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်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့က႑ တာွနးယူမႈရြိေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳဌာန (MCRB) ကု ိ ယူေက အေ်ခစုိကး 
Institute for Human Rights and Business (IHRB) ႏြငး ံဒိနး့မတး အေ်ခစုိကး Danish Institute for 
Human Rights (DIHR) တုိ႔၌ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ်ဖငး ံ ဿွှ၀ ခုႏြစးတျငး ဖျဲ႕စညး့ကာ ရနးကုနးတျငး 
အေ်ခစုိကးဖျငးံလြစးထာ့ပါသညး၈ ရနးပဵုေငျမ္ာ့ကု ိ ်ပညးပအစုိ့ရ အလြဴရြငးမ္ာ့မြ ေထာကးပဵံေပ့ထာ့ပါသညး၈ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး တာွနးယူမႈရြိေသာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့အေလံအထမ္ာ  ့ ်ဖစးေပ၍လာေစရနး အစုိ့ရ၇ 
စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငး ံ အရပးဘကး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အၾကာ  ့ အသိပညာ၇ စျမး့ရညးႏြငး ံ စကာ့ွိုငး့မ္ာ့ 
ဖနးတီ့ရနးအတျကး လမး့ေၾကာငး့ (Platform) တစးခ ု ေပ၍ထျနး့လာေစရနး ရညးရျယးပါသညး၈ 
တာွနးယူမႈရြိေသာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ဆုိသညးမြာ ႏုိငးငဵတကာ စဵသတးမြတးႏႈနး့မ္ာ့ကု ိ အေ်ခခဵ၊ 
လူမႈေရ့ႏြငး ံ သဘာွပတးွ နး့က္ငးဆုိငးရာ လုပးကုိငးေဆာငးရျကးမႈတုိ႕်ဖငး ံ ်မနးမာ်ပညးသူ၇ ်ပညးသာ့မ္ာ့၌ 
ေရရြညးအက္ုဳိ့စီ့ပျာ့အတျကး ေဆာငးရျကးေသာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အာ  ့ လုပးေဆာငး်ခငး့ကု ိ
ဆုိလုိပါသညး၈ 

်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့က႑ တာွနးယူမႈရြိေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳဌာန (MCRB) ၇ Institute for Human Rights 
and Business (IHRB) ႏြငးံ Danish Institute for Human Rights (DIHR) တုိ႔၌ မူပုိငး်ဖစးပါသညး၈ 
မတးလ ဿွှ၅ MCRB၇ IHRB ႏြငးံ DIHR တုိ႔က ထတုးေွပါသညး၈  

မူပုိငးချငး-ံအစီရငးခဵစာတျငးပါရြိသညး ံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကု ိ လျတးလပးစျာထုတးႏုတး၇ ကူ့ယူအသဵု့်ပဳရနး 
MCRB၇ IHRB ႏြငး ံ DIHR တုိ႔က ချငးံ်ပဳထာ့ပါသညး၈ အစီရငးခဵစာကု ိ ရယူရနးေအာကးေဖား်ပပါ 
လိပးစာအတုိငး့ ရုဵ့ခ္ဳပးသုိ႔ ဆကးသျယးႏုိငးသညး၈ အစီရငးခဵစာအာ့ ်ပနးလညးထုတးေွ်ခငး့ႏြငး ံ
ဘာသာ်ပနး်ခငး့အတျကး MCRB၇ IHRB ႏြငး ံDIHR ၌ ချငးံ်ပဳခ္ကးကု ိရယရူနး လိုအပးပါသညး၈ 

 
 
ေက့္ဇူ့တငးလႊာ 
 
MCRB ကု ိ အဓိက ရနးပဵုေငျေထာကးပဵံေပ့သညး ံ မိတးဖကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့်ဖစးၾကေသာ ဒိနး့မတး၇ 
အုိငးယာလနး၇ နယးသာလနး၇ ေနားေွ၇ ဆျစးဇာလနးးႏြငးံယူေက အစုိ့ရတုိ႔အာ့ အထူ့ပငး ေက့္ဇူ့ 
တငးရြိပါသညး၈ 
 
ကျငး့ဆငး့ သုေတသန်ပဳလုပးရာတျငး ပူ့ေပါငး့ပါွငးခဲံၾကေသာ ်မနးမာ်ပညးတစးွ ြမး့မြ မိတးဖကးအဖျဲ႕ 
အစညး့မ္ာ့၇ ဿွှ၃ခုႏြစး ေအာကးတုိဘာလတျငး ်ပဳလုပးခဲံသညး ံ SWIA အစီရငးခဵစာမူၾကမး  ့ အာ့ေဆျ့  
ေႏျ့ ညြိႏႈိငး့သညးပံျဲတျငး ပါွငးအာ့်ဖညးံေပ့ခဲံၾကေသာ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ကု ိအထူ့ပငး ေက့္ဇူ့တငးရြိပါသညး၈ 
သုေတသန်ပဳလုပးရနး အစီအစဥးမ္ာ့ႏြငး ံ ကနဦ့ေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ အၾကဵ်ပဳမႈမ္ာ့အတျကး 
အႀကဵေပ့အဖျဲ႕တျငး ပါွငးၾကသူမ္ာ့်ဖစးသညး ံ David Allan၇ Charlotte Bisley၇ ေဒ၍ေဒွီသနး႔ဇငး၇ Jack 
Jenkins Hill၇ Emma Irwin၇ ဦ့စိနး်မငးံ၇ John Sykes ၇ Richard Taylor ၇ ဦ့သိနး့လျငး၇ Cristina Villegas ၇ 
Guy Williams and ဦ့ေဇားွ ငး့ တုိ႔ကု ိအထူ့ပငး ေက့္ဇူ့တငးရြိပါသညး၈  
 



ဿွှ၂/ှ၃ ခုႏြစးအတျငး့ သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ  ့ လုပးေဆာငးႏုိငးရနး ပဵပံုိ့ကူညီေပ့ခဲံၾကသညး ံ
်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရႏြငး ံ အထူ့သ်ဖငး ံ သတၳဳတျငး့ဦ့စီ့ဌာန၇ တုိငး့ေဒသႀကီ့အစုိ့ရမ္ာ့်ဖစးေသာ 
ရြမး့်ပညးနယးအစုိ့ရအဖျဲ႔၇ ကရငး်ပညးနယးအစုိ့ရအဖျဲ႔၇ ကယာ့်ပညးနယးအစုိ့ရအဖျဲ႔၇ စစးကုိငး့တုိငး့ေဒသႀကီ  ့
အစုိ့ရအဖျဲ႔၇ မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့အစုိ့ရအဖျဲ႔၇ တနသၤာရီတုိငး့ေဒသႀကီ  ့ အစုိ့ရအဖျဲ႔၇ ပခဲူ့တုိငး့ေဒသႀကီ  ့
အစုိ့ရအဖျဲ႕ ႏြငး ံကခ္ငး်ပညးနယးအစုိ့ရအဖျဲ႔တုိ႕အာ့ ေက့္ဇူ့အထူ့တငးရြိပါေၾကာငး  ့ေဖား်ပလုိပါသညး၈ 
 
ပ႗ိပကၡအာ့ ဘကးေပါငး့စဵုမြ ရႈ်မငးမႈ (Conflict Dimensions ) မူၾကမး့အတျကး ေထာကးပဵကံူညီမႈႏြငး ံ
အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့အတျကး Peace Nexus Foundation ႏြငး ံ Dr Richard Horsey တုိ႔အာ့ 
အထူ့ေက့္ဇူ့တငးရြိပါသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး မူၾကမး့အစီရငးခဵစာတျငး အသဵု့ွငးေသာ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ေပ့ခဲ ံ
ၾကသညး ံGabriela Factor ၇ Francesca Castellani ၇ Lorenzo Cotula ႏြငးံ Gillian Cornish တုိ႔ကုိလညး့ 
အထူ့ေက့္ဇူ့တငးရြိပါသညး၈ MCRB ၌ သတၳဳတျငး့က႑ SWIA ကျငး့ဆငးသုေတသန အဖျဲ႕မြ 
ေအာငးေက္ားစို့ႏြငး ံ ခငးမို႔မို႔်မငးံတို႔၌ ေခါငး့ေဆာငးမႈ်ဖငး ံ သုေတသီမ္ာ့်ဖစးၾကေသာ မာဂရကးဟနး၇ 
လႈိငးမငး့ဦ့၇ ခငး်ပညးံ်ပညးံႏြငး ံ သကးႏုိငးဦ့ တုိ႔အာ့ အထူ့ပငး အသိအမြတး်ပဳ ေက့္ဇူ့တငးရြိပါေၾကာငး  ့
ေဖား်ပလုိပါသညး၈ 
 
ဤအစီရငးခဵစာကု ိ ေရ့သာ့ခဲံၾကေသာ ဒိနး့မတး အေ်ခစုိကး Danish Institute for Huma n Rights 
(DIHR) မြ Nora Götzmann ၇ Elin Wrzoncki ႏြငး ံMCRB မြ Ida Jøker Krog ႏြငးံအတ ူဗစးက ီဗို့မနး့  ႏြငး ံ
ေအာငးေက္ားစုိ့၇ အေရ့ၾကီ့ေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကု ိ မြ္ေွခဲံေသာ MCRB မြ Donna Guest ၇ 
ယူေကအေ်ခစုိကး Institute for Human Rights and Business (IHRB) တုိ႕မြ Margaret Wachenfeld ၇ 
Tulika Bansal ႏြငး ံ DIHR မြ Allan Lerberg Jørgensen တုိ႕ကု ိ အထူ့ပငး အသိအမြတး်ပဳ 
ေက့္ဇူ့တငးရြိေၾကာငး  ့ ေဖား်ပလုိပါသညး၈ သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး အေထာကးအပဵမံ္ာ့ကု ိ
ပဵပံုိ့ေပ့ခဲံေသာ Kelly Matthews ၇ Linnea Kristiansson ၇ Elizabeth Arnott ႏြငး ံLukas Bogner ၇ DIHR 
၌ အလုပးသငးမ္ာ့၇ Anders Planck-Hendriksen ႏြငး ံGemma Wardle ၇ MCRB ၌ အလုပးသငးမ္ာ့ႏြငး ံ
Process Mapping အတျကးကူညီေပ့ခဲံေသာ Consultant တစးဦ့်ဖစးသ ူ Liya Mo တို႔အာ့ အထူ့ပငး 
ေက့္ဇူ့တငးရြိေၾကာငး  ့ေဖား်ပလုိပါသညး၈ 
 
ဤ SWIA အစီရငးခဵတျငးပါရြသိညး ံေတျ႕ရြိခ္ကးအာ့လဵု့ႏြငး ံအႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့မြာ မိတးဖကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၌ 
တာွနးသာ ်ဖစးပါသညး၈ 
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 အပုိငး့ (၄.ှ) ႏုိငးငဵေတား အစုိ့ရသုိ႔ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ …………………………………… ဿှ၃ 

 အပုိငး့ (၄.ဿ) သတၳဳတျငး့က႑ရြိ ကုမၸဏီမ္ာ့သုိ႔ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ………………….. ဿဿ၂ 

 အပုိငး့ (၄.၀) တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့သုိ႔  

        အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ……………………………………………………………… ဿ၀ဿ  

 အပုိငး့ (၄.၁) အရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သုိ႔ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ .………………………. ဿ၀၁ 

 အပုိငး့ (၄.၂) တ်ခာ့ေသာ အစုိ့ရမ္ာ့အတျကး အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ .……………………. ဿ၀၃ 



 

ေနာကးဆကးတဲျ (က). SWIA လုပးေဆာငးပဵုနညး့အဆငးံဆငးံ၌ ေနာကးဆကးတဲျ သတငး  ့

အခ္ကးအလကးမ္ာ  ့………………………………………………………….. ဿ၀၅ 

 
ေနာကးဆကးတဲျမ္ာ  ့( သီ့်ခာ  ့စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကို www.mcrb.org.mm တျငး ရႏုိငးပါသညး)  
သတၳဳတျငး့ က႑ေပ၍တျငး ပတးွ နး့က္ငးႏြငးံ လူမႈေရ့အေပ၍ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ႏြငး ံ ဆကးစပး 
ေနေသာ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ အဓိက ဥပေဒမ္ာ့၈ 
်မနးမာႏုိငးငဵ၌ ဖဵျ႕ၿဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးေနေသာ မိတးဖကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၌ ကနဦ့ 
လုပးေဆာငး ေနေသာ လုပးငနး့မ္ာ့၈ 
ကျငး့ဆငး့သုေတသနမ္ာ့လုပးစဥးတျငး ပါတးသကးဆကးႏျယးသူမ္ာ့၌ အငးတာဗ္ဴ့မ္ာ့၈ 
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အစီရငးခဵစာ အႏြစးခ္ဳပး 
 
်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ ထုဵ့ေက္ာကး၇ ေရႊ၇ ခမဲ်ဖဴ သတၱဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့၌ သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ 
က႑အလုိကး ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့ (SWIA) တျငး သဘာွပတးွနး့က္ငး၇ ေဒသခ ဵ
ရပးရျာအသုိငး့အွိုငး့ ႏြငံး အလုပးသမာ့မ္ာ့အေပ၍ က္ေရာကးသညးံ သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ 
ပိုငး့်ခာ့စိတး်ဖာ သုဵ့သပးထာ့ပါသညး၈ ။တျငး က႑အဆငးံ သကးေရာကးမႈမ္ာ့၇ ဆကးစပး 
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ စီမဵကိနး့အဆငး ံ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ တရာ့ွငးႏြငး ံ တရာ့မွငး 
သတၱဳတျငး့လုပးငနး့ ႏြစးရပးလုဵ့ကုိ ေလံလာဆနး့စစး ထာ့ပါသညး၈ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကုိ 
်မနးမာအစို့ရ၇ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ အရပးဘကး 
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငး ံ တ်ခာ့ေသာ ပါတးသကး ဆကးႏျယး သူမ္ာ့သုိ႔ သတၱဳတျငး့က႑ရြိ 
ဆုိ့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ မညးသုိ႔ ေရြာငးရြာ့ႏိုငးမညး၇ ေ်ဖရြငး့ ေဆာငးရျကးႏိုငးမညးႏြငးံ 
ေကာငး့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ မညးသုိ႔ တုိ့်မြငးံလုပးေဆာငးႏိုငးမညးဆုိသညးံ အႀကဵ်ပဳအခ္ကးမ္ာ့ 
ထညးံသျငး့ထာ့ပါသညး၈  က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ကျငး့ဆငး့ ေလံလာဆနး့စစးခ္ကးမ္ာ့မြ  ရရြိသညး ံ
အဓိက ေတျ႔႐ြိခ္ကးမ္ာ့ကုိေဖား်ပကာ ခိုငးမာသညး ံ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ  ်မနးမာံသတၳဳတျငး့ 
လုပးငနး့က႑၌ ဆငး့ရႏဲျမး့ပါ့မႈ ေလ္ာံခ္ေရ့ႏြငးံ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့က႑အတျကး ပဵုေဖားေပ့ႏိုငးမညး ံ
စကာ့ဝိုငး့ေနရာတစးခကုို ေဖားေဆာငးေပ့ႏိုငးရနး ရညး႐ျယးပါသညး၈ 
 
်မနးမာႏိုငးင ဵ နယးနိမိတးအတျငး့ မ္ာ့စျာေသာဓါတးသတၳဳမ္ာ့ႂကျယးဝစျာတညး႐ြိေနၿပီ့ စကးမႈ 
တျငး့ထျကး ကုနးၾကမး့ပစၥညး့မ္ာ့ႏြငး ံ ေက္ာကးမ္ာ့၇ သတၱဳမ္ာ့၇ ေက္ာကးစိမး့ႏြငးံ  ေက္ာကးမ္ကး 
ရတနာမ္ာ့၇  ေက္ာကးမီ့ေသျ့ ႏြငးံ ယူေရနီယဵကံဲသုိ႔ေသာ စျမး့အငးအရငး့အ်မစးမ္ာ့ပါဝငးပါသညး၈ 
ဓါတးသတၳဳမ္ာ့ကုိ ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့မြ ကာလ႐ြညးၾကာစျာ ထုတးယူခဲံၿပီ့်ဖစးေသားလညး့ ႏိုငးငဵ၌ 
ဘူမိအေနအထာ့မ္ာ့ကုိ မသိ႐ြိရေသ့ပါ၈ လုပးငနး့က႑၌ ဝိေသသမြာ ေခတးမီနညး့ပညာႏြငး ံ
ဘ႑ာေရ့ဆုိငးရာ ရငး့ႏြီ့ႁမြဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ အကနး႔အသတး ႐ြိေန်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ထုိရငး့ႏြီ့ႁမြဳပးႏြဵမႈအမ္ာ့စုမြာ 
်မနးမာကုမၺဏီမ္ာ့၌လုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးၿပီ့ အခ္ဳိ႕မြာ နယးစပး်ဖတးေက္ားရငး့ႏြီ့ႁမြဳပးႏြဵသူမ္ာ့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ 
ေဆာငး႐ျကး၍ အမ္ာ့စုမြာ တရာ့မဝငးေသာ သုိ႔မဟုတး လုိငးစငးမ႐ြိေသာ လုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးၾက 
ပါသညး၈  
 
ေယဘုယ္အာ့်ဖငး ံ က႑အလုိကးသကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့၌ ေတျ႔ရြိခ္ကး 
အခ္ိဳ႔မြာ  သတၱဳတူ့ေဖားထုတးလုပးေရ့ လုပးငနး့က႑အတျငး့ သဘာွပတးဝနး့က္ငး၇ လူမႈေရ့ 
ဆုိငးရာႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ ကာကျယးမႈ အနညး့ငယးကုိသာေတျ႔ရြိရၿပီ့ အမ္ာ့စုမြာ 
ညဵံဖ္ငး့သညး ံ  အေလံအထမ္ာ့သာက္ငးံသုဵ့ေနသညးကုိ ေတျ႔႐ြိခဲံရပါသညး၈ အႀကီ့စာ့သတၳဳတျငး့ 
လုပးငနး့မ္ာ့၉ပငးလြ္ငး ထုိကံဲသုိ႔ ညဵံဖ္ငး့သညးံ  အေလံအထမ္ာ့က္ငးံသုဵ့လ္ကးရြိၿပီ့ ေကာငး့မျနး 
သညး ံအေလံအထမြာ အနညး့ငယးသာရြိသညးကုိ ေတျ႔ရြိရပါသညး၈ ႏိုငးငဵတစးွြမး့ရြ ိဓါတးသတၳဳတူ့ 



ေဖားထုတးလုပးေရ့ လုပးငနး့ အသီ့သီ့မြ သဘာွပတးွနး့က္ငးႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့အေပ၍ 
က္ေရာကးသညးံ က္ယး်ပနး႔ေသာ ဆုိ့က္ိဳ့ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ မြတးတမး့်ပဳခဲံပါသညး၈ 
ဤလကးေတျ႔အေ်ခအေနက ်မနးမာံသတၱဳတျငး့ လုပးငနး့အေပ၍ ်ပညးသူလူထု၌ ႐ႈ်မငးပဵုမ္ာ့ကုိ 
ဆုိ့ဝါ့သျာ့ေစခဲံပါသညး၈ ဆုိလုိသညးမြာ အကယး၊ ်မနးမာသံတၳဳတျငး့ လုပးငနး့သညး ႏိုငးငဵေတား 
ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့အတျကး အ်ပဳသေဘာပဵံပို့ေပ့မညး ံ လုပးငနး့အ်ဖစးသုိ႔ ေ်ပာငး့လဲ တုိ့တကးလာေစရနး 
အစို့ရ၇ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငံး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ အရပးဘကး 
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငး ံ အေရ့ပါသညး ံ အဆငးံမ္ာ့ ေဆာငး႐ျကးရနး လုိအပးၿပီ့ လကးရြိဆုိ့က္ဳိ့ 
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ ေ်ဖ႐ြငး့ေပ့ရနး၇ ေကာငး့မျနးေသာ အေလံအထမ္ာ့ က္ငးံသုဵ့လာေရ့ 
ေဆာငး႐ျကးရနး လုိအပးမညး်ဖစးပါသညး၈ ကုိငးတျယးေ်ဖ႐ြငး့ရမညးံ အဓိကစိနးေခ၍မႈ ငါ့ရပးကုိ 
ေအာကးတျငး ေဖားထုတးထာ့ပါသညး၈ 
 

က႑အလုိကးသကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့က ဓါတးသတၳဳထုတးလုပးမႈ ကျငး့ဆကး 
အတျငး  ့  ထုဵ့ေက္ာကး၇ ေ႐ႊႏြငးံ ခမဲ်ဖဴ  စမး့သပးတုိငး့တာ်ခငး့ ႏြငးံ ထုတးလုပး်ခငး့ အဆငးံမ္ာ့ကုိ 
အဓိကေလံလာထာ့ပါသညး၈ ဤသတၱဳအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ကုိ ေရျ့ ခ္ယးရ်ခငး့မြာ ် မနးမာံဓါတးသတၳဳ 
တူ့ေဖားထုတးလုပးေရ့လုပးငနး့၌ ဝငးေငျမြာ အဓိကအာ့်ဖငးံ ေက္ာကးစိမး့ႏြငးံ ေ က္ာကးမ္ကး 
ထုတးယူ်ခငး့မြရ႐ြိေနသညးံအ်ပငး အ်ခာ့ေသာ ဓါတးသတၳဳ တူ့ေဖားထုတးလုပး်ခငး့မ္ာ့မြာလညး့ 
ဖျဵ႔ၿဖိဳ့လာေနေသာေၾကာငးံ်ဖစးပါသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး ေက္ာကးစိမး့ႏြငးံ ေက္ာကး မ္ကး တူ့ေဖားထုတးလုပး 
ေရ့လုပးငနး့အတျငး့ သဘာဝပတးဝနး့က္ငးႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ မ္ာ့အေပ၍ သကးေရာကး မႈမ္ာ့အာ့ 
်ပညးတျငး့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာကပါ သိသိသာသာ အာရဵုစို ကးမႈကုိ ခဵလာရပါ သညး၈ သုိ႔ေသား 
အ်ခာ့ေသာ ဓါတးသတၱဳအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ တူ့ေဖားထုတးလုပးေရ့လုပးငနး့ရြိ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိမူ 
တူညီသညးံ စစးေဆ့ေလံလာမႈမ္ာ့ မရြိေသ့ပါ၈   

 
။ဓါတးသတၱဳ သုဵ့မ္ိဳ့အတျကး က႑အလုိကးသကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့တျငး 
တရာ့ွငး လုပးငနး့မ္ာ့ (တရာ့ဝငးချငးံ်ပဳထာ့သညးံ အႀကီ့စာ့ႏြငးံ အေသ့စာ့ သတၳဳတျငး့ 
လုပးငနး့မ္ာ့) ကုိ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ထာ့သကံဲသုိ႔ တရာ့မွငး (လကးလုပးလကးစာ့ ဓါတးသတၳဳ 
တူ့ေဖား ထုတးလုပးေရ့) လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငး ံ  အဆုိပါႏြစးမ္ဳိ့လုဵ့ႏြငးံဆကးႏျယးသညးံ က႑မ္ာ့၌ 
ဆကးစပးသညး ံ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ကုိလညး့ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ပါသညး၈ တရာ့ဝငးမဟုတးေသာ 
လုပးငနး့က႑မ္ာ့မြ ယုဵၾကညးေလာကးေသာ ခိုငးမာသညးံအခ္ကးအလကးမ္ာ့ မရ႐ြိႏိုငးေသားလညး့ 
MCRB ၌ ကျငး့ဆငး့သုေတသန်ပဳလုပး်ခငး့ႏြငး ံ အ်ခာ့ရငး့်မစးမ္ာ့အရ အထကးပါ ဓါတးသတၳဳ 
သုဵ့မ္ဳိ့အတျကး တရာ့ဝငးမဟုတးေသာ လုပးငနး့က႑မ္ာ့၌ အစိတးအပိုငး့က ႀကီ့မာ့သညးကုိ 
ၫႊနး်ပေနပါသညး၈ တရာ့ဝငးမဟုတးေသာလုပးငနး့မ္ာ့၌ အခနး့က႑ႏြငးံ တုိ့ႁမြငးံလာေသာ ။၌ 
တရာ့ဝငး်ဖစးမႈအလာ့အလာမ္ာ့က က႑အလုိကး သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့ 
အတျငး့ အေရ့ႀကီ့ေသာ ေဆျ့ ေႏျ့ ခ္ကးမ္ာ့အ်ဖစး ႐ြိေနၿပီ့ ်မနးမာံဓါတးသတၳဳတျငး့ လုပးငနး့ 



က႑အတျကး ေရြ႔ဆကး စကာ့ဝိုငး့မ္ာ့ႏြငံး လုပးငနးမ္ာ့်ပဳလုပးရနး အခ္ကးမ္ာ့အေန်ဖငံး ပါဝငးေန 
ပါသညး၈  
 
က႑အလုိကးသကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့က စီမဵကိနး့အဆငးံ သကးေရာကးမႈကုိ 
အေသ့စိတး အကဲ်ဖတးေလံလာဆနး့စစး်ခငး့ထကးပိုလျနး၍ စီမဵကိနး့အဆငးံ၇ ဆကးစပး 
သကးေရာကးမႈအဆငးံ ႏြငး ံ လုပးငနး့က႑ အဆငးံဆုိၿပီ့ အဆငးံသုဵ့ဆငးံကုိ ေလံလာဆနး့စစး 
ထာ့ပါသညး၈ ဆုိလုိသညးမြာ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့က႑၌ သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ ေလံလာဆနး့ 
စစး်ခငး့က သတၳဳတူ့ေဖားေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့၇ သတၳဳတျငး့လုပးသာ့မ္ာ့ ႏြငးံ လူမႈအသုိငး့အွိုငး့ 
အေပ၍ သကးေရာကးသညးံ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေဖားထုတးသကံဲသုိ႔ က႑တစးခုလုဵ့၌ 
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ အေ်ခအေနမ္ာ့ကုိလညး့ အကဲ်ဖတး ေဖားထုတး 
ထာ့ပါသညး၈ ပတးွ နး့က္ငးႏြငး ံ လူမႈေရ့ဆုိငးရာ ထုိခိုကးမႈဆနး့စစးေလံလာခ္ကး (ESIA)၌ 
လုပးေဆာငးပဵုအဆငးံဆငးံအတုိငး့ အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငးံ အလုပးသမာ့ဆုိငးရာ 
စဵခ္ိနးစဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငး ံ ကုလသမဂၢ၌ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငး ံ လူ႔အချငးံအေရ့ ဆုိငးရာ လမး့ညႊနးအေ်ခခဵမူမ္ာ့ 
ကံဲသုိ႔ အဓိက ႏိုငးငဵတကာ မူေဘာငးမ္ာ့ႏြငးံအည ီ ေရ့ဆျဲ ်ပဳလုပးထာ့ပါသညး၈ က႑အလုိကး 
သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ ဆနး့စစးေလံလာ်ခငး့၌ သုေတသန လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ သတငး့ 
အခ္ကးအလကး၇ စာ႐ျကးစာတမး့ႏြငးံ မြတးတမး့မ္ာ့အာ့ေလံလာ်ခငး့ ႏြငးံ ကျငး့ဆငး့ေလံလာ်ခငး့ 
မ္ာ့အေပ၍ အေ်ခခ၍ဵ ှဿ လေက္ားၾကာကာလအတျငး့ ေဒသ ၅-ခုရြ ိ ဓါတးသတၱဳ တူ့ေဖား 
ထုတးလုပးေရ့ လုပးငနး့ ၁ှ ခ ုႏြငး ံပါတးသကးဆကးႏျယးသူ ှ၀၄၅ ဦ့တုိ႔ကုိ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့မႈမ္ာ့ 
်ပဳလုပး်ခငး့ႏြငး ံ ရနးကုနးတျငး အမ္ာ့်ပညးသူႏြငးံ ေဆျ့ ေႏျ့ ၫြိႏိႈငး့ပျဲ ႏြစးႀကိမး်ပဳလုပး်ခငး့တုိ႔်ဖငး ံ
ေဆာငး႐ျကးခဲံပါသညး၈ ကျငး့ဆငး့သုေတသနတျငး အစို့ရ၇ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့၇ အလုပးသမာ့မ္ာ့၇ 
က္ပနး့လုပးသာ့မ္ာ့၇ ေဒသခဵလူထုမ္ာ့၇ အရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ ပါတးသကး 
ဆကးႏျယးသူမ္ာ့ကုိ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့ပါဝငးပါသညး၈  
 
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး တာဝနးယူမႈ႐ြိေသာ သတၳဳတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့မ္ာ ့်ဖစးလာရနးအတျကး အဓိက 

စိနးေခ၍မႈ ငါ့ရပးမြာ-  

 

ှ၈ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့ႏြငးံဆကးႏျယးသညး ံ မူဝါဒမ္ာ့၇ ဥပေဒမ္ာ့၇ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့မြာ 

႐ြငး့လငး့မႈမ႐ြိ်ခငး့ႏြငး ံ တာဝနးယူမႈ႐ြိေသာ ရငး့ႏြီ့ႁမြဳပးႏြဵမႈ်ဖစးလာေစရနး အဟနး႔အတာ့မ္ာ  ့

ရြိေန်ခငး့၈ 

 
လကးရြ ိ ဥပေဒဆုိငးရာ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့်ပငးဆငးသညးံလုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး ဥပေဒဆုိငးရာ 
အခငး့အက္ငး့မြာ အလ္ငးအ်မနးေ်ပာငး့လဲလ္ကးရြိၿပီ့ သတၱဳတျငး့လုပးငနး့က႑အတျကးလညး့ 
အလာ့တူ ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ ရြိပါသညး၈ ။အေ်ခအေနက ဆကးစပးသညးံ မေသခ္ာမႈမ္ာ့ကုိ 
ဖနးတီ့ေပ့သညး၈ အသစးေရ့ဆျဲထာ့ေသာ ဥပေဒမ္ာ့၇ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့မြာ လုိကးေလ္ာံ 



ညီေထျကုိကးညီမႈမရြိေပ၈ ဥပေဒတစးခုႏြငးံတစးခုၾကာ့ ကုိကးညီမႈမ္ာ့ အာ့နညး့်ခငး့ႏြငး ံ တစးခါ 
တစးရဵတျငး ေတာငး့ဆုိမႈမ္ာ့သညး ဆနး႔က္ငးလ္ကး႐ြိေန်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ကျဲလျဲမႈမ္ာ့ ႐ြိေန်ခငး့မ္ာ့ပငး 
်ဖစးေနတတးပါသညး၈  
 
ဥပမာအာ့်ဖငး ံ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ ေရထျကးရြိသညးံ အရငး့အ်မစးမ္ာ့အၾကာ့ ချငးံ်ပဳ 
ေပ့ႏိုငးမညး ံ အကျာအေဝ့အတျကး ဿဝှဿ-ခုႏြစး ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမးေရ့ဥပေဒတျငး 
ေဖား်ပထာ့ေသာ ်ပညးေထာငးစုအဆငး ံ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးနယး/တုိငး့ေဒသႀကီ့အဆငးံက 
ချငးံ်ပဳေပ့ေနမႈတုိ႔အၾကာ့ ကျဲ်ပာ့ေနသညးကုိ ကျငး့ဆငး့သုေတသန်ပဳရာ၉ ေတျ႔႐ြိခဲံပါသညး၈ 
သတၱဳတျငး့ နညး့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငး ံ ပတးွနး့က္ငးထိခိုကးမႈဆနး့စစး်ခငး့ဆုိငးရာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ 
တုိ႔အၾကာ့တျငးလညး့ ကျဲလျဲခ္ကးမ္ာ့ ႐ြိေနပါသညး၈ 
 
ထုိ႔အ်ပငး ဓါတးသတၳဳစီမဵကိနး့မ္ာ့အေပ၍ ႀကီ့ၾကပးစစးေဆ့ရမညးံ တာဝနးမ္ာ့မြာ လကး႐ြိဥပေဒမ္ာ့ 
ႏြငးံ ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့အရ ႐ြငး့လငး့မႈမ႐ြိပါ၈ ဥပမာအာ့်ဖငး ံ ဓါတးသတၳဳတူ့ေဖားထုတးလုပးသညးံ 
စီမဵကိနး့မ္ာ့တျငး သဘာဝပတးဝနး့က္ငး၇ က္နး့မာေရ့၇ ေဘ့အႏၱရယးကငး့ရြငး့ေရ့ႏြငးံ လုပးငနး့ချငး 
အေ်ခအေနမ္ာ့အေပ၍ ႀကီ့ၾကပးစစးေဆ့ရနးအတျကး မညးသညးံအစို့ရအာဏာပိုငးက တာဝနး႐ြ ိ
သညး ဆုိသညးံအေပ၍ ႐ြငး့လငး့မႈမ႐ြိပါ၈ ထုိသုိ႔လြစးဟာမႈ မ္ာ့ႏြငးံ ကျဲလျဲမႈမ္ာ့က ႀကီ့ၾကပးရမညး ံ
အစို့ရဌာနမ္ာ့အတျကး ်ပႆနာတစးရပး်ဖစးသလုိ ်ပဌာနး့ခ္ကးတစးရပးက ခ္မြတးေပ့ထာ့သညး ံ
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့အတုိငး့ ဥပေဒႏြငးံအည ီ လုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးမညးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ 
အတျကးလညး့ ်ပႆနာ တစးရပး ်ဖစးပါသညး၈ 
 
ဓါတးသတၳဳတူ့ေဖား ထုတးလုပးသူမ္ာ့က မညးသညးကုိ အတိအက္လုိကးနာရမညးဆုိသညးႏြငး ံ
ပတးသကး၊ သယဵဇာတႏြငးံ သဘာွပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန (MoNREC) ထဵမြ 
လမး့ၫႊနးခ္ကးမ္ာ့ အာ့နညး့ေနသညးကုိလညး့ ကျငး့ဆငး့သုေတသနအရ ေတျ႔႐ြိခဲံပါသညး၈ 
႐ြငး့လငး့သညးံလမး့ၫႊနးခ္ကး မ႐ြိေသာေၾကာငးံ ်ပညးနယး/တုိငး့ေဒသႀကီ့အဆငးံ၇ ၿမိဳ႕နယးအဆငး ံ
အုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့၇ ကုမၸဏီမ္ာ့အတျကး ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့မ္ာ့တျငး က္ငးံသုဵ့ရမညးံ စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငး ံ
ပတးသကး၊ ေသခ္ာေသာ အေ်ခအေန တစးခုရ႐ြိရနး ခကးခပဲါသညး၈ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံဥပေဒ 
သုိ႔မဟုတး စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵထာ့်ခငး့မ႐ြိသညးံအ်ပငး လုိအပးသညးဟု မထငးရ 
ေသားလညး့ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ ကုမၺဏီမ္ာ့မြ (အထူ့သ်ဖငးံ စမး့သပးတုိငး့တာ်ခငး့ ကာလ 
အတျကး) ၿမိဳ႔နယးအဆငးံတျငး လုိကးနာရမညးံ အခ္ကးမ္ာ့စျာ ႐ြိေနသညးကုိ ကျငး့ဆငး့ သုေတသန 
အရ ေတျ႔႐ြိခဲံရပါသညး၈ အခ္ဳိ႕ ်ပညးနယးႏြငး ံတုိငး့ေဒသႀကီ့မ္ာ့တျငး အဆငးံ်မငးံ အရာ႐ြိႀကီ့မ္ာ့က 
တရာ့ဝငး အချငးံအာဏာ႐ြိမေနပ ဲ သုိ႔မဟုတး ႐ြငး့လငး့ေသာ အေၾကာငး့်ပခ္ကး႐ြိမေနပ ဲ
ချငးံ်ပဳခ္ကးကုိ တာ့်မစး်ခငး့မ္ာ့ ႐ြိေနပါသညး၈ အခ္ဳ႕ိေသာကိစၥရပးမ္ာ့တျငး အတိတးက်ဖစးရပးမ္ာ့ 
ေၾကာငး ံ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့မ္ာ့  ေဆာငး႐ျကးချငးံ်ပဳရနးေၾကာကး႐ျဵ႕်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ချငးံ်ပဳခ္ကး 
ေပ့်ခငး့အေပ၍ တာဝနးယူရနးေၾကာကး႐ျဵ႕ ်ခငး့မ္ာ့ ်ဖစးလာေစပါသညး၈ 
 



ဤအစီရငးခဵစာတျငးမြတးတမး့်ပဳထာ့သညးံ ်မနးမာံသတၳဳလုပးငနး့၌ က္ယး်ပနး႔ေသာ အႏႈတးသေဘာ 
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ နာ့လညးသေဘာေပါကးႏိုငးသကံဲသုိ႔ လုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးသူမ္ာ့အတျကး 
မေသခ္ာ မႈမ္ာ့ကုိလညး့ ်ဖစးေပ၍ေစပါသညး၈ ။တု႔ိတျငး ယခငးက်မနးမာႏိုငးငဵကုိ 
ေ႐ြာငးၾကဥးခဲံသညး ံႏိုငးငဵ်ခာ့ကုမၸဏီမ္ာ့ပါဝငးၿပီ့ လုပးငနး့က႑အတျငး့သုိ႔ အေလံအထေကာငး့မ္ာ့ 
ယူေဆာငးလာရနး၇ လုပးငနး့က႑အတျကး စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ ႁမြငးံတငးေပ့ရနး လုိအပးေနပါသညး၈ 
လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငး႐ျကးရာတျငး ပတးဝနး့က္ငး၇ လူမႈေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငး ံ လုိကးေလ္ာညီေထျ 
စျာ်ဖငး ံ ေငျေၾက့အရ သငးံတငးံေလ္ာကးပတးမႈ႐ြိေသာ လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငး႐ျကးႏိုငးရနး ဓါတးသတၳဳ 
လုပးငနး့ ကုမၺဏီမ္ာ့အတျကး ႐ြငး့လငး့ေသာ၇ ေသခ္ာေသာ ဥပေဒ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငး ံ
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ လုိအပးပါသညး၈ အစို့ရမူဝါဒႏြငး ံ အတညး်ပဳမႈဆုိငးရာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့က 
႐ြငး့႐ြငး့လငး့လငး့မ႐ြိသညးံအတျကး ်ပညးနယး/တုိငး့ေဒသႀကီ့ အသီ့သီ့ႏြငးံ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့အၾကာ့ 
ကျဲလျဲမႈအဆငးံ်မငးံမာ့ေနေစၿပီ့ စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈ စရိတးႏြငးံ အက္ငံးပ္ကးခ္စာ့ႏိုငးသညး ံ
အႏၲရာယးလညး့ ်မငးံမာ့လ္ကး႐ြိပါသညး၈ ကုမၺဏီမ္ာ့အတျကး ချငးံ်ပဳခ္ကးေပ့သညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ 
ကုိ စီစဥး ေရ့ဆျဲႏိုငး်ခငး့မ႐ြိသလုိ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံရြိ သတၳဳတျငး့ လုပးငနး့အာ့ စီမ ဵ
အုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့က ထိေရာကးစျာ ေ်ခရာခဵ လုိကးႏိုငး်ခငး့လညး ့မ႐ြိေသ့ပါ၈ 
 
မေသခ္ာ၇ မေရရာေသာ ဥပေဒေရ့ရာႏြငး ံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့က တာဝနးယူမႈ႐ြိေသာ 
ရငး့ႏြီ့ႁမြဳပးႏြဵမႈႏြငံး ေရ႐ြညးတညးတံဵေသာ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့အေလံအထမ္ာ့်ဖစးလာရနး ေႏြာငးံေႏြ့ 
ေစမႈမ္ာ့ သိသိသာသာ ်ဖစးလ္ကး႐ြိပါသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵအေနႏြငး ံ တာဝနးယူမႈ႐ြိေသာ ဓါတးသတၳဳ 
လုပးငနး့ ရငး့ႏြီ့ႁမြဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ကုိ ဆျဲေဆာငးလုိပါက၇ အတိတး်ပႆနာမ္ာ့ကုိ ေ်ဖ႐ြငး့ေဆာငး႐ျကး 
လုိပါက ဿဝှ၂-ခုႏြစး ဥပေဒတျငးပါရြိသညး ံ အေ်ခခဵအာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ၾကညးံ႐ႈေလံလာၿပီ့ 
အမ္ဳိ့သာ့အဆငး ံ ဓာတးသတၱဳသယဵဇာတမူဝါဒတစးခု လုိအပးသညးဟု ေတျ့ စၿပီ့၇ စတငး 
အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးရနးလုိအပးပါမညး၈ ။ကုိလုပးေဆာငးရာတျငး ှ၆၆၁-ခုႏြစးႏြငး ံ
ဿဝှ၂-ခုႏြစး သတၳဳတျငး့ဥပေဒမ္ာ့ကံဲသုိ႔ မဟုတးဘဲ ဆနး့သစးေသာ သတၳဳတျငး့ဥပေဒကုိ 
႐ြိႏြငးံၿပီ့သာ့ ေခတးစနစးႏြငးံညီသညးံ ဥပေဒပဵုစဵမ္ာ့အတုိငး့ မူၾကမး့ေရ့ဆျဲရနး လုိအပးပါသညး၈ 
 
တစးခ္ိနးတညး့မြာပငး အစို့ရအေနႏြငး ံ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ဆီေလ္ားသညးံ 
ဥပေဒမ္ာ့ႏြငး ံ ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ကုိကးညီရနးခ္ိနးၫြိေပ့်ခငး့ကုိ အလ္ငးအ်မနး ေဆာငး႐ျကးေပ့ရနး 
လုိအပးသကံဲသုိ႔  လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ပညးနယး/တုိငး့ေဒသႀကီ့ႏြငးံ ၿမိဳ႕နယးအဆငးံအာဏာပိုငးမ္ာ့၇ 
ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ ေဆာငး႐ျကးသူမ္ာ့ႏြငး ံ အလာ့အလာ႐ြိသညးံ ရငး့ႏြီ့ႁမြဳပးႏြဵသူမ္ာ့ထဵသုိ႔ 
႐ြငး့လငး့စျာ ဆကးသျယးအသိေပ့ ရနးလညး့ လုိအပးေနပါသညး၈ 
 

ဿ၈ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့မြ သဘာွပတးဝနး့က္ငး၇လူမႈေရ့ႏြငး ံ လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆုိငးရာ 

သကးေရာကးမႈမ္ာ  ့ အာ့ေစာငးံၾကညံး်ခငး့ႏြငး ံ ကုိငးတျယးေ်ဖ႐ြငး့ရနး တာွနးရြိသညးံအစို့ရႏြငး ံ

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၌ စျမး့ေဆာငးရညးမြာ အကနး႔အသတး႐ြိေန်ခငး့၈ 

 



 

အစို့ရႏြငးံကုမၸဏီ ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးလုဵ့တျငး သတၳဳတျငး့စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငးံ လုပးငနး့မ္ာ့၌ ဆုိ့က္ဳိ့ 
သကးေရာကးမႈ မ္ာ့ကုိ ထိေရာကးစျာ ေစာငးံၾကညံးႀကီ့ၾကပး၇ ကုိငးတျယးေ်ဖ႐ြငး့ႏိုငးမညးံ နညး့ပညာ 
စျမး့ေဆာငးရညးႏြငး ံ လူ႔စျမး့အာ့အရငး့အ်မစး အာ့နညး့မႈမ္ာ့ရြိေနေၾကာငး့ ေတျ႔႐ြိရပါသညး၈ 
။တျငး ေအာကးပါ အခ္ကးမ္ာ့ပါဝငးသညး - 
 

 အက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့ကုိ ေစာငးံၾကညံးႀကီ့ၾကပး်ခငး့ႏြငး ံ ကုိငးတျယးေ်ဖ႐ြငး့ရနး တာဝနး႐ြိသညး ံ
အစို့ရ ဝနးထမး့ႏြငံး ကုမၸဏီဝနးထမး့မ္ာ့တျငး နညး့နာအတတးပညာႏြငံး ဆုိငးသညး ံ
စျမး့ေဆာငးရညး ပိုငး့ကျာဟခ္ကးမ္ာ့၇ 

 အဆုိပါလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ဝနးထမး့လုဵေလာကးမႈမ႐ြိ်ခငး့၇ 
 ထိေရာကးေသာ ေစာငံးၾကညးံေလံလာမႈ်ပဳလုပးႏိုငးရနး လုိအပးသညးံကိရိယာမ္ာ့မ႐ြိ်ခငး့ ႏြငးံ 
 သတငး့အခ္ကးအလကးမြတးတမး့ယူရနး၇ သတငး့ေ်ခရာခဵရနးႏြငံး 

်ပနးလညးတုဵ႔်ပနးရနးအတျကး ထိေရာကးေသာ စီမဵခနး႔ချဲမႈစနစးမ္ာ့မ႐ြိ်ခငး့၈ 
 
ဥပမာအာ့်ဖငး ံ က႑အလုိကးသကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့ ကျငး့ဆငး့သုေတသန 
အတျကး ေရာကး႐ြိ ခဲံသညးံ ကုမ ၸဏီမ္ာ့အနကးမညးသူ႔တျငးမြ္ လူထုဆကးဆဵေရ့လုပးငနး့အတျကး 
လုပးေဆာငး ခ္ကးမ္ာ့၇ က္နး့မာေရ့ႏြငး ံ ေဘ့အႏၱရာယးကငး့ေရ့ဆုိငးရာ ်ဖစးရပးမ္ာ့အာ့ 
အစီရငးခဵ်ခငး့ အတျကး စနစးက္ေသာ စီမဵခနး႔ချဲမႈစနစးမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ပတးဝနး့က္ငးေစာငးံၾကညးံေရ့ 
မဟာဗ္ဴဟာႏြငး ံ အေလံအထမ္ာ့႐ြိ မေနၾကပါ၈ အစို့ရပိုငး့တျငး သတၳဳတျငး့ လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငး ံ
အက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့ကုိ ေစာငးံၾကညး ံ ႀကီ့ၾကပးႏိုငးမညးံ စျမး့ေဆာငးရညးမြာ အကနး႔အသတး႐ြိေနၿပီ့ 
သီ့်ခာ့ကိစၥရပးမ္ာ့အေပ၍ (ဆုိလုိသညးမြာ ပတးဝနး့က္ငး ဆုိငးရာ၇ က္နး့မာေရ့ႏြငး ံေဘ့အႏၱရာယး 
ကငး့ရြငး့ေရ့ဆုိငးရာ၇ အလုပးသမာ့ ဆုိငးရာ စဵႏႈနး့မ္ာ့) ေစာငးံၾကညးံႀကီ့ၾကပးရနးအတျကး 
တာဝနးဝတၱရာ့မ္ာ့ ႐ြငး့လငး့မႈမ႐ြိ်ခငး့က ပိုမိုဆုိ့ဝါ့ ေစပါသညး၈ တရာ့မဝငး သတၳဳလုပးငနး့ 
က႑မ္ာ့ႏြငး ံ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့ (EAOs) ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံ ေဒသမ္ာ့႐ြ ိ
လုပးငနး့မ္ာ့၇ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့ေနရာမ္ာ့တျငး ထိေရာကးေသာ ေစာငးံၾကညးံႀကီ့ၾကပးမႈ 
လုဵ့ွမ႐ြိ်ခငး့မြာ ပိုမိုဆုိ့ဝါ့ေန်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ တုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငး အဖျဲ႔မ္ာ့က သတၳဳ 
လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ထုတးလုပးမႈဆုိငးရာ၇ ဘ႑ာေရ့ စီစဥးထာ့႐ြိမႈဆုိငးရာကိစၥမ္ာ့တျငး မ္ာ့စျာ 
ပါဝငးထိနး့ခ္ဳပး ထာ့ေသားလညး့ ။လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ၇ လူမႈေရ့ဆုိငးရာႏြငး ံ
လူ႔အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ စဵႏႈနး့မ္ာ့သတးမြတးေပ့်ခငး့၇ ။စဵႏႈနး့မ္ာ့အတုိငး့ ေဆာငး႐ျကး်ခငး့ႏြငး ံ
အက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့ကုိ ေစာငံးၾကညံးေလံလာ်ခငး့မြာ အနညး့ငယးပငး ေတျ႔႐ြိရပါသညး၈ 
 
ESIA လုပးငနး့စဥးႏြငး ံ ESIA လုပးငနး့ပဵံပို့သူမ္ာ့၌ စျမး့ေဆာငးရညးအကနး႔အသတးမ္ာ့ကုိလညး့ 
အေရ့ႀကီ့ ကိစၥရပးအ်ဖစး သတးမြတးေဖားထုတးခဲံပါသညး၈ က႑အလုိကးသကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ 
ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့၌ အစိတးအပိုငး့အ်ဖစး ESIA အစီရငးခဵစာမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညးဆနး့စစး်ခငး့ႏြငး ံ
အဆုိပါအစီရငးခဵစာမ္ာ့ ေရ့သာ့သညးံလုပးငနး့စဥးမ္ာ့အေပ၍ ကျငး့ဆငး့သုေတသန ်ပဳလုပး်ခငး့ 



အ်ဖစး ဆနး့စစး်ခငး့ႏြစးခုလုဵ့အရ ေဒသခဵ ESIA အတုိငးပငးခဵပုဂၢိဳလးမ္ာ့၌ သိသာသညးံ 
အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေတျ႔႐ြိခဲံပါသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ ဿဝှ၂-ခုႏြစး EIA လုပးထုဵ့လုပးနညး့တျငး 
႐ြငး့လငး့ေသာ လူမႈေရ့ဆုိငးရာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့လုိအပးေၾကာငး့ ထညးံသျငး့ထာ့ေသားလညး့ 
ESIA မ္ာ့႐ြိ “လူမႈေရ့ဆုိငးရာ” ႐ႈေထာငးမံ္ာ့ကုိ လႊမး့ၿခဵဳမႈက “ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ” ႐ႈေထာငး ံ
မ္ာ့ႏြငံး ႏႈိငး့ဆပါက မ္ာ့စျာ အာ့နညး့ ေနပါသညး၈ ယေန႔ထိေဆာငး႐ျကးေနေသာ ESIA မ္ာ့၌ 
အစိတးအပိုငး့်ဖစးသညး ံ ေဆျ့ ေႏျ့ ၫိြႏိႈငး့မႈမ္ာ့ႏြငး ံ ခ္ိတးဆကးေဆာငး႐ျကးမႈလုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး 
အကနး႔ အသတးမ္ာ့စျာ႐ြိေနသညးကုိ သကးေသ်ပေနပါသညး၈ ဥပမာ ပဵံပို့ေသာ သတငး့ 
အခ္ကးအလကးက ပါဝငးတကးေရာကးသူမ္ာ့နာ့လညးႏိုငးရနး ပညာရပး ဆနးလျနး့်ခငး့ႏြငးံ/ 
သုိ႔မဟုတး ေဆျ့ ေႏျ့ ၫြိႏိႈငး့ပျဲမ္ာ့ကုိ ေဒသဘာသာစကာ့(မ္ာ့)်ဖငးံ ေဆာငး႐ျကးမႈ မ်ပဳ်ခငး့၈ 
 
ESIA မ္ာ့ႏြငး ံ ဆကးႏျယးသညးံ စီမဵခနး႔ချဲမႈအစီအစဥးမ္ာ့ကုိ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့ရြိ ဆုိ့က္ဳိ့ 
သကးေရာကးမႈအေပ၍ အဓိပ ၸါယး်ပညးံဝစျာ ကုိငးတျယးေ်ဖ႐ြငး့ႏိုငးမညးံ အေထာကးအကူမ္ာ့ကုိ 
ေဆာငးရျကးမညး ဆုိပါက ESIA မ္ာ့၌ လကး႐ြိအာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ အထူ့သ်ဖငးံ ေဒသခဵ 
ဝနးေဆာငးမႈ ပဵံပို့ေပ့သူမ္ာ့က ဦ့တညးေ်ဖ႐ြငး့ေပ့ရမညး်ဖစးသညး၈ ေဒသခဵ ESIA ပဵံပို့ 
ေပ့သူမ္ာ့၌ စျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံတငး်ခငး့၇ ESIA မ္ာ့ႏြငး ံ ဆကးႏျယးသညးံ စီမဵခနး႔ချဲမႈ 
အစီအစဥးမ္ာ့ကုိ ဆနး့စစးရနးတာဝနး႐ြိသညးံ အစို့ရဌာနဆုိငးရာပဂုၢိဳလးမ္ာ့၌ စျမး့ေဆာငးရညး 
်မြငးံတငး်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့လုပးေဆာငးေနသညးံ မိတးဖကးအဖျဲ႔မ္ာ့က 
ကူညီေထာကးပဵံရနးမြာ ဦ့စာ့ေပ့ က႑်ဖစးပါသညး၈ 
 

၀၈ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ေၾကာငး႕ ်ဖစးေပ၍လာေသာ သဘာဝပတးဝနး့က္ငး၇ လူမႈေရ့ႏြငး႕ 

လူ႕အချငး႕အေရ  ့ဆုိငးရာ ထိခိုကးမူမ္ာ  ့ေဒသခဵမ္ာ့အပ၍ သကးေရာကး်ခငး့၈ 

 
ဓါတးသတၱဳလုပးငနး့ေၾကာငး႕ ်ဖစးေပ၍လာေသာ ေရြာငးလျဲလုိ႕မရနိဳငးသညးံ၌ သဘာဝပတးဝနး့က္ငး 
ႏြငးံ လူမႈေရ့ဆုိငးရာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ ေလ္ာ႕ခ္နိဳငးေရ့အတျကး လုပးေဆာငးရာတျငး 
ကုနးက္မႈမ္ာ့လဲ ရြိပါသညး၈ သုိ႕ေသားလညး့ ်မနးမာနိဳငးငဵရြိ ထဵုေက္ာကး၇ ေရျ ႏြငး႕ ခမဲ်ဖဴ တူေဖားေရ့ 
တရာဝငး တူ့ေဖားေရ့ က႑ပငးလ္ငး ထုိလုပးငနး့ေၾကာငး႕ ်ဖစးေပ၍လာေသာ ေဘ့ထျကးဆုိ့က္ိဳ့ 
သကးေရာကးမူ႕မ္ာ့ကုိ ဓါတးသတၳဳတူ့ေဖားေရ့ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့က ခဵစာ့က္ခဵရ်ခငး့မရြိပ ဲ
ယငး့ေဒသရြ ိ ေဒသခ ဵ ႏြငး႕ သဘာဝ ပတးဝနး့က္ငးကသာ သကးေရာကး ခဵစာ့ေနရပါသညး၈ 
မညးသို႕ပငး်ဖစးေစ ်မနးမာနိဳငးငဵအတျငး့ တရာ့ဝငး ဓါတးသတၳဳတူ့ေဖားေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့သညး 
အထူ့သ်ဖငး႕ ဓါတးသတၱဳေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့က္သညး႕ အခ၍မ္ိဳ့တျငး အ်မတးအစျနး့ရရြိမႈ နညး့ပါ့ပါသညး၈ 
အ်ခာ့ေသာ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ ်ဖစးသညး႕ လုိငးစငးေၾက့၇ အချနးမ္ာ့၇ တူ့ေဖားေရ့ေ်မေနရာ 
ငြာရမး့စရိတး၇ ႏြငး႕ အ်ခာ့ ဌာနဆုိငးရာ အဆငး႕ဆငး႕ လုပးေဆာငးရၿပီ့ မခနး႕မြနး့နိဳငးေသာ 
လုိငးစငးချငး႕်ပဳခ္ကး ရရြိေရ့ အတျကး သဵု့စျဲရေသာ စီမဵခနး႕ချဲဆုိငးရာ  ကုနးက္စရိတး၇ စေသာ ကုနးက္ 
စရိတးမ္ာ့သညး ႀကီ့မာ့ပါသညး၈ ယငး့ကုနးက္စရုိတးမ္ာ့ အ်ပငး တုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငး 
အဖျဲ႕မ္ာ့ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ ေနရာမ္ာ့၉ အစို့ရ လဵုၿခဵေရ့ အဖျဲ႕မ္ာ့မ္ာ့ သုိ႕ ေပ့ရ်ခငး့၇ သုိ႕ 



မဟုတး လကးနကးကုိငး အဖျဲ႕တစးဖျဲ႕အာ့ ေပ့ရ်ခငး့ စသညး႕ မြနး့ဆရ ခကးခဵေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့ 
ႏြငး႕ ေဒသရြ ိ သကးဆုိငးရာ ဌာနမ္ာ့ ကုိ တရာ့မဝငး့ေပ့ေခ္ရ်ခငး့ ႏြငး႕ ယငးတုိ႕ထဵမြ 
ေတာငး့ဆုိမႈမ္ာ့ေၾကာငး႕ သတၳဳတျငး့တူ့ေဖားေရ့ ကုနးက္စရိတးမြာ ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့ေန်ခငး့်ဖစးပါသညး၈  
 
အကယး၊ ်မနးမာအစို့ရ အေန်ဖငး႕ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့က႑ထမးမဵဖျဵ႕ၿဖိဳ့လာေစရနး ရညးရျယးပါက 
ဓါတးသတၳဳတူ့ေဖားေရ့ လုပးေဆာငးရာတျငး ်ဖစးေပ၍လာမညး႕ အက္ိဳ့အ်ပစးမ္ာ့ကုိ မညးသို႕မညးပု ဵ
ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူတို႕က တာဝနးယူက္ခဵေစမညး ဆုိသညးကုိ ်ပနးလညး ဆနး့စစးသငး႕ပါသညး၈ 
ဤဓါတးသတၳဳ တူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့ လုပးကုိငးေရ့ဆုိငးရာ သကးေရာကးမႈ အက္ိဳ့အ်ပစးမ္ာ့ကုိ 
်ပနးလညး ဆနး့စစးၿပီ့ လုပးငနး့အေန်ဖငး႕ ်ပနးလညးထိနး့ညြိေပ့ရနး လုိအပးေနပါသညး၈ ဤသုိ႕ 
လုပးေဆာငး်ခငး့အာ့်ဖငး႕ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့က သတၳဳတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ 
လုပးကုိငးရာ တျငးေကာငး့မျနးၿပီ့ ေရရြညးတညးတဵ႕တဲ႕သဘာဝ ပတးဝနးက္ငးဆုိငးရာ ႏြငး႕ လူမႈေရ့ 
ဆုိငးရာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိပါ ထညး႕သျငး့အေလ့ထာ့လုပးေဆာငးမညး႕ တာဝနးယူမူရြိေသာ 
ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈအေလ႕အက္ငး႕မ္ာ့ကုိ က္ငး႕သဵု့ေစနိဳငးမြာ်ဖစးပါသညး၈ ထုိသုိ႕ လုပးေဆာငးနိဳငးရနး 
အတျကး သတၳဳတျငး့လုပးငနး့ဆုိငးရာ စဵနဳနး့မ္ာ့ကုိ သတးမြတး်ပဌာနး့၊၇ ယငး့သတၳဳတျငး့ 
လုပးငနး့ဆုိငးရာ လုိငးစငးေၾက့၇ အချနးႏြငး႕ အ်ခာ့အဖို့အခမ္ာ့ ေပ့ေခ္ရမညး႕ စနစးမ္ာ့ကုိ 
သငး႕ေတားသလုိ ေ်ပာငး့လဲၿပီ့ ဆျဲေဆာငးမႈရြိေသာ သတၳဳတျငး့တူ့ေဖားေရ့ က႑ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ 
အေ်ခအေန ေကာငး့တစးခုဖနးတီ့သငး႕ပါသညး၈ ဤသုိ႕ခ္ညး့ကပးမႈသညး လကးရြိသတၳဳတျငး့ 
လုပးငနး့အေန်ဖငး႕ သဘာဝပတးဝနး့က္ငး ႏြငး႕ လူမႈေရ့ဆုိငးရာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့အတျကး 
ဥပေဒမ္ာ့အတုိငး့ စညး့စနစးက္ကး တာဝနးယူ လိုကးနာ လုပးေဆာငးရမညး႕ဆိုပါက စီ့ပျာ့ေရ့အရ 
တျကးေခ္ကုိေတာ႕မညး မဟုတးသညးကုိ  သိရြိနာ့လညးထာ့ရမညး ်ဖစးပါသညး၈ ထုိ႕အ်ပငး 
လကးလုပးလကးစာ့ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့ ေရရြညးတညးတဵ႕နိဳငးမႈ ႏြငး႕ ထုိလုပးငနး့မ္ာ့ကုိ 
တရာဝငးလုပးကုိငးနိဳငးေရ့ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ ေမ့ချနး့ထုတး စဥး့စာ့ေစမညး ်ဖစးသညး ( 
ေနာကးပိုငး့တျငး ထပးမဵ ေဖား်ပထာ့ပါသညး)၈  အက္ိဳ့အ်မတးချဲေဝ်ခငး့ပါဝငးသညး႕  သတၳဳ 
သယဵဇာတ ဆုိငးရာ မႈဝါဒ ေရ့ဆျဲ်ခငး့သညး အဆုိပါ အေၾကာငး့ရာမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညး 
ဆနး့စစးေစသညး႕အ်ပငး က္ယး်ပနး႕၊ ေရရြတညးတဵ႕ေသာ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့ က႑ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ 
လာေစလ္ကး ယငး့သတၳဳတျငး့လုပးငနး့ေၾကာငး႕ ်ဖစးေပ၍လာေသာ အက္ိဳ့အ်ပစးမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညး 
ထိနး့ညိြ မြ္ေဝ သကးေရာကးေစမြာ ်ဖစးပါသညး၈ 
  

၁၈ ပဋိပကၡ်ဖစးပျာ့ရာေဒသမ္ာ့႐ြ ိ သတၳဳလုပးငနး့ဆုိငးရာ အုပးခ္ဳပးမႈစနစးးမြာ လျနးစျာ်ပႆနာ 

ရြိေန်ခငး့၈ 

 
တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ (EAOs) ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံ ေဒသမ္ာ့၇ သုိ႔မဟုတး 
ခိုငးမာေသာ EAO ႐ြိေနသညးံေဒသမ္ာ့႐ြ ိ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငး ံ လုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့ကုိ 
ညဵံဖ္ငး့စျာ စီမဵအုပးခ္ဳပး လ္ကး႐ြိသညး (အပိုငး့ ၂.၃၈ ပဋိပကၡႏြငးံ လုဵၿခဵဳေရ့ အခနး့-၃ တျငး 
ထပးမဵၾကညးံ႐ႈပါ)၈ အထကးတျငးေဖား်ပခဲံသညးံ အတုိငး့ ဤေဒသမ္ာ့႐ြိ လုပးငနး့လညးပတးမႈမ္ာ့က 



တရာ့ဝငးႏြငး ံ တရာ့မဝငး ေပ့ေခ္ရမႈမ္ာ့၇ လာဘးေပ့လာဘးယူမႈမ္ာ့်ဖငးံ ႐ႈပးေထျ့ ယြကးႏျယး 
လ္ကးရြိေနပါသညး၈  ယုိယျငး့ေနေသာ ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ အေလံ 
အထမ္ာ့မြာ ်ဖစး႐ို့်ဖစးစဥးပငး (ဥပမာ - လကးလုပးလကးစာ့ ေ႐ႊက္ငး်ခငး့တျငး ေဘ့ကငး့ေရ့ကုိ 
ထညးံသျငး့စဥး့စာ့်ခငး့မ႐ြိပ ဲ ်ပဒါ့ကုိ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့)၈ ဤေဒသမ္ာ့႐ြိလုပးငနး့လညးပတးမႈအေပ၍ 
EAO ၌ စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈက သတၳဳထုတးလုပးေရ့ ႏြငးံ ဘ႑ာေရ့စီစဥးေဆာငး႐ျကးမႈအေပ၍သာ 
အဓိကအာ႐ဵုစိုကးၿပီ့ ပတးဝနး့က္ငးႏြငး ံ လူမႈေရ့ဆုိငးရာ ေဘ့အႏၱရာယးကငး့ရြငး့ေရ့အေပ၍ 
အနညး့ငယးသာ အာ႐ဵုစိုကးပါသညး၈ ထုိအခ္ကးမြာ တစးႏိုငးငဵလုဵ့ ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစေဲရ့ 
သေဘာတူစာခ္ဳပး(NCA) တျငး EAO မ္ာ့က ။တုိ႔၌သကးဆုိငးရာ ေဒသမ္ာ့႐ြိ ပတးဝနး့က္ငးႏြငးံ 
လူမႈေရ့ကာကျယးေစာငးံေ႐ြာကးမႈအတျကး တာဝနး႐ြိသညးဆုိသညးံအေပ၍ ႐ြငး့လငး့စျာ လကးခဵ 
သညးႏြငး ံကျဲ်ပာ့သညးံ အေ်ခအေန ်ဖစးေနပါသညး၈ 
 
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စကာ့ဝိုငး့အတျငး့ EAO မ္ာ့ႏြငးံအ်ခာ့သူမ္ာ့က တငးသျငး့ေဆျ့ ေႏျ့ ေသားလညး့ 
ေ်ပလညးမႈ မရ႐ြိေသ့သညးံကိစၥတစးရပးမြာ ဘ႑ာေငျချဲေဝေရ့်ဖစးသညး၈ ဓါတးသတၳဳစီမဵကိနး့မ္ာ့၇ 
လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငး ံ ဆကးစပးသညးံအက္ဳိ့ဆကးအမ္ာ့စုကုိ ။လုပးငနး့တညးရြိရာ ေဒသ၉သာ 
ႀကဵဳေတျ႔ရသညးံအတျကး ရ႐ြိသညး ံ အက္ဳိ့အ်မတးမ္ာ့က ေဒသခဵမ္ာ့ထဵ ပိုမိုေရာကး႐ြ ိ
ရမညး်ဖစးသညး၈ ႏိုငးငဵတကာ အေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့အရ ေဒသခဵမ္ာ့အတျကး အမြနးတကယး 
အက္ဳိ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ ချဲေွေပ့်ခငး့အ်ပငး အစို့ရ၌ စျမး့ေဆာငးရညးအကနး႔အသတး ႐ြိေနသညး ံ
အေ်ခအေနမ္ာ့၉ ေဒသတျငး့ အက္ဳိ့အ်မတးချဲေဝ်ခငး့မြ ရလဒးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ရြိေနေၾကာငး့ 
ေတျ႔႐ြိရသညး၈ အနာဂတးဖကးဒရယးႏိုငးငဵ၌ အစိတးအပိုငး့အ်ဖစး ဘ႑ာေငျချဲေဝေရ့ စီစဥးထာ့႐ြိမႈ 
မ္ာ့အေပ၍ အထူ့ဂ႐ု်ပဳရနး လုိအပးသကံဲသုိ႔ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ သုိ႔မဟုတး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ 
လာေသာ ဥပေဒစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့တျငး ေဖား်ပေတာငး့ဆုိထာ့်ခငး့ မရြိေသ့ေသားလညး့ 
အက္ဳိ့အ်မတးေဝမြ္်ခငး့ႏြငး ံ အက္ိဳ့အ်မတး ချဲေဝအသုဵ့ခ္်ခငး့၇ လူမႈအသုိငး့အွိုငး့ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ 
သေဘာတူညီမႈမ္ာ့ (CDAs)ႏြငး ံ အေ်ခခ ဵ အေဆာကး အအဵုမ္ာ့အာ့ ေွမြ္်ခငး့ သုိ႔မဟုတး 
ေဒသအေ်ခအေနႏြငံးကုိကးညီသညး ံ အလုပးခနး႔ထာ့ေရ့ဆုိငးရာ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့မြာ လညး့ 
တ်ခာ့ေသာအချငးံအလမး့မ္ာ့်ဖစးပါသညး၈ ။တုိ႔က လုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငး ံေဒသခဵလူထုမ္ာ့ အတျကး 
ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့မ္ာ့မြ အက္ဳိ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ကုိ ရ႐ြိေစႏိုငးသညး ံ အလ္ငး်မနးဆုဵ့ လုပးငနး့ 
မ္ာ့လညး့ ်ဖစးႏိုငးပါသညး၈ 
 

၂၈ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့က႑တျငး တရာ့မဝငးတူ့ေဖားမႈမ္ာ  ့ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ လုပးေဆာငးေန 

်ခငး့အာ  ့ကုိငးတျယးေ်ဖ႐ြငး့ရနး လုိအပးေန်ခငး့၈ 

 
်မနးမာသံတၳဳတျငး့လုပးငနး့က႑ရြိ လုပးငနး့အမ္ာ့စုသညး တရာ့မဝငးလုပးငနး့က႑အ်ဖစး 
လုပးကုိငးလ္ကးရြိေၾကာငး့ MCRB ၌ ကျငး့ဆငး့သုေတသနက အတညး်ပဳခဲံပါသညး၈ တရာ့မဝငး 
လုပးငနး့က႑တျငး လကးလုပးလကးစာ့ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့အမ္ာ့စပုါဝငးသကံဲသုိ႔ EAO မ္ာ့က 
တစးစိတးတစးပိုငး့အာ့်ဖငးံ သုိ႔မဟုတး လုဵ့ဝ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံ ေနရာမ္ာ့႐ြ ိ အႀကီ့စာ့ 



သတၳဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့လညး့ပါဝငးပါသညး၈ လကးလုပးလကးစာ့သတၳဳလုပးငနး့သညး ်မနးမာႏိုငးင ဵ
တဝြမး့႐ြ ိ မ္ာ့စျာေသာ လူမႈအသုိငး့အွိုငး့မ္ာ့အတျကး အလုပးအကုိငးႏြငးံ အသကးေမျ့ မႈဆုိငးရာ 
ရငး့်မစးတစးခု်ဖစးပါသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ လကးလုပးလကးစာ့ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့က လုပးသာ့မ္ာ့၇ 
လူထုမ္ာ့ႏြငးံ ပတးဝနး့က္ငးအေပ၍ ဆုိ့က္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့စျာ်ဖငးံ ဆကးႏျယးေနၿပီ့ ပဋိပကၡ်ဖစးမႈ၇ 
တရာ့မဝငးေပ့ေခ္မႈတုိ႔ႏြငးံလညး့ ခ္ိတးဆကးလ္ကး႐ြိပါသညး (အပိုငး့ ၂ တျငးၾကညးံပါ)၈  
တရာ့မဝငးလုပးငနး့က႑်ဖစးမႈသညး ်မနးမာံစီပျာ့ေရ့အေပ၍တျငး ရိုကးခတးမႈမ္ာ့ရြိၿပီ့  ဘ႑ာေငျ 
ရ႐ြိမႈကုိ ႁမြငးံတငးႏိုငးစျမး့မ႐ြိ်ခငး့၇ ခိုငးမာေသာ အလုပးအကုိငးအချငးံအလမး့မ္ာ့ ဖနးတီ့ေပ့ႏိုငးမႈ 
မ႐ြိ်ခငး့ႏြငး ံပိုမိုက္ယး်ပနး႔ေသာ စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈမ္ာ့မလုပးေဆာငးႏိုငး်ခငး့ ကံဲသုိ႔ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈ 
မ္ာ့ ရြိေနပါသညး၈ ဥပမာ - ႀကီ့ၾကပးမႈ အာ့နညး့်ခငး့၇ လာဘးေပ့လာဘးယူ မႈမ္ာ့ရြိ်ခငး့၇ 
ပဋိပကၡ်ဖစးပျာ့်ခငး့၈ 
 
သတၳဳတျငး့လုပးငနး့က႑ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈ အလာ့အလာကုိရ႐ြိႏိုငးရနး လကးလုပးလကးစာ့ 
ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ကုိ ႏိုငးငဵံစီ့ပျာ့ေရ့အတျငး့ ေပါငး့စပး်ခငး့ႏြငး ံအႏၲရာယး႐ြိေသာ အေလံအထမ္ာ့ 
ေလ္ာံခ္ေရ့ တုိ႔အတျကး ႀကိဳ့စာ့အာ့ထုတးမႈမ္ာ့က အလျနးအေရ့ႀကီ့ပါသညး၈ ဿဝှ၂-ခုႏြစးက 
်ပငးဆငးေသာ ်မနးမာံသတၳဳတျငး့ဥပေဒႏြငး ံ အဆို်ပဳထာ့ေသာ ဿွှ၅ ခုႏြစး ်မနးမာသတၳဳတျငး့ 
နညး့ဥပေဒတျငး ေဖား်ပထာ့ေသာ ပမာဏေလံလာခ္ကးမ္ာ့အရ လကးလုပးလကးစာ့ 
ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ကုိ သီ့်ခာ့လုပးငနး့အမ္ဳိ့အစာ့အ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳထာ့ပါသညး၈ နညး့ဥပေဒ 
မူၾကမး့ကုိ ကနဦ့ေလံလာခ္ကးအရ လကး႐ြိ လုိကးနာေဆာငး႐ျကးရနးမြာ ွနးထုပးွနးပို့ ်ဖစးေန 
ပါသညး၈ ဥပမာ- လကးလုပးလကးစာ့သတၳဳလုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးသူမ္ာ့က ကနဦ့ပတးဝနး့က္ငး 
ထိခိုကးမႈဆနး့စစး်ခငး့ (IEE) ေဆာငး႐ျကးရနး လုိအပးခ္ကးတစးရပး်ဖစးၿပီ့ ။ကုိေဆာငး႐ျကးရနး 
အတျကး လကးလုပးလကးစာ့ သတၳဳလုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ်ပဳလုပးရပါက 
စီ့ပျာ့ေရ့အရ တျကးေ်ခကုိကးမညးမဟုတးပါ၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ လကးလုပးလကးစာ့ ဓါတးသတၳဳ 
လုပးငနး့မ္ာ့ အတျကး သီ့်ခာ့နညး့ဥပေဒတစးခုကို ်ပဳလုပးရနး အၾကဵ်ပဳလိုပါသညး၈  
 
်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ လကးလုပးလကးစာ့က႑အတျကး ရညးရျယးခ္ကးတစးခု၇ မူဝါဒတစးခ၇ု 
နညး့ဥပေဒတစးခုကို ဖနးတီ့ေရ့ဆျဲရာ၌ ႏိုငးငဵေတားအဆငးံ၇ ်ပညးနယး/တိုငး့ေဒသႀကီ့အဆငးံ 
အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကး ကုိငးအဖျဲ႕မ္ာ့၇ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ကုမၸဏီမ္ာ့ႏြငးံ 
အေရ့အႀကီ့ဆုဵ့်ဖစးသညးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့/ ရပးရျာအသုိငး့အွိုငး့မ္ာ့အပါအဝငး မ္ာ့စျာေသာ 
ပါဝငးပတးသတးသူမ္ာ့ အတူတကျေဆာငးရျကးလုပးကုိငးရနး လုိအပးပါသညး၈ ဥပေဒေၾကာငး့အရ 
တရာ့ဝငး်ဖစးေသာ လကးလုပးလကးစာ့သတၳဳလုပးငနး့မ္ာ့တျငး လုပးငနး့ ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့ 
အတျကး က္နး့မာေရ့၇ ေဘ့အႏၱရာယးကငး့ရြငး့ေရ့၇ လုဵၿခဵဳေရ့ႏြငံး ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ 
စျမး့ေဆာငးရညးမ္ာ့ တို့်မငးံလာေစ်ခငး့ႏြငံး ပိုမိုေကာငး့မျနးေသာ အစို့ရပိုငး့၌ ႀကီ့ၾကပးမႈႏြငး ံ
အချနးေကာကးခဵ်ခငး့တုိ႔ကံဲသို႔ေသာ အလာ့အလာမ္ာ့ရြိေနပါသညး၈  
 



သုိ႔ေသား အဆုိပါ လုပးငနး့မ္ာ့ တရာ့ွငး်ဖစးလာရနးမြာ စီ့ပျာ့ေရ့အရမကးလုဵ့မ္ာ့လုိအပးပါသညး၈ 
လကးလုပးလကးစာ့ ဓါတး သတၳဳလုပးငနး့အေပ၍ ကနး႔သတး်ခငး့ သုိ႔မဟုတး စီ့ပျာ့ေရ့အရ 
အလျနးခကးခေဲစရနး်ပဳလုပး်ခငး့ သုိ႔မဟုတး သုိ႔မဟုတး လကးလုပးလကးစာ့ သတၳဳလုပးငနး့ 
ေဆာငး႐ျကးသူမ္ာ့ကုိ တရာ့ဝငးက႑အတျငး့သုိ႔ ေပါငး့စညး့လာေစရနး စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈအရ 
အလျနးခကးခေဲစ်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးပါက ။က႑ကုိဆကးလကး၊ တရာ့မဝငး်ဖစးေနေစရနး 
တျနး့အာ့ေပ့ေန်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ထိခိုကးလျယးသူမ္ာ့ကုိသာ ဆကးလကးထိခိုကးေနေစမညး်ဖစးသညး၈ 
 
 

က႑အလုိကးသကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ ့ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့အစီရငးခဵစာႏြစးခ္ဳပး ႏြငး ံ အဓိက 

ေတျ႔႐ြိခ္ကးမ္ာ  ့

 
ဤအစီရငးခဵစာကုိ ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး  ့ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့က႑၌ အေထျေထျအႏြစးခ္ပဳး (အပိုငး  ့
ဿ) ႏြငး ံလကး႐ြိလုပးငနး့ က႑အအေ်ခအေနႏြငးံကုိကးညီေသာ ဥပေဒေရ့ရာ၇ မူဝါဒေရ့ရာမူေဘာငး 
(အပိုငး  ့၀) တုိ႔်ဖငး ံအစ်ပဳထာ့ပါသညး၈ ဆနး့စစးခဲံသညးံ ဥပေဒ်ပဳေရ့ဆုိငးရာအဓိကဖျဵ႔ၿဖိဳ့မႈမ္ာ့တျငး 
ဿဝှ၂-ခုႏြစး ်မနးမာ ံ သတၳဳတျငး့ဥပေဒကုိ်ပငးဆငး်ခငး့မ္ာ့ႏြငး ံ ဿွှ၅-ခုႏြစး ေဖေဖားွ ါရီလတျငး 
အဆုိ်ပဳထာ့ေသာ သတၳဳတျငး့ နညး့ဥပေဒမ္ာ့အတျကး ်ပငးဆငးခ္ကးမ္ာ့ပါဝငးပါသညး၈ 
ပတးဝနး့က္ငးကာကျယးေစာငးံေ႐ြာကးေရ့ (EIA လုပးထုဵ့လုပးနညး့ ေနာကး ဆကးတျဲအ်ဖစး)၇ 
က္နး့မာေရ့ႏြငး ံ ေဘ့အႏၱရာယးကငး့ရြငး့ေရ့မ္ာ့အတျကး သတၳဳတျငး့လုပးငနး့ သီ့သနး႔ 
ဥပေဒ်ပဳေရ့ဆုိငးရာမ္ာ့ တုိ့တကးလာေစရနး လုိအပးေနေၾကာငး့ကုိလညး့ ေဆျ့ ေႏျ့ ထာ့ပါသညး၈ 
ႏိုငးငဵတျငး့ စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈဆုိငးရာဖျဲ႔စညး့ပဵုမ္ာ့ လ္ငး်မနးစျာ ေ်ပာငး့လဲလ္ကး႐ြိသညးံ အေ်ခအေန 
အတျငး့ မၾကာေသ့မီက တာဝနးယူထာ့သညးံ MoNREC ၌ အခနး့က႑ႏြငံးတကျ 
်ပညးေထာငးစအုဆငးံ၇ ်ပညးနယး/တုိငး့ေဒသႀကီ့အဆငးံမြ သကးဆုိငးရာအစို့ရ အဖျဲ႔မ္ာ့၌ 
အခနး့က႑မ္ာ့ကုိလညး့ ႐ြငး့လငး့ေဖား်ပထာ့ရပါမညး၈  
 
ဘ႑ေငျမ္ာ့၇ အလုပးအကုိငး၇ ပဋိပကၡစသညးတုိ႔ကံဲသုိ႔ က႑အဆငးံသကးေရာကးမႈမ္ာကုိ့ အပိုငး  ့
(၁) တျငး သုဵ့သပး ထာ့ပါသညး၈ ထုိအပုိငး့တျငး က႑အဆငးံစီ့ပျာ့ေရ့ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ပါဝငးၿပီ့ 
ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့က႑အတျငး့မြ အချနးေကာကးခဵ်ခငး့ႏြငးံ အချနးဘ႑ာရ႐ြိမႈမ္ာ့၇ 
ထုတးလုပးမႈချဲေွေရ့ စီစဥးမႈမ္ာ့၇ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံႏြငး ံ ်ပညးနယး/တုိငး့ေဒသႀကီ့အဆငးံမ္ာ့ 
အၾကာ့ အက္ဳိ့အ်မတးချဲေဝေရ့၇ အလုပးအကုိငး၇ စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငး ံ တရာ့မဝငး 
သတၱဳလုပးငနး့က႑်မငးံမာ့မႈမ္ာ့ ပါဝငးေနပါသညး၈ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့အေနႏြငးံ အချနး 
ေကာကးခဵမႈ၇ ဘ႑ာေငျရ႐ြိမႈတုိ႔ႏြငးံခ္ိတးဆကးလ္ကး စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မႈကုိပဵံပို့ေပ့ရာ၉ အစို့ရ၌ 
စျမး့ေဆာငးရညး၇ ပဋိပကၡ ႏြငး ံ တရာ့မဝငး ကုနးသျယးမႈကံဲသုိ႔ေသာ အခ္ကးမ္ာ့က သိသာေသာ 
အဟနး႔အတာ့မ္ာ့်ဖစးေနေၾကာငး့ က႑အလုိကးသကးေရာကးမႈဆနး့စစး်ခငးက မီ့ေမာငး့ထုိ့်ပ 
ထာ့ပါသညး၈ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့က႑အတျငး့ ရငး့ႏြီ့ႁမြဳပးႏြဵမႈဆုိငးရာ သေဘာ တူညီခ္ကးမ္ာ့ 
အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ႏြငး/ံသုိ႔မဟုတး လုိငးစငးထုတးေပ့သညးံလုပးငနး့စဥးႏြငး ံ အေထျေထျ ဥပေဒအေပ၍ 



ပိုမိုအာ့ကုိ့်ခငး့ တုိ႔ႏြငးံမတူညီစျာပငး ထုတးလုပးမႈအေပ၍ချဲေွစာခ္ဳပးမ္ာ့ (PSCs) သုဵ့စျဲ် ခငး့ႏြငး ံ
ဆကးႏျယးသညးံ အကနး႔အသတးမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ ေႏျ့ ထာ့ပါသညး၈ တရာ့ဝငးမဟုတးေသာ 
လုပးငနး့က႑မ္ာ့်မငးံမာ့လာမႈက လကးလုပးလကးစာ့ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ ၌ စီ့ပျာ့ေရ့ 
အလာ့အလာကုိ  ေႏြာငးံေႏြ့ေနေစပါသညး၈ ေခတးမြီေသာသတၳဳတျငး့ Cadaster မရြိ်ခငး့ေၾကာငး ံ 
်ပႆနာမ္ာ့ရြိေနသညးကုိ မီ့ေမြာငး့ထို့်ပေနပါသညး၈ 
 
်ပညးေထာငးစုအဆငးံႏြငး ံ ်ပညးနယး/တုိငးေဒသႀကီ့အဆငံးတုိ႔အၾကာ့ အက္ဳိ့အ်မတးချဲေွေရ့ 
်ဖစးသညး ံ ႐ႈပးေထျ့ သညးံအေၾကာငး့အရာကုိ ဤအခနး့တျငးထညးံသျငး့ထာ့ပါသညး၈ ေဒသခဵလူထု 
မ္ာ့က ဓါတးသတၳဳ လုပးငနး့မ္ာ့ထဵမြ အက္ဳိ့အ်မတးမ္ာ့ရ႐ြိေနသညး ံ ဥပမာအနညး့ငယးကုိ 
က႑အလုိကး သကးေရာကးမႈ မ္ာ့အာ့ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့၌ ကျငး့ဆငး့သုေတသန 
တျငးေတျ႔႐ြိခဲံၿပီ့ ။တုိ႔မြာ ေဒသခမဵ္ာ့၌ အလုပးအကုိငးအချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ ထုတးလုပးမႈ 
ကျငး့ဆကးဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ (ေဒသအေ်ခအေနအတျငး့) သုိ႔မဟုတး လူမႈအသုိငး့အွိုငး့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ 
သေဘာတူညီခ္ကး (CDAs) မ္ာ့အ်ဖစး ပဵံပို့သညးံ တရာ့ဝငး အက္ဳိ့အ်မတးချဲေွေရ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ 
အခ္ဳိ႕ေဒသမ္ာ့တျငး ေတျ႔ခဲံရသညးံ “စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၌ လူမႈေရ့တာွနး (CSR)” အတျကး 
သုဵ့စျဲ် ခငး့ဟူသညးံ မ႐ြငး့လငး့ေသာ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့အတျကး သငးံသလုိ ခ္ဥး့ကပးမႈမ္ဳိ့ထကး 
ေဒသခဵလုပးသာ့မ္ာ့ႏြငး ံ လူမႈအသုိငး့အွိုငး့မ္ာ့၌ အလုပးအကုိငးအချငးံအလမး့၇ အေ်ခခ ဵ
အေဆာကးအအဵု၇ ဝနးေဆာငးမႈေပ့်ခငး့ဆုိငးရာ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ဦ့တညးေဆာငး႐ျကးေပ့ရနး 
လုိအပးပါသညး၈ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၌ လူမႈေရ့တာွနး (CSR) အတျကး သုဵ့စျဲ် ခငး့က 
တခါတရဵတျငး စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈ်ပႆနာမ္ာ့ကုိ ထပးမဵ်ဖစးေပ၍ေစပါသညး၈ ။အစာ့ ်မနးမာႏိုငးင ဵ
အေနႏြငး ံ ကုမၸဏီမ္ာ့ကုိ ေဒသအေ်ခအေနအတျငး့ႏြငးံ အက္ဳိ့အ်မတးချဲေွ ေရ့တုိ႔မြတဆငး ံ
“အက္ိဳ့အ်မတးချဲေဝ်ခငး့” တုိ႔ကုိ ေဆာငးရျကးရနး တုိကးတျနး့ အာ့ေပ့သငးံပါသညး၈ ထုိမြသာ 
ကမၻာံလုဵ့ဆုိငးရာ သတၳဳလုပးငနး့မ္ာ့၌ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ႏြငးံအညီ လုိကးပါႏိုငးမညး ်ဖစးသညး၈ 
 
ေဖားထုတးသတးမြတးထာ့သညးံ က႑အဆငး ံ စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈဆုိငးရာအက္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာတ့ျငး 
လုိငးစငးထုတးေပ့်ခငး့ဆုိငးရာ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့၇ စစးတပး/ႏိုငးငဵပိုငးလုပးငနး့မ္ာ့ (SOEs) ်ဖစးသညးံ 
ဓါတးသတၳဳ လုပးငနး့မ္ာ့၌ စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈႏြငး ံပျငးံလငး့်မငးသာမႈမ္ာ့ႏြငးံဆကးႏျယးသညးံ စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ 
ပါဝငးသညး၈ မၾကာေသ့မီက ဥပေဒ်ပဳမႈမ္ာ့၇ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ခ္မြတးမႈမ္ာ့တျငး တုိ့တကးမႈအခ္ဳိ႕ 
႐ြိခဲံေသားလညး့ MCRB ၌ သုေတသနအရ လုပးငနး့မ္ာ့အာ့ ချငးံ်ပဳခ္ကးေပ့ရာ၉ ႐ြငး့လငး့မႈ 
အာ့နညး့ေနေသ့ေၾကာငး့၇ လကးလုပးလကးစာ့ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ ေဆာငး႐ျကးသူ မ္ာ့ကုိ 
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့အတျငး့ အ်ပညးံအဝထညးံသျငး့စဥး့စာ့ထာ့်ခငး့မ႐ြိသညး ံ သီ့်ခာ့ စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ 
႐ြိေနေၾကာငး့ ေတျ႔႐ြိရပါသညး၈ မၾကာေသ့မီက ်မနးမာႏိုငးင ဵ တျငး့ထျကးသယဵဇာတတူ့ေဖား 
ထုတးလုပးသညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ ေဖားေဆာငးေရ့ (MEITI) ကုိ ႀကိဳ့စာ့အာ့ 
ထုတးမႈမ္ာ့႐ြိေသားလညး့ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့အတျငး့႐ြ ိ SOE မ္ာ့၌ အခနး့က႑မြာ ပျငးံလငး့ 
်မငးသာမႈအာ့နညး့ေနဆဲ်ဖစးၿပီ့ သတၱဳတျငး့လုပးငနး့က႑ႏြငး ံ စီ့ပျာ့ေရ့ အတျကး ။လုပးငနး့ 



ဌာနမ္ာ့၌ အခနး့က႑မြာ  အလျနးအေရ့ပါေနေသာေၾကာငးံ လကး႐ြိ်ပဳ်ပငး ေ်ပာငး့လဲေရ့ 
လုပးငနး့စဥးတျငး ဦ့တညးေ်ဖ႐ြငး့ရမညး ံစိနးေခ၍မႈတစးရပး်ဖစးေနပါသညး၈ 
 
ဥပေဒႏြငးံအညီေဆာငး႐ျကးေစ်ခငး့၇ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့အာ့ စစးေဆ့်ခငး့မ္ာ့မြ ကျာဟခ္ကး 
မ္ာ့ကုိလညး့ ဤအခနး့တျငး ေဆျ့ ေႏျ့ ထာ့ပါသညး၈ က႑အလုိကး သကးေရာကးမႈမ္ာ့ အာ့ 
ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့တျငး ေဆျ့ ေႏျ့ ထာ့သညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့စျာတျငး ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ 
ေဆာငး႐ျကး်ခငး့ ေၾကာငးံ်ဖစးေပ၍သညးံ ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ၇ လူမႈေရ့ဆုိငးရာႏြငး ံ လူ႔အချငးံအေရ့ 
ဆုိငးရာ အက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့အေပ၍ ထိေရာကးေသာ ေစာငးၾံကညံးေလံလာမႈမ္ာ့ ပ္ကးကျကး ေန်ခငး့က 
အေရ့အပါဆုဵ့ ခ္ဳိ႕ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့မြ တစးခု်ဖစးပါသညး၈ ထိေရာကးေသာ ေစာငးၾံကညံးေလံလာမႈ 
အာ့နညး့ေန်ခငး့၌ အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့စျာ ႐ြိေနၿပီ့ ေအာကးပါတုိ႔ပါဝငးပါသညး - 
 

 သီ့်ခာ့ကိစၥရပးမ္ာ့ ေစာငံးၾကပးေလံလာရနးအတျကး 
တာဝနးဝတၱရာ့မ္ာ့ရြငး့လငး့မႈအာ့နညး့်ခငး့ (ဥပမာ - သဘာဝပတးဝနး့က္ငးႏြငံး 
အလုပးသမာ့စဵႏႈနး့မ္ာ့)  

 ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့အာဏာပိုငးမ္ာ့ႏြငး ံသဘာဝပတးဝနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေရ့ 
တာွနးရြသူိမ္ာ့အၾကာ့ ၫြိႏိႈငး့မႈ အာ့နညး့်ခငး့ 

 အစို့ရ၌ စျမး့ေဆာငးရညးႏြငးံ ဘတးဂ္ကးအကနး႔အသတး႐ြိေန်ခငး့ 
 လုိအပးခ္ကးအသစးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ ကုမၸဏီမ္ာ့ဘကးမြ အသိပညာအာ့နညး့ေန်ခငး့ 

(ဥပမာ - ပတးဝနး့က္ငးစီမဵခနး႔ချဲမႈအစီအစဥးမ္ာ့ႏြငး ံ
သတၳဳတျငး့ပိတးသိမး့မႈအစီအစဥးမ္ာ့အတျကး လုိအပးခ္ကးမ္ာ့) ႏြငး ံ

 အစို့ရ၌ ေစာငးၾံကညးံႀကီ့ၾကပးမႈ တာဝနးဝတၱရာ့အသစးမ္ာ့ကုိ စတငးရနး ေႏြာငံးေႏြ့ေန်ခငး့ 
(ဥပမာ - ပတးဝနး့က္ငးစီမဵခနး႔ချဲမႈအစီအစဥးမ္ာ့ကုိ ေစာငးံၾကညးံႀကီ့ၾကပးရနး 
တာဝနးေပ့အပးခဵထာ့ ရသညး ံအစို့ရေကားမတီမ္ာ့) ၈ 

 
ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့မ္ာ့၌ ဆုိ့က္ဳိ့သကးေရာကးမႈကုိေ႐ြာငး႐ြာ့လုိပါက၇ ထိေရာကးစျာကုိငးတျယး 
ေ်ဖ႐ြငး့လုိပါက အစို့ရ၇ ကုမၺဏီမ္ာ့၇ အရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အပါအဝငး ပါတးသကး 
ဆကးႏျယးသူအာ့လုဵ့က ဤစိနးေခ၍မႈမ္ာ့ကုိ ဦ့တညးေ်ဖ႐ြငး့ရနးမြာ ပထမဦ့စာ့ေပ့ ်ဖစးရမညး 
်ဖစးသညး၈ တုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံေဒသမ္ာ့႐ြိ ဓါတးသတၳဳ 
လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငး ံ ဆကးႏျယးသညးံ စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈဆုိငးရာ သီ့်ခာ့စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ကုိ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ 
ေပ့်ခငး့်ဖငး ံဤအခနး့ကုိ နိဂဵု့ခ္ဳပးထာ့ပါသညး၈ 
 
ေနာကးဆုဵ့အေန်ဖငး ံ ဤအခနး့တျငး က႑အဆငး ံ ပတးဝနး့က္ငး၇ လူမႈေရ့ႏြငး ံ လူ႔အချငးံအေရ  ့
ဆုိငးရာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ ချဲ်ခမး့စိတး်ဖာသုဵ့သပးထာ့ပါသညး၈ ။တျငး ပတးဝနး့က္ငး၇ 
လူမႈေရ့ႏြငး ံ လူ႔အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့၇ လူမႈအသုိငး့အွိုငး့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့၇ 



အက္ိဳ့အ်မတး ချဲေဝအသုုဵ့ခ္်ခငး့ႏြငး ံ လုပးငနး့ချငး က္နး့မာေရ့ႏြငးံ ေဘ့အႏၱရာယးကငး့ရြငး့ေရ့ 
(OHS) မ္ာ့ပါဝငးပါသညး၈ 
 
ၿခဵဳငဵုၾကညံးလြ္ငး ကျငး့ဆငး့သုေတသနက လကး႐ြိအေ်ခအေန၉ ကုမၺဏီမ္ာ့၌ပတးဝနး့က္ငးႏြငး ံ
လူမႈေရ့ဆုိငးရာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ စနစးတက္ စီမဵခနး႔ချဲႏိုငးမညးံစနစးမ္ာ့မြာ အကနး႔ 
အသတး႐ြိေနသညး သုိ႔မဟုတး ်ပညးံစဵုလုဵေလာကးမႈမ႐ြိသညးကုိ ေတျ႔႐ြိခဲံရပါသညး၈ သကးေရာကးမႈ 
အာ့ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့မ္ာ့ ကုိ ပိုမိုတုိ့်မြငးံ၊ေဆာငး႐ျကးလာၾကေသားလညး့ တခါတရဵ 
အထူ့သ်ဖငး ံ ရပးရျာအသုိငး့အွိုငး့ႏြငး ံ ေဆျ့ ေႏျ့ ၫြိႏိႈငး့မႈမ္ာ့၇ ခ္ိတးဆကးေဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့တျငး 
ေမြ္ားမြနး့ စဵႏႈနး့မ္ာ့ အတုိငး့ ်ပညးံမီေလံမ႐ြိပါ၈ ေဘ့အႏၲရာယးေလ္ာံခ္ေရ့နညး့လမး့မ္ာ့ကုိ 
ဆကးလကး အေကာငးအထညးေဖားမႈမ္ာ့က စနစးတက္မ႐ြိပ ဲ ထိထိေရာကးေရာကး မြတးတမး့်ပဳ 
ထာ့်ခငး့၇ ေစာငးံၾကညးံႀကီ့ၾကပး်ခငး့၇ ေနာကးဆကးတျဲ ႀကီ့ၾကပး်ခငး့မ္ာ့ မ႐ြိပါ၈ အလာ့တူပငး 
ကုမၸဏီမ္ာ့က သုဵ့စျဲေနသညးံ လူထုဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့အတျကးအသုဵ့်ပဳမႈမ္ာ့က သငးံသလုိ ေဆာငး႐ျကး 
ေန်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဦ့စာ့ေပ့ ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ ေရ႐ြညးတညးတံဵေရ့အတျကး ေသခ္ာေစမညးံ 
ႏိုငးငဵဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ႏြငး ံ ေဒသဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ အတျကးလုိအပးခ္ကးမ္ာ့၇ ဦ့စာ့ေပ့ရနးအခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအည ီ
သတးမြတး်ခငး့ထကး ရပးရျာ အသုိငး့အွိုငး့မြ ကုမၸဏီႏြငးံအဆငးေ်ပေသာ ေရျ့ ခ္ယးထာ့သူမ္ာ့က 
ဆုဵ့်ဖတးေပ့ၾကသညး၈ လုပးငနး့ချငး က္နး့မာေရ့ႏြငးံ ေဘ့အႏၱရာယးကငး့ရြငး့ေရ့ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငး ံ
စညး့မ္ဥး့မ္ာ့က ၿပီ့်ပညးံစဵုၿပီ့ အစီအစဥးတက္ ကုိကးညီစျာရြိေနေစရနး အေစာတလ္ငး လုိအပးလ္ကး 
႐ြိပါသညး၈ ေနာကးဆုဵ့တျငး ေ်မယာႏြငးံေရ၇ ်ပဒါ့သုဵ့စျဲမႈေလ္ာံခ္ေရ့၇ လုပးကျကး ်ပနးလညး 
ထူေထာငးေရ့ႏြငး ံ သတၳဳတျငး့ပိတးသိမး့မႈ အစီအစဥးမ္ာ့ႏြငး ံ ဆကးႏျယးသညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ထာ့ၿပီ့ အဆုိပါကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ က႑အဆငးံတျငး ကုိငးတျယးေ်ဖ႐ြငး့မႈမ္ာ့၇ အစ်ပဳ 
လႈပး႐ြာ့မႈမ္ာ့ ထပးမဵ်ပဳလုပးရနး လုိအပးေၾကာငး့ကုိ မြတးခ္ကး်ပဳထာ့ပါသညး၈ 
 
က႑အဆငး ံ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ ေႏျ့ ၿပီ့ေနာကးတျငး ဆကးစပးသကးေရာကးမႈအဆငးႏံြငး ံ
စီမဵကိနး့အဆငး ံ သကးေရာကးမႈမ္ာ  ့ (အပိုငး  ့ ၂) ကုိ ေခါငး့စဥးချဲ ၄-ခုေအာကးတျငး ဦ့တညး 
ေဆျ့ ေႏျ့ ထာ့ပါသညး - (၂.ှ) လူထုႏြငးံခ္ိတးဆကးေဆာငး႐ျကး်ခငး့ႏြငး ံ နစးနာမႈေ်ဖ႐ြငး့ေပ့်ခငး့၇ 
(၂.ဿ) ရပးရျာအသုိငး့အွုိငး့အေပ၍ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ႏြငး ံဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့၇ (၂.၀) ေ်မယာ၇ (၂.၁) လုပးသာ့၇ 
(၂.၂) အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ႏြငး ံကေလ့သူငယးမ္ာ့၇ (၂.၃) ပဋိပကၡႏြငး ံ လုဵၿခဵဳေရ့၇ (၂.၄) ပတးဝနး့က္ငးႏြငး ံ
ေဂဟစနစးဝနးေဆာငးမႈမ္ာ၈့ ဤေခါငး့စဥးတစးခုစီအတျကး အဓိကကိစၥရပးမ္ာ့ အတျကး အႏြစးခ္ဳပး၇ 
ဥပေဒႏြငး ံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ကုိ ေဖား်ပထာ့ၿပီ့ ကျငး့ဆငး့သုေတသနမြ ေတျ႔႐ြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ 
အေသ့စိတး ေဆျ့ ေႏျ့ ေပ့ထာ့ပါသညး၈ ေခါငး့စဥးတစးခုခ္ငး့စီအတျကး ဆကးစပးသညး ံ
ႏိုငးငဵတကာစဵႏႈနး့မ္ာ့၇ လမး့ၫႊနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငး ံ အစ်ပဳလႈပး႐ြာ့မႈမ္ာ့ကုိ ေဖား်ပထာ့်ခငး့်ဖငးံ အခနး့ 
တစးခုစီကုိ အဆုဵ့သတး ထာ့ပါသညး၈ 
 
ရပးရျာအသုိငး့အွုိငး့ႏြငးံခ္ိတးဆကးေဆာငး႐ျကး်ခငး့ႏြငး ံ နစးနာမႈေ်ဖ႐ြငး့ေရ့စနစးမ္ာ ့ (၂.ှ)၈ 
ကုမ ၸဏီမ္ာ့က လကး႐ြိတျငး စနစးက္ေသာ ပါတးသကးဆကးႏျယးသူမ္ာ့ႏြငးံေဆျ့ ေႏျ့ ၫြိႏိႈငး့်ခငး့၇ 



ခ္ိတးဆကး ေဆာငး႐ျကးမႈ အစီအစဥးမ္ာ့၇ အေလံအထမ္ာ့မ႐ြိေၾကာငး့ ကျငး့ဆငး့သုေတသနအရ 
ေတျ႔႐ြိရပါသညး၈  ESIA လုပးငနး့စဥး၌ တစးစိတးတစးေဒသအ်ဖစး ေဆာငး႐ျကးသညး ံ ေဆျ့ ေႏျ့  
ၫြိႏိႈငး့မႈမ္ာ့၇ ခ္ိတးဆကးေဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့တျငး တခါတရဵ၉ လူ႔အချငးံ အေရ့႐ႈေထာငးံအရ 
သိသာေသာခ္ဳိ႕ ယျငး့မႈမ္ာ့ ပါဝငးေနပါသညး (ဥပမာ - ပဵံပို့ေပ့ေသာ အခ္ကးအလကးက 
လူအမ္ာ့နာ့လညးႏိုငးရနးအတျကး ပညာရပးဆနးလျနး့ေန်ခငး့၇ ေဆျ့ ေႏျ့ ညြိႏိႈးငး့မႈမ္ာ့ကုိ ဆီေလ္ား 
သညး ံ ေဒသဘာသာစကာ့်ဖငးံ မ်ပဳလုပး်ခငး့)၇ သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ စီမဵခနး႔ချဲရနးအတျကး 
ေရ့ဆျဲမႈတျငး အ်ခာ့ေ႐ျ့ ခ္ယးႏိုငးမညး ံ နညး့လမး့မ္ာ့ကုိ စဥး့စာ့်ခငး့ အပါအွငး စီမဵကိနး့ 
အစီအစဥးေရ့ဆျဲသညးံအခါ  လူထုအ်မငးမ္ာ့ကုိ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့သညးံ ပဵုစဵမြာ ႐ြငး့လငး့မႈမ႐ြိပါ၈  
 
ESIA အလျနး ေဆျ့ ေႏျ့ ၫြိႏိႈငး့်ခငး့ႏြငးံ ခ္ိတးဆကးေဆာငး႐ျကး်ခငး့မ္ာ့အတျကးအလ္ဥး့ သငးံသလုိ 
ေဆာငး႐ျကးေနသညးကုိ ေတျ႔႐ြိရၿပီ့ ရပးရျာအသုိငး့အွိုငး့မြ ကုမၸဏီႏြငးံအဆငးေ်ပသူမ္ာ့ႏြငး ံ 
ကုမၸဏမီ္ာ့အၾကာ့ ရညးၫႊနး့ကိစၥရပးမ္ာ့အေပ၍၉သာ အဓိက ေဆာငး႐ျကးၾကသညးကုိ 
ေတျ႔႐ြိရပါသညး၈ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ႏြငး ံ ထိခိုကးလျယးေသာ ပါတးသကးဆကးႏျယးသူမ္ာ့်ဖစးၾကသညး ံ
ကေလ့ငယးမ္ာ့၇ လူငယးမ္ာ့၇ သကးႀကီ့႐ျယးႀကီ့မ္ာ့၇ မသနးစျမး့မ္ာ့၇ တုိငး့ရငး့သာ့ 
မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့ကုိ လုပးငနး့စဥးအတျငး့မြ ဖယးထုတးထာ့ပါသညး၈ 
 
ေလံလာမႈ်ပဳလုပးခံသဲညးံ ကုမၸဏီမ္ာ့အၾကာ့  မညးသညးံကုမၸဏီတျငးမြ္ လုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးမႈ 
အဆငးတံျငး နစးနာမႈ ေ်ဖ႐ြငး့ေရ့စနစး ႐ြိမေနၾကပါ၈ ကုမၸဏီႏြငံးရပးရျာအသုိငး့အွိုငး့မြ 
ပါတးသကးဆကးႏျယးသူမ္ာ့သညး ။တုိ႔၌အခနး့က႑ႏြငံး နစးနာမႈေ်ဖရြငး့ေရ့ စနစးမ္ာ့ 
အေၾကာငး့ကုိ နာ့လညးမႈမြာ အကနး႔အသတးမ္ာ့်ဖငးံ ရြိေနပါသညး၈  
 
လကး႐ြ ိ သတၳဳတျငး့စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငးံဆကးႏျယးလ္ကး သိသာထငး႐ြာ့ေသာ နစးနာမႈမ္ာ့ 
႐ြိေနေၾကာငး့ ကျငး့ဆငး့သုေတသနက ေဖားထုတးခ္ိနးတျငး ။နာ့လညးမႈအကနး႔အသတး႐ြိ်ခငး့က 
ပိုမိုဆုိ့ဝါ့ေစပါသညး၈ ။တုိ႔က ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ (သီ့ႏြဵမ္ာ့၇ 
ေမျ့ ်မဴေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အေပ၍ သကးေရာကးသကံဲသုိ႔ သကးေမျ့ မႈမ္ာ့အေပ၍သကးေရာကးသညးံ 
လူမႈစီ့ပျာ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့)၇ ေရ အရငး့အ်မစးအေပ၍သကးေရာကးမႈမ္ာ့၇ ေရျ႔ေ်ပာငး့ ွငးေရာကး 
လာ်ခငး့၇ ေ႐ျ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့၇ ေ်မယာႏြငးံ ဆကးႏျယးသညးံ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ 
ဆကးစပးလ္ကး႐ြိပါသညး၈ ေ်မယာႏြငးံဆကးႏျယးသညးံ နစးနာမႈမ္ာ့မြာ အ်ဖစးအမ္ာ့ဆုဵ့ ႐ြိပါသညး၈ 
 
ရပးရျာအသုိငး့အွုိငး့အေပ၍သကးေရာကးမႈမ္ာ့ႏြငး ံဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ  ့ (၂.ဿ) အခနး့တျငး လူထုက္နး့မာေရ့ႏြငး ံ
ေဘ့အႏၱရာယးကငး့ရြငး့ေရ့၇ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ႏြငး ံ အလုပးအကုိငးအချငးံအလမး့မ္ာ့၇ မ႐ြိမ်ဖစးလုိအပးေသာ 
ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့၇ ယဥးေက့္မႈဆုိငးရာအေမျအႏြစးမ္ာ့ကုိ ဦ့တညး ေဆျ့ ေႏျ့ ထာ့ပါသညး၈  
ကျငး့ဆငး့ေလံလာေရ့တျငး ေရာကး႐ြိခဲံသညး ံ ရပးရျာအသုိငး့အွိုငး့ အာ့လုဵ့နီ့ပါ့က ဆုိ့ဝါ့ေသာ 
ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးမႈ၌ ရလဒးမ္ာ့အ်ဖစး 
ႀကဵဳေတျ႔ၾကရပါသညး၈ ။တုိ႔တျငး ေနာကးဆကးတျဲ က္နး့မာေရ့အက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့လညး့႐ြိေနၿပီ့ 



ဥပမာအာ့်ဖငး ံ ေ်မဆီႏြငးံေရ ညစးညမး့်ခငး့၇ ဓါတးသတၳဳဆငးံတကး်ပဳ်ပငးသညးံ လုပးကျကးမ္ာ့ထဵမြ 
ဆူညဵသဵမ္ာ့၇ အနဵ႔မ္ာ့၇ အခို့အေငျ႔မ္ာ့၇ ဖုနးမႈနး႔မ္ာ့ပါဝငးသညး၈ မေတားတဆ်ဖစးပျာ့မႈမ္ာ့ 
(အခ္ဳိ႕တျငး ကေလ့သူငယးမ္ာ့ပါဝငးလ္ကး) ကုိ တငး်ပၾကၿပီ့ အထူ့သ်ဖငးံ ယာဥး/လမး့ 
မေတားတဆ ်ဖစးမႈမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ႀကိဳတငးေၾက်ငာ်ခငး့မ်ပဳေသာ မိုငး့ေဖာကးချဲမႈႏြငးံ ဆကးႏျယး 
သညး ံ မေတားတဆမႈမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ။ကုိ ကုမၸဏီမ္ာ့ဘကးမြ အခ္ကးအလကးမြ္ေဝ်ခငး့၉ 
အကနး႔အသတး႐ြိေနေၾကာငး့ ထပးမဵေဖား်ပ ထာ့သကံဲသုိ႔ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ 
ေဖားထုတး်ခငး့၇ ေလ္ာံခ္်ခငး့မ္ာ့ကလညး့ လုဵေလာကးမႈ မရြိေၾကာငး့ကုိလညး့ မီ့ေမာငး့ထုိ့်ပ 
ထာ့ပါသညး၈ ်ပညးသူ႔ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငး ံ လူထု ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိလညး့ မတူညီသညးံ 
နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငး ံ သကးေရာကးပါသညး၈ အခ္ဳိ႕ေသာ အေ်ခအေန မ္ာ့တျငး ကုမ ၸဏီမ္ာ့က 
အ်ပဳသေဘာပဵံပို့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးေၾကာငး့ ်မငးရပါသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငး ံ လမး့ေဖာကး လုပး်ခငး့ 
သုိ႔မဟုတး လြ္ပးစစးမီ့/ေရရ႐ြိမႈတုိ႔ႏြငးံပတးသကးသညးံ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵု တညးေဆာကး်ခငး့၈  
 
သုိ႔ေသားလညး့ ထုိသုိ႔ေသာေဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့ကုိ ေသခ္ာေလံလာၾကညးံပါက တခါတရဵတျငး 
ကုမ ၸဏီ၌ ပထမဆုဵ့ေနရာ၉ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိ အလျနးအမငး့သုဵ့စျဲ် ခငး့ရလဒးတစးခု်ဖစးၿပီ့ 
ေဒသလူထုမ္ာ့ႏြငး ံ ထိေရာကးေသာ ေဆျ့ ေႏျ့ ၫြိႏိႈငး့မႈမ္ာ့မ်ပဳပဲ ေဆာငး႐ျကး်ခငး့်ဖစးေနပါသညး၈ 
သတးမြတးေနရာမ္ာ့တျငး သတးမြတးထာ့သညးံဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ပဵံပို့်ခငး့အတျကး ကုမ ၸဏီမ္ာ့ႏြငး ံ
ေဒသအစို့ရအၾကာ့ေဆျ့ ေႏျ့ ၫြိႏိႈငး့ မႈမ္ာ့က ရဵဖနးရဵခါတျငး အစီအစဥးမက္်ဖစးတတးပါသညး၈ 
ပါတးသကးဆကးႏျယးသူမ္ာ့အေနႏြငးံ ဝနးေဆာငးမႈ ေပ့ရနးအတျကး မညးသူ႔တျငးတာဝနး႐ြိသညး 
သုိ႔မဟုတး မညးသညးကုိ ေစာငးံၾကညးံႀကီ့ၾကပးရမညးဆုိသညးံ အေပ၍ ႐ြငး့လငး့မႈမ႐ြိေနပါ၈ 
သိ်မငးႏိုငးသညး ံ ယဥးေက့္မႈအေမျအႏြစးမ္ာ့အေပ၍ ဆုိ့က္ဳိ့သကးေရာကးမႈ အနညး့ငယးကုိ 
ေဖားထုတးထာ့ပါသညး၈ ကုမ ၸဏီမ္ာ့က ဘာသာေရ့ဆုိငးရာေနရာမ္ာ့ကုိ အထူ့ဂရု်ပဳလာၾကၿပီ့ 
ေဒသခဘဵာသာေရ့ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကုိ ေထာကးကူပဵံပို့လာၾကသညးကုိ တေ်ဖ့ေ်ဖ့ခ္ငး့ 
ေတျ႔႐ြိလာရပါသညး၈ 
 
ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့က ေက့္လကးေဒသမ္ာ့တျငး ေဆာငး႐ျကးလ္ကး႐ြိၿပီ့ အိမးေထာငးစုအမ္ာ့စုက 
စိုကးပ္ဳိ့ေရ့လုပးငနး့ကုိ အဓိကဝငးေငျရလုပးငနး့အ်ဖစး မြီခိုေနၾကသညးံေနရာမ္ာ့်ဖစးသညး၈ 
ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ ေဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ်ဖစးေပ၍လာသညးံ ေ်မယာအေပ၍ သကးေရာကးမႈမ္ာ  ့
(၂.၀) က အေရ့ႀကီ့ ကိစၥရပးတစးခုအ်ဖစး ေတျ႔႐ြိရပါသညး၈ ကနဦ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့မ္ာ့ 
႐ြိေသားလညး့ ေ်မယာကိစၥရပးမ္ာ့ အတျကး ဥပေဒႏြငးံမူဝါဒမူေဘာငးမ္ာ့မြာ အပိုငး့ပိုငး့်ဖစးေနဆ၇ဲ 
ကျဲလျဲေနဆဲ၇ ်ပညးံစဵုမႈမ႐ြိပဲ် ဖစးေနေသ့သညး၈  
 
။၌အဓိပၸါယးမြာ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့အတျငး့ လူအမ္ာ့တျငး ။တုိ႔ 
ေနထုိငးေသာ၇ လယးယာလုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးေသာ သုိ႔မဟုတး သတၳဳတျငး့လုပးငနး့ ေဆာငး႐ျကး 
ေသာ ေ်မေနရာကုိ ဥပေဒအရ အကနး႔အသတး်ဖငးံသာ ပိုငးဆုိငးမႈ႐ြိ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ေ်မယာ 
အသုဵ့်ပဳရနး အချငးံအေရ့မ္ာ့ အကနး႔အသတး႐ြိေန်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ေ်မယာလျဲေ်ပာငး့ေပ့မႈမ္ာ့၇ 



လုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ ရငးဆုိငးေ်ဖ႐ြငး့ ႏိုငးစျမး့နညး့ပါ့ပါသညး၈ ဿဝှ၃-ခုႏြစး 
အမ္ဳိ့သာ့ေ်မယာအသုဵ့ခ္ေရ့မူဝါဒက မေရရာမႈမ္ာ့၇ ႐ြငး့လငး့ေသာ ေ်မယာစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈႏြငး ံ
စီမဵခနး႔ချဲမႈမ္ာ့အာ့နညး့်ခငး့တုိ႔ကုိ ဦ့တညးေ်ဖ႐ြငး့ေပ့မညး ံ အေရ့ႀကီ့ေသာ အဆငးံတဆငးံ 
်ဖစးေသားလညး့ ႏိငုးငဵသာ့မ္ာ့၌ေ်မယာႏြငး ံ ပိုငးဆုိငးမႈအချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ ကာကျယးေပ့ႏိုငးသညးံ 
ဥပေဒအ်ဖစး အ်ပညးံအဝ အေကာငးအထညးေဖားရနး လုိအပးေနပါေသ့သညး၈ 
 
်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့်ခငး့အပိုငး့ကုိ ေဆာငးရျကးရာတျငးလညး့ လျနးစျာ အာ့နညး့ေနေၾကာငး့ 
ေတျ႕ရြိခဲံရပါသညး၈ ရဵဖနးရဵခါ၉ လူအမ္ာ့ကုိ အခ္ိနးအနညး့ငယးအတျငး့သာ ႀကိဳတငးအသိေပ့ၿပီ့ 
သငးံေတားမႈမ႐ြိေသာ ေနရာမ္ာ့ကုိ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေပ့သညး၈ ဥပမာ- အလာ့တူ ေနထုိငးမႈ 
အတျကး သုိ႔မဟုတး ပိုမိုေကာငး့မျနးေသာေနထုိငးမႈအတျကး သငးံေတားသညးံေ်မေနရာ မဟုတး်ခငး့၇ 
သီ့ႏြဵစိုကးပ္ဳိ့ရနး သငးံေတားသညးံေ်မယာမဟုတး်ခငး့ သုိ႔မဟုတး မ႐ြိမ်ဖစးလုိအပးေသာ ဝနးေဆာငးမႈ 
ေနရာမ္ာ့ႏြငး ံ အလျနးေဝ့ကျာ်ခငး့၈ အလ္ငး့သငးံသလုိေပ့အပးသညးံ ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့မ္ာ့က 
အမြနးတကယးကုနးက္ စရိတးမ္ာ့ကုိ မကာမိ်ခငး့၈ ကျငး့ဆငး့သုေတသနကေတျ႔႐ြိခဲံသညးမြာ 
်ဖစးရပးအေတားမ္ာ့မ္ာ့တျငး အတငး့အၾကပး ေ်ပာငး့ေရျ႔ခိုငး့သညး ံ ခိုငးမာေသာ အေထာကး 
အထာ့မ္ာ့ ရရြိခဲံပါသညး၈ ေ်မယာႏြငးံဆကးႏျယးသညးံ သကးေမျ့ မႈအေပ၍ သကးေရာကးမႈမ္ာ့စျာ 
ကုိလညး့ ေတျ႔႐ြိခဲံရသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ လုပးငနး့အတျကး မ႐ြိမ်ဖစးလုိအပးသညး ံ
ေ်မယာ၇ သီ့ႏြဵႏြငး ံ ေရအရငး့ အ်မစးမ္ာ့ ပ္ကးစီ့်ခငး့ကုိ ကျငး့ဆငး့ေရာကး႐ြိခဲံသညးံ ေနရာမ္ာ့ 
အမ္ာ့တျငး  တငး်ပေ်ပဆုိမႈမ္ာ့ ရြပိါသညး၈ အခ္ဳိ႕ေသာ ်ဖစးရပးမ္ာ့တျငး လူအမ္ာ့က ။တုိ႔၌ 
အဓိက သကးေမျ့ မႈ်ဖစးသညးံ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့လုပးငနး့အတျကး ေ်မယာဆုဵ့႐ဵႈ့ရ်ခငး့ေၾကာငးံ သတၳဳတျငး့ 
ေန႔စာ့လုပးသာ့အ်ဖစး တျနး့ပို႔ခဵၾကရၿပီ့/သုိ႔မဟုတး သတၳဳတျငး့ ေန႔စာ့လုပးသာ့မ္ာ့ ်ဖစးလာ 
ၾကသညး၈ တရာ့ဝငးမဟုတးေသာ လကးလုပး လကးစာ့သတၳဳလုပးငနး့ ေဆာငး႐ျကးသူမ္ာ့က 
ရဵဖနးရဵခါတျငး ေဒသတျငး့ ေ႐ျ႕ေ်ပာငး့ေနထုိငးၾကသူမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ေ်မယာႏြငးံ ဆကးစပးသညး ံ
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ႏြငးံဆကးႏျယးသညး ံ အႏၲရာယးမ္ာ့႐ြိေနပါသညး၈ ။တုိ႔ေနထုိငးသညးံ၇ 
သတၳဳတျငး့ လုပးငနး့လုပးကုိငးသညးံ ေနရာအတျကး ။တုိ႔တျငး ေ်မယာတရာ့ဝငး ပိုငးဆုိငးချငးံ 
သုိ႔မဟုတး အသုဵ့်ပဳချငးံ ႐ြိမေနေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ 
 
သျာ့ေရာကးေလံလာခဲံသညးံလုပးကျကးအမ္ာ့စုတျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့၌ လုပးသာ  ့ (၂.၁) 
အေ်ခအေန မ္ာ့သညး ႏိုငးငဵတကာလုပးသာ့စဵႏႈနး့မ္ာ့၇ ႏိုငးငဵတျငး့လုပးသာ့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံအည ီ
မဟုတးေၾကာငး့ ေတျ႕ရြိခဲံရပါသညး၈ တရာ့ဝငးႏြငး ံ တရာ့မွငး ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ 
က႑ႏြစးခုလုဵ့တျငး က္နး့မာေရ့၇ ေဘ့အႏၱရာယး ကငး့ရြငး့ေရ့တုိ႔ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ 
သိသာထငး႐ြာ့ေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့ေတျ႔႐ြိခဲံပါသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငး ံ ကုမၸဏီအမ္ာ့စုတျငး 
က္နး့မာေရ့ႏြငး ံ ေဘ့အႏၱရာယးကငး့ရြငး့ေရ့ဆုိငးရာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့၇ အေလံအထမ္ာ့ 
႐ြိမေနပါ သုိ႔မဟုတး စဵႏႈနး့မ္ာ့နိမးံပါ့လ္ကး႐ြိေနၿပီ့ က္နး့မာေရ့၇ ေဘ့အႏၱရာယးရြငး့ကငး့ေရ့ 
်ဖစးရပးမ္ာ့၇ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အစီရငးခဵတငး်ပႏိုငးမညး ံ သုိ႔မဟုတး ေ်ခရာ ေကာကးႏိုငးမညး ံ
တရာ့ဝငးစနစးမ္ာ့မ႐ြိပါ၈ တကုိယးေရကာကျယးေရ့ပစၥညး့မ္ာ့ (PPE) ကုိ ပဵံပို့ေပ့မထာ့်ခငး့ 



သုိ႔မဟုတး အသုဵ့မ်ပဳၾကပါ (သုိ႔မဟုတး) ရငးဆုိငးရႏိုငးသညး ံ က္နး့မာေရ့၇ ေဘ့အႏၱရာယး 
ကငး့ရြငး့ေရ့ အႏၲရာယးမ္ာ့အတျကး သငးံေတားမႈမ႐ြိပါ၈ ထုိ႔အ်ပငး က္နး့မာေရ့ႏြငး ံေဘ့အႏၱရာယး 
ကငး့ရြငး့ေရ့သငးတနး့မ္ာ့၇ သတၳဳတျငး့မ္ာ့အတျငး့ က္နး့မာေရ့၇ ေဘ့အႏၱရာယး ကငး့ရြငး့ေရ့ 
စဵႏႈနး့မ္ာ့အေပ၍ အစို့ရ၌ေစာငးံၾကညးံႀကီ့ၾကပးမႈမ္ာ့က အာ့နညး့လ္ကး ႐ြိသညးကုိ ေတျ႔ရပါသညး၈ 
တရာ့ဝငးသတၳဳတျငး့လုပးကျကးမ္ာ့မြ ဝနးထမး့မ္ာ့စျာတျငး ။တုိ႔၌ အလုပးစာခ္ဳပး မိတၱဴမ္ာ့ 
႐ြိမေနၾကပါ၈ ထုိ႔အ်ပငး  ်ပငးပလုပးငနး့က႑႐ြိ အလုပးလုပးကုိငးရမညး ံအေ်ခအေန ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့ 
ကုိ တဆငးံခဵကနးထ႐ိုကး သတၳဳတျငး့ပိုငး႐ြငးမ္ာ့ႏြငး ံအလုပးသမာ့အၾကာ့ ႏႈတး်ဖငးံ သေဘာတူညီမႈ 
ေပ၍အေ်ခခဵ၊သာ ေဆာငး႐ျကးေလံ႐ြိသညး၈ သျာ့ေရာကးေလံလာခဲံသညးံ လုပးကျကးမ္ာ့မြ 
တစးခုတျငးသာ သမဂၢကုိယးစာ့်ပဳမႈကုိေတျ႔႐ြိခဲံရၿပီ့ လုပးကျကးမ္ာ့စျာတျငး အလုပးသမာ့ 
ကုိယးစာ့်ပဳမႈအတျကး သုိ႔မဟုတး နစးနာမႈေ်ဖ႐ြငး့ေပ့ေရ့ စနစးမ္ာ့ မေတျ႔႐ြိရပါ၈ တရာ့ဝငး 
ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့က႑ရြိ လုပးသာ့ထုအတျငး့ ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈႏြငးံ ကာယိေႁႏၵပ္ကးေစ်ခငး့ႏြငး ံ
ဆကးစပးသညး ံ အမ္ဳိ့သမီ့ ကုိယးစာ့်ပဳမႈမြာ သိသိသာသာအာ့နညး့ၿပီ့ (ကမၻာ တစးဝြမး့႐ြ ိ
ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့အတျငး့ ထူ့်ခာ့ေသာ ်ဖစးရပးမဟုတးေသားလညး့ စနစးအာ့်ဖငးံချဲ် ခာ့်ခငး့ကုိ 
ရညးၫႊနး့ေနပါသညး) အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့က လုပးခလစာနညး့ပါ့ေသာ အလုပးမ္ာ့တျငးသာ 
အမ္ာ့အာ့်ဖငး ံ လုပးကုိငးၾကရပါသညး၈ တရာ့မွငး ဓါတးသတၳဳ လုပးငနး့ေနရာအမ္ာ့စုတျငး 
ကေလ့လုပးသာ့မ္ာ့ကုိ ေတျ႔႐ြိခဲံရၿပီ့ တရာ့ဝငးသတၳဳတျငး့ လုပးကျကးအခ္ဳိ႕တျငးလညး့ ကေလ့ 
လုပးသာ့မ္ာ့႐ြိေနေၾကာငး့ တငး်ပထာ့ပါသညး၈ 
 
အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ႏြငး ံ ကေလ့သူငယးမ္ာ  ့ (၂.၂) က ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံဆကးစပးသညးံ 
သီ့်ခာ့ဆုိ့က္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ေတျ႔ႀကဵဳခဵစာ့ရသကံဲသုိ႔ အခ္ဳိ႕ေသာကိစၥရပးမ္ာ့တျငး ဆုိ့က္ဳိ့ 
သကးေရာကးမႈကုိ မမြ္တစျာပိုမိုခဵစာ့ရသညးကုိ ေတျ႔႐ြိရပါသညး၈ အထကးတျငးေဖား်ပခဲံသညးံအတုိငး့ 
အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ႏြငး ံ အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့က ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့တျငး မတူညီေသာ 
လုပးခလစာမ္ာ့်ဖငး ံ ပါဝငးလုပးေဆာငးေနၾကသညးကုိ ကျငး့ဆငး့သုေတသနအရေတျ႔႐ြိခဲံပါသညး၈ 
ေယဘုယ္အာ့်ဖငး ံအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့က သတၳဳတျငး့ဆငးံတကး်ပဳလုပး်ခငး့ႏြငး ံေထာကးကူပဵံပို့မႈအခနး့ 
က႑တျငး မ္ာ့စျာပါဝငးေဆာငး႐ျကးေနၾကၿပီ့ ။အလုပးမြာ အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့လုပးကုိငး ေဆာငး႐ျကး 
ေနၾကေသာ သတၳဳ႐ိုငး့တူ့ေဖား်ခငး့အလုပးထကး လုပးခလစာနညး့ပါ့ပါသညး၈ တရာ့မဝငးေသာ 
သတၱဳလုပးငနး့ က႑အတျငး့ အမ္ဳိ့သမီ့ကုိယးစာ့်ပဳမႈလျနးကဲေနၿပီ့/ သုိ႔မဟုတး သတၳဳတျငး့မ္ာ့ 
အတျငး အၿမတဲမး့ လုပးသာ့အ်ဖစး လုပးကုိငး်ခငး့ထကး ေန႔စာ့လုပးသာ့မ္ာ့အ်ဖစးသာ အလုပး 
လုပးကုိငးၾကပါသညး၈  
 
လုပးငနး့က႑၌ ဤသုိ႔ေသာ အစိတးအပိုငး့မ္ာ့တျငး လုပးကုိငးေနသညးႏြငးံ ဆကးႏျယး၊ 
်ဖစးေပ၍လာေသာ မလုဵၿခဵဳမႈမ္ာ့အ်ပငး ဤအလုပးသမာ့မ္ာ့က ်ပဒါ့ႏြငးထိံေတျ႔မႈ၇ အ်ခာ့ေသာ 
ဆငးံတကး်ပဳလုပးသညးံ ဓါတုပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ ထိေတျ႔မႈ ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့သညးကုိ ကျငး့ဆငး့ 
သုေတသနအရ ေတျ႔႐ြိခဲံရပါသညး၈ လုပးကျကးတစးခုတျငး ေရႊက္ငး်ခငး့ ႏြငး ံ ်ပဒါ့သုဵ့စျဲ ်ခငး့ကုိ 
“အမ္ဳိ့သမီ့အလုပး” အ်ဖစး သတးမြတးေဖား်ပၾကၿပီ့ ်ပဒါ့ကုိ အိမးတျငး့မြာပငး အသုဵ့်ပဳ 



ေလံ႐ြိပါသညး၈ အထကးတျငးေဖား်ပခဲံသညးံအတုိငး့ လကးလုပးလကးစာ့ ဓါတးသတၳဳ လုပးငနး့အတျငး့ 
ကေလ့လုပးသာ့က အေရ့ႀကီ့ကိစၥရပး်ဖစးေနၿပီ့ ကေလ့မ္ာ့တျငး တခါတရဵ အသကး ၃-ႏြစး၇ ၄-
ႏြစးအ႐ျယးကေလ့မ္ာ့ပငးပါဝငးသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး ကေလ့မ္ာ့က သတၳဳတျငး့လုပးကျကးမ္ာ့၇ ။ႏြငး ံ
အနီ့တဝိုကး မေတားတဆ်ဖစးမႈမ္ာ့အတျကး အထူ့အႏၲရာယး က္ေရာကးလျယးသူမ္ာ့ 
အ်ဖစးေတျ႔႐ြိရသညး (ဥပမာ- အေပ၍ယဵေ်မဆီလႊာ ဖယး႐ြာ့ထာ့သညးံ  ကနးအတျငး့ ေရကူ့ 
ေနေသာ ကေလ့တစးဦ့ ေရနစး ခဲံေၾကာငး့ သိ႐ြိရပါသညး)၈ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့မ္ာ့ 
ေဆာငး႐ျကး်ခငး့ေၾကာငးံ ပညာေရ့အေပ၍နညး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ဖငး ံ သကးေရာကး ေစပါသညး၈ 
ဥပမာအာ့်ဖငး ံ ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ေၾကာငးံ ေ်ပာငး့ေ႐ျ႕ေနရာခ္ထာ့်ခငး့၌ ရလဒးအ်ဖစး 
ပညာသငးယူႏိုငးရနး ႐ုပးပိုငး့ဆုိငးရာ အကနး႔အသတးမ္ာ့႐ြိလာ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ေက္ာငး့ခ္ိနးအတျငး့ 
ဆူညဵသဵမ္ာ့၇ ဖုနးမႈနး႔မ္ာ့ေၾကာငး ံ အေႏြာငးံအယြကး်ဖစးေစ်ခငး့၈ လကးလုပးလကးစာ့သတၳဳလုပးငနး့ 
ေဆာငး႐ျကးသညးံေနရာမ္ာ့၉လညး့ အခ္ဳိ႕မိဘမ္ာ့က ကေလ့မ္ာ့ကုိ သတၳဳလုပးငနး့အတျငး့ 
။တုိ႔ႏြငးံအတူ ဝငးေရာကးလုပးကုိငးေစရနးအတျကး ေက္ာငး့ထာ့ေပ့်ခငး့ကုိ ဦ့စာ့ 
မေပ့ေတာံေၾကာငး့ သိ႐ြိရပါသညး၈ အဘယးံေၾကာငးံဆုိေသား ။တုိ႔၌ကေလ့မ္ာ့အတျကး 
အ်ခာ့ေ႐ျ့ ခ္ယးႏိုငးသညးံ အနာဂတးအချငးံအလမး့မ႐ြိဟု ယူဆၾကေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ 
 
သတၳဳတျငး့လုပးကျကးမ္ာ့အနီ့ရြ ိ ရပးရျာလူထုမလုဵၿခဵဳမႈက ပဋိပကၡႏြငး ံ လုဵၿခဵဳေရ  ့ (၂.၃) 
ေခါငး့စဥးေအာကးမြ ဆနး့စစးခဲံသညးံ ႐ႈေထာငးံတစးရပး်ဖစးသညး၈ MCRB ကျငး့ဆငး့သုေတသနအရ 
သျာ့ေရာကးေလံလာခဲံသညးံ လုပးကျကးမ္ာ့၌ ထကးဝကးေက္ားကုိ တုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငး 
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ (EAOs) က တစးစိတးတစးပိုငး့ အာ့်ဖငးံ သုိ႔မဟုတး အ်ပညးံအဝ 
ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ပါသညး/သုိ႔မဟုတး စစးတပးႏြငးံ ဆကးႏျယးသညးံ ကုမၸဏီမ္ာ့တျငး စစးတပးက 
ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ပါသညး၈ ။အေ်ခအေနက ေဒသခဵလူထုမ္ာ့အၾကာ့ ေၾကာကး႐ျဵ႕ ထိတးလနး႔မႈကုိ 
်ဖစးေပ၍ေစၿပီ့ ခိုငးမာေသာ ကုမၸဏီ-စစးတပး ေပါငး့စညး့ဆကးဆဵမႈပဵုစဵေၾကာငးံ ်ပနးလညး 
တုဵ႔်ပနးမညးကုိ ေၾကာကး႐ျဵ႕သညးံအတျကး ေဒသခဵမ္ာ့က ဆနး႔က္ငးေ်ပာဆုိရနးဝနးေလ့ၾကပါသညး၈ 
MCRB ကျငး့ဆငး့ သုေတသနတျငး မူ့ယစးေဆ့ သုဵ့စျဲမႈ်မငးံမာ့ေနေသာ ေဒသမ္ာ့စျာသုိ႔ 
(လကးလုပးလကးစာ့ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့ အမ္ာ့ဆုဵ့႐ြိသညးံ ေနရာမ္ာ့) သျာ့ေရာကး ေလံလာ်ခငး့ 
လညး့ပါဝငးၿပီ့ အဆုိပါေဒသမ္ာ့တျငး မလုဵၿခဵဳမႈအေ်ခအေနမ္ာ့၇ ရာဇဝတးမႈမ္ာ့်မငးံမာ့ေနေၾကာငး့ 
ေဒသခဵမ္ာ့က ဆကးစပး၊ေ်ပာဆုိၾကပါသညး၈ လကးလုပးလကးစာ့ သတၳဳလုပးငနး့ေနရာမ္ာ့က 
လုဵၿခဵဳေရ့၇ ပဋိပကၡ်ဖစးပျာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံဆကးႏျယးသညးံ သီ့်ခာ့ ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ ရငးဆုိငးၾကရပါသညး၈ 
ဥပမာအာ့်ဖငး ံ လကးလုပးလကးစာ့ သတၳဳလုပးငနး့ ေဆာငး႐ျကးသူမ္ာ့က တရာ့မဝငးအချနးမ္ာ့ကုိ 
အစို့ရကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ တုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔ကုိယးစာ့လြယး မ္ာ့ထဵ ေပ့အပးရနး 
ေတာငး့ခဵရ်ခငး့၇ ပစၥညး့မ္ာ့ သိမး့ယူခဵရ်ခငး့မ္ာ့ကုိ ႀကဵဳေတျ႔ရပါသညး၈ လကးလုပး လကးစာ့ 
သတၳဳလုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးသူမ္ာ့ႏြငးံ တရာ့ဝငးလုပးငနး့လညးပတးသူမ္ာ့အၾကာ့ ပဋိပကၡ 
ဥပမာမ္ာ့ကုိလညး့ သိ႐ြိခဲံရပါသညး၈ လကးလုပးလကးစာ့သတၳဳလုပးငနး့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့က 
လုပးကျကးႀကီ့မ္ာ့တျငး ထုတးလုပးႏိုငးရနး “ ချငံး်ပဳခ္ကး” အတျကး ေဆာငးရျကးရေသာ ထုတးလုပးမႈ 
ေဝမြ္ေရ့ စီမဵေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသတး၊ လကးလုပးလကးစာ့ သတၳဳလုပးငနး့ 



ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့ႏြငံး တရာ့ဝငးလုပးငနး့ လညးပတးသူမ္ာ့အၾကာ့ ရဵဖနးရဵခါ ပဋိပကၡမ္ာ့ 
်ဖစးပျာ့ေလံရြိပါသညး၈ အစီအစဥးေရ့ဆျဲမႈဆုိငးရာ အကနး႔အသတးႏြငးံ တရာ့ဝငး၇ ပိုမိုႀကီ့မာ့ေသာ 
ကုမၸဏီမ္ာ့၌ လုဵၿခဵဳေရ့ လုပးငနး့အရညးအေသျ့  အကနး႔အသတးတုိ႔ကုိ တသမတးတညး့ 
ေတျ႔႐ြိရပါသညး၈ ။အကနး႔ အသတးႏြစးခုလုဵ့မြာ သတၳဳတျငး့လုပးကျကးမ္ာ့၌ လုဵၿခဵဳေရ့ 
ဝနးေဆာငးမႈအတျကး ပုဂၢလိကလုဵၿခဵဳေရ့ အေစာငးံမ္ာ့ႏြငး ံ ခ္ိတးဆကးေဆာငး႐ျကးမႈ၇ ကုမၸဏီမ္ာ့ႏြငး ံ
်ပညးသူ႔လုဵၿခဵဳေရ့ တပးဖျဲ႔မ္ာ့အၾကာ့ စီစဥးထာ့႐ြိမႈ တုိ႔ႏြငးံ ဆကးႏျယးပါသညး၈ 
 
ပတးဝနး့က္ငးႏြငးံေဂဟစနစးဝနးေဆာငးမႈမ္ာ ့ (၂.၄) ႏြငးံ ပတးသကး၊ဆီေလ္ားမႈမ႐ြိေသာ ေရႏြငး ံ
စျနး႔ပစး ပစၥညး့စီမဵခနး႔ချဲမႈ၇ ေ်မဆီမ္ာ့ပ္ကးစီ့်ခငး့ႏြငး ံ လုပးကျကး်ပနးလညးထူေထာငးမႈ နာ့နညး့်ခငး့၇ 
သတၳဳတျငး့ပိတးသိမး့မႈဆုိငးရာ မူဝါဒမ္ာ့ေရ့ဆျဲ ်ခငး့တုိ႔အတျကး လုပးေဆာငးရနးမြာ အေရ့ႀကီ့သညး ံ
ကိစၥရပးမ္ာ့အ်ဖစး ကျငး့ဆငး့သုေတသနမြတဆငးံ ေဖားထုတးခဲံပါသညး၈ မ္ာ့စျာေသာ 
လုပးကျကးမ္ာ့တျငး ဓါတုပစၥညး့စျနး႔ပစးမႈႏြငးံ လုပးငနး့သုဵ့စျနး႔ပစးပစၥညး့မ္ာ့ကုိ သနး႔စငး်ခငး့မ်ပဳလုပးဘဲ 
်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့အတျငး့ စျနး႔ထုတးလုိကးၿပီ့ ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့၇ ေ်မေအာကးေရမ္ာ့၇ ေရေနသတၱဝါမ္ာ့ကုိ 
ပ္ကးစီ့ေစပါသညး၈ ချငးံ်ပဳခ္ကးရထာ့သညးံ သတၳဳလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ တရာ့ွငးမဟုတးေသာ 
သတၱဳလုပးငနး့ႏြစးခုလုဵ့မြာ ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့၇ ်မစးဝြမး့မ္ာ့ႏြငး ံ ်မစးမ္ာ့အတျငး့/ အနီ့အနာ့တျငး 
ေဆာငး႐ျကးလုပးကုိငးေနသညးကုိ ေတျ႔ရၿပီ့ အခ္ဳိ႕မြာ ဥပေဒအရ ်ပဌာနး့ထာ့ေသာ 
အကျာအေဝ့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ အတိအလငး့ ခ္ဳိ့ေဖာကးလ္ကး႐ြိသညး၈ လကးလုပးလကးစာ့ 
သတၳဳလုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့ကုိလညး့ ေခ္ာငး့ငယးမ္ာ့၇ ေရထျကးေပါကးမ္ာ့ႏြငးံ တုိကး႐ိုကးထိစပး 
လုပးကုိငးေနသညးကုိ ေတျ႔႐ြိရပါသညး၈ သတၳဳအႂကျငး့အက္နးမ္ာ့အပါအဝငး စျနး႔ပစးပစၥညး့ 
စီမဵခနး႔ချဲမႈက လုပးကျကးမ္ာ့စျာ၉ ကိစၥရပးတစးခု်ဖစးေနၿပီ့ သတၳဳအႂကျငး့က္နးမ္ာ့ သုိေလြာငး 
သညးံေနရာ ပ္ကးစီ့မႈေၾကာငး ံ မေတားတဆမႈမ္ာ့႐ြိေနပါသညး၈ ေ်မဆီလႊာတုိကးစာ့်ခငး့ႏြငးံ 
ညစးညမး့်ခငး့က က္ယး်ပနး႔ စျာ်ဖစးေပ၍ေနၿပီ့ လယးယာေ်မမ္ာ့အေပ၍ သကးေရာကးကာ 
။မြတဆငး ံ ေမျ့ ်မဴေရ့မ္ာ့၇ လူမ္ာ့၌ အသကးေမျ့ ဝမး့ေက္ာငး့မႈမ္ာ့ အေပ၍ထိခိုကး 
လ္ကး႐ြိပါသညး၈ အေပ၍ယဵေ်မဆီလႊာစီမဵခနး႔ချဲမႈအေလံအထမ္ာ့႐ြိမေနပါ၈ ကုမၸဏီအမ္ာ့စုက 
အေပ၍ယဵေ်မဆီလႊာကုိ ကုတးဖဲံၿပီ့ ထိနး့သိမး့ထာ့မႈမ်ပဳလုပး်ခငး့ႏြငးံ ေ်မယာ်ပနးလညး 
ထူေထာငးေရ့အတျကး မညးသညးလုံပးငနး့မြ္ ေဆာငး႐ျကး်ခငး့မ႐ြိပါ၈ ကုမၸဏီမ္ာ့ 
ပိုမိုေကာငး့မျနးေသာ အေလံအထမ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖားရနးအတျကး ေဒသအစို့ရ ကုိယးစာ့ 
လဵႈ႕ေဆားမႈအခ္ဳိ႕ ႐ြိေနေၾကာငး့သိ႐ြိရေသားလညး့ ကုမၸဏီမ္ာ့အေနႏြငး ံလုပးကျကးမ္ာ့ ်ပနးလညးထူ 
ေထာငးေပ့ေရ့သညး ။တုိ႔တာဝနးဝတၱရာ့အတျငး့ ႐ြမိေနေၾကာငး့ယူဆလ္ကး႐ြိပါသညး၈ 
သျာ့ေရာကးေလံလာခဲံသညးံေနရာမ္ာ့မြ မညးသညးံလုပးကျကးတျငးမြ္ သတၳဳတျငး့ပိတးသိမး့မႈအတျကး 
လုဵေလာကးေသာ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ အစအီစဥးမ္ာ့႐ြိမေနပါ - ။သညး ဥပေဒအရ 
လုိအပးခ္ကး အသစးတစးခုေန်ဖငးံသာရြိေနသညး၈  
 
ေနာကးဆုဵ့အခနး့(အပိုငး့ ၃) က ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ သမိုငး့ေၾကာငး့အေမျ၇ လကးရြိပဋိပကၡမ္ာ့ႏြငး ံ
ႏိုငးငဵေတားတညးေဆာကးေရ့တုိ႔ကုိ ေဆျ့ ေႏျ့ ထာ့ၿပီ့ သဘာဝသယဵဇာတမ္ာ့က ပဋိပကၡသုိ႔ 



ေမာငး့ႏြငးသူအ်ဖစး အေလ့ေပ့ထာ့ပါသညး၈ ဤအခနး့တျငး ဓါတးသတၳဳတူ့ေဖားေရ့အတျငး့ 
လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့၌ ပါဝငးမႈ အေပ၍ ေဆျ့ ေႏျ့ ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ “ဝ” 
ကုိယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသ၇ ႐ြမး့်ပညးနယးမြ ပအိုဝး့ကုိယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရ ေဒသ တုိ႔ကုိ 
ဦ့တညးထာ့ၿပီ့ ပဋိပကၡအေ႐ျ႕မ္ာ့ႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးင ဵ အေ႐ြ႕ေတာငးပိုငး့႐ြိ (ကယာ့၇ ကရငး၇ မျနး၇ 
တနသၤာရတုိီ႔မြ) ဓါတးသတၳဳလုပးငနး့က႑တျငး တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ 
ပါဝငးမႈကုိ ဦ့တညးေဆျ့ ေႏျ့  ထာ့ပါသညး၈ MCRB ကျငး့ဆငး့သုေတသနကုိ ဿဝှ၃-ခုႏြစး 
ပထမႏြစးဝကးအတျငး့ ေဆာငး႐ျကးခဲံၿပီ့ မျနး်ပညးနယးႏြငး ံ“ဝ” ကုိယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသ တုိ႔မြလျဲ၊ 
အဆုိပါ ပဋိပကၡ်ဖစးပျာ့ရာ ေဒသအာ့လုဵ့သုိ႔ သျာ့ေရာကးေလံလာခဲံပါသညး၈ တုိငး့ေဒသ 
အလုိကးစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈႏြငး ံ ပဋိပကၡသုဵ့သပးခ္ကးက ပိုမိုက္ယး်ပနး႔ေသာ သမိုငး့ေၾကာငး့႐ႈေထာငးံ၇ 
ႏိုငးငဵေရ့႐ႈေထာငးံမ္ာ့အတျငး့ တညး႐ြိေနသညး ံ ပဋိပကၡမ္ာ့၇ မလုဵၿခဵဳမႈမ္ာ့ႏြငး ံ ဆကးႏျယးသညးံ 
သီ့်ခာ့ကျငး့ဆငး့ေတျ႔႐ြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေလံလာႏိုငးရနးရညး႐ျယးပါသညး၈ 
 
အစီရငးခဵစာက အစို့ရ၇ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၇ လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ အရပးဘကး 
အဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငး ံ တ်ခာ့ေသာ ႏိုငးငဵတကာမြ ေဆာငး႐ျကးသူမ္ာ့ အတျကး ေထာကးခဵ 
အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့်ဖငး ံနဂိဵု့ခ္ဳပးထာ့ပါသညး (အပိုငး့ ၄)၈ ေနာကးစာမ္ကးႏြာတျငး အက္ဥး့ခ္ဳပးမ္ာ့ကို 
ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈  
 
 

်မနးမာႏုိငးငဵ၌ အစုိ့ရသို႔ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ  ့ 
 
ှ၈ အမ္ဳိ့သာ့အဆငး ံ ဓာတးသတၳဳသယဵဇာတ မူူွါဒကို အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးရနးႏြငး ံ

။ကုိ သတၱဳတျငး့ဆုိငးရာ စညး့မ္ဥး့ ဥပေဒအသစးအတျကး အေ်ခခဵအ်ဖစးအသုဵ့်ပဳရနး၇ ်မနးမာံ 

ဓာတးသတၱဳ သယဵဇာတမြ ေဒသခဵမ္ာ့အတျကး အက္ိဳ့ရြိေစရနးႏြငး ံ ပဋိပကၡသုိ႔ တျနး့အာ့ 

ေပ့မႈမ္ာ့ ဆကးလကး မ်ဖစးပျာ့ေစေရ့ ေသခ္ာေစရနး၈ 

ဿ၈ သဘာွပတးွ နး့က္ငးဆိုငးရာ၇ ေဘ့အႏၱရာယးဆိုငးရာ၇ ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈဆိုငးရာႏြငး ံ သတၳဳတျငး့ 

ဆိုငးရာ ပါမစးမ္ာ့ကို ထုတးေပ့ရာတျငး ရုိ့ရြငး့မႈႏြငး ံ ဆကးစပးကုိကးညီမႈရြိရနး လိုအပးၿပီ့ 

ဥပေဒမ္ာ့မြာလညး့ ။တုိ႔အာ့ အေထာကးအပဵ်ဖစးေစရနး၈ 

၀၈ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့၉ ပတးွ နး့က္ငးႏြငး ံလူမႈေရ့ဆိုငးရာ ကာကျယးမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးရနးအတျကး 

ကုိကးညီမႈမရြိသညးမ္ာ့ႏြငးံ လစးဟာမႈမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရနး၈ 

၁၈ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငး ံ ပါမစးႏြငးံသကးဆိုငးေသာ တာွနး၇ ွတၱရာ့မ္ာ့အာ့ လုိကးနာမြု တုိ့တကး 

လာေစေရ့ တျနး့အာ့ေပ့ရနး၈ 

၂၈ တရာ့စီရငးေရ့ႏြငး ံ ်ပငးပတရာ့စီရငးေရ့စနစးမ္ာ့ႏြငးံ ဆုိငးေသာ ကုစာ့သညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ 



အာ့ေကာငး့လာေစရနး၈ 

၃၈ အမ္ာ့်ပညးသူ ပူ့ေပါငး့ပါွငး်ခငး့ႏြငး ံပျငးံလငး့်မငးသာမႈမ္ာ့ တုိ့တကးလာေစရနး၈ 

၄၈ လကးလုပးလကးစာ့ သတၱဳလုပးငနး့မ္ာ့ တရာွငး်ဖစးလာေစေရ့ တုိ့်မြငးံလုပးေဆာငးရနးႏြငးံ 

အႏၱရာယး ်ဖစးေစႏိုငးသညး ံအေလံအက္ငးံမ္ာ့ကုိ ေလ္ာံခ္ရနး၈ 

 

သတၳဳတျငး့က႑ာရြ ိကုမၸဏီမ္ာ့သို႔ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ  ့ 
 
ှ၈ တာွနးယူမႈရြိေသာ စီ့ပျာ့ေရ့လုုပးငနး့မ္ာ့၌ ်ပဳမႈလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အတုိငး့ ႏုိငးငဵတကာ 

စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငး ံအညီ က္ငးံသုဵ့ လုပးေဆာငးရနး၈ 

ဿ၈ ်ဖစးႏိုငးေ်ခရြိသညးံ 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 အထူ့သ်ဖငးံ ေဒသခဵမ္ာ့ႏြငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့ စသညးတို႔ႏြငး ံ

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 

 

တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာသုိ့႔ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ  ့ 
 



ှ၈ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငး ံ သတၳဳတျငး့ဆိုငးရာ မူွ ါဒႏြငး ံ ချငးံ်ပဳမိနး႔ 

မ္ာ့ တုိ့တကးလာေစရနးအတျကး ခ္ဥး့ကပးေဆာငးရျကးရနး၈ 

ဿ၈ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငး ံ သတၳဳလုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးရနး 

အတျကး ပါမစးထုတးေပ့်ခငး့ဆုိငးရာ စဵခ္ိနးစဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငး ံ ေကာငး့မျနးေသာ အုပးခ္ဳပးမႈစနစးမ္ာ့ 

တို့တကး လာေစရနး၈ 

၀၈ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငးံ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ခဵၾကရေသာ ေဒသခဵမ္ာ့၌ အချငးံအေရ့ 

မ္ာ့ကို ကာကျယးရနး၈ 

အရပးဖကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့သို႔ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့  

 
ှ၈  သတၳဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ဆို့က္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ခဵၾကရေသာ ေဒသခဵမ္ာ့အတျကး 

ႀကိဳတငး ကာကျယးေပ့်ခငး့၇ေလ္ာံခ္်ခငး့ႏြငးံကုစာ့်ခငး့မ္ာ့ ရရြိေစေရ့ အေထာကးအပဵံေပ့ရနး၈ 

ဿ၈ ဆကးစပးေသာ ဥပေဒေရ့ရာႏြငးံမူွ ါဒမ္ာ့အာ့ ်ပနးလညး်ပဳ်ပငး်ခငး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးရနး အတျကး 

တုိကးတျနး့အာ့ေပ့ရနး၈ 

၀၈ ပါတးသကးဆကးႏျယးသူအာ့လုဵ့ ပါွငးေသာ ကနဦ့ေဆာငးရျကးလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့တျငး ပါွငး်ခငး့ ႏြငးံ 

။တုိ႔၌ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳရနးႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ မႈမ္ာ့အတျကး 

ကမး့လြမး့သညး ံအချငးံအေရ့မ္ာ့တျငး ပါွငးရနး၈ 

အ်ခာ့ေသာ အစို့ရမ္ာ့သို႔ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ  ့

 
ှ၈ သတၱဳတျငး့လုပးငနး့ရြိ သဘာွပတးွ နး့က္ငးႏြငးံ 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 



 


