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အပုိင္း (၁)

နိဒါန္း

ဤအပုိင္းတြင္ -

(က) ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းက႑၏ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကို အဘယ္ 
ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ရသနည္း။ 

(ခ)  က႑အလုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္စစ္ျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား။

(ဂ)  ဦးတည္ထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ 

(ဃ)  က႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၏ ရည္ညႊန္းမူေဘာင္မ်ား။

(င)  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
မ်ား (RBC) ဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား။ 

(စ)  က႑အလုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္စစ္ျခင္း၏ နည္းစနစ္။

(ဆ) ေလ့လာခ့ဲေသာ သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ား- ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ ခဲမျဖဴ။ 

(က) ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းက႑၏ က႑အလုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကုိ 
အဘယ္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ရသနည္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အမ်ိဳးသားနယ္နမိတ္အတြင္း သတၱဳအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္တည္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ဓာတ္သတၱဳႂကြယ္ဝမႈကို ႏုိင္ငံ 
တစ္ဝွမ္းတြင္ေတြ႕ရွိရသည္။ ၎သတၱဳသုိက္မ်ားမွာ စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်ား၊ သတၱဳမ်ား၊ 
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြး1 ကဲ့သို႔ေသာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ား စသည္ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ ယင္းက႑၏ ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) အေပၚထည့္ဝင္မႈမွာ အနည္းငယ္သာရိွ 
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားရွိခ့ဲေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ၏ဘူမိေဗဒအခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
ယခုအခ်ိန္အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။ သတၱဳက႑သည္လည္း တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ဤက႑အတြက္ ေခတ္မွီနည္းပညာအသံုးျပဳမႈ၊ ေငြေၾကးရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းပါးေနေသးၿပီး ေဒသခံကုမၸဏီမ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ေငြေၾကးမတည္ေငြ အနည္းငယ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေန 
သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (အစိုးရ) အေနျဖင့္ ဤ “သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း
မ်ား” ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္  ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ဖိတ္ေခၚရန္ ဆႏၵရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ 
ေဆာင္ေရး (EITI) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ထားၿပီး သိသာသည့္ စည္မ်ဥ္းဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကျပဌာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒကိ2ု ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး အခ်ိန္အတန္ၾကာ 
ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းခ့ဲပါသည္။ 

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစတင္ခ့ဲသည္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားရွိခ့ဲၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္လည္း တိုးတက္လာခ့ဲသည္။ အေစာပုိင္းတြင္ အလြန္ 

1 Oxford Business Group - ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတအမ်ိဳးမ်ိဳး ဆုပ္ကုိင္ထားသည္။ ၂ဝ၁၆
2 Valentis Resources - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာသတၱဳတြင္းဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ (ျမန္မာဘာသာျပန္ႏွင့္ႏိုင္းယွဥ္ခ်က္) ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၇
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နိမ့္ေသာ စီးပြားေရးအေျခေနမွ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္မႈမ်ားရိွခဲ့ေသာျ္ငားလည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရး 
တုိးတက္မႈႏႈန္း အတိုင္းအတာမွာ ၆.၃ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ အရွိန္က်ခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ 
၇ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ရွိေနမည္ဟုခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း3 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ သီးသန္႔တည္ရွိေနခ့ဲမႈ၊ 
အာဏာပုိင္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရိွေနခ့ဲမႈ၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ပ႗ိပကၡျဖစ္မႈ၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္သတၱဳက႑သည္ ေသခ်ာမႈနည္းေသာလုပ္ငန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ 
႐ႈျမင္ေနၾကသည္။ ကမာၻအႏွံ႔ သတၱဳထုတ္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းေနမႈေၾကာင့္ သတၱဳက႑သည္ ဖိအားမ်ားရွိေနၿပီး 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈအားနည္းေနခ်ိန္လည္း 
ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇4 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
(FDI) အသစ္ထြက္ရွိထားျခင္း မရွိပါ။ ၂ဝ၁၅ -၂ဝ၁၆5 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) 
အေနျဖင့္ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္နည္းေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသာရွိခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳထား 
ေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္လည္း မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားလံုး၏ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ် 
သာရွိခ့ဲသည္။6

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သတၱဳက႑သည္ ျမန္မာနုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ ထည့္ဝင္မႈမ်ားမရွိပါ။ 
သို႔ေသာ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီးပါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးမႈမွစ၍ ႏုိင္ငံ 
အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဝင္ေငြမ်ားရရွိလာႏုိင္သည့္ အလားအလာအရွိဆံုး က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ နုိင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ စီးပြားေရးကုိတာဝန္ယူမႈရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ဤ 
က႑၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင့္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို ျမင့္တင္ေပး 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေလ့အထမ်ား တုိးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ဤအစီရင္ခံစာကို ျမန္မာႏိုင္ငံတၱဳတြင္းက႑ဆိုင္ရာ ေယဘုယ်အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (အပုိင္း ၂)ႏွင့္ ဤက႑တြင္ လက္ရွိ 
အသံုးျပဳေနေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒမူေဘာင္ (အပုိင္း ၃)  စသည့္အပုိင္းမ်ားျဖင့္ အစပ်ိဳးေရးသားထားပါ 
သည္။ ထုိ႔ေနာက္ က႑အလုိက္ထိခိုက္မႈမ်ား - ဥပမာ ဘ႑ာေငြ၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပဋိပကၡတုိ႔ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို (အပုိင္း ၄) တြင္ သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ စီမံကိန္းအဆင့္ သက္ 
ေရာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား (အပို္င္း ၅) ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးထား 
သည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ခြဲ (၇) ခုျဖင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (၅.၁) 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၊ နစ္နာမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းျခင္း (၅.၂) 
ေဒသရပ္ရြာလူထုအား သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ (၅.၃) ေျမယာ၊ (၅.၄) အလုပ္သမား (၅.၅) 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ား၊ (၅.၆) ပဋိပကၡႏွင့္လံုျခံဳေရး၊ ႏွင့္ (၅.၇) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈ 
စသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စဦး လုပ္ 
ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ဤအပုိင္းမ်ား၏ အဆံုးတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ 
သီးသန္႔အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို (အပို္င္း ၆)တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာကို 
အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္တင္ျပထားပါသည္။ 

3 www.tradingeconomics.com/myanmar/forecast   
4 ကတိျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအေပၚ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ျမန္မာတုိင္း(မ္) ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈
5 https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/fdi_yearly_by_sector.pdf 
6 https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/mcil_0.pdf 
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(ခ)  က႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္စစ္ျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား။

က႑အလုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္စစ္ျခင္း (SWIA) ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ သတၱဳတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးထိခုိက္မႈမ်ားကို သက္ဆုိင္သည့္အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ က်ိဳးေၾကာင္းစီေလ်ာ္စြာ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤက႑ 
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဆင့္ 
မ်ားလုပ္ေဆာင္၍ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒ၊ မူဝါဒ၊ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
အျခားအစီအမံမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ၿပီး အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး 
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားရရွိေစရန္ ရည္မွန္းသည္။ 

SWIA သည္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို အဆင့္ (၃) ဆင့္ျဖင့္ ဆန္းစစ္ပါသည္။ (၁) စီမံကိန္းအဆင့္ ၊ (၂) ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈ 
အဆင့္ႏွင့္ (၃) က႑တစ္ခုလံုး အဆင့္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ SWIA သည္ သတၱဳတြင္းတစ္ခု
စီ၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၏ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ လူ႕အခြင့္အေရးအရ ရရွိပုိင္ခြင့္
မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္သည့္အျပင္ က႑တစ္ခုလံုးဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားကိုလည္း 
ဆန္းစစ္ပါ သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံက့ဲသို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား (RBC) ႏွင့္ စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ 
အက်ိဳးအျမတ္ရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)၊ 
Institute for Human Rights and Business (IHRB)၊ ႏွင့္ Danish Institute for Human Rights (DIHR) 
တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး၏အဓိကက႑မ်ားကို က႑တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕၊7 ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင္8့ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြ
ယ္ေရးနည္းပညာက႑မ်ားအတြက္ ဆန္း စစ္မႈ အစီရင္ခံစား (၃) ခုကိုလည္း ထုတ္ေဝခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။9

(ဂ)  ဦးတည္ထားေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား။

SWIA သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

 စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိသတၱဳတြင္း က႑ဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားကာကြယ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမ်ား ပံုေဖာ္ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္  
အစိုးရကို သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဦးစားေပးအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပ့ံပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

 လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားကို သိရွိေစရန္၊ သို႔မဟုတ္ 
အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ကမၻာ့သတၱဳတြင္းကြင္းဆက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားကို သတၱဳတြင္းက႑မွ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
တုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈစသည့္အေၾကာင္းမ်ားရွင္းျပရန္။ ဆိုးရြားေသာ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၊ ကာကြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားမွခုိင္မာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပ့ံပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

7 MCRB - က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ။
8 MCRB - က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။
9 MCRB - က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ -  ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ။
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 တရားဝင္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာအမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားလုပ္ကုိင္ေသာ 
လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္ကုိင္သူ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ သိရွိေစရန္။ အစိုးရႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ တာဝန္၊ ဝတၱရားမ်ားကုိ ထုိသူတုိ႔အေနျဖင့္ ပုိမုိနားလည္ေစရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အထက္ပါလူမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ႏုိင္သည့္
အျပင္ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကိုလည္း ေဝငွခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္းမွ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အေထာက္အပ့ံမ်ားကို ဤက႑ႏွင့္ ခ်ိန္ 
ညႇိလုပ္ကုိင္ေစျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ အေလးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္ေရး 
ေကာ္မရွင္၊ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းဌာနမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမင့္တင္ေပးရန္။ သတၱဳ 
တြင္းက႑၏ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ ဥပေဒ 
ႏွင့္ မူဝါဒျပဳသူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္ေသာသူမ်ားႏွင့္ေပါင္းစည္းၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ 
ေပၚေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ထိခုိက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၊ နားလည္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ၾကားဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သုေတသီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳတြင္းက႑ႏွင့္ အျခား 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ထိခိုက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း (HRIA) ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္။ 

(ဃ)  က႑အလုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၏   ရည္ညႊန္းမူေဘာင္မ်ား။

သတၱဳတြင္းက႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (SWIA) ကို ေအာက္ပါႏုိင္ငံတကာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားမွ 
ကိုးကားရည္ညႊန္းထားပါသည္။ 

 ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights သည္ ယခု SWIA ၏ 
အေျခခံစံႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ (Box ၂ တြင္ၾကည့္ပါ) 

 ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for 
Multinational Enterprises သည္ OECD ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားကိုဆုိလုိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအခန္း 
သည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လမ္းၫႊန္အေျခခံမႈမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီပါသည္။  

 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ International Finance Corporation (IFC) Performance Standards၊ ၂ဝဝ၇ Environmen-
tal, Health and Safety (EHS) Guidelines for Mining လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ သတၱဳတူး 
ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စံခိ်န္စံညႊန္းအေသးစိတ္ပါဝင္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘး
အႏၲရာယ္ကင္းေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (EHS) သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအတြက္သာ ျဖစ္သည္။  IFC EHS 
မူေဘာင္မ်ားသည္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားမွ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Con-
flict-Affected and High-Risk Areas တြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုမည္ သို႔ေလးစားလိုက္
နာေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားေဖာ္ျပထားၿပီး ဓာတ္္သတၱဳဝယ္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် 
သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္ ေရွာင္ရွားရမည္။ 
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္(၂)၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ား 

စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ား (UNGPs) ကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာင္စီမွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ညီတစ္ညႊတ္တည္း အတည္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါတြင္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တည္ဆဲလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းအသံုးျပဳေနၾက 
ပါသည္။ ၎ကို ႏုိင္ငံတကာမွအသိအမွတ္ျပဳေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္အားလုံးအတြက္ အသံုးျပဳပါ 
သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ International Bill of Human Rights (comprising the 1948 Universal 
Declaration on Human Rights, 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, and 1966 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) တုိ႔မွသတ္မွတ္ထားေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ILO, Dec-
laration on Fundamental Principles and Rights at Work တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သတ္ေသာ ဥပေဒသမ်ား၊ အျခားေသာ ခ်မွတ္ထားေသာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမ်ားကိုလည္း လုိက္နာရမည္ 
ျဖစ္သည္။11 UNGPs သည္ ကာကြယ္ေပးျခင္း (Protect)၊ ေလးစားလိုက္နာမႈရွိျခင္း (Respect) ႏွင့္ ျပန္လည္ 
ကုစားမႈေပးျခင္း (Remedy) မူေဘာငက္ို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
လမ္းညႊန္မႈေပးရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ  လူ႔အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေလး
စားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကြဲျပားသည့္ အခန္းက႑မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မူေဘာင္ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ား (UNGPs)ကုိ မ႑ိဳင္ ၃ ခုျဖင့္ အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားပါသည္။  

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမရွိေစရန္ ထိေရာက္ 
ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အခြင့္အေရးပိုင္ဆိုင္သူမ်ား (rights-hold-
ers) မ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ 
အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

 လူ႔အခြင့္အေရးကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ တာဝန္ယူေလးစားလုိက္နာျခင္း။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအားေရွာင္ရွားသင့္ၿပီး မိမိတုိ႔ပါဝင္မႈရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပး 
သင့္ပါသည္။ ဤက့ဲ သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မူဝါဒမ်ားကို လက္ခံကတိကဝတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး 
‘လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ဖြယ္အေျခအေနမ်ားကို ႀကိဳတင္ေလ့လာခ်က္မ်ား’  (Human Rights 
Due  Diligence) ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ အားျဖင့္ - သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဆန္းစစ္ပါ၊ 
ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္ရႈပါ။ ႀကိဳတင္ေလ့လာခ်က္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရလဒ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပါ။) ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
မိမိတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေစေသာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစရန္ (သုိ႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေသာ 
အဆင့္တိုင္းတြင္ မေက်နပ္မႈမ်ားတိုင္းၾကားသည့္စနစ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းမ်ား၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္

10 ICMM သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္သတၱဳကုမၸဏီမ်ား၊ အမ်ိဳးသား/ေဒသတြင္း သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကို စုစည္းေပးပါ သည္။အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တုိင္းတာရပါမည္။ 

11 OHCHR, Core International Human Rights Instruments and Their Monitoring Bodies
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 ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းခံၾကရပါသည္။   ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ေၾကာင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းအရင္းဖန္တီးမႈ ရွိေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈ၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈဆက္ႏြယ္မႈမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စီးပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ 
သူ သို႔မဟုတ္ ကုန္းၾကမ္းပံ့ပိုးသူမ်ားမွ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမ်ား ထိခိုက္မႈရွိလာပါက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပး 
ရမည္။

 (ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၃) ကိုၾကည့္ရန္)

 စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒႏွင့္ဥပေဒျပင္ပ နည္းလမ္းႏွစ္ခု 
လံုးျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ကုစားမႈမ်ား ေထာင့္ပံ့ေပးရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဤခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားကို 
တရားဥပေဒႏွင့္ဥပေဒျပင္ပနည္းလမ္းႏွစ္ခုလံုးျဖင့္ ကုစားမႈမ်ားရရိွေစရန္ နစ္နာမႈမ်ားတုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ 
အဆင့္မ်ားကို အာမခံပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆန္းစစ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ 
လမ္းၫႊန္အေျခခံမူ (၃၁) ခုကို ပ့ံပိုးေပးရမည္။

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၃) ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ားအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ားသည္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာထိခုိက္မႈမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား 
(သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
စာခ်ဳပ္မရွိပဲေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ 
အမွန္တကယ္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေဒသခံစီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) supplier မ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္ပါသည္။ သက္ေရာက္မႈပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေအာက္ပါ ဥပမာအခ်ိဳ႕တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဥပမာ - အလုပ္သမား ေခၚယူ 
ရာတြင္ တန္တူးအခြင့္အေရးေပးေရးကို အေျခမခံပဲ ဌာေနေဒသခံမ်ား၏ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ခြဲျခားမႈျပဳ 
ျခင္း။ 

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခိုက္မႈျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ရွိေနႏုိင္ပါ 
သည္။ ဥပမာ - ခြင့္ျပဳသတ္မွတ္ထားေသာ ညစ္ညမ္းမႈပမာဏကို ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းသို႔ ထုတ္လႊတ္ရာ 
တြင္ အျခားကုမၸဏီမ်ားမွလည္း အလားတူစြန္႔ထုတ္ေနႏုိင္ပါသည္။ ထိုစြန္႔ထုတ္ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ 
အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳေနေသာ (ေရ) က့ဲသို႔ေသာ္ ေဂဟစနစ္လည္ပတ္မႈထဲသို႔ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ၿပီး ဆက္စပ္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

 စီးပြားေရးတစ္ခုသည္ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ တုိက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ေနႏုိင္သည္။ ဥပမာ - သေဘာတူထားေသာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေစေသာ၊ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရး 
ကိုထိခိုက္ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုအား ေငြေၾကးေခ်းဌားပ့ံပိုးမႈလုပ္လွ်င္ ျဖစ္သည္။
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(င)  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင့္သင့္သည့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား (RBC)  ဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား။

လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးမ်ားမွလည္း အလားတူ 
ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ဥပမာ-တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနမွ ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္က ‘ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က  ေျပာထားတယ္။ အသစ္ေလွ်ာက္ထားတ့ဲ လုပ္ကြက္ 
ေတြအတြက္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မေပးမီ သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာျပႆနာေတြကိုု အရင္ဆံုးကုိင္တြယ္သြားပါမယ္။ 
လက္ရွိလည္ပတ္ေနတ့ဲသတၱဳတြင္းေတြက ဥပေဒကိုမလုိက္နာရင္ ကုမၸဏီေတြအေနျဖင့္ အနာဂတ္မွာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူ 
ရန္ ခက္ခဲမွာျဖစ္ပါတယ္။’12 ယခင္အစိုးရ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႔အစည္း (OECD) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကုိ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေဝေသာ စာမ်က္ႏွာ (၃ဝဝ) ပါဝင္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ တာဝန္ယူမႈ 
ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုိသည့္အခန္းျဖင့္ အစပ်ိဳးေဖာ္ျပထားၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္ 
အေရးမ်ားကို အေလးထားရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင့္သင့္ 
သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား (RBC) ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ မည္က့ဲသို႔ ႏုိင္ငံအတြင္းမိတ္ဆက္ေပးရမည္
ကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးသားထားပါသည္။ (ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၄) ကိုၾကည့္ရန္)13

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳက႑တြင္ လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္ 
သသာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာမ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာမွ စီးပြားေရး
လာေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံ၏အစိုးရမ်ား (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီႀကီးမ်ားလာေရာက္သည့္ မိခင္ႏုိင္ငံ အစိုးရ 
မ်ားသည္ အဓိကအခန္းက႑အေနျဖင့္   တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာေစရန္ေမွ်ာ္မွန္း၍ ကုမၸဏီမ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးရန္ႏွင့္  သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
လုပ္ေဆာင္ေနမႈရွိ/မရွိ ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္အစိုးရ 
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားခ့ဲၿပီးျဖစ္ရာ ၎တြင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္ 
မ်က္ရတနာႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံ၏ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ယူမႈ 
ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၏လုိအပ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ မိခင္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမည္ဟူသည့္ အခ်က္တစ္ခုကိုသာ ရွင္းလင္း 
ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။14 ဤသို႔ အစီရင္ ခံတင္ျပရမည္ဟူေသာအခ်က္သည္ အေမရိကန္စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ႏုိင္ငံအတြင္းဝင္ေရာက္မလာမီ အဓိကက်ေသာ အႏၲရယ္ရွိႏုိင္သည္မ်ားကုိ အႀကိဳသံုးသပ္ေလ့လာ 
ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

12 ျမန္မာတုိင္း (မ္) ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းရွိ အျငင္းပြားဖြယ္ ခဲမျဖဴ သတၱဳတြင္းႏွစ္ခုကို ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္း။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၁
13 OECD ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒေျပာင္းလဲျပဳျပင္ျခင္း။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ စာမ်က္ႏွာ - ၄၉ - ၆ဝ
14 US Department of the Treasury, Burma
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၄)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈဝါဒကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၏  တစ္စိပ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ 
ပါဝင္ေသာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား (RBC) 
အခန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ OECD ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။15

 အဓိက ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးရန္။

 ျပည္တြင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ဤစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ အတည္ျပဳလုိက္နာေစရန္ႏွင့္ လုိက္နာေစရန္။

 လြတ္လပ္စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈကို ပိုမိုအားေပးၿခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို လုပ္ပုိင္ 
ခြင့္အာဏာ ပိုမိုေပးရန္။ 

 EITI က့ဲသို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဘ႑ာေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

 ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အသစ္သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို တရားစြဲရန္။ 

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရိွေစရန္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
(အလုပ္သမားသမဂၢ၊ ေဒသခံလူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) ၏ အခန္းက႑ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္။ 

 တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင့္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား (RBC) ပါဝင္ 
သည့္က႑ဆိုင္ရာ master plan မ်ား ေရးဆြဲရန္။ (ဥပမာ - ခရီးသြားလုပ္ငန္း) 

 ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားအပါအဝင္ ပုိင္ဆုိင္မႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို လံုေလာက္သည့္ အကာအကြယ္မ်ား 
ေပးရန္။ 

 ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ႀကိဳတင္ 
အသိေပးတိုင္ပင္မႈႏွင့္ လူထုသေဘာထားရယူမႈ (FPIC) ကို ယူရန္။ 

 နစ္နာမႈမ်ားတုိင္ၾကားသည့္စနစ္တစ္ခု ျပင္ဆင္ၿပီး ထိခိုက္ခံသူမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္။

 မိခင္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လမ္းၫႊန္ 
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ OECD ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာေစရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရထားေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အထက္ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
လုိက္ နာေစျခင္း။ 

အခ်ိဳ႕ေသာမိခင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တုိ႔ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေယဘုယ်တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ အစီရင္ခံစာ (Non-financial Reporting)  ဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို မိတ္ဆက္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သီးသန္႔ျပင္ဆင္ထားျခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ၎ကိုလုိက္နာရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ Declaration of the G7 Countries တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကြင္းဆက္မ်ား 
လုိက္နာရမည့္ ခိုင္မာေသာကတိကဝတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။16 ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေနျဖင့္ ၎အခ်
က္မ်ားကိုလက္ခံက်င့္သံုးလာၾကသည္ သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္လုပ္ငန္းေ
ဖာ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (National Action Plans) ကို ပိုမိုရွင္းလင္းသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လက္ရွိ 
ေရးဆြဲေနၾကသည္။17

15 OECD ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒေျပာင္းလဲျပဳျပင္ျခင္း။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ - ၃၂
16 G7 ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေၾကညာစာတမ္း ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ - ၈။
17 အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ား(National Action Plans) ကို UNOHCHR website တြင္ ရရွိႏုိင္သည္။
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တ႐ုတ္သတၱဳကုမၸဏီမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္သတ္မွတ္ထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ေမွ်ာ္လင့္သည္။18 ၎တြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္ 
မ်ားမွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္  အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝ  
ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရးဥပေဒမ်ား၊ ဘာသာေရး၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳး 
စီးပြားမ်ားကို အေလးေပးလုိက္နာရန္ တုိက္တြန္းထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔  
အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းမ်ားကို လုိက္နာရန္ အၾကံျပဳထားပါသည္။ The China Chamber of Commerce of Metals Minerals and 
Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) သည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္  Guidelines for Social Responsibility 
in Outbound Mining Investments ကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ CCCMC သည္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္
ရွိၿပီး ျပည္ပတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ အဓိကတ႐ုတ္သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတ၊ သတၱဳႏွင့္ 
ဟုိက္ဒ႐ိုကာဗြန္ထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္ကုမၸဏီေပါင္း ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ 
ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 

(စ) က႑အလုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (SWIA) ၏ ေဆာင္ရြက္ပုံ 
နည္းစနစ္ အဆင့္ဆင့္။

ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ေသာ ထိခိုက္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား

က႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (SWIA) ၏ ေဆာင္ရြက္ပံု နည္းစနစ္အဆင့္ဆင့္ သည္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းျခင္း(EIA) ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (SIA) လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားကို အေျခခံထားသည္။ ၎ကို ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး ဆိုင္ရာထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (ESIA) ဟုေခၚေသာ္ 
လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ EIA လုိ႔သာ ရည္ညႊန္းပါသည္။ SWIA တြင္ ယခုေပၚထြက္လာေသာ လူ႕အခြင့္အေရး 
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (HRIA) လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလဲပါဝင္သည္။ DHIR ႏွင့္ IHRBတုိ႔က MCRB ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး 
SWIA ၏ ေဆာင္ရြက္ပံု နည္းစနစ္အဆင့္ဆင့္ကို ဖန္တီးျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။19 ဤနည္းစနစ္ကို ကုိလံဘီယာ 
ႏုိင္ငံရွိ သတၱဳတြင္းက႑ SWIA အတြက္ MCRB ၏ sister  အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ CREER ႏွင့္ IHRB တုိ႔က အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္သည္။20

ယခု SWIA သည္ သတၱဳတြင္းက႑ရွိ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာထားပါသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အလုပ္ခြင္အေျခအေန၊ ညႇိႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေျမႏွင့္ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေပးျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေရ စသည့္တုိ႔အပါအဝင္ ထိခိုက္မႈမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈတို႔အပါအဝင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ 
၎ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည့္ တာဝန္ခံမႈရွိစြာ လုပ္ေဆာင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။

SWIA သည္ က႑တစ္ခုလံုးကို ျခံဳငံုထားၿပီး စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းသီးျခားေသာ္လည္းေကာင္း အဖြ႔ဲ 
လုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚေစသည့္ထိခိုက္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ထားသည့္အျပင္ ဆက္စပ္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ 
က႑အဆင့္ထိခိုက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

18 ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္မ်ား၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီဌာနႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၄ ရက္။ IHRB ကို ၾကည့္ရန္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဓာတ္ေငြ႔ရွာေဖြျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနေသာ 
တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို မည္သို႔ကုိင္တြယ္သင့္သနည္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္။

19 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို MCRB website တြင္ၾကည့္႐ႈရန္။
20 ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၏ သတၱဳတြင္းအတြက္ က႑တစ္ခုလံုးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၄၊ ၂ဝ၁၆၊ CREER ႏွင့္ IHRB.
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 စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဆင့္ထိခိုက္မႈမ်ား - SWIA သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတၱဳတြင္းက႑ရွိ လက္ရွိစီမံကိန္း 
မ်ား (ဥပမာ-တရားဝင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း) ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနမႈမ်ား  (ဥပမာ-လက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳတူးေဖာ္ေနမႈမ်ား) အားလံုးကို သံုးသပ္ေလ့လာထားပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စီမံကိန္းအဆင့္တြင္ 
ေတြ႕ရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပကာ ထိုသက္ေရာက္မ်ားသည္ အေသးစိတ္ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ေဒသမွဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ 
သူမ်ား၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားျဖင့္ ၎တို႔ကို မည္သို႔ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ပံုသဏၭာန္ အခ်ိဳး 
အစားမ်ားေျပာင္း၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား - ေနရာတစ္ခုတြင္ သတၱဳစီမံကိန္းမ်ားစြာႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနမႈမ်ားစြာ ရွိေန 
ပါက ထုိေနရာ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွျပည္သူမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရွိလာႏိုင္သည္။ ၎သည္ ေနရာတစ္ခုတြင္ သတၱဳလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္း (သို႔မဟုတ္) စီမံကိန္းတစ္ခုတည္းတြင္ 
ရွိေနသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ မတူညီဘဲ ကြဲျပားျခားနားသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ 
အစိုးရအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ SWIA အေနျဖင့္ ဆက္စပ္သက္ 
ေရာက္မႈျဖစ္လာႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး ၎တို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကုိင္ 
တြယ္ေျဖရွင္းရန္ က႑တစ္ခုလံုးစုေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရမွေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ 
မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားပါသည္။ 

 က႑တစ္ခုလံုးအဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား - ဤအဆင့္သည္ က်ယ္ျပန္႔သည္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ 
သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ 
ဤက႑မွ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အႏႈတ္ 
လကၡဏာသက္ေရာက္မ်ား၏ ဇစ္ျမစ္ကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ SWIA တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ က႑ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လူ႔ 
အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာလာေစရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံ့အဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ပါသည္။ SWIA သည္ 
က႑အဆင္႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးရလဒ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အၾကံျပဳထားပါ 
သည္။ က႑အလုိက္ သံုးသပ္ခ်က္သည္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကို က႑တစ္ခုလံုးရွိစီမံကိန္းမ်ား၏ ျဖစ္ 
လာႏိုင္ေသာ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို  ျခံဳငံုျမင္ေစၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္႐ႈေထာင့္
မ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရး 
ရလဒ္မ်ား ရရွိႏုိင္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ 

SWIA သုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

SWIA ကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ desk-top သုေတသနျပဳမႈႏွင့္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ အစီရင္ခံစာေရး 
သားထားပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း လုပ္ 
ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားကြင္းဆင္းေလ့လာမည့္ သုေတသီ (၆) ဦးကို ကနဦးသင္တန္းပို႔ခ်ၿပီး သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္း (၄၁) ခုကို ကြင္းဆင္းေလ့လာခ့ဲပါသည္။ ၎တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရ အႀကီးစားလုပ္ကြက္ (၁၁) ကြက္ (တစ္ခုမွာ 
ဓာတ္သတၱဳ စမ္းသပ္တိုင္းတာသည့္ အဆင့္)၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရအေသးစားလုပ္ကြက္ (၁၅) ကြက္ႏွင့္ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳး 
တရားမဝင္လုပ္ကြက္ (၁၅) ကြက္တို႔ပါဝင္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊  စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒႀကီတို႔တြင္ ေလ့လာခဲ့ပါ 
သည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွရရွိခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမည္မေဖာ္ျပပါ။  SWIA၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 



44  1-ed'gef;

သတၱဳတြင္းက႑အတြင္း လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ေလ့လာရန္ျဖစ္ၿပီး သတၱဳတြင္းကုမၸဏီတစ္ခုစီ၏ ျပဳမူ 
လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို ေဖာ္ျပရန္မဟုတ္ပါ။ ဤက့ဲသို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာလူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မေဖာ္ျပ 
ရျခင္းသည္ ၎တုိ႔ လံုျခံဳေဘးကင္းေစရန္ ျဖစ္သည္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ 
အေျခအေနအားလံုး၊ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။ သြား 
ေရာက္ခ့ဲေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲေသာသူအရည္အတြက္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ 

သက္ဆုိင္သည့္အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ရန္ကုန္တြင္လည္းက်င္းပခ့ဲပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ျမန္မာႏွင့္ 
ႏိုင္ငံျခား သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၊ သတၱဳတြင္းဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ 
သတၱဳတြင္းဥပေဒ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ mineral economics၊ ဓာတ္သတၱဳဆင့္တက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ SWIA သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကြ်န္းက်င္သည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ 
တစ္ရက္တာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း (၂) ႀကိမ္ (ျမန္မာ 
ဘာသာျဖင့္တစ္ႀကိမ္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖစ္တစ္ႀကိမ္) က်င္းပခ့ဲၿပီး မူၾကမ္းအေပၚတြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ 
တုန္႔ျပန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိရန္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၎ကို အင္တာနက္တြင္လည္း ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္။  

သုေတသနအတြက္ ဦးစားေပးေလ့လာရမည့္အခ်က္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို 
သံုးသပ္ျခင္း၊ ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ထုတ္ျပန္ျခင္း မတုိင္မီအခ်ိန္တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွပတ္သက္
ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပ့ံေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္ အၾကံေပးအဖြဲ႕တစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ကူညီေစခ့ဲပါ 
သည္။ ၎အဖြဲ႕မွလည္း သက္ဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပ့ံပိုးေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအၾကံေပးအဖြဲ႕တြင္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား 
ႏွင့္ သတၱဳတြင္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

(ဆ) ေလ့လာခဲ့ေသာ သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ား- ထုံးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ ခဲမျဖဴ။ 

ယခု SWIA သည္ သတၱဳအမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴ တုိ႔ကို အေျခခံေလ့လာထားပါ 
သည္။ MCRB မွလုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားသည္ သတၱဳထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ားကိုအေလးထား ၿပီး  
အထူးသျဖင့္ လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ ဆင့္တက္သန္႔စင္ေသာေနရာမ်ား၊ 
ထုတ္လုပ္မႈစက္ရံုမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းၿပီးေသာ ေနရာအခ်ိဳ႕ကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ (သြားေရာက္ 
ခ့ဲေသာေနရာမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပထားပါသည္။ သတၱဳအမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ 
ရန္ အသံုးျပဳခ့ဲေသာ စည္းမ်ဥ္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။ 

 စီးပြားေရးအရ အေရးပါမႈႏွင့္ အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလားအလာရွိမႈ။

 လူ႕အခြင့္အေရးရရွိမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား။

 ကြင္းဆင္းသုေတသီမ်ား၏ လုံျခံဳေရးအပါအဝင္ သတၱဳတြင္းေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ လက္လွမ္းမီႏုိင္မႈ 
အေျခအေန။ 

 လက္ရွိေလ့လာထားေသာ သုေတသနႏွင့္ MCRB မွ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ထည့္ႏုိင္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္မႈအေျခအေန။ 

 ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားကို SWIA အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ MCRB ၏ ၾသဇာလြမ္းမိုး 
ႏုိင္မႈ အေျခအေန။ 
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အျခားသတၱဳမ်ားႏွင့္ဓာတ္သတၱဳမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ့ဲေသာ္လည္း ယခု SWIA တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း 
ေတာ့မရွိပါ။ ေၾကးနီကတ္သုတ္ႏွင့္နီကယ္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာသတၱဳမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ 
ေရာင္းခ်ရေသာ သတၱဳထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္၏ ႀကီးမားေသာ ထုတ္လုပ္မႈစီးပြားေရးအတြက္သြင္းအားစု
တစ္ခုျဖစ္သည္။21 သို႔ရာတြင္ ေၾကးနီတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးသျဖင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီသတၱဳ
တြင္းသည္ အစီရင္ခံစာမ်ားေပၚထြက္လာၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ စိတ္ဝင္စားမႈကိုခံေနရသည့္ သတၱဳတြင္းတစ္ခု 
လည္းျဖစ္ပါသည္။22 ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရအေနျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး 
စက္႐ံုမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ မလုပ္ေဆာင္မည္ကို ရွင္းလင္းစြာမသိရပါ။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာက္မီး 
ေသြးတြင္းထြက္သုိက္၏ အပူဓာတ္အရည္အေသြးမွာ နိမ့္သည္ဟု အစီရင္ခံထားၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ 
အသံုးျပဳ႕မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်လိမ့္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။23 အျခားေက်ာ္ၾကားေသာ ခဲ၊ 
ေငြႏွင့္ခေနာက္စိမ္း သတၱဳသုိက္မ်ားရွိပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ နမၼတူ၊ ေဘာ္တြင္း ေငြႏွင့္ခဲ သတၱဳတြင္းမ်ားသည္ 
ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းကစ၍ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ၎သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ  အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး 
အတြက္ SWIA မွေရြးခ်ယ္ထားေသာ သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ားေလာက္ အေရးမႀကီးပါ။24

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဖိုးတန္အေရးပါေသာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာသိုက္ (အထူးသျဖင့္ ပတၱျမားႏွင့္ 
နီလာ) မ်ားျဖင့္ ႂကြယ္ဝပါသည္။ Global Witness သည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈမွ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံရရွိထားသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ဤက႑သည္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
ေနေသာသူမ်ား၊ မူးယစ္ရာဇာမ်ားႏွင့္ခ႐ိုနီမ်ားမွ ဤလုပ္ငန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။25 ယင္း 
အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ၿပီး လံုျခံဳေရးအႏၲရာယ္အျပင္ ၎စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ MCRB တြင္ 
အကန္႔အသတ္ရွိေသာေၾကာင့္ ဤက႑ကို အေလးေပးေလ့လာရန္ မေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ။

အထက္ပါက႑ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တန္ဖိုးနည္းေသာေက်ာက္မ်ားတူးေဖာ္မႈက႑တြင္ ၎ 
အေပၚ ေလ့လာထားမႈအနည္းငယ္သာရွိသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး အမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္းအသံုးျပဳရန္အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ဘိလပ္ေျမထုတ္ လုပ္ရန္လုိအပ္ 
သည့္ ထံုးေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားလာႏုိင္ေျခရွိၿပီး ၎ေနရာမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ား 
ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ေနာက္ခံကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း(MEC) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္
မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္ (UMEHL) တုိ႔သည္ ဤက႑တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား 
ရွိေနၿပီး ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ (ဥပမာ - ေဂါဒန္ေက်ာက္) အခ်က္အလက္မ်ား ေပးထားပါသည္။ 

ေရႊသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးသတၱဳထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လက္လုပ္ 
လက္စားႏွင့္အႀကီးစားတူးေဖာ္မႈမ်ားကို နည္းပညာမ်ိဳးစံုျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။26 ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္း 
တြင္ ေရႊကို အေရးႀကီးေသာ ႏုန္းေျမသိုက္ႏွင့္ ေက်ာက္မာသုိက္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရၿပီး လက္လုပ္လက္စားတူးေဖာ္သူမ်ားမွ 
အလြယ္တကူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တူးေဖာ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိပါသည္။ 

ခဲမျဖဴ/အၿဖိဳက္နက္၊ တန္တာလမ္ (tantalum) ႏွင့္ ေရႊတို႔သည္ ‘ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳ’ ဟု သတ္မွတ္ထားၾကရာ 
OECD ၏ အၾကံျပဳခ်က္အရ အႀကိဳျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သည္ မၾကာေသးမီက ကမာၻ႕ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္မႈတြင္ ဦးေဆာင္သူျဖစ္လာၿပီး လ်င္ျမန္စြာပင္ အဓိကတင္ပို႔သူ ျဖစ္လာ 
ပါသည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းတင္ပို႔မႈအားလံုးေပါင္းအရ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံၿပီးလ်င္ ဒုတိယေနရာလုိက္ေနပါသည္။ ျမန္မာ 

21 သတၱဳအစည္းအေဝးမွ MCRB ၏ Power point Presentation ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္။
22 Amnesty Intertional မွ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈ ဖြင့္ထားသလား။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ဝ ရက္၊ ျမန္မာေၾကးနီသတၱဳတြင္းတြင္ ပူးေပါင္းက်ဴးလြန္ေသာ 

ျပစ္မႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ား။
23 MRCB ၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးထားမႈမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
24 MEITI - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ EITI အစီရင္ခံစာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။
25 Global Witness ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ရက္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၆ - ၇
26 MEITI - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ EITI အစီရင္ခံစာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။
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ႏုိင္ငံ၏ ခဲမျဖဴအားလံုးနီးပါးကို တ႐ုတ္ျပည္သို႔တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္နုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ 
ကုန္သြယ္ေရးမိတ္ဖက္ ႏိုင္ငံျဖစ္သလို ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းက႑တြင္ အဓိကလုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္ ကိုင္ေန သူလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။27

ဤ ဓာတ္သတၱဳအမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳး၏ လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လႊမ္းျခံဳ၍ ေလ့လာႏိုင္ရန္ SWIA အဖြဲ႔မွ 
အရြယ္အစားစံု (လက္လုပ္လက္စားမွ အႀကီးစားသတၱဳထုတ္လုပ္မႈအထိ)  သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံ (ႏိုင္ငံ 
ပိုင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားပိုင္)၊ တရားဝင္လုပ္ငန္း၊ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ မတူညီသည့္ ေဒသမ်ား (ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမတို႔အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျပည့္အဝ 
(သို႔မဟုတ္) တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ား) ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈ နည္းစနစ္မတူညီသည့္ 
လုပ္ကြက္မ်ား (ဟင္းလင္းဖြင့္တူးနည္း၊ ေလေပးအင္းစနစ္(shaft)  စသျဖင့္) ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

27 ၂၇။ Nicholas J. Gardiner et al - ျမန္ႏုိင္ငံတြင္ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အလားအလာမ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္) ၄၆း၂ သယံဇာတမူဝါဒ - စာမ်က္ႏွာ - 
၂၁၉ - ၂၃၃၊ စာမ်က္ႏွာ - ၂၂၄။
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ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသတၱဳတြင္းမ်ား
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အပုိင္း (၂) 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳတြင္းက႑

ဤအပုိင္းတြင္ - 

(က)  ျမန္မာ့ဓာတ္သတၱဳဘူမိေဗဒအေျခအေန

(ခ) စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမူအတြက္ သတၱဳတြင္းက႑၏ အေရးပါမႈ

(ဂ) အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 

(ဃ) ထုံးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴက႑ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္

(င) လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း (ASM)

(စ) သတၱဳက႑၏လုပ္ငန္းကြင္းဆက္မ်ား။ 

(က)  ျမန္မာ့ဓာတ္သတၱဳဘူမိေဗဒ အေျခအေန 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏နယ္နမိတ္အတြင္းတြင္ မ်ားျပားေသာဓာတ္သတၱဳႂကြယ္ဝမႈမ်ားရွိေနၿပီး သတၱဳသုိက္မ်ားကို ႏုိင္ငံတစ္ 
ဝန္းတြင္ ေတြ႕ရိွရသည္။ အခုိင္အမာေတြ႔ရွိထားေသာ သတၱဳသုိက္မ်ားတြင္ စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း၊ 
ေက်ာက္မ်ား၊ သတၱဳမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြးကဲ့သုိ႔ေသာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ား 
စသည္တုိ႔ ပါဝင္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။28 သတၱဳျဖစ္တည္မႈုပမာဏတုိင္းတာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
အနည္းဆံုးကမၻာ့အဆင့္သတၱဳသိုက္ (၃) ခုရွိသည္။ ေဘာ္တြင္း ခဲ၊ သြပ္ႏွင့္ေငြ သတၱဳသိုက္၊ မံုရြာေၾကးနီသတၱဳ 
သိုက္ႏွင့္ေမွာ္ခ်ီး ခဲမျဖဴ/အၿဖိဳက္နက္ သတၱဳတြင္းတို႔ျဖစ္သည္။29 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႕ခဲမျဖဴ 
ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၁ဝ % ကို ထုတ္လုပ္ခ့ဲၿပီး ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ၄၉ဝဝ % အထိ ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏုိင္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ကမာၻ႕ 
တတိယအႀကီးဆံုးထုတ္လုပ္သူ ျဖစ္လာပါသည္။30

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီက ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြ စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးအခ်ိဳ႕ ရွိခ့ဲေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုး၏ 
ဘူမိေဗဒႏွင့္ က်န္ရွိသည့္ဓာတ္သတၱဳျဖစ္တည္မႈမ်ားကိုမူ အနည္းငယ္သာသိရွိထားသည္။ ရရွိႏုိင္သည့္ ဘူမိေဗဒ 
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ေနာက္ဆံုးကြင္းဆင္းေလ့လာမႈကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။  
လူအမ်ားသိရွိႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏုိင္ငံ၏နယ္နိမိတ္တစ္ေလ်ာက္ ေငြ၊ ခဲ၊ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ႏွင့္ 
ခေနာက္စိမ္းျဖစ္တည္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ရည္ညႊန္းထားၿပီး ေရႊ၊ မန္းဂနီး၊ ေၾကးနီႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသိုက္မ်ားမွာ 
လည္း အမ်ားအျပားရွိေနသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။31 ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနျဖင့္ ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာ ေျမပံုမ်ား၊ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမရွိေသာေၾကာင့္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ထိုအခ်က္အလက္မ်ား 
ကို မရယူႏုိင္ပါ။ 

အေရးပါေသာ ေရႊ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ ခဲမျဖဴသိုက္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ 
ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ရွိၿပီး ထိုျပည္နယ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက (EAOs) တစ္ 
စိတ္တစ္ပုိင္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အေရးပါေသာ ေရႊသတၱဳသိုက္မ်ားကို မႏၲေလးတုိင္းေဒသ 

28 Oxford Business Group - ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတအမ်ိဳးမ်ိဳး ဆုပ္ကုိင္ထားသည္။ ၂ဝ၁၆
29 Gardiner et al - ျမန္ႏုိင္ငံတြင္ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အလားအလာမ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္) ၄၆း၂ သယံဇာတမူဝါဒ - စာမ်က္ႏွာ - ၂၁၉ - ၂၃၃၊
30 Nicholas J. Gardiner ibid, စာမ်က္ႏွာ - ၂၂ဝ
31 Stratfor, Myanmar  ၏ ေသခ်ာမႈနည္းေသာ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ေရး ေစ်းကြက္၊ Stratfor Global Intelligence၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္
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ႀကီးႏွင့္စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း အေသးစား 
သတၱဳတူးေဖာ္မႈအမ်ားဆံုးေနရာျဖစ္ၿပီး ေၾကးနီ၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရႊ၊ အၿဖိဳက္နက္ႏွင့္ ရွီးလိုက္ (Sheelite) သိုက္ 
ႀကီးမ်ားလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ေရႊသတၱဳရိုင္းသည္ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၃ (က) အရ တားျမစ္ထား 
ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တားျမစ္ထားေသာပစၥည္းစားရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 
ဇန္နဝါရီလတြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။32 ထိုေၾကာင့္ ေရႊသည္ သံ၊ သံမဏိ၊ ထံုးေက်ာက္၊ 
စက္မႈကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဗ႐ုိက္တီးမ်ားႏွင့္ (barite) အတူ ျပည္တြင္းအသံုးျပဳရန္ အဓိကထုတ္လုပ္ၾကသည္။33

ထံုးေက်ာက္သိုက္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ 
ေသာ ထံုးေက်ာက္သိုက္မ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း  ေျမာက္မွေတာင္သို႔သြယ္တန္းကာ ျဖစ္တည္ေနမႈကို ေတြ႕ 
ရွိရသည္။34 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ သယံဇာတမ်ားျဖစ္ေသာ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ သံႏွင့္ ဗ႐ိုက္တီး 
တို႔ရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အေရးပါေသာ ပတၱျမားႏွင့္နီလာတြင္းမ်ား ရွိသည္။35

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အဖိုးတန္ေသာ ခဲမျဖဴ/အၿဖိဳက္နက္၊ ရွီးလုိက္ႏွင့္ေျမႏုသိုက္ စိန္မ်ား ေတြ႔ရွိရသည္။ 
ခဲမျဖဴအေၾကာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အေရွ႕မွစ၍ ေတာင္ဘက္ ၿမိတ္ကြ်န္းစုမ်ားကို ျဖတ္ကာ ခဲမျဖဴ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားေသာ 
ထားဝယ္ေဒသအထိ ေတြ႕ႏုိင္ၿပီး ခဲမျဖဴမူရင္းသိုက္ အခု (၁ဝဝ) ေက်ာ္ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ အျခား 
အေရးပါသည့္ ခဲမျဖဴျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ကယားျပည္နယ္ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳမုိင္းတြင္ေတြ႕ရၿပီး တစ္ခ်ိန္က ကမၻာ့အႀကီးဆံုး 
ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာလည္း ျဖစ္ခ့ဲသည္။ အျခားခဲမျဖဴ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ ‘ဝ’ ကိုယ္ပုိင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္လည္းေတြ႔ရသည္။36 ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ သဲေက်ာက္ မ်ားကိုေတြ႔ရွိ ရပါသည္။37

(ခ) စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ သတၱဳတြင္းက႑၏ အေရးပါမႈ

ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းက႑သည္ မဖံြ႔ၿဖိဳးေသးေသာ အေျခအေနတြင္ ဆက္လက္ရွိေနၿပီး အေသးစားတူးေဖာ္မႈမ်ားျဖင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ေနၾကသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိအမ်ိဳးသား သယံဇာတမ်ားကို 
တန္ဖိုးရွိေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးေပ။ ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ တန္းဖိုးအက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္နည္းပညာမ်ား မရွိေသးပါ။ အႀကီးစားတူးေဖာ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အတားအဆီးတစ္ခုမွာ 
အဆင့္မီသတၱဳတြင္းလည္ပတ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ခ်ရေသာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ 
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား လုိအပ္ေနပါေသးသည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အျခားအတားအဆီးမ်ားမွာ 
ယခင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 
အားနည္းမႈ၊ ဥပေဒကိုေလးစားလုိက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္၊ ေျမႏွင့္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာမ်ား လူ႕ 
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ဖြယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးမေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား 
စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။  ယခုအခ်ိန္တြင္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ကုန္ခ်စရိတ္ျမင့္မားမႈ၊ ဆြဲေဆာင္မႈ 
မရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဤက႑တြင္ တရားဝင္ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ အမွန္ဆိုေသာ္ ႏုိင္ငံျခားမွစိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရးႏွင့္ စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးလုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ၾသစေၾတးလ်ကုမၸဏီ (၂) 
ခုသည္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ႏုတ္ထြက္မည္ဆုိသည့္အေၾကာင္းကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။38

32 ေရႊတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္ခြင့္ျပဳ။ ျမန္မာတုိင္း(မ္)၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္။
33 MCRB ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
34 ႏုိင္ငံတကာ ဘိလပ္ေျမထုတ္ကုန္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္။ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႕ဘိလပ္ေျမထုတ္ကုန္ အစီရင္ခံစာ၊ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္စာ - ၂၁၅။
35 Dr James Shigley, သမိုင္းဆိုင္ရာ ဖတ္ရွဴရန္မ်ား: ဗမာျပည္ရွိ ပတၱျမားတြင္းမ်ား၊ အေမရိကမွ ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း။
36 Gardiner et al - ျမန္ႏုိင္ငံတြင္ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အလားအလာမ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္) ၄၆း၂ သယံဇာတမူဝါဒ - စာမ်က္ႏွာ - ၂၁၉ - ၂၃၃၊
37 Tin T. Naing et al, Provenance study on Eocene–Miocene sandstones of the Rakhine Coastal Belt, IndoBurman Ranges of Myanmar: 

geodynamic implications (2014) 386:1 Geological Society, London, Special Publications pp. 195-216
38 ၾသစေၾတးလ် သတၱဳကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေနာက္ဆုတ္မည္။ Frontier မဂၢဇင္း၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇။
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး EITI အစီရင္ခံစာအရ သယံဇာတတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ GDP ကို ၆ %၊ 
အစိုးရဝင္ေငြကို ၂၄%ႏွင့္ ထုတ္ကုန္တင္ပို႔မႈ ၃၈% အသီးသီးရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ သတၱဳတူး 
ေဖာ္ေရးက႑သည္ အစိုးရ၏ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးမွ ရရွိသည့္ဝင္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၁၅% သာ ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ 
၎ ၁၅% မွ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွရသည့္ ဝင္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၈၈% သည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ 
ရတနာထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွ ရရွိသည္။ (ေအာက္ပါဇယား (၅)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရာင္းမႈမွရေသာ 
ဝင္ေငြ - ကို ၾကည့္ရန္)။ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းက႑၏ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈသည္ မတည္ေငြနည္းပါးမႈ၊ အရည္အေသြးနည္းေသာ 
စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈအားနည္းျခင္းမ်ား 
ေၾကာင့္  အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏငွ့္ယဥွ္လ်င္ ေနာကက္်က်န္ေနခ့ဲၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာ - အသစ္စမ္း သပ္တုငိ္းတာျခင္းျပဳလပု္ရန္ 
လက္ရွိသတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အားနည္းေနေသာေၾကာင့္ မက္လံုးမရွိပါ။ mining cadaster တစ္ခု 
ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေရးတယူလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္၏ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ 
MEITI လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္ရွိ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။39

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ကိန္းကဏန္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁ဝ - ၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ အတြင္း 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ၄% ရွိသည္ကိုျပသထားၿပီး ၂ဝ၁ဝ -၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ 
မ်ားတြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီသတၱဳတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ႏွစ္မ်ား 
တြင္ ၁% ထက္နည္းေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသာ ရွိခ့ဲသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ 
လစဥ္ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ၁% ခန္႔သာ ရွိခ့ဲ 
သည္။40 သို႔ေသာ္ ထိုကိန္းဂဏာန္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္အဆင့္သာ ရွိေသာေၾကာင့္ 
အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ပမာဏမဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။ ၎တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
မႈေကာ္မရွင္ (MIC) တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မေလွ်ာက္ေသာ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မပါဝင္ပါ။ 

ဇယား (၁)။ အစိုးရမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ခြင့္ျပဳထားေသာသတၱဳအမ်ိဳးအစားႏွင့္ လိုင္စင္မ်ား 
စာရင္း။41

(ကြင္းစကြင္းပိတ္ရွိ ကိန္းဂဏာန္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္မွ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။)

တုိင္း/ျပည္နယ္ အႀကီးစား အေသးစား စမ္းသပ္ 
စမ္းသပ္

ျဖစ္ေျမာက္
လက္လုပ္
လက္စား

အေသးစား 

ဆင့္တက္
စုစုေပါင္း 

ကခ်င္ ၄ (၄) ၆၆ (၈ဝ) ၅၃ (၅၃) - - - ၁၂၃ (၁၃၇)

ကယား ၁ (၁) ၁၅ (၁၆) ၉ (၁၁) - - - ၂၅ (၂၈)

ကရင္ ၆ (၆) ၃၄ (၃၄) ၁၇ (၁၄) ၁ ၆ (၆) ၆ဝ (၇၁) 

ခ်င္း - - ၇ (၇) - - ၇

စစ္ကုိင္း ၂၄ (၂၄) ၁၄၂ (၂ဝ၁) ၄၂ (၅၁) ၉ ၂ (၂) ၂(၂) ၂၂၁ (၂၈ဝ) 

တနသၤာရီ ၁၉ (၁၉) ၃၄ (၃၆) ၅ဝ (၅၃) ၃ - - ၁ဝ၆ (၁ဝ၈) 

ေနျပည္ေတာ္ ၃ (၃) - - - - - ၃ (၃)

ပဲခူး - ၂ (၂) ၁ (၁) - - - ၃ (၃) 

မေကြး ၃ ၄ဝ (၃၇) ၂၂ (၂၅) - - - ၆၅ (၆၅) 

39 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။
40 http://www.dica.gov.mm/en/topic/myanmar-citizen-investment-sector
41 Source: http://www.mining.gov.mm/DM_mm/1.DM_mm/Details.asp?submenuID=8&sid=1189 
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မႏၲေလး ၄၃ (၄၃) ၂၄၅ (၂၆၉) ၆ဝ (၇ဝ) ၂ ၁၃ (၇) ၈၉ (၃) ၄၅၂ (၃၉၂) 

မြန္ ၅ (၅) ၁၄ (၁၈) ၁ (၃) ၁ ၄ (၈) ၂၅ (၃၄) 

ရခုိင္ ၁ (၁) ၃ (၃) - - ၄ (၄) 

ရွမ္း (ေတာင္) ၁၆ (၁၆) ၈၆ (၉၄) ၄၉ (၆ဝ) ၃ ၂ (၂) ၁၅၆ (၁၇၂) 

ရွမ္း (ေျမာက္) ၂၁ (၂၁) ၄၇ (၄၉) ၁၈ (၁၈) ၂ ၁ဝ (၁ဝ) ၉၈ (၉၈) 

ရွမ္း (ေရွ႕) ၂ (၂) ၆၈ (၇၆) ၂၆ (၂၇) ၃ - ၉၉ (၁ဝ၈) 

ဧရာဝတီ ၂ (၂) - - - ၂ (၂) 

ရန္ကုန္ - - - - ၁ ၁

စုစုေပါင္း 
၂ဝ၁၈ ၊ ဇန္၊ ၃၁
(၂ဝ၁၇၊မတ္၊၃၁)

၁၅ဝ (၁၅ဝ) ၇၉၃ 
(၉၁၅)

၃၅၈
(၃၉၆) 

၂၄
(ဝ) 

၃၇ 
(၃၅) 

၉၂ 
(၅) 

၁၄၅၄
(၁၄၉၈)

ဓာတ္သတၱဳစမ္းသပ္တုိင္းတာေရးလုိင္စင္မ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးနီးပါးတြင္ ခ်ထားေပးၿပီး ျဖစ္ရာ 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ (ဇယား - ၁) စမ္းသပ္တုိင္းတာေရး လုိင္စင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ခ်ထားေပးထားသည္။ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္ NLD အစုိးရ အာဏာရလာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ၂ဝ၁၇ မတ္လအတြင္း 
လုိင္စင္ထုတ္ထားေပးမႈသည္ ၆% က်ဆင္းခ့ဲၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ ၃% 
ဆက္လက္က်ဆင္းခ့ဲသည္။ ဤသုိ႔က်ဆင္းရျခင္းမွာ သက္တမ္းကုန္သြားေသာ လုိင္စင္မ်ားသက္တမ္း မတိုးျခင္းႏွင့္ 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒ 
အသစ္ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယင္းက့ဲသို႔ လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ အေရအတြက္ က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ ဤျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အေသးစားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား အဓိကထိခုိက္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အခ်ိဳ႕ကို 
ထုတ္ေပးခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ရွာေဖြျခင္းမွျဖစ္ေျမာက္ ႏုိင္စြမ္းအထိ အဆင့္ 
(၃) ခုပါေသာ ပံုစံအသစ္ တစ္ေပါင္းတည္းလုိင္စင္ (၂၄) ခုကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပထမ အႀကိမ္ထုတ္ေပးခ့ဲသည္။ 
ယခုက့ဲသို႔ တစ္ေပါင္းတည္း လုိင္စင္မိတ္ဆက္ထုတ္ေပးရျခင္းသည္ သတၱဳတြင္းဥပေဒမွ ‘လုပ္ကြက္အတြင္းဆက္ 
လက္လုပ္ကုိင္ခြင့္’အား အာမခံမေပးႏိုင္မႈအေပၚ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏စိုးရိမ္မူကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္း 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ - အဆင့္တစ္ခုမွ ေနာက္အဆင့္တစ္ခုသို႔ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ လုိင္စင္ထိန္းထား 
ႏုိင္မႈႈ ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အေသးစားဆင့္တက္သန္႔စင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ထားေပးမႈ 
မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ား - မ်ားေသာအားျဖင့္ အေသးစား သို႔မဟုတ္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ 
တစ္ဝွမ္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ တရားမဝင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ တရားဝင္စမ္း 
သပ္တုိင္းတာေရး လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ သတၱဳကုမၸဏီမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္း၊ 
သတၱဳ႐ုိင္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးပိုမိုသည့္ ဓာတ္တၱဳထုတ္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ေစ်းကြက္ရွာ ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေန 
သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။42 အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎ကို စမ္းသပ္တူးေဖာ္ျခင္းဟု ေျပာၾကားၿပီး ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ 
ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
သတၱဳတြင္းက႑ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားအရ အေသးစားလုပ္ကြက္မ်ား 
အေပၚတြင္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အေသးစားလုပ္ကြက္လုိင္စင္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူသည္ အႀကီးစားလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ခြင့္ျပဳေပးေသာ 
စက္ယႏၲရားမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 

42 MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
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(ဂ) အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ထုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး ယခု 
အခါ သတၱဳတြင္းက႑ကို ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SOEs) မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား    
လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခြင့္မ်ား တျဖည္းျဖည္းဖြင့္ေပခ့ဲပါသည္။ ၎ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း(SOEs)မ်ားသည္ ထုတ္ကုန္ 
အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ခြဲျခားထားၿပီး တပ္မေတာ္ေနာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားသား 
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ (JVs) လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ 

ဤက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ကန္႔သတ္ထားၿပီး (အပုိင္း ၃၊  စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမူေဘာင္မ်ား၊ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ၾကည့္ပါ) အမ်ားအားျဖင့္ အေသးစားျမန္မာသတၱဳတြင္းကုမၸဏီ အမ်ားစုပါဝင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေသးစားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တ႐ုတ္လူမ်ိဳး မတည္ေငြမ်ားျဖင့္ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ 
ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။43 ႏုိင္ငံျခားပုိင္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈယူၿပီး ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရမည္။ (အပိုင္း ၃၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္မူဝါဒ မူေဘာင္ 
ကိုၾကည့္ ပါ)။ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လ်င္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီအနည္းငယ္သာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီစုစုေပါင္း ၇၁ ခုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတၱဳတြင္းက႑တြင္လုပ္ကုိင္ရန္ စာရင္း 
သြင္းထားခ့ဲေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ active မျဖစ္ၾကပါ။44 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား  အျပင္ ဤက႑တြင္လုပ္ကုိင္ရန္ 
စိတ္ဝင္စားေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွာ ထုိင္း၊ ကိုရီးယားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ  တို႔ျဖစ္ၾကသည္။45

သယံဇာတေဒသမ်ား ေပၚထြက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ အဓိကစိတ္ဝင္စားမႈမွာ အေသးစား စမ္း 
သပ္တုိင္းတာေရးကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို စမ္းသပ္တုိင္းတာမႈမ်ားျပဳ လုပ္မည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တြင္ နည္းပညာစြမ္းေဆာင္ရည္လုိအပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးလုိအပ္ခ်က္ 
စသည္တို႔ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ သတၱဳသိုက္ 
ေတြ႕ရွိပါက ၎တုိ႔၏ စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုိင္စင္မ်ားကို ကုမၸဏီႀကီးမ်ားဆီသို႔ လႊဲေျပာင္းၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ၂ဝ၁၅ သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွေထာက္ခံပါက ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုလႊဲ ေျပာင္းခြင့္ေပး 
ထားသည္။ 

တပ္မေတာ္ေနာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား 

တပ္မေတာ္ေနာက္ခံ လုပ္ငန္း (၂) ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ (UMEHL)၊ ဦးပိုင္ ဟု ေခၚသည္ႏွင့္ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ 
ဤကုမၸဏီႏွစ္ခုလံုးကို တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားကပုိင္ဆုိင္ၿပီး ၎တုိ႔ကပင္ စီမံခန္႔ခြဲၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစီရင္ခံ
မႈပံုစံႏွင့္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ လီမိတက္(UMEHL) သည္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ျမန္မာ့စီးပြားေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC)သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ (တပ္မေတာ္) လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။46 ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈအခ်က္အလက္မ်ားကို အကန္႔အသက္ႏွင့္သာရရွိႏုိင္သည္။ (UMEHL) ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္ကုမၸဏီ 
လီမိတက္လက္ေအာက္တြင္ Myanmar Imperial Jade ကုမၸဏီႏွင္ Myanmar Ruby Enterprise တို႔ရွိသည္။ 
တပ္မေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္အျခား  
ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ကြက္လုိင္စင္မ်ားကို အမ်ားဆုံးကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံ 

43 MCRB ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
44 DICA၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္။
45 Gardiner et al, စာမ်က္ႏွာ - ၂၁၉ - ၂၃၃
46 NRGI, ေရႊရည္စိမ္တံခါးမွဴးမ်ား - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ - စာမ်က္ႏွာ - ၃။
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ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။47 ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခ့ဲၿပီး ဘိလပ္ 
ေျမအပါအဝင္ အက်ိဳးရွိၿပီး တပ္မေတာ္အား အေရးႀကီးသည့္ အရာမ်ားေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း 
ႀကီးေပၚေပါက္လာေစရန္ ထူေထာင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။48 ၎တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတုိင္း 
ေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ထံုးေက်ာက္၊ စက်င္ေက်ာက္၊ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ေဂါဒန္ေက်ာက္ထုတ္ 
လုပ္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။ SWIA ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ 
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွအရာရွိမ်ား၊ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၊ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ့ဲပါသည္။ ၎တို႔မွ အထက္ပါကုမၸဏီမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈအေပၚ 
စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SOEs) ႏွင့္ MONREC တုိ႔ကို တပ္မေတာ္ 
ေနာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအား စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ရာတြင္ မည္သည့္အခြင့္အာဏာမ်ားေပးထားသည္ကိုမူ ရွင္းလင္းမႈ 
မရွိပါ။ 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သတၱဳက႑တြင္ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနၿပီး လက္ရွိ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ အသိအမွတ္မျပဳသည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းစနစ္မ်ားကို ႏုိင္ငံ 
ေတာ္ႏွင့္အၿပိဳင္ က်င့္သံုးေနသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားမွ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး ဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ 
အတားအဆီးမ်ားရွိေနၿပီး ေဒသရိွ အစိုးရရံုးခြဲမ်ားႏွင့္ပူေပါင္းၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ 
(အပုိင္း ၅.၆၊ ပဋိပကၡႏွင့္လံုျခံဳေရး၊ အပုိင္း ၆၊ ေဒသအထူးျပဳစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡသံုးသပ္ျခင္းကို ၾကည့္ပါ)။ 
ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား (တ႐ုတ္ႏွင့္ထုိင္း) သည္ သတၱဳ 
က႑တြင္ EAOs မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္တြဲဖက္ပူးေပါင္းကာ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေန 
သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဤက့ဲသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္း၊ 
စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားမွတူးေဖာ္ျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္း အထူးသျဖင့္ ေရႊႏွင့္စက္မႈကုန္ၾကမ္းထုတ္ လုပ္မႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MFMA) သည္ ျမန္မာ့သတၱဳလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳထုတ္ 
ကုန္မ်ားကိုျပန္လည္ေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အသင္းျဖစ္သည္။49 ၎အဖြဲ႕ ကို 
တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလုိက္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အခ်ိဳ႕တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းမ်ားရွိသည္။ 
ဥပမာ - ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း။ MFMA ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ 

 သတၱဳက႑ပိုမုိႀကီးထြား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး စီးပြားေရးအတြက္ အေရးပါေသာလုပ္ငန္း 
ျဖစ္လာေစရန္ ျမင့္တင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 သတၱဳတြင္းဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္နည္းပညာ ႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚျမႇင့္တင္ေပး 
ျခင္း။ 

47 Ibid, စာမ်က္ႏွာ - ၄၉။
48 MEITI, ျမန္မာပထမ EITI အစီရင္ခံစာ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ - စာမ်က္ႏွာ - ၄၈။
49 MCRB ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
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 သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္မ်ားတုိးတက္ေစရန္ သုေတသနလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိိုင္းမ်ားတြင္ အသင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္း။ 

MFMA သည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ ပုဂၢလိကက႑ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ၎တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးေကာ္မတီ၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း 
သိမ္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီတုိ႔ပါဝင္သည္။ MFMA တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑မွ 
အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ပါဝင္ေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑သည္ အေျခခံအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MGJEA) မွတစ္ဆင့္ သီးျခားဖြဲ႕စည္းပါသည္။ 

ဓာတ္သတၱဳဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအသင္း (IIMDA)

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၅ ရက္တြင္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေသာ IIMDA အသင္းသည္ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိသွ်၊ 
ကေနဒါႏွင့္ အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားမွ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီ (၂၃) ခုကုိ ကိုယ္စားျပဳသည္။ ၎တုိ႔၏ ျမန္မာဖက္စပ္ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္အပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲဲဲ့ၿပီး သတၱဳတြင္းက႑ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိေစရန္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား က်င့္သံုးရန္လုိအပ္ေၾကာင္းေဆြး ေႏြးတင္ျပခ့ဲ 
သည္။50

(ဃ) ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴ က႑အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သုံးသပ္ခ်က္

ယခု သတၱဳတြင္းက႑ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း  (SWIA) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
ထုံးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာအခ်က္မ်ားကို အေလးေပးေလ့လာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ထံုးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ျခင္း

ထံုးေက်ာက္တူးေဖာ္ရာတြင္ အဓိကအဆင့္မ်ားျဖစ္သည့္ တူးေဖာ္မည့္ေနရာကို ေျမညွိစက္သံုးၿပီး ရွင္းလင္းျခင္း၊ 
ေျမတူးစက္အသံုးျပဳၿပီး အေပၚယံေျမလႊာ၊ သစ္ပင္ႏွင့္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ေနာက္ 
ပုိင္းအဆင့္မ်ားတြင္ လိုခ်င္ေသာေက်ာက္မ်ား တူးေဖာ္ႏုိင္ရန္ လြန္တြင္းတူးၿပီး မုိင္းေဖာက္ခြဲရသည္။ လုိခ်င္ေသာ 
ေက်ာက္မ်ားေပၚလာေသာအခါ ေျမေကာ္စက္ျဖင့္ ေကာ္ယူရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ထံုးေက်ာက္ကို ႀကိတ္ခြဲၿပီး သီးသန္႔ 
စုပံုထားရသည္။ ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ သို႔မဟုတ္ အျခားေရာင္းခ်မည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ သိုေလွာင္မည့္ေနရာမ်ားသို႔ ပို႔ 
ေဆာင္ရန္ ေက်ာက္ကားေပၚ တင္ရပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ထံုးေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေက်ာက္ပါဝင္မႈဂုဏ္သတိၱေပၚမူတည္၍ အဓိက အမ်ိဳးအစား (၂) မ်ိဳး ခြဲ 
ထားပါသည္။ ထုံးဓာတ္ပါဝင္မႈမ်ားေသာေက်ာက္မ်ားကို ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။ အေရာင္ 
အဆင္းလွပေသာ ထံုးေက်ာက္မ်ားကို Dimension stone အျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။51 ထံုးေက်ာက္ကို ဘိလပ္ေျမ 
အတြက္ အသံုးျပဳလွ်င္ အစို သို႔မဟုတ္ အေျခာက္ အမႈန္႔ႀကိတ္ခြဲရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုလုပ္ေဆာင္လ်င္ သန္႔စင္ 
သည့္စက္ရံုတြင္ ရႊံ႕ေစးကိုသန္႔စင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ထံုးေက်ာက္ႏွင့္ရႊ႔ံေစးတုိ႔ေရာရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ 
စရစ္ခဲအေသးအရြယ္ ႀကိတ္ခြဲရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္ပ်စ္ရည္ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာက္ပ်စ္ရည္ကို ဖိုအတြင္း အပူခ်ိန္အျမင့္ျဖင့္ အပူေပးလ်င္ ဓာတ္ျပဳမႈျဖစ္ေပၚၿပီး ဘိလပ္ေျမေခ်ာ္ဟုေခၚေသာ 
မီးခိုးေရာင္ အခဲေလးမ်ားရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆/၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အာရွေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ဘိလပ္ေျမေခ်ာ္ခဲတင္ပို႔ 

50 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ အေလးေပးေျပာၾကား။ Frontier မဂၢဇင္း၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ 
ဘာလ ၂၂ ရက္။

51 ႏုိင္ငံတကာ ဘိလပ္ေျမလုပ္ငန္းဆန္းစစ္ျခင္း၊ ကမၻာ့ဘိလပ္ေျမ အစီရင္ခံစာ။ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ - ၂၁၆



2-jrefrmEdkifiH&SdowåKrsm; 55

ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ျပည္မွျဖစ္သည္။52 ဘိလပ္ေျမျပဳလုပ္ရန္ ေခ်ာ္ခဲမ်ားကိုအမုန္႔ငယ္မ်ား 
ႀကိတ္ၿပီး ေဂါဒန္ေက်ာက္ႏွင့္ေရာပါသည္။ အေျခာက္နည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳလုပ္လ်င္ အသံုးျပဳရမည့္ကုန္ၾကမ္းမွာ အတူတူ 
ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို ေရာၿပီး အေျခာက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိေနာက္ အမုန္႕ႀကိတ္ရမည္။ ေရာေႏွာထားေသာ ဘိလပ္ 
ေျမကို အသင့္ေရာၿပီးလုပ္ႏုိင္သလုိ အသံုးမျပဳမီ ရႊံေစးထပ္ထည့္ၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ပံုစံ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသည္ အသင့္သံုး ဘိလပ္ေျမအေရာကို ပိုမိုထုတ္လုပ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပန္လည္ေရာစပ္အသံုးျပဳရသည့္ 
ဘိလပ္ေျမသည္ ေပးရသည့္ေစ်းႏွင့္ တန္ေၾကးမညီေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဘိလပ္ေျမကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ျပည္တြင္းတြင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ ပိုမ်ားလာၿပီး ႏုိင္ငံျခားမွတင္ပို႔မႈအေပၚမွီခိုရန္ မလုိ 
ေသာေၾကာင့္ တင္ပို႔မႈေလ်ာ့နည္းလာသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္္ျခင္းကိုလည္း အစိုးရက အားေပးလ်က္ရွိသည္။ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု (၂) ခုႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ဘိလပ္ေျမ စက္႐ံု ၁၂ ခု 
ရွိပါသည္။ ယင္းႏွစ္မွစ၍ ထိုအေရအတြက္သည္ ဆက္လက္တိုးေနပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ 
ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)မွ စက္ရံု (၉) ခုကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးခ့ဲသည္။ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မည့္သူမ်ားသည္ 
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို 
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လက္ရွိတြင္ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာဘိလပ္ေျမမ်ားကို အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ထိုဘိလပ္ေျမမ်ားကို အဓိကထား 
ေရာင္းခ်ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ တင္ပို႔ 
လာေသာ ဘိလပ္ေျမမ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ားမွ ဝယ္ 
ယူေရာင္းခ်ၾကသည္။ အမ်ားေသာအားျဖင့္ ကုန္သည္မ်ားသည္ ကုန္တင္ကားမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား 
သို႔ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုမ်ားမွ တုိက္႐ိုက္ပို႔စနစ္ျဖင့္ စီစဥ္မွာယူၾကသည္။ 

ထံုးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ထိခုိက္မႈမ်ားမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ ဖုန္ႏွင့္ဆက္စပ္ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈမ်ား 
အပါအဝင္ ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈမ်ားပါဝင္သည္။ 

ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း၊ ဖယ္ရွားထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္း

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘူမိေဗဒဖြဲ႔စည္းမႈအရ ေရႊသတၱဳသုိက္ျဖစ္တည္မႈ (၂) မ်ိဳးရွိသည္။ ပေလစာအနည္ 
သိုက္ႏွင့္ ေက်ာက္မာသတၱဳ႐ိုင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေျမႏုသတၱဳသိုက္ (သုိ႔မဟုတ္) ပေလစာအနည္သိုက္ျဖစ္တည္မႈကို 
အနည္က်႐ုပ္ဝတၳဳမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ေက်ာက္မာမ်ားတြင္ရွိေသာသတၱဳသုိက္ (မူလသုိက္) တြင္ ေက်ာက္ေဆာင္ 
မ်ားအတြင္း သလင္းေက်ာက္ေၾကာအျဖစ္တည္ရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ေျမေအာက္အနက္တြင္ ျမႇဳပ္ေနတက္သည္။ 

ပေလစာအနည္သိုက္မ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ တူးေဖာ္ရရွိရန္လြယ္ကူပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရႊကို ေျမႏုသတၱဳသုိက္မွ တူးေဖာ္ရယူၾကသည္။54 ပေလစာ အနည္ 
သိုက္မွ ေရႊကုိတူးေဖာ္ရာတြင္ အင္ဝုိင္းလွည့္ျခင္း၊  ေမ်ာတုိက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ္ ႐ုိးရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသံုးႏုိင္ၿပီး 
ေသးငယ္ေသာ ေရႊအစအနႏွင့္အပြင့္မ်ား တုိက္႐ိုက္ရရွိႏုိင္သည္။ ပေလစာအနည္သိုက္မ်ားကို ေရစုပ္စက္မွေရပုိက္ 
မ်ား (ေရပန္းထိုးတူးေဖာ္ျခင္းဟုလည္းေခၚသည္) ျဖင့္ထိုး၍လည္း တူးေဖာ္ၾကသည္။ အင္ဝုိင္းလွည့္ျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္း 
မ်ား ၾကမ္းျပင္မွစုပ္ယူျခင္း၊ ေရပိုက္ထိုးတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ားတြင္တူးေဖာ္ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစား (ASM) တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ေရႊကို ပေလစာအနည္သိုက္မ်ားမွ 

52 အာရွ ဘိလပ္ေျမ ၂ဝ၁၇ LEK အတုိင္ပင္ခံ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း။ Tradeship Publications, ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ။
53 MCL’s ၏ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတည္ေဆာက္မႈအေပၚ ရြာသား ၂၅ဝဝ ခန္႔ ကန္႔ကြက္ခ့ဲၾကသည္။ ဧရာဝတီ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္။
54 Images Asia and Pan Kachin Development Society, At What Price, ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ စာမ်က္ႏွာ - ၂၃ -၃ဝ။
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ရွာေဖြတူးေဖာ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ သလင္းေက်ာက္ေၾကာရွိ ေရႊသည္ ေျမႀကီးေအာက္ မီတာမ်ားစြာတြင္ ရွိေနႏုိင္ၿပီး မီတာမ်ားစြာရွိေသာ 
ေက်ာက္ခ်က္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေနႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွာေဖြရန္ႏွင့္တူးေဖာ္ရန္ ပိုမိုေခတ္မီေသာ စမ္းသပ္တုိင္းတာ 
ေရးနည္းပညာႏွင့္ သတၱဳတြင္းသုံးစက္ယႏၲယားမ်ား လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သလင္းေက်ာက္ ေၾကာမွမဟုတ္ဘဲ 
မာေက်ာသည့္ ေက်ာက္တြင္းရွိသိုက္မ်ားကို လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားတူးေဖာ္သူမ်ား (ပေလစာအနည္သို
က္တူးေဖာ္မႈႏွင့္ယွဥ္လ်င္ နည္းပါးမည္ျဖစ္သည္)ႏွင့္ အႀကီးစားတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက တူးေဖာ္ၾကသည္။ ဟင္း 
လင္းဖြင့္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အေပၚယံတူးေဖာ္ျခင္းနည္းလမ္းႏွစ္ခုလုံးကို အသံုးျပဳၾကသည္။ - ဥပမာ ေလေပးအင္းစနစ္ 
တူးေဖာ္ျခင္းနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳၾကသည္။55

တူးေဖာ္ၿပီးေသာ္အခါ ေရႊပါေသာ သတၱဳေျမစာကို ႀကိတ္ခြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ေမ်ာ္တုိက္ျခင္းကို ဆုိင္ယာႏုိဒ္ သို႔မဟုတ္ 
ျပဒါးႏွင့္ မေရာေႏွာမီျပဳလုပ္ရသည္။ ေရႊသတၱဳေျမစာႏွင့္ျပဒါးတုိ႔ေပါင္းၿပီး သတၱဳစပ္ျပဳလုပ္ရေသာ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
သတၱဳတူးသူမ်ားမွ ထိုသတၱဳစပ္ကုိ အပူေပးၿပီး ျပဒါးကို အေငြ႕ပ်ံေစကာ အျခားမလိုအပ္သည့္ ေက်ာက္၊ ေျမစာႏွင့္ 
အနယ္က်ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရသည့္ အဆင့္လဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္အသံုးျပဳမႈကို အဓိက 
က်ေသာ အႀကီးစားေရႊစီမံကိန္းအခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ က်န္ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳခြင့္ မျပဳပါ။ ဆုိင္ယာႏုိဒ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္အသံုး 
ျပဳပါက ပိုမိုေဘးကင္းေသာနည္းလမ္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားမ်ား ျပဒါးအသံုးျပဳျခင္းထက္ 
ပိုမိုအထြက္ႏုန္းေကာင္းပါသည္။56 ယခုအဆင့္တြင္ ျပဒါးကိုထည့္လုိက္ၿပီး ျပဒါးႏွင့္ေပါင္းစပ္သြားမႈကို လက္ျဖင့္ ဖ်စ္ 
ညစ္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အပူေပးၿပီး ဓာတ္ခြဲထုတ္ရပါသည္။ ၎အဆင့္မ်ားအားလံုးကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္အသံုးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေရႊသန္႔ 
စင္စက္႐ံုမ်ားရွိၿပီး အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား လုပ္ကုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေရႊမ်ားကို သြားေရာက္ 
သန္႔စင္ႏိုင္မည့္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းရွိစက္႐ံုမ်ားတြင္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိမေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳရန္ တံု႔ဆိုင္းေန 
မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစက္႐ံုမွ ၎တုိ႔၏ ေရႊအျပည့္အဝ ထြက္မည္ကိုလည္း မယံုပါ။57

ေရႊတူးေဖာ္မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစား သတၱဳတူးေဖာ္မႈတြင္ ၾကည့္ပါ)။ 

ခဲမျဖဴ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စုစည္းျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူလသုိက္မ်ားႏွင့္ခဲမျဖဴ ပေလစာအနည္သိုက္ မ်ားစြာရွိသည္။ ၎တို႔သည္ တုိက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ 
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အနယ္က်ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာသြားသည္။ ကက္စီတ႐ိုက္ (ခဲမျဖဴ႐ိုင္း) ဟုေခၚသည့္ 
ေျမႏုအတြင္းရွိ ခဲမျဖဴ သတၱဳ႐ုိင္းသိုက္စုပံုေနမႈကို ေခ်ာင္းမ်ား၊ ျမစ္ၾကမ္းျပင္မ်ားရွိ ေက်ာက္စရစ္လႊာမ်ားထဲတြင္ 
ေတြ႕ရသည္။58 ေရႊထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေျမႏုသုိက္မ်ားသည္ အားသာခ်က္ရွိသည္။ လက္လုပ္လက္စားမ်ားအေနျဖင့္ 
အလြယ္တကူတူးေဖာ္ႏုိင္ၿပီး မူလသိုက္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ႀကိတ္ခြဲရန္မလိုအပ္ပါ။ တူးေဖာ္ရာတြင္ အေျခခံ အသံုး 
ျပဳသည့္ ကိရိယာမ်ားျဖစ္ေသာ ေဂၚျပား သို႔မဟုတ္ အေသးစားတူးေဖာ္စက္မ်ားကို အသံုးျပဳတူးေဖာ္ႏုိင္သည္။59 
တူးေဖာ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ဆြဲငင္အားသံုးခြဲျခားသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေမ်ာ္တုိက္ျခင္း၊ shaking table စသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ခဲမျဖဴကိုစုစည္းပါသည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ခဲမျဖဴ အရည္အေသြးအဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရရွိ 
ပါသည္။

55 Images Asia ibid, စာမ်က္ႏွာ - ၂၅။
56 Images Asia ibid, စာမ်က္မွာ -  ၂၇ - ၃ဝ။
57 MRCB ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။
58 Gardiner et al၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္း - ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အလားအလာမ်ား (၂ဝ၁၅) ၄၆၊ ၂ သယံဇာတမူဝါဒ - စာမ်က္ႏွာ - ၂၁၉ - ၂၃၃။
59 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား။ ၂ဝ၁၆။



2-jrefrmEdkifiH&SdowåKrsm; 57

ေရႊသန္႔စင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ဆြဲငင္အားသံုးခြဲျခားသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ခဲမျဖဴကုိ စုစည္းယူရာတြင္ ဓာတု 
ပစၥည္းမ်ားကိုအသံုးမျပဳပါ။ ေရကုိခြဲျခားသည့္ေနရာတြင္ ၾကားခံအားျဖင့္အသံုးျပဳၿပီး မတူညီသည့္ သိပ္သည္းဆကို  
ခဲမျဖဴႏွင့္အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား (သတၱဳ႐ုိင္းတြင္ေတြ႔ရေသာ တန္ဖိုးမရွိသည့္ပစၥည္းမ်ား) ခြဲျခားရာတြင္ အသံုး 
ျပဳသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤနည္းလမ္းသည္ လူတို႔၏က်န္းမ်ားေရးကို မထိခုိက္ႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ခဲမျဖဴကို အၿဖိဳက္နက္ 
ႏွင့္အတူ အေၾကာတြင္ေတြ႕ရလွ်င္ ဆာလဖိုဒ္ဓာတ္သတၱဳမ်ားကို စြန္႔ပစ္စာတြင္းထြက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ဤ 
အရာကို သန္႔စင္မည္ဆုိလွ်င္ flotation နည္းလမ္းဟုေခၚၿပီး ဓာတ္သတၱဳခြဲျခားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
အသံုးျပဳရေသာေၾကာင့္ က်န္းမားေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ခဲမျဖဴ အရည္အေသြးအဆင့္သည္ 
အၿဖိဳက္နက္ပါဝင္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး သိသိသာသာနိမ့္က်ႏုိင္သည္။ တင္ပို႔မေရာင္းခ်မီ သန္႔စင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ခဲမျဖဴကိုအၿဖိဳက္နက္မွခြဲျခားရန္္ သံလိုက္သတၱိျဖင့္ခြဲျခားသည့္ စက္မ်ားကို အသံုးျပဳသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သတၱဳအရည္က်ိဳ သန္႔ဇင္စက္႐ုံအနည္းငယ္သာရွိသည္။ သန္႔စင္ၿပီး ခဲမျဖဴမ်ားကို ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မေလး 
ရွားႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သတၱဳအရည္က်ိဳရန္ တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
တင္ပို႔ၾကသည္။60 ရန္ကုန္အနီးတြင္ရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အစိုးရပုိင္ သတၱဳအရည္က်ိဳသန္႔စင္စက္႐ံုသည္  
အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ေနၿပီး ပံုမွန္လည္ပတ္မႈမရွိပါ။ လက္ရွိတြင္ အမွတ္ (၂) သတၱဳ 
တြင္းလုပ္ငန္းက ဤစက္႐ံုကို အဆင့္ျမင့္တင္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ရန္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ 
မ်ားကို ရွာေနပါသည္။ 

ခဲမျဖဴတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားမွာ ေရအရင္းအျမစ္ ထိ 
ခုိက္မႈႏွင့္ ေရရွားပါးမႈမ်ားျဖစ္သည္။61 ဆင့္တက္သန္႔စင္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ ေရအမ်ားအျပားအသံုးျပဳရၿပီး ဖုန္ႏွင့္ 
အနည္မ်ားပါဝင္ေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားထြက္ရွိပါသည္။ ဤထိခိုက္မႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာစီမံခန္႔ခြဲမႈမျပဳလွ်င္ ျမစ္မ်ားႏွင့္ 
ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ အနည္မ်ားက်ႏုိင္ၿပီး ေရေနသတၱဝါမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ေျမမ်ားအေပၚတြင္သက္ေရာက္
ကာ ေရႀကီးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။62 သို႔ေသာ္ ခဲမျဖဴသန္႔စင္သည့္အခါတြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား မလုိအပ္ေသာ္ 
လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားကို လုိက္နာေျဖရွင္းရာတြင္ ေရႊထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ 
ညစ္ညမ္းမႈမ်ားထက္ လူသိမမ်ားပါ။ ကမၻာတဝွမ္းတြင္ ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ အၿမဲဆက္စပ္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကြန္ဂိုသမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ Great Lakes ေဒသပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ ျဖစ္ 
သည္။ (ပဋိပကၡ ဓာတ္သတၱဳမ်ား - အခန္း ၃ ကို ၾကည့္ပါ)။63

(င) လက္လုပ္လက္စား/တပိုင္တႏိုင္ႏွင့္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း (ASM)

အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဓာတ္သတၱဳမ်ားတူးေဖာ္ရာတြင္ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံက်ေသာ လုပ္အားသံုး 
နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳၿပီး အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္ 
လက္စားလုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မတည္ေငြ၊ ေထာက္ပံ့သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မရွိပါ။ ‘တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း’ သည္ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။64 
သို႔ေသာ္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကုိင္သူမ်ား လုိက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ေသာ သက္ဆုိင္သည့္ စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား မရွိေသးေသာၾကာင့္ တရားမဝင္ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားမရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ေနရသည္။ 

60 MCRB ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား။ ၂ဝ၁၆ ။
61 Gardiner et al၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္း - ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အလားအလာမ်ား (၂ဝ၁၅) ၄၆:၂ သယံဇာတမူဝါဒ - စာမ်က္ႏွာ - ၂၁၉ - ၂၃၃။
62 MCRB ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား။ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆။
63 Global Witness, အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ကြန္ဂိုႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္း ၊ ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ား ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂) ရက္။
64 IIED, အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ စိတ္ေခၚမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ျခင္း။ ၂ဝ၁၃။
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အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား လုပ္ကုိင္သူမ်ားကို ဤက့ဲသုိ႔လုပ္ကုိင္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ 
ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူး ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ဆင္းရဲ 
ေသာ လူ႕အဖြဲ႕႔အစည္းမ်ားအတြက္ အဓိကဝင္ေငြရင္းျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ ကမၻာတဝွမ္းတြင္လက္လုပ္ 
လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးး လုပ္ကုိင္သူ သန္း ၂ဝ ခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔၏ ဝင္ေငြကို လူေပါင္းသန္း ၈ဝ မွ ၁ဝဝ တို႔က 
မီွခိုစားေသာက္ေနၾကသည္။ ကမၻာ့သတၱဳႏွင့္ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈ၏ ၁၅ မွ ၂ဝ % ကို ASM မ်ား မွ ရရွိၿပီး အထူး 
သျဖင့္ ေရႊ၊ နီလာႏွင့္စိန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။65

အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ဆင္းရဲေသာ လူ႕အဖြ႕ဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အဓိက 
ဝင္ေငြအျဖစ္ ဆင္းရဲေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးႏုိင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ေက်းလက္ေဒသအေျချပဳဆင္းရဲသား ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ဝင္ေငြထက္ ၅ ဆ မက ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္သည္။ 
ဥပမာ - အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္း။ ဤသုိ႔ျဖင့္ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ကဲြျပားမႈရွိႏုိင္ၿပီး၊ ေက်းလက္မ်ားတြင္ လယ္ယာဥယ်ာဥ္စုိက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံလုပ္ကုိင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲ 
မဲြေတမႈမွလည္း လြတ္ေျမာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။66 အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဝင္ေငြကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိလာသည္။ 
အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေၾကာင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္ ဦးစားေပးလုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ အျခားေသာက႑ာမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္းထက္ ဝင္ေငြပုိမ်ား 
ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာျပန္လည္ေပးသြင္းမႈမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။67 ဓာတ္သတၱဳေပါၾကြယ္ဝေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကုိင္သူမႈမွ ဝင္ေငြရရွိမႈသည္ အဓိက 
အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ရွိေနပါသည္။68  MCRB မွ ေတြ႕ဆံုးေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူးေဖာ္သူမ်ားအေန 
ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႊတူးေဖာ္မႈသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္တာထက္ ပိုဝင္ေငြရရွိေၾကာင္းေျပာပါသည္။69 ေတာင္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ထြက္ႏႈန္းမေကာင္းသည့္ႏွစ္မ်ားတြင္  အေသးစားႏွင့္ 
လက္လုပ္လက္စားသတၱဳုလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရသည့္ဝင္ေငြအေပၚ ရပ္တည္ေနၾကရသည္။ MCRB ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ 
မ်ားအရ ေျမယာဆုံးရံႈးမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္ ျခင္းလုပ္ငန္းသို႔ေျပာင္းလာသည္ဟုလည္း ရည္ညႊန္းထား 
ၿပီး ထုိသို႔လုပ္ကုိင္ရတာတြင္လည္း တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သို႔မဟုတ္ ရာသီအလိုက္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 
ေျမယာဆံုးရံႈးမႈမ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ထိုသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာလည္ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္
လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားမွ ေျမယာသိမ္းျခင္းကိစၥမ်ား သို႔မဟုတ္ ယခင္က စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကုိင္ရန္ 
မသင့္ေလ်ာ္ေသာေျမကုိ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားကုိ ငွားရမ္းထားရာမွ ေျမသည္ 
ညစ္ညမ္းသြားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ 

အေသးစား၊ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူ႔အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ 
ထိခိုက္မႈမ်ား

အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရႊသန္႔စင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ ျပဒါးႏွင့္ေရာေႏွာသည့္ 
နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသည့္အတြက္ အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ ျပဒါးေငြ႕မ်ား ထုတ္လႊတ္ပါသည္။70 အေသးစားႏွင့္ လက္
လုုပ္လက္စားေရႊတူးေဖာ္ျခင္းသည္ ကမၻာ့တလႊား အႀကီးဆံုး ျပဒါးကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပတ္ဝန္္းက်င္အတြင္းသို႔ ျပဒါး ၇၂၇ တန္ထုတ္လႊတ္ၿပီး ကမၻာ့ထုတ္လႊတ္မႈစုစုေပါင္း၏ ၃၅% ခန္႔ရွိ 

65 ကမာၻဘဏ္၊ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္၊
66 IIED, အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ျခင္း။ ၂ဝ၁၃။
67 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
68 ကမၻာဘဏ္၊ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ။
69 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
70 Images Asia and Pan Kachin Development Society, At What Price, ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ။ စာမ်က္ႏွာ - ၂၇။
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သည္။71 ၎သည္ လူသားမ်ားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ေစပါသည္။ ေလထုအတြင္းသို႔ ထုတ္လႊတ္လုိက္ေသာ ျပဒါးမ်ား 
သည္ အစားအစာကြင္းဆက္မ်ားသို႔ဝင္ၿပီး ဇီဝလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္စုေဆာင္းသြားၿပီး အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ 
အေရအတြက္မ်ားလာပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဒါးထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ 
စာရင္းဇယားမ်ားမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ASM လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္နည္းလမ္းမမွန္ေသာ ေရႊသန္႔စင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပဒါးထုတ္
လႊတ္မႈအမ်ားအျပားရွိေနမည္ဟု ယူဆရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဓိက ေရအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီျမစ္ 
တြင္းမွ ငါးနမူနာယူၿပီးစမ္းသပ္ခ့ဲရာ နမူနာတစ္ဝက္ခန္႔သည္ ျပဒါးပါဝင္မႈမ်ားရွိေနၿပီး US ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး 
အဖြဲ႕အစည္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ စားသံုးရန္မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။72 (အပို္င္း ၄ - က႑တစ္ခုလံုး 
အဆင့္သက္ရာက္မႈမ်ားကို ၾကည့္ပါ)။ 

လူ႕အခြင့္အေရးမွ က်န္းမာေရးအထိ ထိခုိက္ေသာ အျခားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ အေသးစားႏွင့္ 
လက္လုပ္လက္စားမ်ား ေရႊသန္႔စင္ရာတြင္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္အသံုးျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆုိင္ယာႏုိဒ္ကို ေရႊခ်က္ကန္မ်ား 
တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ေရႊထုတ္ယူရရိွႏုိင္မႈပိုမ်ားမည္ျဖစ္သည္။ ဆုိင္ယာႏုိဒ္သည္ ဓာတ္ျပယ္ႏုိင္ေသာ ျဒပ္ေပါင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ၿပီး ေသခ်ာစြာ စီမံအသံုးျပဳလ်င္ ဓာယ္ျပယ္ႏုိင္သည္။ ၎ကို ျပဒါးအစားအႀကီးစားႏွင့္ အေသးစားသတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရရွည္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။73 သို႔ေသာ္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ကုိင္
သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏စြန္႔ပစ္ဆုိင္ယာႏုိဒ္မ်ားကို ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိပ္သင့္မႈမ်ားျဖစ္ 
လာႏုိင္ၿပီး အျခားဆုိးရြားေသာ က်န္းမာေရးထိခိုက္ မႈမ်ားလည္းျဖစ္လာႏုိင္သည္။ 

အေသးစား၊ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခားဆိုးရြားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္ 
မႈမ်ားမွာ အနည္က်ျခင္း၊ ေျမတုိက္စားမႈ၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ဆံုးရံႈးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္
မႈမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ လမ်က္ႏွာျပင္ ကဲ့သို႔ပ်က္စီးက်န္ခ့ဲပါသည္။74

လုပ္ငန္းသဘာဝအရ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆုိးရြားသည့္ 
က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္မွာ ခက္ခဲပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အေျခ 
အေနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကရၿပီး ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိင္တြယ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ေသာအကာအကြယ္ ပစၥည္းကိရိယာ 
မ်ားကို အသံုးမျပဳပါ။ အလြန္ပင္ပန္းမႈ၊ မသင့္ေလွ်ာ္သည့္အလုပ္ခြင္ေနရာမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏျဖစ္ေသာ အလုပ္ခြင္ 
မေတာ္တဆမႈမ်ားသည္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။75 လုပ္ငန္းခြင္ပညာေပးေရးႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား မရရွိႏိုင္ပါက စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလွ်င္လည္း ထိေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ပါ။

အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာမ်ားသည္ သဘာဝအရ 
အလွမ္းေဝးၿပီး သယံဇာတမ်ားေသာေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ရေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္သန္႔ရွင္း 
ေသာေရမ်ား ရရွိႏုိင္မႈနည္းပါးသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ယာယီတဲေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ၾကရၿပီး 
ထိုသူမ်ားအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရရွိႏုိင္ပါ။ 
ထိုေနရာမ်ားသည္ ျပည့္တန္ဆာအလုပ္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအသုံးျပဳမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ၿပီး ကူးဆက္ေရာဂါ၊ အပူ 
ပုိင္းေဒသေရာဂါမ်ားႏွင့္ HIV ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းပိုမ်ားလာသည္။ ဒါ့အျပင္ ညစ္ညမ္းဓာတ္ျပဳေစေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖစ္ 
သည့္ ျပဒါးႏွင့္ဆိုင္ယာႏုိဒ္မ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္ကုစား၍မရသည့္အရာမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရး 
အက်ိဳးဆက္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ 

71 UNEP, ကမၻာတစ္ဝန္း ျပဒါးဆန္းစစ္မႈ၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ p. ii
72 WCS, ေရခ်ိဳ ဧရာဝတီလင္းပုိင္ဦးေရထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္အေျခအေန၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ စာမ်က္ႏွာ - ၂၂။
73 UNEP, ျပဒါးအသံုးျပဳမႈေလ်ာ့ခ်ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ - ၅၄။
74 May Zin Thaw and Jack Jenkins Hill, ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈ။ လက္ရွိ 

အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ား၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။  MCRB သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။
75 IIED, အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ျခင္း။ ၂ဝ၁၃။စာမ်က္မွာ ၇-၉
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အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရေသာ လူမ်ားျဖစ္လာသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္ကေလးငယ္မ်ားသည္ 
အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရၿပီး 
လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေယာက်္ားမ်ားက့ဲသို႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိပါ။ အေသး 
စားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းအလုပ္ၾကမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဓာတု 
ပစၥည္းမ်ားကုိင္တြယ္ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ျပဒါးသတၱဳစပ္ကို မီးဖိုအပြင့္တြင္ က်ိဳခ်က္ရၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ ၎တို႔၏ကေလးမ်ား 
အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အဆိပ္ရိွသည့္အေငြ႕မ်ားရွိသည့္ ေနရာတြင္အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ လုပ္ခအနည္းငယ္သာ 
ရရွိေသာ္လည္း ေယာက္်ားမ်ားနည္းတူလုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ား၊ ထို႔အျပင္ အိမ္တြင္းတာဝန္၊ ဝတၱရားမ်ားအတြက္ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ရမႈႏွင့္ျပည့္တန္ဆာအလုပ္မ်ား လုပ္ကုိင္ရျခင္း 
တုိ႔ျဖစ္သည္။ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ၾကသည့္ ေလာကတြင္ ကေလးအလုပ္ 
သမားမ်ား ခုိင္းေစျခင္းသည္ ပ်ံႏွံ႔ေနၿပီးျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO) ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 
ယင္းက့ဲသို႔ခုိင္းေစျခင္းသည္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္အဆိုးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အလြန္ဆိုးရြား 
ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။76 သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ခႏၶာ 
ကိုယ္ပင္ပန္းျခင္း၊ ေက်ာင္းမတက္ရသည့္အခ်ိန္မ်ား၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၏အနီးတြင္ရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံ 
တကာမူေဘာင္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း 
ကေလးလုပ္သားခန္႔အပ္ထားမႈသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အျခား 
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။77

အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အႀကီးစားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ၾကသည္။ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကိုင္သူအမ်ားစုသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိဘဲ 
လုပ္ကုိင္ေသာေၾကာင့္ ေျမအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ားမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳ
တူးေဖာ္ေရလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အထူး 
သျဖင့္ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ အႀကီးစားလုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ သယံဇာတ အမ်ိဳး 
အစားတစ္ခုအေပၚ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားရွိေနလွ်င္ ပဋိပကၡႏွင့္ ေရရွည္သေဘာမတုိက္ဆုိင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ 
ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အခ်င္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါက ရဲအေရးပိုင္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးမ်ား ၾကားဝင္ 
ေျဖရွင္းေပးရသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းမ်ားကို ေျမအသံုးခ်မႈ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်ထားေသာေ
နရာမ်ားတြင္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳရွာေဖြေရးလုပ္ကုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အလိုဆႏၵမပါဘဲ ေျပာင္း 
ေရႊ႕ၾကရၿပီး ၎တို႔၏အိမ္ယာႏွင့္ပုိင္ဆုိင္မႈရပုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားခံၾကရသည္။78 လက္လုပ္လက္စား
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေျမယာလိုင္စင္ရရွိရန္ လုပ္ကုိင္သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
မရွိပါက ယခုက့ဲသို႔ ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ေနပံုမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထံုး လုပ္နည္းဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား

SWIA ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားလုပ္ကိုင္သည့္ သတၱဳထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ၿပီး ေရႊကို 
အဓိကအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေရႊမူလသုိက္မ်ားႏွင့္ ပေလစာအနည္သိုက္မ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ေတြ႕ရွိရၿပီး ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္း 

76 ILO, သတၱဳတြင္းႏွင့္ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကေလးအလုပ္သမားခန္႔အပ္မႈ ဖယ္ရွားျခင္း၊ ၂ဝဝ၅။
77 IIED, အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ စိတ္ေခၚမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ျခင္း။ ၂ဝ၁၃။ စာမ်က္မွာ ၈
78 Ibid. စာမ်က္ႏွာ - ၈ - ၉။
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တုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္လည္း ေတြ႕ရွိရသည္။79 အေသးစားႏွင့္ 
လက္လုပ္လက္စား ခဲမျဖဴ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးထားေသာ သတၱဳတြင္းႏွင့္ 
၎တို႔၏ အနီးေနရာမ်ားတြင္ေလ့လာခ့ဲၿပီး အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားကို ထုိကုမၸဏီ 
မ်ားက ခြင့္ျပဳထားၿပီး ဤတူးေဖာ္မႈပံုစံမ်ိဳးကိုလည္း စီစဥ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထံုးေက်ာက္လက္ လုပ္လက္စား 
တူးေဖာ္မႈကိုလည္း MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအတြင္း  ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ တရားမဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 
မူေဘာင္အရ ၎တုိ႔ကို စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္လုိက္နာေစျခင္းသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့ 
သတၱဳတြင္းဥပေဒအတုိင္းျဖစ္သည္။80 လက္လုပ္လက္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ျပန္သြင္းရန္ ၎တို႔ 
ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အသံုးျပဳသည့္ကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ျမင္းေကာင္ေရကန္႔သတ္ထားေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားကို 
အဓိပၸာယ္ေဖာ္ညႊန္း၍ ဤျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈကို 
ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိႏုိင္ေရးကို စီမံထားပါသည္။81 ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္လုပ္လက္စား
ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ကိုင္လုိေသာသတၱဳကို သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔  
ေလ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာဥပေဒတြင္ သတၱဳတူးသူမ်ားမွ လက္လုပ္လက္စား၊ 
အေသးစားႏွင့္အလတ္စား ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကဖြဲ႔စည္း ထားေပးေသာ တုိင္း/ျပည္နယ္ လုပ္ကြ
က္စိစစ္ေရးႏွင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ထားေပးေရး အဖြ႔ဲသို႔ ေလ်ာက္ထားရမည္။82

လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ဥပေဒအရ (၁) ႏွစ္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အဆိုျပဳထားေသာ နည္း 
ဥပေဒမ်ား ၂ဝ၁၈ ပါ၊ နည္းဥပေဒ ၉၇ အရ83 ၊ လက္လုပ္လက္စား လုပ္ကြက္အရြယ္အစားမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း 
သတ္မွတ္ထားသည္။ 

 ေရႊႏွင့္အျခားအဖိုးတန္သတၱဳျဖစ္လွ်င္ (၁) ဧက (ေရႊလုပ္ကြက္အတြက္ (၁) အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ လုပ္ကြက္ 
တစ္ကြက္) 

 အျခားသတၱဳမ်ားျဖစ္လွ်င္ (၃) ဧက။
 စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္မ်ားျဖစ္လွ်င္ (၅) ဧက။

လက္လုပ္လက္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ တရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္ လက္ခံႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ဥပေဒသို႔မဟုတ္ 
အဆိုျပဳထားသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အေျခအေနမွန္ႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။ စက္တပ္ကိရိယာမ်ား 
အသံုးျပဳၿပီး ထိေရာက္စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းကိုလည္း အားမေပးထားပါ။ ဒါ့အျပင္ နည္းဥပေဒ ၉၇ (ခ) အရ လက္လုပ္ 
လက္စား သတၱဳတြင္းအားလံုးသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားကို လိုက္နာရမည္ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) (ဇယား ၄) တြင္ ဧက (၂ဝ) ထက္နည္းေသာ ေရႊတြင္း 
အားလံုးသည္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေရႊလက္လုပ္လက္စားခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ေနာက္ ဆက္တြဲ (၁) အားေျပာင္းလဲမႈမရွိလ်င္ IEE 
မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဆိုလုိသည္။ (လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ECD/MONREC တုိ႔မွ ၎အခ်က္ကို စဥ္းစားသံုး 
သပ္ဆဲဟု မွတ္ယူရပါသည္)။84 သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအဆင့္တြင္လည္း လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းမ်ား၏ 

79 May Zin Thaw and Jack Jenkins Hill, ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းႏ်င့္ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈ။ လက္ရွိ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ား၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။  MCRB သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။

80 ၈ဝ။ Valentis Resources, ၂ဝ၁၅ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ [ဘာသာျပန္] ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၇ ရက္။
81 May Zin Thaw and Jack Jenkins Hill, ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈ။ လက္ရွိအခက္အခဲ 

မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ား၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။  MCRB သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။
82 May Zin Thaw and Jack Jenkins Hill, ibid
83 အစိုးရအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳထားျပီး MONREC မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္ ၁၃/၂ဝ၁၈၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔၊ လႊတ္ေတာ္ 

သုိ႔ပို႔ထားသည္။ MCRB ၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။
84 လက္လုပ္လက္စားေရနံတူးေဖာ္သူမ်ား အတြက္ လက္ေတြ႕မက်ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ၂ဝ၁၇  ဥပေဒ  ၁၅/၂ဝ၁၇ ထည့္သြင္းထားသည္။ MCRB မွ 

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္း၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားေသာ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ ထိုေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို အသံုးမျပဳပဲ ဇြန္လႈိင္လ 
၂ဝ၁၇ တြင္မူလအတုိင္း ထြက္ရွိထားသည္။
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အေျခအေနမွန္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။ ထိုေၾကာင့္ လက္ လုပ္လက္စားမ်ားအတြက္ သီးျခားနည္းဥပေဒ ထုတ္ျပန္ရန္ 
လုိအပ္ေပးမည္။ 

ထို႔အျပင္ အေသးစား၊ အလတ္စား သို႔မဟုတ္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားက လက္လုပ္လက္စားမ်ား၏ခြင့္ျပဳမိန္႔ 
သက္တမ္းကုန္ခ်ိန္တြင္ ထိုေနရာမ်ားကိုလုပ္ကုိင္ရန္ စိတ္ဝင္စားပါက အဆိုျပဳခြင့္ရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို စီးပြားေရးအရဖယ္ထုတ္လုိက္ျခင္းသည္ ထိုသူမ်ားကို တရားမဝင္သစ္ ထုတ္ 
လုပ္မႈ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစပါသည္။85 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္လည္း ထိုက့ဲသို႔ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေနရာေပ်ာက္သြားေသာ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ဝင္လာေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ပဋိပကၡအခ်င္းျဖစ္ပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ျပင္ဆင္ထားေသာ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မပါပဲ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ ဒဏ္ေငြႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ 
အပါအဝင္ ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ထည့္သြင္းမိတ္ဆက္ထားပါသည္။ 

လက္လုပ္လက္စားတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ျပဒါးအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ခ်မွတ္ခံရမည့္ အျပစ္ဒဏ္ကိုလည္း စိုးရိမ္ရ 
သည္။ ျပဒါးသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအႏၲရာယ္မွ တာဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒအရ 
ကန္႔သက္ထားေသာ အရာဝတၳဳတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ရွိပါက ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္အထိ က်ခံရႏုိင္ပါသည္။ ထုိထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
မ်ားကို လုိက္နာမႈမရွိပါ။ ၎ျပဒါးကို သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အဆင္သင့္ ေစ်းသက္သာစြာ ရရွိ 
ႏုိင္ပါသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔မွ တရားမဝင္တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။86

လက္လုပ္လက္စားခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို ဥပေဒျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိဟု ယူဆရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ 
လက္လုပ္လက္စားခြင့္ျပဳမိန္႔အနည္းငယ္သာ ခြင့္ျပဳထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ (ဇယား - ၁ တြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န 
ဝါရီလ ၃၁ အထိ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပါင္း ၃၇ ခုထုတ္ေပးထားၿပီး အမ်ားစုမွာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးထဲတြင္ 
ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္)။ ငွားရမ္းခ၊ တရားမဝင္အခြန္မ်ားကို ေဒသခံျပည့္သူစစ္၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား
လကန္ကက္ုငိ္အဖြဲ႔မ်ားႏငွ့္အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားကိ ုေငြေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး လက္လပု္လကစ္ားမ်ားလုပ္ကိငု္ေသာ 
ေၾကာင့္ ၎သည္ သတၱဳတြင္းဥပေဒျပင္ပမွ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္
သူအမ်ားစုသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းကို အပိုဝင္ေငြအျဖစ္လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး အနည္းငယ္သာ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ အားနည္းပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ လက္လုပ္လက္စားတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိပဲ၊ မ်က္ကြယ္တြင္ တရားမဝင္လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ ဘ႑ာေငြ 
ေကာက္ခံရာတြင္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမႈအေျခအေနကို ရင္ဆုိင္၍ လုပ္ကုိင္ရၿပီး ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရလ်င္ ဆင္းရဲ 
တြင္းထဲသို႔ ပိုမိုက်ေရာက္ႏုိင္သည္။87 88 (အပုိင္း ၄ - က႑တစ္ခုလံုးအဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၾကည့္ပါ)။ 

(စ) သတၱဳက႑၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကြင္းဆက္မ်ား။

ယခု SWIA သည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းကြင္းဆက္ အစိတ္အပုိင္းအခ်ိဳ႕ကိုသာ အေလးထားေလ့လာထားပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ - ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ကနဦးဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္း။ MCRB ကြင္း ဆင္းေလ့လာမႈ 
မ်ားကို သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားျဖစ္သည့္ စမ္းသပ္တုိင္းတာေရး လုပ္ကုိင္ေနေသာေနရာမ်ား၊ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေနေသာ ေနရာမ်ား (တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္း)ႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ သြားေရာက္ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ယခုေလ့လာမႈတြင္ သတၱဳစုစည္းျခင္း၊ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိျခင္းသုို႔သြား
သည့္လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အျခားအပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သြင္း 
ကုန္၊ ပို႔ကုန္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းတဆင့္ခံလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

85 Images Asia and Pan Kachin Development Society, At What Price, ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၊ စာမ်က္ႏွာ - ၈။
86 MCRB ၏ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္ခ်က္မ်ား။ ၂ဝ၁၅။
87 May Zin Thaw and Jack Jenkins Hill, ibid
88 International Growth Centre, Natural Resources and Subnatitnal Governments in Myanmar ။ 2014, pg - 9
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အေၾကာင္း အရာမ်ားကိုမူ ထည့္သြင္းေလ့လာထားျခင္း မရွိပါ။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လုပ္ကုိင္ေနေသာစီမံကိန္းမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ အေသးစိတ္ တန္ဖိုးႏွင့္သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားကို အႀကီးစားလုပ္ငန္း တိုးတက္လာမႈမ်ားႏွင့္ 
ယွဥ္လ်င္ အလြန္ပင္ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား 
မပါဝင္ပါ။ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ စနစ္တက်လုပ္ကုိင္ေသာ စီးပြားေရးမ်ားမဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ 
ႏွံမႈက႑တြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာကြာဟခ်က္သည္ ႀကီးမားေသာအားနည္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
လည္ပတ္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ေျပာဆုိခ်က္အရ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားရရွိမႈမွာ ခက္ခဲပါသည္။  
ဥပမာျပည္တြင္းတြင္ လြန္တူးေဖာ္ေရးကန္ထရိုက္တာမ်ား အနည္းငယ္သာရွိသည္။ အသိအမွတ္ျပဳနမူနာဓာတ္ခြဲ 
ခန္းမ်ားလည္း (စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း လြန္နမူနာမ်ားကို စမ္းသပ္ရန္) ႏုိင္ငံအတြင္း မရွိပါ။ 
အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးအဆင့္တြင္ လြန္အူစာမ်ားစမ္းသပ္ရန္ အစိုးရပုိင္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳၾကသည္။89 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိအေသးစားတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမတည္ေငြႏွင့္အသံုးအေဆာင္ 
ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကို အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားေလာက္ အသံုးမျပဳၾကပါ။ ဥပမာ - စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးလြန္တူး  
ျခင္းႏွင့္နမူနာယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေသးစားသတၱဳလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ျပင္ပ 
နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးမျပဳၾကပါ။90 အေသးစားသတၱဳတူးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားသာ ရရွိႏုိင္ေသာ သာမန္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုသာ ဝယ္ယူအသံုးျပဳၾကသည္။ 
အလုပ္သမားမ်ားကို မည္သို႔ုလုပ္ေဆာင္ရမည္ကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္း၌သာ သင္တန္းပို႔ခ်ၿပီး လုပ္ကုိင္ေစသည္။ ဤ 
ကဲ့သို႔လုပ္ကုိင္မႈမ်ားသည္ စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ားတြင္ အလုပ္တြင္က်ယ္မႈျပႆနာ၊ လြန္ 
တူးျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ရွိေစသည့္ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
အတြက္ ေျမတူးစက္၊ ႀကိတ္ခြဲစက္၊ အမႈန္ႀကိတ္စက္ အပါအဝင္ ဆင့္တက္သန္႔စင္ရန္ အသံုးျပဳမည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ လုိင္စင္မ့ဲယမ္းမႈန္႔မ်ားစသည္တို႔ကို တ႐ုတ္ျပည္မွ တင္သြင္းၾကသည္။ SWIA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ 
အရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈမရွိသည္မ်ားကို ၾကားခ့ဲရသည္။91

89 MCRB ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား။ ၂ဝ၁၅။
90 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
91 MCRB ေတြ႕ဆံုးေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၅။


