ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ သဘာှသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႕ခြျဲ ခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္
ျပည္နယ္လူထု၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ရက္စ၉ြဲ ၉ ၅ မတ္လ ၀ှဿ၄ ခုႏွစ္

မတ္လ ဿ ရက္ေန႕ ကခ်င္ျပည္နယ္၈ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္
အရင္းအျမစ္

စီမံခန္႕ခြျဲ ခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ကခ်င္ျပည္နယ္ သဘာှသယံဇာတ

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ

အရပ္္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၈

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၈ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (၄ဿ)ဖြ႕ဲ မွ ေခါင္းေဆာင္ ေပါင္း (ဿှ၁) ဦးတို႕
ေဆြးေႏြးၿပီး ေအာက္ပါ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို သေဘာတူ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ လိုက္ပါသည္၉
ဿ၉ စစ္မွန္ေသာဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၈ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ စနစ္ကို အျမန္ဆုံးေဖာ္ေဆာင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၈
တရားစီရင္ေရး၈

ဥပေဒျပဳေရး

အာဏာမ်ားကို

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

ထားရွိၿပီး

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ျပည္နယ္ ှန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ အသိအမွတ္ ျပဳေပးရမည္၉
၀၉ ကခ်င္ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေျမအားလံုး၈ ေျမေပၚ၈ ေျမေအာက္၈
ေရေပၚ

ေရအာက္ႏွင့္

ေလထုုအတြင္းရွိ

သဘာှသယံဇာတအရင္းအျမစ္

အားလံုး၏

ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္၉
၁၉

သဘာှသယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားကို

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရမွ

အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္

စီမံခန္႕ခြပ
ဲ ိုင္ခြင့္၈

တိုက္ရိုက္

အက်ိဳးအျမတ္ခေ
ြဲ ှပိုင္ခြင့္

ထုုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္၈

အာဏာကို

ဖြ႕ဲ စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာမခံေပးထားရန္၉
၂၉

တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္

စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးႏွင့္

ျဖစ္ပြားေနေသာ

ပဋိပကၡမ်ားကို

သဘာှသယံဇာတအရင္းအျမစ္

တြန္းအားေပးေသာ

ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားကို

ႏိုင္ငံေရးအရ

ေျဖရွင္းႏိုင္မႈမရွိေသး သ၍ ရပ္တန္႕ထားေပးရန္၉
၃၉

စီမံကိန္းလိုင္စင္

မခ်မီ

မူလေဒသခံမ်ားအား

ၾကိဳတင္

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း၈

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၈ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူျခင္း (Free, Prior,
Inform, Consent) လုုပ္ေဆာင္ျပီးမွသာ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည္၉

၄၉

ျပည္သူလူထု၏

သတင္းရရွိပိုင္ခြင့္

သယံဇာတထုုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၈
လုုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ

(Right

to

သက္ဆိုင္ေသာ
လုုပ္ငန္းလိုင္စင္
အမ်ားျပည္သူ

ကို

ေလးစားေသာအားျဖင့္

လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ား၈
ခ်ေပးျခင္းႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၈

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

know)

အခြန္ဘ႑ာ

သိသာေစရန္

အခြန္ဆိုင္ရာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
ခြေ
ဲ ှသံုးစြျဲ ခင္း

ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ

ဆိုင္ရာ

ထုုတ္ျပန္ျခင္း၈

ပညာေပးျခင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီျပဳလုုပ္ေပးရန္၉
၅၉

သဘာှသယံဇာတအရင္းအျမစ္ေၾကာင့္

သဘာှပတ္ှန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ၈

လက္နက္ကိုင္

ျဖစ္လာမည္႕
ပဋိပကၡ၈

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ၈

လူမႈေရးထိခိုက္မႈ

ျပႆနာမ်ားကို

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၈ ေစာင့္ၾကည္႔ ၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပါက တာှန္ယူ တာှန္ခံမႈ ရွိရမည္၉
၆၉ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပ သုေတသီမ်ားမွ ေဒသအေျခအေန၈ ေနာက္ခံသမိုင္း၈
ယဥ္ေက်းမႈ၈

ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို

ထည္႕သြင္းသံုးသပ္ျခင္းမရွိဘဲ

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ

သဘာှသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ အက်ဳိး အျမတ္ ခြေ
ဲ ှျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
အခ်ိဳးအစား မည္မွ် ရွိသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳ၈ ခ်ဥ္းကပ္ေနေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေရွာင္ရွားရန္၉
ဆက္သြယ္ရန္
ကိုစာဂ်ီ - + ၇၃ ၇၅ ၆၇၃၅ ၃ှ၀၄
ေဒၚခြန္ဂ်ာ - + ၇၃ ၇၂ ၀၃၀၆ ၆၆၇၇
ဦးလေမာင္ လေတာင္ - + ၇၃ ၇၂ ၅ှ၀၂ ၇၄၁
ေထာက္ခံသည့္အဖြ႕ဲ မ်ား
1. ကခ်င္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပေကာ္မတီ ( မေနာ္ကြင္း)
2. ကခ်င္လူမႈ ဖြ႕ံ ၿဖဳိးေရးကြန္ရက္အဖြဲ႕ (KDNG)
3. ဟူးေကာင္းေဒသေတာင္သူလယ္သမားအက်ဳိးေဆာင္အဖဲြ႕
4. ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (KPN)
5. ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (KWPN)
6. Kachin Women Association Thailand (KWAT)
7. ဥသံုေဒသဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးအဖြ႕ဲ
8. မ်ဳိးရွာလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (MSDS) ကားမိုင္း

9. လြတ္လပ္ေသာတိုင္းရင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္
10. လာခ်ိဒ္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဗဟိုေကာ္မတီ
11. Nau shawng Education Network (NSEN)
12. Mung Chying Rawt Jat (MRJ)
13. ဂိုက္စ္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (ရွမ္းစုေတာင္)
14. ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ (Angalican)
15. ဆဒံုးေဒသႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္
16. ခ်ီေဖြဇုံနယ္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္
17. ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ (ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ)RCM
18. မိုးညင္း ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
19. ျမစ္ႀကီးနားခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီ (MCC)
20. လီဆူအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရး (ဒူးေလးပါတီ)
21. ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSDP)
22. ကခ်င္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(KDP)
23. ထိန္နန္ဇံုနယ္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယန္အသင္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (THZ)
24. Myu Sha Zin Lum Hpung (ဖားကန္႕)
25.
26.
27. Humanitarian Institute (HI)
28. Htoi Gender
29. Ram Hkye
30. Kashin State Farmers Network
31. Kachin Alliance ( USA)
32. Wunpawng Ninghtoi (WPN)
33. Civil Society Networkfor Peace Kachin (CSNeP Kachin)
34. Loi Yam Bum Community Development Organization ( Moh Nyin)
35. Mingala Foundation ( Wai Maw)
36. CHAD
37. KBZ Social Service Group ( Moegaung)
38. Bhamaw Youth Network
39. Zinlum Bhamaw
40. Htoi Shalat Social Service group (Hpakant)
41. 88 New Generation (မိုးညွင္း)

42. Gender and Development Institute-Myanmar (Kachin State Office)
43. Kachin Development Foundation (USA)
44. Kachin Relief Fund (England )
45. Kachin Women Union
46. Kachin Women Association
47.

(

)(

48.
49. All Kachin Youth Union
50. Kachin Legal Aid Network (Shingnip)
51. KBC Hkrumra Committee
52. Kachin Lawyers Group
53. ပ်ဳိး (ျမစ္ႀကီးနား)

)

