
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

“ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမေဲစဖို႔ သစ္လြင္ေသာ  

ဓာတ္သတၱဳ သယံဇာတဆုိင္ရာမူှါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား လုိအပ္ ” 

်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့က႑ တာွနးယူမႈရြိေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳဌာန (MCRB) က သတၱဳတျငး့ လုပးငနး့ 

က႑၌ သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့ (Sector-Wide Impact Assessment (SWIA) 

on the mining sector) အစီရငးခဵစာကုိ ထုတးေွလုိကးပါသညး၈ SWIA ကုိ တုိငး့ေဒသႀကီ့ႏြငးံ ်ပညးနယး 

၅ ခုတုိ႔တျငး ခမဲ်ဖဴ၇ ေရႊႏြငး ံ ထုဵ့ေက္ာကး သတၱဳလုပးငနး့မ္ာအာ့ အဓိကထာ့၊ ကျငး့ဆငး့သုေတသန 

လုပးငနး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံပါသညး၈ ယခု ထုတးေွသညးံ SWIA အစီရငးခဵစာသညး MCRB ၌ စတုတၳေ်မာကး 

အစီရငးခဵစာလညး့ ်ဖစးပါသညး၈ 

ကျငး့ဆငး့သုေတသန လုပးငနး့မ္ာ့၇ တညးဆဲဥပေဒမ္ာ့၇ လကးရြိကနဦ့ ေဆာငးရျကးေနမႈမ္ာ့ကုိ 

က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ သုဵ့သပးကာ ်မနးမာအစို့ရႏြငး ံ သတၱဳလုပးငနး့ကုမၸဏီမ္ာ့အာ့ အႀကဵဉာဏးမ္ာ့ 

ေပ့ေနသညးံ ႏိုငးငဵတကာႏြငးံ ေဒသတျငး့ ကျ္မး့က္ငးပညာရြငးမ္ာ့၌ ေဆျ့ ေႏျ့ ခ္ကးမ္ာ့အရ ်မနးမာႏိုငးင ဵ

တျငး တာဝနးယူမႈ႐ြိေသာ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးေပ၍လာရနးအတျကး အဓိကစိနးေခ၍မႈ ငါ့ရပးအာ့ 

သတးမြတးေဖားထုတးထာ့ပါသညး၈ ။စိနးေခ၍မႈငါ့ရပးမြာ- 

ှ၈  သတၳဳတျငး့လုပးငနး့ႏြငး ံဆကးႏျယးသညး ံမူဝါဒမ္ာ့၇ ဥပေဒမ္ာ့၇ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့မြာ ႐ြငး့လငး့မႈ 

မ႐ြိ်ခငး့ႏြငး ံတာဝနးယူမႈ႐ြိေသာ ရငး့ႏြီ့ႁမြဳပးႏြဵမႈ်ဖစးလာေစရနး အဟနး႔အတာ့မ္ာ  ့ရြိေန်ခငး့၈ 

ဿ၈  သတၳဳတျငး့လုပးငနး့ေၾကာငး ံ သဘာွပတးဝနး့က္ငး၇ လူမႈေရ့ႏြငး ံ လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆုိငးရာ 

သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ  ့ေစာငးံၾကညးံရနးႏြငး ံကုိငးတျယးေ်ဖ႐ြငး့ရနး တာွနးရြိသညး ံအစို့ရႏြငး ံစီ့ပျာ့ေရ  ့

လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့၌ စျမး့ေဆာငးရညးမြာ အကနး႔အသတး႐ြိေန်ခငး့၈ 

၀၈  ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ေၾကာငး ံ ်ဖစးေပ၍လာေသာ သဘာဝပတးဝနး့က္ငး၇ လူမႈေရ့ႏြငး ံ လူ႕အချငးံအေရ  ့

ဆုိငးရာ ထိခိုကးမူမ္ာ  ့ေဒသခဵမ္ာ့အပ၍ သကးေရာကး်ခငး့၈ 



၁၈ ပဋိပကၡ်ဖစးပျာ့ရာေဒသမ္ာ့႐ြ ိသတၳဳလုပးငနး့ဆုိငးရာ အုပးခ္ဳပးမႈစနစးးမြာ လျနးစျာ်ပႆနာ ရြိေန်ခငး့၈ 

၂၈ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့က႑တျငး တရာ့မဝငး တူ့ေဖားမႈမ္ာ  ့က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ လုပးေဆာငးေန်ခငး့အာ  ့

ကုိငးတျယးေ်ဖ႐ြငး့ရနး လုိအပးေန်ခငး့၈ 

 

ယေန႔ ရနးကုနးၿမိဳ႔တျငး က္ငး့ပသညးံ အစီရငးခဵစာ ထုတးေွသညးံ အခမး့အနာ့တျငး MCRB ၌ ဒါရိုကး 

တာဗစးကီဘုိမနးက “အသစး်ပငးဆငးထာ့တံဲ ်မနးမာံသတၱဳတျငး့ဥပေဒက လျနးခဲံတံဲ ဆယးစုႏြစး ႏြစးခုေက္ား 
ေလာကးကတညး့က ်ပဌာနး့ခဲံတံဲဥပေဒကုိ အေ်ခခဵၿပီ့ ်ပနးယူ သုဵ့ထာ့တာပါ၈ အဲံဒီ ှ၆၆၁က်ပဌာနး့ခဲံတဲ ံ
သတၱဳတျငး့ဥပေဒကလညး့ ေခတးႏြငး ံဆီေလ္ားမႈ မရြိေတာံပါဘူ့၈ ဒါံအ်ပငး သတၱဳတျငး့ႏြငးံ ေက္ာကးမ္ကး 
လုပးငနး့ဆုိငးရာ ဥပေဒမူေဘာငး ေတျကလညး့ သီ့်ခာ့စီပဲ ်ဖစးေနပါတယး၈ ဿွှ၂ ခုႏြစးက ်ပငးဆငးခဲံတဲံ 
သတၱဳတျငး့ ဥပေဒမြာလညး့ သာမနးအခ္ကးေတျကုိပဲ ်ပငးဆငးထာ့တာ ေတျ႔ရပါတယး၈ ေနာကးၿပီ့ 
မၾကာခငး ထျကးလာ ေတာံမယးံ ဿွှ၅ နညး့ဥပေဒ ကလညး့ ဒီ်ပငးဆငးထာ့တံဲ ဥပေဒကုိပ ဲအေ်ခခဵရမြာ 
်ဖစးတံဲအတျကး အဲံဒါဟာ အေပ၍ယဵ သကးသကးပဲ် ဖစးမြာပါ၈” ဟုေ်ပာသညး၈ 

 

“်မနးမာံသတၱဳလုပးငနး့အတျကး ခ္ဥး့ကပးလုပးေဆာငးေနတာေတျကုိ ်ပနးလညးသုဵ့သပးဖို႔ လုိအပး ပါတယး၈ 
က္မတုိ႔ရ႕ဲ သုေတသနအဖျဲ႔က ဒီဆနး့စစးေလံလာမႈေတျကုိ လုပးခဲံတံဲအခ္ိနးမြာ ဆုိ့က္ိဳ့ သကးေရာကးမႈ 
ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ရြိတာကုိ ေတျ႔ရြိခဲံပါတယး၈ ထိခိုကးနစးနာမႈ အမ္ာ့စုကုိ အလုပးသမာ့မ္ာ့ အပါအွငး 
အမ္ိဳ့သမီ့နဲ႔ ကေလ့အပါအဝငး ခဵစာ့ရၿပီ့၇ ပတးွနး့က္ငးကိုလညး့ မ္ာ့စျာ ထိခုိကးမႈရြိတာ ေတျ႔ရပါတယး၈ 
်မနးမာႏိုငးငဵမြာ ေခတးႏြငးံကုိကးညီတံဲ ဓာတးသတၱဳဆုိငးရာ Cadaster ကုိေဆာငးရျကးတံဲအခါမြာ EITI 
ရ႕ဲစဵႏႈနး့ေတျနဲ႔ ကုိကးညီဖို႔ အတျကးလညး့ ်ပနးလညး သုဵ့သပးသငးံပါတယး၈ ်မနးမာံသတၱဳတျငး့က႑ 
ေရရြညးတညးတံဵၿပီ့ ဖျ႔ဵၿဖိဳ့မႈေတျ်ဖစးလာဖို႔ ဆနး့သစးတံဲစတငးမႈေတျ၇ ရြငး့လငး့တံဲ မူွ ါဒဆုိငးရာ 
ရညးရျယးခ္ကးေတျ ႏြငးံရို့ရြငး့တံဲ ဥပေဒေတျ မုခ္လုိအပး ပါတယး၈ ” 
 

“SWIA အစီရငးခဵစာထဲမြာ က္မတုိ႔ အႀကဵ်ပဳထာ့တာတစးခုက လကးရြိမြာစဥး့စာ့ေနတံဲ အမ္ိဳ့သာ့ 
အဆငး ံ ဓာတးသတၱဳသယဵဇာတဆုိငးရာ မူွါဒေပ၍ေပါကးလာဖို႔ ေဆာငးရျကးေနခ္ိနးမြာ ပျငးံလငး့်မငးသာစျာ 
အႀကဵဉာဏးရယူတံဲ လုပးငနး့စဥးေတျကုိ အစို့ရက လုပးေဆာငးဖို႔ပါ၈ မူွါဒကုိ ခ္ကးမြတးတံဲအခါမြာလညး့ 
ေက္ာကးမ္ကးအပါအွငး ဓာတးသတၱဳအမ္ိဳ့အစာ့အာ့လုဵ့ ပါွငးဖို႔လုိသလုိ အစို့ရဌာန အခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့ 
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈေတျ လုပးေဆာငးဖို႔ လုိပါတယး၈ ဒ ီ မူွ ါဒကလညး့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငး ံ သဘာဝ 
သယဵဇာတ ဖကးဒရယးစနစးကုိ အေကာငးအထညးေဖား တညးေဆာကးတံဲေနရာမြာ အေထာကးအပဵံ 



်ဖစးေအာငးပဵုေဖား သငးံပါတယး၈ ဒါံအ်ပငး ႏိုငးငဵတကာက ကျ္မး့က္ငးမႈေတျနဲ႔ အေတျ႔အႀကဵဳေတျကုိလညး့ 
ရယူသငးံပါတယး၈ ေရရြညး တညးတံဵတံဲ သတၱဳက႑အ်ဖစး တညးရြိေနဖို႔ ဒီက႑နဲ႔ဆကးစပးတဲ ံ
ဥပေဒအာ့လုဵ့ကုိ ်ပငးဆငး မျမး့မဵႏိုငးဖို႔ ဒီမူွ ါဒက အေ်ခခဵအ်ဖစး ်ဖညးံဆညး့ ေပ့ဖို႔လုိပါတယး” ဟု 

ဆကးလကး ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

 

MCRB ကုိပူ့တျဲ တညးေထာငးထာ့ေသာ အဖျဲ႔လညး့်ဖစးသလုိ SWIA အတျကး ကျ္မး့က္ငးသညး ံ

အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ေထာကးပဵံေပ့ေသာ Danish Institute for Human Rights (DIHR) ၌ 

လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငး ံ ဖျ႔ဵၿဖိဳ့ေရ့ဌာနမြ ဒါရိုကးတာ Claus Teilmann Petersen ကလညး့ ရနးကုနးၿမိဳ႕တျငး 

်ပဳလုပးသညး ံ  အစီရငးခဵစာ ထုတးေဝသညး ံ ပျဲကုိ တကးေရာကးခဲံပါသညး၈  ။က “်မနးမာအစို့ရက 
လကးလုပးလကးစာ့ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့ေတျကုိ တရာ့မွငး သတးမြတးထာ့ရာကေန တရာ့ွငး 
်ဖစးလာဖို႔ လုပးေဆာငးေနတာကုိ ႀကိဳဆုိပါတယး၈ လကးလုပးလကးစာ့ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့ 
ေတျဟာ လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးကုိ သိသိသာသာ ဆုိ့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈေတျ 
ရြိပါတယး၈ တဖကးမြာလညး့ ဆငး့ရတံဲဲ လူေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာအတျကး အက္ိဳ့်ပဳေနပါတယး၈ “  

 

“လကးလုပးလကးစာ့ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့ေတျကုိ တရာ့ွငး်ဖစးလာေအာငး လုပးရတာဟာ 
ခကးခတံဲဲ လုပးငနး့ပါပ၈ဲ အဲံဒါကုိ လုိငးစငးထမဲြာ စညး့ကမး့ခ္ကးေတျ သတးမြတးၿပီ့ေတာံ လျယးကူရို့ရြငး့စျာ 
ကုိငးတျယးေ်ဖရြငး့ဖို႔ဆုိတာ မ်ဖစးႏိုငးပါဘူ့၈ ဒါေပမယးံ တ်ခာ့ေသာ ႏိုငးငဵေတျမြာ ႀကဵဳေတျ႔ခဲံရတံဲ သငးခနး့ 
စာေတျကုိၾကညံးရငး ်မနးမာႏိုငးငဵအတျကး အေထာကးအကူ်ဖစး ေစႏိုငးပါတယး၈ လကးလုပးလကးစာ့ 
သတၲဳလုပးငနး့ဆုိငးရာစီမဵခနး႔ချဲမႈ မဟာဗ္ဴဟာကုိ ထိထိေရာကးေရာကး်ဖစးဖို႔ အဓိက အခ္ကးအေနနဲ႔ 
ထညးံသျငး့ရမြာကေတာ ံ အစို့ရက ပါတးသကးဆကးႏျယးသူေတျ အပါအွငး လကးလုပးလကးစာ့ 
သတၱဳလုပးငနး့ လုပးကုိငးေနသူေတျနဲ႔ တုိငးပငးၿပီ့ ဘယးလုိလုပးေဆာငး မလဲဆုိတာ ညြိႏြိဳငး့ အႀကဵညဏး 
ရယူဖို႔ပါပ၈ဲ လကးလုပးလကးစာ့ သတၱဳလုပးငနး့ေတျရ႕ဲ သေဘာသဘာွေတျကို အေသ့စိတး ထညးံသျငး့ 
စဥး့စာ့မႈမရြိတံဲ ဘယးလုိ ခ္ဥး့ကပးလုပးေဆာငးမႈမ္ိဳ့မဆုိ သူတုိ႔ရ႕ဲ အသကးေမျ့  ွမး့ေက္ာငး့ ဆုိငးရာ 
အချငးံအေရ့ကုိ ထိခိုကးေစမြာ်ဖစးပါတယး” ဟုဆုိသညး၈ 

သတၳဳက႑၌သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့၌ သုေတသနလုပးငနး့ (SWIA) ကုိ 

သတငး့အခ္ကးအလကး၇ တဆငးံရရြိေသာ စာ႐ျကးစာတမး့ႏြငးံ မြတးတမး့မ္ာ့အာ့ ေလံလာ်ခငး့အ်ပငး  

မႏၱေလ့၇ စစးကုိငး့၇ ပခဲူ့၇ တနသၤာရီတုိငး့ေဒသႀကီ့၇ ရြမး့၇ ကယာ့၇ ကခ္ငးႏြငးံ ကရငး်ပညးနယးရြိ ေရႊ၇ ခမဲ်ဖဴ 



ႏြငးံ ထဵု့ေက္ာကး လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ဿွှ၃ ခုႏြစး အတျငး့တျငး ကျငး့ဆငး့ ေလံလာ်ခငး့မ္ာ့ 

်ပဳလုပးခဲံပါသညး၈ ။ ( SWIA) တျငး သတၱဳက႑ႏြငးံ ဆကးစပးသညးံ တညးဆဲဥပေဒ မူေဘာငးမ္ာ့ႏြငး ံ

မူွါဒမ္ာ့ကုိလညး့ အေသ့စိတး ဆနး့စစး သုဵ့သပးခ္ကးမ္ာ့ ပါွငးသညးံအ်ပငး ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ၇ 

သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငး ံေဘ့အႏၱရာယး ကငး့ရြငး့ေရ့ဆုိငးရာ မူေဘာငးမ္ာ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့၇ ႏိုငးငဵေရ့ႏြငး ံ

ေနာကးခ ဵသမိုငး့ေၾကာငး့ဆုိငးရာ ဆကးစပးစဥး့စာ့ရမညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့လညး့ ပါွငးပါသညး၈  

 

စီ့ပျာ့ေရ့၇ ေကာငး့မျနးသညးံ အုပးခ္ဳပးမႈစနစး၇ သဘာွပတးွနး့က္ငး၇ လူမႈေရ့ႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ ဆုိငးရာ 

သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ (Sectoral Level) က႑အဆငးံတျငး ဆနး့စစးေလံလာ်ခငး့တုိ႔အ်ပငး (Project-

level and Cumulative Impacts)  စီမဵကိနး့အဆငးံႏြငး ံ ဆကးစပးသကးေရာကးမႈမ္ာ့ အဆငးံတုိ႔တျငး 

ရပးရျာအသုိငး့အွိုငး့၇ ေ်မယာ၇ အလုပးသမာ့ႏြငး ံ ေဘ့အႏၱရာယးကငး့ရြငး့ေရ့၇ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငး ံ

ကေလ့မ္ာ့၇ ပဋိပကၡႏြငးံ လုဵၿခဵဳေရ့၇ သဘာွပတးွနး့က္ငး ႏြငးံေဂဟစနစး ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့၌ 

ဆကးစပးသညး ံသကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိလညး့ ဆနး့စစးထာ့ပါသညး၈ 

 

SWIA မြ အစို့ရ၇ ကုမၸဏီမ္ာ့၇ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငး အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၇ အရပးဘကး 

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငး ံ အ်ခာ့ေသာအစို့ရမ္ာ့သုိ႔ အႀကဵဳ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ေပ့ထာ့ပါသညး၈ (ေနာကးစာမ္ကးႏြာ 

တျငးၾကညံးပါ၈) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



သတၱဳလုပးငနး့က႑၌ သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ  ့ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့၌ အစီရငးခဵစာ 

အႏြစးခ္ဳပးႏြငး ံအႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ  ့

 

်မနးမာႏုိငးငဵ၌ အစုိ့ရသို႔ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ  ့ 
 

ှ၈ အမ္ဳိ့သာ့အဆငး ံဓာတးသတၳဳသယဵဇာတ မူူွါဒကို အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးရနးႏြငးံ ။ကုိ 

သတၱဳတျငး့ဆုိငးရာ စညး့မ္ဥး့ ဥပေဒအသစးအတျကး အေ်ခခဵအ်ဖစးအသုဵ့်ပဳရနး၇ ်မနးမာံ ဓာတးသတၱဳ 

သယဵဇာတမြ ေဒသခဵမ္ာ့အတျကး အက္ိဳ့ရြိေစရနးႏြငး ံ ပဋိပကၡသုိ႔ တျနး့အာ့ေပ့မႈမ္ာ့ ဆကးလကး 

မ်ဖစးပျာ့ေစေရ့ ေသခ္ာေစရနး၈ 

ဿ၈ သဘာွပတးွ နး့က္ငးဆိုငးရာ၇ ေဘ့အႏၱရာယးဆိုငးရာ၇ ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈဆိုငးရာႏြငး ံ သတၳဳတျငး့ဆိုငးရာ 

ပါမစးမ္ာ့ကို ထုတးေပ့ရာတျငး ရုိ့ရြငး့မႈႏြငး ံ ဆကးစပးကုိကးညီမႈရြိရနး လိုအပးၿပီ့ ဥပေဒမ္ာ့မြာလညး့ 

။တုိ႔အာ့ အေထာကးအပဵ်ဖစးေစရနး၈ 

၀၈ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့၉ ပတးွ နး့က္ငးႏြငးံ လူမႈေရ့ဆိုငးရာ ကာကျယးမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးရနးအတျကး 

ကုိကးညီမႈမရြိသညးမ္ာ့ႏြငးံ လစးဟာမႈမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရနး၈ 

၁၈ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငး ံ ပါမစးႏြငးံသကးဆိုငးေသာ တာွနး၇ ွတၱရာ့မ္ာ့အာ့ လုိကးနာမြု တုိ့တကးလာေစေရ့ 

တျနး့အာ့ေပ့ရနး၈ 

၂၈ တရာ့စီရငးေရ့ႏြငး ံ ်ပငးပတရာ့စီရငးေရ့စနစးမ္ာ့ႏြငးံ ဆုိငးေသာ ကုစာ့သညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ 

အာ့ေကာငး့လာေစရနး၈ 

၃၈ အမ္ာ့်ပညးသူ ပူ့ေပါငး့ပါွငး်ခငး့ႏြငး ံပျငးံလငး့်မငးသာမႈမ္ာ့ တုိ့တကးလာေစရနး၈ 

၄၈ လကးလုပးလကးစာ့ သတၱဳလုပးငနး့မ္ာ့ တရာွငး်ဖစးလာေစေရ့ တုိ့်မြငးံလုပးေဆာငးရနးႏြငး ံအႏၱရာယး 

်ဖစးေစႏိုငးသညး ံအေလံအက္ငးံမ္ာ့ကုိ ေလ္ာံခ္ရနး၈ 

 

သတၳဳတျငး့က႑ာရြ ိကုမၸဏီမ္ာ့သို႔ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ  ့ 
 

ှ၈ တာွနးယူမႈရြိေသာ စီ့ပျာ့ေရ့လုုပးငနး့မ္ာ့၌ ်ပဳမႈလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အတုိငး့ ႏုိငးငဵတကာ စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငး ံ

အည ီက္ငးံသုဵ့ လုပးေဆာငးရနး၈ 



ဿ၈ ်ဖစးႏိုငးေ်ခရြိသညး ံ သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ ႀကဳိတငးသိ်မငးရနး စစးေဆ့်ခငး့ႏြငးံ ထိခုိကး ေစႏိုငးသညး ံ

သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ ႀကဳိတငးတာ့ဆီ့်ခငး့လုပးငနး့ (due diligence) မ္ာ့ကို အေကာငး 

အထညးေဖား ေဆာငးရျကးရနး၈ 

၀၈ ဆို့က္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို ရြာေဖျေဖားထုတးရနးႏြငးံ ေလ္ာံခ္မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး၈ 

၁၈ ပဋိပကၡ်ဖစးပျာ့ရာ ေနရာမ္ာ့တျငး due diligence ကုိ အရြိနး်မြငးံ အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကး 

ရနး၈ 

၂၈ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့တစးခုခ္ငး့စီတျငး မေက္လညးမႈမ္ာ့ႏြငး ံ နစးနာမႈမ္ာ့ကို လုပးငနး့ချငး အဆငးံတျငး 

တိုငးၾကာ့ႏိုငးသညးံစနစး တစးခုတညးေထာငးရနး၈ 

၃၈ ပါတးသကးဆကးႏျယးသူမ္ာ့ အထူ့သ်ဖငး ံ ေဒသခဵမ္ာ့ႏြငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့ စသညးတို႔ႏြငးံ ညြိႏြိဳငး့ 

ခ္ိတးဆကး ေဆာငးရျကးရနး၈ 

၄၈ ေဒသခဵမ္ာ့၌ စျမး့ေဆာငးရညးမ္ာ့၇ ထုတးလုပးမႈကျငး့ဆကးႏြငးံ ေဒသ၌ အေၾကာငး့ကိစၥမ္ာ့ 

တုိ့တကးလာေစေရ့ လုပးေဆာငးရနး၈ 

၅၈ တရာ့ွငးမဟုတးေသာ လကးလုပးလကးစာ့ သတၱဳလုပးငနး့မ္ာ့ကုိ တရာ့ွငးလုပးငနး့မ္ာ့ ်ဖစးလာ 

ေစေရ့ ေထာကးပဵံကူညီမႈမ္ာ့်ပဳလုပးရနး၈ 

၆၈ တာွနးယူမႈရြိေသာ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့၌ အေလံအက္ငံးမ္ာ့ တို့တကးလာေစေရ့ စုေပါငး့ 

ေဆာငးရျကးမႈ်ဖငး ံလုပးေဆာငးရနး၈ 

 

တိုငး့ရငး့သာ  ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့သုိ႔ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ  ့ 
 

ှ၈ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငး ံ သတၳဳတျငး့ဆိုငးရာ မူွ ါဒႏြငး ံ ချငးံ်ပဳမိနး႔မ္ာ့ 

တုိ့တကးလာေစရနးအတျကး ခ္ဥး့ကပးေဆာငးရျကးရနး၈ 

ဿ၈ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ သတၳဳလုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးရနး အတျကး 

ပါမစးထုတးေပ့်ခငး့ဆုိငးရာ စဵခ္ိနးစဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငး ံ ေကာငး့မျနးေသာ အုပးခ္ဳပးမႈစနစးမ္ာ့ တို့တကး 

လာေစရနး၈ 

၀၈ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငးံ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ခဵၾကရေသာ ေဒသခဵမ္ာ့၌ အချငးံအေရ့ မ္ာ့ကို 

ကာကျယးရနး၈ 

 

အရပးဖကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့သို႔ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ  ့ 



 

ှ၈  သတၳဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ဆို့က္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ခဵၾကရေသာ ေဒသခဵမ္ာ့အတျကး ႀကိဳတငး 

ကာကျယးေပ့်ခငး့၇ေလ္ာံခ္်ခငး့ႏြငးံကုစာ့်ခငး့မ္ာ့ ရရြိေစေရ့ အေထာကးအပဵံေပ့ရနး၈ 

ဿ၈ ဆကးစပးေသာ ဥပေဒေရ့ရာႏြငးံမူွ ါဒမ္ာ့အာ့ ်ပနးလညး်ပဳ်ပငး်ခငး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးရနး အတျကး 

တုိကးတျနး့အာ့ေပ့ရနး၈ 

၀၈ ပါတးသကးဆကးႏျယးသူအာ့လုဵ့ ပါွငးေသာ ကနဦ့ေဆာငးရျကးလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့တျငး ပါွငး်ခငး့ ႏြငး ံ

။တုိ႔၌ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳရနးႏြငး ံ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ မႈမ္ာ့အတျကး ကမး့လြမး့သညး ံ

အချငးံအေရ့မ္ာ့တျငး ပါွငးရနး၈ 

 

အ်ခာ့ေသာ အစို့ရမ္ာ့သို႔ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့၈ 
 

ှ၈ သတၱဳတျငး့လုပးငနး့ရြိ သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ လူမႈေရ့ဆုိငးရာ ကာကျယးမႈမ္ာ့ အာ့ေကာငး့ 

လာေစေရ့ နညး့ပညာအကူအညီမ္ာ့ ေထာကးပဵံေပ့ရနး၈ 

ဿ၈ လကးလုပးလကးစာ့ သတၱဳလုပးငနး့မ္ာ့ တရာ့ွငး်ဖစးလာေစေရ့ နညး့ပညာ အကူအညီမ္ာ့ 

ပဵံပို့ေပ့ရနး၈ 

၀၈ ပဋိပကၡ်ဖစးပျာ့ရာေနရာမ္ာ့ရြ ိ ေရရြညးတညးတံဵမႈမရြိေသာ သတၱဳလုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ်ဖစးေပ၍ 

လာေသာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ ေ်ဖရြငး့ရနး တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငး အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ အာ့ 

ေထာကးပဵံေပ့ရနး၈ 

၁၈  ်မနးမာႏုိးငးငဵတျငး တာွနးယူမႈရြိစျာ်ဖငး ံ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵႏုိငးရနး ႏုိငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈမ္ာ့အာ့ တုိကးတျနး့ 

အာ့ေပ့ရနး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 

 
ှ၈ အစီရငးခဵစာအႏြစးခ္ဳပး (အဂၤလိပး၇်မနးမာ)၇ SWIA ၌ အႀကဵ်ပဳခ္ကးအ်ပညးံအစဵ ု ( လကးရြိတျငး 

အဂၤလိပးဘာသာ တစးခုတညး့သာ ရရြိႏိုငးၿပီ့ ်မနးမာဘာသာမြာ မတးလကုနးပိုငး့တျငး ထျကးရြိ ပါမညး) 

ႏြငးံစာမ္ကးႏြာဿ၁၅ မ္ကးႏြာ ရြိေသာ အစီရငးခဵစာ (လကးရြိတျငး အဂၤလိပးဘာသာ တစးခုတညး့ 

ရရြိႏိုငးသညး) တုိ႔ကုိ http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/swia/mining.html တျငး 

ွငးေရာကး ၾကညးံရႈႏိုငးပါသညး၈ 

ဿ၈ SWIA ကုိ ပတးွ နး့က္ငးႏြငး ံ လူမႈေရ့ဆုိငးရာထိခိုကးမႈဆနး့စစး်ခငး့၌ စနစးတက္ေဆာငးရျကးပဵု 

နညး့အဆငးံဆငးံအေပ၍တျငး အေ်ခခဵေဖားထုတးကာ လူ႔အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ ရႈေထာငးံမြ ေလံလာ 

ဆနး့စစး်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ သတၱဳတျငး့လုပးငနး့၌ သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့ 

(SWIA) ႏြငး ံ။၌ စနစးတက္ေဆာငးရျကးပဵု နညး့အဆငးံဆငးံအာ့ MCRB ကုိထူေထာငးထာ့သညး ံ

အဖျဲ႔မ္ာ့ ်ဖစးၾကေသာ Institute for Human Rights and Business (IHRB) ႏြငး ံ the Danish 

Institute for Human Rights (DIHR) တုိ႔ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့၊ ေဖားထုတးထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ MCRB မြ 

ေရနဵႏြငး ံ သဘာွဓါတးေငျ႔က႑၇ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့က႑ႏြငးံ သတငး့အခ္ကးအလကးႏြငးံ 

ဆကးသျယးေရ့က႑တုိ႔၌ SWIA မ္ာ့ကုိ ထုတးေွခဲံၿပီ့်ဖစးပါသညး၈ ဆီအုနး့က႑၌ SWIA 

မြာလညး့ လကးရြိတျငး လုပးေဆာငးေနဆဲ်ဖစးၿပီ့ ဿွှ၅ တျငး ထျကးရြိမညး်ဖစးပါသညး၈ 

၀၈ SWIA တျငး အဓိကလူ႔အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ အႏၱရာမ္ာ့ႏြငး ံ အချငးံအလမး့မ္ာ့ကုိ ်မနးမာအစို့ရ၇ 

ဤက႑တျငး လုပးေဆာငးေနသညးံ ကုမၸဏီမ္ာ့၇ အရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၇ တုိငး့ရငး့သာ့ 

လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သုိ႔ ဥပေဒစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ တုိ့တကးလာေစရနးႏြငးံ လုပးငနး့ 

က႑မြ ်မနးမာႏိုငးငဵႏြငး ံ ်ပညးသူ်ပညးသာ့မ္ာ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး အက္ိဳ့ရြိေစရနး ေဖ၍်ပ 

ထာ့ပါသညး၈ SWIA သညး ေရြ႕ေမြ္ား်မငးေလံလာရေသာ (forward-looking) ဆနး့စစး်ခငး့ ်ဖစးၿပီ့ 

က႑တျငး့ရြ ိ ဆုိ့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ ႀကိဳတငးကာကျယးရနး၇ ေလ္ာံခ္ရနးႏြငးံ လုပးငနး့ က႑၉ 

ေကာငး့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ တုိ့တကးလာေစေရ့အတျကး အကူအညီေပ့ႏိုငးရနး ရညးရျယး 

ပါသညး၈ (ရညးရျယးခ္ကးႏြငးံ စနစးတက္ ေဆာငးရျကးပဵု နညး့အဆငးံဆငးံ၌ အေသ့စိတး အခ္ကး 

အလကးမ္ာ့ကုိ SWIA ၌ အပိုဒး ှ တျငးၾကညးံရႈ ႏိုငးပါသညး၈)   

၁၈ SWIA တျငး အဆငးံႏြစးဆငးံ၉်ဖစးေပ၍ေနေသာ၇ ်ဖစးလာႏိုငးဖျယးရြိေသာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့   

ေလံလာပါသညး၈ 



 က႑တစးခုလုဵ့အာ့ၿခဵဳငဵုေလံလာေသာအဆငးံ၌ သကးေရာကးမႈမ္ာ့တျငး က႑အေပ၍တျငး 

စုေပါငး့သကးေရာကးမႈ (aggregate impacts) ႏြငးံ သတၱဳလုပးငနး့က႑ႏြငးံ ်မနးမာ 

အသုိငး့အွိုငး့ (အပိုဒး ၁) တုိ႔အၾကာ့ အ်ပနးအလြနး အက္ိဳ့်ပဳသညးံ ပို၊ႀကီ့မာ့ ်ပညးံစဵုေသာ 

ရုပးပဵုကာ့ခ္ပး “bigger picture”  လညး့ ပါွငးပါသညး၈ 

 စီမဵကိနး့အဆငး ံ သကးေရာကးမႈတျငး ေနရာတစးခုတညး့ရြိ သတၱဳစီမဵကိနး့မ္ာ့မြ တၿပိဳငးတညး့ 

က္ေရာကးသညးံ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ႏြငး ံ သီ့်ခာ့တစးခုခ္ငး့ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ်ဖစးေပ၍ 

လာေသာ ဆကးစပးသကးေရာကးမႈမ္ာ့ (Cumulative impacts) ပါွငးပါသညး၈ (အပိုဒး ၂ ) 

၂၈ SWIA တျငး တာွနးယူမႈရြိေသာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငး ံ ဆကးစပးသညးံ ႏိုငးငဵတကာစဵႏႈနး့မ္ာ့ 

်ဖစးေသာ ကမၻာံကုလသမဂၢ၇ အ်ပညး်ပညးဆုိငး ဘ႑ာေရ့ ေကားပိုေရ့ရြငး့ (IFC) ႏြငး ံ စီ့ပျာ့ေရ့ 

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈႏြငး ံ ဖျဵၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့အဖျဲ႕ (OECD) တုိ႔ အ်ပငး သတၱဳက႑ဆုိငးရာ စဵႏႈနး့မ္ာ့ 

ကုိလညး့ မီ့ေမာငး့ ထုိ့်ပထာ့ပါသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး အစီရငးခဵစာတျငး ။စဵႏႈနး့မ္ာ့မြာ မူွါဒမ္ာ့ 

ေရ့ဆျဲ်ခငး့ႏြငး ံ လကးေတျ႔လုပးေဆာငးရာတျငး မညးသုိ႔ ထညးံသျငး့ ႏိုငးသညးတုိ႔ကုိ    ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး 

တာွနးယူမႈရြိေသာ သတၱဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့ ်ဖစးလာေစရနး အသုဵ့ွငးမညးံ လုပးငနး့က႑ႏြငး ံ

ဆကးစပးေသာ toolkits မ္ာ့ကုိလညး့ ရညးညႊနး့ ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ 

 

 

အစီရင္ခံစာ ေရးသူမ်ား၏အေၾကာင္း 
 

်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့က႑ တာွနးယူမႈရြိေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳဌာန (MCRB) သညး ရနးကုနးၿမိဳ႔တျငး 

အေ်ခစိုကးၿပီ့ ယူေက၇ ဒိနး့မတး၇ ေနားေွ၇ ဆျစးဇာလနး၇ နယးသာလနးႏြငးံအိုငးယာလနး အစို့ရတုိ႔မြ 

ေငျေၾက့ေထာကးပဵံထာ့ၿပီ့ ဒိနး့မတးအေ်ခစိုကး Danish Institute for Human Rights ႏြငး ံ ယူေက 

အေ်ခစိုကး Institute for Human Rights and Business တုိ႔ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ 

လုပးေဆာငးေနသညး ံ အဖျဲ႔အစညး့်ဖစးကာ ႏိုငးငဵတကာစဵခ္ိနးစဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငး ံ ႏိုငးငဵတျငး့ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ 

အေ်ခခဵကာ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး တာဝနးယူမႈရိြေသာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၌ အေလံအထမ္ာ့ 

ပိုမို်ဖစးထျနး့ေစရနး ။ႏြငးံ သကးဆုိငးသညးံ အသိပညာ၇ စျမး့ေဆာငးရညးႏြငံး စကာ့ွုိငး့မ္ာ့ 

ဖနးတီ့ရနးအတျကး ထိေရာကးမႈရြိၿပီ့ တရာ့ွငးမႈရြိေသာ လမး့ေၾကာငး့တစးခု ်ဖစးေပ၍ေစရနး 

အတျကးဿွှ၀ ခုႏြစးတျငး MCRB အာ့ထူေထာငးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၇ အရပးဖကး 



အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ အစုိ့ရတို႔ႏြငံး အတူ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေနသညးံ ဘကးလိုကးမႈမရိြသညးံ အဖျဲ႕အစညး့ 

တစးခုလညး့ ်ဖစးပါသညး၈ 

 

Danish Institute for Human Rights (DIHR) www.humanrights.dk မြာ ဒိနး့မတးႏိုငးငဵရ႕ဲ 

လျတးလပးေသာ အမ္ိဳ့သာ့လူ႔အချငးံအေရ့ဌာန ်ဖစးၿပီ့ ကုလသမဂၢ၌ Paris အေ်ခခဵမူမ္ာ့ႏြငး ံ

အညီဖျဲ႔စညး့ထူေထာငးထာ့ၿပီ့ ဒိနး့မတးႏိုငးငဵႏြငး ံ ်ပညးပႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး လူ႔အချငးံအေရ့ကုိ ကာကျယးရနး၇ 

တုိ့တကးလာေစရနးႏြငး ံမြ္တသညးံ ်ပဳမူေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးရနး လုပးပိုငးချငးံ အပးႏြငး့ထာ့သညး ံ

အဖျဲ႔အစညး့်ဖစးပါသညး၈ Institute for Human Rights and Business (IHRB) www.ihrb.org သညး 

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငး ံ ႏိုငးငဵတကာမြ ေၾက်ငာ ထာ့သညးံ လူ႔အချငးံအေရ့စဵႏႈနး့မ္ာ့အၾကာ့ 

ဆကးႏျယးဆကးဆဵမႈမ္ာ့ရြိသညးံ အ်ပညး်ပညး ဆုိငးရာ think tank အဖျဲ႔အစညး့ ်ဖစးပါသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး 

Colombia တျငး မိတးဖကး အဖျဲ႔အစညး့ ်ဖစးသညးံ  CREER မြ ်ပဳလုပးေသာ သတၱဳလုပးငနး့ SWIA 

ကုိလညး့ IHRB မြ ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံပါသညး၈ 

 

 

ေနာကးထပး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့တျကး ဆကးသျယးရနး၈ 

 

(်မနးမာဘာသာ်ဖငး)ံ- ေဒ၍်ဖဴ်ဖဴဇငး-သတငး့အခ္ကးအလကးႏြငးံဆကးသျယးေရ့အရာရြိ၇ 09799667713၇ 

phyuphyu.zin@myanmar-responsible-business.org 
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