ဆယ္ စႏ
ု ွ စႏ
္ ွ င့္ ခ်ီေ သာစစ္ ပဲြ မ်ားႏွ င့္
သဘာ၀သယံ ဇာတမ်ားကို ေရတို
အျမင္ျ ဖင့္ တးူ ေဖာ္ ထု တ္ ယူ ၾ ကျခင္း
ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိင
္ု င
္ ၏
ံ ေရစီးရာလမ္း
ေၾကာင္းမ်ားႏွငေ
့္ ျမမ်ားပ်က္စးီ ျခင္း၊
သစ္ေတာမ်ား ခုတ္လဲွခံရျခင္း၊ ေျမ
လွနတ
္ းူ ထုတခ
္ ရ
ံ ျခင္း၊ ေရလႊမး္ မိးု ျခင္း၊
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းျခင္း
မ်ားကိျု ဖစ္ေစသည္။ သဘာ၀အရင္း
အျမစ္ၾကြယ္၀ေသာ တိုငး္ ရင္းသား
ျပည္ န ယ္ မ်ားမွာ သဘာ၀ပတ္ ၀ န္း
က် င္ ပ် က္ စီး မႈ ဒ ဏ္ ကို ခံ စားေ န ရ
သည္။ သူတဘ
႔ုိ ၀ရပ္တည္ေရး၊ ႏိင
ု င
္ ံ
အေရးႏွင့္ အနာဂါတ္မ်ားကိုပါ ၿခိမး္
ေျခာက္ခေ
ံ နရသည္။ ဆက္လက္ျဖစ္
ပြားေနေသာလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ
မ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ေ ပါင္း မ်ားစြာ
အိးု မဲ့ အိမ္မ့ဲ ျဖစ္ရသည္။ တိုငး္ ရင္း
သား မ်ား အေျ ခ ခံေ တာ င္း ဆို ခ် က္
ျဖစ္သည့္ကုိယ္ပုိငျ္ ပဌါန္းခြင့္မာွ ႏိုင္ငံ
ေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈမရွေ
ိ သာေၾကာင့္
လစ္လ်ွ ဴရႈ႕ခံေနရသည္။
ခ်ဳ ပ္ ကို င္ေ သာ ဗ ဟို အ စိးု ရ သ ည္
၂၀၀၈ ဖြဲ ႕ စည္း အု ပ္ ခ်ဳပ္ ပုံ အေျခခံ
ဥပေဒအရ သဘာ၀အရင္း အျမစ္
မ်ားကို ပိုင္ဆုင
ိ ္ခြင္႔၊ ထိနး္ ခ်ဳပ္ခြငႏ
့္ ွင့္
စီမံခန္႔ခဲြခြင့္အာဏာရွိသည္။ လူထု
အေနျဖင့္ ဘ၀ဖြံ ႕ ၿဖိဳးတိးု တက္ေ ရး
အတြက္ ေျပာဆိုပုိင္ခြင့္ပါ တားဆီး
ခံေနရသည္။ စစ္တပ္ႏင
ွ ့္ ဗဟိအ
ု စိးု ရ
က ဘ႑ာေငြအေျမာက္အမ်ား ရယူ
ေနခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ေဒသခံလထ
ူ မ
ု ာွ အက်ိဳး
မခံစားရေပ။
အေျဖ ?

သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္္

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ွာ့ခ်ေသာ သဘာဝရင္းျမစ္အေမြအႏွစ္ ခြဲေဝစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလမ္းျပေျမပံု
အခ်ိန္အေရးပါမႈႏွင့္၊ တစ္ဆင့္ခ်င္း
လု ပ္ ရ ပ္ မ်ား ၏ အ က်ိဳး ဆ က္ တို ႔
သည္ ေရရွည္ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးအတြက္
အားေကာင္းေစသည္ သာမက ေရ
ရွညစ
္ းီ ပြားေရးဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈကပ
ုိ ါအေထာက္
အကူျပဳပါလိမမ
့္ ည္။
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ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား

ထိခိုက္ခံရသည့္ ျပည္သူမ်ားမွာ စီမံကိန္းမ်ားကို တားဆီးခြင့္ (သို႔) သေဘာတူခြင္႔ မရရွိေပ။
သစ္ေတာ

ျမန္မာျပည္သည္ ကမၻာတြင္ သစ္ခတ
ု လ
္ မ
ွဲ ႈ အျမင္ဆ
့ ံုး ႏိင
ု င
္ တ
ံ ခုျဖစ္ေသာ္လည္း
ေဒသခံ ၀န္ႀကီးမ်ားက တားဆီးႏိင
ု ္ေသာ အာဏာ မရွိေပ။ သစ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ခ
္ င
ြ က
့္ ို
ျမန္မာ့ ဦးပိုင္လီမီတက္ ႏွင့္ ခရိုနီ ကုမၼဏီမ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ေျမယာ
ထိန္းသိမ္းသည့္ နယ္ေျမတြင္ ေျမငွါးခ်ထားျခင္းကို က်င့္သံုးလုပ္ကိုင္သည္။

ေျမယာ

ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းကို ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလုပ္ေနသည္္။ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးသည့္
ဥပေဒ မရွိေပ။ လက္ငုတ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္လယ္ကို အသိအမွတ္မျပဳေပ။
လက္ရွိ မစိက
ု ပ
္ ်ိဳးပါက ျပည္ေထာင္စအ
ု ဆင့္ေနျဖင့္ ေျမလြတ၊္ ေျမလပ္၊ ေျမရိင
ု ္း
ဟု သတ္မွတ္ကာ ေျမယာထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ အရသိမ္းယူႏိုင္သည္။

ေရ

ဗဟိုအစိုးရက ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္ ေရကာတာႀကီး ၅၀ ေဆာက္ရန္စီမံ
ေနသည္။ မီဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ မွ ၄၅၀၀၀ အထိထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေရကာတာမ်ား
ျဖစ္သည္။ ထိုေရကာတာတိက
႔ု တိင
ု ္းရင္းသားနယ္ေျမရွိ လယ္ေျမမ်ားကိုေရနစ္
ျမဳပ္ေစၿပီး အိုးအိမ္မ်ားဆံုးရႈံးရသည္။ ရရွိမည့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အမ်ားစုမွာ
ႏိုင္ငံျခား ကိုေရာင္းစားရန္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရ အေနျဖင့္ မီဂၢါ၀ပ္ ၃၀
ထက္ပို ႀကီးေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစက္ရက
ံု ို ဆံုးျဖတ္ပင
ို ခ
္ င
ြ ့္ အာဏာ မရွိေပ။

ေက်ာက္မီးေသြး

က်န္းမာေရးႏွင့္ ရာသီဥတုကို ထိခက
ို ္ႏင
ို သ
္ ည္တ
့ င
ို ္ အမ်ိဳးသား စြမ္းအင္ ဌာနက
၁၅ ႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးမွ လွ်ပ္စစ္ ၂၈% တိုးထုတ္ရန္ရည္မွန္းထား
သည္။ ဗဟိုအစိုးရသည္သာ ေထာက္ခံျခင္း ကန္႔ကြက္ျခင္းလုပ္ႏိုင္သည္။

ေက်ာက္စိမ္း

စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရက ၂၀၁၄ ခု တစ္ႏွစ္အတြင္း
မွာပင္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းမွ ခန္မ
႔ န
ွ ္းေျခ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလယ
ီ ံ ဘ႑ာေငြရရွၾိ ကသည္။
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းအမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ လိုင္စင္
ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေရာင္းျခင္း၊ ကုနသ
္ ယ
ြ ္ျခင္းတိက
႔ု ို ျပည္ေထာင္စမ
ု ွ ခ်ဳပ္ကင
ို သ
္ ည္။

ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕

ျမန္မာျပည္မွ ထြက္သည့္ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕၈၀% ကို ျပည္ပပို႔သည္။ ေဒၚလာ
ဘီလယ
ီ ခ
ံ ်ီရသည့္ ဘ႑ာေငြကို မည္သစ
႔ို မ
ီ သ
ံ ည္မသိရ၊ မ်က္ကယ
ြ ္ျပဳေနသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ရွိေသာ ေရႊဂါတ္စ္မွာ ၀င္ေငြမ်ားစြာ ရေနေသာ္လည္း
ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဒုတိယ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
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ဗဟိုကထိန္းခ်ဳပ္သည့္အာဏာ တည္ေဆာက္ပံုမ်ား
မည္သူက ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မည္သူက အက်ိဳးခံစားမည္ကို ကန္႔သတ္ျခင္း

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ေတာင္းဆိုေသာ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌါန္းခြင့္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနသည္။ အားလံုးေသာ သဘာ၀အရင္းအ
ျမစ္၏ အဓိက ဘ႑ာေငြႏွင့္ အားလံုးေသာ သဘာ၀ အရင္း အျမစ္ကိုျပည္
ေထာင္စုအဆင့္မွ ထိန္းခ်ဳပ္သည္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို
အနည္း အက်ဥ္း မွ်သာေပးၿပီး ဥပေဒျဖင့္ ကန္သ
႔ တ္ထားသည္။ ေဒသအဆင့္
ေရြးခ်ယ္ခံ၀န္ႀကီးမ်ားဌာနအတြက္ ခြင့္ျပဳ မထားေပ။
စစ္တပ္သည္ ဥပေဒျပဳ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာ ၂၅% ယူထားၿပီး
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာ ၂၅% ယူထားသည္။ ျပည္ထဲေရး
ႏွ င့္ နယ္ စ ပ္ေ ရးရာ၀န္ ႀ ကီး ဌါနမ်ားကို စစ္ တ ပ္ ကို ယ္ ပို င္ စီး ပြြါးေရးအတြ က္
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားကာ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ဗီတိုအာဏာႏွင့္ ပယ္ခ်ႏိုင္သည္။
အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျပင္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည့္ ဌါနအားလံုးတို႕သည္
အျပစ္ရွိပါက အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္သည္။
ျမန္မာအရင္းအႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မစ္ရွင္ကို အရင္းအႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံခ်က္မ်ားအ
တြက္ လံုး၀ အာဏာေပးထားကာ လႊတ္ေတာ္က အကန္႔အသတ္ျဖင့္ထိန္း
ေက်ာင္းျခင္း ကို သာလု ပ္ေ ဆာင္ ရ သည္ ။ အရင္း အႏွီးျမဳပ္ နွံ မႈ အ တြ က္
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းတို႔ ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ မူေဘာင္မရွိေပ။၂၀၁၆
ခုႏစ
ွ ္ အရင္းအႏွီးျမဳပ္ႏမ
ွံ ႈ ဥပေဒတြင္ ႏိင
ု င
္ ံျခားသားမ်ားကို အႏွစ္ ၅၀ သိမ
႔ု ဟုတ္
ထိထ
ု က္ပ၍
ုိ ေတာေခါင္သည္ေ
့ ဒသမ်ားတြငအ
္ ငွါးခ်ႏိင
ု သ
္ ည္ ဟု ခြငျ္ ပ
့ ဳထားသည္။
စြမ္းအင္ မူ၀ါဒကို ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ ကုမၼဏီတို႕ထံမွ
လာသည္ ။ လူ ႕ အဖြဲ ႕ အစည္း စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲေ ရး၊ ေက်းလက္ ေဒသမီး ရရွိေ ရး
မဟုတဘ
္ ဲ အစိုးရ ဘ႑ာေငြရရွိေရးကို ဦးစားေပးလွ်က္ ဗဟိမ
ု ွ ခ်ဳပ္ကင
ို ္ေရးႏွင့္
ျပည္ပေရာင္းေရးကို လုပ္ေဆာင္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံသည့္ စီးပြါးေရး
အေပၚ စက္မႈ လက္မႈ ထြန္းကားေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ေရေျမကို
ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စမ
ီ က
ံ န
ိ ္းတိသ
႔ု ည္ တိင
ု ္းရင္းသားေဒသမ်ား
တြင္ အဓိကရွိေနေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ထြက္ရွိသည့္လွ်ပ္စစ္
စြမ္းအင္အားလံုး၏ ၁၀ % ေလာက္သာ သံုးစြဲၾကရသည္။ ၆၅% အထက္
စြမ္းအင္တမ
႔ို ွာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားသိ႔ု ပိ႔ေ
ု ဆာင္ရာတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း ျဖစ္ႏင
ို သ
္ ည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄.၅% သာရွိၿပီး
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေက်းလက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၁၃၆၀၂ ဦးတြင္ ၂၉ ဦးသာ ရွိသျဖင့္
ေယာက္်ားႀကီးစိုးသည့္ စနစ္ျဖစ္ေနသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ အဆံုးအျဖတ္
ေပးရာတြင္ ေက်းလက္အေျချပဳ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အမ်ားအားျဖင့္ ကိုယ္စား
မျပဳႏိင
ု ၾ္ ကေပ။ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ စီမက
ံ န
ိ ္းမ်ား၏ ထိခက
ို မ
္ က
ႈ ို အမ်ိဳးသမီး
မ်ား မရွင္းျပႏိုင္ၾကေပ။

ok - Burmese BEWG briefer.indd 3

10/10/2017 11:37:13 AM

ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျချပဳ အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို
အျပည့္အဝခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးသည္႔ သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လမ္းျပေျမပံု
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ေျပာင္းလဲမႈကို ျပည္သူမ်ာက ေတာင္းဆိုၾကသည္

ၾကားကာလ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္မထိုးႏိုင္မီ အျမန္လုပ္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား

ေဒသခံတို႔ အာဏာပိုရေရး
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထုတယ
္ သ
ူ ည္စ
့ မ
ီ က
ံ န
ိ ္းႀကီးမ်ားက ႏိင
ု င
္ တ
ံ စ္၀မ
ွ ္း
ဆက္လက္လပ
ု ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏင
ွ ့္ ျပည္သူ
ေတြ၏ ရွင္သန္မႈကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ အာဏာပိုရရန္ေတာင္းဆို
ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္
လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကို ဖက္ဒရာယ္ ဥပေဒတြင္
ေဖၚထုတ္ရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။
ျပည္ န ယ္ႏွ င့္ ေဒသမ်ားက ေရြးေကာက္ ခံ ကို ယ္ စားလွ ယ္ မ်ားကလည္း ေဒသတြ င္း စီ မံ ကိ န္း မ်ား၏
အေျခခံသတင္း အခ်က္အလက္ကို မရႏိင
ု ၾ္ ကေသာ္လည္း ေတာင္းဆိမ
ု ႈေတြျပဳလုပလ
္ ာၾကသည္။ ညစ္ညမ္း
ေစေသာ သတၱဳတြင္းမ်ား၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာေရကာတာမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကာ ျပည္သူမ်ားက စုေ၀းၿပီး
ဖြံဳၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ အရင္းအႏွီး ျမဳပ္နွံသူတို႔ အျမင္မဟုတ္ဘဲ သူတို႔၏အျမင္မ်ား၊
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပလာၾကသည္။

ဆိုင္းငံ့ျခင္း
ပထမ အားျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းအေနျဖင့္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူသည့္ စီမံကိန္းအသစ္၊
ျပဳလုပ္ဆဲအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္း ဆိုင္းငံ့ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ စိမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္
သံုးသပ္ရမည္။

မစြက္ဖက္ျခင္း
တခ်ိနတ
္ ည္းမွာပင္ ရပ္ရြာ ဓေလ့ထံုးစံအတိင
ု ္းေျမယာ စနစ္ကို ရပ္သရ
ူ ြာသားမ်ားက်င္သ
့ ံုးမႈကို ဗဟို အစိုးရမွ
၀င္ေရာက္ မစြက္ဖက္ရန္၊ တည္ဆဲ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုစံကို
မစြက္ဖက္ရန္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အျမင္
တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း လက္ရွိေျမငွါးစနစ္ကို ခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီးပြါးေရး အျမင္၊ မူ၀ါဒ၊ အစီအမံ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးလာသည့္ အေလွ်ာက္ အကာအကြယ္
ေပးျခင္းယႏၱရားကိုလည္း ခိုင္မာေစသင့္သည္။ ဤအခ်က္တို႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္အတြက္ ေဆြးေႏြး
ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

အစီအစဥ္
မ်ားဆိုင္းငံ့
သံုးသပ္ရန္

အခြင့္အေရးႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္
ပဋိပကၡအရွိန္ျမင့္မားမႈကို တားဆီးရန္
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အျပည့္အဝခြဲေ၀ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္

ၾကားကာလ - ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အစိုးရထံ လုပ္ငန္းႏွင့္ အာဏာမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္း

ဥပေဒအရအာမခံခ်က္မ်ား

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အာဏာကို ဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္
ေဒသအစိုး ရသို ႔ ခြဲေ ၀ေပးျခင္း သည္ အနိ မ့္ ဆံုး ေအာက္ေျခအဆင့္ အစိုး ရမ်ားအတြ က္ ႏို င္ ငံေ ရး၊
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအာဏာ ရလာေစလိမ္႔မည္။

အနိမ့္ဆံုးစံ အဆင့္အတန္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ုဳပ္ လက္မွတ္ထိုးသည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူထုအေျချပဳ
အုပစ
္ တ
ု ႕ို သည္ ႏိင
ု င
္ ံႏင
ွ ့္ တဆင္န
့ မ
ိ ့္ ျပည္နယ္ရွိ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး
အပါအ၀င္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ အနိမ့္ဆံုး စံ ေပၚထြက္ရန္ လိုအပ္သည္။

တရား၀င္မူေဘာင္အသစ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ဤအရာမ်ားက ဖက္ ဒ ရယ္ ၊ ျပည္ န ယ္ ၊ ေဒသအတြ က္ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒ၊ ဥပေဒျပဳျခင္း ၊
ဥပေဒျပဌါန္းျခင္းႏွင့္ ေပၚလစီမူၾကမ္းေရးၿပီး ဆက္စပ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္လာႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေပၚထြက္လာကာ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္မ်ားျပည္
နယ္တြင္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြကို စီမံခန္႔ခြဲ လာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိတည္ရွိ
ေနေသာ စံနစ္မ်ားမွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ရပ္ရြာ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ထံုးတို႕သည္ အမ်ားျပည္
သူမ်ားကိုအစဥ္အလာႏွင့္ က်င့္သံုးနည္းစံနစ္သစ္ တို႔တြင္ပါ၀င္ေစ
လွ်က္ အလြယ္တကူ ေဖၚေဆာင္သည္၊ က်င့္သံုးမည့္ စည္းကမ္းမ်ား
ကိုလည္း အၿမဲ မျပတ္ သစ္လြင္ေစသည္။ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းနယ္
ေျမမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေရေ၀ေရလဲကိုထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သဘာ၀
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အမဲလက
ို ္ျခင္း တိက
႔ု ို
စနစ္သတ္မတ
ွ ္ျခင္း၊ လူထ၀
ု န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြ ရေစျခင္းတိက
႔ု ို
လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။
မူ ဝါဒမ်ားႏွ င္ ႔ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ မ်ား တည္ ရွိ ဆဲ ဓေလ့ ထုံး တမ္းႏွ င့္ ရပ္ ရြာ
စီမခ
ံ မ
ြဲ က
ႈ ို အသိအမွတ္ျပဳကာ တိင
ု ္းရင္းသားတိ၏
႔ု အမည္မေပါက္ေသာ
အစိုးရမ်ားက မူ၀ါဒႏွင့္ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးတိတ
႔ု င
ြ ္ လိက
ု ္ေလွ်ာညီစြာ စပ္ဟပ္
အေကာင္ အ ထည္ေ ဖၚသည္ ။ ဤအခ်က္ က ေျမယာစီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲေ ရး
ထံုးစံအရ ပုဂၢလိက ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာပိုင္ခြင့္၊ ရပ္ရြာက သဘာ၀
အရင္း အျမစ္ မ်ားအားပို င္ ခြ င့္ ကို ထု တ္ေ ပးသည္ ။ တို က္ ပြဲေ ဒသမွ
အိ မ္ ယာစြ န္ ႔ေျပးရသူ မ်ား၏ ရႈ ပ္ေ ထြးေသာ ျပႆနာမ်ားကို လ ည္း
ေျဖရွင္းရန္အေထာက္အကူျပဳသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ကိုင္တြယ္သည္။
မူေဘာင္မ်ား
ဖြဲ႕စည္းခ်
ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈကို ျမင့္တက္ေစရန္
မွတ္ရန္
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ေရရွည္ခံမည့္ အေျဖ

အျပည့္အဝခြဲေဝမႈရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း

ေဒသမွ အစျပဳပါ - အရင္းအႏွီး
ျမဳပ္ႏွံမႈကို စီမံကြပ္ကဲပါ
ဖက္ဒရာယ္၊ ျပည္နယ္၊ ေဒသ ႏွင့္ ဌါန
မ်ားက ေျမ၊ သဘာ၀အရင္း အျမစ္
တိက
႔ု ို ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ေဒသ
ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒ၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ စီးပြါး
ေရးဖြံ ႕ ၿဖိဳးရန္ မူ ၀ါဒ၊ တို ႔ႏွ င့္ အ ညီ
သဘာ၀အရင္း အျမစ္ တို ႔ ကို ခြဲေ ၀
စီ မံ ကြ ပ္ ကဲႏို င္ သ ည္ႏွ င့္ အႀကီး စား
အရင္း အႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈ ကို စတင္ လု ပ္
ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

တာ၀န္ခံမႈႏွင္႔ကိုယ္စားျပဳမႈရွိေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဖက္ဒရာယ္ ပံုစံသစ္ေအာက္တြင္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္
အားလံုး၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း၊ လြတ္လပ္ေသာပါတီမ်ား လူထုမ်ား ပါ၀င္ေစကာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္
အရင္းအႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ လိမ့္မည္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ျဖန္႕က်က္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအတြက္သာ ေကာင္က်ိဳးျပဳ
သည္မဟုတ္ ေနရာတိုင္း၏ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင္႔ အစိုးရအဆင့္ဆင့္တို႔ကို ပိုမိုခိုင္မာသည့္ တာ၀န္ယူမႈကို
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေဒသခံတ၏
႔ို အၾကံဥာဏ္ႏင
ွ ့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ၊ ေဒသခံလထ
ူ အ
ု တြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈတို႔ကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ေရရွည္တည္တန္႔သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ပါ
ျဖန္႔က်က္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား သံုးစြဲရာတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ လူမႈေရးတင္းမာမႈ
ပဋိပကၡမ်ားကိလ
ု ည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ေရရွညတ
္ ည္တသ
ံ့ ည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိက
ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ကို ခန္႔ခြဲရာတြင္ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားသည္ ဖက္ဒရယ္
အစိုး ရသည္ ႏွ စ္ေ ပါင္း ၇၀ နီး ပါးရွ ည္ ၾ ကာသည့္ ျပည္ တြ င္း စစ္ ကို ေျဖရွ င္း ရာတြ င္ အေထာက္
အကူျပဳသည္သာမက ယေန႔ႏွင့္ မနက္ဖန္အတြက္ ထိေရာက္သည့္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲ
ေရးစနစ္ကိုလည္း ဖန္တီးေပးသည္။
သဘာ၀

ေရရွည္တည္တံ႔သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခိုင္မာေရး၊ ယေန႔ႏွင့္ မနက္ဖန္အတြက္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္
သဘာ၀အရင္း အျမစ္ ၾကြယ္၀ေရး။
ဖက္ဒရယ္
စနစ္

ျမန္မာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အလုပ္အဖြဲ႕
အစီရင္ခံစာႏွင့္အႀကံျပဳခ်က္အျပည့္အစံုကို www.bewg.org တြင္ ရယူရန္
info@bewg.org
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