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ဥပေဒေရးရာႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ 

မူေဘာင္မ်ား
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အပုိင္း (၃) 

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ား

ဤအပုိင္းတြင္ - 
(က)  အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူေဘာင္ 

• သတၱဳတြင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္
• သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန
• တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑
• လႊတ္ေတာ္၏အခန္းက႑

(ခ) ျမန္မာႏုိင္ငံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား 
• ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ (၂ဝ၁၅)၊ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ (၂ဝ၁၈) ႏွင့္ထုတ္ လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝ 

စာခ်ဳပ္မ်ား။
• လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္ရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ
• တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ (၂ဝ၁၅)
• အမ်ိဳးသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း (၂ဝ၁၅)
• ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းမ်ား 
• ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ

(ဂ)  ႏုိင္ငံတကာ မူေဘာင္မ်ား 
• သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ 

ေရး(EITI) 
• International Council on Mining and Metals (ICMM) ၏ရည္ရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူေဘာင္
• ဆႏၵအေလ်ာက္ေလးစားလုိက္နာႏုိင္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအေျခခံမူမ်ား(VPSHR)
• တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ သတၱဳ၊ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ဓာတုပစၥည္းမ်ား သြင္းယူသူႏွင့္ တင္ပို႔ 

သူမ်ားအဖြဲ႔အစည္း (CCCMC) ၊ ျပည္ပသတၱဳတြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ လူမႈေရးတာဝန္ ဝတၱရားဆိုင္ရာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။ 

• ပဋိပကၡႏွင့္အႏၲရာယ္ရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဓာတ္သတၱဳဆိုင္ရာ Supply Chain မ်ား 
အတြက္ OECD ၏ Due Diligence လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။

• ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ားအတြက္ EU ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား။

ေအာက္ပါအပိုင္းမ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းက႑ရိွ လူ႔အခြင့္အေရးအား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာမူေဘာင္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဤျပႆနာမ်ားသည္ ပဋိပကၡ 
မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို မည္သူကထိန္းခ်ဳပ္မည္၊ ဖက္ဒရယ္မူကို မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္မည္ 
စသည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေနသည္။ Natural Resources Governance Institute (NRGI)92၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 

92 သဘာဝသယံဇာတ ဖက္ဒရယ္မူ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မ်ား (NRGI) ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ။
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ဇန္နဝါရီလထုတ္ သဘာဝသယံဇာတ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္အာဏာႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားခြဲေဝမႈအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား၊ ညွႈိႏုိင္း ေဆြးေႏြးရန္ ကိစၥရပ္မ်ားစသည္တို႔ကို 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္း၊ သတၱဳတြင္း cadaster93၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ 
ေငြေၾကးမူေဘာင္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြေကာက္ခံျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း 
ရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ေဒသဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစား သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း 
တုိ႔ပါဝင္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသမ်ားမွ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ 
အလားတူ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ႏွင့္ေရာေႏွာ၍ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းေသာစနစ္မ်ားကို သာဓကမ်ား 
အျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

(က)  အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူေဘာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ သတၱဳတြင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မူဝါဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာမူေဘာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၇) တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံ၏အမ်ိဳးသား 
နယ္နမိတ္အတြင္းရွိ ေျမႏွင့္ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ ပစၥည္းအားလံုး 
၏ ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကဲႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။94 မူရင္းပုိင္ဆုိင္မႈကို တုိင္း/ျပည္နယ္ 
မ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ခြဲေဝထားျခင္းမရွိပါ။ 
သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၅ မွစ၍ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္အခေကာက္ခံႏုိင္ခြင့္ အာဏာ 
ႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈအခ်ိဳ႕ကိုေတာ့  ခြဲေဝေပးထားၿပီး ၎အခြင့္အာဏာကို ၄၅/၂ဝ၁၅-ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ 
သည့္ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ဇူလိုင္တြင္ အတည္ျပဳသည္)။95 အထူးသျဖင့္ ဇယား (၂)  
(ဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ပါရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေဝျခင္း)ႏွင့္ ဇယား (၅) (အခြန္အခေကာက္ခံခြင့္ ခြဲေဝျခင္း)တုိ႔ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

သတၱဳတြင္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဇာယား (၂) ပုဒ္မ ၄ (ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲခြင့္ခြဲေဝျခင္း) တြင္ တုိင္း/ျပည္နယ္သည္ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ 
ဥပေဒႏွင့္အညီ (ဆ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ သတၱဳအေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္ 
လက္စားလုပ္ငန္း၊ (ဇ) သတၱဳတြင္းလုပ္သမားေဘးကင္းေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ 
တည္ေဆာက္ေရး၊ (စ်) ေက်ာက္မ်က္ရတနာအေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ငန္း၊ (ဋ) ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား၊ 
သဘာဝအပင္မ်ားႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ကို စီမံ 
ခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည္။ ဥပေဒ ၄၅/၂ဝ၁၅ အရ ဇယား (၂) ပုဒ္မ ၄ တြင္ အပိုဒ္ (စ) တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
သဘာဝသယံဇာတထုတ္လုပ္မႈအခ်ိဳးအစား (sic) ကို (မူရင္းျမန္မာဘာသာတြင္ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းမႈ မရွိပါ) ထပ္ 
ျဖည့္ထားသည္။  ဇယား (၅) တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား သတၱဳတြင္းမွရရွိမည့္ အခြန္အခမ်ားကို ေကာက္ 
ယူခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ားကို 
ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စည္းၾကပ္ရန္တုိ႔ကို ျပင္ဆင္ထားသည္။ 

93 ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ Cadaster ဟူသည့္စကားရပ္မရွိပါ။ (ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၄င္းကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ကြက္ေလ်ာက္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေျမပံုဆြဲျခင္း၊ သယံဇာတနယ္ေျမမ်ား ကန္႔သတ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးရည္ညႊန္အဓိပါယ္ေဖာ္သည္။ ျမန္မာ့ 
သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ ထိုအေတြ႕အေခၚကို ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ

94 ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ။
95 ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ၄၅/၂ဝ၁၅ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ) ။
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လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဤက့ဲသို႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားတုိးျမွင့္အပ္ႏွင္းထားမႈကို မည္မွ်အသံုးခ်ၿပီးသည္ကုိမူ ရွင္းလင္း 
စြာမသိရွိရပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို အပ္ႏွင္းေပး 
ရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဥပေဒမ်ား လုိအပ္သည္ မလုိအပ္သည္ကိုမူ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 
ထားေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ရန္) အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုိင္စင္မ်ား 
ထုတ္ေပးခြင့္အခ်ိဳ႕ကို ထည့္သြင္းထားသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သတၱဳသယံဇာတအတြက္ သီးသန္႔မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ ဤက႑၏ဦးစားေပးဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို 
အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ထားသည့္ မူေဘာင္မ်ားလည္း မရွိေသးပါ။ (အပုိင္း ၄၊ က႑အဆင့္ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ အၾကံ 
ျပဳခ်က္မ်ား)။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလႈိင္လတြင္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရန္ အဆိုျပဳခံထားရေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္။ (ႏုိင္ငံတကာ 
မူေဘာင္မ်ား - ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ MONREC သည္ EITI ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူလက္လွမ္းမီစြာရရွိႏိုင္ရန္ သတၱဳတြင္း cadaster ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳလိုင္စင္ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့သည္။96 ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဤက႑တြင္ 
Public-Private Partnerships (PPP) ကို ပိုမိုအားေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေၾကညာခ့ဲၿပီး သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမွလည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဘူမိေဗဒႏွင့္ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတမ်ားကို ရွာေဖြတုိင္းတာျခင္းႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ 
ရြက္ႏုိင္ရန္ အေရွ႕အာရွႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဘူမိသိပၸံအစီ အစဥ္မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဂ်ပန္ 
ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါ
သည္။97

ယခင္အစိုးရအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးတို႔ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ႀကိဳး 
ပမ္းခ့ဲၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိ 
ခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခ့ဲသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
(NLD) အစိုးရလက္ထက္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေပါင္းစည္းကာ သတၱဳတြင္း
က႑၏ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ညႊန္းၾကားထားပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ မူဝါဒမ်ားကို 
အစားထိုးမည့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမူဝါဒ မွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္လာမည္ 
ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရသည္ ၎တုိ႔၏စီပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို အျပည့္အစံု ေျပာဆိုထားျခင္း 
မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္အရ ထုတ္ျပန္ေသာ MIC ၏ 
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၃/၂ဝ၁၇ တြင္ အခြန္ဝင္ေငြအက်ိဳးအတြက္ ဦးစားေပးက႑မ်ားသတ္မွတ္ထားရာ 
သတၱဳတြင္းက႑ပါဝင္လာမႈ မရွိခ့ဲပါ။98 အစိုးရအသစ္အေနျဖင့္ ဤက႑ကို အားေပးလုပ္ကိုင္ေစရန္ သတိျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ သတၱဳလုိင္စင္သစ္မ်ားဆုိင္းင့ံထားခ့ဲသည္ကို ျမင္ေတြ႔ခ့ဲရၿပီး 
(ဇယား ၁ ကိုၾကည့္ရန္)၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားမွ လုိင္စင္အသစ္မ်ားထုတ္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ 
လုိင္စင္ေဟာင္းမ်ား သက္တမ္းတိုးေပးရန္ စိတ္ဆႏၵမရွိသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အလားတူသတိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ေနသည္ကုိ သိရွိႏုိင္သည္။ 

96 ျမန္မာႏုိင္ငံဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ရက္ (၁ဝဝ) အစီအစဥ္မ်ား။ Berwin Leighton Paisner။ ေမ ၂ဝ၁၆
97 Ibid
98 ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ - ၁၃/၂ဝ၁၇ ၊ ဦးစားေပးထားသည့္ က႑မ်ားအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားမႈ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္။
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သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတၱဳတြင္းက႑ကို MONREC ရွိ ဦးစီးဌာန (၂) ခုႏွင့္သတ္မွတ္ထားေသာသတၱဳအမ်ိဳးအစား အလိုက္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း (၄) ခုတို႔က ႀကီးၾကပ္၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံ သတင္းပုိ႔လုပ္ေဆာင္ရသည္။ (ဇယားကြက္ ၅ ကုိ ၾကည့္ရန္)။

SWIA အေနျဖင့္ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ေစ်းကြက္ရွားေဖြေရးကို္ ႀကီးၾကပ္သည့္ အဓိကသက္ဆုိင္ေသာ 
အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း (ME-2) ကို အဓိကထား ေလ့လာထားသည္။ ME-2 သည္ အမ်ားအားျဖင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ ႐ံုးမ်ားထားရွိၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ျပည္နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ 
သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝေသာ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္  မိမိတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ားအတြက္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ ႐ံုးမ်ားထားရိွထားပါသည္။ ထံုးေက်ာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ၎မွာ တတိယသတၱဳထုတ္ကုန္ အမ်ိဳး 
အစားအျဖစ္ SWIA တြင္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ေလ့လာခ့ဲၿပီး ထံုးေက်ာက္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ စက္မႈကုန္ 
ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ျဒပ္ေပါင္းကို ကိုင္တြယ္ေသာ အမွတ္ (၃) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက စီမံခ့ဲသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ 
အမွတ္ (၃) သတၱဳတြင္းမွ စီမံခန္႔ခြဲခ့ဲေသာ ဓာတ္သတၱဳထုတ္ကုန္မ်ားကို အျခားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေအာက္တြင္ 
ထည့္သြင္းခ့ဲၿပီး ထုံးေက်ာက္သည္ ယခုအခါတြင္ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း (ME-1) ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိခ့ဲ 
ပါသည္။ 

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ ခဲ၊ ခေနာက္စိမ္း၊ သြပ္ႏွင့္အျခားသတၱဳ႐ုိင္းမ်ားကို တူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္ 
လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဖာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း (ME-1) ေအာက္တြင္ 
တာဝန္ေပးအပ္ႏွင္းခ့ဲသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ မည့္သည့္ သတၱဳ 
ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္း တစ္ခုစီ၏ေအာက္တြင္ ရွိသည္ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ 

 ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန (DGSE) သည္ သတၱဳတြင္းဖြ႔ံၿဖိဳးလာေရးအတြက္ 
အဆင့္မ်ားျဖစ္ေသာ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းအဆင့္မ်ားအတြက္ လုိင္စင္မ်ားထုတ္ 
ေပးၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႐ံုး (၃) ခု ထားရွိပါသည္။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ 
သာ ျပဳလုပ္ပါ သည္။99

 သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန (DoM) သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးပါသည္။ ထိုဌာနအေနျဖင့္ 
ဤက႑၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမင့္မားလာေရးႏွင့္ သတၱဳတြင္းေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းမႈရွိေစရန္ စည္းကမ္းမ်ားကို 
ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ သတၱဳတြင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာေစျခင္းတုိ႔ကိုလည္း 
လုပ္ေဆာင္ရပါ သည္။100 ၎တြင္ ဌာနခြဲ (၅) ခုရွိပါသည္။ 

 စစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ
 ဓာတ္သတၱဳထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနခြဲ
 ဆား လုပ္ငန္းဌာနခြဲ
 စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန
 ဓာတ္သတၱဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ (လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးၿပီး ဓာတ္သတၱဳအခြန္မ်ား ေကာက္ေပးရသည္။)

 ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း (၄) ခုအနက္မွ တစ္ခုစီသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတၱဳထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ေရး 
ႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတုိ႔ကို တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရသည္။ ၎တုိ႔သည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ႀကီးၾကပ္ေရးကို 
လည္း လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ဥပမာ - ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (MGE) သည္ 
ဥပေဒလုိက္နာေရး၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေရးႏွင့္ လုိင္စင္ခ်ထားေပးေရးတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲရပါသည္။101

99 International Growth Centre, Natural Resources and Subnational Governments in Myanmar,2014
100 MEITI ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမ EITI အစီရင္ခံစာ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ။
101 NRGI - ေရႊရည္စိမ္ ဂိတ္ေစာင့္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ။
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SWIA အေနျဖင့္ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွားေဖြေရးကို္ ႀကီးၾကပ္သည့္ အဓိကသက္ဆုိင္ေသာ 
အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းကို အဓိကထား ေလ့လာထားသည္။ အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းသည္ အမ်ားအား 
ျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ ႐ံုးမ်ားထားရွိၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
ေတြ႔ရသည္။ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝေသာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ား 
အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ ႐ံုးမ်ားထားရွိထားပါသည္။102 ထံုးေက်ာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ၎မွာ တတိယသတၱဳ 
ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစားအျဖစ္ SWIA တြင္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ေလ့လာခ့ဲၿပီး ထံုးေက်ာက္ကို ၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္အထိ စက္မႈကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ျဒပ္ေပါင္းကို ကုိင္တြယ္ေသာ အမွတ္ (၃) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက စီမံခ့ဲ 
သည္။103  ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ အမွတ္ (၃) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ စီမံခန္႔ခြဲခ့ဲေသာ ဓာတ္သတၱဳထုတ္ကုန္မ်ားကို အျခား
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေအာက္တြင္ထည့္သြင္းခ့ဲၿပီး ထုံးေက်ာက္သည္ ယခုအခါတြင္ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 
(ME-1) ေအာက္သို႔ေရာက္ရွိခ့ဲပါသည္။104 ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ ခဲ၊ ခေနာက္စိမ္း၊ သြပ္ႏွင့္အျခား 
သတၱဳ႐ုိင္းမ်ားကို တူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဖာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္း (ME-1) ေအာက္တြင္ တာဝန္ေပးအပ္ႏွင္းခ့ဲသည္။105 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့ 
သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ မည့္သည့္သတၱဳထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္း တစ္ခုစီ၏ေအာက္တြင္ ရွိသည္ကုိ 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။106

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၅။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) ႏွင့္ ၎တုိ႔၏တာဝန္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
(SOE) 

အပ္ႏွင္းထားသည့္ တာဝန္မ်ား

အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္း ( ME-1) 

ခေနာက္စိမ္း၊ ခဲ၊ သြပ္၊ ေငြ၊ သံ၊ နီကယ္ႏွင့္ေၾကးနီ သတၱဳ႐ုိင္းမ်ားတူးေဖာ္ျခင္း၊ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္တာဝန္ရွိသည္။ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းမွစ၍ အမွတ္ (၃)ႏွင့္ အမွတ္ (၁)ေပါင္းစည္းလုိက္ေသာ 
ေၾကာင့္ ယခုအခါ အမွတ္(၁)သည္ ထံုးေက်ာက္ ထုတ္ကုန္အတြက္လည္း တာဝန္ 
ရွိသည္။

အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္း (ME-2) 

ေရႊ၊ ပလက္တီနမ္၊ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ မိုလစ္ဒီနမ္၊ ႏိုင္အိုဘီယမ္ (Niobium)၊ 
ကိုလံဘီယံ (columbium) ၊ အေလးစီးတြင္းထြက္ (Heavy Mineral) မ်ားႏွင့္ ေရႊ 
သတၱဳ ႐ုိင္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္  ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
တာဝန္ရွိသည္။ 

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
ေရာင္းဝယ္ေရး (MGE) 

အဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး၊ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ 
ေရးမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး လုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္အတြက္လည္း တာဝန္ရွိသည္။ 

ျမန္မာ့ပုလဲ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ 
ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း 
(MPE) 

ကမာေကာင္မ်ား သားေဖာက္ေမြးျမဴးေရးႏွင့္ ပုလဲထုတ္လုပ္ေရး။ 

102 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
103 Adam Smith International၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒစိုးမုိးေရးဆန္းစစ္ျခင္း။ ၂ဝ၁၅ 

ခုႏွစ္ ေမလ၊ စာမ်က္ႏွာ - ၁၉။
104 MCRB ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။ ရန္ကုန္ SWIA အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ။
105 Adam Smith International၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အဖြဲ႔အစည္း ဆုိင္ရာႏွင့္စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒစိုးမုိးေရး ဆန္းစစ္ျခင္း။ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ၊ စာမ်က္ႏွာ - ၁၉။
106 Valentis Resources ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒ ဘာသာျပန္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္။
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၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ သက္ဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ဦးတည္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ၎တြင္ စမ္းသပ္ 
တုိင္းတာျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပုလဲ၊ သတၱဳမ်ားႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳမ်ားတင္ပို႔ 
ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။107 ပုဂၢလိကလုပ္ကုိင္လိုသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွလည္း အစိုးရႏွင့္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ 
ၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရန္ သေဘာတူစာ 
ခ်ဳပ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္။ ဤက့ဲသို႔ေသာ္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား 
ကို ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝသည့္ စနစ္ကုိအေျခခံၿပီး လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ပုဂၢလိကလုပ္ကုိင္လိုသူမ်ားသည္ က်သင့္ 
သည့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြကို တာဝန္ယူရၿပီးထုတ္လုပ္မႈကို သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ 
ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္ (PSC) ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း ေပးသြင္းရသည္။108 ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ 
ခြဲေဝျခင္းႏွင့္ အခြန္အခမ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳအခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ရာတြင္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေပၚမူတည္၍ ကြဲျပား 
ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမွျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမွျဖစ္ေစ  ဓာတ္သတၱဳကိုလုပ္ကုိင္လ်င္ ပံုမွန္ခြဲေဝသည့္ 
အခ်ိဳးမွာ ၇ဝ/၃ဝ၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမွ (၇ဝ)ႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း (SOE) မွ (၃ဝ) အသီးသီးခြဲ ေဝၾကသည္။109 
အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခုအခါ သတၱဳတြင္းအားလံုးကို ပုဂၢလိက သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက 
ဖက္စပ္ပူးေပါင္းလည္ပတ္ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SOE) အေနျဖင့္ သီးသန္႔လည္ပတ္ျခင္းမရွိပါ။110

ျမန္မာႏုိင္ငံဓာတ္သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ Cadaster စနစ္ဆုိင္ရာဒီဇုိင္းအတြက္ အႀကိဳဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံ
စာတြင1္11 သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ရွိအဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ စုဖြဲ႔မႈမွာ 
အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး ေဘးကင္း၍ ေရရွည္အက်ိဳးရွိေစမည့္ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကီးၾကပ္မႈ 
အားနည္းျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနကို ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈရွိေစပါသည္။ 
ဓာတ္သတၱဳဆုိင္ရာ လုိင္စင္မ်ားခ်ထားေပးရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ပုိင္ခြင့္လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ 
မရွိေသးပါ။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ကုိင္ခြင့္ထုတ္ေပးရန္ မိမိကုိယ္က်ိဳးႏွင့္ ဝိေရာဓိျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး ရည္ 
ရြယ္ခ်က္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ဘက္လုိက္မႈမရွိပဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတုိ႔ကို ထိခုိက္ေစပါသည္။ ယခု 
သံုးသပ္ခ်က္သည္ သတၱဳက႑တစ္ခုလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ္လည္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑ကို အထူးသျဖင့္ 
ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ MGE ၏ စီးပြားေရးဝိေရာဓိႏွင့္တာဝန္မ်ားသည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္စည္းမ်ဥ္းႀကီးၾကပ္ 
ေရးတာဝန္မ်ားႏွင့္ ေရာယွက္ေနပါသည္။ 

ဤျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ Cadaster အထူးကြ်မ္းက်င္သူ၏ အႀကိဳဆန္းစစ္မႈအၾကံေပးခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိ 
MONREC ဖြဲ႔စည္းမႈကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေလ်ာက္လႊာမ်ားလက္ခံျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ တရားဝင္မႈရွိမရွိ အတည္ 
ျပဳျခင္း၊ ထပ္ေနေသာလုပ္ကြက္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္ ဆန္းစစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ 
ေပးေသာအာဏာပုိင္အဖြဲ႕သို႔အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း (သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ လႊဲေျပာင္း 
ျခင္း၊ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ သက္တမ္းကုန္ျခင္း) စသည့္တာဝန္မ်ားကိုသာ လုပ္ကုိင္မည့္ Mineral Rights Cadaster 
အမည္ျဖင့္ ဌာနအသစ္တစ္ခုဖန္တီးရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ လုိင္စင္ထုတ္ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ျဖစ္သည့္ ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ 
ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းတုိ႔၏ ပါဝင္မႈကို ဖယ္ရွားၿပီး အဖြဲ႕ အသစ္ျဖစ္သည့္ Mineral Rights Cadaster ဌာန 
သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။ ဓာတ္သတၱဳခြင့္ျပဳမိန္႔တစ္ခုစီ အတြက္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ တူး 

107 ၁၉၈၉ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒ ၊ အခန္း (၂) အပိုဒ္ ၁ (၄)ႏွင့္ (၈)။
108 MEITI ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမ EITI အစီရင္ခံစာ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ။
109 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ MCRB ကိုးကားေလ့လာခ်က္မ်ားမွ သတၱဳက႑တြင္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခဲြေဝသည့္စာခ်ဳပ္မ်ား၊၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 

ၾသဂုတ္လ။
110 MCRB ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
111 စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္းၾကီးဌာန သို႔အပ္ႏွင္းခဲ့ေသာ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိင္ဝင္ဘာလ ၊ Enrique Ortega  စာခ်ဳပ္အမွတ္ - MEITI –CS 003/2017၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 

ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲသည့ ္အစီရင္ခံစာ။ MCRB file တြင္ မိတၱဴသိမ္းထားသည္။
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ေဖာ္ျခင္းခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားအပါအဝင္ ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအား တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္သည့္ Mineral Rights 
Cadaster ဌာန ေအာက္တြင္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

တုိင္းနွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑

အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားတူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳမႈ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁ဝ) အရ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား တူး 
ေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားထုတ္ေပးျခင္းကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားသို႔ အာဏာအပ္ႏွင္းလႊဲအပ္ 
ထားပါသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ 
အဆင့္ လုပ္ကြက္စိစစ္ေရးႏွင့္ခြင့္ျပဳမိန္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕ကို မိတ္ဆက္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၎အဖြဲ႔မ်ားသည္ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုစီစစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရၿပီးလ်င္ ဓာတ္ 
သတၱဳရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္းမ်ား၊ အေသးစား သို႔မဟုတ္ လက္လုပ္ 
လက္စားထုတ္လုပ္မႈ၊ ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသ 
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤက့ဲသို႔အဖြဲ႕အား ဖြ႔ဲစည္းၿပီးစီးျခင္း ရွိမရွိကုိေတာ့ 
ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင္ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန (DGSE)/ သတၱဳတြင္းဦးစီဌာနတုိ႔အေနျဖင့္ 
နယ္႐ံုးခြဲမ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေရွ႕/ေျမာက္)တုိ႔အပါအဝင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ 
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ ထိုရံုးမ်ားသည္ တုိင္း/ျပည္နယ္ 
လုပ္ကြက္စီစစ္ခ်ထားေပးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္းမႈအတြက္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။112

လက္ရွိလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ အေသးစားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုိင္စင္ကို MONREC ၏ သတၱဳ 
တြင္းဦးစီးဌာမွ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတုိ႔ေလွ်ာက္လိုေသာ လုပ္ကြက္ရွိသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္ 
နယ္အစိုးရမ်ားသို႔လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ေလ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ဒုတိယနည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ 
မထုတ္ေပးမီ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနသည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ အစိုးရမ်ား၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္၊ 
သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊  ေျမစားရင္းဦးစီးဌာန၊သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ေက်းရြာအုပ္   
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏုိင္သည့္  ေက်းရြာေနသူမ်ားမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားရယူရန္ လုိအပ္ပါ 
သည္။113 MCRB မွ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ အခ်ိဳ႕ေသာတုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္မွ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူအား ေဒသခံျပည္သူမ်ားသေဘာတူညီသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရယူခုိင္းသည္ကို 
ေတြ႕ရိွရသည္။ အမ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္ 
သက္ဆုိင္ရာ ေက်းရြာေနသူ(၁ဝ)ဦး၏ လက္မွတ္ကုိရယူျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား 
တြင္ လက္မွတ္ရရွိရန္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏ CSR  ေငြစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ 

အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားတူးေဖာ္ေရး ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြ 
အေနျဖင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္စိစစ္ျခင္းႏွင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ထားေပးေရအဖြဲ႕မွာ လုပ္ကြက္ခြင့္မျပဳမီ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည့္စံုသည့္အတြက္ တုိင္း/ျပည္နယ္ 
အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွထုတ္ေပးထားေသာ update ျဖစ္သည့္ လုပ္ကြက္ခြင့္ျပဳမိန္႔စားရင္းမ်ား မရွိပါ။ 
(ဥပမာ - ျပည္စုံေသာ Cadaster)။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ေနာင္တြင္ အႀကီးစားႏွင့္ အေသးစား/လက္လုပ္ 
လက္စား ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအၾကား လုပ္ကြက္ထပ္သည့္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပဋိပကၡျဖစ္လာႏုိင္သည္။ 

112 MCRB သုိ႔ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမွ ဆက္သြယ္လာျခင္း၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ။
113 Ibid
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အႀကီးစားႏွင့္အလတ္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ 
အခန္းက႑

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသည္ အႀကီးစား/အလတ္စားသတၱဳ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
ေနျပည္ေတာ္၏ ရည္ညႊန္းခ်က္မရိွပဲ ခြင့္ျပဳေပးရန္ တရားဝင္ အခြင့္အာဏာမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္
နယ္အစိုးရမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ သက္ဆုိင္သည့္ ေဒသခံပတ္သ
က္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအားလံုးသည္ အေရးႀကီးၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေန 
သူမ်ားပါဝင္ရန္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ိဳးတြင္ အသစ္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနမႈမွာ အေစာဆံုးအဆင့္မ်ားျဖစ္သည့္ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးအဆင့္
မ်ားတြင္ပင္လွ်င္ သတၱဳကုမၸဏီမ်ားသည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္စာကို 
ေတာင္းခံရယူၾကရသည္။ ဤက့ဲသို႔လုပ္ေဆာင္သည့္အဆင့္မ်ားကို သတၱဳတြင္းဥပေဒ၌ေသာ္လည္းေကာင္း သတၱဳ 
တြင္းနည္းဥပေဒ မူၾကမ္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ မည္သည့္ေနရာမွ ညႊန္ၾကားထား 
သည္ကိုမူ ရွင္းလင္းစြာမသိရွိရပါ။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအေနျဖင့္လည္း ခြင့္ျပဳစာကုိမထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိပိတ္ပင္ရန္ တရားဝင္အာဏာရွိသလား၊ မရွိဘူးဆုိသည္မွာလည္း ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။114 သေဘာမွတ္ခ်က္ရ 
ယူရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိရပါ။ ေဒသတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္အတူတူ 
ခ်င္းမွာေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကြာျခားမႈၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႀကီးၾကပ္မႈ မရွင္း 
လင္းျခင္းသည္ အကတိလိုက္စားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဓိကစိုးရိမ္ရမည့္အခ်က္မ်ား 
ျဖစ္လာသည္။ 

ပံု (၁) တြင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခုမွ တစ္ေပါင္းတည္းလုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အဆင့္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။ (ရွာေဖြျခင္းမွ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းအထိ)။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယခုအဆင့္တြင္ စမ္းသပ္တုိင္းတာေရး
လုပ္ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားအတြက္ ရွာေဖြေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဧရိယာက်ယ္သည့္ေနရာ 
တြင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔လုိအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအဆင့္အတြက္ ကုမၸဏီမွလုိက္နာရမည့္ ရႈပ္ေထြး 
ေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိေရးအဆင့္မ်ားမွာ ေျမရွင္မ်ားထံမွခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း/ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ 
အတြက္ ေျမအမ်ိဳးမ်ိဳးအသံုးခ်ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ဌာနမ်ားမွ လုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
(အပုိင္း ၅.၃ - ေျမယာကို ၾကည့္ပါ)။ 

ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလ်ာက္ထားရာတြင္ အဆင့္တခုစီအတြက္(တုိင္း/ျပည္နယ္၊ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်းရြာ) လုိအပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ 
ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ တာဝန္ခံအရာရွိမ်ား အေလးထားသည့္ကိစၥေပၚမူတည္၍ သင့္သလုိေဆာင္ရြက္သည္ 
ကိုေတြ႕ရသည္။ ေလွ်ာက္ထားမႈအားလံုးသည္ ယခုသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အတြက္ လုိအပ္သည္ထက္ပိုေပး 
ေဆာင္ေနရသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ခုတြင္ ‘ထုတ္လုပ္မႈအေပၚအခြန္’ ကို မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 
တြင္မွ ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း စာျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ရံုးကိုေပးေဆာင္ေစပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္၊ ေက်းရြာအလိုက္ သစ္ပင္မ်ား၏လံုးပတ္ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အေရ 
အတြက္မ်ားကို ေကာက္ယူခုိင္းေစပါသည္။115 ထုိကဲ့သုိ႔ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအတြက္မူ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုမၸဏီ 
လူအတြက္ေကာ၊ အစုိးရအတြက္ေကာ ကုန္က်စရိတ္ရမ်ားခံရသည့္အျပင္ လုိက္လံေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ေတာင္းဆုိမႈ
အတြက္ ‘လက္ဖက္ရည္ဖိုး’ မ်ားလည္း ေပးရပါသည္။

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၏ ရွာေဖြေရးႏွင့္စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးအဆင့္မ်ားတြင္ ႀကီးမားသည့္ ဧရိယာကိုေလ်ာ့ခ်ၿပီး 
၎ထက္ေသးငယ္သည့္ ပစ္မွတ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ေနရာမ်ားဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္း 

114 သဘာဝသယံဇာတ ဖယ္ဒရယ္စနစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရန္။ NRGI ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထုတ္ လူမ်ိဳးစုမ်ား
အတြက္ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တစ္ခု ေအာက္တြင္ မည္သို႔စီစဥ္မည္ကို သံုးသပ္ခ်က္။

115 MCRB SWIA အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေတြ႕ဆံုးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
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မ်ားပါဝင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုအဆင့္တစ္ခုစီအတြက္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အခ်ိဳးက်ျဖစ္ရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။ ရွာေဖြေရးလုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ 
သတၱဳတြင္းတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ဝ.ဝဝ၁ သို႔မဟုတ္ ၎ထက္နည္းေသာ အလားအလာမ်ားသာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ယခုအဆင့္တြင္ က်ယ္ဝန္းေသာဧရိယာႀကီးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းသည္ လုပ္ေဆာင္ 
မည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခ်ိဳးမက်ပါ။ ေလ့လာသည့္ေနရာသည္ က်ဥ္းသြားၿပီး သယံဇာတသုိက္တည္ေနရာကို ပိုမိုသိရွိခ်ိန္၊ 
ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာခ်ိန္တြင္ ယခုက့ဲသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ပိုမို 
သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕ အထူးသျဖင့္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ 
ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဤက႑ကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာၾကၿပီး အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားသည္ အတိတ္မွဆိုးရြားေသာထိခုိက္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကို ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လႈိင္လတြင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ပတ္ဝန္းက်င္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိပဲ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားရွိေသာ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္း 
(၂) ခုကုိ ရပ္ဆုိင္းခ့ဲသည္။116 တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ သတၱဳတြင္းမ်ား၏ ပတ္ဝန္း 
က်င္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိလ်င္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ားကို သက္တမ္းတုိးျခင္း သို႔မဟုတ္ လုိင္စင္အသစ္ 
ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ပ့ံပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္မဟုတ္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။117 တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 
သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနဦးေဆာင္သည့္ သတၱဳတြင္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထား 
ၿပီးျဖစ္သည္။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒမရွိေသးပါ။ 
၎မူဝါဒကို က်င့္သံုးမည္ဆုိလ်င္ တုိင္း/ျပည္နယ္ရွိေဒသခံမ်ားမွ သတၱဳတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလက္ခံျခင္းႏွင့္ 
မက္လံုး သို႔မဟုတ္ တုိင္း/ျပည္နယ္အေနျဖင့္ no-go ဧရိယာမ်ား ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ တြင္းထြက္သယံဇာတ 
မဟာဗ်ဴဟာအား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

116 ျမန္မာတုိင္း(မ္) အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းရွိ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္း (၂) ခုရပ္ဆုိင္းျခင္း။၂ဝ၁၆၊ ဇြန္လႈိင္လ ၂၁။
117 ျမန္မာတုိင္း(မ္) ၊ တနသၤာရီတုိင္းတြင္ သတၱဳတြင္း ႀကီးၾကပ္မႈကုိ ပိုမိုၾကပ္မတ္။ ၂ဝ၁၆၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇။
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3: LEGAL AND POLICY FRAMEWORK 
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ပံု - ၁။ ကုမၸဏီမ်ား၏ တစ္ေပါင္းတည္းလုိင္စင္ေလ်ာက္ထားျခင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ား
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ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ျခင္း

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန႐ံုးခြဲမ်ားအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ MONREC လက္ 
ေအာက္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန ႐ံုးခြဲမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း
သိမ္းေရးဦးစီးဌာန ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ စစ္ေဆးျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား နယ္အဆင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ 
ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ အစုိးရလုပ္ငန္းေဆာင္တာအမ်ားစုကို ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တုိင္း/ျပည္နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ လုပ္ကုိင္ပါသည္။ 
အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွအရာရွိမ်ားသည္ နယ္သစ္ေတာဌာန၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသာမန္အားျဖင့္ ေက်းရြာ 
ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾက 
သည္။ ႏုိင္ငံပုိင္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း (SOE) ႐ုံးခြဲမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ၎တို႔သည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒႀကီးၾကပ္မႈႏွစ္ခုလံုး လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။118 မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းက ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးထားသည္ကို မၾကည့္ 
ဘဲ လက္ရွိတြင္ တရားဝင္ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားသည္ ဗဟုိအဖြဲ႕မ်ားသို႔ ေပးေဆာင္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အစိုးရတာဝန္ခံမ်ားသည္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတၱဳႏွင့္ ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ဝင္ေငြမရေသာ္လည္း ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္၏အခန္းက႑

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ ႏွစ္ခုစလံုးရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတြင္ အာ႐ံုစိုက္မႈ 
ပိုမ်ားလာပါသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္က ယခင္အစိုးရမွ ဖြဲ႕စည္းထားခ့ဲသည့္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ 
သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီအစား သတၱဳသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီအျဖစ္ အစားထိုးဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ ထိုေကာ္မတီအေနျဖင့္ တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းကန္႔သတ္ရန္ ဆိုသည့္အခ်က္သည္ ၎တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု 
ေၾကညာခ့ဲသည္။119 ေအာက္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိ
မ္းေရးဆိုင္ရာ  ေကာ္မတီတစ္ရပ္ရွိပါသည္။ 

(ခ) ျမန္မာႏုိင္ငံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား 

ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ (၂ဝ၁၅)၊ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ (၂ဝ၁၈)ႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝ စာခ်ဳပ္မ်ား။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သတၱဳတြင္းႏွင့္သယံဇာ 
တအခန္းက႑ ကိုအဓိက အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေနေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒျဖစ္သည္။120 ၎တြင္ သတၱဳတြင္းလုိင္စင္ ထုတ္ေပး 
ျခင္းမူေဘာင္၊ MONREC မွ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ သက္ဆုိင္ရာအခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ား၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ဓာတ္သတၱဳအခြန္ႏႈန္းထားမ်ား 
အပါအဝင္ သတၱဳတြင္းစစ္ေဆးျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္အညီ လုိက္နာမႈမရွိလ်င္ အျပစ္ဒဏ္ 
ခ်မွတ္ျခင္းစသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ ယခု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ 
(၃) ႏွစ္တာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ခ့ဲရၿပီး သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစီးပြားေရးကို အေလးေပးေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ 
ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ထည့္သြင္းထားေသာ္ 

118 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
119 ျမန္မာတုိင္း(မ္) - အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ သယံဇာတထုတ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပစ္မွတ္ထားသည္။ ၂ဝ၁၆၊  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂။
120 သတၱဳတြင္းဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာ ဥပေဒ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၇၂/၂ဝ၁၅၊ ၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၄။
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လည္း ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဥပေဒ၏  ဖြဲ႕စည္းတည္ေဖာက္ပံု၊ နယ္ပယ္(scope)၊ ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားအပါအဝင္ အားနည္း 
ခ်က္အမ်ားအျပား ျပန္လည္ထည့္သြင္းထားသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အပါ 
အဝင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးအမ်ိဳးမွ ၎ကုိ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။121  ၎၏ အျခား 
အားနည္းခ်က္မွာ ထိေရာက္သည့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ Mineral Cadas-
ter ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဥပေဒထြက္ၿပီးေနာက္ ရက္ (၉ဝ) အတြင္း နည္းဥပေဒ  ထြက္ရွိရမည္ဟုပါရွိသည္။ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး နည္းဥပေဒ 
မ်ားကိုမူ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ SWIA ကို ထုတ္ေဝခ်ိန္တြင္ 
၎နည္းဥပေဒအား ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ရွိေနခ့ဲသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ 
သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒမ်ားကသာ တရားဝင္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။122 ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းက႑၏ ေငြေၾကး၊ လူမႈေရးႏွ
င့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဤလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ CSO မ်ားက နည္းဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲေသာ္လည္း ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒအတည္ျပဳရာတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေတြ႕
ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုိအပ္ခ့ဲပါသည္။ 123 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၎၏ နည္းပညာအၾကံေပး၏ 
အားေပးမႈျဖင့္ ကနဦးအမ်ားျပည္သူမ်ား ၏အၾကံျပဳခ်က္ကို ေတာင္းခံခ့ဲရာ  MCRB ၏ တင္ျပခ်က္ကို ရရွိခ့ဲသည္။124 
သို႔ေသာ္ မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိပဲ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စာမ်က္ႏွာ (၁ဝဝ) 
ပါေသာ နည္းဥပေဒကို အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ အဆိုျပဳထား 
ေသာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ (လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူး ေဖာ္ျခင္းကို 
အခန္း (၂) တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ပါဝင္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒသည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို 
အျခားဓာတ္သတၱဳမ်ားဥပေဒမွ ခြဲထုတ္ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ သီးသန္႔ထြက္ေပၚလာေစပါ 
သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ (လက္ရွိတြင္ ဆက္လက္ ျပင္ဆင္ေနသည္) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ စိန္ႏွင့္ အျခားတန္ဖိုးရွိေသာ အေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
ေသာ ဥပေဒမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒတြင္ ေက်ာက္မ်က္က႑အတြက္ သီးသန္႔ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒျဖင့္ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီး နည္းဥပေဒမ်ားမွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ မူၾကမ္း 
အဆင့္သာရွိေနေသးၿပီး လႊတ္ေတာ္မွဆန္းစစ္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိပါသည္။ ထိုဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒကို 
ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းက သီးသန္႔ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ အျခားစီရင္ပုိင္ခြင့္မ်ားတြင္ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာကို အေျခားဓာတ္သတၱဳမ်ားမွ သီးသန္႔စီမံခန္႔ခြဲမႈ မေတြ႕ရသေလာက္ရွိသည္။ ယခုက႑ 
တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကို သီးသန္႔စီမံခန္႔ခြဲေသာေၾကာင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပႆနာမ်ားကို ေမးခြန္ထုတ္ေနၾက 
ပါသည္။125

121 ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ Stephenson Harwood၊ ၂ဝ၁၆၊ မတ္လ ၁၄ ရက္။
122 ျမန္မာသတၱဳတြင္းဥပေဒ၊ ၁၉၉၄။
123 MCRB ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
124 MCRB ၏ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နည္းဥပေဒမူၾကမ္းတင္ျပခ်က္၊ ၂ဝ၁၆၊ မတ္လ ၇ ရက္။
125 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုိအပ္ပါသလား။ Paul Shortell, NRGI - ျမန္မာတိုင္း(မ္) ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑ကို 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း - ကမၻာ့အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ား - NRGI - ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ႏွင့္ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာက႑ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း -  ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မ်ား - NRGI  ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ။
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 ျပင္ဆင္ထားၿပီးေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒသည္ တန္းဖိုးရွိေသာ သယံဇာတ၊ အေလးစီးတြင္းထြက္ (Heavy Min-
eral) အပါအဝင္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္အျခားသယံဇာတသတၱဳအားလံုးအတြက္ တရားဝင္စည္းမ်ဥ္းမူ 
ေဘာင္မ်ားကိုခ် မွတ္ေပးပါသည္။ 

 ပုလဲကို ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း MONREC ၏ စီမံႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ 
တြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒက့ဲသို႔ ပုလဲကိုလည္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ 
ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္း ဥပေဒျဖင့္ သီးျခားစီမံခန္႔ခြဲပါသည္။126

လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ပုိင္ဆိုင္မႈ

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈကို ကန္႔သတ္ထားၿပီးအႀကီးစား
ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးပါသည္။ ၎သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ 
တြင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈကို တားျမစ္ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား 
ကသာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ - 

 ျပင္ဆင္ထားသည့္ ခြင့္ျပဳႏုိင္ေသာအမ်ိဳးအစားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ထားသည္။ 

 အလတ္စား ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ခြင့္ကို မိတ္ဆက္ထားသည္။ 

 ဥပေဒထဲတြင္ အႀကီးစား၊ အလတ္စား၊ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းအရြယ္အစားမ်ားကို 
ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိဘဲ - နည္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ခ်န္ထားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳထားေသာ ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒတြင္ ၁၉၉၆ နည္းဥပေဒပါ ရႈပ္ေထြးေသာ လုိင္စင္အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးေရး အစီအမံ 
မ်ားကို ျပန္လည္ထည့္ထားပါသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔အမ်ိဳးအစားမ်ား - အႀကီးစား၊ အလတ္စား၊ အေသးစား သို႔မဟုတ္ 
လက္လုပ္လက္စား။ ၎တို႔ကို ခြင့္ျပဳမိန္္႔သက္တမ္း၊ အရြယ္အစား၊ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ အမ်ိဳး 
အစား (ႏုိင္ငံျခား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ) အေပၚမူတည္ၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါ သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လ်င္ အခ်ိဳ႕ခြင့္ျပဳမိန္႔အရြယ္အစားကို ေလွ်ာ့ထားၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔သက္တမ္းကိုလည္း ေျပာင္းထားပါ 
သည္။  

 လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳအခြန္မ်ားေပးေဆာင္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ႏုိင္ငံသား 
(ျမန္မာ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုခြဲျခားထားၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ပိုမို 
လြယ္ကူေစရန္ စီမံထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ (အခန္း ၃)။ (၂ဝ၁၆ ခုနွစ္ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာ 
ခ်က္မ်ားအရ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္ (PSC) စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ေဒသခံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား 
အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚေပးသြင္းရမည္မ်ားကို အရည္အေသြးသန္႔စင္မႈနည္းေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ားေပးသြင္း 
ျခင္းျဖင့္ ျပည့္မီေစၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ထုိက့ဲသို႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိပါ။ )

 ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္အလတ္စားႏွင့္အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ပထဝီ 
အေနအထား၊ ေလ့လာခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သတၱဳသုိက္အရည္အေသြးႏွင့္ ပမာဏအေပၚမူတည္၍ အႀကီး 
စားထုတ္လုပ္မႈသို႔ ကူးေျပာင္းလုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈအေျခအေနကို မိတ္ဆက္ထားပါသည္။ (အခန္း ၃ - အပုိဒ္ ၇(ဂ))။ 
ဓာတ္သတၱဳလုိင္စင္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ MONREC ၏ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈအေပၚမူတည္ 
ပါသည္။ 

 အႀကီးစားဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈခြင့္ျပဳမိန္႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ျပဳျပင္ထားပါသည္။ 

126 ျမန္မာ့ပုလဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၄။



3-Oya'a&;&mESifh rl0g'a&;&mrlabmifrsm; 79

 အႀကီးစားလုပ္ငန္းလုိင္စင္သက္တမ္းကို အမ်ားဆံုး ၂၅ မွ ၅ဝ အထိ တိုးထားပါသည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏွင့္ 
အလားအလာေကာင္းေသာ ႏိုင္ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေထာက္ခံေျပာဆိုအၾကံျပဳထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 
သည္။127 ခြင့္ျပဳမိန္႔သက္တမ္းတုိးထားျခင္းသည္ လုပ္ကြက္ကို ေသခ်ာေစၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုတုိးလာ 
မည္ဟု အဆိုျပဳတင္ထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပိုမိုရွည္ၾကာေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္အခ်ိန္ ေပးထား 
ျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔သက္တမ္း 
မကုန္ဆံုးမီ ထုတ္လုပ္မႈကို အေစာတလ်င္လုပ္ကုိင္မႈမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းကဲ့သို႔ တရားဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတုိးျမႇင့္ထားသည္။  

ဇယား ၂ တြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အဆိုျပဳနည္းဥပေဒမ်ား အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ပုိင္း ေပးထားေသာ   
ဓာတ္သတၱဳလုိင္စင္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ SWIA အစီရင္ခံစာတြင္ လက္လုပ္လက္စား 
ႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုိင္စင္မ်ား မပါဝင္ပါ။ (သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားပါသည္)။ 

ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေပးပါသည္။ ဥပမာ - MONREC - အေသးစားထုတ္လုပ္ခြင့္ လုိင္စင္မွလြဲ၍ 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေပးသည္။ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၇ (က) အရ၊ ထို 
အေသးစားလုိင္စင္မ်ားကို တုိင္း/ျပည္နယ္ လုပ္ကြက္စီစစ္ေရးႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕မွ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ 
အစီရင္ခံစာတင္ျပၿပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရယူ၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ (ဤက့ဲသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လုပ္ကြက္ 
ထပ္သည့္ျပႆနာကို ေရွာင္ရွားသည့္  နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ႏုိုင္သည္။) 

ဇယား ၂၊ ဓာတ္သတၱဳစမ္းသပ္တုိင္းတာရန္ႏွင့္ထုတ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အမ်ိဳးအစားမ်ား 

ခြင့္ျပဳမိန္႔
အမ်ိဳးအစား 

အမ်ားဆံုး အရြယ္အစား 
(နည္းဥပေဒ - ၁၂) 

လုိင္စင္သက္တမ္း (သက္တမ္းတိုး ျခင္းအပါအဝင္ 
ႏွစ္(year) မ်ား

အႀကီးစား ၁ မွ ၂၁ဝဝ စတုရန္း 
ကီလိုမီတာ 

ရွာေဖြျခင္း (နည္းဥပေဒ ၁ဝ + ၁၇ (ခ) ၁ +၁

စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း (နည္းဥပေဒ ၂၆ + ၃၂ (ခ) ၃ + ၁ + ၁

ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း (နည္းဥပေဒ ၃၈၊ ၄၄ က၊ခ) 
၁+၁+၁

ထုတ္လုပ္မႈ (နည္းဥပေဒ ၅၂ + ၅၈) ၁၅ မွ ၅ဝ ထိ၊ + ၅

အလတ္စား

 

၁ စတုရန္းကီလိုမီတာ 
အထိ 

ရွာေဖြျခင္း (နည္းဥပေဒ ၁ဝ + ၁၇ (ခ) ၁ +၁

စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း (နည္းဥပေဒ ၂၆ က၊ခ + ၃၂ ၊ ၃ + ၁ + ၁

ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း (နည္းဥပေဒ ၃၈၊ ၄၄ က၊ခ) 
၁+၁+၁

ထုတ္လုပ္မႈ (နည္းဥပေဒ ၆၈ + ၇၄) ၁ဝ မွ ၁၅ ထိ၊ +၂

အေသးစား 

127 MCRB ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
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စက္မႈတြင္း
ထြက္ကုန္ၾကမ္း 
ပစၥည္း သို႔မ 
ဟုတ္ ေက်ာက္ 
ျဖစ္လွ်င္

<ဝ.ဝ၈ စတုရန္းကီလို 
မိတာ (ဧက ၂ဝ) 

ရွာေဖြျခင္း (နည္းဥပေဒ ၁၁ + ၁၇ (ဂ) ၁ + ၁

စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း (နည္းဥပေဒ ၂၇ + ၃၂ (ဂ) ၁ + ၁ + ၁

ထုတ္လုပ္မႈ (နည္းဥပေဒ ၈၆ + ၉၂) ၅ မွ ၁ဝ ထိ၊ + ၂

ေရႊႏွင့္အဖိုးတန္ 
သတၱဳမွအပ 
အျခားသတၱဳျဖစ္ 
လွ်င္

<ဝ.ဝ၄ စတုရန္းကီလို 
မိတာ (၁ဝ ဧက)

ေရႊ <ဝ.ဝ၁၆ စတုရန္းကီလို 
မိတာ (၄ ဧက)

ရွာေဖြျခင္းအဆင့္အတြက္ ေကာင္းကင္မွေလ့လာျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ယခု ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒတြင္မူ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလ့ 
လာရန္ ထုိကဲ့သို႔ေလ့လာႏုိင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားသည္ဆုိသည့္အခ်က္ မပါဝင္ခဲ့ပါ။ (ယခင္မူၾကမ္းတြင္ ခြင့္ျပဳထား 
သည့္စမ္းသပ္တုိင္းတာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။)

ေလ်ာက္ထားမႈအားလံုးအတြက္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈအဆင့္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ လုိင္စင္အမ်ိဳးအစား 
အသီးသီး၏ (ဥပမာ - ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈ) 
အမ်ားဆံုးအရြယ္အစားမ်ားကို နည္းဥပေဒ ၁၂ တြင္ ဓာတ္တၱဳႏွင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔အမ်ိဳးအစား (အႀကီးစား၊ အလတ္စား 
သို႔မဟုတ္ အေသးစား) ကို မူတည္၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ လုပ္ကြက္အရြယ္အစား 
တစ္ခုတည္းျဖစ္ေနမႈကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈခြင့္ျပဳ မိန္႔ခ်ထားေသာအခါ 
အမ်ားဆံုး ၂၁ဝဝ စတုရန္းကီလိုမီတာ ျဖစ္သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎ဧရိယာသည္ Mauritius ကြ်န္းစု      
ႏုိင္ငံ၏ ဧရိယာထက္ႀကီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ လုိင္စင္ေလ်ာက္လႊာမ်ားကို MONREC မွစီစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းအပါအဝင္ လုိင္စင္ 
ထုတ္ေပးျခင္းအဆင့္မ်ားသည္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ နည္းဥပေဒ မည္သည္မွ လုိက္နာရမည္ကိုမူ ရွင္းလင္းျခင္း မရွိ ပါ။ 
(အခန္း ၄ ကို ၾကည့္ပါ)။ MONREC အေနျဖင့္ ပံုစံအခ်ိဳ႕ကိုအြန္လုိင္းေပၚတြင္ ရရွိႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း အားျဖင့္ 
ဓာတ္သတၱဳလုိင္စင္ေလ်ာက္သည့္အခါ မည္သည့္အခ်က္မ်ားလိုအပ္သည္ကို ပိုမိုသိရွိမည္ ျဖစ္သည္။128 သို႔ေသာ္ 
MONREC မွ ေလ်ာက္လႊာမ်ားကိုလက္ခံၿပီး မည္သို႔စစ္ေဆးသည္ကိုမူ ရွင္းျပထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ကို မေပးထားပါ။ 

MCRB ၏ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ လက္ေတြ႕တြင္ ဓာတ္သတၱဳလိုင္စင္မ်ားကုိ DGSE, ECD ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း(SOEs)မ်ားမွ ေပးေသာသေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ MONREC ၏ ေကာ္မတီက 
စီစစ္ခြင့္ျပဳေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤက့ဲသို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပါဝင္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔ 
မ်ား၏အခန္းက႑ကိုမူ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ရွင္း 
လင္းတင္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳတြင္း 
ဥပေဒကို ဆက္လက္ညႊန္းဆိုရလ်င္ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားလုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို 
သီအိုရီအရ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္သို႔ တာဝန္အပ္ႏွင္းေပးခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ 

128 NRGI - ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိင္စင္ေပးျခင္း၊ ၂ဝ၁၆ ဧျပီလ - စာ-၈
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပထမဆံုး EITI အစီရင္ခံစာသည္ MONREC အေနျဖင့္ လုိင္စင္ေလ်ာက္လႊာမ်ားကို စီစစ္ရာတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေျခခံအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ညႊန္းဆုိျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခခံအခ်က္ 
မ်ားကို မည္သို႔ ခ်ိန္တြယ္ထားသည္ကိုမူ ရွင္းလင္းစြာမသိရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအခ်က္မ်ားသည္ အစိုးရအေပၚ 
အျမင့္ဆံုး သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ရမည့္အေျခအေနသက္ေရာက္ေစၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ မေသခ်ာမႈမ်ား 
ျဖစ္ေစပါသည္။ လက္ရွိ႐ႈပ္ေထြးေသာလုိင္စင္ခ်ထားေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ဥပေဒႏွင့္EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အပုိင္း (၄) တြင္ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း တစ္ေပါင္းတည္းလုိင္စင္

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒ (ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အဆိုျပဳနည္းဥပေဒမ်ား) ၏ ျပႆနာတစ္ခုမွာ 
၁၉၉၄ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းဥပေဒက့ဲသုိ႔ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားကို ‘ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ခြင့္’ အာမခံခ်က္ မေပးထားပါ။ 
ဤသည္ကား တရားဥပေဒအရ အာမခံခ်က္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီတစ္ခုမွ မိမိတို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြျဖင့္ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္
တုိင္းတာျခင္းမွေတြ႕ရွိထားေသာ သယံဇာတကို ထုတ္လုပ္မႈမတုိင္မီ အျခားကုမၸဏီသို႔အပ္ႏွံျခင္း မျပဳလုပ္လိုပါ။ 
ယခုက့ဲသို႔ အာမခံခ်က္မရွိလ်င္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအနည္းငယ္သာ ဤေစ်းကြက္ထဲကို စြန္႔စားဝင္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ 
သည္။ 

ဤမေသခ်ာမႈကိုကုိင္တြယ္ရာတြင္ အလားအလာရွိေသာ အႀကီးစားသတၱဳတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားသည္ ရွာေဖြ 
ျခင္းအဆင့္မွစ၍ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းတစ္ခု၏ အနည္းဆံုးအဆင့္(၃) ဆင့္ပါဝင္သည့္ တစ္ေပါင္းတည္း လုိင္စင္ကို 
ရယူလိုၾကသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ ထိုလုိင္စင္ 
မ်ားသည္ အခ်ိန္ (၅) ႏွစ္သက္တမ္းရွိၿပီး (၉) ႏွစ္အထိ သက္တမ္းတုိးႏိုင္ရမည္။ ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒ၊ 
ပုဒ္မ ၉ (ဃ) အရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္ေပါင္းတည္းလုိင္စင္အခ်ိဳ႕ ကိုထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ တစ္ေပါင္းတည္းလုိင္စင္သည္ သက္ဆုိင္သည့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအတြက္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲပါ 
သည္။ ဤသို႔ထုတ္ေပးထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အဆင့္တစ္ခုစီအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို အဆင့္တုိင္းေသာ္လည္း 
ေကာင္း စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈကိုစစ္ေဆးၿပီးမွ ခြင့္ျပဳေပးရမည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး
ထိခိုက္မႈမ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဓာတ္သတၱဳဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္တင္ပို႔ေရာင္းဝယ္ျခင္းခြင့္ျပဳမိန္႔

ဓာတ္သတၱဳဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔အမ်ိဳးအစားအသစ္ကို (၂ဝ၁၅) ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာသတၱဳ တြင္း 
ဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၁ဝ တြင္ထည့္သြင္းမိတ္္ဆက္ထားၿပီး နည္းဥပေဒ အခန္း (၁ဝ) အရ အႀကီးစားဆင့္တက္ သန္႔စင္ခြင့္ျပဳ 
မိန္႔ကို တစ္ႀကိမ္လွ်င္ (၅) ႏွစ္သက္တမ္းတိုးခြင့္ႏွင့္အတူ ၁၅ ႏွစ္မွ ႏွစ္ ၅ဝ အထိ၊ အလတ္စားဆင့္တက္ ျပဳျပင္ျခင္းခြင့္ 
ျပဳမိန္႔ကို တစ္ႀကိမ္လွ်င္ (၂) ႏွစ္သက္တမ္းတုိးခြင့္ႏွင့္အတူ ၁ဝ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အထိ၊ အေသးစားအတြက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ 
(၂) ႏွစ္သက္တမ္းတိုးႏွင့္အတူ ၅ ႏွစ္မွ ၁ဝ ႏွစ္အထိေပးထားပါသည္။ မည္သည္က အႀကီးစား၊ အလတ္စားႏွင့္ 
အေသးစား ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ သတ္မွတ္မႈမွာ မရွင္းလင္းပါ။ နည္းဥပေဒ အခန္း (၁၁) တြင္ ဓာတ္သတၱဳေရာင္းဝယ္ျခင္း 
ခြင့္ျပဳမိန္႔အတြက္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ 

လက္လုပ္လက္စား/တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ကိုင္သူမ်ား

လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အဆိုျပဳ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ ၉၇ အရ 
သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ကြက္အရြယ္အစားမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။  ေရႊႏွင့္အျခားအဖိုးတန္သတၱဳျဖစ္
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လွ်င္ (၁) ဧက (ေရႊလုပ္ကြက္ျဖစ္ပါက အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ လုပ္ကြက္တစ္ကြက္)၊ အျခားသတၱဳမ်ားျဖစ္လွ်င္ (၃) 
ဧကႏွင့္ စက္မႈ တြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ျဖစ္လွ်င္ (၅) ဧက စသျဖင့္ သီးသီးသတ္မွတ္ေပးထား 
ပါသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို နည္းဥပေဒ၏ 
အျခားအပုိင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (အပုိင္း ၂ ကို ၾကည့္ပါ)။ သုိ႔ေသာ္ လက္ လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားကို 
စာမ်က္ႏွာ (၁ဝဝ) ပါ နည္းဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး လက္လုပ္လက္စားတူးေဖာ္သူမ်ားကို စည္းကမ္းျဖင့္ 
ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။  ၎ကို သီးသန္႔ နည္းဥပေဒတစ္ခုထုတ္ထားလွ်င္ 
ပိုမိုလက္ေတြ႔က်မည္ျဖစ္ၿပီး တိက်သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
လုပ္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စနစ္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲျခင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အခြန္မ်ားႏွင့္ဓာတ္သတၱဳ 
အခြန္မ်ား 

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခု၊ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ 
ေတာ္ပုိင္း သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုခု (SOE) ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝ၍ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း အက်ိဳးအျမတ္အေပၚခြဲေဝ၍ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ရမည္။ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္ 
(PSC) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိေသာ ဓာတ္သတၱဳအခြန္မ်ား ေကာက္ခံသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း 
ကမၻာေပၚရွိ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဤနည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳမႈ အလြန္ပင္နည္းပါသည္။ မည္သည့္အတြက္ 
ေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးေရးစနစ္မ်ားမွာ 
PSCs ကုိ ပိုအားသာၾကသည္မွာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ဤက့ဲသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္လက္အသံုးျပဳ 
ေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ ေဆာင္ 
ထားသူသည္ မိမိတို႔ေရာင္းခ်သည့္ ဓာတ္သတၱဳအေပၚ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ သတၱဳတြင္း 
ဥပေဒအရ ယခင္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန (ယခု MONREC) မွ ႏႈန္းထားကို သတ္မွတ္ေပးသည္။ ယခုကဲ့သို႔ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈသည္ SWIA ေလ့လာမႈ၏ အစိတ္အပုိင္းအေနျဖင့္ MCRB မွ ကြင္းဆင္းမႈတြင္အနည္းငယ္ ေလ့လာရရွိခဲ့သည့္ 
PSCs သေဘာတူညီမႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ 
သတၱဳတြင္းဥပေဒသည္ ဓာတ္သတၱဳအုပ္စုေပၚမူတည္၍ ဓာတ္သတၱဳခြန္ကို သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ (ေလးေထာင့္ 
ဇယားကြက္ ၆) 

ဆုိလုိသည္မွာ ဓာတ္သတၱဳခြန္ကို ေရာင္းခ်သည့္အခါပါဝင္သည့္ သတၱဳသန္႔စင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းအေပၚအေျခခံ၍ တြက္ 
ခ်က္ရမည္ျဖစ္ၿပီးေရာင္းခ်ခ်ိန္ ႏုိင္ငံတကာ ကာလေပါက္ေစ်းကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
(အခန္း ၁၉)။ ႏိုင္ငံတကာေပါက္ေစ်းသည္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ရာ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ကိန္းဂဏာန္းကို မည္သို႔တြက္ခ်က္ထားသည္ကို MCRB မွ PSCs မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒတြင္ နည္း 
ပါးသည္ ့အေသးစတိ္ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ားကုိၾကည္၍့ ေလလ့ာခ့ဲပါသည။္  ဓာတသ္တၱဳမ်ားကိ ုအမနွတ္ကယ္ေရာင္းခ်ရသည္ ့
ေစ်းႏႈန္းသည္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းႏႈန္းထက္နည္းေနၿပီး ကုမၸဏီမ်ားေပးေခ်ရေသာ ဓာတ္သတၱဳအခြန္သည္ ဥပေဒတြင္ 
ျပ႒ာန္းထားသည္ထက္ ပိုေပးရႏုိင္သည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳအခြန္ကို တြင္းထြက္
သတၱဳျဖင့္လည္းေပးခြင့္ရွိသည္ကို မိတ္ဆက္ထားသည္။ ယခင္က ဓာတ္သတၱဳခြန္ကို ေငြသားျဖင့္သာေပး ေခ်ၾက 
ရသည္။ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဓာတ္သတၱဳအခြန္ကို ျမန္မာက်ပ္ျဖင့္သာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေငြလဲေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေပးေခ်ၾကသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္ 
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မ်ားအရ အခ်ိဳ႕ေသာဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ား ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 
အပါအဝင္ ဓာတ္သတၱဳအခြန္ကို ေငြသားျဖင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္မႈေဝစုအတုိင္း ဓာတ္သတၱဳကို ေပး 
ၾကသည္။ (ဥပမာ - သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ေရႊခြန္ကို ေငြသားျဖင့္ေပးရမည့္အစား ေရႊျဖင့္သာ ေပးၾကသည္)။ 
ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ထုတ္လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေသာသူမ်ားသည္ အခြန္ကို ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားထက္ 
သန္႔စင္မႈႏႈန္းျမင့္ေသာ သတၱဳသန္႔စင္မ်ားကိုေပးၾကရသည္။ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ၇၂ % ႏွင့္ 
၆၅ % အသီးသီးရွိသည့္ သတၱဳသန္႔စင္ကို ေပးၾကရသည္။ ယခုက့ဲသို႔ မတူညီေသာ ကန္႔သက္ခ်က္မ်ားသည္ 
ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို စိန္ေခၚလာႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ဤက့ဲသို႔ 
ေျပာင္းလဲပါက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈနည္း ပါးေနမည္ျဖစ္သည္။ 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၆။ ဓာတ္သတၱဳမ်ားအတြက္ ဓာတ္သတၱဳခြန္ႏႈန္းထားမ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 
ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈)

ဓာတ္သတၱဳမ်ား 
ေရာင္းေစ်းအေပၚ 

ဓာတ္သတၱဳခြန္ ႏႈန္းထား

ေရႊ၊ ပလက္တီနမ္၊ ယူေရနီယံ။ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏  ေထာင့္ခံခြင့္ျပဳ 
ခ်က္အေပၚမူတည္၍ အျခားတန္ဖိုးရွိေသာ သတၱဳျဒပ္စင္မ်ားလဲ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 
ဤက့ဲသို႔ ပါဝင္ပါက ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။ 

၅%

ေငြ၊ ေၾကးနီ၊ ခဲ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ နီကယ္၊  သဲ (Heavy Sand) ႏွင့္အျခားျဒပ္စင္မ်ား။ 
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏  ေထာင့္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အေပၚမူတည္၍ အျခား 
တန္ဖိုးရွိေသာ သတၱဳျဒပ္စင္မ်ားလဲ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ဤက့ဲသို႔ ပါဝင္ ပါက 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

၄%

သံ၊ သြပ္၊ ခဲ၊ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ အလူမီနီယံ၊ အာဆင္းနစ္၊ မင္းဂနီးစ္၊ ကိုေဘာ့လ္ 
သတၱဳႏွင့္ အျခားျဒပ္စင္မ်ား။ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏  
ေထာင့္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ အေပၚမူတည္၍ အျခားတန္ဖိုးရွိေသာ သတၱဳျဒပ္စင္မ်ားလဲ 
ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ဤက့ဲသို႔ ပါဝင္ပါက ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ 
ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

၃%

စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္မ်ား ၂%

SWIA ေလ့လာခ်က္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ MCRB သည္ PSC မ်ားကို ဆန္းစစ္ခ့ဲပါသည္။ ၎အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားမွ လိွ်ဳက္ဝွက္ေဝငွခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ME-2 ႏွင့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါေလ့ရွိေသာ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ PSC ပါစည္းကမ္းခ်က္ 
မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားႏိုင္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ 

သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒပါ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား

သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္အပိုင္းအျခားမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ ၎ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒပုဒ္မခြဲ အမ်ားအျပား ထည့္သြင္း 
ခ့ဲသည္။ 
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ထပ္တုိး ပုဒ္မ ၁၃ (င) ၁ တြင္ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအေပၚ 
အႏႈက္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ႏွစ္
စဥ္ရန္ပံုေငြထည့္ဝင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။ 

 ထပ္တုိး ပုဒ္မ ၁၃ (င) ၂ တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အပင္မ်ားျပန္လည္စိမ္းလန္းစိုေျပေရး 
တုိ႔အတြက္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းရန္ပံုေငြထည့္သြင္းျခင္းမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 အဆိုျပဳထားသည့္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ - နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၂-ဂ (အႀကီးစား)၊ ၆၇-ဂ (အလတ္စား) 
ႏွင့္ ၈၅-ဂ (အေသးစား) လုိင္စင္မ်ားတြင္ တူညီသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ 
လုိင္စင္ ေလွ်ာက္သည့္အခါ လူမႈေရးတာဝန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးထားမႈ၊ 
၎တုိ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားမႈ အေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပရမည္ဟု ပါရွိသည္။

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၇၊ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္

 ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္ကို ဝန္ႀကီးဌာနကိုယ္စားျပဳအမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကား 
ေရးမွဴးႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၾကပါသည္။ 

 ယခုဖက္စပ္လုပ္ကုိင္မႈတြင္ ပုဂၢလိက partner မွ အနည္းဆံုးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုပမာဏကို တစ္ဦးတည္းသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္။

 အက်ိဳးအျမတ္အေပၚခြဲေဝျခင္း၊ ကနဦးဓာတ္သတၱဳအခြန္ေပးေဆာင္ရန္လုိအပ္ၿပီး ပထမ(၁၂) လ ထုတ္လုပ္ 
မႈအတြင္း ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၅ဝ % ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄ % ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေပးေဆာင္ရမည္။ 

 ကနဦးအခ်ိန္ကာလၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ဖက္စပ္ partner ႏွစ္ဦးအၾကား ထုတ္လုပ္မႈကို ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းမွ 
၃ဝ% ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္သူဖက္မွ ၇ဝ% ရာခုိင္ႏႈန္း ခြဲေဝရမည္။ 

 ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မႈမွ လစဥ္ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈေငြေၾကးတန္ဖုိးကို သတ္မွတ္ရာတြင္ PSC ပါေဖာ္ျပသတ္ 
မွတ္ ထားသည့္နည္းလမ္းအတုိင္း online ေပၚမွရရွိႏုိင္သည့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တန္ဖိုးကို အေျခခံၿပီး ေဈးႏႈန္းကို 
ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ရမည္။ 

 အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ေဈးကြက္အရ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 
သည္ ၎တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈခြဲေဝျခင္းကို ေငြသားျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္သတၱဳျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
ထုတ္ယူရန္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ PSC မ်ားကို ဆန္းစစ္ခ်က္အရ ယခုက့ဲသို႔ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္သည္ လစဥ္ သို႔မ 
ဟုတ္ ႏွစ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ၾကားကာလတြင္ မည္က့ဲသို႔လုပ္ေဆာင္မည္ကိုမူ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါ။ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္ပုိင္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းက့ဲသို ဓာတ္သတၱဳ သို႔မဟုတ္ ေငြသား တစ္ခုေရြးခ်ယ္ခြင့္သည္ 
ေဈးက်ခ်ိန္တြင္ သိမ္းထားႏုိင္ၿပီး ေဈးတက္ခ်ိန္တြင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္သည္။ 

 ဓာတ္သတၱဳအခြန္ႏုတ္ၿပီးနာက္ က်န္ဓာတ္သတၱဳမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္သတၱဳလုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက partner 
တုိ႔မွ ေအာက္ပါ ပံုေသနည္းျဖင့္ ခြဲေဝရမည္။ ထုတ္လုပ္မႈ မက္ထရစ္တန္ x ၁ဝဝ % = အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္း (၃ဝ%) x မက္ထရစ္တန္ x လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ (၇ဝ%) x မက္ထရစ္တန္။ 

 စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား - ဥပမာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ 
မ်ားကို ပုဂၢလိက partner က်ခံရမည္။



3-Oya'a&;&mESifh rl0g'a&;&mrlabmifrsm; 85

 လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္သတၱဳလုပ္ငန္းမွ အတည္ျပဳထားေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ 
ရမည္။ 

 လုပ္ငန္းလည္ပတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူထားေသာ ပံုစံအတုိင္း ထုတ္လုပ္မႈ၊ သိုေလွာင္မႈႏွင့္ 
ေရာင္းခ်မႈ အစီရင္ခံစာကို  လစဥ္ျပင္ဆင္တင္ျပရမည္။ မိတၱဴကို ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း partner သို႔လစဥ္ 
ေပးပို႔ရမည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း partner မွ လိုအပ္ပါက ပုဂၢလိက partner ၏ ဓာတ္သတၱဳ ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ ကူညီ 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြအေကာင့္မ်ားဖြင့္၍ ကုမၸဏီ၏ ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာေငြၾကးမ်ားကို ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံ 
ထားရန္အတြက္လည္း ခြင့္ျပဳေပးရမည္။ 

 ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း partner မွ လုပ္ကြက္အတြင္းသို႔ အျခားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္း 
မွကာကြယ္ရန္ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္း/ျပည္နယ္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 လုပ္ငန္းလည္ပတ္သူမွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့အာမခံဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားေသာ အာမခံမ်ားထားရွိရမည္။ 

 ကုမၸဏီႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းတို႔အၾကား အႏုညာတ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ခ်ိန္တြင္ လုိက္နာရမည့္ စည္း 
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ထားၿပီး ၎ကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့အႏုညာတ စီရင္ဆံုးျဖတ္ 
ျခင္းအက္ဥပေဒ ႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရမည္။ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကုိ  ေနျပည္ေတာ္တြင္ လုပ္ 
ေဆာင္ရမည္။ 

 ခြင့္ျပဳထားေသာဧရိယာအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ဓာတ္သတၱဳအျပင္ အျခားဓာတ္သတၱဳမ်ားေတြ႕ရွိပါက 
ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းသို႔ သတင္းပုိ႔ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ PSC တစ္ခုကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ 
(အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းသည္ JV partner အျဖစ္) စိန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေရာင္အေသြးပါေသာ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားေတြ႕ပါက ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရး ပုိင္မဟုတ္ဘဲ အမွတ္ (၂) သတၱဳ 
တြင္း လုပ္ငန္းသာ ပုိင္ဆုိင္သည္။ 

 လုပ္ကြက္အတြင္းအျပင္ရွိ သစ္ပင္မ်ား ရွင္းလင္းရန္လုိအပ္ပါက သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ႀကိဳ 
တင္ရယူရမည္။ 

 လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ထားေသာ ေျမေနရာကို ပုဂၢလိက partner မွ သစ္ပင္ျပန္္ 
လည္စိုက္ပ်ိဳးေပးရမည္၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္။ 

 လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ထိခိုက္သြားေသာ အိမ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိ 
ပုဂၢလိက partner မွ ထိခိုက္ခံရသည့္ အုပ္စုမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္။

အဆုိျပဳ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ 
မႈဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္မ်ား (ဇယား - ၃) ကို လုိက္နာရန္ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) ပါ အခ်က္ျဖစ္သည့္ မည္သည့္သတၱဳတြင္းစီမံကိန္း 
ကိုမဆို IEE သို႔မဟုတ္ EIA လုပ္ေဆာင္ရမည္ကိုသတ္မွတ္ထားၿပီး EIA စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ 
ႏုိင္ေသာအေျခအေနမ်ား (ပုဒ္မ ၂၅) တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုိက္နာရမည္ဟု ေဖာ္ 
ျပထားသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း အရြယ္ပမာဏႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိဘဲ 
(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ဇယား - ၄ ကိုၾကည့္ရန္) လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (EMP, IEE, EIA etc) ကို ႀကိဳတင္ 
ခ်မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎သတၱဳတြင္းအရြယ္ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုအၾကား 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အႀကိတ္အနယ္ ျငင္းခံုခ့ဲၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒသည္ ပတ္ဝန္း
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က်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိ၍ ၎သည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ မေသခ်ာမႈ
မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ကို ဥပေဒအရ လုိက္နာရမည္ကို ျပ႒ာန္းထားၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို JV 
partners မ်ားမွ ခြဲေဝကုန္က်ေစရန္ပါဝင္ပါသည္။ (ပုဒ္မ ၃၅ က) (ေအာက္ပါ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ 
ျခင္း(EIA) ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ၾကည့္ပါ)။ 

ဇယား ၃။ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမူၾကမ္းပါ အဆင့္အလိုက္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ EIA, IEE, or EMP

အဆင့္ နည္းဥပေဒ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 

EMP/ IEE/EIA

ရွာေဖြျခင္း ၈ (င) ဆန္းစစ္ျခင္း (စီမံကိန္းအဆိုျပဳခ်က္ကို တင္ျပရမည္) 

စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း ၂၄ (စ) ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (EMP) 

ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း ၃၇ (င) ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (EMP)

အႀကီးစားထုတ္လုပ္ျခင္း ၄၈ (စ) ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္း စစ္ျခင္း (EIA)

အလတ္စားထုတ္လုပ္ျခင္း ၆၄ (ဆ) ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) သို႔မဟုတ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) 

အေသးစားထုတ္လုပ္ျခင္း ၈၂ (စ) ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE)

လက္လုပ္လက္စား ၉၇ (ဂ) ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE)

ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း ကို မိတ္ဆက္ထည့္သြင္း 
ထားၿပီး ပုဒ္မ ၂(ဈ) (က) “စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိမရွိ ဓာတ္သတၱဳသုိက္ကို စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းျဖင့္ စစ္ေဆး 
ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ၄င္းတြင္ သတၱဳတူးေဖာျ္ခင္း၊ ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ေဈးကြက္အေျခအေန 
တို႔ကို သုံးသပ္ျခင္းအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္ျခင္းမ်ားကို စိစစ္ျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ “ ျဖစ္ေျမာက္ 
ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း အဆင့္တြင္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္၎၏ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
အဆိုျပဳစီမံကိန္း၏  ေငြေၾကးဆုိင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျခံဳငံု 
ဆန္းစစ္သံုးသပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန 
လက္ေအာက္ရွိ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနသို႔ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတင္ျပလာေသာ ျဖစ္ေျမာက္ 
ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္းရလဒ္မ်ားျဖစ္သည့္ အလားအလာပံုစံတိက်မႈ၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လ်ာထားကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
တိက်စြာ စီစစ္ႏုိင္သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိမရွိကိုမူ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ MCRB ကို ဤလုပ္ငန္း၏ လုပ္ကုိင္သူမ်ား 
ေျပာျပခ်က္အရ အစိုးရပုိင္နမူနာျပင္ဆင္ျခင္း ဓာတ္ခြဲခန္းသည္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မမီသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နမူနာေကာက္ယူမႈနည္းလမ္းကိုအထူးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈ 
မ်ားတြင္ အစိုးရတာဝန္ခံမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာမႈကို စစ္ေဆးရန္ လက္လွမ္းမီမႈ မရွိ 
ေသာေၾကာင့္ မွတ္ယူမႈမ်ားလႊဲမွားႏုိင္ျခင္းမ်ဳိး ရွိႏုိင္ပါသည္။ ယင္းက့ဲသို႔အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန 
အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားတင္ျပလာေသာ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးတင္ျပမႈမ်ားကို အားထား 
ယံုၾကည္ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္သြားၿပီး ကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရၾကားညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား၏ ရလဒ္ကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရွိႏုိင္ပါသည္။ 
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ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း တြက္ခ်က္သည့္အဆင့္တြင္ ဝင္ေငြႏွင့္ကုန္က်စရိတ္သည္ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈႏွင့္အခြန္ေကာက္ခံမႈ 
တုိ႔ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းအဆင့္သည္လည္း ေဒသခံမ်ား 
အတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္ 
ေဆာင္သင့္သည္ကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။ ယခုအဆင့္တြင္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွအစိုးရကို အၾကံျပဳေပးျခင္း 
သည္ လြန္စြာအက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္နယ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီမွမဟုတ္ဘဲ ျပင္ပတစ္သီး
ပုဂၢလကြ်မ္းက်င္သူမ်ား မ်ားေသာအားျဖင့္ သတၱဳတြင္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအထူးျပဳသံုးသပ္ႏုိင္ 
ေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားမွ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာမႈမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးရသည္။  စီမံကိန္းအဆင့္ EIA ကို ECD အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝ 
သည့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ 
ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာရန္အတြက္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိပါ။ အဆိုျပဳနည္းဥပေဒမ်ားတြင္လည္း ထုိအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး 

MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑၏ တရားဝင္ႏွင့္တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးသည္ အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေတြ႕ရွိထားပါသည္။ 
(အပုိင္း (၄) က႑အဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အပိုင္း (၅.၄) အလုပ္သမားမ်ား တြင္ ၾကည့္ရန္)။ ဤက႑တြင္ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လုိက္နာေစရန္ အေရးတႀကီး 
လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းေရးကို ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ 
ေစရန္အေရးႀကီးၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္မွာလည္း ရွင္းလင္းဖို႔လို အပ္ပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ  ေဆာင္ရြက္မည့္သူ 
မ်ားမွာလည္း ေပးဆပ္လုပ္ကုိင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
ဥပေဒမ်ား လုိအပ္ေနပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးသည္  အလုပ္႐ံုမ်ားအက္ 
ဥပေဒ အပါအဝင္ အလုပ္က႑ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ပါဝင္ပါသည္။ ၁၉၉၆ 
ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒတြင္ လုိက္နာရမည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေရးဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ (အပုိင္း ၅.၄၊ အလုပ္သမား တြင္ၾကည့္ရန္)။ သတၱဳတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး
ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုကို ယခင္သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနက ျပင္ဆင္၍ ယခင္ပါလီမန္ကို တင္ျပခ့ဲသည္။ ၎တြင္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အခ်ိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္ထိ
ခုိက္မႈမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ယခု အဆုိျပဳထားေသာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ အခန္း ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ တြင္ 
၎စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္းရွိ မရွိကိုမူ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါ။ 129

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းက႑အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို  တာဝန္ယူမႈ 
ရွိမရွိစစ္ေဆးရန္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီး
ဌာနမွ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကိုမိတ္ဆက္လုိက္ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိလာပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး 
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈမ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိဘဲ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထပ္ေနပါ 
သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒဆိုင္ရာမ်ားကုိ NRGI ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။130

129 MCRB ၏ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။ MCRB မွ မူၾကမ္းအစိတ္အပုိင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျမင္ေတြ႕ၿပီးျဖစ္သည္။
130 သဘာဝအရင္းျမစ္မ်ား ဖယ္ဒရယ္မူ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြက္ သံုးသပ္ရန္မ်ား၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ NRGI။
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လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (OSH) မူၾကမ္း

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (OSH) မူၾကမ္းကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး
ၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MOLIP) အတြင္း ႏွစ္ေပါင္းအတန္ၾကာျပင္ဆင္ခ့ဲရၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ပါလီမန္သို႔ တင္ျပခ့ဲပါသည္။131 အခ်ိန္ကာလအရ မည္သို႔ျဖစ္လာမည္ကိုမူ ေသခ်ာမႈမရွိပါ။ ဥပေဒၾကမ္း၏ အပုိဒ္ (၄) 
တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာရွာေဖြျခင္းတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း 
အပါအဝင္ ျပည္သူပုိင္ႏွင့္ပုဂၢလိက က႑မ်ားအားလံုးပါဝင္ပါသည္။ ၎တြင္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာစနစ္ဟု 
ေခၚသည့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွစ္ဖြဲ႕လံုးမွ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ပူးေပါင္း 
တာဝန္ယူသည့္စနစ္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ိဳးကိုေပၚလြင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲထည့္သြင္းထားပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရပါသည္။ 

အဆိုျပဳ ဥပေဒမႈၾကမ္းတြင္ အဓိက ဥပေဒ (၃) ခုပါဝင္သည္။ 

 အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္  OSH ေကာင္စီဖြဲ႕စည္းၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳး 
သားအဆင့္ သေဘာတူလက္ခံႏုိင္ျခင္း။ 

 လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေကာ္မတီကို ညီမွ်သည့္ အလုပ္သမားႏွင့္အလုပ္ရွင္ 
ကိုယ္စား လွယ္အေရအတြက္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း။ ထိုေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
OSH မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တုိက္ရိုက္တာဝန္ရွိသည္။ 

 အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို နည္းပညာဆိုင္ရာပ့ံပိုးမႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝ 
ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအရာရွိ ခန္႔အပ္ျခင္း။ 

သို႔ေသာ္ ထိုအဆုိျပဳဥပေဒမူၾကမ္းကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားထည့္သြင္းၿပီး ပိုမိုျပည့္စံုေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

 စီပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု မစတင္မီ သို႔မဟုတ္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမလုပ္ေဆာင္မီ ဥပမာ အေဆာက္အအံု အသစ္ 
တည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စက္ပစၥည္းတပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိရန္ 
အဆိုျပဳထားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစၿပီး EIA ကဲ့သို႔ အျခား 
ေသာ သေဘာတူေထာက္ခံခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ထပ္ႏိုင္သည္။  

 လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအရာရိွမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔အၾကား အစီရင္ခံစာ 
တင္ျပ ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဒြိဟျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏အျမင့္ဆံုး စီမံခန္႔ခြဲမႈအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ 
ေဘးႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈေဆာင္ရြက္ျခင္း အေလ့အထကို တည္ေဆာက္ျခင္း ၎ကိုတာဝန္ယူျခင္း စသည္မ်ားရွိ 
ေစေရး တြန္းအားေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

 ယခု OSH ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သက္ဆုိင္သည့္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ား မိမိတို႔ 
ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္က်န္းမာေရးမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္၊ ဆန္းစစ္၊ နားလည္ႏုိင္ 
ေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္မႈကို အေျခခံသည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈကို လက္ခံက်င့္သံုးႏုိင္ၿပီး အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ 
အဆင့္အေပၚမူတည္၍ ေလ်ာ့ေပါ့ေစသည့္ အစီအမံမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ထိုေနာက္ ၎မွထြက္ေပၚလာ 
ေသာ ရလဒ္မ်ားကို တာဝန္ယူရမည္။132

131 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပါလီမန္သို႔တင္ျပခ့ဲေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရ ဥပေဒမူၾကမ္း (ျမန္မာဘာသာ)။
132 MCRB ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် chamber ေတြ႕ဆံုပြဲမွ OSH ဥပေဒ အသစ္ အေပၚေဝဖန္ခ်က္မ်ား။ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ ရက္ ၂ဝ၁၇။
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OSH ဥပေဒသည္ က႑အလိုက္ က်င့္သံုးရမည့္ OSH နည္းဥပေဒမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ သတၱဳတြင္း ဥပေဒ 
ႏွင့္ နည္းဥပေဒအၾကား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဥပေဒမ်ား ေရွ႕ေနာက္ကုိက္ညီေနေစရန္ အဆိုျပဳထားေသာ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမွ OSH ဥပေဒမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ရန္ အၾကံျပဳႏုိင္ၿပီး က႑တစ္ခုစီအတြက္ 
လက္ခံက်င့္သံုးႏုိင္သည္။ လက္ခံက်င့္သံုးခ်ိန္တြင္ အျခားက႑မ်ား၏ OSH ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္း ညႇိႏႈိင္းကုိက္ညီ 
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ BGR ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို (အပုိင္း ၄ ကို ၾကည့္ပါ) သီးျခားသတၱဳတြင္း OSH 
နည္းဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ အေသးစိတ္ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိုဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ (၂ဝ၁၅)

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ အပိုဒ္ ၅ သည္ သတၱဳတြင္း
က႑ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ကုိက္ညီပါသည္။ ၎တြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး ၎တို႔၏ေနရာတြင္ လုပ္ 
ေဆာင္မည့္ တြင္းထြက္တူးေဖာ္သည့္စီမံကိန္းမ်ား၊ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္းအထည္မေဖာ္ေဆာင္မီ 
စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအား ျပည့္စံုတိက်စြာ  ႀကိဳတင္အသိေပးရ 
မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕မ်ား၊ အစိုးရ/ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။133 သို႔ေသာ္ ဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားဟု ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤျပႆနာႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ားကို လက္ရွိေရးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ နည္းဥပေဒ (၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ 
ဝါရီလတြင္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္) တြင္ ထည့္သြင္း ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒ၊ ပတ္္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳတြင္းက႑၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို သတၱဳတြင္းဥပေဒပါ စည္း မ်ဥ္း 
မ်ား၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ ေရ၊ လယ္ယာေျမ၊ သစ္ေတာႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ပစၥည္း 
မ်ားကဲ့သို႔ က႑ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ စည္းကမ္းလိုက္နာေစသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရးဥပေဒ134သည္ EIA (EIA ႏွင့္ SIA ဟု ရည္ညႊန္းသည္) အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္း ဥပေ135 ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ‘ESIA’ (sic) အတြက္ လုပ္ 
ေဆာင္ရမည္မ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ျပထားၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား136 
တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားထားၿပီး ‘EIA’ ဟု ရည္ညႊန္းပါသည္။137

အပုိဒ္ ၂ (ဇ) ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ “ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ”တြင္ 
လူမႈေရးထိခိုက္မႈမ်ားပါဝင္သည္ဟု ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တြင္ ဆႏၵမပါေသာေနရာေျပာင္းေရြ႕မႈႏွင့္ 
ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား လည္းပါဝင္သည္။ အပိုဒ္ ၂ (ဆ) တြင္ ‘ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ’ 
ကို စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ ျပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈတစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ စီမံကိန္းကို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း၊ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ျခင္း 

133 ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ MCRB ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စီးပြားေရးအစီရင္ ခံစာ။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။
134 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ
135 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ
136 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
137 ျမန္မာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ အေခၚအေဝၚမ်ားအျပား သံုးထားသည္ ဥပမာ - EIA EIA/SIA, or ESIA ။ MONREC သည္ EIA  ဟူ သည့္အခၚအေဝၚကို 

အသံုးျပဳရန္ ပိုႏွစ္သက္ျပီး EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားကို အေလးထားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း MCRB ကို ရွင္းျပခ့ဲသည္။ ဥပမာ - လူမႈ 
ေရးႏွင့္က်န္းမာေရးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ SWIA အေနျဖင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားမရွိလ်င္ EIA ဆုိသာ အသံုးအႏႈန္းကုိသာ 
အသံုးျပဳသြားပါမည္။
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သို႔မဟုတ္ ရပ္စဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ တစ္ 
နည္းနည္းျဖင့္ ေပၚေပါက္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ေဘး 
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေတာ႐ုိင္းတိရ စာၦန္ႏွင့္ သဘာဝ 
အပင္မ်ားအပါအဝင္ လူပုဂၢိဳလ္၊ ေဂဟစနစ္ သို႔မဟုတ္ သဘာဝအရင္းအျမစ္တစ္ခုခုကို အတုိင္းအတာအထိ 
ထိခိုက္ေစမႈဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္  ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္း
လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာတြင္ ဆန္းစစ္မႈ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အရည္အေသြးရွိေသာ အတုိင္ပင္ခံျဖင့္ EIA အ ျပည့္အစံုကို ေသာ္လည္းေကာင္း 
သက္ေရာက္မႈနည္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) တို႔ကိုလည္းေကာင္း ေရးဆြဲ 
ရမည္။ IEE တြင္ EIA  ကဲ့သို႔ ကနဦး နယ္ပယ္အတိုင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါ။ ရွိပါက 
အတူတူပင္ျဖစ္ေပမည္။ မည္သည့္တစ္ခုပင္ျဖစ္ေစ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခဲမႈအစီအစဥ္ (EMP) ကို သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ေလ်ာ့က်ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ၎အစီအစဥ္သည္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ (ကုမၸဏီ)၏ စာခ်ဳပ္ကတိကဝတ္တစ္ခု 
ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန MONREC မွ အတည္ျပဳရပါမည္။ 
၎အဆင့္ၿပီးေနာက္ ECD မွ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာလိုက္ နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္ 
(ECC) ကို ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကို လုိက္နာမႈရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈသြားမည္ျဖစ္သည္။ (အပုိင္း ၅-၇၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုၾကည့္ပါ)။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (ဇာယားကြက္ ၄ တြင္ၾကည့္ပါ)  ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ 
(၁) တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ IEE သို႔မဟုတ္ EIA ကို ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေသးေသာ စီမံ 
ကိန္းမ်ားသည္ပင္ ပတ္ဝန္းက်င္အား ထိခိုက္လြယ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိပါက EIA လုပ္ေဆာင္ျခင္း လုိအပ္ 
မည္ျဖစ္သည္ဟု ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (အပုိဒ္ - ၂၅) ။ ၎သတၱဳတူးေဖာ္မႈအရြယ္အစား သတ္မွတ္မႈကို 
ယခင္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုအၾကား ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဲၾကသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 
သတၱဳတြင္းနည္း ဥပေဒမူၾကမ္း (ဇယား ၃) ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါ။ 
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66 
3: LEGAL AND POLICY FRAMEWORK  

Figure 2: Environmental and Social Impact Assessment in the Mine Lifecycle138  

 

                                            
138 Adapted from Mining and the Environment ed. Spitz and Trudinger (2009) 

ပံု (၂) ၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္ 
မႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္း။ 138

138 သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ - Spitz and Trudinger (2009) မွ ေကာက္ႏုတ္ထားသည္။



92  3-Oya'a&;&mESifh rl0g'a&;&mrlabmifrsm;

ဇယား ၄။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) (တြင္းထြက္)၊ 
သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္း။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား 
ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း 

(IEE) ျပဳလုပ္ရန္ စံႏႈန္းမ်ား 
(အရြယ္အစား)

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) 
ျပဳလုပ္ရန္ စံႏႈန္းမ်ား 

(အရြယ္အစား)

၁၃၂ ျမစ္ သို႔မဟုတ္ ပင္လယ္မွ ေက်ာက္၊ 
ေက်ာက္စရစ္၊ သဲမ်ား ထုတ္ယူျခင္းလုပ္ငန္း 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုဗမီတာ ၁ဝဝဝ 
ႏွင့္အထက္  ကုဗမီတာ ၅ဝ 
ဝဝဝ ေအာက္ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုဗမီတာ 
၅ဝ ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ 

၁၃၃ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ 
ေရးႏွင့္ ေၾကြထည္ေျမထည္လုပ္ငန္းသုံး ကုန္ၾကမ္း 
ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း (ထံုးေက်ာက္၊ 
သင္ပုန္း ေက်ာက္၊ ရႊြံ႕ေစး၊ စက်င္ေက်ာက္၊ ေမ်ာ 
ေက်ာက္၊ သဲေက်ာက္၊ လိပ္သဲေက်ာက္ (ႏွမ္းဖတ္ 
ေက်ာက္)၊ ေျမေစးျဖဴ၊ bentonite၊ သလင္း 
ေက်ာက္ႏွင့္ quartzite မ်ား ထုတ္ယူျခင္း) 

ထုတ္လုပ္ဧရိယာ ဧက ၂ဝဝ 
ေအာက္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
သတၱဳ႐ိုင္း တန္ခ်ိန္ ၁ဝဝဝဝဝ 
ေအာက္ 

ထုတ္လုပ္မႈဧရိယာ ဧက 
၂ဝဝ ႏွင့္ အထက္ 
သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
သတၱဳရိုင္း တန္ခ်ိန္ ၁ဝဝ 
ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ 

၁၃၄ စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္း (Industrial Mineral) 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္သန္႔ စင္ျခင္းလုပ္ငန္း 
(ဘရိုက္တီး၊ ဖလိုရိုက္၊ မီးစုန္း (ေဖာ့စဖိတ္)၊ 
ဓာတ္ဆား၊ ဆား၊ soda ash, ေက်ာက္ဂြမ္း) 

ထုတ္လုပ္ဧရိယာ ဧက ၂ဝဝ 
ေအာက္ႏွင့္ တစ္ ႏွစ္လွ်င္ 
သတၱဳ႐ုိင္း တန္ခ်ိန္ ၁ဝဝ ဝဝဝ 
ေအာက္ 

ထုတ္လုပ္ဧရိယာ ဧက 
၂ဝဝ ႏွင့္အထက္  သို႔မ 
ဟုတ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သတၱဳ 
႐ုိင္းတန္ခ်ိန္ ၁ဝဝ ဝဝဝ 
ႏွင့္အထက္ 

၁၃၅ သံသတၱဳ၊ သံမဟုတ္ေသာ သတၱဳႏွင့္ ေရႊမွအပ 
အျခားအဖိုးတန္သတၱဳမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း 
(သံ၊ မီးခိုးေရာင္ သတၱဳျဒပ္စင္ မန္ဂနီးစ္၊ ေငြ၊ 
ေၾကးနီ၊ သံ ျဖဴ၊ ခေနာက္စိမ္း၊ ခဲ၊ နီကယ္၊ သြပ္၊ 
ခ႐ိုမီယမ္၊ ေဘာက္ဆုိက္ႏွင့္ အဖိုးတန္ ေက်ာက္ 
မ်ား) 

ဧရိယာ ဧက ၅ဝ ေအာက္ႏွင့္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ 
တန္ခ်ိန္ ၅ဝ ဝဝဝ ေအာက္ 

ဧရိယာ ဧက ၅ဝ ႏွင့္ 
အထက္ သို႔မဟုတ္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ 
တန္ခ်ိန္ ၅ဝ ဝဝဝ 
ႏွင့္အထက္ 

၁၃၆ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတုပစၥည္း 
မ်ားသံုးစြဲျခင္းမျပဳဘဲ တြင္းထြက္သတၱဳ႐ုိင္းမ်ား 
ျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္း လုပ္ငန္း 

၁ ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ 
၅ဝ ဝဝဝ ေအာက္ 

၁ ႏွစ္လ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ 
တန္ခ်ိန္ ၅ဝ ဝဝဝ 
ႏွင့္အထက္ 

၁၃၇ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
အသံုးျပဳ၍ တြင္းထြက္သတၱဳ႐ုိင္းမ်ား ျပဳ 
ျပင္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း။ 

၁ ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ 
၂၅ ဝဝဝ ေအာက္ 

၁ ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ 
တန္ခ်ိန္ ၂၅ ဝဝဝ ႏွင့္ 
အထက္ 

၁၃၈ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတုပစၥည္း သံုးစြဲ 
ျခင္းမျပဳဘဲ ေရႊသတၱဳ႐ုိင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း

လုပ္ငန္းဧရိယာ ဧက ၂ဝ ႏွင့္ 
ေအာက္ 

လုပ္ငန္းဧရိယာ ဧက ၂ဝ 
အထက္ 

၁၃၉ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
အသံုးျပဳ၍ ေရႊသတၱဳ႐ုိင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း 

လုပ္ငန္းဧရိယာ ဧက ၂ဝ ႏွင့္ 
ေအာက္ႏွင့္ ၁ ႏွစ္လွ်င္ 
ထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ ၂၅ ဝဝဝ 
ေအာက္ 

လုပ္ငန္းဧရိယာ ဧက ၂ဝ 
အထက္ သို႔မဟုတ္ ၁ ႏွစ္ 
လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ 
၂၅ ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ 
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၁၄ဝ အေပၚယံေျမလႊာႏွင့္ေျမေအာက္မွ ေက်ာက္မီးေ
သြးတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေက်ာက္မီးေသြး 
ထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ ၁ဝဝ ဝဝဝ 
ေအာက္ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေက်ာက္ 
မီးေသြးထုတ္လုပ္မႈ တန္ 
၁ဝဝ ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ 

၁၄၁ တြင္းထြက္သဲတူးေဖာ္ျခင္း အပါအဝင္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း (သဲၾကြပ္၊ limonite, 
ေဂၚမိတ္၊ တုိင္ေတနီယမ္၊ monazite) 

၁ ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ 
ကုဗမီတာ ၁ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ 
ကုဗမီတာ ၅ဝ ဝဝဝ ေအာက္

၁ ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ 
ကုဗမီတာ ၅ဝ ဝဝဝ ႏွင့္ 
အထက္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ျပင္ဆင္ 
ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

 စဥ္မ်ားအတြင္း (ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြအတြက္ လုပ္ေဆာင္သက့ဲသို႔) အဆင့္မ်ားကို ခြဲျခားပါ။ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆင့္တစ္ခုစီ၏ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ မတူညီပါ။ EIA အျပည့္အစံုျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည္ 
မဟုတ္ဘဲ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အႀကိဳျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း/ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းျပဳလုပ္ခ်ိန္ (ပံု-၂) တြင္သာ ျပဳလုပ္ 
ေစျခင္း။ 

 က်ိဳးေၾကာင္းမညီညႊတ္ေသာ ကန္႔သက္ခ်က္မ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝ ဧကေအာက္ 
နည္းေသာ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ IEE လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ ထို႔အျပင္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ငန္းမ်ားကိုလ
ည္း IEE လုပ္ ေဆာင္ေစျခင္းမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ျခင္း။

 စီမံကိန္းအရြယ္အစားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမွားမ်ားျပင္ဆင္ရမည္။ 

ထို႔အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) ပါ လုပ္ကြက္အရြယ္
အစားႏွင့္သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒတို႔သည္ ပိုမို ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက အသံုးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ဆဲ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ဆဲစီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္လည္း အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ ၎တြင္ ကြင္းဆင္းဆန္းစစ္ျခင္းအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ ရာလိုက္နာေဆာင္ 
ရြက္မႈကို စိစစ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္မႈမ်ားအေပၚ ပူပန္မႈ မ်ားအားေဖာ္ထုတ္ကာ 
၎ကို IEE သို႔မဟုတ္ EIA လုပ္ေဆာင္ရန္ လို၊ မလိုကို ဆံုးျဖတ္ရမည္။ (အပိုဒ္ ၈)။ ဇယား (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထား 
ခ်က္အရ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုိင္စင္ ၁၄၅ဝ ကို ထုတ္ 
ေပးထားသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ECD သည္ သတၱဳတြင္းက႑မွ EIA ၃၉ ခု၊ IEE ၃၁၆ ခုႏွင့္ 
EMP ၁၆၉၃ ခု စုစုေပါင္း (၂ဝ၄၈) ခုကို လက္ခံရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။139 EMP အတြက္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနက 
ဦးစီးျပင္ဆင္ထားေသာ template ပံုစံအား ျဖည့္သြင္းတင္ျပခဲ့ျခင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီးသည္ 
သတၱဳတြင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွစ္ခု စလံုးအတြက္တာဝန္ရွိၿပီး ဧက ၅ဝ အထက္ရွိေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားကို 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ အပိုဒ္ (၈) ႏွင့္အညီ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားၾကသည္။140

139 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂  ရက္ေန႔ MCRB ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ working group ကို ECD မွ တင္ျပခ့ဲေသာ presentation။
140 ECD ႏွင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းမ်ား။ မတ္လ ၂ဝ၁၇။
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အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (IEE အတြက္ အပိုဒ္ ၃၈၊ EIA အတြက္ 
အပိုဒ္ (၆၅) အရ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာအဖြဲ႕အစည္းက EIA 
အစီရင္ခံစာကို ECD သို႔ တင္ျပၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း ထုတ္ေဖာ္ရမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရသူမ်ား၊ ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ေသာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ 
သူမ်ား သိရွိေစရန္ (၁) EIA ကို စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ website ေပၚတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း 
(၂) ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းေၾကညာျခင္း(ဥပမာ - သတင္းစာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း) 
(၃) အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာေနရာမ်ား (ဥပမာ - စာၾကည့္တုိက္မ်ား ၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာခန္းမမ်ား)၊ 
(၄) စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ၏ ႐ံုးခန္းတြင္ထားရွိ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ထားရမည္။ 
EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ECD မွလည္း  အစီရင္ခံစာရရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ 
ေၾကညာျခင္းလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခ
အေနႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္ယူမႈမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ အေရးႀကီးသည့္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ယခု EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုိက္နာေစရန္ အခက္ 
အခဲမ်ားစြာရွိသည္။ (အပုိင္း (၄)၊ က႑တစ္ခုလံုးအဆင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ အပုိင္း (၅-၇) ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရန္)။ သတၱဳက႑အတြက္ က႑အလိုက္သီးသန္႔ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ဤ 
EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ ပိုမိုျပည့္စံုၿပီး စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူႏွင့္ ၎တုိ႔၏အၾကံေပးမ်ား(consultants)အတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ 

EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။141 ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ (IFC) ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ 
အဖြဲ႕မွသတ္မွတ္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
အေျခခံထားၿပီး သတၱဳတြင္းက႑ကို အထူးျပဳသည့္ ခြင့္ျပဳႏုိင္ေသာ ထုတ္လႊတ္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ေလ 
ႏွင့္ထုတ္လႊတ္မႈ၊ ေရဆိုးမ်ားထုတ္လႊတ္မႈကို လက္ရွိနည္း ပညာမ်ားႏွင့္သင့္တင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။142 ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို အပုိင္း ၅-၇ တြင္ အေသးစိတ္ထပ္မံေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ

ေအာက္တုိဘာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး143 ယခင္ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္မွ ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ144ကို အစားထုိးခ့ဲသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ145 ကို ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ႏုိင္ငံသား/ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒ 
တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္လ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒကို 

141 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
142 VDB - လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား သတိေပးျခင္း - ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ထုတ္လႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။
143 VDB - လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္ - ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္တြင္ မည္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္း လဲခ့သနည္း။ ေအာက္တို 

ဘာလ (၈) ရက္၊ ၂ဝ၁၆
144 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ။
145 ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ။
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ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။146 ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒသစ္မ်ာသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ဥပေဒပါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳခ့ဲသည္။ 

 MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ အျပည့္အစံု အစား “ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အတည္ျပဳမိန္႔” လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထည့္သြင္းမိတ္ဆက္ထားျခင္း။ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ရရွိႏုိင္သည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ ‘MIC ခြင့္ျပဳမိန္ အျပည့္အစံု ႏွင့္အျခားတစ္ခုမွာ 
ေျမအသံုးခ်မႈ ခြင့္ျပဳမိန္႕အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ‘ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အတည္ျပဳမိန္႔’ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
ဒုတိယလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ‘MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔အျပည့္အဝ’ 
သည္ အရြယ္အစား ႀကီးမားၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရယူရန္ လုိအပ္သည္။ (အပိုဒ္ ၃၆ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ဥပေဒ (MIL)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒမ်ား (MIR) တြင္ ထပ္မံထည့္သြင္းရွင္းျပထားပါသည္။ 

 ယခု ဥပေဒသည္ ရင္းႏွီးျမ်ပ္ႏွံမည့္သူအားလံုးႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ 
သည္ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ ဥပေဒ 
သစ္တြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္သူျဖစ္ေစ၊ မကုိင္ေဆာင္သူျဖစ္ေစ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည္။ 

 အခြန္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲထားသည္။ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိမည့္ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား 
သည္ ယခင္က(၅)ႏွစ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အလိုေလွ်ာက္ရရွိမည္ဟူသည့္ အခ်က္ကို ဖယ္ရွားခ့ဲသည္။ အခြန္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ MIC ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚ မူတည္သည္။ အျခားေသာ အခြန္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို 
လည္း ေျပာင္းလဲထားပါသည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ဥပေဒ 
သစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေပၚ ေပးအပ္ထားသည့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထက္ ေလွ်ာ့ 
နည္းမႈမရွိေစရန္၊ အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုခုမွ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားအေပၚေပးအပ္ထားသည့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈထက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမရွိေစရန္၊ သာတူညီမွ်ဆက္ဆံ 
ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရ 
သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
၎သည္ လက္ရိွ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုိက္နာလုပ္ 
ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားပါသည္။   

 အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္အသစ္မ်ား။ ဥပေဒသစ္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လုိက္နာရမည့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ တာဝန္သစ္မ်ားထည့္သြင္းထားပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း 
ရပ္ဆုိင္းမည္၊ ပိတ္သိမ္းမည္ဆုိလ်င္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ 
ယာယီလုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းသည့္အခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို အခေၾကးေငြေပးထားရမည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား 
အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈမ်ား၊ နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ား၊ အသက္ဆံုးရံႈးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္လက္အဂၤါ 
ဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္။ 

 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသစ္မ်ား။ အဆိုျပဳလႊာလက္ခံၿပီး ၁ဝ ရက္အတြင္း MIC မွ အဆိုျပဳလႊာ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ (နည္းဥပေဒ ၄၅) ႏွင့္ MIC မွ စတင္မစဥ္းစားမီ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္သူမွ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမည္သို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ တာဝန္ရွိစြာလုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏွစ္စဥ္ 
အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ (နည္းဥပေဒ ၁၉၆/၁၉၉)။ 

146 ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၃၅/၂ဝ၁၇၊ ၃၁ ရက္ မတ္လ ၂ဝ၁၇။
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သို႔ေသာ္ ယခု စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအသစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရာတြင္မည္သို႔ျဖစ္မည္ကို ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေနာက္ထြက္ရွိလာမည့္ နည္းဥပေဒႏွင့္ဥပေဒ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအပါအဝင္ဆက္လက္ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပမႈ/အေသးစိတ္ေဖာ္ျပမႈ အမ်ားအျပားလိုအပ္မည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ 

 မည္သည့္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အပိုဒ္ ၃၆ ပါ အခ်က္မ်ားအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
ဥပမာ - MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔အျပည့္အဝလုိေသာ စီမံကိန္းမ်ားဟု အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ပါက ၎စီမံကိန္းသည္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေျခ 
အေနရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဥပေဒသစ္ႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ မည္သုိ႔ ဥပေဒေၾကာင္းမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို 
ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ိဳးျဖစ္ရပါမည္။ ဥပမာ - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္ 
အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒအပုိဒ္ ၅ ႏွင့္ EIA ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပ ထား 
သည့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္
ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းမ်ားသည္ MIC မွ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္သေဘာတူညီ ခ်က္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အဓိကက်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ 

 အပိုဒ္ ၄၆ အရ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္လိုအပ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ 
စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္ကို ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္သည္။ 

 စီမံကိန္း၏အေစာပုိင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ထားေပးရန္ဆံုးျဖတ္ရာ၌ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ  
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေစျခင္းမ်ားအပါအဝင္ တုိင္း/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ အခန္း 
က႑ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းရန္လိုအပ္သည္။ ဥပမာ - MIC အေနျဖင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္ 
အစိုးရမ်ား၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို မျဖစ္မေနေတာင္းခံရမည္ဆိုသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ိဳး၊ တုိင္း/ျပည္နယ္ 
အစိုးရမ်ားမွလည္း သက္ဆုိင္သည့္ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရမည့္ တာဝန္ရွိဆိုသည္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ MIC သည္ ကန္႔သတ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း စာရင္း147ကို 
ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္ 
စုအစိုးရသာလွ်င္ ‘ေရဒီယိုသတၱိၾကြပါေသာ သတၱဳမ်ား ဥပမာ - ယူေရနီယမ္ႏွင့္သိုရီယမ္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း 
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္ျခင္း’ ကိုလုပ္ကုိင္ရမည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အေသးစားႏွင့္အလတ္စား 
သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေက်ာက္စိမ္း/ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သန္႕စင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား 
အတြက္ ခြင့္မျပဳပါ။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္အႀကီးစားသတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ 
အေသးစား၊ အလတ္စားႏွင့္အႀကီးစား ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ MONREC ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္သည္။ 
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ 
အစုရွယ္ယာ ၃၅ % ရာႏႈန္းအထိ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

(ဂ) ႏိုင္ငံတကာ မူေဘာင္မ်ား 

အထက္ေဖာ္ျပပါ အမ်ိဳးသားဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားအျပင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသာ လူ႕အခြင့္ 
အေရးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ ႏုိင္ငံတကာမူေဘာင္မ်ားလည္း 
ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕မူေဘာင္မ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသတၱဳတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား သို႔ 
မဟုတ္ လုပ္ကုိင္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္ 

147 MIC အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၅/၂ဝ၁၇ ၊ ကန္႔သတ္သည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား စာရင္း ၊ ဧျပီလ ၁ဝ ရက္ ၂ဝ၁၇။
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မ်ားအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္အျခားေသာႏိုင္ငံတြင္းမွ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားမွ ကနဦးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ 

သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
(EITI)

EITI သည္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ ေဆာင္ 
ႏုိင္ရန္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။148 EITI သည္ ေရနံ၊ သဘာဝ       
ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑မ်ားကို အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို 
မည္သို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါသည္။ ၎တြင္ တြင္းထြက္သယံဇာတ 
ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးကုိင္တြယ္ပံုႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ စီးပြားေရးအတြက္ မည္သို႔ အက်ိဳးမ်ားရွိသည္ တို႔ပါဝင္သည္။ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ EITI စံႏႈန္း149 တြင္ အပုိင္း (၂) ပုိင္းပါဝင္ပါသည္။ အပုိင္း (၁) တြင္ စံႏႈန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားၿပီး အပုိင္း(၂)တြင္ ႏုိင္ငံတကာ EITI အား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ယခုစံႏႈန္းကို အစိုးရဌာနမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တြင္းထြက္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား(CSOs)၊ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ 
ဘက္ေပါင္းစံုမွပါဝင္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ၎တုိ႔၏ တုိးတက္မႈအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 
ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အခြန္အခမ်ားေပးေဆာင္ထားမႈႏွင့္ အစိုးရမွလက္ခံထားရွိမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပ 
ရၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားကို ယခုစံႏႈန္းျဖင့္တိုင္းတာကာ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္တုိးတက္မႈ၊ အဓိပၸာယ္ရွိေသာတုိးတက္မႈ၊ လံုေလာက္ 
သည့္တုိးတက္မႈမရွိ၊ သို႔မဟုတ္ တုိးတက္မႈလံုးဝမရွိ စသည္ျဖင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လက္ရွိ EITI အဆင့္မွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စံႏႈန္းအရ “ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္ေသးသည္” ဆိုသည့္ အေျခအေန 
တြင္သာရွိသည္။ ၎၏ပထမ EITI အစီရင္ခံစာကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ဘ႑ာႏွစ္ ၂ဝ၁၃/၂ဝ၁၄ တြင္ 
ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။150 ဒုတိယအႀကိမ္အစီရင္ခံစာကို အစိုးရအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ရန္အခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းခ့ဲ 
သည္။ ယခုအခါတြင္ အစီရင္ခံစာကို ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြက္ မတ္လ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ၎အစီရင္ခံစာကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လိႈင္လေနာက္ပိုင္းတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိန္ထိုးဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ MEITI မွလည္း ၎တို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈဆိုင္ရာ လမ္းျပေျမပံု (Beneficial 
Ownership Roadmap) ကို ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ အျပည့္အဝလိုက္နာႏုိင္ရန္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။151 EITI အရ 
နည္းပညာအေထာင့္အပံအေနျဖင့္ Cadaster စနစ္တစ္ခုထူေထာင္ရန္ႏွင့္ Beneficial Ownership ကို ထုတ္ျပန္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ အစမ္းလုပ္ေဆာင္မည့္နမူနာတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံတကာဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳေကာင္စီ (ICMM) ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္

ႏုိင္ငံတကာ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳေကာင္စီ (ICMM) သည္ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာတိုးတက္မႈမ်ားကို ဦးစား 
ေပး လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳလုပ္ငန္း စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကို ပ့ံပိုးလုပ္ 
ေဆာင္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ICMM သည္ ၎တုိ႔ႏွင့္အတူ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ ၂၃ ခု၊ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ေဒသတြင္းမွ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအသင္းအဖြဲ႕ ၃၄ ခု၊ ကမၻာ့သတၱဳထုတ္ကုန္ အသင္းမ်ားျဖင့္ 
148 သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး။
149 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ EITI စံႏႈန္းမ်ား။
150 MEITI ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး EITI အစီရင္ခံစာ - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ။
151 ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈဆိုင္ရာ လမ္းျပေျမပံု (Myanmar Beneficial Ownership Roadmap)၊ မတ္လ ၂ဝ၁၇။
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သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳက႑ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ ပိုမိုအကူအညီေပးႏုိင္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ICMM ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္တန္ဖိုးမ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ဂ႐ုစုိက္ျခင္း၊ 
ရိုေသေလးစားျခင္း၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တာဝန္ယူတက္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္ပါ 
သည္။152 ICMM သည္ ကုမၸဏီမ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္လာေစရန္ လမ္းညႊန္ေပးသည့္ စံႏႈန္း 
မ်ားႏွင့္္မူေဘာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပင္ဆင္ဖန္တီးခ့ဲပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေရထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမူေဘာင္ (Wa-
ter Stewardsip Framework) သည္ ေရအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား အေျဖရွာျခင္းကို 
အေျခခံၿပီး လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ICMM ၏စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမူေဘာင္
တြင္ အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမူေဘာင္မ်ားအျဖစ္ အေျခခံ မျဖစ္မေန လုိက္နာရမည့္ အခ်က္ ၁ဝ ခု ပါဝင္ပါသည္။ 
၎သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္သတၱဳလုပ္ငန္း စဥ္ဆက္ မျပတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ျဖစ္ၿပီး ICMM အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ 
၎အခ်က္မ်ားအေပၚ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရသည္။ ICMM အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Freeport ႏွင့္ MMG (PanAust) 
တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွာေဖြျခင္း/စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားေနပါသည္။ 

ဆႏၵအေလ်ာက္ေလးစားလုိက္နာႏုိင္ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (VPSHR)

ဆႏၵအေလ်ာက္ေလးစားလုိက္နာႏုိင္ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအေျခခံမူမ်ား (VPSHR) သည္ 
အစိုးရမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္သည့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူ 
မ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တြင္းထြက္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအနီးရွိ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျပည္သူ႕လုံၿခံဳ 
ေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္ 
ကိ ု ေလ်ာခ့်ရန္ႏငွ္ ့ကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္းရန ္ရွာေဖြေဖာထ္တ္ုျခင္းျဖစသ္ည။္ VPSHR သည ္တြင္းထြကလု္ပင္န္းမ်ားအတြက ္
အထူးဒီဇိုင္းဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  ၎၏ အေျခခံသေဘာတရားအခ်က္မ်ားကို ICMM၊ ICRC၊  
IFC ႏွင့္ IPIECA (ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာ 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း) တို႔မွ ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားပါသည္။ VPSHR သည္ တြင္းထြက္ 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေနရာအနီးတြင္ေနထုိင္သည့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ားကို အေျခခံ၍ အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ၎အေျခခံ 
သေဘာတရားမ်ားသည္ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနခ်ိန္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း 
ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးရွိေစရန္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အေျခခံလြတ္ လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒမ်ား
ကို ေလးစားလုိက္နာမႈကို ေသခ်ာေစေရးအေထာက္အကူျပဳေစရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားပါသည္။ VPSHR တြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးလမ္း ညႊန္ခ်က္လက္စြဲစာအုပ္ပါဝင္ၿပီး ထိုအေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ကုမၸဏီ 
မ်ား၊ ၎တုိ႔၏အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားလုိက္နာရန္ အေထာင့္အကူေပးပါသည္။153၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ကနဦးစမ္းသပ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔စည္းရန္ VPSHR မွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ (၃) ႏုိင္ငံမွ တစ္ခုျဖစ္ 
သည္။ ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကနဦးအစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး scoping study တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု 
ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

152 ICMM, Vision and vlaues
153 ဆႏၵအေလ်ာက္ေလးစားလုိက္နာႏုိင္ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားအား ျပဳမူလုိက္နာရမည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္လက္စြဲစာအုပ္ ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ICMM, ICRC, IFC ႏွင့္ IPIECA ။
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တ႐ုတ္ျပည္သူသမၼတႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ သတၱဳမ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳမ်ားႏွင့္ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
တင္သြင္း သူႏွင့္တင္ပို႔သူမ်ား (CCCMC) ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။ 

သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္ (CCCMC လမ္းညႊန္ခ်က္) ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီ ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ 
ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေအာက္ရွိ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ CCCMC မွ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခ့ဲသည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ 
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဓာတ္တၱဳမ်ားႏွင့္သတၱဳက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ 
လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားကိုလုိက္နာရန္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္မ်ားကို အေျခခံသည့္ အေ
လးဂ႐ုျပဳႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား (due diligence) ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။154 ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားသည္ သတၱဳကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္ယူမႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္စနစ္ကို မည္သို႔ထူေထာင္ရ 
မည္ကို လမ္းညႊန္ထားၿပီး လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ထုတ္ျပန္ရမည္ကိုလည္း 
လမ္းညႊန္ေပးထားပါသည္။155

ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဓာတ္
သတၱဳကုန္သြယ္ေရးကြင္းဆက္မ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေလးဂ႐ုျပဳ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား (due diligence) 
ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ရည္ညႊန္းၿပီး ၎ due diligence ဆန္းစစ္ျခင္းမွ ရရွိလာေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အခါ အသံုးခ်ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ OECD ၏  ပဋိပကၡႏွင့္အႏၲရာယ္အျမင့္ 
ဆံုးေနရာမ်ားမွ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဓာတ္သတၱဳကုန္သြယ္ေရးကြင္းဆက္ အတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ 
(Due Diligence) ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီ စြာေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ OECD အဖြဲ႕ဝင္ 
ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ထိုက့ဲသို႔ ဓာတ္သတၱဳကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္ဆုိင္ရာ Due Diligence ဆန္းစစ္ျခင္းအား လုပ္ေဆာင္ရ 
မည္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္မ်ားစစ္ေဆးျခင္းအျပင္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ 
သည္ အစိုးရသို႔ေပးရေသာ ေငြေၾကးကိုေဖာ္ျပရန္ EITI စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွခ်မွတ္ထားေသာ နည္း 
ဥပေဒမ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။156 GIZ, EMM network တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ CCCMC မွ  
၃ ႏွစ္တာ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ သတၱဳတူးေဖာ္ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SMAP) တစ္ခုကို ၂ဝ၁၆ မွ ၂ဝ၁၈ 
အတြက္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၎ကို ကမၻာတစ္ဝွမ္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သ
ည့္ပံုစံျဖင့္ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲၾကသည္။157 GIZ အဖြဲ႕သည္ 
ေလ့လာေရးဆုိင္ရာခရီးစဥ္တစ္ခုကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ 

ပဋိပကၡႏွင့္အႏၲရာယ္အျမင့္ဆံုးေနရာမ်ားမွ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဓာတ္သတၱဳ ကုန္သြယ္ေရးကြင္းဆက္ 
အတြက္ OECD ၏ အေလးဂ႐ုျပဳ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ (Due Diligence) ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္းလမ္းညႊန္

OECD ၏ အေလးဂ႐ုျပဳ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ (Due Diligence) ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း လမ္းညႊန္သည္ အစိုးရမ်ားမွ 
ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡေနရာမ်ားမွ ရရွိေသာဓာတ္ 
သတၱဳမ်ားကို တာဝန္ယူမႈရွိစြာ ကုန္သြယ္ေရးကြင္းဆက္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္လည္းျဖစ္
သည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ဓာတ္သတၱဳအမ်ိဳးအစားအားလံုးအတြက္ျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တြင္ အထူးျပဳဓာတ္သတၱဳမ်ားပါဝင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ခဲမျဖဴ၊ တန္တလိုက္၊ အၿဖိဳက္နက္ႏွင့္ 
ေရႊတုိ႔ ျဖစ္သည္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ဓာတ္သတၱဳရယူမႈရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္  လူ႕အခြင့္အေရးကို 

154 သတၱဳ တြင္းဆုိင္ရာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္။ CCCMC, ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္။
155 သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ EMM Network၊  

CCCMC။
156 Global Witness - တရုတ္လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္မ်ားသည္ သတၱဳကုမၸဏီမ်ားကို ပဋိပကၡေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ လက္ထိုးမႈအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္ရွင္ေဒသခံမ်ားကို 

အ႐ုိအေသျပသျခင္း။ ၂၃ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္။
157 https://www.emm-network.org/case_study/sustainable-mining-in-china/ 
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ေလးစားလိုက္နာၿပီး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစေရး အေထာက္အကူျပဳေစရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်င့္သံုးခ့ဲေသာ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ယခုလုပ္ငန္း၏ စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္လာ 
သည္။ ယခုအခါ ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေမရိကတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ ရည္ညႊန္း 
အသံုးျပဳၿပီး ဥေရာပစည္းမ်ဥ္းဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳထားပါသည္။ London Metal Ex-
change သည္ ကေလးအလုပ္သမားႏွင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာဓာတ္သတၱဳမ်ား အပါအဝင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 
ဓာတ္သတၱဳရယူမႈ အေျခခံသေဘာတရား ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုလည္း သိရပါသည္။158

လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ကိုအသံုးျပဳ၍ နာမည္ႀကီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ 
နာရီကုမၸဏီ ၁၃ ခု တို႔၏ ေရႊႏွင့္စိန္ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္တြင္ မည္သုိ႔ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ 
သည္ကို စစ္ေဆးပါသည္။159

OECD လမ္းညႊန္ခ်က္သည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဓာတ္သတၱဳကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္အတြက္ Chinese Due Dili-
gence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ OECD ႏွင့္အတူ 
ပူးေပါင္း၍ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးဌာနက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ အဆင့္ (၅) ဆင့္ပါဝင္ေသာ 
မူေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ခုိင္ခ့ံေသာ ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို တည္ေထာင္ေပးျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈကြင္း 
ဆက္မွ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္အႏၲရာယ္ကို ထုတ္ေဖာ္ဆန္းစစ္ေပးျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ထားေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္တုံ႔ျပန္ရန္ မဟာဗ်ဴးဟာေရးဆြဲျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမွ ကုန္သြယ္ကြင္းဆက္ကို 
ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္ကိုႏွစ္ စဥ္အစီရင္ခံစာတင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ပဋိပကၡႏွင့္အႏၲရာယ္ျမင့္ 
မားေသာေနရာမ်ားကို လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ သို႔မဟုတ္္ ႏုိင္ငံတကာ 
အဆင့္ မဟုတ္ေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္မႈဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုက့ဲသို႔ေနရာမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရး 
မတည္ၿငိမ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိျခင္း၊ သင္းဖြဲ႕မႈအားနည္းျခင္း၊ လံုျခံဳမႈမရွိျခင္း၊ ျပည္သူပုိင္အေျခခံအေဆာက္ 
အအံုမ်ားဖ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပ်ံႏွံ႔ျခင္း စသည္တုိလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိလမ္းညႊန္ 
ခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ အထူး 
သျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာေဒသမ်ားႏွင့္ ထိုေဒသမ်ားမွ ေရႊႏွင့္ 3Ts ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ 
OECD သည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာဓာတ္သတၱဳကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္အတြက္ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လမ္းညႊန္ခ်က္ 
ကိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ CCCMC ႏွင့္ နားလည္မႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲ ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ားအတြက္ ဥေရာပသမၼဂၢ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား 

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပသမဂၢေကာင္စီ လက္နက္ကုိင္မ်ားထံမွ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာဓာတ္
သတၱဳမ်ား ဝယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရရွိေနျခင္းမွ ရပ္ဆုိင္းရန္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတစ္ခု သေဘာတူခ့ဲ 
ၾကသည္။160 ထိုေၾကာင့္ ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ EU ကုမၸဏီမ်ားအားလံုး ခဲမျဖဴ၊ တန္တလိုက္၊ အၿဖိဳက္နက္ 
(3Ts) ႏွင့္ ေရႊကုိ တာဝန္ယူမႈရွိစြာ တင္ပို႔ရန္ႏွင့္ ၎တို႔ဝယ္ယူလုိက္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ာကို ေထာက္ပ့ံမႈမရိွေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယခုက့ဲသုိ႔ အေလးဂ႐ုျပဳ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ (Due Dil-
igence) ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွစ၍ တရားဝင္မည္ 
ျဖစ္ၿပီးေသာ္လည္း တင္ပို႔သူမ်ားကုိ အျမန္ဆံုးက်င့္သံုးရန္ တုိက္တြန္းထားပါသည္။ ဤနည္းဥပေဒတြင္ ဓာတ္သတၱဳ 
ထုတ္လုပ္ရာတြင္ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္သန္႔စင္ျခင္းက့ဲသို႔ေသာ upstream ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း 

158 London Metal Exchange သည္ ကေလးသူငယ္အလုပ္သမား အသံုးျပဳျပီး ရရွိလာေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ား ဝယ္ယူျခင္းကို တားျမစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Reu-
ters၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္။

159 ေက်ာက္မ်က္ရတနာတို႔၏ေနာက္ကြယ္မွ ေပးဆက္ရေသာ နာက်င္မႈမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၈ ရက္။
160 ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ား ၊ ၊ေကာင္စီအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္မ်ားကို ေငြေၾကးရရွိေနမႈ ေလ်ာ့ခ်သည့္ နည္းဥပေဒသစ္ကို ေထာက္ခံခ့ဲသည္။ ဥေရာပယူနီယမ္ 

ေကာင္စီ၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁၈၁/၁၇၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၃ ရက္။
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တစ္ခုကို တာဝန္ယူမႈရွိစြာ ရယူရန္ တာဝန္မ်ားထည့္သြင္းထားပါသည္။ EU ၏ သတၱဳႏွင့္ဓာတ္သတၱဳသြင္းကုန္ ၉၅% 
သည္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစမည္ျဖစ္ၿပီး ပမာဏအနည္းငယ္တင္ပို႔သူမ်ားသည္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ EU ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ကြ်မ္းက်င္ေသာ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ တင္ပို႔လာေသာ သတၱဳႏွင့္ဓာတ္သတၱဳတို႔သည္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ကုိက္ညီမႈ ရွိ/မရွိကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ 
အေသးစားႏွင့္အႀကီးစား downstream ကုမၸဏီမ်ား  လုိက္နာမႈရွိမရွိကို တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ Due Diligence 
ပိုမိုတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဓာတ္သတၱဳမ်ားကို ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရန္ 
အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမရွိေသာလမ္း
ညႊန္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ လက္စြဲစာမူၾကမ္းကို ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပဋိပကၡႏွင့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားသည့္ ေနရာမ်ား စာရင္း 
ထည့္သြင္း၍ ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္ကို အေျချပဳ၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသည္ 
ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္ Due Diligence အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္တစ္ခု သတ္မွတ္ေပးပါသည္။161 သေဘာတူညီ 
ခ်က္တစ္ခုကုိ ေကာင္စီမွ ေထာက္ခံသေဘာတူထားေသာ စာသားမ်ားသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပပါလီမန္ႏွင့္
သေဘာတူညီခ့ဲၾကၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျငင္းခုန္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၇ 
ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ ဥေရာပ မ်က္ႏွာစံုညီပြဲတြင္ မဲထည့္၍ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ အေမရိကမွ Dodd Frank 
အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ဝ၂ ပါ စည္းမ်ဥ္မ်ားႏွင့္မတူ (ယခုတြင္ Trump ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ၎အက္ဥပေဒကို 
ပယ္ဖ်က္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေနၾကပါသည္)162 EU နည္းဥပေဒသည္ ပထဝီအေနအထားအကန္႔အသတ္မရွိ ကမၻာ 
ေပၚရွိ မည္သည့္ပဋိပကၡႏွင့္အႏၲရာယ္ျမင့္မားေသာ ေနရာမ်ားတြင္မဆို အက်ံဳးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ 
ႏုငိင္၏ံ တိုင္းေဒသႀကီးႏငွ့္ျပညန္ယရ္ွ ိလကန္ကကို္င ္ပဋပိကၡရွိေသာေနရာမ်ားအားလံုးႏငွ္ ့အက်ံဳးဝငမ္ည္ျဖစသ္ည။္163 
‘ဝ’ ေဒသ၊ ကယားႏွင့္တနသၤာရီ ေဒသမ်ားမွ ထုတ္ေသာ ခဲမျဖဴ/အၿဖိဳက္နက္တို႔အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တင္ပို႔ေသာ 
ေရႊ၊ ခဲမျဖဴႏွင့္အၿဖိဳက္နက္ တုိ႔လည္းပါဝင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။ 

161 ဥေရာပ ပါလီမန္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ပဠိပကၡရွိေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ား၊ MEPs သည္ တင္ပို႔သူမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန လုိက္နာရမည့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း 
ဆန္းစစ္ျခင္းကို ေသခ်ာလုိက္နာေစပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္။

162 အေမရိကန္အစိုးရ - Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Public Law No. 111-203. အထူးသျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၅ဝ၂။ ၂ဝ၁၇ 
ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ Global Witness အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ကိုလည္း ၾကည့္ရန္။

163 ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ရွင္းျပခ်က္၊ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ ၾကည့္ရန္။


