္းျပႆနာမ်ားAတြက္ Aေရးယ ူ
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားကို တြန္းAားေပးႏိုင္ရန္၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ 
Aစိုးရက႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈနယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ 
ပါသည္။ 
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၄.၂။ ႏုိင္ငံတကာAစီAစU္ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ား 

ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးAစီAစU ္မ်ားမွတဆင့္ SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ 
ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာAသိုင္းAဝိုင္းႏွင့္ 
ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈရ႐ွိေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံAသီးသီးမွ Aလားတူျဖစ္ရပ္/ျပႆနာ/ 
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းမႈမ်ားAား ေလ့လာႏိုင္ျခင္း၊ မိမိတို႔၏Aေတြ႔Aႀကံဳမ်ားကို ေဝမွ် 
ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ မိမိေဒသမ်ား႐ွိ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားAတြက္ ႏိုင္ငံတကာရပ္ဝန္းမွ ပံ့ပိုးကူညီ 
မႈမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ျခင္း စသည့္ Aက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရ႐ွိေစပါသည္။ SRJS စီမံကိန္းကာလ 
Aတြင္း SRJS ျမန္မာမိတ္ဘကA္ဖြဲ႔မ်ားAေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာAစAီစU ္Aခ်ဳိ႕တြင္ 
ပါဝင္တက္ေရာက္၍ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
 

v TRIP NET သည္ ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ ေမလAတြင္း ကေနဒါႏိုင္ငံ ဟာလီဖက္စ္တြင္ 
the Commission on Environmental, Economic and Social Policy 
(CEESP of IUCN) ႏွင့္ the Community Conservation Research 
Network (CCRN) တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ “Communities, Conservation 
& Livelihoods51 ႏိုင္ငံတကာကြန္ဖရင့္တြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

v TRIP NET သည္ ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္ EၿပီလAတြင္း Aင္ဒိုးနီး႐ွားႏိုင္င ံAာေခ်းတြင္ 
SRJS/WWF တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ Photo Voice သင္တန္းတြင္ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

v DDA သည္ ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈~၁၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ပဲရစ္၌ ျပင္သစ္ 
Aစိုးရက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 8th EITI Global Conference52 တြင္ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ Aဆိုပါကြန္ဖရင့္တြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း႐ွိ သယံဇာတAရး 
လႈပ္႐ွားသူ ၁,ဝဝဝ-U ီးခန္႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

v SY ႏွင့္ DDA တို႔သည္ ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လAတြင္း Aင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ 
ဘိုေဂၚတြင္ Sawit Watch (SRJS Aင္ဒိုနီး႐ွား မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔႕) က ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည့္ ဒ႐ုန္းႏွင္ ့ ၿဂိဳဟ္တုပံုရိပA္သံုးျပဳျခင္းသင္တန္းတြင္ပါဝင္တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကသည္။ 

v SY ႏွင့္ DDA တို႔သည္ ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္ ေမလ၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ Aမ္စတာဒမ္ 
တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ IUCN NL ၏ “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္Aေရးလႈပ္႐ွားသူမ်ား 
စီမံကိန္း ပိတ္သိမ္းပြဲ”53 သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 

v ျမန္မာ၊ Aင္ဒိုနီး႐ွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ကေမၻဒီးယားတို႔မ ွ SRJS မိတ္ဘက္မ်ား 
ပူးေပါင္းျပဳလုပ္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ (SEA) 
ႏွင့္ ဂ်ဲန္ဒါဆိုင္ရာ Aလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကိ ုလ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ကိုဗစ္ကာလ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိခဲ့ပါ။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ပံု-၃၅။ ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ ေမလAတြင္းက်င္းပခဲ့သည့္ လူထုမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားႏွင့္ 
Aသက္ေမြးမႈမ်ား ကြန္ဖရင့္ကုိ ေတြ႔ရစU ္။ ဓါတ္ပံု - IUCN-CEESP 
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ပံု-၃၆။ ‘သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငA္ေရးလႈပ္႐ွားသူမ်ားစီမံကိန္းပိတ္သိမ္းပြဲ’ Aမ္စတာဒမ္၊ နယ္သာလန္၊ ေမလ ၂ဝ၁၉။ ဓါတ္ပံု - IUCN NL 
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၅။ Aကန္႔Aသတ္မ်ားႏွင့္ 

စိန္ေခၚမႈမ်ား 

 
 
 
 
  

ပံု-၃၇။ CF EရိယာAတြင္း ကင္းလွည့္ခ်ိန္ဖမ္းဆီးရမိသည့္ သစ္လုံးမ်ားတင္ေဆာင္ထားသည္ ့ေလွတစ္စင္း။ ဓါတ္ပံု - GN 
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၅.၁။ ျပင္ပ ပတ္ဝန္းက်င္ 

၅.၁.၁။ Aရပ္ဘက္လႈပ္႐ွားမႈေဘာင္ 
ဒီမိုကေရစီAသြင္ကူးေျပာင္းေရး Aေစာပိုင္းကာလAတြင္း Aရပ္ဘက္လႈပ္႐ွားမႈ 
ေဘာင္မ်ားက်ဳံ႕လာျခင္းသည္ လူမႈAေျပာင္းAလဲမ်ားAတြက္ တြန္းAားေပး 
ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ကိစၥမ်ားAေပၚ မ်ားစြာAက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁ဝ-ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးAသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို Aရပ္သားတစ္ပိုင္း 
Aစိုးရျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံAရပ္သား Aစိုးရ 
ျဖစ္လာခဲ့သည

5္4
။ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားAေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ 

ထား႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း လူ႔Aခြင္A့ေရးလႈပ္႐ွားသူမ်ားAား ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္တပ္ျခင္း၊ 
Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔ 
Aစည္းမ်ား/ ဆက္စပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း 
စသည္တို႔ျဖင့္ Aရပ္ဘက္လႈပ္႐ွားမႈမူေဘာင္သည္ ဆက္လက္ထိခိုက္ခံေနရဆဲ 
ျဖစ္သည္။ 
 
၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္Aေစာပိုင္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငA္ေရး တက္ႂကြလႈပ္႐ွားသူ 
တစ္U ီးAား တရားစြဲဆိုၿပီး ညAခ်ိန္စီးနင္းဝင္ေရာက္၍ ဖမ္းဆီးရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ 
ျဖစ္ရပ္တစ္ခု႐ွိခဲ့ၿပီး ၎သည္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဘိလပ္ေျမစက္႐ံု၏ Aက်ဳိးဆက္ 
မ်ားမွ ေ႐ွာင္႐ွားကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ဓေလ့Aရျပဳလုပ္သည့္ ဆုေတာင္းပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေနသည္ဟုလည္း သိရသည္55

။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငA္ေရး၊ လူ႔Aခြင္A့ေရး 
လႈပ္႐ွားသူမ်ားAား ေခတ္ေဟာင္းမUွပေဒမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aသစ ္
ေရးဆြဲျပဌာန္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း

56 တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားက ဆက္လက္ ႀကံဳေတြ႔ 
ရလ်က္႐ွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူထုလႈပ္႐ွားမႈမ်ားAား 
Aၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကို NLD Aစိုးရလက္ထက္၌ပင္ ေတြ႔႐ွိ 
ရလ်က္႐ွိသည္။ Aစိုးရႏွင္ ့လႊတ္ေတာ္သည္  လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္57 ႏွင့္ 
စုစည္းခြင့္မ်ားAား ဖိႏွိပ္ေနသည္U့ပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳသည့္ 
Aျပင ္၎Uပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ဆက္လက္သံုးစြဲလ်က္႐ွိသည္။ SRJS မိတ္ဘက္ 

Aဖြဲ႔မ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာေနရာမ်ားတြင္ လူထုလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို Aေၾကာင္း 
ျပဳ၍ Aသက္Aႏၲရာယ္ကိုၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမေတြ႔႐ွိရေသာ္လည္း 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ျခား႐ွိမ႐ွိ (သို႔) Aစိုးရ၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ 
႐ွိမ႐ွိ စသည့္ AေျခAေနမ်ားAေပၚ ေမးခြန္းထုတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား႐ွိခဲ့ပါသည္။ 
 
Aသင္းAဖြဲ႔UပေဒAရ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို မျဖစ္မေနလုပ္ရန္ မလိုAပ္ေသာ္လည္း 
မွတ္ပံုမတင္ထားသည့္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAတြက္ ရံပံုေငြ႐ွာေဖြႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ား 
နည္းပါးၿပီး၊ AရညA္ေသြးျမႇင့္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ားAား ထိန္းထားရန္ခက္ခဲျခင္း 
စသည့္ Aခက္Aခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔Aျပင ္Aဖြဲ႔Aစည္းမွတ္ပံုတင္ေရး 
လုပ္ငန္းစU ္မွာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး လူ႔Aခြင္A့ေရးကာကြယ္သူမ်ား၊ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္သည္A့ဖြဲ႔မ်ားAတြက္ ေထာက္ကူပံ့ပိုးမႈ႐ွိေသာ ရပ္ဝန္းမ်ား မ႐ွိေနပါ။ 
Aဆိုးဆံုးတစ္ခုမွာ Aသင္းAဖြဲ႔ (သို႔) Aဖြဲ႔Aစည္း၏ Aဓိပၸါယ္ကို ကန္႔သတ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 
 
 

၅.၁.၂။ မူဝါဒမ်ားႏွင္ ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ 
လုပ္ငန္းစU ္မ်ား 
တိုင္းAတြင္း ဒီမိုကေရစီAေလA့ထမ်ားစတင္ေတြ႔႐ွိလာရေသာ္လည္း လူ႔Aခြင့္ 
Aေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္မူဝါဒမ်ား၊ Uပေဒမ်ားမွာ 
ျဖစ္ေပၚလာမႈ နည္းပါးလ်က္႐ွိသည္။ ေျမစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ သစ္ေတာ/ဇီဝAမ်ဳိးစံုလင္မႈ 
မ်ားကိုကာကြယ္ျခင္း၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္က်င့္သံုးေနသူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း 
မ်ားAတြက္ Uပေဒမ်ားသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား၊ သစ္ေတာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ တန္ဖိုး/Aေျခခံမူမ်ားျဖင့္ ခ်U ္းကပ္ထားျခင္းမဟုတ္ပဲ 
စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈ႐ႈေထာင့္မွ Aစိတ္စိတ္ပိုင္းျဖတ္၍ ခ်U ္းကပ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
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(၂ဝ၁ဝ~၂ဝ၂ဝ) ႏိုင္ငံေရးAသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလAတြင္း Uပေဒၾကမ္းAနည္း 
Aက်U ္းAတြက္သာ လူထုေဆြးေႏြးမႈမ်ားေတြ႔႐ွိခဲ့ရၿပီး Aမ်ားစုမွာ Aခ်ိန္ကာလ 
Aကန္႔AသတA္တြင္း၊ ဖိတ္ၾကားတက္ေရာက္ႏို္င္သူAကန္႔Aသတ္Aား ခ်ျပ 
ျခင္းျဖင့္ Uပေဒမ်ားAားေရးဆြဲ Aတည္ျပဳခဲ့သည္။ SRJS မိတ္ဘက္မ်ားAပါAဝင္ 
Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ ႀကိဳးစားAားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးAစိုးရ၊ 
လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားAေပၚ ပိုမို 
ယံုၾကည္လာေစသည့္Aျပင ္ တရားဝင္လုပ္ငန္းစU ္မ်ားAတြင္း လူထုေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားကိုလည္း ေခၚယူေဆာင္႐ြက္ေစႏိုင္ခဲ့သည္။ Aျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း 
လုပ္ငန္းစU ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည့္တိုင္ Aၿပီးသတ္ရလဒ္မ်ားသည္ (Uပမာ - 
Aတည္ျပဳမည့္ မူဝါဒ/Uပေဒမ်ား) ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္၊ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ျဖစ္မည္ 
ဟု တိုက္႐ိုက္Aဓိပၸါယ္ရျခင္းမဟုတ္ပါ။ Aေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ေAာက္ပါ Aေျခ 
Aေနမ်ား ပါဝင္ေနႏိုင္သည္။ 
 
v တရားဝင္လုပ္ငန္းစU ္မ်ားAတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည့္လမ္းစU ္ႏွင့္ Aခြင္ ့

Aာဏာမ်ားမ႐ွင္းလင္းျခင္း။ (ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားAား မည္သို႔ထည့္သြင္းမည္ 
ဆိုသည္ကို မည္သူက ဆံုးျဖတ္သနည္း?)။ Aမ်ားAားျဖင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ 
မ်ားသည္ စကားလံုးAသံုးAႏႈန္း ျပင္ဆင္ျခင္းAတြက္သာေတြ႔ရတတ္ၿပီး ပိုမို 
Aႏွစ္သာရ႐ွိမႈမ်ားAတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္းမ်ဳိးကို မေတြ႔ရပါ။ ေဆြးေႏြးခ်က္ 
မ်ားကို မည္သည့္စည္းမ်U ္းမ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းမည/္ ျငင္းပယ္မည္ဟူသည့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိးကိုလည္း မေတြ႔႐ွိရပါ။ 

v Uပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္းေကာ္မတီမ်ား၌ 
Uပေဒၾကမ္းမ်ား/Aဆိုျပဳျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို Uပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညီမညီစစ္ေဆးရန္သာ တာဝန္႐ွိၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာ 
နယ္ပယ္Aလိုက္ AစိုးရAေနႏွင့္လိုက္နာရမည့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား 
(Aထူးသျဖင့္လူ႔Aခြင္A့ေရးမ်ား)၊ လူ/ေျမ/သစ္ေတာမ်ား၏ Aမွတ္တကယ္ 
တန္ဖိုးမ်ားႏွင္A့ညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ႐ွိ/မ႐ွိAေပၚ ဆန္းစစ္ရန္တာဝန္မ်ား 
မ႐ွိေနပါ။ ထို႔Aတြက္ ႐ွိႏွင့္ၿပီးသား Uပေဒမ်ားႏွင္A့ညီျဖစ္ေရး၊ သက္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းက႑Aတြင္းမွ AေျခAေနမ်ားAေပၚ၌သာ ဆန္းစစ္ေဆြးေႏြး 
ၾကသည္။ 

v Aစိုးရဖြဲ႔စည္းပံAုတြင္း Aာဏာခြဲေဝမႈသည္လည္း (ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား) 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈAားေကာင္းလ်က္႐ွိသည္ - Aထူးသျဖင့္ သယံဇာတခြဲေဝေရး 
ႏွင့္ စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈ။ သယံဇာတထုတ္ယူရန္(သို႔)ဆီA ုန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္Aတြက္ 
ေျမပမာဏAေျမာက္Aမ်ားခြင့္ျပဳေပးျခင္းကို ဗဟိ(ုျပည္ေထာင္စု)Aစိုးရက 
ျပဳလုပ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးAစိုးရAေနႏွင့္ Aဆိုပါခြင့္ျပဳခ်က္Aတြက္ (ဗဟိုမွ 
ေတာင္းခံလာပါက) သေဘာထားမွတ္ခ်က္သာ ေပးႏိုင္သည္။ 

v Aထက္ပါAခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခြင္A့ာဏာႏွင့္ လုပ္ငန္းစU ္မ်ားသည္ 
(Uပေဒေရးဆြဲျခင္းAပါAဝင္) ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈAားေကာင္းလ်က္႐ွိၿပီး လက္႐ွိ 
ဖြဲ႔စည္းပံုေAာက္မွမူဝါဒေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးAတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ႐ွိေနသည္။ 

 
 

၅.၁.၃။ Uပေဒမူေဘာင္ႏွင္ ့လႊမ္းၿခံဳထိေရာက္မႈ 
ေျခ/UAရ ေျမသယံဇာတပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ တည္ဆဲUပေဒမ်ားAရ ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္း 
မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္စည္းမ်U ္း၊ Aေလ့Aထမ်ားျဖင့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားကိုယ္တိုင္ 
သစ္ေတာမ်ားAားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းAတြက္ AေထာကA္ကူမျဖစ္ပါ။ 
သာဓကတစ္ခAုေနႏွင့္ ထိန္ေခ်ာင္းAစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာAတြက္ ဝန္ႀကီးဌာန ၃-
ခုမွ (MONREC, MOALI ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး) U ီးစီးဌာန ၄-ခုႏွင္ ့ (သစ္ေတာ၊ သစ္ 
လုပ္ငန္း၊ စိုက္/ေမြး/ဆည္ႏွင့္ ေထြA ုပ္)သက္ဆိုင္လ်က္႐ွိသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု 
ခ်င္းစီတြင္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒမ်ား႐ွိေနၿပီး ေျမစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈAတြက္ Uပေဒ/နည္း 
Uပေဒမ်ား Aသီးသီးကို ကိုင္စြဲက်င့္သံုးလ်က္႐ွိသည္။ တဖက္တြင္လည္း Aဆိုပါ 
နည္းUပေဒမ်ားကို လံုေလာက္စြာ AေကာငA္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေပ။ Uပမာ - 
၂ဝ၁၉-သစ္ေတာနည္းUပေဒႏွင့္ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာဆိုင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
Aရ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ားAတြင္း ရပ္႐ြာလူထုစီမံခန္႔ခြဲမႈAစAီစU ္Aရ သစ္ 
ခုတ္ယူႏိုင္ၿပီး သစ္ေတာU ီးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ပါဝင္သည

5္8
။ လက္ေတြ႔တြင္မူ Aႏွစ္(၂ဝ)ၾကာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ခဲ့ၿပီး CF 

မ်ားAတြင္း၌ပင ္သစ္ထုတ္ခြင့္မျပဳသည့္ကိစၥမ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္မွျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
ေလ့လာခဲ့ရေၾကာင္း GN Aဖြဲ႔က သက္ေသျပဳထားသည္။ တနည္းAားျဖင့္ 
တရားဝင္လက္မွတ္ ရ႐ွိထားသည့့္္ CF မ်ားပင္လွ်င္ ၎တို႔၏ႀကိဳးစားAားထုတ္မႈ 
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မ်ားAတြက္ AသီးAပြင့္ကို မည္သည့္Aခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ရ႐ွိခံစားရမည္ဆိုသည္ 
မွာ ေသခ်ာေရရာျခင္းမ႐ွိေသးဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။ 
 
သတၱဳႏွင့္ဆီA ုန္းလုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္/ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ လူမႈ-
ပတ္ဝန္းက်ငA္က်ဳိးဆက္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္၊ စီစU ္ေရးဆြဲရန္လိုသည္။ 
“ရလဒ္မ်ားႏွင့္ေAာင္ျမင္မႈမ်ား” Aခန္းပါျဖစ္ရပ္မ်ားAရ တနသၤာရီတိုင္းAတြင္း႐ွိ 
မည္သည့္ သတၱဳ/ဆီA ုန္းကုမၸဏီကမွ် Aမွန္တကယ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္A့စAီစU ္မ်ားခ်ထားျခင္း (သို႔) ၎လုပ္ငန္းစU ္မ်ား 
Aတြက္ (Aနိမ့္ဆံုးAေနႏွင့္) ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းမ်ားမျပဳခဲ့ဟု 
ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ၎တို႔လိုက္နာသင့္သည့္ 
CSR ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးAရ (သို႔) ဘာသာေရးAရ လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ 
ေရာေထြးေနသည့္ကိစၥမ်ားမွာလည္း Uပေဒ/နည္းUပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မ႐ွင္း 
မလင္းျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း

59 ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ 
 
ဆီA ုန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ သစ္Aေျမာက္Aမ်ားထုတ္ယူျခင္းမွ Aက်ဳိးAျမတ ္
မ်ားစြာရ႐ွိၾကၿပီး (တခါတရံတြင္ သစ္ေတာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္းမ်ား 
ေAာက္မွ)၊ Aမွန္တကယ္ဆAီ ုန္းစိုက္ျခင္းသည္ ၎၎တို႔ရယူထားသည့္ 
နယ္ေျမကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီႏွင့္႐ြာ 
လူထုAၾကား ပဋိပကၡကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေရး ေျမပံုေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္းစU ္တစ္ခုမွ 
Aေတြ႔AႀကံဳAရ ဆီA ုန္း ၁-ပင္ ၂-ပင္ ႐ွိေနေသာAကြက္မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးၿပီး 
EရိယာAျဖစ္သတ္မွတ္ထည့္သြင္းရန္ တြန္းAားေပးသည္ ့ AျဖစA္ပ်က္မ်ားကို 
ၾကားသိရသည္။ စီမံကိန္းခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ နည္းUပေဒ/ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားက 
႐ွင္းလင္းမႈမ႐ွိေနျခင္း၊ Aမွန္တကယ္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ႐ွိျခင္းမ်ား၏ သာဓက 
မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
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သစ္ေတာႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ တည္ဆဲUပေဒမ်ားႏွင့္ (Aစိုးရ၊ 
ႏိုင္ငံတကာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏) လက္႐ွိစီမံကိန္းမ်ား၏ ခ်U ္းကပ္မႈမ်ားတြင္ လူကို 
သစ္ေတာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔မွခြဲထုတ္သည့္ ႐ႈျမင္ပံုႏွင့္ ျပင္ပမွကၽြမ္းက်င္သူ 
မ်ား၏ တြန္းAားမ်ားျဖင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ AေကာငA္ထည္ေဖာ္လ်က္႐ွိသည္။ 
Aက်ဳိးဆက္Aေနႏွင့္ လက္ေတြ႔AေကာငA္ထည္ေဖာ္ရာ၌ ထိေရာက္မႈမ႐ွိျခင္း၊ 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏ Aခြင့္Aေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ စစ္မွန္သည့္ 
လူထုထိန္းသိမ္းေရးပံုစံမ်ားကို ဖိႏွိမ္ၿပီး ‘သစ္ေတာက်ဴး’မ်ားAျဖစ္ ပံုေဖာ္ျခင္း 
စသည္တို႔ကို ႀကံဳေတြ႔ရသည္။ ေဖာ္ျပပါAေျခAေနမ်ားAရ Uပေဒမူေဘာင္မ်ား 
Aတြင္းတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAခြင္A့ေရးမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္က်င့္သံုးၾက 
သည့္ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၊ လူထုေျမယာAခြင္A့ေရးမ်ားAတြက္ လံုေလာက္သည့္ 
AသိAမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားမ႐ွိေနသည့္Aျပင ္ ၎တို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ 
မ်ားAား ဆံုး႐ံႈးရေစျခင္း၊ Aတင္းAဓမၼေ႐ြ႕ေျပာင္းရေစျခင္း၊ ထာဝရ ေျမမဲ့ယာမဲ့ 
ျဖစ္ေစျခင္းမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ရသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ေျမယာလက္ဝါးႀကီး 
A ုပ္မႈႏွင့္ ေျမAေျမာက္Aမ်ားစုေဆာင္းထားႏိုင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္႐ွိသည့္ 
Uပေဒမူေဘာင္မ်ား ျဖစ္လ်က္႐ွိသည္။ 
 
 

၅.၁.၄။ တရားUပေဒစိုးမိုးေရးႏွင္ ့တရားမွ်တမႈ 
တည္ဆဲေျမUပေဒမ်ားသည္ စက္မႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ ပံ့ပိုးAားေပး 
လ်က္႐ွိၿပီး ယU ္ေက်းမႈႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAခြင္A့ေရးမ်ားကို ထည့္သြင္း 
စU ္းစားထားျခင္းမ႐ွိပါ။61 ဆီA ုန္း(ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားAတြက္) ေျမ 
Aေျမာက္Aမ်ားခ်ေပးျခင္း၊ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးAတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း၊ 
သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းမ်ားတြင္ 
လက္ေတြ႔ေျမAသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစU ္းစားျခင္းAလ်U ္း 
မ႐ွိပါ။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ စည္းမ်U ္း 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားAေပၚ လံုေလာက္သည့္ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားကိုလည္းမေတြ႔ရပါ။ ရပ္႐ြာ 
လူထုမ်ား၏ စU ္ဆက္မျပတ္တြန္းAားေပးသည့္၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္ 
သည္ ့ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ တံု႔ျပန္Aေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘တရားUပေဒ 
စိုးမိုးေရး’ Aတြက္ ပံုမွန္စိစစ္ Aေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ေပ။ 
 
ေျမျပန္လည္ေပးAပ္ျခင္း၊ Aစားထိုးေပျခင္းကိစၥမ်ားမွာလည္း မေရမရာသာ႐ွိေန 
ေသးသည္။ စီမံကိန္းမေAာင္ျမင္၍ ေျမျပန္သိမ္းျခင္း၊ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းAျဖစ္မွ 
ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ စစ္တပ္ေျမျပန္လည္စြန္႔လြတ္ျခင္း (သို႔) စံုစမ္းစစ္ေဆးေကာ္မတီမွ 
ေျမျပန္လည္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း -- စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားAားလံုးတြင္ စြန္႔လြတ္ေျမ 
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သည္ မူရင္းပိုင္႐ွင္ထံသို႔ AလိုAေလ်ာက္ေရာက္႐ွိသြားျခင္းမဟုတ္ပဲ ‘Aစိုးရက 
စီမံခြင့္႐ွိေသာေျမ’ (State land) တနည္းAားျဖင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရယူ 
ႏိုင္ေသာေျမAျဖစ ္ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ၎AေျခAေနတြင္ စြန္႔လြတ္ခဲ့သည့္ 
ကုမၸဏီကျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားၾကသည္A့ခါ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ေစသည္။ 
သတၱဳႏွင့္သစ္ေတာက႑မ်ားAတြင္း Uပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားAား Aေရးယ ူ
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားမွာလည္း တိုင္ၾကားမႈAေျမာက္Aမ်ားျပဳလုပ္သည္A့ခါမွသာ 
(သို႔) ပဋိပကၡမ်ားဆိုးဝါးလာသည္A့ခ်ိန္မွသာ ျပဳလုပ္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ MMG 
၏ Aစီရင္ခံစာမ်ားAေပၚ ဆက္လက္Aေရးယူေဆာင္႐ြက္သည့္ကိစၥမ်ားကိုပင္ 
ရပ္႐ြာလူထုထံ Aသိေပးေျပာဆိုျခင္းမ်ဳိးမ႐ွိေပ။ 
 
ေရာယွက္A ုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမမ်ား႐ွိ ‘တရားUပေဒစိုးမိုးေရး’ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
မတူကြဲျပားသည္A့ေျခAေနမ်ား႐ွိၿပီး ထိ႐ွလြယ္AေျခAေနလည္းျဖစ္သည္။ 
Aဆိုပါနယ္ေျမေဒသမ်ား႐ွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပဳမူပံုမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ 
ႏိုင္ရန္ (သို႔) စည္းၾကပ္ႏိုင္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲပါသည္။  ဆီA ုန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ Aလြန္ 
Aကြ်ံ သစ္ခုတ္ယူျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ား၏ စြန္႔ပစ္ေျမ/ပစၥည္း 
မ်ားၾကာင့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ Uယ်ာU ္ၿခံမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားပ်က္စီးရသည့္Aခါ 
ရပ္႐ြလူထုႏွင့္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAေနႏွင့္ ရႏိုင္သည့္Aခ်ိတ္Aဆက္ 
မွန္သမွ်ထံ ထိေတြ႔ႀကိဳးပမ္းၾကရေလ့႐ွိသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစA္သံုးျပဳလ်က္ 
႐ွိၾကသည့္ရပ္႐ြာလူထုမ်ားAတြက္လည္း Aလားတူပင္ျဖစ္သည္။ ေျမႏွင့္ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားAခြင္A့ေရးမ်ား႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေကA ဲန္ယူ၏ 
ေျမမွတ္ပံုတင္သည္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကိုခြင့္ျပဳထားၿပီး ျမန္မာAစိုးရ၏ေျမမွတ္ပံုတင္ 
သည္ Aသံုးျပဳခြင့္ကိုေပးထားသည္။ Aႀကီးစား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ သတၱဳႏွင့္ 
ဆီA ုန္းလုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ AလားAလာမ်ား႐ွိလာသည့္Aခါ A ုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ေရာယွက္လ်က္႐ွိသည့္နယ္ေျမမ်ား႐ွိ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားAတြကA္ာမခံခ်က္သည္ 
ရပ္႐ြာလူထAုတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္လာေစသည္။ 

၅.၁.၅။ မိတ္ဘက္Aဖြ႔ဲမ်ား၏ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳမူမႈ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ခက္ခဲေနဆဲမူဝါဒမ်ား၊ က်ယ္ျပန္႔လာမႈ Aားနည္းေနေသးေသာ 
Aရပ္ဘက္လႈပ္႐ွားမႈေဘာင္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈAားေကာင္းျခင္းမ်ားသည္ 
လူမႈဘဝေျပာင္းလဲေရးAတြက္ ေထာက္ကူပံ့ပိုးပါဝင္လ်က္႐ွိေနသည့္ Aရပ္ဘက္ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားAေပၚ Aက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႀကီးမားသည္။ 
သို႔ေသာ္ ျပဳမူပံုမ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္း (ဒီမိုကေရစီAေလA့ထမ်ား စတင္က်င့္သံုး 
လာၾကျခင္း) သည္ ေနာင္တြင ္ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္မူဝါဒမ်ားေျပာင္းလဲလာေစမည့္ 
ကနU ီးေျခလွမ္းျဖစ္သည္ဟုလည္း Aျပဳသေဘာျဖင့္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။ 
 
Aရပ္ဘက္လႈပ္႐ွားမႈေဘာင္မ်ားကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္Aတြက္ SRJS မိတ္ဘက္ 
မ်ားAေနႏွင့္ ခ်U ္းကပ္မႈပံုစံAမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႀကိဳးစားလ်က္႐ွိသည္။ UပမာAားျဖင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္တူသည့္ ရပ္႐ြာလူA ုပ္စုAသီးသီး၊ Aဖြဲ႔ 
Aစည္းAသီးသီးျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကျခင္း၊ (တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းက႑Aလိုက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား 
ပါဝင္သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈပံုစံAမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ - လုပ္ငန္းမ်ားAတူတကြ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းAျပင ္ေပါင္းစည္းAားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးျခင္း၊ က႑စံု 
စကားဝိုင္းမ်ားႏွင့္ စႀကၤ ံမ်ား Aသက္ဝင္ေနရန္ ဆက္လက္ထိန္းထားျခင္း၊ မူဝါဒ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ တရားဝင္လုပ္ငန္းစU ္မ်ားAတြင္း ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ျခင္း 
ႏွင့္ Aျခားေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ တိကု္တြန္း 
Aားေပးျခင္း/ ေစ့ေစာ္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ 
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၅.၂။ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ Aဖြ႔ဲတြင္းစြမ္းရည္မ်ား 

SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔၏U ီးတည္နယ္ေျမမ်ားAတြင္းၿခံဳငံုုမိႏိုင္ေရး၊ 
၎တို႔U ီးတည္ေဆာင္႐ြက္သည့္က႑Aတြင္း စU ္ဆက္မျပတ္ထိစပ္ႏိုင္ေရး၊ Aဖြဲ႔ 
Aစည္းကိုယ္တိုင္၏ ႐ွင္သန္ႏိုင္ေရးတို႔Aတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လူ႔Aရင္းAျမစ ္
Aကန္႔Aသတ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိေနၾကသည္။ လူမႈဘဝAေျပာင္းAလဲ 
မ်ားAတြက္ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆင့္ကဲလုပ္ေဆာင္ 
ရသည့္ကိစၥမ်ား တိုးပြားမ်ားျပားၿပီး ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းAေရးယူ တံု႔ျပန္ရသည့္ 
ကိစၥမ်ားလည္း မ်ားျပားသည့္သဘာဝကိုေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔Aတြက္ Aခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲ 
မႈႏွင့္ U ီးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ Aလြန္Aေရးႀကီးသည္။ လူမႈဘဝ 
Aေျပာင္းAလဲAတြက္ ရည္႐ြယ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား (ႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑Aတြင္း 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား)၊ Aဖြဲ႔Aစည္း၏ကိုယ္ပိုင္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းAေကာင္ 
Aထည္ေဖာ္မႈ ထိေရာက္ေရးAတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားAၾကား 
ထိန္းညွိႏိုင္ရန္ Aလြန္Aေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက Aရင္းAျမစ္ခန္းေျခာက္ 
သည့္ျပႆနာ၊ Aဖြဲ႔Aစည္း၏႐ွင္သန္ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္။ 
 
 

၅.၂.၁။ ရင္းျမစ္Aကန္႔Aသတ္မ်ား 
SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAေနႏွင့္လည္း Aရင္းAျမစA္ကန္႔Aသတ္မ်ား႐ွိသည့္ 
AေျခAေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရပါသည္။ Aထူးသျဖင့္ U ီးတည္လုပ္ငန္းက႑မ်ား 
Aတြင္း ထပ္ေဆာင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ား႐ွိလာသည္A့ခါတြင္ျဖစ္သည္။ 
သာဓကတစ္ခAုေနႏွင့္ ယုဇနဆီA ုန္းကုမၸဏီ၏ တရားစြဲဆိုျခင္းကိုခံရသည့္ 
ေခ်ာင္းမြန္ငါးေက်း႐ြာ ေဒသခံမ်ားAတြက္ UပေဒေရးရာAကူAညီပံ့ပိုးေပးရာ၌ 
ထပ္ေဆာင္းကုန္က်စရိတ္မ်ား႐ွိလာသည္A့ခါ Aခက္Aခဲမ်ားႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ 
GN ၏ သာဓကတစ္ခုမွာ ငါးလုပ္ငန္းက႑Aတြင္း စည္းၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား 
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္၊ လုပ္ငန္းA႐ြယ္Aစားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားAၾကား ပဋိပကၡ 
မ်ားေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ကိစၥမ်ားAတြက္ 

က႑စံုခ်ိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားAား ဆက္လက္တြန္းAားေပးႏိုင္ရန္Aတြက္ 
Aရင္းAျမစA္ကန္႔Aသတ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ 
 
SRJS မိတ္ဘက္မ်ားAားလံုးမွ တူညီသည့္Aရင္းAျမစA္ကန္႔Aသတ္တစ္ခုမွာ 
လူAရင္းAျမစ္လည္းျဖစ္သည္။ မိတ္ဘက္မ်ားAားလံုးသည္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္း 
ထိေရာက္မႈAတြက္ ႀကိဳးစားAားထုတ္ၾကခ်ိန္တြင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေဆြးေႏြး 
ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား၊ Aမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လုပ္ငန္းစU ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားAၾကား 
Aခ်ိန္မ်ားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံရလ်က္႐ွိသည္။ AဆိုပါAေျခAေနတြင္ ၎တို႔၏ Aဖြဲ႔တြင္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥရပ္မ်ားAတြက္လည္း စီစU ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရသည္။ (စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႐ံုးတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားAတြက္) စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား၊ U ီးေဆာင္သည့္ 
ပံုစံမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းကိစၥမ်ား၊ လူ႔Aရင္းAျမစ္စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ Aဖြဲ႔၏ Aနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္လ်ာထားခ်က္AစAီစU ္မ်ားက Aဖြဲ႔မ်ား 
AားလံုးAတြက္ Aလြန္Aေရးႀကီးပါသည္။ 
 
SRJS မိတ္ဘက္မ်ားလိုAပ္သည့္ ထပ္ေဆာင္းလုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ ကုန္က်စရိတ္ 
မ်ားAား SRJS စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားAတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ Aဖြဲ႔Aသီးသီး၏ 
Aျခားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈရပ္ဝန္းမ်ားမွလည္းေကာင္း ႐ွာေဖြၾကသည္။ 
SRJS စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈAတြင္း၌ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ U ီးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
Aေရးေပၚတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားAလိုက္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္ကို 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳထားသည္။ ထို႔Aျပင ္လိုAပ္ပါက ‘unforeseen budget’ 
ႏွင့္ ‘opportunity fund’ ကဲ့သို႔ေသာ ထပ္ေဆာင္းရယူႏိုင္သည့္ ဘတ္ဂ်ကA္မ်ဳိး 
Aစားမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးထားသည္။ ရည္႐ြယ္ထားသည့္U ီးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ္လည္း ႀကိဳတင္မွန္းဆထားျခင္းမျပဳခဲ့သည့္ U ီးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား 
႐ွိလာပါက Aဆိုပါဘတ္ဂ်က္မ်ားကို Aသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
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၅.၂.၂။ Aဖြ႔ဲတြင္းစြမ္းရည္မ်ား 
SRJS မိတ္ဘက္တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီသည္ Aဖြဲ႔၏U ီးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
ကိစၥမ်ားAတြက္ ယံုၾကည္ခံစားခ်က္ျဖင့္ တက္ႂကြစြာေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ လူငယ္ 
မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ စနစ္ပိုင္းကိုAဓိကAေျချပဳ၍ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း 
ဆိုသည္ထက္ လူAခ်င္းခ်င္းAၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈကို ပို၍Aေျချပဳသည့္ပံုစံလည္း 
ျဖစ္သည္။ Aဖြဲ႔Aစည္း၏ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္း Aေတြ႔Aႀကံဳမ်ား 
Aရ ထားဝယA္ေျခစိုကA္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ မူဝါဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ Aေတြ႔ 
Aႀကံဳမ်ားပိုမို ျပည့္စံုသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ 
 
စီစU ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ရန္ပံုေငြ႐ွာေဖြျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ Aစီရင္ခံစာေရးျခင္း၊ မွတ္တမ္း 
ျပဳျခင္း Aစ႐ွိသည့္ Aရည္Aခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို႐ွာေဖြႏိုင္ေရး 
သည္ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAတြက္ (Aထူးသျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္မလံုေလာက္သည့္ 
ကာလမ်ား၌) စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔Aတြက္ Aဖြဲ႔Aစည္းAတြင္းတြင္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္သာျဖစ္ၿပီး - ေလ့က်င့္ၿပီးေျမာက္ၿပီးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
တည္ၿမဲေရးႏိုင္ေရးကလည္း ထပ္ေဆာင္းစိန္ေခၚမႈပင္ျဖစ္သည္။ 
 
SRJS စီမံကိန္းကာလAတြင္း တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္လိAုပ္ခ်က္မ်ားကို 
ပံုမွန္ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး Aဖြဲ႔Aားလံုး၏ ဘံုလိုAပ္ခ်က္မ်ားAတြက္ ပူးတြဲ 
သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္U ီးခ်င္း၏ Aေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
(ဘာသာစကားႏွင့္ ကြန္ျပဴတာကဲ့သို႔)၊ Aဖြဲ႔တြင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားAတြက္ 
လိုAပ္ခ်က္မ်ား (ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ Aစီရင္ခံစာေရးျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ကဲ့သို႔) သည္ လူတစU္ ီးခ်င္း၏ သင္ယူေလ့က်င့္မႈႏွင့္ တစ္U ီး 
ခ်င္းစီ၏ တာဝန္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပို၍သက္ဆိုင္ၿပီး Aဖြဲ႔တစ္ခုလံုး၏ ပံုရိပ္Aတြက္လည္း 
သက္ဆိုင္လ်က္႐ွိသည္။ IUCN-NL ၏ SRJS မိတ္ဘက္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ Aေတြ႔Aႀကံဳမ်ားAရ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAေနႏွင့္ ၎တို႔၏ 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ႀကိဳးစားAားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေျပာဆို 
ၾကရာ၌ Aစီရင္ခံစာမ်ားAတြင္း ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းထက္ လူခ်င္းေတြ႔ဆံုေျပာဆို 
ရာ၌ ပို၍ တင္ျပႏိုင္စြမ္း႐ွိသည္ဟု သိရသည္။ 
 
 
Aစီရင္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတြင္ စီမံကိန္း၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔တင္ျပမည္၊ မည္သည့္ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားက ရလဒ္မ်ား 
ျဖစ္သည္ စသည့္ တင္ဆက္ျပႏိုင္မႈလည္းပါဝင္သည္။ ရံဖန္ရံခါမ်ား၌ ေဆာင္႐ြက္ 
ၿပီးစီးသည့္လုပ္ငန္း (output) ႏွင့္ ရလဒA္ၾကား (outcome) ကြဲျပားမႈမ႐ွိသည့္ 
AေျခAေနမ်ားကိုလည္း မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAၾကားႀကံဳေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ 
လက္႐ွိႏိုင္ငံေရးAသြင္ကူးေျပာင္းမႈAေျခAေနAတြင္းတြင္လည္း ဆိုခဲ့ပါလုပ္ငန္း 
ၿပီးေျမာက္မႈသည္ (Uပမာ-ပူးတြဲေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ျခင္း) ၿပီးစီးလုပ္ငန္း (သို႔) 
ရလဒA္ျဖစ ္ ခြဲျခားတင္ျပႏိုင္ရန္ မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAတြက္ခက္ခဲမႈမ်ားႀကံဳေတြ႔ 
ရသည္လည္း႐ွိသည္။ ရလဒ္မ်ားခူးဆြတ္ျခင္း(OH) နည္းလမ္းသည္ စီမံကိန္းရလဒ္ 
မ်ားAား မွတ္သားတင္ျပျခင္းAတြက္ ဆိုခဲ့ပါျပႆနာမ်ားကို Aထိုက္Aေလ်ာက္ 
ေျဖ႐ွင္းေစခဲ့သည္။ 
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၅.၃။ AျခားAခက္Aခဲမ်ားႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ား 

၅.၃.၁။ ဇာတ္ေကာင္Aသီးသီးႏွင္A့တူ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 
SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးေရးလုပ္ငန္းAမ်ားစုသည္ 
Aစိုးရပိုင္း၊ မီဒီယာ၊ (ရံဖန္ရံခါမ်ား၌ ပုဂၢလိကက႑) မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ရသည္မ်ား၊ 
က႑စံု ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရးစႀကၤ ံမ်ားမွတဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရသည္မ်ား 
ႀကံဳေတြ႔ေလ့႐ွိသည္။ လူမႈဘဝေျပာင္းလဲမႈမ်ားAတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ကိစၥ 
ရပ္မ်ား ေAာင္ျမင္ႏိုင္ေရးAတြက္ Aဆိုပါ ပါဝင္ေနသူAသီးသီးႏွင့္ (ဇာတ္ေကာင္ 
မ်ားႏွင့္) ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္လည္း Aေရးႀကီးသည္။ ထိုသို႔ထိေတြ႔ 
ဆက္ဆံရာ၌ (Aထူးသျဖင့္ Aစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း) ၎တို႔၏ 
Aခ်ိန္ေပးမႈႏွင့္ မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္ရမည့္တြန္းAားမ်ား (Uပမာ - ဗဟိုAစိုးရ၏ 
လုပ္ငန္းစU ္ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ့AႀကီးAကဲမ်ား၏ တိုက္တြန္းAားေပးျခင္း) 
က Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAတြက္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
 
သာဓကတစ္ခAုရ သံုးပြင့္ဆိုင္ညွိႏိႈင္းေရးAဖြဲ႔၏ Aတြင္းေရးမွဴးAျဖစ ္တာဝန္ယူ 
ထားသည့္ ေထြ/A ုပ္U ီးစီး၏ Aစည္Aေဝးတက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမ်ားမ႐ွိသည့္Aခါ 
တိုင္းAဆင့္က႑စံုစႀကၤ ံAတြင္း Aေရးယူေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥမ်ား ေႏွာင့္ေႏွး 
ရသည့္AေျခAေနကို ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ Aျခားသာဓကတစ္ခုမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈAစီAစU ္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစU ္Aတြင္း ပါဝင္ခဲ့သည့္ Aဖြဲ႔Aသီးသီး 
Aၾကားတြင္ ကိုယ္ပိုင္Aခ်ိန္ဇယားမ်ားညွိႏိုင္ေရး ခက္ခဲသည့္Aတြက္ ေႏွာင့္ေႏွး 
ခဲ့ရမႈမ်ားျဖစ္သည္။ 
 
SRJS မိတ္ဘက္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီးAစိုးရAဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ဆက္ဆံေရးကိုတည္ေဆာက္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း 

ေယဘုယ်Aားျဖင့္ Aရပ္ဘက္လႈပ္႐ွားမႈေဘာင္က်ဳံ႕လာျခင္းႏွင့္ Aႏိုင္ရပါတီ၏ 
Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးကိုကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားက62 ပိုမိုပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးAတြက္ မ်ားစြာစိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။ ထင္႐ွားသည့္ျဖစ္ရပ္ 
တစ္ခုမွာ DDA ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကဲမ္ပိန္းAတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
သယံဇာတဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားAတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ပါဝင္ပါမည္ဟု 
Aတည္ျပဳထားေသာ္လည္း Aမွန္တကယ္ပါဝင္ခဲ့သည္ ့NLD Aမတ္ေလာင္း (၂) 
U ီးသာ႐ွိပါသည္။ မီဒီယာႏွင့္ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ရာ၌လည္း Aခ်ိန္ဇယားမ်ား ကိုက္ညွိ 
ရျခင္းႏွင့္ လိုAပ္သည့္ေဆာင္းပါး/ကိစၥရပ္ကို Aခ်ိန္မီေဖာ္ျပႏိုင္ေရးမ်ားAတြက္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ႐ွိခဲ့သည္။ 
 
 

၅.၃.၂။ ကိုဗစ္ 
SRJS စီမံကိန္းကာလေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ ကိုဗစ္ကူးစက္မႈမ်ား ကပ္ေရာဂါAသြင္ 
ျဖစ္လာသည္A့ခါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားAေပၚမ်ားစြာ Aက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
႐ွိခဲ့သည္။ ကိုဗစ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကနU ီးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားက ၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္ မတ္ 
လAတြင္းမွ စတင္ခဲ့ၿပီး SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ AစီAစU ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား 
Aားလံုးကိ ုေ႐ြ႕ဆိုင္းရျခင္း/ပယ္ဖ်က္ရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲ 
မႈပိုင္းAရ ဘတ္ဂ်က္မ်ားျပင္ဆင္ရျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို A ြန္လိုင္း 
ပံုစံမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲရျခင္းမ်ားျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ 
IUCN-NL Aေနႏွင့္လည္း စီမံကိန္းကာလကို ၄-လ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး SRJS 
မိတ္ဘက္မ်ား ကိုဗစ္AေျခAေနAတြင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ 
ႏိုင္မည့္ ထပ္ေဆာင္းဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။63 
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၆။ နိဂုံးႏွင့္ 

ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္မ်ား 

 
 
 
 
 
 
  

ပံု-၃၈။ ထားဝယ္ၿမိ ႕ဳAနီး ျပင္ဆင္ေနဆဲလမ္းပိုင္းတစ္ေနရာကုိေတြ႔ရစU ္။ ဓါတ္ပံု - ေဇာ္ထက္ 
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၆.၁။ နိဂုံး 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးAတြင္း ဌာေနတိုင္းရင္းသားရပ္႐ြာလူထုမ်ားတြင္ လူထု 
AေျချပဳAဖြဲ႔မ်ား၊ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ဌာေန 
Aသိပညာႏွင့္ ထံုးတမ္းစU ္လာAေလA့ထမ်ားကို မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ 
နည္းပညာAကူAညီမ်ားျဖင့္ ပိုမိုAားေကာင္းလာေစၿပီျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ပင္ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသား Aခြင့္Aေရးမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေ႐ွာက္ေရးAတြင္း ၎တို႔၏Aခန္းက႑မ်ားAား ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေနျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားAားေကာင္းလာျခင္းျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈဘဝ 
Aေျပာင္းAလဲမ်ားႏွင့္ မူဝါဒAေျပာင္းAလဲမ်ားAတြက္ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပး 
ႏိုင္မည့္ Aင္Aားမ်ားျဖစ္ထြန္းေစလ်က္႐ွိသည္။ 
 
SRJS စီမံကိန္းကာလAတြင္း မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားသည္ က႑စံုစကားဝိုင္းမ်ား၊ 
မိတ္ဖြဲ႔ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို စတင္ခဲ့ျခင္းမ်ား႐ွိသကဲ့သို႔၊ ႐ွိႏွင့္ၿပီးသား စႀကၤ ံမ်ားAား 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းတြန္းAားေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး Aထူးသျဖင့္ ဆီA ုန္း၊ 
သတၱဳ၊ သစ္ေတာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑မ်ား 
Aတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ မ်ားစြာေသာ ရလဒ္မ်ား၊ ေAာင္ျမင္မႈမ်ား 
ျဖစ္ထြန္းခဲ့သကဲ့သို႔ Aဆိုပါရလဒ္မ်ား တည္ၿမဲႏိုင္ေရးႏွင့္ ဆင့္ပြားတြန္းAားေပး 
ႏိုင္ေရးမ်ားAတြက္လည္း လိုAပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ SRJS စီမံကိန္း 
ရလဒ္မ်ား (သို႔) မိတ္ဘကA္ဖြဲ႔မ်ား၏ ႀကိဳးစားAားထုတ္မႈမ်ားသည္ ဤမွ်ႏွင့္ နိတၳိ 
တံသြားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာမိတ္ဘကA္ဖြဲ႔မ်ားAတြက္ SRJS သည္ တက္လွမ္း 
ခဲ့ၿပီးAဆင့္တစ္ဆင့္ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူမႈဘဝAေျပာင္းAလဲမ်ားAတြက္၊ Aဖြဲ႔၏ ပိုမို 
Aားေကာင္းလာေရးAတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားၾကမည္သာျဖစ္သည္။ 
 
မိတ္ဘကA္ဖြဲ႔မ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္လမ္းခရီးAတြင္း လိုAပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ Aေတြ႔Aႀကံဳမ်ားAတြက္ AေထာကA္ကူမ်ားရ႐ွိခဲ့သည့္ 
Aျပင ္ယေန႔Aခ်ိန္Aထိ ခူးဆြတ္ရ႐ွိသည့္ ရလဒ္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးေဆာင္႐ြက္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ Aစိုးရသက္တမ္းAသစ္ (၂ဝ၂၁~၂ဝ၂၅ ခုႏွစ္) ကို U ီးတည္ 
ရည္႐ြယ္၍ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
Aစိုးရသက္တမ္းAသစ္Aတြက္ Aႏိုင္ရပါတီမွာလည္း NLD ပင္ျဖစ္ရာ ႐ွိႏွင့္ၿပီး 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစU ္မ်ားAား ဆက္လက္၍ 
ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္ Aေကာင္းဆံုးAေျခAေနျဖစ္သည္။ Aျခားတစ္ဖက္တြင္ 
Aရပ္ဘက္လႈပ္႐ွားမႈေဘာင္ က်ယ္ျပန္႔လာေရး၊ Aစိုးရ၏ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္း 
မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းမႈဆိုင္ရာသေဘာထားမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈ႐ွိလာေရး၊ သစ္ေတာ/ 
သယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားAေရးကိစၥမ်ားAတြက္ ကတိ 
ကဝတ္ျပဳႏိုင္မည့္ Aစိုးရပိုင္းမ ွ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္သူမ်ား ေပၚထြက္လာေရးတို႔သည္ 
ပိုမိုခက္ခဲဆဲAေျခAေနလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ Aစိုးရသက္တမ္းသစ္ 
Aတြင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၂ဝ၂၅ 
-Aေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို U ီးတည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါက ထိေရာက္မည့္ 
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Aထက္ပါသုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ NLD Aစိုးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
ဆုိင္ရာမ်ားAေပၚတြင္ Aေျခခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၂၁-ခုႏွစ္၊ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔ စစ္တပ္၏Aာဏာသိမ္းမႈ မတုိင္မီ 

Aထိသာျဖစ္သည္။ 
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၆.၂။ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္မ်ား 

၆.၂.၁။ ရလဒ္မ်ားAား ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစျခင္း 
ရပ္႐ြာလူထုမ်ားAားေကာင္းေရးႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားသည္ လူမႈေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို Aမနွ္တကယ္ျဖစ္ေစသည့္Aျပင ္
ရလဒ္မ်ားေရ႐ွည္တည္တံ့ေရးAတြက္လည္း လိုAပ္သည့္ျဖစ္ရာ Aဆိုပါလုပ္ငန္း 
မ်ားကိုဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းAတြက္ 
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းမ်ားသည္ ဗဟုသုတေဝမွ်႐ံုထက္ 
Aမွန္တကယ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သညA္ထိ ပံ့ပိုးသင့္သည္။ 
 
တၿပိဳင္တည္းတြင္ ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ႏိုင္သည့္ 
Aျပင ္ ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း႐ွိရမည္ျဖစ္သည္။ သတၱဳက႑၊ AစုAဖြဲ႔ပိုင္ 
သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာရပ္႐ြာAစုAဖြဲ႔မ်ားမွာ လက္႐ွိတြင္ ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္ပတ္ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ MMGs၊ သစ္ေတာAသံုးျပဳသူမ်ား 
Aသင္းႏွင့္ AစုAဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးAဖြဲ႔မ်ားကဲ့သို႔ ၎တို႔၏လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားAတြက္ ခရီးသြားလာစရိတ္မ်ားAသံုးျပဳရသည့္Aဖြဲ႔မ်ားAတြက္ 
ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း႐ွိေရးAတြက္လည္း ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ ရပ္႐ြာAေျချပဳ 
Aဖြဲ႔မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား (Uပမာ - ဝင္ေငြရလုပ္ငန္း 
Aတြက္ ေပးသည့္သင္တန္း) သည္ Aဖြဲ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားAား ဆက္လက္ပံ့ပိုးႏိုင္ 
ေရးAတြက္ AေထာကA္ကူျဖစ္ေသာ္လည္း Aဆိုပါလုပ္ငန္းေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္ 
Aဖြဲ႔မ်ား၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈျဖစ္ရန္လိုသည့္Aျပင ္ Aဖြဲ႔ဝင္မ်ားAေပၚ၌ ထပ္ေဆာင္း 
ဖိAားမ်ားမျဖစ္ေစသင့္ပါ။ 
 
ရပ္႐ြာAေျချပဳAဖြဲ႔မ်ားAေနႏွင့္ ၎တို႔၏ လႈပ္႐ွားမႈAဟုန္ႏွင့္ တက္ႂကြမႈမ်ားကို 
ထိန္းထားႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းဆန္းသစ္မႈမ်ား လိုAပ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ရပ္႐ြာ၏ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား၊ Aခြင့္Aေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားAတြက္ ေတာင္းဆို 
ရာ၌ ပိုမိုထိေရာက္သည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ ခ်U ္းကပ္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစသည့္Aျပင ္

Aဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ စိတ္Aားထက္သန္မႈကိုထိန္းထားႏိုင္ၿပီး ရပ္႐ြာလူထု၏ ယံုၾကည္ 
Aားကိုးမႈမ်ားကို ရ႐ွိေစမည္ျဖစ္သည္။  
 
ရပ္႐ြာAဖြဲ႔Aတြင္းU ီးေဆာင္မႈက႑မ်ား၌ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လငူယ္မ်ားပါဝင္မႈ 
သည္လည္းAလြနA္ေရးႀကီးပါသည္။ တက္ႂကြ၍ ရဲရင့္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ေပၚထြက္လာသည့္Aဖြဲ႔မ်ားတြင္ လူငယA္မ်ားစု (သို႔) လူငယU္ ီးေဆာင္မႈ ပါဝင္ 
လ်က္႐ွိသည္ကို SRJS မိတ္ဘက္မ်ား၏ Aဝန္းAဝိုင္းAတြင္း ေတြ႔႐ွိႏိုင္သည္။ 
SRJS မိတ္ဘက္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားAတြင္း ဂ်ဲန္ဒါAေရးႏွင့္ Aမ်ဳိး 
သမီးU ီးေဆာင္မႈမ်ားAား ပိုမိုAေလးထားလ်က္႐ွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ SRJS 
မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAတြင္းမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌လည္း Aမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏Aခန္းက႑မ်ားကို ဆက္လက္ျမႇင့္တင္သြားရန္ လိုAပ္ပါသည္။ 
 
 

၆.၂.၂။ ေ႐ွ႕ဆက္ခ်ီတက္ျခင္း 
SRJS မိတ္ဘက္မ်ားသည္ က႑စံုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈဆိုင္ရာစႀကၤ ံမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေရးယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းသည့္ လ်ာထားခ်က္မ်ား (milestones) 
ခ်မွတ္ထားရန္လိုသည္။ သို႔မွသာ ရပ္႐ြာလူထAုပါAဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ 
မ်ား၏ Aဆိုပါယႏၲရားမ်ားAေပၚ ယံုၾကည္မႈကို ထိန္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္ 
ေAာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးသည့္ခ်U ္းကပ္မႈမ်ားက Aစိုးရပိုင္းမွေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ 
ယံုၾကည္မႈႏွင့္ လူထုAေပၚတာဝန္ခံမႈမ်ားကို ေထာက္ကူလွံႈ႔ေဆာ္ေပးသည့္ပံုစံမ်ား 
ျဖစ္သင့္သည္။ Aစိုးရပိုင္းAေနႏွင့္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ Aခန္းက႑ကို 
AသိAမွတ္ျပဳလာၾကၿပီး ႐ႈျမင္ပံုမ်ားေျပာင္းလဲလာၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း Aဆိုပါ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားAေပၚ တာဝန္ခံျခင္းမ်ဳိးထက္ ဗဟိုAစိုးရ၏ 
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လႊမ္းမိုးမႈ၌သာ မွီတည္ေနဆဲျဖစ္သည္။ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ တာဝနA္ရ 
Aဆိုပါ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားကို ခ်ိန္ညွိေပးရန္လည္းလိAုပ္သည္။ 
 
တိုင္းAတြင္းလူမႈဘဝေျပာင္းလဲေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ Aမ်ဳိးသား 
Aဆင့္ (ႏိုင္ငံAဆင့္)ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်ိတ္ဆက္ 
ရန္လိုသည္။ ထိုသို႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ႀကိဳးစားAားထုတ္မႈမ်ား၏ထုထည္ကို ပိုမို 
တိုးျမႇင့္ႏိုင္ၿပီး Aနာဂတ္ကာလAတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ Aခြင့္Aလမ္း 
မ်ား၊ Aရင္းAျမစ္႐ွာေဖြႏိုင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးလ်က္႐ွိသည့္ 
လုပ္ငန္းက႑Aတြင္း AသိAမွတ္ျပဳခံရမႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
SRJS စီမံကိန္းေဘာငA္တြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ Aဖြဲ႔ 
မ်ားAား U ီးတည္ထားသည့္ လ်ာထားခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔ 
မ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ Aလွဴ႐ွငA္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
တကာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကို U ီးတည္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားမပါဝင္ခဲ့ပါ။ Aဆိုျပဳ Aမ်ဳိး 
သားUယ်ာU ္စီမံကိန္းႏွင့္ R2R စီမံကိန္းဆိုင္ရာ လူထုလႈပ္႐ွားမႈမ်ား၌ Aစိုးရပိုင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAား U ီးတည္တြန္းAားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ပင္ 
Aလွဴ႐ွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာရပ္ဝန္းမ်ားကို တြန္းAားေပးမည္ ့လ်ာထားခ်က္မ်ား ပိုမို 
ထား႐ွိသင့္သည္။ 
 
 

၆.၂.၃။ ေျပာင္းလဲေနသည့္ရပ္ဝန္းAလိုက္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း 
စU ္ဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲလ်က္႐ွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ Aဖြဲ႔တြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ Aဖြဲ႔ 
ျပင္ပဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ထိေရာက္မႈ႐ွိေသာ ခ်ိတ္ဆက္ 
တြန္းAားေပးေရး စသည့္ AေျခAေနမ်ားAတြက္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈသည္ Aဓိကက်ပါသည္။ Aစိုးရသက္တမ္းAသစ္၏ ၅-
ႏွစ္တာကာလAတြင္း ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးရန္ ခ်U ္းကပ္မႈမ်ား၊ ဗ်ဴဟာမ်ားကို 
ျပင္ဆင္ႏိုင္မည့္ Aခ်ိန္ကာလျဖစ္ျခင္းကလည္း SRJS မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ားAတြက္ 
Aခြင့္Aလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစAီသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ ကနU ီးကာလ၌ 

စစ္A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမ်ားမွ နစ္နာခဲ့ရမႈမ်ား၊ နာက်ည္းခဲ့ရမႈမ်ား က်န္႐ွိေနဆဲ 
ျဖစ္သည့္Aျပင ္ စီးပြားေရးႏွင္ ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြန္းAားမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း 
ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမ်ားစီစU ္ေရးဆြဲ AေကာငA္ထည္ေဖာ္ျခင္း 
(သို႔) Aဓိပၸါယ္ျပည့္ဝၿပီး လူထုပါဝင္မႈ႐ွိသည္ ့ ဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ားAား ကာကြယ္ 
ျမႇင့္တင္ရာ၌ Aဆိုပါ Aခင္းAက်င္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစU ္းစားရန္လိုAပ္သည္။ 
 
နယ္ေျမျဖန္႔က်က္မႈAေတြ႔Aႀကံဳ၊ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးေနသည့္ လုပ္ငန္းက႑ 
Aတြင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ေပါင္းစည္းထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခိုင္မာသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
Aေမွ်ာ္Aျမင္႐ွိသည့္ U ီးတည္ခ်က္ႏွင့္ ႐ွင္းလင္းသည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ 
Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAတြက္ မ႐ွိမျဖစ္လိုAပ္သည္A့ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 
ထို႔Aျပင ္ သတင္းနည္းပညာေခတ္တြင္ A ိုင္တီနည္းပညာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ 
Aသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းသည္လည္း Aားသာခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ တယ္လီကြန္းလုပ္ငန္း 
က႑ဆိုင္ရာ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း (လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ 
Aတြင္း) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Aင္တာနက္Aသံုးျပဳမႈ၊ ဆက္စပ္သည့္ ဆက္သြယ္ 
ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းAသံုးျပဳမႈမ်ား ျမႇင့္တက္လာခဲ့သည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား 
(ဂ်ီပီAက္စ္ကိရိယာမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ ႐ုပ္သံစက္မ်ားႏွင့္ ဒ႐ုန္းမ်ား ကဲ့သို႔)၊ 
A ီလက္ထေရနစ္စနစ္မ်ား (A ြန္လိုင္းဘဏ္စနစ္၊ A ြန္လိုင္းဆက္သြယ္ေရး၊ 
A ြန္လိုင္းမAွစီရင္ခံတင္ျပျခင္းစနစ္မ်ားကဲ့သို႔)၊ Aခ်က္Aလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား 
(ေျမပံုေရးဆြဲထိန္းသိမ္းျခင္း၊ Aခ်က္Aလက္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား 
ကဲ့သို႔) တိုးတက္လာၿပီျဖစ္သည္။ (SRJS မိတ္ဘက္မ်ားAပါAဝင္) မ်ားစြာေသာ 
Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAေနႏွင့္ နည္းပညာAားသာခ်က္မ်ားမွ Aစိတ္Aပိုင္း 
Aနည္းငယ္ကိုသာ Aသံုးျပဳလ်က္႐ွိေနေသးသည္။ Aနာဂတ္စီမံကိန္းပံုစံမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းမ်ားAတြင္း ထိေရာက္၍ လံုၿခံဳေသာ Aခ်က္Aလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား၊ 
ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးနည္းလမ္းမ်ားAပါAဝင္ နည္းပညာAားသာခ်က္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစU ္းစားသင့္သည္။ 
 
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈသည္ Aဖြဲ႔၏ ႐ွင္သန္ရပ္တည္ေရးAတြက္လည္း Aလြန္ 
Aေရးႀကီးပါသည္။ တိုင္းAတြင္း ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးေရးAေတြ႔Aႀကံဳမ်ား 
တိုးပြားလာျခင္းသည္ တန္ဖိုးတစ္ခုျဖစ္လာသကဲ့သို႔ Aဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း (သို႔မဟုတ္ 
ေခါင္းေဆာင္တစU္ ီး) Aေပၚတြင္ မ်ားေျမာင္လွေသာ တာဝန္မ်ားက်ေရာက္လာ 
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တတ္ပါသည္။ ေကာင္မြန္ေသာႀကိဳတင္စီစU ္မႈမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
မ႐ွိပါက (Aခ်ိန္၊ ဘ႑ာ၊ လူ) Aရင္းAျမစ္မ်ား ခမ္းေျခာက္ကုန္ဆံုးလြယ္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ႐ွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ား/လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ U ီးစားေပး 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝမႈမ်ား၊ Aဖြဲ႔တြင္းေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား၊ 
ဆက္ခံသူ (ေခါင္းေဆာငA္သစ္) စီစU ္ေမြးထုတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ထိေရာက္စြာ စီမံ 
ခန္႔ခြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စU ္ဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲေနသည့္ လူမႈ-ႏိုင္ငံေရးရပ္ဝန္း 
Aတြင္း Aလ်င္Aျမန ္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ႏိုင္ျခင္း၊ Aရင္းAျမစ္မ်ား၏ (ဘ႑ာေရး၊ 
နည္းပညာ စသျဖင့္) ရင္းျမစ္မ်ားကို ျဖန္႔က်က္ထားျခင္း၊ ပြင့္လင္းစြာဆက္သြယ္ 
ဆက္ဆံျခင္းမ်ားက Aားသာခ်က္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ပြင့္လင္းစြာဆက္သြယ္ 
ဆက္ဆံေရးတြင္ Aဖြဲ႔၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားAား Aဖြဲ႔တြင္း၌ 
သာမက ျပင္ပဆက္ဆံေရးမ်ားAတြက္ ထိေရာက္စြာျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
လိုAပ္ပါသည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ပံု-၃၉။ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာAတြင္း စပါးႀကေဲနသည္A့မ်ဳိးတစ္U ီး။ 
ဓါတ္ပံု - SY 
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ပံု-၄ဝ။ တနသၤာရီတုိင္းAတြင္းမ ွသတၱဳလုပ္ကြက္တစ္ေနရာ။ ဓါတ္ပံု - DDA 
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ေနာက္ဆက္တြမဲ်ား 

 
  

ပံု-၄၁။ ၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလAတြင္း ထိန္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာသုိ႔ ကြင္းဆင္းခရီးစU ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ IUCN-NL ႏွင့္ SRJS 
ျမန္မာ မိတ္ဘက္ Aဖြဲ႔မ်ား။ ဓါတ္ပံု - GN 
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ေနာက္ဆက္တြဲ-၁။ မိတ္ဘက္Aဖြ႔ဲမ်ားAေၾကာင္း 
 
Green Network Mergui Archipelago 
၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ Green Network Mergui Archipelago Aဖြဲ႔သည္ 
EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) ကို Aေၾကာင္းျပဳျပီး 
Aက်ိဳးAျမတ္မယူေသာ ေက်းလက္လူထAုေျချပဳလႈပ္ရွားသူမ်ားနွင့္စတင္ဖြဲ႔စည္း 
ခဲ႔ၿပီး လက္ရွိဒါ႐ိုက္တာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ U ီးပိုAင္မွ U ီးေဆာင္လ်က္ 
႐ွိသည္။ ၎Aသင္းAဖြဲ႔မထူေထာင္မီ ၂၀၁၂-ဇြန္လ၌ IFI Watch Myanmar64 ၏ 
Aဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ျပီး  IFI Watch (Kyun Su) တာဝန္ခံAျဖစ ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကြ်န္းစု 
ျမိဳ႕နယ္Aေျခစိုက္ ေဒသခံေစတနာ့ဝန္ထမ္းAျဖစ ္လူထုဗဟ္ိုျပဳစီမံကိန္း ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္သုံးသပ္ျခင္း၊ Aၾကံျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္မွစတင္၍ IUCN-NL ႏွင့္ ဆက္လက္၍ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
Uပေဒေရးရာ၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားေရးရာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတေရးရာ 
မ်ားကို ေဒသတြင္း ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးAတြက္ Uပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မ်ားႏွင့္Aညီ ရပ္ရြာAေျချပဳAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ေဒသAေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
Aရပ္ဖက္Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ေဒသAေရးကိစၥရပ္မ်ားကို 
Aတူတကြခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရနA္တြက္ SRJS AစီAစU ္တြင္ လက္တြဲပါ၀င္ 
ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ 
လူသားမ်ားႏွင့္တကြ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ စေသာ မ်ဳိးႏြယ္စု႐ွင္သန္ေနသည့္ ေဂဟစနစ္ 
မ်ားေရ႐ွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္၍ Aစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးစနစ ္ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္လာေရး။ 
 
Aေျခခံရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား 
(က) သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ သယံဇာတမ်ား မပ်က္သUု ္းသည့္ Aစိမ္းေရာင္ 

လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ တာဝန္နွင့္ရပိုင္ခြင့္ညီတူညီမ်ွခံစားႏိုင္ေရး 

Aသိပညာေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း၊ စည္း႐ံုးျခင္းစီမံျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

(ခ) ကမ္းရိုးတန္းေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးAတြက္ Aေျခခံလူထုစားဝတ္ေနေရး 
Aလုပ္Aကိုင္ Aခြင့္Aလမ္းရွိေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။ 

(ဂ) Aရင္းAျမစ္မ်ားေရရွညဖ္ြံ႔ၿဖိဳးတိုတက္ေရးနွင့္ တန္ဖိုးျမင့္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ 
ေရးတို႔Aတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ INGOs, NGOs, 
CSOs မ်ားနွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ေဒသတြင္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျမႇင့္တင္လာ 
ေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ။ 

 
SRJS AစီAစU ္Aေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
v သစ္ေတာသယံဇာတမ်ား (ဒီေရေတာ၊ ေတာင္ေပၚေရေ၀ေရလဲေတာ)၊ ေရ 

သယံဇာယတမ်ားႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရးႏွင့္ 
ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ေရးAတြက္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားAား Aသင္းAဖဲြ႕မ်ား 
ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ AသိပညာေပးAျမင္ဖြင့္ေဆြးႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပုံမွန္ 
Aစည္းAေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း။ (Uပမာ - 
ေဒသခံ AစုAဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာAသင္း၊ သစ္ေတာAသုံးျပဳသူမ်ား Aသင္း၊ 
ေရလုပ္သားမိတ္ဖက္Aဖြဲ႕၊ သတၱဳမိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးAဖြဲ႕) 

v ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာ ဒီေရေတာမ်ားAတြင္း ပ်ိဳးပင္ခ်ျခင္းႏွင့္ 
Aပင္စိုက္ျခင္း (ကြက္လပ္ျဖည့္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ Aစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း) ႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ကင္းလွည့္ျခင္း။ 

v တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္၊ Aမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ေပးျခင္း။ 
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ၿမိတ္ေ႐ွ႕ေနမ်ားကြန္ရက ္(Myeik Lawyers Network)
ၿမိ္တ္ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ကို ၂၀၁၃-ခုႏွစ္တြင္ ေရွ႕ေန(၇)U ီးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ ့
ပါသည္။ ေဒသAတြင္း မတရားေျမသိမ္းခံရသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ Aမ်ိဳးသမီး၊ 
ကေလးသူငယ္Aခြင္A့ေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား စသည္တို႔ကို Uပေဒေၾကာင္းAရ 
Aၾကံေပးျခင္း၊ AကူAညီေပးျခင္းမ်ားAျပင ္ လိုAပ္ပါက Aမႈလိုက္ပါကူညီ 
ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ (MSPP,ASIA WORLD, MAC, SURISUBAN) 
ကုမၸဏီမ်ားမ ွမတရား ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားတြင္ ၿမိတ္ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ဖြဲ႔ဝင္ 
ေရွ႕ေနမ်ားမွ Uပေဒေၾကာင္းAရ ကူညီလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။၂၀၁၆-
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ႏွင့္ စတင္ခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္၏ တနသၤာရီ 
တိုင္းကိုယ္စားျပဳေသာရံုးAေနျဖင့္ ၿမိတ္ရံုးခြဲAား ၿမိတ္ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မွ 
ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုAခါ ၿမိတ္ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္တြင္ တနသၤာရီတိုင္း 
စိတ္ဝင္တစားပူးေပါင္းပါဝင္လာၾကသည့္ ေ႐ွ႕ေနAဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ ရွိလာၿပီ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ၿမိ္တ္ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား  

v တရားUပေဒစိုးမိုးသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစရန္။ 
v စစ္မွန္ေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္။ 
v Uပေဒႏွင့္AညAီခြင္A့ေရးမ်ား Aျပည္A့ဝရေစရန္။ 
v တိုင္းရင္းသားေဒသခံလူ႔Aခြင္A့ေရးကို ကာကြယ္ႁမွင့္တင္ေပးရန္။ 
v သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးေနမႈမ်ားAား UပေဒAရ 

AကာAကြယ္ေပးရန္။ 
 
ၿမိတ္ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္၏ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား  
ေဒသAတြင္း ေျမယာUပေဒ၊ ကေလးUပေဒ၊ Aမ်ိဳးသမီးAခြင္A့ေရးUပေဒ၊ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ Aခြင့္Aေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား စသည့္ Uပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားAား 
ျပည္သူလူထုမ်ား ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစရနA္တြက္ UပေဒAသိပညာေပးျခင္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ေဒသတြင္းUပေဒAေထာကA္ကူျပဳသူမ်ား ေပၚထြက္ 
လာရနA္တြက္ UပေဒAေထာကA္ကူျပဳသင္တန္း (၁၆)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး 

သင္တန္းသားမ်ားAားျပန္လည္စုစည္းကာ UပေဒAေထာကA္ကူျပဳသူမ်ား ဖိုရမ္ 
Aား ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုဖိုရမ္မွတစ္ဆင့္ ေဒသAလိုက္ U ီးေဆာင္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ UပေဒAေထာကA္ကူျပဳသူမ်ားAား ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ၿပီး 
ယခုAခ်ိနA္ထိ ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ားတြင္ Uပေဒေၾကာင္းAရ ခ်ိတ္ဆက္ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ေဒသAတြင္းရွိ ေရွ႕ေနမ်ားAား စြမ္းရည္ျမင့္ 
သင္တန္းမ်ား၊ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ Uပေဒျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း Aလုပ္ရံု 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ စေသာ ျမန္မာႏိုင္ငAံတြင္းရွိ 
Uပေဒပညာရွင္မ်ားAား ေခၚယူ၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ေစျခင္းမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၿမိ္တ္ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္Aဖြဲ႔ဝင္ေရွ႕ေနမ်ားမွ မတရား 
ခံရေသာAမွဳမ်ားတြင္ AမႈၿပီးဆံုးသညA္ထိ Aခမဲ႔ေရွ႕ေနလိုက္ေပးျခင္း၊ Uပေဒ 
ေၾကာင္းAရ ေဆြးေႏြးAၾကံျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ 
ေဒသတြင္းAရပ္ဖက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ UပေဒAရAၾကံေပးျခင္းမ်ား၊ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး 
ေပးျခင္း၊ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာUပေဒမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း 
သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ 
 
ၿမိ္တ္ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ယက္၏ ေAာင္ျမင္မွဳမ်ား 
v ေခ်ာင္းမြန(္၅)ေက်းရြာတြင္ ရြာသားမ်ားAား ယုဇနဆီA ုန္းကုမၸဏီမွ တရားစြဲ 

ဆိုမဳွတြင္ ရြာသားမ်ားဖက္မAွမွဳလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး AမႈAႏိုင္ရျခင္း 
v Surisuban ကုမၸဏီ၏တရားစြဲဆိုမွဳမ်ားတြင္လည္း ႐ြာသားမ်ား ေျမယာ 

ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ႔ျခင္း။ 
v MSPP, Asia ကုမၸဏီမ်ားမွ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေျမယာAတြင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ 

ေလွ်ာက္ထားမွဳတြင္ နစ္နာသူရြာသားမ်ားAတြက္ UပေဒAၾကံဉာဏ္မ်ား 
ေပးျခင္း၊ AစိုးရAား Advocacy လုပ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ႔။  

v သက္ငယ္မုဒိန္းမွဳမ်ားႏွင့္ Aမ်ိဳးသမီးAမွဳမ်ားတြင္လည္း နစ္နာသူမ်ားဖက္မွ 
ေန၍ Aခမဲ႔Aမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ကာ ရာႏွဳန္းျပည့္ ေAာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိျခင္း   
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ေတာင္ပိုင္းလူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAဖြဲ႔ 
 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပန္းတိုင္ 
v သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သာယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ 

လက္ေတြ႔AစီAမံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေရးဆြဲ AေကာငA္ထည္ေဖာ္ၾကမည့္ 
လူငယ္မ်ား၏ ေတြးေခၚေျမႇာ္ျမင္မႈႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္မားေစရန္။ 

 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္လမ္းစU ္ 
v လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၌ရွိေသာAရင္းAျမစ္မ်ား၊ Aျခားရ႐ွိႏိုင္ေသာ Aရင္း 

Aျမစ/္Aင္Aားမ်ားျဖင့္ ေဒသAတြင္း ႀကဳံေတြ႔ရသည့္ Aခက္Aခဲ/ျပႆနာ 
မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင္A့တူပူးေပါင္း၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ 
ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုရရွိေစရန္။ 

 
ကြၽန္ုပ္တို႔U ီးတည္ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား 
v ဌာနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေက်းလက္လူထုမ်ားသည္ စနစ္တက်စုစည္းမႈျဖင့္ 

၎တို႔၏ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လာေစျခင္း 
v ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစျခင္းႏွင့္ ရပ္႐ြာဖြံ႔ၿဖိဳး 

ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Aဓိကေနရာမွ ပါဝင္ေစျခင္း 
v သဘာဝAရင္းAျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန႔္ခြဲ 

ျခင္းစနစ္မ်ားAတြင္း ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ စနစ္တက်လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

v ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆုံးရႈံးသြားေသာ Aခြင့္Aေရးမ်ားAတြက္ 
ျပန္လည္ကုစားမႈရ႐ွိေစျခင္း၊ ရိုးရာဓေလ့ႏွင့္ ယU ္ေက်းမႈAစU ္Aလာမ်ားကို 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း 

 

ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္ 
 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးAတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ သတၱဳမိုင္းတူးေဖာ္ျခင္း၊ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ဆီA ုန္းAပါAဝင္ သစ္ေတာAေျပာင္႐ွင္းစနစ္မ်ားျဖင့္ စက္မႈသီးႏွံ 
မ်ားAား တြန္းAားေပးျခင္း၊ AဆိုျပဳAမ်ဳိးသား Uယ်ာU ္ထူေထာင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ႐ွိသည့္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း 
ကာလတြင္တရစပ္ႀကံဳေတြ႔လာရပါသည္။ ၎စီမံကိန္းမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ 
ေရးေခါင္းစU ္မ်ားကို ကိုင္စြဲAသံုးျပဳလ်က္႐ွိေသာ္လည္း Aမွန္တကယ္တြင္ 
သစ္ေတာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို ပ်က္စီးျပဳန္းတီးေစျခင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္း 
သားAခြင့္Aေရးမ်ားခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းႏွင့္ ေဒသေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာ 
ဓေလ့မ်ားတည္႐ွိမႈ/က်င့္သံုးမႈမ်ားAား ၿခိမ္းေျခာက္ေနလ်က္႐ွိသည္။ 
 
ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတAရင္း 
Aျမစ္မ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ရိုးရာAစU ္AလာAရ စီမံခန႔္ခြဲလ်က္ရွိသည္။ 
ေတာင္ပိုင္းလူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAဖြဲ႔ (Southern Youth Development Organiza-
tion) သည္ ေက်း႐ြာလူထAုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသား Aခြင့္Aေရးမ်ား 
ကာကြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ လူငယ္မ်ား၏Aရည္Aေသြးျမႇင့္တင္မႈက႑Aတြက္ 
ေဒသေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရးမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ 
႐ွိသည္။ 
 
 

  



SRJS ျမန္မာ |  79 

Tenasserim River and Indigenous Peoples’ Network 
 
TRIP NET သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးAတြင္း႐ွိ သစ္ေတာမ်ားကို Aမွီျပဳ 
ေနထိုင္လ်က္႐ွိၾကသည့္ ကရင္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သစ္ေတာႏွင့္ သယံ 
ဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားAား မွတ္တမ္းျပဳျခင္း၊ တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ၎တို႔၏ 
Aခြင့္Aေရးမ်ားAား ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈAတြက္ 
တိုက္တြန္းAားေပးျခင္းမ်ားAတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ တနသၤာရီတိုင္း 
Aတြင္း႐ွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ 
Aျပင ္သယံဇာတထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ခဲမျဖဴ၊ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ေ႐ႊ) ႏွင့္ 
တစ္မ်ဳိးတည္းသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ဆီA ုန္းႏွင့္ ရာဘာ) ၏ ျပႆနာ 
မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရသည္။ ထို႔Aျပင ္ Aစိုးရႏႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာAဖြဲ႔Aစည္း 
မ်ား၏ တြန္းAားေပးေဆာင္႐ြက္သည့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ကလည္း ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမ 
Aခြင့္Aေရးမ်ားကို ထိခိုက္ေစလ်က္႐ွိသည္။ 
 
ရပ္႐ြာလူထု ၆-ခုႏွင့္ Aတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္သည့္ TRIP NET ၏ လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ လူထုAေျချပဳ ဇီဝမ်ဳိးကြဲသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမAသံုး 
ခ်မႈႏွင့္ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေျမပံုေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္း၊ လူထုထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္ေတာမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ သြင္းAားစုနည္း၍ Aထြက္တိုးသည့္ ေဂဟ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မ်ားကို Aားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၊ မ်ဳိးေစ့ဘဏ္ထူေထာင္ျခင္းမ်ား 
ပါဝင္သည္။ ကရင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမAခြင့္Aေရးမ်ားကို AသိAမွတ္ျပဳမည့္ 
မူဝါဒ၊ Uပေဒမ်ားေပၚေပါက္လာေရးAတြက္ ေဒသႏၲရလုပ္ငန္းမ်ားကို Aမ်ဳိးသား 
Aဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးသည့္ ခ်U ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ နယ္ေျမႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ကိစၥ 
မ်ားတြင္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ေစပါသည္။ 
 
ျမန္မာေျမUပေဒAသစ္ေရးဆြဲေရးAတြက္ လိုAပ္လ်က္႐ွိသည့္ Aမ်ဳိးသားAဆင့္ 
ဌာနမ်ားAၾကားမူဝါဒညွိႏိႈင္းေရးလုပ္ငန္းစU ္Aတြက္ ကရင္ဓေလ့ထံုးတမ္းစU ္လာ 
သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ Aခ်က္Aလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရနA္တြက္ ၂ဝ၁၈-

ခုႏွစ္တြင္ TRIP NET Aား ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္း႐ွိခဲ့သည္။ TRIP NET သည္ လ်င္ျမန္စြာ 
ေျပာင္းလဲလ်က္႐ွိၿပီး ေသခ်ာမႈနည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံေရးAေျခAေနတြင္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ လက္႐ွိတြင္ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ျဖင့္ တည္ၿငိမ္ 
လ်က္႐ွိေနသည့္ ျမန္မာ့Aေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းသည္ ၁၉၄ဝ-ခုႏွစ္မ်ားတဝိုက္မွ စတင္ 
ခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရာေနရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားAတြက္ ေျမသယံဇာတစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈAပါAဝင္ ဖက္ဒရယ္ 
စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈေဖာ္ေဆာင္ေရးက Aဓိကက်လ်က္႐ွိသည္။ ကာလ႐ွည္ၾကာ ျဖစ္ပြား 
ခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး၊ လက္႐ွိႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားAတြင္း 
ေဒသခံလူထုမ်ား၏ Aက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခံရသည္A့ေျခAေနမ်ား 
ႀကံဳေတြ႔ရသည့္Aတြက္ မိတ္ဘက္ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားAား 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ၎တို႔၏Aခြင့္Aေရးမ်ားAတြက္ ရပ္တည္လာႏိုင္စြမ္း႐ွိေစျခင္း 
တို႔Aတြက္ TRIP NET က ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ 
 
လက္႐ွAိခ်ိန္တြင္ TRIP NET ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာေဒသမ်ား႐ွိ သစ္ေတာႏွင့္ 
သဘာဝသယံဇာတမ်ားAား ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားAတြင္းမွ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ 
႐ွိေနသည္ (ျမန္မာ့Uပေဒ၊ မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ Aေလ့Aထမ်ားတြင္မူ Aဆိုပါ စနစ္ 
မ်ားAား AသိAမွတ္ျပဳထားျခင္းမ႐ွိေသးပါ)။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ စနစ္ 
မ်ားAား တရားဝင္ျဖစ္လာေစရန္၊ ၎တို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္က်င့္သံုးမႈပံုစံမ်ားAား 
Uပေဒမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU ္မ်ားAတြင္း 
ထည့္သြင္းစU ္းစားႏိုင္ရန္ Aလြန္Aေရးႀကီးလ်က္႐ွိသည္။ 
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Dawei Development Association  
 
Dawei Development Association (DDA) သည္ Aက်ဳိးAျမတ္မယူေသာ 
Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းAျဖစ္ ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းျဖစ္သည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး႐ွိ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ Aေျခစိုက္ 
ပါသည္။ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စည္း႐ံုးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္ 
တြန္းAားေပးျခင္းႏွင့္ ကဲမ္ပိန္းမ်ား၊ သုေတသနမ်ား၊ လူငယ္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္ 
တင္ျခင္းမ်ား၊ ေျမႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္Aေရးကိစၥမ်ား၊ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈ 
ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ တာဝနခ္ံမႈျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ေကာင္းမြန္ေသာ သယံဇာတစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားAတြက္ ရပ္႐ြာ 
လူထုမ်ား၊ Aစိုးရဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာA ဲန္ဂ်ီA ိုAဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ 
 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္။ တရားမွ်တ၍ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းျမွင့္ေသာလူမႈAသိုက္Aဝန္း 
 
လုပ္ငန္းစU ္။ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား Aားေကာင္းေစျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ား၊ 
ဓေလ့မ်ားႏွင့္ လူထုပါဝင္ခြင့္မ်ား ျမငွ့္တင္ျခင္း၊ ေထာက္ကူပံ့ပိုးမႈ႐ွိေသာရပ္ဝန္း 
ျဖစ္ေစျခင္း (ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးျခင္း)။ 
 
ပန္းတိုင္။  ေကာင္းမြန္ေသာသယံဇာတစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးတို႔Aတြက္ ထိေရာက္မႈ႐ွိေသာ လူထုပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ 
ေထာက္ကူပံ့ပိုးမႈ႐ွိေသာရပ္ဝန္းျဖစ္လာေရး။ 
 
 
 
 

DDA ၏ မဟာဗ်ဴဟာ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ-၂။ Aဓိကပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ား 
ေAာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားသည္ DDA, TRIP NET, SY, GN ႏွင့္ MLN တစ္ဖြဲ႔(သို႔)တစ္ဖြဲ႔ထက္ပို၍ ပူးေပါင္းထုတ္ေဝသည့္ Aစီရင္ခံစာမ်ားျဖစ္သည္။ SRJS စီမံကိန္း 
ကာလAတြင္း ေတြ႔႐ွိရသည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ Aဆိုပါ Aစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား႐ွိေသာ္လည္း SRJS ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ျပဳလုပ္သည္ဟု မွတ္ယူရန္မလိုပါ။ 
 
v We Will Manage Our Own Natural Resources: Karen Indigenous People in Kamoethway Demonstrate the Importance of Local Solutions and 

Community–Driven Conservation. TRIP NET & RKIPN (2016). https://www.burmapartnership.org/wp-content/uploads/2016/03/Book_We-Will-
Manage-Our-Own-Natural-Resources.pdf  

v Green Desert: Communities in Tanintharyi renounce the MSPP Oil Palm Concession (2016) 
Tarkapaw, TRIP NET, Southern Youth, Candle Light, Khaing Myae Thitsar, Myeik Lawyer Network and Dawei Development Association. 
https://eia-international.org/wp-content/uploads/Green-Desert-FINAL.pdf 

v Behind Oil-Palm: Consequences of International Investment in Oil Palm Plantations 
ALARM, SY, MLN, Future Light, Green Network, Candle Light (2018)  
https://eia-international.org/wp-content/uploads/Behind-the-Oil-Palm.pdf 

v Our Forest, Our Life: Protected Areas in Tanintharyi Region Must Respect the Rights of Indigenous Peoples 
Conservation Alliance of Tanawthari (CAT) - TRIP NET, CSLD, TKP, CL, SY, KESAN & TN (2018) 
https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2018/07/Our-Forest-Our-Life-BURMA.pdf. 

v Blocking A Bloodline: Communities along the Tanintharyi River Fear the Impacts of Large-Scale Dams 
Southern Youth (2019). https://progressivevoicemyanmar.org/2019/08/09/blocking-a-bloodline-communities-along-the-tanintharyi-river-fear-the-
impacts-of-large-scale-dams/ 

v Beyond the River: Overcoming Challenges with Indigenous Ecological Knowledge 
TRIP NET (2019). https://progressivevoicemyanmar.org/2019/08/09/beyond-the-river-overcoming-challenges-with-indigenous-ecological-
knowledge/ 

v Tanawthari Landscape of Life: A Grassroots Alternative to Top-Down Conservation in Tanintharyi Region 
Candle Light, Southern Youth & Tarkapaw Youth Group (on Conservation Alliance of Tanawthariy) (2020) 
https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2020/05/Tanawthari-Landscape-of-Life-A-grassroots-alternative-to-top-down-conservation-
in-Tanintharyi-Region.pdf 
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ေနာက္ဆက္တြဲ-၃။ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ကိုးကားခ်က္မ်ား 
Aထက္မွေAာက္သို႔ တြန္းAားေပးေဆာင္႐ြက္သည့္ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းမ်ားAေပၚ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား 
 
v ICCA Consortium (13 July 2018), “Burma/Myanmar – Stop the Ridge to Reef project”, 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/2018/07/13/stop-the-ridge-to-reef-project-in-burma-myanmar/ 
v Conservation Alliance Tanawthari (CAT) (16 July 2018), “Global Environment Facility conservation project in Myanmar violates indigenous rights”, 

Press Release posted by Progressive Voice, 
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2018/07/CAT-GEF-Press-Release-English.pdf 

v Chris Lang (18 July 2018), “If the national park comes, how will we survive?” Karen indigenous peoples make formal complaint to the Global 
Environment Facility about the Ridge to Reef conservation project in Myanmar. 
https://medium.com/conservationwatch/if-the-national-park-comes-how-will-we-survive-e660c46968a 

v Rina Chandran (6 August 2018), “Myanmar's indigenous people fight 'fortress' conservation”. [Reuters] 
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-landrights-environment-idUSKBN1KR00G  

v Joshua Caroll (2 Nov 2018), “Displaced villagers in Myanmar at odds with UK charity over land conservation - Karen people in Tanintharyi region 
fear project to protect 800,000-acre area will cut them off from ancestral lands”. [The Guardian] 
https://www.theguardian.com/global-development/2018/nov/02/displaced-villagers-myanmar-at-odds-with-uk-charity-over-land-conservation-
tanintharyi 

v Conservation Alliance Tanawthari and Accountability Counsel (24 July 2019), “UN Watchdog Visits Myanmar to Investigate Conservation Project 
Jeopardizing Indigenous Peoples Rights”. Press Release uploaded by KESAN, 
https://kesan.asia/for-immediate-release-un-watchdog-visits-myanmar-to-investigate-conservation-project-jeopardizing-indigenous-peoples-
rights/ 

v Kyaw Soe Htet (9 August 2019), “UN team meets locals to discuss issues with Tanintharyi conservation project”. [Myanmar TIMES] 
https://www.mmtimes.com/news/un-team-meets-locals-discuss-issues-tanintharyi-conservation-project.html 

v Anirudha Nagar (20 August 2019), “Indigenous Communities in Myanmar Take Action Against Top-Down Conservation - Why the Karen people are 
fighting against the $21 million UNDP “Ridge to Reef” project”. [The Diplomat] 
https://thediplomat.com/2019/08/indigenous-communities-in-myanmar-take-action-against-top-down-conservation/ 

v Conservation Alliance Tanawthari (21 May 2020), “Tanawthari Landscape of Life”. [YouTube] 
https://www.youtube.com/watch?v=Oz9PsKlTcsA&feature=emb_logo 
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v Conservation Alliance Tanawthari and Accountability Counsel (22 May 2020), “Karen Indigenous groups launch their conservation vision for 
Myanmar’s Tanintharyi Region, rejecting the harmful ‘Ridge to Reef’ Project”. Joint Statement. 
https://www.accountabilitycounsel.org/2020/05/karen-indigenous-groups-launch-their-conservation-vision-for-myanmars-tanintharyi-region-
rejecting-the-harmful-ridge-to-reef-project/ 

v Chris Lang (22 May 2020), “Tanawthari Landscape of Life: Indigenous communities in Myanmar propose alternative to top-down conservation”. 
[REDD-Monitor] 
https://redd-monitor.org/2020/05/22/tanawthari-landscape-of-life-indigenous-communities-in-myanmar-propose-alternative-to-top-down-
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မ်ားက ၎တို႔၏ေျမ၊ သစ္ေတာ၊ ဇီဝAမ်ဳိးစံုလင္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္၊ စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ Aဓိကက်သူမ်ားျဖစ္ၿပီး Aျခားသူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ 
ဖိတ္ေခၚႏိုင္သည္A့ျပင ္၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ပံုစံမ်ားAား ပံ့ပိုးေထာက္ကူေပးရန္ AကူAညီေတာင္းခံႏိုင္သည္။ 

19 John Patrick Baskett (January 2016), “Myanmar Oil Palm Plantations: A productivity & sustainability review” – [p-52], Report of Fauna & Flora 
International (FFI), http://www.supplychainge.org/fileadmin/reporters/all_files/Myanmar-Oil-Palm-Plantations-productivity-and-sustainability-review-
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Tarkapaw, TRIP NET, Southern Youth, Candle Light, Khaing Myae Thitsar, Myeik Lawyer Network and Dawei Development Association. 
https://eia-international.org/wp-content/uploads/Green-Desert-FINAL.pdf  
45 MSPP location: https://ejatlas.org/conflict/mspp-oil-palm-plantation-tanintharyi-region-myanmar  
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47 Joint Monitoring Committee (JMC) သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးAပစA္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) AေကာငA္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ယႏၲရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပထမ 

ယႏၲရားတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ေျမယာAေရးမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ UPDJC ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယယႏၲရားမွာ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ 
Aရပ္သားထိခိုက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရနA္တြက္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ျဖစ္သည္။ JMC ကို ျပည္ေထာင္စုAဆင့္၊ တိုင္း/ျပည္နယ္Aဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရ 
Aဆင့္ - Aလိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ 

48 ပထမAႀကိမ္ေလ်ာ္ေၾကးကို တစ္Eက ၃ဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၈၉.၇၈ EကAတြက္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၂၆,၉၃၄,ဝဝဝ ေပးေလ်ာ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယAႀကိမ္တြင္ တစ္Eက ၇ဝ,ဝဝဝ 
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the protests over stopping the war, several civil society members were arrested’. (Page-32, 33) “The Role of CSOs in the Myanmar Peace 
Process” – research report of EMReF & IPTI (21 January 2019). https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2nd-edit-
the_role_of_csos_in_the_myanmar_peace_process-english_0.pdf  

57 Athan (March 2020), “A Chance to Fix in Time” - Analysis of Freedom of Expression in Four Years Under the Current Government. Research Report 
of Athan – Freedom of Expression Activist Organization. https://crd.org/wp-content/uploads/2020/09/Eng-A-Chance-to-Fix-in-Time.pdf  

58 Open Development Myanmar (11 February 2020), “Forest Policy & Administration”. https://opendevelopmentmyanmar.net/topics/forest-policy-and-
administration/  

59 CSR is demanded vaguely without specific policy or known notifications although “the Union Minister for Investment and Foreign Economic 
Relations mentioned that the businesses accredited by Myanmar Investment Commission spend 2% of the net profit for CSR; “ appeared in an 
article from MIR. (16 July 2020). http://miradio.com.mm/news/pyithu-hluttaw’s-discussion-about-csr-myanmar  

60 ေျမလြတ္/လပ/္႐ိုင္းနည္းUပေဒ ပုဒ္မ-၄၅(က)Aရ “. . . ၄-ႏွစ္Aတြင္း စီမံကိန္းAေကာငA္ထည္ေဖာ္ရမည္၊ ပထမႏွစ္တြင္ ၁၅%၊ ဒုတိယႏွစ္တြင္ ၃ဝ%၊ တတိယႏွစ္တြင္ 
၃ဝ% ႏွင္ ့ေလးႏွစ္ေျမာက္တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးရမည္ . . ” ဟုျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ၿပီးေျမာက္မႈAား မည္သို႔တိုင္းတာမည္ဆိုသည္ကို (ေျမ႐ွင္းလင္းမႈ/ Aပင ္
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စိုက္ပ်ဳိးၿပီးစီးမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္ မည္သည္ကိAုေျခခံထားသည္ကို) ႐ွင္းလင္းစြာမသိ႐ွိပါ။ ထို႔Aျပင ္Aေရးယူေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ခြင့္ျပဳခ်က္AလံုးစံုAား႐ုတ္သိမ္းမည္၊ 
သို႔မဟုတ္ Aပင္မစိုက္ထားသည့္ ေျမကိုသာ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းမည္ဆိုသည္ကိုလည္း ႐ွင္းလင္းစြာမသိရပါ။ 

61 Zaw Htet Aung (2018), “Pro-Business Circles vs. Individual & Civil Rights – A perspective on land rights in Myanmar.” Paper presented on 13th 
International Burma Studies Conference. Abstract on page-12: https://13ibsc2018.weebly.com/abstracts.html  

62 Ei Ei Toe Lwin (11 June 2018), “Sidelining CSOs is not the right path”. [the Myanmar Times]. https://www.mmtimes.com/news/sidelining-csos-not-
right-path.html  

63 SRJS CCA ရန္ပံုေငြမွ ေAာက္ပါကိစၥမ်ားAား ခြင့္ျပဳေပးထားသည္ - 
i. A ြန္လိုင္းဆက္သြယ္ေရး၊ A ိမ္မွAလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား (လက္႐ွိဘတ္ဂ်ကA္တြင္း မပါဝင္ပါက) 
ii. တဆင့္ခံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ Aရပ္ဘက္/ရပ္႐ြာAေျချပဳ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင္ ့ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ A ြန္လိုင္းဆက္သြယ္ေရး 
iii. AသြားAလာကန္႔သတ္ထားသည့္ကာလAတြင္း Uပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားAား ေစာင့္ၾကည့္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္လုပ္ငန္းမ်ား (Uပမာ - ေစာင့္ၾကည့္ေရး 

နည္းလမ္းမ်ား၊ app မ်ား၊ ကဲမ္ပိန္းမ်ား၊ UပေဒAေထာကA္ကူမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္Aေရးတက္ႂကြလႈပ္႐ွားသူမ်ားAတြက္ ထပ္ေဆာင္းပံ့ပိုးမႈမ်ား) 
iv. စီမံကိန္းေဒသမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတြင္းမိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားAတြင္း Aရပ္ဘက္လႈပ္႐ွားမႈမူေဘာင္ကိုထိခိုက္လာေစမည့္ (ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 

ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ) AေျခAေနမ်ားAတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ တြန္းAားေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
v. ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာစနစ္မ်ားထူေထာင္ျခင္း၊ ျပန္လည္စိမ္းလန္းေစျခင္း၊ ေရ႐ွည္တည္တံ့ၿပီး ရာသUီတုေျပာင္းလဲမႈAေပၚ Aက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ႐ွိေစသည့္ စီးပြား 

ေရး၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ေရ႐ွည္တည္တံ့သည့္ ေဂဟစနစ္ကာကြယ္ေရး Aသက္ေမြးမႈမ်ားAတြက္ ခ်ိတ္ဆက္တြန္းAားေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ား 
vi. ကိုဗစ္ဒဏ္ထိခိုက္ရသည့္ စီမံကိန္းေဒသမ်ား႐ွိ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏Aခြင့္Aေရးမ်ားAား ကာကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား 
vii. မိတ္ဘက္ရပ္႐ြာလူထုမ်ားAတြင္း ကို႐ိုနာဆိုင္ရာ Aသိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ သစ္ေတာ/သား႐ိုင္း/ျမစ္ေခ်ာင္း/သယံဇာတမ်ားAေပၚ ကို႐ိုနာ၏ 

ျဖစ္ႏိုင္သည္A့က်ဳိးသက္ေရာက္မ်ားAတြက္ Aသိပညာေပးျခင္းမ်ား 
viii. မိတ္ဘက္Aဖြဲ႔မ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ Aႏၲရာယ္ျမင့္သည့္ရပ္႐ြာလူထုမ်ားAတြက္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား (Uပမာ - ႏွာေခါင္းစည္း၊ လက္သန္႔ေဆး၊ လက္A ိတ္ 

စသျဖင့္) 
ix. ဒီဂ်စ္တယ္လံုၿခံဳေရးတိုးျမႇင့္ျခင္း 
x. စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာေဒသမ်ား႐ွိ မိတ္ဘက္ရပ္႐ြာလူထုမ်ားAတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကာလတို/Aေရးေပၚပံ့ပိုးမႈAျဖစ ္

ေဒသ(region) တစ္ခုခ်င္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္း CCA ရန္ပံုေငြ၏ Aမ်ားဆံုး ၁ဝ% ကို ခ်န္ထားႏိုင္သည္။ 
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