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အပုိင္း (၄) 

က႑အဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ဤအပုိင္းတြင္ -

(က) က႑အဆင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား 
• အခြန္ဘ႑ာေငြႏွင့္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏အခန္းက႑
• ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝခံစားေရးစာခ်ဳပ္မ်ား (PSCs)ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ား
• အခြန္အေကာက္မ်ား
• ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္အၾကား အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္း 
• ေဒသခံအလုပ္အကုိင္ရရွိမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္ (ေဒသပုိင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္း 

အရာ)

(ခ)  က႑အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
• လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း နည္းစနစ္မ်ား
• တရားမဝင္ႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း
• ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းစနစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီ 

မ်ား
• ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ 
• သတၱဳတြင္းေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ထိန္း 

ခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိျခင္း
• တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ား
• အမ်ိဳးသားဓာတ္သတၱဳ သယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒ

(ဂ)  က႑တစ္ခုလံုးတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
• ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
• လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး
• ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္း 
• ေျမယာႏွင့္ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ
• ျပဒါးအသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ပေပ်ာက္ေရး
• လုပ္ကြက္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း

(က) က႑အဆင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား  

ယခုအခန္းတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအခန္းက႑၏ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးအေပၚ မည္သို႔ သက္ 
ေရာက္သည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ- သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအခန္းက႑သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ 
ကို မည္သို႔ပ့ံပိုးေပးသနည္း၊ အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈကို မည္သို႔ပ့ံပိုးေနသည္ကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ထိုက့ဲ 
သို႔ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား- မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ၎၏ ဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 



4-u@tqifhoufa&mufrIrsm; 105

လုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ၎တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရး ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား 
ကို အနည္းဆံုး သုိ႔မဟုတ္ အျပည့္အဝ လုပ္ေဆာင္ေစသင့္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာတြင္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ကုိ အတားအဆီး သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအတူတကြ  ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွလည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ 

က႑အဆင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာထိခိုက္မႈကို သံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္-စီးပြားေရးက႑တြင္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး၏အခန္း 
က႑၊ သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္ေပးေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္သေဘာတူညီမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ အေကာက္အခြန္၊ ျပည္ေထာင္
စုႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝမႈ တုိ႔ပါဝင္ၿပီး ေဒသအေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ရႈေထာင့္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ 
ျခင္းသည္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လကၡဏာမ်ားကုိ 
အေထာက္အကူျပဳရန္ သတၱဳတြင္းက႑အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ သက္ေရာက္မႈရွိသည္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ မရွိပါ။ အခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ 

 
အခြန္ဘ႑ာေငြႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ၂ဝ၁၃/၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄/၂ဝ၁၅ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅/၂ဝ၁၆ EITI အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း (၂) 
ခုလံုးတြင္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာအေကာက္အခြန္ ပမာဏသည္ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ (၃) 
ဘီလီယံခန္႔ရွိသည္ဟု ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။164 သို႔ေသာ္ ထိုပမာဏသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕က႑မွ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑မွ ရရွိထားေသာ အခြန္ဘ႑ာသည္ ၁၂-
၁၃ % ရွိၿပီး ဓာတ္သတၱဳက႑သည္ ေဒၚလာ ၇၅ သန္း ရရွိထားေသာ အခြန္၏ ၂-၃% သာရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 
(ဇယား - ၅ ကို ၾကည့္ပါ)။ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၏ တြက္ခ်က္မႈအရ ၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တြင္းထြက္က႑မွ 
GDP သည္ ခန္႔မွန္းေျခ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၄၄၇ ၄၉၈ သန္း (သို႔မဟုတ္) တစ္ႏုိင္ငံလံုး GDP ၏ ၆ % ရွိသည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။165 သို႔ေသာ္ အျခားေသာဓာတ္သတၱဳမ်ားသည္ ထိုပမာဏ၏ အနည္းငယ္သာျဖစ္္သည္ဟု ယူဆ 
ႏုိင္သည္။ 

ဇယား ၅။ ျမန္မာ့တြင္းထြက္သယံဇာတ အခြန္ဘ႑ာေငြျပဇယား 

EITI အစီရင္ခံစာ
စုစုေပါင္း 

အခြန္ဘ႑ာေငြ 
(က်ပ္ - သန္း) 

၁ ေဒၚလာ 
လွ်င္ က်ပ္ႏႈန္း 

စုစုေပါင္းအခြန္ဘ႑ေငြ 
(ေဒၚလာ-ဘီလီယံ) 

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 
ေက်ာက္မ်က္ 

ရတနာမွ ထည့္ဝင္မႈ 

အျခားေသာ 
ဓာတ္သတၱဳမွ 
ထည့္ဝင္မႈ 

ဘ႑ာႏွစ္ 
၁၃/၁၄ 
(ေနာက္ဆံုး) 

၃ ဝ၁၁ ၂၈၃ ၉၆၃ ၃.၁၃ ၁၃% ၂%

ဘ႑ာႏွစ္ 
၁၄/၁၅ (မူၾကမ္း) 

၃ ၃၁ဝ ၆ဝ၇ ၁ဝ၃၂ ၃.၂၁ ၁၁% ၃%

ဘ႑ာႏွစ္ 
၁၅/၁၆ (မူၾကမ္း)

၃ ဝ၃၃ ၂၁၆ ၁၂ဝ၃ ၂.၅၂ ၁၃% ၃%

164 MEITI, Myanmar First EITI Report, December 2015
165 ၂ဝ၁၅/၂ဝ၁၆ EITI အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း။
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အထက္တြင္ ျမင္ေတြ႔ရသည့္အတိုင္း သတၱဳတြင္းက႑၏ ျမန္မာႏုိင္ငံစီပြားေရးအေပၚထည့္ဝင္မႈမွာ အံ့ၾသစရာ 
ေကာင္းသည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။166 သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးအေပၚ သတၱဳတြင္းက႑၏ ထည့္ဝင္မႈမွာ တရားဝင္ေဖာ္ျပ 
ထားသည္ထက္ ပိုမ်ားသည္ဟုလည္း မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္းက႑မွထည့္ဝင္ေသာ ဘ႑ာေငြကို 
ေလ့လာခ့ဲရာတြင္ အစိုးရဌာနမ်ားမွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ အခ်က္မ်ားသည္ တူညီမႈမရွိဘဲ အသံုးအႏႈန္း ကြာဟ 
မႈမ်ားရွိေနၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္တင္ျပခ်က္မ်ား ေရွ႕ေနာက္ကုိက္ညီရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။ 
ပိုမိုရွင္းလင္းၿပီး အခ်က္အလက္ျပည့္စံုရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။167 တရားဝင္ထုတ္ ျပန္ခ်က္မ်ား 
အရ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းခ်မႈမွရေသာ ဝင္ေငြသည္ ၂ဝ၁၃/၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၃.၅ 
ဘီလီယံဟု ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ္လည္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ တင္ 
ပို႔ခ့ဲေသာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ခုအတြက္ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၂.၃ ဘီလီယံျဖစ္သည္။ Global Witness ၏ တြက္ခ်က္မႈ 
အရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈစုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၃ဝ ဘီလီယံျဖစ္သည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။168

သတၱဳတြင္းက႑၏ အျခားေနရာမ်ားသည္ ယခုက့ဲသို႔ စစ္ေဆးမႈမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ရရွိေသာ ဝင္ေငြတုိ႔သည္ ကြာျခားမႈမ်ားရွိေနမည္ဟု ယူဆပါသည္။ SWIA မွ 
ေလ့လာခ့ဲေသာ သုေတသနမ်ားအရ ထုံးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴတုိတြင္လည္း ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားရွိ 
ေနႏုိင္သည္ဟု ညႊန္ျပထားပါသည္။ ဓာတ္သတၱဳအခြန္မ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားေပးေခ်ရာတြင္ အမ်ိဳးသာအဆင့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေကာက္ယူထားမႈသည္ တညီတညႊတ္တည္း 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမ်ားမရွိဘဲ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစပါသည္။ EITI အေနျဖင့္ ၎ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ တြင္းထြက္လုပ္ငန္းမွရရွိေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံ
ကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေငြအေပၚ စုစုေပါင္းထည့္ 
ဝင္ေငြသည့္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္ တစ္ေပါင္းတည္းစာရင္းသာ ေပးပို႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။169 ဆိုလိုသည္မွာ 
ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳတြင္း ႏွင့္ေရအားလွ်ပ္စစ္တုိ႔ ေပါင္းထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝင္ေငြအျဖစ္ျပထား 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအလိုက္ဝင္ေငြကို ေဖာ္ျပထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း SOE မ်ား၏ အ႐ႈံး 
အျမတ္ဝင္ေငြသည္လည္း ထိုနည္းတူပင္ ႀကီးၾကပ္ရေသာဝန္ႀကီးအဆင့္တြင္ တစ္ေပါင္းတည္းေဖာ္ျပျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး 
မည္သည့္လုပ္ငန္းက မည္မွ်အက်ိဳး အျမတ္ရွိသည္ကိုမႈ မသိႏုိင္ပါ။170

ဘူမိေဗဒအခ်က္အလက္အားနည္းျခင္း၊ mining cadaster မရွိေသးျခင္းႏွင့္အမ်ား ျပည္သူအလြယ္တကူရရွိႏုိင္ေသာ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ (မတိက်ေသာေငြေၾကးအခ်က္အလက္မ်ား) အခ်က္အလက္မ်ား ကန္႔သက္ခ်က္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးအေပၚ မည္မွ်သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို ဆန္းစစ္ရန္ 
ခက္ခဲပါသည္။ သတၱဳတြင္းက႑၏အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုတိက်ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးအတြက္ အလားအလာ 
ရွိမႈကိုပံုေဖာ္လိုလွ်င္ ထိုက့ဲသို႔အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းဆန္းစစ္ရန္လုိအပ္ေပမည္။

166 NRGI ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း ဧၿပီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စာမ်က္ႏွာ - ၁။
167 ASH ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ျပဳျပင္ဖန္းတီးေရး ဌာန၊ အနာဂတ္ကို ဖန္းတီးျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဖဒရယ္အသစ္ႏွင့္စည္း

လံုးညီညႊတ္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဇြန္လႈိင္လ ၂ဝ၁၃၊ Global Witness ၊ ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆံုးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ဝ၁၅၊ 
စာမ်က္ႏွာ - ၃၆ ၾကည့္ရန္။

168 Global Witness ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆံုး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ။
169 NRGI ျမန္မာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ၊၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ။ 
170 NRGI ေရႊေရာင္လြမ္းေသာ ဂိတ္ေစာင့္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံပုိင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ။
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ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝျခင္းစာခ်ဳပ္မ်ား (PSCs)ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ဓာတ္သတၱဳဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွ႔ပ္ႏွံမႈမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝသည့္စာခ်ဳပ္(PSC) နည္းလမ္းျဖင့္ 
သာ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ PSC ကို ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑မ်ားတြင္သာ ပိုမုိအသံုးျပဳၾကၿပီး 
သတၱဳတြင္းက႑တြင္မူ အသံုးမျပဳၾကပါ။ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအစီအမံမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဘာ 
ေၾကာင္ ့ထုတလု္ပမ္ႈအေပၚခြဲေဝျခင္းနည္းစနစ ္မသင့္ေလွ်ာသ္ညက္ိ ုေအာကပ္ါအခ်ကမ္်ားျဖင္ ့ေဖာ္ျပလုကိပ္ါသည။္171

 PSC သည္ ကုန္က်စရိတ္ကို ျပန္လည္ဖာေထးႏုိင္ရန္ လ်ာထားထုတ္လုပ္မႈပမာဏအေပၚ ႏွစ္စဥ္ ကန္႔သတ္ 
သတ္မွတ္ထားၿပီး ခဲြေဝေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ကို အရင္ဆံုး 
အသံုးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ရေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားထက္ ပိုမို 
ကုန္က်ပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ထုတ္လုပ္မႈခဲြေဝေသာစနစ္ PSC ကို mining context ေပၚမူတည္ၿပီး အစုိးရႏွင့္ 
ကုမၸဏီၾကားမွာ ျပည့္စံုသည့္ မည္သုိ႔ခဲြေဝမႈပံုစံမ်ဳိး မရွိေသးဟု ယူဆရပါသည္။ 

 သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ေလွ်ာက္ မတည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ 
ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရသည္။ သယံဇာတနည္းပါးလာသည္ႏွင့္အမွ် ထုတ္လုပ္ရန္မွာလည္း ခက္ခဲလာပါသည္။ 

 ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ႏုိင္ရမည္။ 
(ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပ) ဓာတ္သတၱဳထြက္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ပိုမိုခက္ခဲပါသည္။ 

ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝျခင္း လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းက်ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အက်ိဳးအျမတ္အေပၚခြဲေဝမႈ သို႔မဟုတ္ အျခား ေငြေၾကးခြဲေဝမႈ 
အစီအမံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားမႈအားနည္းေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အမ်ားအျပား 
ေပးရေသာ္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ျပန္လည္ရရွိရန္ ကုမၸဏီသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ယူရပါသည္။ အက်ိဳးအျမတ္ 
အေပၚခြဲေဝသည့္စနစ္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဝင္ေငြေပၚမူတည္၍ အခြန္ေငြေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး  
ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝျခင္းႏွင့္မတူပါ။ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ မက္လံုးေပးမႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး 
ျမင့္မာသည့္ သတၱဳအရည္အေသြးက့ဲသို႔ တုိင္းတာျခင္းစသည့္ အလုပ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဆိုလိုရင္းမွာ ၃ဝ/၇ဝ ႏႈန္းျဖင့္ ခြဲေဝရမည္ဆိုလွ်င္ အလြယ္ကူ ဆံုးႏွင့္အျမင့္ဆံုးအရည္အေသြးမ်ားကိုသာ တူးေဖာ္ 
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္နည္းသည့္ သတၱဳမ်ားကုိမူ ေျမေအာက္တြင္ထားရွိခ့ဲမည္ျဖစ္သည္။172  
ဤသို႔ျဖင့္ သတၱဳသိုက္ကို အျမန္တူးေဖာ္ၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္မႈအရွိန္ျမင္လာၿပီး သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမန္လာမည္ 
ျဖစသ္ည။္ ေျမတြငက္်နရ္ွိေသာ သတၱဳမ်ားကိ ုကနုက္်စရတိမ္်ားစြာျဖင္ ့ထတ္ုယရူႏုငိဖ္ြယရ္ွၿိပီး ဆကလ္ကတ္ူးေဖာမ္ႈမ်ား 
ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ အက်ိဳးအျမတ္အေပၚခြဲေဝျခင္းသည္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝျခင္းထက္ ပိုမိုေရရွည္သတၱဳ
တူးေဖာ္မႈမ်ိဳးကို အားေပးၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူအတြက္လည္း ပိုအက်ိဳးရွိႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ အျခား 
ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ 
လုိင္စင္မွတစ္ဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ စီရင္ပုိင္ခြင့္ဦးစားေပးေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈကို “စာခ်ဳပ္သေဘာတူျဖင့္လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းစနစ္” ဟုေခၚၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ သတၱဳတူးေဖာ္ 
ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းစာခ်ဳပ္အေပၚ ညႇိႏႈိင္းဆံုးျဖတ္၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးပါသည္။173 ‘လုိင္စင္ 
ထုတ္ေပးသည့္နည္းစနစ္မ်ား’သည္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း ထုတ္ 
ေပးၿပီး သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားျဖင့္ စီမံလုပ္ေဆာင္ပါသည္။174 အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထုိနည္းလမ္းႏွစ္ခုေပါင္းစပ္၍ 
အသံုးျပဳၾကသည္။ 

171 ICMM ဓာတ္သတၱဳဆုိင္ရာ အေကာက္အခြန္ေကာက္ျခင္း နည္းစနစ္မ်ား။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁။
172 ၾသစေၾတးလ်ျမန္မာကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း (AMCC) - အဆိုျပဳသတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ခ်က္စာတမ္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ။ MCRB  

ဖိုက္မွရယူသည္။
173 BMZ သတၱဳတြင္းက႑ကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဇြန္လ ၂ဝ၁၅။
174 Ibid
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ကမၻာအႏွံ႔တြင္ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ျဖစ္သည့္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္နည္းစနစ္မ်ားကို စာခ်ဳပ္ ျဖင့္
လုပ္ေဆာင္သည့္နည္းစနစ္ထက္ပို၍ အသံုးျပဳေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လုိင္စင္ထုတ္ေပး သည့္နည္းစ နစ္သည္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ဟုလည္း ေထာက္ခံေျပာဆိုၾကသည္။ 

 သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေထြေထြဥပေဒအရ စစ္ေဆးၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း၊ မည္သူမဆိုေလွ်ာက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ 
ရာစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေသခ်ာ၍ ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား နည္းပါးႏုိင္ပါသည္။

 အစိုးရႏွင့္ညႇိႏႈိင္းေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳးမညီမႈကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ၿပီး ညႇိႏႈိင္း 
သူတစ္ဦးခ်င္း၏ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ဗဟုသုတအေပၚမူတည္၍ တစ္ဦးခ်င္းညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား နည္းပါလာမည္ျဖစ္သည္။ 
အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ကြာဟမႈမ်ားရွိစျမဲျဖစ္သည္။ 

 သတၱဳတြင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ပိုမိုကိုက္ညီမႈရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အသံုးျပဳပါက လုိက္နာမႈရွိ မရွိ 
ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးရန္ လြယ္ကူပါသည္။ 

 လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ သေဘာတူညီမႈသည္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူညီခ်က္/ စာ 
ခ်ဳပ္ႏွင့္မတူ) EITI က့ဲသို႔ေသာ175 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူမ်ား မ်က္ျမင္ 
ေတြ႕ႏုိင္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ အေထြေထြ ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းအထူးျပဳ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား အသင့္မရွိေသး 
သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စနစ္ကိုသာ ဆက္လက္အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
စာခ်ဳပ္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခ်ဳပ္ဆုိၾကရ ၿပီး သီးသန္႔ပထဝီအေနအထားႏွင့္စီမံကိန္း အေျခအေနမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ-သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္လုိင္စင္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားထက္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ပိုလိုအပ္ေသာ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္)။176 စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈကို အသံုးျပဳ 
ေသာ တရားစီရင္စုအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပို၍တူညီမႈရွိေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာ ေစရန္ေျခလွမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းစနစ္အတြက္ အကူးအေျပာင္းအဆင့္ တစ္ခုအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း  
‘ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား’  (model contracts) ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ 
သတၱဳတြင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းႏုိင္ေသာ ေယဘုယ်ပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ကန္႔သတ္ 
ခ်က္မ်ားကို အေျချပဳေပးပါသည္။ ဘာကီနာဖူဆို၊ မြန္ဂိုးလီးယားႏွင့္မိုဇာန္ဘစ္က့ဲသို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေခတ္ႏွင့္ 
ေလ်ာ္ညီေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ဆဲျဖစ္ၿပီး  အခ်ိဳ႕မွာ ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။177 International Bar As-
sociation သည္ ‘ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ သတၱဳတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသေဘာတူညီခ်က္’ ကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ ပါဝင္သူမ်ား 
ျဖင့္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၎မွာ အသံုးဝင္ၿပီး ေကာင္းေသာအေလ့အထမ်ားပါသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါ 
သည္။178

အခြန္အေကာက္မ်ား

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အဓိကဓာတ္သတၱဳအခြန္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ ခြင့္ရွိပါ 
သည္။179 သတၱဳတြင္းအခြန္အခမ်ားႏွင့္ဝင္ေငြမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန (IRD)မွ ေကာက္ယူပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ 

175 ICMM ဓာတ္သတၱဳခြန္မ်ား ေကာက္ခံမႈ စနစ္မ်ား၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။ စာမ်က္ႏွာ ၃၃။
176 ICMM Ibid
177 BMZ သတၱဳတြင္းက႑ကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဇြန္လ ၂ဝ၁၅။
178 ႏုိင္ငံတကာ ဘားအသင္း (International Bar Association) သည္ ‘စံသတၱဳတြင္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရးသေဘာတူညီခ်က္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္။
179 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ။
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ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ၎တို႔ေဒသ၌ သိသာထင္းရွားသည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားလုပ္ေဆာင္ခြင့္
မရွိပါ။ (ဥပမာ- ၎တုိ႔သည္ သီးႏွံခြန္မ်ား ေကာက္ယူခြင့္ရွိေသာ္လည္း ကုန္သြယ္ခြန္ကို ေကာက္ယူခြင့္ မျပဳထားပါ။) 
သတၱဳတြင္းက႑တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား က ေက်ာက္စရစ္ႏွင့္သဲ ထုတ္လုပ္ သူမ်ားထံမွသာ အခြန္မ်ား 
ေကာက္ယူခြင့္ရွိသည္။ ပိုမိုတန္ဖိုးရိွေသာ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈအေပၚတြင္ စည္းၾကပ္မႈႏွင့္ေျမယာခြန္မ်ားေကာက္ 
ယူႏိုင္ပါသည္။180 ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားကို အခြန္အခမ်ားေကာက္ယူခြင့္ အာဏာေပးထားေသာ္လည္း ထိုသို႔ ထိ 
ေရာက္စြာျပဳလုပ္ရန္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား မေပးထားပါ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ မိမိတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိ 
ေဒသမွထြက္ရွိသည့္ ဓာတ္သတၱဳအေပၚ အခ်ိဳးက်ခြဲေဝမႈမ်ားလည္း မရွိပါ။181 ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ 
သည္ ၎တို႔ေဒသမွ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားက႑မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ဘ႑ာေရးသို႔ ျပန္လည္ခ်ထားေသာ ေငြေၾကး 
ကိုသာ မီွခိုစီမံၾကရသည္။ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ရန္)

သတၱဳတြင္းက႑သည္ ၎မွရရွိေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ သိသိသာသာ 
ထည့္ဝင္ေပးႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာစီမံပါက လူ႕အခြင့္အေရး အေလးေပး 
သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိအေကာက္ အခြန္ေကာက္ယူျခင္း 
နည္းစနစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ပထမအေနျဖင့္ ျမန္မာ့
အေကာက္အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အပုိင္းပုိင္းအစစျဖစ္ေနၿပီး စြန္းေဆာင္ရည္မ်ားလည္း လိုအပ္ေနပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အေကာက္အခြန္ႏွင့္အခေၾကးေငြမ်ားကို အနည္းဆံုးဝန္ႀကီးဌာန (၇) ခုမွ ေကာက္ယူၿပီး အခြန္ထမ္း 
မ်ား မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မရွိေသးပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာလည္း ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီး IRD တြင္ 
ဝန္ထမ္းလုံေလာက္မႈမရွိပါ။182 IRD မွ လံုေလာက္သည့္ လူစြမ္းအားအရင္း အျမစ္မရွိျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး 
ဌာနအေနျဖင့္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားကို ပံုမွန္ထိေရာက္သည့္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ။ ႏုိင္ငံတကာ 
ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ (International Monetary Fund) ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အျခား 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆင္တူသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာဌာနမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ IRD သည္ ၎လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္ဘတ္ဂ်က္ေငြ၏ ရွစ္ပံုတစ္ပံုထက္နည္းသည့္ ပမာဏသာရွိသည္။183 ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ 
IRD ကုိ ေကာင္းမြန္စြာေငြေၾကးေထာက္ပံ့ လုပ္ကုိင္လွ်င္ အစိုးရအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ ၁ဝဝဝ % ထက္မနည္း 
ရရွိႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။184 ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ယင္းအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ သိသာေသာ ေၾကြးက်န္ 
မ်ား၊ ပမာဏမ်ားေသာ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ရသံုးေငြမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ စာရင္းမျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေစပါ
သည္။185 မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ေက်ာက္စိမ္းက႑ကို စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ လက္ရွိအေကာက္အခြန္လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္မႈသည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းမွ ဝင္ေငြအေတာ္မ်ားမ်ား 
ကို ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုက႑မွရရွိေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဝင္ေငြသည္ ထုတ္လုပ္မႈအားလံုး၏ 
၂% သာရရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။186

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာလုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈမ်ား၏ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ 
မသိရွိရေသာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝသည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မည္သို႔၊ အခ်ိန္ မည္မွ် 

180 NRGI ၾကြယ္ဝမႈကို ခြဲေဝျခင္း။ ျမန္ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ဝင္ေငြမ်ားခြဲေဝျခင္း လမ္းျပေျမပံု။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆။
181 Admin Smith International - ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တြင္းထြက္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ဆန္းစစ္ျခင္း -(တြဲ ၂) - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ 

ေမလ ၁၂ ရက္။
182 MCRB ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
183 Andrew Bauer ႏွင့္ Matthieu Salomon သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေပး ေခ်ႏုိင္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 

ဇြန္လ ၁၆ ရက္။
184 Ibid
185 NRGI ၾကြယ္ဝမႈကို ခြဲေဝျခင္း။ ျမန္ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ဝင္ေငြမ်ားခြဲေဝျခင္း လမ္းျပေျမပံု။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆။
186 Global Witness ေက်ာက္စိမ္း။   ။ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆံုး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ။ စာမ်က္ႏွာ ၂၇။



110  4-u@tqifhoufa&mufrIrsm;

အတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ားရွိသည္ကို စိစစ္ရန္မွာ ခက္ခဲပါသည္။187  
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ ျပႆနာသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိၿပီး IRD သည္ ထုိအခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္ကင္း 
လြတ္ခြင့္မ်ားကို အနီးကပ္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါ။ (၎ကို သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန 
မွဆံုးျဖတ္ၿပီး  ၎တို႔၏ဌာနမ်ားသည္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားရရွိျခင္း မရွိပါ။) IRD သည္ ႏုိင္ငံအေရးအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
မႈအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးေသာ MIC အေပၚတြင္လည္း လြမ္းမိုးမႈမရွိပါ။ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မရွင္းလင္းမႈမ်ားရွိေနေစကာမူ သီးျခား စာရင္းဇယားမ်ားအရ ထိုအခြန္ကင္းလြတ္ 
ခြင့္မွ အစိုးရသည္ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာရွိေနၿပီး ထုိ႔ျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ သတၱဳတြင္းက႑တြင္လည္း 
မွ်တသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈမ်ားမရရွိပါ။188

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးတုိးတက္ဆဲအေျခအေနႏွင့္ အေရးႀကီးေသာဓာတ္သတၱဳသိုက္မ်ား 
ရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတၱဳတြင္းက႑အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် အမ်ား 
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေငြေၾကးစီမံမႈျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ အဓိကဓာတ္သတၱဳမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းသည္ 
ႏုိင္ငံေရးအခြင့္ထူးခံလူနည္းစုမွ အခ်ိန္မတန္မီ အဆိုျပဳဝင္ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။189 ရွာေဖြေတြ႔
ရွိသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈ အခ်ိန္အၾကားတြင္ လုိင္စင္အတြက္ေပးေခ်ရေသာ signature bonus မွ လႊဲ၍ အျခား 
ဝင္ေငြမ်ား မရွိပါ။ (ယခုလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သတၱဳသုိက္ေတြ႕ရွိမႈပမာဏႏွင့္ထိုက႑ကို နည္းပညာဆုိင္ရာ အတည္ျပဳ 
ျခင္းမ်ားအေပၚမူတည္၍ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏုိင္ပါသည္။) အစိုးရမွ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသံုးျပဳမည့္စရိတ္မ်ားကို စီမံ 
ကိန္း၏ အနာဂတ္ဝင္ေငြ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ ေငြေၾကးကုိ ေခ်းငွားျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။190 
MONREC ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လုိအပ္သည့္ မတည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ေငြမ်ားရရွိရန္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားနည္းပါးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
၎သည္ ေတြ႔ရွိမည့္ ဓာတ္သတၱဳသုိက္၏ပမာဏ သို႔မဟုတ္ သတၱဳသုိက္ရွိၿပီးေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမူမ်ားမလုပ္ေဆာင္ 
ေသးသည့္ အေျခအေန။ ဥပမာ ေမာ္ခ်ီးက့ဲသို႔ သတၱဳတြင္းကို တစ္ခုတည္းေပါင္းစည္းၿပီး စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ 
ကိုဆိုလိုပါသည္။191 ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳတြင္းက႑အမ်ားစုသည္ တရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
၎ျပည္နယ္မွထုတ္လုပ္ေသာ သတၱဳမ်ားမွရရွိေသာေငြေၾကးဆုိင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မရွိျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ 
(က႑အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားတြင္ၾကည့္ရန္)။ 

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္အၾကား အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္း 

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဓာတ္သတၱဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသမ်ား 
အၾကား အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝရန္ တရားဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ား မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအစိုးရကို ဦးေဆာင္ 
ေနေသာ NLD အစိုးရသည္ ‘ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ သဘာဝသယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းမွ ရရွိလာမည့္အက်ိဳးအျမတ္ကို ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း အညီအမွ်ခြဲေဝမႈကို လုပ္ေဆာင္သြား 
မည္ဟု’ အဆိုျပဳ ကတိကဝတ္ေပးထားပါသည္။192 ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီက လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သယံဇာတမွ ဝင္ေငြမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ခြဲေဝျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲၾကပါသည္။ 

187 Andrew Bauer ႏွင့္ Matthieu Salomon သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေပး ေခ်ႏုိင္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 
ဇြန္လ ၁၆ ရက္။

188 Ibid
189 Daniel Kaufman et al သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဖတ္ရွဳ႕နားလည္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား။ ၂ဝ၁၃ ဒီဇင္ဘာလ။
190 Ibi
191 Gardiner et al၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ခဲမျဖဴသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အလားအလာမ်ား။ (၂ဝ၁၅) ၄၆ သယံဇာတမူဝါဒ စာမ်က္ ႏွာ ၂၁၉ - ၂၃၃။
192 NRGI ၾကြယ္ဝမႈကို ခြဲေဝျခင္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ဝင္ေငြမ်ားခြဲေဝျခင္း လမ္းျပေျမပံု။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
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NRGI ၏အစီရင္ခံစာအရ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတၱဳ 
တြင္းအခြန္ႏွင့္အခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ တုိက္႐ုိက္ေကာက္ယူပါသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ တုိင္း/ျပည္နယ္အစိုးမ်ားထံသုိ႔ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ အျခားက႑မ်ားမွ ရရွိေသာ 
ေငြမ်ားကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ လုိအပ္သလို ျပန္လႊဲေပးပါသည္။ တုိင္း/ျပည္နယ္မ်ားမွ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈပိုမို လိုအပ္ေသာ ေနရာ 
မ်ားသည္ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈမ်ား ပိုမိုရရွိၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ေငြလႊဲအပ္ေပးျခင္းသည္ တစ္ဦးခ်င္း 
ဝင္ေငြအေပၚအေျခခံ၍ ၾကည့္လွ်င္ ႀကီးမားသည့္ အခ်ိဳးမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ႏွင့္ျပည္
နယ္မ်ားမွ အစိုးရဌာနအခ်င္းခ်င္း ေငြလႊဲမႈမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ခန္႔မွန္းေျခ ရသံုးေငြစာရင္းတြင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ အရင္း 
အျမစ္မ်ားမွ ရရွိေငြမ်ားသည္ သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ေဒသခံအစိုးရမ်ားတြင္လည္း ထုိက့ဲသို႔ အမ်ားျပည္သူထံ 
ခ်ျပသည့္ ေငြလႊဲေပးမႈအစီရင္ခံစာကို မရရွိႏိုင္ပါ။193 လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ 
နယ္နမိတ္အတြင္း ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္လွ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားရွိသည့္ေဒသမ်ားသို႔ သယံဇာတဆုိင္ရာဝင္ေငြမ်ား 
လႊဲေပးထားမႈမ်ားမရွိပါ။ ယင္းကိုၾကည့္လွ်င္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွရရွိေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ဗဟိုကသာေကာက္ယူၿပီး သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္းမ်ဳိး မရွိပါ။ ဆိုးရြားသည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူအဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ထိခုိက္မႈအမ်ားစုသည္ စီမံကိန္းမ်ားအနီးတြင္ရွိေသာ လူမ်ားကသာ ခံစား 
ၾကရၿပီး ၎ကိုအသိအမွတ္ျပဳ၍ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အစီအမံမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိ 
ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္မႈမ်ားရွိသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈ 
မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။194

သုိ႔ရာတြင္ ‘အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္း’ႏွင္’့ဝင္ေငြခြဲေဝျခင္း’တုိ႔ မတူညီသည္ကို အထူးအေလးထားရမည္။ ဝင္ေငြ ခြဲ 
ေဝျခင္း၊ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ားလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္း ေပး 
ျခင္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ ခြဲေဝျခင္းတို႔အပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားမွရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို 
နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။195 အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ တုိင္း/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ပါဝင္မႈလုိအပ္ၿပီး မည္သည့္အရာႏွင့္မည္သို႔ ခြဲေဝမည္ကို ဆံုး 
ျဖတ္ႏုိင္သည္။ 

193  NRGI ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ၊၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ။ 
194 ICMM ဓာတ္သတၱဳခြန္မ်ား ေကာက္ခံမႈ စနစ္မ်ား၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။ စာမ်က္ႏွာ ၄၄။ NRGI ႏွင့္ UNDP သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ဝင္ေငြမ်ား 

ခြဲေဝျခင္း။ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ - ၂၄-၂၅။
195 NRGI ၾကြယ္ဝမႈကို ခြဲေဝျခင္း။ ျမန္ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ဝင္ေငြမ်ားခြဲေဝျခင္း လမ္းျပေျမပံု။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၇။
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၈။  အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝျခင္း နမူနာပံုစ1ံ96

၁။ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို အရင္းအျမစ္မ်ားမွ မဟုတ္ေသာ အခြန္ 
ဘ႑ာမ်ားက့ဲသို႔ ကုိင္တြယ္ရန္။  ယခုပံုစံတြင္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကုိ ဗဟိုမွ စုေဆာင္းေကာက္ယူၿပီး အစိုးရ၏ 
ဌာနဆုိင္ရာ ေငြလႊဲသည့္စနစ္မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ တုိင္း/ျပည္နယ္တို႔မွ အာဏာ 
ပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ သိသာသည့္ သယံဇာတဆုိင္ရာအခြန္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာက္ယူျခင္းမျပဳပါ။ 
ကမၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ယခုနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳၾကသည္။ 

၂။ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို အရင္းအျမစ္မ်ားမွ မဟုတ္ေသာ 
အခြန္ဘ႑ာမ်ားႏွင့္မတူ သီးျခားေကာက္ယူၿပီး အခြန္ဘ႑ာဖက္ဒရယ္မူစနစ္ အေပၚမူတည္၍ ခြဲေဝေပးျခင္း။   
ယခုပံုစံတြင္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို ခြဲထုတ္ၿပီး အခြန္ဘ႑ာ 
ဖက္ဒရယ္မူစနစ္ကိုအေျခခံ၍ နယ္ပယ္ေဒသခြဲမ်ားသို႔ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ (ဥပမာ- 
သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကို မူလေနရာသို႔ ျပန္ 
လည္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း။) ဤပံုစံတြင္ နယ္ပယ္ေဒသခြဲမ်ားမွ အာဏာရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သယံဇာတ 
ဆုိင္ရာအခြန္မ်ားကို တုိက္႐ုိက္ေကာက္ယူျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ၎ကို (အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ 
ခ်ျခင္း) ဟုေခၚသည္။ သဘာဝသယံဇာတဆုိင္ရာ အခြန္မ်ားသည္ အမ်ားေသာအားျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာ ဖက္ဒ 
ရယ္မူစနစ္ကို အေျခခံၿပီး အစိုးရဌာနခြဲမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ 

၃။ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို အရင္းအျမစ္မ်ားမွ မဟုတ္ေသာ 
အခြန္ဘ႑ာမ်ားႏွင့္မတူ သီးျခားေကာက္ယူၿပီး ေဒသႏၲရအခ်က္အလက္ညႊန္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ 
ျပန္လည္ခဲြေဝေပးျခင္း။ ယခုပံုစံတြင္ သယံဇာတကို မည္သည့္ေနရာမွထုတ္လုပ္သည္ကို မၾကည့္ပဲ ေဒသႏၲရ 
အခ်က္အလက္ ညႊန္းဆိုခ်က္မ်ားကုိသာ အေျခခံၿပီး သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွရရွိေသာ အခြန္ 
ဘ႑ာမ်ားကို နယ္ပယ္ေဒသခြဲမ်ားသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ပံုစံျဖစ္ပါသည္။ ေဒသႏၲရ အခ်က္ 
အလက္ညႊန္းဆိုခ်က္မ်ားဟု ဆုိရာတြင္ လူဦးေရ၊ ရသံုးေငြရရွိႏုိင္မႈ၊ ဆင္းရဲမႈအဆင့္၊ ပထဝီအေနအထား 
ပံုသဏၭာန္ (ဥပမာ- ေဝးလံ ေခါင္းပါးမႈ) သို႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ႏုိင္ငံအနည္း 
ငယ္သာ ဤပံုစံကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။ 

လက္ေတြ႕တြင္ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္စနစ္တစ္ခုဘဲ အသံုးမျပဳဘဲ ေရာေႏွာအသံုးျပဳၾကၿပီး နယ္ပယ္ေဒသ 
မ်ားအတြက္ ခြဲေဝရန္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေဒသအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မူရင္းေဒသ၏ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို     
အသံုးျပဳၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည့္ အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝျခင္းကို မည္သို႔ပံုေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆို 
သည့္ နည္းပံုစံမ်ား အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ (ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၈)။ NRGI မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထုတ္ သဘာဝသယံဇာတ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဆက္လက္ရွင္းျပထားပါသည္။ 197 အခြန္ဘ႑ာမ်ား 
ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း ထိေရာက္မႈရွိမရွိ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝ 
သည့္ နည္းစနစ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ထည့္ဝင္မႈအတုိင္းအတာတြင္  ေရာေႏွာမႈမ်ားရွိေနပါသည္။ ယင္းမဟာ 
ဗ်ဴဟာသည္ အထူးသျဖင့္ အမွန္တကယ္ေဒသခံမ်ား၏အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ေလာ။ (ဥပမာ - လူမႈေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆုိးရြားသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစား 
ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း)။ သဘာဝသယံဇာတမွ ရရွိေသာ အခြန္ဘ႑မ်ားသည္ အမည္ဆိုးျဖင့္ တင္းမာမႈမ်ားရွိၿပီး ခြဲေဝမႈ 

196 ယခု Box တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင္းအရာမ်ားကို ICMM ဓာတ္သတၱဳခြန္မ်ား ေကာက္ခံမႈစနစ္မ်ား၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။ စာမ်က္ႏွာ ၄၈-၅၃။ 
NRGI ႏွင့္ UNDP သဘာဝသယံဇာ တအရင္းအျမစ္ဝင္ေငြမ်ား ခြဲေဝျခင္း။ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ - ၂၉-၃၃ အေျခခံထားပါသည္။

197 သဘာဝသယံဇာတ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား။ NRGI ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ။
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နည္းစနစ္မ်ားကို ည့ံဖ်င္းစြာဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားပါက ေဒသတြင္းမညီမွ်မႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး နာက်င္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးဝါးလာ 
ႏုိင္ပါသည္။ 

ေရာေထြးေနေသာ ရလဒ္မ်ားရွိခ့ဲၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း 
လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ ပ့ံပိုးမႈမ်ားရွိေနပါသည္။ အင္ဒိုနီရွားႏုိင္ငံ၏ အထူးသယံဇာတအခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား ခြဲေဝျခင္း 
သေဘာတူညီခ်က္သည္ Aceh ႏွင့္ West Papua ေဒသအတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ခ့ဲေသာ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ 
တြင္ အေထာက္အကူျပဳခ့ဲပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိလင့္ကစား ပီရူးႏုိင္ငံတြင္ သယံဇာတခြဲေဝမႈမ်ားေၾကာင့္ 
အၾကမ္းဖက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။198 ၎သည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တုိင္း/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
သည္ အခြန္ေကာက္ယူမႈစနစ္ကုိ ႐ႈပ္ေထြးေစၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအားနည္းေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။199 ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝျခင္းစနစ္ကိုမဆို ႏုိင္ငံ၏အေျခအေနမ်ား 
အေပၚမူတည္၍ ဆီေလွ်ာ္သလို ဒီဇုိင္းဆြဲ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) အစိုးရတာဝန္ရွိမ်ားမွ သယံဇာတအခြန္ ဘ႑ာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ခြဲေဝမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမွ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားသုိ႔ ခြဲေဝေပးရန္ အၾကံျပဳေတာင္းဆိုခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ 
ယခုအစီရင္ခံစာေရးသားေနခ်ိန္တြင္ ခြဲေဝေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ားတစ္စံုတစ္ရာ ေၾကညာထားျခင္းမရွိေသးပါ။ လႊတ္ 
ေတာ္အေနျဖင့္ ပံုေသနည္းကို အေျခခံသည့္ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံသည့္ စနစ္ကို အသံုးျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္ ေဆြးေႏြး 
ထားၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္လာမည့္ အနာဂတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အခြန္အခမ်ားအားလံုးကို 
ေကာက္ခံမည့္အလားအလာမ်ားရွိေနၿပီး ပမာဏတစ္ခုကို တုိင္း/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔လႊဲ အပ္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ 
ျဖစ္သည္။200 ကခ်င္အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ေရးသားထားေသာ ‘သဘာဝသယံဇာတ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ခြဲေဝျခင္းအစီရင္ခံစာ’အရ ပံုေသနည္းကို အေျခခံသည့္ စနစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို 
ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစႏုိင္ပါသည္။ ‘ယခုစနစ္တြင္ ဗဟုိအစိုးရသည္ တိုင္း/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ ေငြေၾကးကိုေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ကုိင္ထားျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ ဗဟိုအစိုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားလာႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ ပံုေသနည္းသံုးခြဲေဝျခင္းစနစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပႆနာေပးႏုိင္ပါ 
သည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။’201

နယ္ပယ္ေဒသခြဲ အာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ အရင္းအျမစ္အခြန္ဘ႑ာမ်ား ခြဲေဝေပးျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဗဟုိထိန္း ခ်ဳပ္ 
မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ ရွိေနပါသည္။202 
NRGI သည္ ၎၏အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ိဳးမ်ိဳးအရ အခြန္ဘ႑ာ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့ခ်ေစေရးထိေရာက္ 
မႈႏွင့္အခြန္ဘ႑ာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားထံသို႔ ေဆာင္က်ဥ္းေပးမႈအေပၚ မည္သည့္ အခြန္ခြဲေဝျခင္းစနစ္ကို 
အသံုးျပဳရန္ အခ်ိန္မတန္မီ ဆံုးျဖတ္ျခင္းထက္ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးစြာၾကံဆေဖာ္
ထုတ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အဆင့္ (၈) ခုပါေသာ အခြန္ခြဲေဝျခင္း စနစ္ကို (ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ 
၉) အၾကံျပဳထားပါသည္။203

198 Ibid
199 ICMM ဓာတ္သတၱဳခြန္မ်ား ေကာက္ခံမႈ စနစ္မ်ား၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။ စာမ်က္ႏွာ ၁၂ ႏွင့္ ၄၇။ NRGI ၾကြယ္ဝမႈကို ခြဲေဝျခင္း။ ျမန္ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝ 

သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ဝင္ေငြမ်ားခြဲေဝျခင္း လမ္းျပေျမပံု။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅။
200 KDNG ကခ်င္ျပည္နယ္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္း။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္။
201 KDNG, Kachin State Natural Resources Development Deiscussion Paper, 17 June 2015
202 NRGI ၾကြယ္ဝမႈကို ခြဲေဝျခင္း။ ျမန္ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ဝင္ေငြမ်ားခြဲေဝျခင္း လမ္းျပေျမပံု။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ-၁။
203 ယခု Box တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ေၾကာင္းအရာမ်ားကို NRGI ၾကြယ္ဝမႈကို ခြဲေဝျခင္း။ ျမန္ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ဝင္ေငြမ်ားခြဲေဝျခင္း 

လမ္းျပေျမပံု။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂-၃။  NRGI ႏွင့္ UNDP သဘာဝသယံဇာ တအရင္းအျမစ္ဝင္ေငြမ်ား ခြဲေဝျခင္း။ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ - ၁ဝ-၁၁ မ်ားမွ အေျခခံထားပါသည္။
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ေဒသခံအလုပ္အကုိင္ရရွိမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္ (ေဒသခံမ်ား၏ကိစၥရပ္မ်ား)

‘ေဒသခံမ်ား၏ကိစၥရပ္မ်ားတြင္’204 သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၌လုပ္ကိုင္ရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာေဒသ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္၍ 
ႀကီးထြားလာျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ (ဥပမာ-ေဒသခံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားကို ကုန္ပစၥည္း 
ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း)။ 

ေလးေထာင့္ကြက္ ဇယား ၉။ သယံဇာတအခြန္ခြဲေဝျခင္းစနစ္ ဒီဇုိင္းပံုေဖာ္ရန္ အဆင့္ (၈) ခု

၁။ အခြန္ခြဲေဝျခင္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သေဘာတူရန္။ သယံဇာတအခြန္မ်ားခြဲေဝျခင္းစနစ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
အေပၚ သေဘာတူညီမႈရရွိျခင္းသည္ အသံုးျပဳမည့္စနစ္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
ရညမ္နွ္းခ်ကမ္်ားတြင ္ေအာကပ္ါအခ်ကမ္်ားထည္သ့ြင္းႏုငိပ္ါသည။္ သတၱဳတူးေဖာ ္ျခင္းလပုင္န္းစဥမ္်ားေၾကာင္ ့
ဆိုးက်ိဳးထိခိုက္မႈမ်ားရွိပါက ထိုထိခိုက္ခံလူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏အက်ိဳး ရရွိမႈေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ျခင္း၊ 
ေဒသခံမ်ား၏ပုိင္ဆုိင္မႈ အေတြးအေခၚမ်ားအေပၚ အေျခခံျခင္း၊ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝေသာ ေဒသႏွင့္ သယံ 
ဇာတမေပါမ်ားေသာ ေဒသမ်ားအၾကား ဝင္ေငြမညီမွ်မႈကိုေျဖရွင္းျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားထည့္ႏုိင္ပါသည္။ 

၂။ အေပၚမွေအာက္သို႔ခြဲေဝမႈအေပၚ ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ အေပၚမွေအာက္သို႔ခြဲေဝျခင္းဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
တုိင္း/ျပည္နယ္အၾကား ရပုိင္ခြင့္အခြန္ဘ႑ာေဝစုကို ခြဲေဝျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တြင္နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းႏွင့္
အားလံုးအဆင္ေျပသည္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အခြန္မ်ားလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ အေလအလြင့္ျဖစ္သာေသာ 
အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ဖူလံုျခင္း ျဖဳန္းတီးမႈမွကာကြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈည့ံဖ်င္းျခင္း စသည့္ 
အခ်က္မ်ားသည္ ေယဘုယ် အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 

၃။ မည္သည့္အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို ခြဲေဝရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ ဥပမာ - အခြန္ဘ႑ာစီးဆင္းမႈအားလံုး သို႔မဟုတ္ 
အခ်ိဳ႕ကိုသာ လႊဲသင့္ မလႊဲသင့္ စဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။ (သာဓက - ဓာတ္သတၱဳအခြန္မ်ား)။ 

၄။ အလ်ားလုိက္ခြဲေဝမႈအေပၚ ဆုံးျဖတ္ျခင္း။ သယံဇာတမွရေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို နယ္ပယ္ေဒသခြဲမ်ားအၾကား 
နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲေဝေပးႏုိင္သည္။ (ဥပမာ - သတၱဳတူးေဖာ္မႈမွရေသာ အခြန္ေငြကို ခြဲျခားသတ္မွတ္မထား 
ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခြန္ဘ႑ာဖက္ဒရယ္မူစနစ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအခ်က္အလက္ညႊန္းဆိုခ်က္မ်ားကို 
အေျခခံသည့္ နည္းလမ္းပံုစံမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၈ ကို ၾကည့္ပါ)။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေန 
အတြက္ အခြန္ဘ႑ာဖက္ဒရယ္မူစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ 
လံုေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္မရွိေသးပါ။ ယင္းက့ဲသို႔အခ်က္အလက္မ်ားမည္သို႔ ျပည္စံုလာမည္ကိုမူ 
အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ အခြန္ခြဲေဝမႈစနစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရမည့္အခ်က္ မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၅။ မည္သူလက္ခံမည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရမ်ားသည္သိသာထင္းရွားဆံုး လက္ခံ 
မည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္  ကမၻာေပၚတြင္ ႐ုိးရာအရ အာဏာပုိင္လူႀကီးမ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရး 
ဌာနမ်ား၊ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ေဒသခံလူမ်ားကို တိုက္႐ုိက္လႊဲေပးသည့္ သာဓကမ်ားစြာရွိပါသည္။ ယင္းက့ဲသို႔ 
ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သံုးသပ္စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

204 ဤအပုိင္းတြင္ NRGI မွ အမ်ားအျပား ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။ ေဒသခံကိစၥရက္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳက႑မ်ားမွ 
နယ္ပယ္ေဒသခြဲမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ျမင့္တင္ေပးျခင္း၊ ဇြန္လိုင္ ၂ဝ၁၃။ စဥ္ဆက္မျပတ္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ သတၱဳက႑တြင္ ေကာင္းေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ILO,၂ဝ၁၇
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၆။ ထိေရာက္စြာသံုးစြဲသည့္အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တုိးေပးျခင္း (တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္သတ္မွတ္ေပးျခင္း)။ သယံ 
ဇာတအခြန္ဘ႑ာမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လႊဲေပးႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္လံုးတစ္ခဲ တည္းေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ကုန္က်စရိတ္ကုိ သတ္မွတ္ျခင္း (ဥပမာ - ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ) ယင္းက့ဲ 
သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ ထည့္ဝင္မည္ မထည့္ဝင္မည္ကို လြမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိပါလိမ္မည္။

၇။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ႀကီၾကပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား။ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားရင္ဆုိင္ရသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ 
ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ သယံဇာတအခြန္ေငြမ်ားကို လက္ခံရမည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ မရွိ 
သည္ကို အတည္မျပဳႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပြင္းလင္ျမင္သာမႈႏွင့္ႀကီးၾကပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ကနဦးအစတြင္ 
စတင္လုပ္ေဆာင္ထားပါက ယခုက့ဲသို႔ မေရရာမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ၿပီး အခြန္ေငြ ခြဲေဝျခင္းအစီအမံမ်ားကို 
တုိးတက္မႈမ်ားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုဆိုးဝါးမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစပဲ ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၈။ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ေနရာ။ အခြန္ေငြခြဲေဝသည့္ စနစ္ 
ပံုစံေဖာ္ခ်ိန္တြင္ တက္ၾကြၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားပါဝင္မႈ၊ ထိုစနစ္ကို ဥပေဒတြင္ 
စနစ္တက် စီစဥ္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္း စသည္တို႔သည္ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ 
အေရးပါသည္ဟု ေတြ႔ရွိခ့ဲရၿပီး တရားမွ်တၿပီး တည္ၿငိမ္ထိေရာက္၍ အက်ိဳးရွိေသာနည္းလမ္းတစ္ခု ေပၚထြက္ 
လာမည္ျဖစ္သည္။

ေဒသ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားထဲတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ နည္းပညာဆုိငိ္္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ေျပာင္း 
ေရႊ႕ျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေဒသ၏အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို ယခုအခါ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ က်ယ္ 
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသိအမွတ္ျပဳလာၾကၿပီး သတၱဳတြင္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား တုိက္႐ုိက္ခြဲေဝေပးျခင္းမွာ အဓိကနည္းလမ္းျဖစ္လာပါသည္။ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ နယ္မ်ား 
တြင္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတို႔သည္ ေဒသခံမ်ား၏အေၾကာင္းကိစၥမူဝါဒႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ကြင္းဆက္တေလ်ာက္ ကုမၸဏီႏွင့္ေဒသခံ 
တစ္ဦးစီ၏ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုတုိးတက္လာေစပါသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို တရားဥပေဒေရးဆဲြရာတြင္ 
ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚအေျခခံသည့္ ခဲြေဝမႈ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမည္။ အဓိကအခြင့္အေရးပုိင္ဆိုင္သူမ်ားကုိ ဦးတည္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ရပါမည္။ ဥပမာ - ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္မူ ခဲြျခားဆက္ဆံခံရျခင္းကုိ စနစ္တက် ကုိင္တြယ္ျခင္း၊  
သတၱဳတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ တုိက္႐ုိက္ထိခုိက္ခံရေသာသူမ်ား၊ ေဒသခံ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ 
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ထည့္ဝင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသ၏အေၾကာင္းကိစၥမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈ  စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း  
သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ေသာ ေဒသခံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ခဲြျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ပစ္ပယ္ခံရႏိုင္ေျခရွိေနႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးပုိင္ဆုိင္သူမ်ားကုိ အဓိကထားေရးဆဲဲြျခင္းျဖင့္ 
ထူးျခားသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိႏုိင္ပါသည္။  သုိ႔ေသာ္ ေဒသအေၾကာင္းကိစၥဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ အခြင့္ထူးခံ အထက္တန္းလႊာမ်ားသာရရွိေစရန္ ငွားရမ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းနည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳပါက စိုးရိမ္ 
စရာအခ်က္မ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသံုးမျပဳပဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ သတိမထား 
မိသည့္ ဆိုးရြားေသာထိခိုက္မႈျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏အေျခအေနႏွင့္ အျဖစ္မွန္ကို အေထာင့္အကူျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ 
ဥပမာ - သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းရာခုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳ႕ကို ေဒသခံကုမၸဏီ 
မ်ားမွ အသံုးျပဳရမည္ဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေသာေၾကာင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုဖန္တီးၿပီး 
အသံုးျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေဒသခံမ်ားသည္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမ်ား ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ 
တစ္ဖက္တြင္ ထိုအေျခအေနမ်ားရွိေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ား၏ကြ်မ္းက်င္မႈႏွွင့္ ေဒသခံစီးပြားေရးကိုအေျခခံၿပီး 
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စဥ္ဆက္တုိးတက္မႈကို ဦးတည္လွ်င္ အတိုးအေလ်ာ့မ်ား လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စဥ္ဆက္တိုးတက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို စစ္မွန္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ယခုလုပ္ငန္းရွိ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သိရွိေသာသူမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေစရန္ 
မက္လံုးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္း ေသာ္၎ႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဒသအေၾကာင္းကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွ အက်ဳိး 
ေက်းဇူးမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ပါသည္။  

MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သတၱဳတြင္း သို႔မဟုတ္ သန္႔စင္စက္႐ံုမ်ား အနီးတစ္ဝိုက္ေနထိုင္ေသာ 
လူမ်ား၏ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 
သည္ မတည္ေငြအမ်ားအျပားျဖင့္လုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ကြင္းဆက္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
အလုပ္သမားအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လိုအပ္ပါသည္။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစီမံ ကိန္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား 
၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကို နားေထာင္ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဒသတြင္ သတၱဳတြင္းျဖစ္ေျမာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အလုပ္ 
အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရရွိလာမည္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။ အပုိင္း (၅-၄) တြင္ ဆက္လက္ရွင္းျပထား 
သည့္အတုိင္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္ဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း 
ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အတတ္ပညာဆုိင္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး သို႔မဟုတ္ သြင္းအားစုကြင္းဆက္စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို စဥ္းစားျပင္ဆင္မႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါ။ အထက္ပါအေၾကာင္း 
အရာမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
ေဒသခံမ်ား၏အေၾကာင္းကိစၥလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အႀကီးစား 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသင့္ေသာ္လည္း အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏အေၾကာင္းကိစၥကို 
စနစ္က်နေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ကနဦးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိပါသည္။

(ခ)  က႑အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား 

က႑အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား (၎တို႔ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား) ႏွင့္ ျခံဳငံုပတ္သတ္ 
ေနပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ဆႏၵရွိမႈ (လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ျခင္း)ကို ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးၿပီး က႑တစ္ခုလံုး 
အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္အတြက္လည္း အဓိကက်ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒမ်ားသည္ 
အက်ံဳးဝင္ထိေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအပုိင္းတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔/လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ နည္းစနစ္မ်ား၏ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို သံုးသပ္ထားၿပီး ၎တို႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆက္စပ္ 
ေနေသာကုမၸဏီမ်ား၏ အခန္းက႑၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အကတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ျခင္း၊ သတၱဳတြင္း စစ္ေဆး 
ျခင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
တရားမက႑တြင္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္အပုိင္းမ်ားအၾကားဆက္စပ္မႈမ်ားပါ
ဝင္ၿပီး၊ တရားမဝင္က႑ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအားလံုးသည္ က႑အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။
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လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း နည္းစနစ္မ်ား

လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းနည္းစနစ္သည္၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာသတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 
အဆိုျပဳနည္းဥပေဒမ်ားအရ ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ (အပုိင္း ၃၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမူေဘာင္မ်ားကို ၾကည့္ 
ရန္)။ သို႔ေသာ္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းနည္းစနစ္သည္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ကုိက္ညီရန္ အမ်ားႀကီး လုိအပ္ 
ေနေသးပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနသည္ လူတို႔လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး လုပ္ကြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စနစ္ (လုပ္ကြက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ေျမပံုမ်ား) လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ လုပ္ကြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိင္ေဆာင္ႏုိင္မႈ
ကို ထိခုိက္ေနျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ႏုိင္ငံ၏ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ဝမ္းနည္း 
စြာပင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ သတၳဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အဆိုျပဳ သတၳဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားသည္ အထက္ပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းေျဖရွင္းထားျခင္း မရွိပါ။ ၎တုိ႔ကုိ ကနဦး (လုပ္ကြက္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေျမပံု 
မ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မွ)  ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မွ)  လုပ္ကြက္စီမံခန္႔ခြဲမႈအ စီရင္ခံစာတြင္ကြ်မ္းက်င္သူမ2ွ05 
အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါ ၎တြင္  ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

 လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လုိအပ္ျခင္း။ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒ 
ႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ လုိင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ေယဘုယ်လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
လုိင္စင္ရေအာင္ေလွ်ာက္သည့္အခါ လုိအပ္သည့္ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံစာမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ 
သူမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားပတ္သက္သူမ်ား အလြယ္တကူရရွိႏုိင္သည့္ နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
အျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာ တင္ျပမထားပါ။206 ဆိုလိုသည္မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္ 
လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ မေသခ်ာမႈမ်ားရွိေနၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအေျခအေန အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ရွိေနႏုိင္ 
ပါသည္။ 

 ရွည္လွ်ား၍ ခန္႔မွန္း၍ မရႏိုင္ေသာ  လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ အေသးစားလုိင္စင္မ်ား 
အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြ ေလွ်ာက္ထားရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အခ်ိန္ၾကာ 
ပါသည္။207 ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခု၏ (ဓာတ္သတၳဳရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း 
ေလ့လာျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ 
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ထက္ပုိမုိ၍ လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားသည့္) တစ္ေပါင္းတည္းလုိင္စင္ေလွ်ာက္ထား
သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမွာ အားစိုက္လုပ္ကုိင္ရၿပီး ခန္႔မွန္း၍မရပါ။ တုိင္း/ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ  ေထာက္ခံခ်က္မ်ားရယူျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
နည္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ (ပံု - ၁)။ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္တြင္ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ 
အေသးစားေရႊ႕ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အဆင့္ (၂၅) ခုပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၃)။ ေလွ်ာက္ 
ထားျခင္းအတြက္ လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ားသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေကာင္းမြန္ေသာႏုိင္ငံတကာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္မကုိက္ညီပါ။ ဥပမာ - ဓာတ္သတၳဳ ရွာေဖြျခင္းအဆင့္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး 
ေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးရန္ အစိုးရမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ရွင္းလင္းမႈ အားနည္းျခင္း။ သံုးသပ္ရန္ စိစစ္ရမည့္  
အခ်က္မ်ား သတ္မွတ္မထားျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရာတြင္ အစိုးရအတြက္ ခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္ရမည့္အေျခအေန 
ေပးထားျခင္း။ လိုင္စင္ခ်ေပးရန္ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည့္ ဓာတ္သတၳဳသယံဇာတဆုိင္ရာ မူဝါဒအေၾကာင္းအခ်က္ 
မရွိေသးပါ။ အေၾကာင္းအခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခ်ိန္ဆဦးစားေပးရမည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားလည္း မရွိေသးပါ။ 

205 စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာနသို႔ တင္ျပထားေသာ စာခ်ဳပ္အမွတ္ (MEITI-CS 003/2017) ျဖင့္ Enrique Ortega ၏ အစီရင္ခံစာ။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
ျပင္ဆင္ခ်က္အတုိင္း။ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္။

206 NRGI ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း။ ဧျပီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ ၃ ႏွင့္ ၇။
207 MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္။ NRGI ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း။ ဧျပီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ ၉ ကိုၾကည့္ရန္။
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(ဥပမာ - သတၱဳတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈအေပၚ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္မွ်တေအာင္ ခ်င့္ခ်ိန္ 
ျခင္း။) ၎တြင္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ လုပ္ကြက္အရြယ္အစားကို ဥပေဒႏွင့္ဆီေလွ်ာ္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ဟက္တာတစ္ခုလွ်င္ တစ္ႏွစ္ကုိ ေဒၚလာမည္မွ် အသံုးျပဳမည္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ 

 အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္ အစိုးရ၏စြမ္းးေဆာင္ရည္မွာ အားနည္းျခင္း။ ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳ 
တြင္းဥပေဒတြင္ ဓာတ္သတၳဳ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း ထည့္သြင္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
၎တြင္နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းမႈအေျခအေနမ်ားကိ2ု08 အျခားေသာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ 
ေနရာမ်ားက့ဲသို႔ ထည့္သြင္းရန္ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဤက့ဲသို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ကို အဓိပၸါယ္ရွိေအာင္ 
အစိုးရမွ အရည္ခ်င္းရွိၿပီး ကြ်မ္းက်င္ သည့္ပညာရွင္မ်ားမွ ၎ကိုစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သိရွိနားလည္မႈအေပၚအေျခခံၿပီး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ 

 လုိင္စင္သက္တမ္း။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ လုိင္စင္ 
မ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ အရြယ္အစားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အမ်ားဆံုးလုိင္စင္သက္တမ္းကို တိုးျမႇင့္ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။  သို႔ေသာ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလမွာ တိုေတာင္းဆဲျဖစ္ပါသည္။209  ၎သည္ ရွာေဖြျခင္း 
ႏွင့္ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ ၃ ႏွစ္ + ၁ ႏွစ္ + ၁ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းအတြက္ 
မေသခ်ာမႈမ်ားျဖစ္ ႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းအခ်ိန္ကာလအတြက္ အမ်ားဆံုး ပ်မ္းမွ် 
ခြင့္ျပဳခ်ိန္မွာ ၉ ႏွစ္ မွ ၁ဝ ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္လုိင္စင္သက္တမ္းမွာလည္း တိုေတာင္းပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎သည္ စီးပြားျဖစ္သတၱဳတူးေဖာ္ႏုိင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူ
မ်ားကိုလည္း အားမေပးပါ။ (ေရရွည္မတည္တံေသာ) စဥ္ဆက္မပ်က္မဟုတ္ေသာ သတၱဳတူးေဖာ္မႈကို ပိုမို 
အားေပးၿပီး သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ ပိုမို
အက်ိဳးရွိစြာထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အာမခံခ်က္မရွိဘဲ ဓာတ္သတၱဳမ်ား အျမန္ကုန္ခန္းသြားႏိုင္ပါသည္။

 လုိင္စင္အရြယ္အစားမ်ားသည္ လံုေလာက္မႈမရွိဘဲ ေရရွည္တည္တံေ့သာ သတၳဳတူးေဖာ္မႈကုိ  ေထာက္ပံ့ေပးမႈ 
မရွိပါ။ ဥပမာ-ေလေပၚမွ ဘူမိရူပႏွင့္ဆုိင္ေသာနည္းပညာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေဝးထိန္းနည္းစနစ္ျဖင့္ သိႏုိင္မည့္ 
နည္းပညာမ်ားကုိသံုးၿပီး အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကုိ သံုးျခင္းသည္ အႀကီးစား ေခတ္မီရွာေဖြျခင္းအတြက္ 
ျဖစ္သင့္ပါသည္။ အနည္းဆံုး အေသးစားႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုိင္စင္မ်ားအတြက္ အရြယ္အစားမ်ားကို 
ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ ပိုမိုတုိးသင့္ပါသည္။ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈအတြက္  
ျပင္ဆင္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္တြင္ အႀကီးစားလုပ္ကြက္ခ်ထားေပးရမည့္အစား  ေျမာက္ 
မ်ားစြာေသာ လုပ္ကြက္ငယ္မ်ားခ်ထားေပးျခင္းေၾကာင့္ မတ္ေစာက္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေသာ တြင္းမ်ားျဖစ္ 
ေပၚလာသည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သတၳဳတြင္းဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားအားနည္းျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား မရွိျခင္းကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ 210

 လိုင္စင္အတြက္ အေျခခံစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား လိုအပ္ျခင္း။ (အခ်ိန္ကာလ၊ သီးသန္႔ျဖစ္မႈ၊ အခေၾကးေငြ၊ တုိင္း/ 
ျပည္နယ္ ပါဝင္မႈစသည္ျဖင့္)။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈကို ေရွာင္ရွား 
ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းအေျခအေနမ်ားရွိျခင္း 
သည္ တစ္ကိုယ္တည္း သံုးသပ္ဆုံးျဖတ္ျခင္း ၊ ျပင္ပအၾကံဉာဏ္မ်ားမယူဘဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းဆံုးျဖတ္ 
ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ လုပ္ 
ကြက္ေသခ်ာမႈ ပိုမိုရွိေစပါသည္။ 

208 Daniel Kaufmann et al, သတၱဳတြင္းစာခ်ဳပ္မ်ား - ဖတ္ရႈ႕နားလည္နည္း။ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၃။
209 NRGI  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ဧျပီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စာမ်က္ႏွာ ၄။
210 လံုးခင္း ဖားကန္႔ ရတနာနယ္ေျမ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အၾကံျပဳစာတမ္း။ Coffey ႏွင့္ Valentis ၊ ၾသဂုတ္လ ၂ဝ၁၇။ MCRB file
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 ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းတို႔အတြက္ လုိင္စင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကြဲျခားရန္ လုိအပ္ 
ျခင္း။ ၎အဆင့္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား အလြန္ကြဲျပားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခ 
အေနမ်ား ရွိပါသည္။ (ဦးစားေပးမႈကို စာရင္းသြင္းျခင္း၊ အခ်ိန္ကာလ၊ လက္ခံရရွိႏိုင္မႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းကို 
ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အႏၲရာယ္စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္)။  ေက်ာက္မ်က္ရတနာ နယ္ေျမႏွင့္သီးသန္႔သတ္မွတ္ထား 
သည့္ ဇံုမ်ားဖန္တီးရန္ သီးသန္႔လုပ္ကြက္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ (Cadastral Procedures) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ယခင္ 
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 (ဓာတ္သတၳဳရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဆင့္တက္ 
ျပဳျပင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ထက္ပုိမုိ၍ လုပ္ကုိင္ရန္ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား) “တစ္ေပါင္းတည္းခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား” တြင္ ကုမၸဏီမွမည္သည့္ အရာမ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ကို ရွင္း 
လင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ လုပ္ကြက္အာမခံခ်က္ရွိေစရန္ (ဓာတ္သတၳဳရွာေဖြျခင္း၊ 
စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္း 
ခ်ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ထက္ပုိမို၍ လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား) တစ္ေပါင္း 
တည္းခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းထားေသာ္လည္း ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 လုပ္ကြက္စီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္ လုိအပ္ျခင္း။ EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အစံု လိုက္နာရန္ လုိအပ္သည့္ 
အခ်က္မ်ားတြင္ လုိင္စင္ႏွင့္သတၱဳသိုက္မ်ားဆုိင္ရာ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ားပါသည့္ လူအမ်ားသိရွိႏုိင္ 
ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္လုိအပ္ပါသည္။ (ေျမပံုေပၚတြင္ သတ္မွတ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ား 
အပါအဝင္)။ လက္ရွိတြင္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ တာဝန္မ်ားသည္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအၾကားတာဝန္ခြဲေဝမႈ 
ရွင္းလင္းျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနရေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔အတြက္ (ဓာတ္သတၳဳလုပ္ကြက္မ်ားျပေျမပံုစနစ္) 
တစ္ခုထူေထာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။  ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံျခင္းႏွင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ လုိင္စင္ 
ထုတ္ေပးသည့္ တာဝန္မ်ားကို ထုိစနစ္မွ သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သံုးသပ္သည့္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၊ လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား သတၱဳတြင္းလုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ကိစၥမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

 အင္တာနက္လုိင္းေပၚတြင္ လႊင့္တင္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္ျခင္း။ ဝန္ႀကီးဌာန (MON-
REC) သည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ၎၏ ဝက္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ဓာတ္သတၱဳလုိင္စင္မ်ား(ဇယား ၁) ႏွင့္  ကုမၸဏီအမည္ 
ႏွင့္လုိင္စင္စာရင္းမ်ား (အက်ဳိးခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ပုိင္ရွင္မ်ားမဟုတ္ပါ) ထုတ္ျပန္၍ EITI ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ 
အေနျဖင့္ ပ့ံပိုးေပးပါသည္။  သို႔ေသာ္ ပံ့ပိုးထားေသာစာရင္းသည္ ျပည့္စံုမႈမရွိျခင္းသို႔မဟုတ္ သတၱဳအမ်ဳိးအစား 
ထုတ္ကုန္အလုိက္ ျပဳစုထားေသာ စာရင္းမဟုတ္ပါ။ တစ္ဦးခ်င္း လိုင္စင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုမူ လူအမ်ား 
သိေစရန္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိပါ။211 ယခုက့ဲသို႔အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုျခင္းသည္ သက္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား 
ကို တိက်သည့္ လိုင္စင္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္၎တုိ႔၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိရွိရန္ႏွင့္အမ်ားျပည္သူမွ 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သိရွိၿပီးေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ပုိင္ခြင့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Mineral Rights Cadastre) စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာပါက ၎ကို ေျဖရွင္းသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုျခင္းသည္ သတၱဳတြင္းက႑ကို ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားနည္းေစၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲ 
ေဆာင္မႈနည္းေစပါသည္။

 သတၱဳတြင္းလုိင္စင္၊ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ EIA အတြက္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိက္ညီမႈ 
သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းမႈလုိအပ္ျခင္း။ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူျခင္းအဆင့္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားမွ သယံ 
ဇာတအရင္းအျမစ္၏ တည္ေနရာႏွင့္သဘာဝကို သိရွိၿပီးမွသာလွ်င္ ဥပမာ - ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းအဆင့္မွာသာ 

211 NRGI ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ဧၿပီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။ စာမ်က္ႏွာ - ၁၂။
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ပိုမိုအဓိပၸာယ္ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတြင္ ယခင္႐ႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ EIA ကို MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိမီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ေလာ ဟူသည့္အခ်က္ကို 
ရွင္းလင္းထားပါသည္။ (၎ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္)။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို က်ိဳး 
ေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္စြာ ကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ EIA လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလိုအပ္ၿပီး အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပါလီမန္၏အခန္းက႑၊ 
တုိင္း/ျပည္အစိုးရႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို ရွင္းလင္း 
စြာေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 လုိင္စင္မ်ားကို ေလလံတင္သင့္/မသင့္ ေရရာမႈမရွိျခင္း။ အဆုိျပဳထားေသာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ 
လုိင္စင္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာလုပ္ထံုးမ်ားႏွင့္အညီ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း အဆင့္မ်ားအတြက္ 
ဦးရာလူစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳမည့္အစား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ တင္ဒါစနစ္အသံုးျပဳ 
မည္ကိုမူ ေရရာမႈမရွိပါ။ ေလလံတင္မည့္အေျခအေနကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။ ဥပမာ- 
ႏုိင္ငံေတာ္မွ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီးေသာေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ သယံဇာတ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားက့ဲသို႔ အေျခအေနတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေသာ 
ေလလံစနစ္ကို အသံုးခ်သင့္ပါသည္။ ေလလံတင္သည့္စနစ္ကို အသံုးျပဳလ်င္ တိက်သည့္ အေသးစိတ္နည္း 
ဥပေဒကို ေဖာ္ျပသင့္သည္။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ေလလံတင္မည္ ေလလံကို မည္သို႔ စီစဥ္မည္နည္းႏွင့္
ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ လုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားသင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လုိင္စင္ထုတ္ 
ေပးျခင္းစံႏႈန္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ပုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (Mineral Rights Ca-
daster) ကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းအတြက္ အစပ်ိဳးျခင္း၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား 
အတြက္ တာဝန္ေပးအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ 

အထက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္ မေသခ်ာမႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး ဦးစားေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေကာင္းေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လိုေသာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဝင္စားမႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ထားေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သတၱဳတြင္း 
က႑တြင္ မည္သူပါဝင္မည္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးတုိးတက္ေစရန္ အေရးပါၿပီး 
မည္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္မဆို အဓိက အခ်ဳပ္အျခာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 
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 ပံု-၃။ အေသးစား ေရႊလုပ္ငန္းလုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။
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တရားမဝင္ႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း SWIA တြင္ပါသည့္ ‘တရားမဝင္’ ဟူသည့္အေခၚအေဝၚသည္ 
အစိုးရ (သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ) ဓာတ္သတၱဳခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိဘဲ သတၱဳတြင္းလုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္း 
မ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ၎တြင္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕မ်ားမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးထားေသာ အႀကီးစားလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားလည္းျဖစ္ႏုိ္င္ၿပီး ထိုအႀကီးစားသတၳဳလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
အစိုးရထံမွ သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္လုိင္စင္မရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ား 
သည္ တရားမဝင္အခြန္အခမ်ားႏွင့္အျခားေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကုိမူ ေပးေနရပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴစေသာ သတၳဳအမ်ဳိးအစားမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာ တရားမဝင္ သတၱဳ 
တူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ လံုေလာက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား မရွိပါ။ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေရႊႏွင့္ 
ခဲမျဖဴ တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈသည္ သိသာထင္းရွားစြာရွိေနၿပီး ထံုးေက်ာက္တူးေဖာ္မႈသည္ အနည္းငယ္ရွိသည္ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ဝင္ေငြအတြက္ တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈအေပၚ 
အားကိုးၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားဝင္တူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈ မ်ားသည္ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိၿပီး 
႐ႈပ္ေထြးပါသည္။ (အပုိင္း ၅။ စုေပါင္းႏွင့္စီမံကိန္းအဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုၾကည့္ရန္)။

သတၱဳတရားမဝင္ တူးေဖာ္မႈမ်ားသည္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တည္ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ တရားဝင္ 
လုပ္ကြက္မ်ား၊ (တရားမဝင္တူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအၾကား သေဘာတူညီ 
ခ်က္ရယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကသည္)၊ သစ္ေတာေနရာမ်ား (သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနပုိင္ေသာ ေျမေနရာမ်ား)၊ ကုိယ္ 
ပုိင္ေျမမ်ား၊ (ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းပုိင္ေျမ)၊ အစိုးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေနရာမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားသည္ ဟင္းလင္းဖြင့္တူးျခင္း၊ ေျမေအာက္လိုဏ္တူးေဖာ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္  ျမစ္ေခ်ာင္း 
မ်ားတြင္ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ (ဥပေဒအရ တရားမဝင္ေသာ္လည္း MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ 
နားလည္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္ကို မွတ္သားခ့ဲရပါသည္။) ထိုေၾကာင့္ တရားမဝင္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳ
တူးေဖာ္မႈက႑တြင္ တုိင္း/ျပည္နယ္ႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အစိုးရမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမား/ေဒသခံမ်ားအပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္လူအမ်ား
အျပားရွိေနၿပီး နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ စီမံၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ 
ေလ့လာခ့ဲေသာ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ တရားမဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္သည့္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ တရားမဝင္အခြန္ႏွင့္တရားဝင္အခြန္ေငြမ်ားေပး၍ လုပ္ျခံဳမႈမရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကရ 
သည္။

လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္မႈသည္ စီးပြားေရးအရ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရွိပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပခ့ဲသကဲ့သို႔ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္မႈသည္ 
ေဒသခံမ်ား၏စီးပြားေရးတြင္ ထည့္ဝင္မႈရွိၿပီး စားေသာက္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈဝယ္လိုအားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္ေသာ တြန္းအားျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်းလက္ေနလူတန္းစား 
ဆင္းရဲသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္စားဝတ္ေနေရး ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအျပင္ 
အခ်ိန္ပုိင္းႏွင့္ရာသီအလုိက္လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းသည္ 
လုပ္အားကိုသာ အားထားၿပီးလုပ္ကုိင္ရေသာ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မ်ားစြာေသာ ရင္းႏွီးေငြ မလိုအပ္ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ 
အႀကီးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္မတူ ေက်းလက္ေနလူတန္းစား၊ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈမရွိသည့္ လူမႈအသိုက္ 
အဝန္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးစြမ္းႏုိင္ၿပီး ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ပါသည္။ 
လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္မႈက႑တြင္ နီးစပ္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္
ကုိင္သူမ်ားရွိပါသည္။ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လုပ္သားေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ 
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အတိတ္ကလုပ္ကုိင္ခ့ဲေသာ တူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာင္းေရြ႕လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္မွ ႏုိင္ငံ၏အျခားေဒသမ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ သြားေရာက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

သတၱဳတြင္းက႑တြင္ တရားမဝင္မႈမ်ား မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ မည္မွ် 
ရွိသည္ကို တြက္ဆရန္ခက္ခဲပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ေရွ႕တြင္ဆံုးရံႈးခံၿပီးေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား အပါ 
အဝင္ ဤက႑၏ အမွန္တကယ္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အလားအလာမ်ားကို တြက္ဆရန္ ခက္ခဲပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားရိွ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအေပၚ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အလုပ္ 
အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးမႈႏွင့္ေဒသစီးပြားေရး၊ ကိုယ္ပုိင္စြန္႔စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိသည့္အျပင္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္
လုပ္ႏုိင္မႈမရွိႏုိင္ဟု ယူဆရၿပီး ဓာတ္သတၱဳအခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေတြးဆႏုိင္သည့္ ေသးငယ္ေသာ သတၱဳသိုက္မ်ား 
ကို လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမွ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။212

လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္မႈသည္ ဆင္းရဲသားေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္ မ်ားစြာထည့္ဝင္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ကမၻာ 
တစ္ဝွမ္း၌ ပိုမိုလက္ခံေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္း က်င္ဆုိင္ရာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္ရန္ ပ့ံပိုးေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။213

သို႔ေသာ္ တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအတြက္ေပးဆပ္ရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ ဆုိးရြားသည့္ လူမႈေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ မွတ္သားဖြယ္ရာ ႀကီးမားလွပါ 
သည္။ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ားသည္ ဥပမာ ပီရူးႏုိင္ငံသည္ တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန 
သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္းမွရရွိလာမည့္ အနာဂတ္ေငြေၾကးဆုိင္
ရာဝင္ေငြအလားအလာမ်ားကို ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္ခ့ဲရာ တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ စီပြားေရးအက်ိဳး 
အျမတ္မ်ား ပိုမိုရွိလာမည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခ့ဲပါသည္။214

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဤက႑၏ စီးပြားေရးအရ အေရးႀကီးပံုႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာအလားအလာမ်ားကို အသိအမွတ္ မျပဳ 
ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ တရားဝင္ျပဳလုပ္မႈကိုမူ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒပါ လုိင္စင္ထုတ္ 
ေပးေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူး 
ေဖာ္ျခင္းအတြက္ သီးသန္႔ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာရူ႕ေထာင့္မ်ားက ၾကည့္လ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
မွ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ျမႇင့္တင္ႏုိင္႐ံုသာမက တရားဝင္ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ အေျခခံစက္ပစၥည္းမ်ားက့ဲသုိ႔ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေဒသ၏ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားကို ပိုမိုအားေပးေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
ထိုက့ဲသို႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မွတင္သြင္းအသံုးျပဳၾကပါ
သည္။ လက္လုပ္လက္စားမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ တရားဝင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေစ်းကြက္၊ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈ၊ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ႏွင့္သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား ပိုမိုရရွိေစပါက ရရွိလာသည့္ ပိုေကာင္းသည့္ အသိပညာႏွင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ 
ထုတ္လုပ္မႈပိုမိုေကာင္းမြန္လာ၍ မွ်တသည့္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းရရွိေစၿပီး ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္သြားႏိုင္ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အသံုးျပဳရေသာ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈ မတုိင္မီ 
ေပးေဆာင္ရေသာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးသူမ်ား၏ ထြက္ရွိလာသည့္ပစၥည္းအေပၚ ၃ဝ% ႏွင့္အထက္ေပးေခ်မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 
အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။

လက္လုပ္လက္စားမ်ားကို တရားဝင္လုပ္ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ၎တုိ႔၏အေျခအေန၊ အစိုးရႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္
အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေစရန္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ တရားဝင္ျပဳျခင္း ေအာင္ 
ျမင္ေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးသူမ်ား၏ အေျခအေနမွန္ကိုထင္ဟပ္ေစၿပီး ၎တို႔၏ 

212 တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတၱဳတူးေဖာ္မႈအတြက္ မဟာမိတ္၊ လက္တင္းအေမရိက၊ အာဖရိကႏွင့္အာရွေဒသမ်ားရွိ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအ ေပၚအေျခခံျပီး လက္လုပ္
လက္စားႏွင့္အေသးစားေရႊတူးေဖာ္ေရးက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ေရး ပါဝင္သည့္သူမ်ားအတြက္ သံုးသပ္ ခ်က္မ်ား။ စက္တင္ဘာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္။

213 UNEP အီေကြေဒၚ၊ မြန္ဂိုးလီးယား၊ ပီ႐ူး၊ တန္ဇန္နီးယားႏွင့္ ယူဂန္းဒါႏုိင္ငံမ်ား၏ ေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံျပီး လက္လုပ္ လက္စားႏွင့္အေသးစားေရႊတူး 
ေဖာ္ေရးက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ေရး ပါဝင္သည့္သူမ်ားအတြက္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။ ဇြန္လ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္။

214 Gestión, Gobierno prevé recaudar hasta s/.9,230 milliones con formalización de mineros, 12 May 2014
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အက်င့္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေျပာင္းလဲလာေရးအတြက္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ဆြဲေဆာင္မႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 
မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လက္ခံလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။215 ထို႔ေၾကာင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားအတြက္ လုိင္စင္ 
ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ပညာေပးျခင္း၊ နည္းပညာဆုိင္ရာပ့ံပိုးမႈ၊  ေငြေၾကးႏွင့္ေစ်း
ကြက္ရရွိႏုိင္ေအာင္  ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား အပါအဝင္ လက္ခံႏုိင္ျခင္း၊ ႐ိုးရွင္းျခင္း၊ အခြန္အဆင့္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား 
ကို လက္ခံႏုိင္ျခင္း သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားကုိ တြဲဖက္ပံ့ပုိးေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လုိအပ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကုိင္သူမ်ားကို အျပည့္အဝတားျမစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္တားျမစ္ 
ျခင္းမ်ားျဖင့္ တရားမဝင္မႈႏွင့္ လဘ္ေပးလဘ္ယူမႈမ်ားကို ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈ 
မရွိပါ။216 ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလုိက္နာေစရန္အတြက္ အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ အျပည့္အဝတားျမစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သက္တားျမစ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ လက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားကို တြဲဖက္ပံ့ပိုးမည့္အစီအမံမ်ားမပါဘဲ ကုိင္တြယ္ျခင္းသည္ ၎တို႔က တရားမဝင္မႈမ်ားကုိ 
ပိုမိုဦးတည္သြားေစပါသည္။217 ဤနည္းလမ္းမ်ားသည္ မုိင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစသည္ကို ေတြ႕ရွိပါသည္။218 ထို႔ 
ေၾကာင့္ ဤက႑သည္ အမႈအခင္းမ်ားပိုမိုျဖစ္ေစသည့္ နည္းလမ္းအဆင့္မ်ားကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ 

လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒ 
သည္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားကုိ ၎တို႔ုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့နည္းေစျခင္းသည္ တရား 
မဝင္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဥပေဒေအာက္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ဥပေဒကို လုိက္နာမႈမရွိျခင္းအတြက္ တင္းက်ပ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားထည့္ထားပါသည္။ ဥပမာ-လက္လုပ္လက္စားသ
တၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားမရိွလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေျပာင္းအလဲမ်ား လုိက္နာရန္ အခ်ိန္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သို႔တိက်စြာလုိက္နာရမည္ကို ဆန္း 
စစ္ႏုိင္ရန္ သုေတသနမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ MCRB ႏွင့္အျခားရင္းျမစ္မ်ားမွ ကနဦး 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ရႈပ္ေထြးမႈမ်ာ းရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး လက္လုပ္လက္စားအေနျဖင့္ လံုေလာက္စြာ မသိရွိႏုိင္ေသးသည့္ အေျခအေနလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားသည္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာသူမ်ားအတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ 
ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ - လက္ရွိတြင္ လက္လုပ္လက္စားမ်ာအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ အဆင့္ 
(၈)ခုပါေသာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ၎တြင္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္း/ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တုိ႔ပါသည့္ အစိုးရ အဆင့္ (၃) ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ရပါသည္။219

လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္မႈကို ဆက္လက္တရားဝင္ေအာင္ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက အစိုးရအေနျဖင့္ လက္လုပ္ 
လက္စားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အျပည့္အဝနားလည္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒအသစ္သည္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားလုိင္စင္ရယူရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ မက္လံုးေပးမႈ သို႔မဟုတ္ မက္လံုး 
မရွိမႈမ်ား မည္သုိ႔ေပးသည္ကို နားလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

215 UNEP အီေကြေဒၚ၊ မြန္ဂိုးလီးယား၊ ပီ႐ူး၊ တန္ဇန္နီးယားႏွင့္ ယူဂန္းဒါႏုိင္ငံမ်ား၏ ေတြ႔အၾကံဳမ်ားအ ေပၚအေျခခံျပီး လက္လုပ္ လက္စားႏွင့္အေသးစားေရႊတူး 
ေဖာ္ေရးက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ေရး ပါဝင္သည့္သူမ်ားအတြက္ သံုးသပ္ ခ်က္မ်ား။ ဇြန္လ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္။

216 Ibid
217 Ibid, IPIS ႐ိုဝမ္းဒါႏွင့္ ကြန္ဂို ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္မႈကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ၁၂။ Aljazeera 

အေမရိက၊ ပီ႐ူးႏုိင္ငံတြင္ စဥ္ဆက္မပ်က္ မုိင္းလုပ္သာမ်ား၏ တင္းက်ပ္ေသာ အနာဂတ္အလားအလာ။ ၂၁ ရက္ စက္တင္ဘာလ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။
218 Sara Geenen, အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေလာင္းေၾကး၊ ကြန္ကို ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံတြင္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ား။ 

စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၂။ Boris Verbrugge ႏွင့္ Beverly Besmanos, လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသး စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
လုပ္သားစြမ္းအားကို အားနည္းေစသည္။ (၂ဝ၁၆) အရင္းအျမစ္မ်ား မူဝါဒ - စာမ်က္ႏွာ ၁၃၄-၁၄၁။

219 MCRB ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
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ကို ပိုမိုလက္ခံႏုိင္ၿပီး ႐ုိးရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္လုပ္လက္စားမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
လည္း အက်ိဳးရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။220  တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆိုးရြားစြာ 
ထိခုိက္သြားႏုိင္မႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားဝင္ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဒီဇုိင္း 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ အစီအမံမ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔တြင္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားကို ပါဝင္ေစၿပီး ေအာက္ေျခအဆင့္ 
ေပါင္းစည္းလုပ္ကုိင္ျခင္း ျပဳလုပ္သြားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။221 လုပ္အားစုမ်ားရွိ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပါဝင္မႈကို 
လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္အားစုႏွင့္အျခားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဤက႑၏ အနိမ့္ 
ဆံုးသူမ်ားကိုလည္း အက်ိဳးရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တရားဝင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္သည္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အသင္းမ်ားႏွင့္/သို႔ သမဝါယမအသင္းမ်ားျဖစ္ပၚလာေစရန္ အားေပး 
သင့္ပါသည္။222 လုိင္စင္အတြက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား သိေစရန္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္သား 
မ်ားကို သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္းမ်ား လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္မႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ 
လည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားရွိ လက္လုပ္လက္စားမ်ားကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္ တုိင္း 
ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္သူမ်ားပါဝင္သည့္ အထူးခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းနာ လိုအပ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ရာ၌ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အတားအဆီးျဖစ္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ အကန္႔ အသက္မ်ားရွိေနပါသည္။  
(အပုိင္း ၅-၆။ ပဋိပကၡႏွင့္လံုျခံဳေရးကိုၾကည့္ရန္)။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္သည့္ အဆင့္ 
မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ဦးတည္ 
ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားသည္ အႀကီး
စားလုပ္ငန္းလုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳ 
တူးေဖာ္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီမ်ား၏အခန္းက႑ႏွင့္တာဝန္မ်ားသည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းကုိင္တြယ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၏ပါဝင္မႈျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ 
ျပဳလုပ္ပါက အစုိးရအေနျဖင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားကို ပိုမိုႀကီးၾကပ္ႏိုင္မႈ၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
ေသာ က်န္းမားေရး၊ ေဘးကင္းေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္လံုျခံဳေရးမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သတၱဳတြင္းက႑ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာနမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမွ အစိုးရအတြက္ 
လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္။ 
၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အသံုးဝင္ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစား သတၱဳတူး 
ေဖာ္ျခင္းစီမံခန္႔ခြဲသည့္ မဟာဗ်ဴဟာအား ထိေရာက္စြာ မည္သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
မည္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမည္ဟူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို လမ္းညႊန္ေပးပါသည္။223

220 တရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား - တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတၱဳတူးေဖာ္မႈအတြက္ မဟာမိတ္၊ လက္တင္းအေမရိက၊ အာဖရိကႏွင့္အာရွေဒသမ်ားရွိ အေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ားအေပၚအေျခခံျပီး လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစားေရႊတူးေဖာ္ေရးက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ေရးပါဝင္သည့္သူမ်ားအတြက္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။ 
စက္တင္ဘာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္။

221 Salo et al, Madre de Dios gold fields ပီရူးႏုိင္ငံတြင္ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ ျခင္းအတြက္ ေဒသခံအျမင္မ်ား။ 
(၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္) သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ အဖြဲ႕အစည္း ဖင္လန္ႏုိင္ငံ။

222 UNEP အအီေကြေဒၚ၊ မြန္ကိုလီးယား၊ ပီ႐ူး၊ တန္ဇန္နီးယားႏွင့္ ယူဂန္းဒါႏုိင္မ်ား၏ ေတြ႔အၾကံဳမ်ားအ ေပၚအေျခခံျပီး လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားေရႊတူး 
ေဖာ္ေရးက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ေရး ပါဝင္သည့္သူမ်ားအတြက္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။ ဇြန္လ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္။

223 အစုိးရအတြက္ IGF လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ။ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္။
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ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းစနစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းလုပ္ကုိင္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ား

အပုိင္း (၂) စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒ မူေဘာင္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသို႔ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကြန္ယက္တြင္ 
ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SOEs) သည္ MoNREC ၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္း 
ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုလံုးကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။224 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံ၏သတၱဳက႑တြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမွရရွိေသာ ဝင္ေငြအမ်ားစုသည္ 
၎တို႔မွ ရရွိပါသည္။ ၎လုပ္ငန္းမ်ာသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြစာရင္းအတြင္းသို႔ ဥပေဒႏွင့္အညီ စုစုေပါင္း 
အျမတ္ေငြ၏ ၄၅% ကို ေပးသြင္းရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႏုတ္ယူ ႏုိင္ၿပီး 
စုစုေပါင္း အသားတင္အျမတ္ေငြေပၚမွ က်န္ရွိေသာအျမတ္ေငြ ၅၅%ကိုလည္း ႏုတ္ယူထားႏုိင္ပါသည္။ အ႐ံႈးျပေန 
ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္သံုးသည့္ မတည္ေငြ၏ ၂ဝ% ကို မည္သည့္ 
ေပးထားသည့္ႏွစ္အတြင္းမဆို အစုိးရထံမွ လႊဲေျပာင္းလက္ခံယူႏုိင္ပါသည္။225 ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုစီမွ ရရွိ 
ေငြႏွင့္ထုတ္ေပးေငြတုိ႔သည္ အမ်ိဳးသားဘတ္ဂ်က္ေငြကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိ၍ ၎တို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ေငြေၾကး 
စီးဆင္းမႈကို အတားအဆီးလည္း မျဖစ္ပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္သတၱဳတြင္းက႑မ်ားရိွ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) ဘီလီယံႏွင့္အထက္ကို (ဘ႑ာႏွစ္ ၂ဝ၁၂/၂ဝ၁၃ႏွင့္ ၂ဝ၁၃/၂ဝ၁၄ ႏွစ္ 
မ်ားတြင္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၅ဝ%ႏွင့္ညီမွ်ေသာ) အသံုးျပဳျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမ်ားရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း စာရင္းဇယား၊ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ဝင္ေငြ၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားႏွင့္သက္
ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကိုသာ ရရွိခ့ဲပါသည္။ ပူးေပါင္းဦးေဆာင္ရြက္မႈ၊ လက္ဝဲရွိပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ 
အျခားေငြေၾကးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္အားလံုးနီးပါး မရရွိခ့ဲပါ။226 ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြေၾကး 
စီးဆင္းမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ဖြဲ႕စည္းမႈအခ်က္အလက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပဲ ေဘးအႏၲရယ္မ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း 
ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအလြဲသံုးစားလုပ္မႈမ်ား အပါအဝင္ ၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိက်စြာစိစစ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနပါသည္။ သတၱဳတြင္းႏွင့္ဆက္ေနေသာ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အစိုးရမွရရွိေနေသာ မည္သည့္အက်ိဳးအျမတ္ကုိမဆုိ အစိုးရမွ အေရးႀကီး 
သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ အေရးႀကီးၿပီး အလားအလာရွိသည့္ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္တစ္ခု 
လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သားမႈအားနည္းျခင္းကို ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ EITI အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းကုိင္တြယ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ကုမၸဏီ (၂) ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း(MEC) ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး 
ဦးပိုင္လီမိတက္ (UMEHL) တုိ႔သည္ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑တြင္ပါ ဝင္ေနပါသည္။ 
MEC သည္ တပ္မေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ 
လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ UMEHL သည္ တပ္မေတာ္မွလူမ်ားပုိင္သည့္ ရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ UMEHL သည္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားအတြက္ 
လက္ေတြ႔တြင္အေရးပါၿပီး သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ၿပီး 
UMEHL ကလည္း တရားဝင္လုိင္စင္ကို ကုိင္ေဆာင္ထားပါသည္။227 ထို႔အျပင္ တရားဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ 
၎တို႔၏ ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈျဖင့္ 

224 NRGI ၊ ေရႊေရာင္ဖံုးထားေသာ ဂိတ္ေစာက္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၆။
225 Ibid
226 NRGI  ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သေဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား အသိုအမ်တ္ျပဳအဖြဲ႕အစည္း ။ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္။
227 NRGI ၊ ေရႊေရာင္ဖံုးထားေသာ ဂိတ္ေစာက္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၆။ 
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ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္းမရွိဘဲ သေဘာတူညီမႈမ်ားရွိေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္  စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္လို 
ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း အလားတူပံုစံမ်ိဳး လိုအပ္ပါမည္။ ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁ဝ)တြင္ လက္ရွိျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိတ္ဝင္စားမႈျဖစ္ေစသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္း (၅) ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။228

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁ဝ။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္စပ္ဆက္ေနေသာ ကုမၸဏီ 
မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္း 
အရင္း (၅) ခ်က္။ 

၁။  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ။ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြအေပၚတြင္ သိသာေသာ 
ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ား၊  ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ဖြဲ႔တည္ေဆာက္ထားသည့္ပံုစံမ်ားအား အမ်ားျပည္သူအား ထုတ္ေဖာ္  
ေျပာၾကားရန္ လိုအပ္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ EITI အဖြဲ႕ 
ဝင္ျဖစ္ပါက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပိုမိုရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

၂။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္စာရင္းကို တုိးတက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သိသာသည့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎တို႔အေန 
ျဖင့္ အသားတင္စုစုေပါင္းအျမတ္၏ ၅၅% အထိ ‘ Other Accounts စာရင္း’တြင္ သိမ္းထားႏုိင္ၿပီး ပံုမွန္ႏွစ္ပတ္ 
လည္ ဘတ္ဂ်က္ဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါဝင္မႈမရွိပါ။ ၎တြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုရွိရန္လုိ 
အပ္ပါသည္။

၃။ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ယူထားသည့္ ေငြေၾကးအၾကားကြင္းဆက္။ လက္ရွိတြင္ 
ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အပ္ႏွင္းထားေသာ ေငြေၾကး 
အၾကား ရွင္းလင္းသည့္ဆက္စပ္မႈမရွိပါ။ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ေငြေၾကး 
ပမာဏသည္ ၎တုိ႔၏တာဝန္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ကုန္က်မည့္ေငြပမာဏထက္ လြန္စြာမ်ားေနသည္ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။ ၎ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၄။ ႏုငိင္ ံေတာပ္ိငု ္စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ား၏အခန္းက႑ႏငွ္တ့ာဝနမ္်ား။ ႏုငိင္ံေတာပ္ိငု ္စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ားသည ္
စီးပြားေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈအပုိင္း ႏွစ္ခုလံုးလုပ္ေဆာင္ရသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ေသာႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္မဆုိင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
က႑ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ နည္းပါးပါသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း၏ကုန္သြယ္မႈႏွင့္မဆုိင္ 
သည့္  အခန္းက႑မ်ားတြင္  အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡအား ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္စိစစ္ရမည္။ ယခုပါဝင္ေနေသာသူမ်ား 
၏ အခန္းက႑ အတိအက်ကို အစိုးရႏွင့္အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ ရွင္းလင္းရန္လိုအပ္သည္။

၅။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာကုမၸဏီမ်ား။ MEC ႏွင့္UMEHL တုိ႔၏ သတၱဳလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္မႈသည္ 
MONREC ၏ SOEs ႏွင့္ သီးျခားစီရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ သတၱဳ 
တြင္းလုပ္ငန္း၏ အဓိကေနရာတြင္ပါဝင္ေနၿပီး သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းမ်ား မည္သူ႔ကိုခ်ထားေပးရမည္ကို ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ထတု္လပု္မႈမွ ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတမ္်ားခြဲေဝေရးတြင္ အလားတအူေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွ 
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ SOEs မ်ား၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ထပ္တူက်ေနေသာေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈကိုဟန္႕တားေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဤကုမၸဏီမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္ 
သြင္းသင့္ပါသည္။

228 ယခုစာပံုးကို NRGI ၊ ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။ ေရႊေရာင္ဖံုးထားေသာ ဂိတ္ေစာက္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား။ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၆။ စာမ်က္ႏွာ ၁ -၃။
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ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ျခင္း

ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ အကတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သည္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲပါသည္။229 သို႔ေသာ္ OECD ၏ အကတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီ 
ခ်က္ကိုမူ လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးပါ။ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ပြင့္လင္းမႈမ်ားပိုမိုလုပ္လာၿပီး EITI 
တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ လာဘ္ေပးမႈမ်ားကို တရားစီရင္ရာတြင္ အခြင့္သာေစရန္ 
မၾကာခဏ ေပးၾကသည္ရသည္ဟု စီးပြားေရးအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားရွိလာပါသည္။230 ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ 
စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရက္ေပါင္း ၁၁၆ဝ ရက္ပါဝင္ပါသည္။ ၎သည္ ေတာင္အာရွ ပ်မ္းမွ်ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ 
ပိုမိုကုန္က်စရိတ္မ်ားပါသည္။231 အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ 
တရားမဝင္ေငြေပးမႈႏွင့္ လက္ေပးလက္ယူမ်ားရွိသည့္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ားက အစီရင္ခံထားပါသည္။232 မၾကာ 
ေသးမီက ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ ကနဦးကုန္က် 
စရိတ္သည္ ေဒသတြင္းပ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ယွဥ္လ်င္ မ်ားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။233 သြင္းကုန္ပို႔ကုန္လုပ္ 
ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေပးမႈမ်ားရွိသည္ဟုလည္း အစီရင္ခံထားပါသည္။234 ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ အခြန္စီမံ 
ခန္႔ခဲြမႈမ်ားတြင္ အခြန္ေပးရသည့္အခါ ေငြလဲလွယ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားမဝင္ေပးေနရသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ 
အကတိလိုက္စားမႈမ်ား ျမင့္မားေသာအႏၲရယ္မ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအဆင့္တုိင္းတြင္ 
လူအင္အားနည္းပါးမႈျပႆနာေၾကာင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ဆင္းရဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အဂတိ 
လိုက္စားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။235 တရားရံုးမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈမရွိဘဲ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။236 ကမၻာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားစစ္တမ္း ေကာက္ 
ယူျခင္း237 ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီး NLD အစိုးရတက္လာၿပီး ၂ဝ၁၆/ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ထက္မံလုပ္ေဆာင္ခ့ဲရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ တိုးတက္မႈမ်ားရွိသည္ကုိ ျပသေနပါသည္။238 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ Trans-
parency International ၏ အဂတိလိုက္စားမႈအေပၚအျမင္မ်ား အညႊန္းကိန္းတြင္ အနည္းငယ္ တုိးတက္လာသည္ 
ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၈ဝ မွ အဆင့္ ၁၃ဝ တြင္ရွိေနၿပီး ယူကရိန္းႏွင့္အဆင့္တူၿပီး ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား 
ျဖစ္သည့္ လာအိုႏွင့္ကေမၻာဒီးယားမ်ား၏ အထက္တြင္ရွိေနပါသည္။239

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ

ေပၚလြင္စြာ သို႔မဟုတ္ မေပၚလြင္ေအာင္ေပးေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားရန္ အားထုတ္ျခင္းႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ျပစ္မႈေျမာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္   ၂ဝ၁၃ 
ခုႏွစ္ အကတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ တြင္အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆုိင္သည့္က႑မ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ 
ပံုစံမ်ိဳးစံုအား ထည့္သြင္းထားပါသည္။240 အျမင့္ဆံုး အဂတိလုိက္စားသည့္ ျပစ္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ 
၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးတုိ႔ျဖစ္သည္။ (ပုဒ္မ ၅၅) အဂတိလုိက္စားမႈက်ဴးလြန္သူ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရွိသူမ်ားအတြက2္41 

229 UN ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းတုိက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ 
အေျခအေန။

230 WEF မွ ကမၻာ့ျပဳိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္
231 WB ႏွင့္ IFC စီးပြားေရးလုပ္ျခင္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
232 WEF မွ ကမၻာ့ျပဳိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္
233 WB ႏွင့္ IFC စီးပြားေရးလုပ္ျခင္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
234 WEF မွ ကမၻာ့ျပဳိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္
235 ICJ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းစနစ္ကို ပိုမိုတာဝန္ယူမႈႏွင့္လႊတ္လပ္စြာ လုိက္နာရမည္။ ေဖေဖာ္ 

ဝါရီလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။
236 ဧရာဝတီသတင္းဌာန၊ ဗမာႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ဆုိးရြားစြာလက္ေပးမႈမ်ားရိွေနသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကေျပာသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္။
237 http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2016/myanmar
238 NLD ဘာအစိုးရလက္ထက္တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းတုိက္ဖ်က္ေရး ရမွတ္တုိးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ MCRB ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ။
239 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းတုိက္ပ်က္ေရးအေပၚ အျမင္မ်ားအညႊန္း ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္။
240 2013 Anti-Corruption Law.
241 စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အဂတိတုိက္ဖ်က္ေရး လက္ခံသည့္ေနရာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတည္ျမဲေရး။
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ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၁ဝ ႏွစ္ႏွင့္အျခားသူမ်ားအတြက္ ၇ ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ (ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ရာဇသတ္ႀကီးတြင္ လူထုက႑မ်ားအတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ 
ဖ်က္ေရးဥပေဒ၏ မိတ္ဆက္ၿပီးသည့္ေနာက္ မည္မွ် အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ကုိ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါ။ )

ဥပေဒသည္ အစုိးရအရာရွိမ်ား၊ ရာထူးႀကီးသူမ်ား၊ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
သည့္ အစိုးရ႐ံုးခြဲမ်ားကို ပုိင္ဆုိင္မႈေၾကညာေစပါသည္။ လုိက္နာမႈမရိွသည့္သူကို ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ 
ပါသည္။ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ရန္ေပးေသာေငြ (ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရအရာရွိမ်ား မိမိတို႔၏အလုပ္ၿပီး 
ေျမာက္ေစရန္ေပးေသာေငြ) သည္ ဥပေဒတြင္ သီးသန္႔မပါရွိပါ။ ဆုိလိုသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္သည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ထို႔က့ဲသို႔လုပ္ပံုလုပ္နည္း ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ထုိဥပေဒကို အေသးစား 
ျပင္ဆင္မႈအခ်ိဳ႕ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္အေျခအေနတြင္ ရွိပါသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဥပေဒျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ တံစိုးလက္ေဆာင္ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ 
မ်ားကို ကိုင္တယ္ေျဖရွင္းရန္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲၿပီးျဖစ္ရာ ထိုအဖြဲ႕၏လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ အဂတိလုိက္စားမႈကိစၥမ်ားကို စစ္ေဆး 
ၿပီး အမႈကို ဆက္လက္/ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္၊ မခ်မည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ေကာ္မရွင္အသစ္သည္ ႐ံုးစတင္ခ့ဲၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင ္ပတသ္ကဆ္က္ႏြယ္ေသာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ ပိမုိထိုေတြ႕လပု ္ေဆာင္ႏုငိခ္ဲၿ့ပီးျဖစပ္ါသည။္ 
သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပိုမို ထိေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသးပါသည္။ 

သတၱဳတြင္းေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္း 
က်င္ဆုိင္ရာထိခိုက္မႈမ်ား

EIA/EMPႏွင့္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒပါအခ်က္မ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးထိခိုက္မႈမ်ားကို ပိုမိုအနီးကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ မူေဘာင္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းလုိက္နာေစသင့္ေသာ္လည္း 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားလုိက္နာရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လံုေလာက္သည့္ 
လူအင္အားႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား လုိအပ္ပါသည္။ တာဝန္ခံမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏ သက္ 
ဆုိင္ေသာတာဝန္မ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားအၾကား နားလည္းမႈလြဲျခင္းမ်ားရွိေနပါသည္။ MONREC 
ဝန္ၾကီးဌာနေအာက္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ 
အားနည္းေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

MONREC ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ လုိင္စင္အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးျခင္း 
ႏွင့္ စစ္ေဆးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏သက္ဆုိင္ရာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ 
အလားအလာရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သူမ်ား 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္္ MONREC ဝန္ႀကီးဌာနမွ 
အနည္းဆံုး စစ္ေဆးျခင္း(၂)မ်ိဳးကုိ ခံယူၾကရပါသည္။ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈကိုေစာင့္ၾကပ္ၾကည္ရႈသည့္ (ေအာက္ 
တြင္ၾကည့္ရန္) စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ သတၱဳ 
လုိင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါအခ်က္မ်ားကို လုိက္နာမႈ ရွိမရွိကိုစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမွ 
လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးတုိ႔သည္ စစ္ေဆးေရး 
ခရီးစဥ္မ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္သတၱဳတြင္းတစ္ခုလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ဦးတည္၍လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ 
ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ (ဥပမာ - မေတာ္တဆမႈမ်ားႏွင့္တုိင္တန္းမႈမ်ား) ခြင့္ျပဳေပးရန္ေလွ်ာက္ထားေသာ လုပ္ 
ကြက္အသစ္မ်ားကို ဦးစားေပးကြင္းဆင္းေနရေသာေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနသည္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားသည့္ 
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အတုိင္းမလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊ တုိင္း/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ သတၳဳတြင္း
စစ္ေဆးေရးမ်ားလည္းလုပ္ရၿပီး ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ယခင္စစ္ေဆးခ့ဲေသာ သတၳဳတြင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီအမံမ်ား 
လုိက္နာမႈရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ သီးသန္႔ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ သီးသန္႔ဘတ္ဂ်တ္သတ္မွတ္
ထားျခင္းမရွိပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ စားေရး၊ ေနေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ခံေပးရၿပီး သတၳဳတြင္း 
တည္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေဝးလံေသာေနရာမ်ားတြင္ ရွိၾကသည္။

အစိုးရ စည္းကမ္းထိန္းသူမ်ား၏ အခန္း က႑လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ SWIA အဖြဲ႕၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားကို 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတၱဳတြင္းကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒ (အခန္း ၈)တြင္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို 
သတၱဳတြင္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ေပးထားၿပီး သတၱဳတြင္းတြင္ က်န္းမားေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေရး၊ 
ေရဆိုးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ မေတာ္တဆမႈကာကြယ္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္စည္းကမ္းဆုိင္ရာ 
အစီအမံမ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတြင္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ 
ရွိမရွိကို စစ္ေဆးရန္ အာဏာအပ္ႏွင္းထားပါသည္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ၎၏ စစ္ေဆးေရးအာဏာမ်ားကို 
သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနက သင့္ေလွ်ာ္သည့္ဝန္ထမ္းကို တာဝန္ေပးႏုိင္ပါသည္။ (ပုဒ္မ ၂၇)။ ဆုိလိုသည္မွာ လက္ေတြ႕ 
တြင္ တုိ္င္း/ျပည္နယ္ရွိ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ဌာနမွအရာရွိအားလံုးသည္ စစ္ေဆးေရးအရာရွိ 
အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနအရာရွိမ်ားသည္ ေဒသတြင္းလုပ္ကုိင္ရန္ သတၱဳ 
တြင္းကုမၸဏီမ်ားကို လုိင္စင္ခ်ထားေပးေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ 
ကုမၸဏီမ်ား၊ သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပံုမွန္အဆက္အသြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ဘက္ 
လုိက္မႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာသတၱဳတြင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆ တြင္ အပိုဒ္ခြဲတစ္ခုကို ျဖည့္ထည့္ 
ထားၿပီး ၎တြင္ စစ္ေဆးေရးအရာရွိသည္ ‘ဓာတ္သတၱဳ၊ စက္မႈကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို ရွာ 
ေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္  
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းစနစ္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းစနစ္ (SIC) ’ မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ အာဏာရွိသည္။

အဆိုျပဳထားသည့္ နည္းဥပေဒ အခန္း ၃၄ သည္ သတၱဳတြင္းကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း အခြင့္အာဏာကို အေသး 
စိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သတၱဳတြင္းတစ္ခုသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ 
ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက သတၱဳတြင္းခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူကို ဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္ 
ႏိုင္ပါသည္။ သတၱဳတြင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ပုဒ္မ ၁၃ အရ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းစစ္ေဆးျခင္းအား ၾကည္ျဖဴ 
စြာ လက္ခံျခင္းတုိ႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါကေထာင္ဒဏ္ (၁) ႏွစ္အထိ သို႔မဟုတ္ ေငြက်ပ္ ၁ဝ သိန္း ဒဏ္ေပးရႏုိင္သည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်ဴးလြန္ပါက အထက္ပါ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတုိင္း အနည္းဆံုး ၂ဝဝဝဝဝ က်ပ္ေငြဒဏ္မွလြဲ၍ က်ခံရႏုိင္သည္ဟု မိတ္ဆက္ထည့္သြင္းထားပါ 
သည္။ (ပုဒ္မ ၂၉ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ တရားမဝင္ခိုးထုတ္ေရာင္းခ်လွ်င္ ၂ ဆ (သုိ႔) ၃ ဆ ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ 
ျပစ္ဒဏ္ကို က်ခံရႏုိင္ပါသည္ဟု  ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ BGR ၏သတၱဳတြင္းကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းသင္တန္းသည္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနအတြက္ နည္းပညာ 
ဆုိင္ရာ ပ့ံပိုးမႈအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ 
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သတၱဳတြင္ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္လည္ပတ္ျခင္းကို အရည္အေသြး တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။242

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ေနေသာ လုပ္သားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားျဖည့္ေပးျခင္းႏွင့္ 
သတၱဳတြင္းႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတၱဳတြင္းက႑ရွိ သက္ဆုိင္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ အစီအစဥ္အဆင့္ (၂) ကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္အဆင့္ (၁) တြင္ BGR သည္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အေကာင္းဆံုး 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခ့ဲၿပီး သတၱဳတြင္းေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အထူးသျဖင့္ အေသးစား သတၱဳ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နည္းဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲခ့ဲပါသည္။ သတၱဳတြင္းစစ္ေဆးေရးအရာမ်ားကိုလည္း သင္တန္းမ်ား 
ပို႔ခ်ခ့ဲပါသည္။ ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မူၾကမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမွ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း    
ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သတ္မွတ္မႈမရိွေသးလွ်င္ ကြာဟမႈရွိေသာ အစီအမံတစ္ခုသာ 
ျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားရပါသည္။ အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။  

 အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ရန္ ေျမေအာက္လုိဏ္ဂူတူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ ေထာင့္တုိင္လံုး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 အေသးစားသတၱဳထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ေရႊေရာစပ္ျခင္းလုပ္ငန္း။ 
 အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးအတြက္ သတၱဳတြင္းေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္း

လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 
 အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးအတြက္ ေျမေအာက္လုိဏ္ဂူတြင္ ေျမသားထိန္းခ်ဳပ္မႈ။ 
 အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ ေျမေအာက္ႏွင့္ေျမေပၚ ယမ္းခြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ 

BGR အေနျဖင့္ သတၱဳတြင္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးရမည့္ ျဖည့္စြက္ စာရင္းျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

 အေထြေထြ စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း။
 ေျမေအာက္သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ေျမသားထိန္းခ်ဳပ္မႈ။
 ေရႊေရာစပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို စစ္ေဆးျခင္း။
 သတၱဳတြင္းေလဝင္ေလထြက္။
 သတၱဳစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္သည့္ေနရာ။ 
 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းပံု။
 ယမ္းခြဲျခင္း။ 

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား

လက္ေတြ႔တြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ထုတ္လုပ္မႈေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္၊ အပတ္ 
စဥ္ႏွင့္ လစဥ္ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေနရာခ်ထားေပးပါသည္။ ထိုသူတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဝန္ႀကီးဌာနကို အဓိကသတင္းပို႔ရသည္။

MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ ထုတ္ 
လုပ္မႈအျပင္ အျခားျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေလွ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈကိစၥ 
မ်ားတြင္ ေဝဖန္သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းထြက္မ်ားအတြက္ ေစာင့္ 
ၾကည့္သူမ်ားကို အႀကီးစားသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးၿပီး အဂတိလုိက္စားျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ (၃) လတစ္ႀကိမ္ 
ေျပာင္းေရႊ႕ပါသည္။ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္ႏွင့္လစဥ္ ဓာတ္ 

242 ျမန္မာႏုိင္ငံ - သတၱဳတြင္းက႑ စဥ္ဆက္မပ်က္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ၊ BGR။
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သတၱဳထုတ္လုပ္မႈ၊ သန္႔စင္ျခင္း၊ ေဖာက္ခြဲမႈႏွင့္ဓာတုပစၥည္းအသံုးခ်မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကို စစ္ေဆးပါသည္။ ကုမၸဏီမွ 
မူၾကမ္းျပင္ဆင္ထားေသာ အပတ္စဥ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈအစီရင္ခံစာ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ အမွတ္ (၂) သတၱဳ 
တြင္းမွ စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီး မေတာ္တဆမႈ စာရင္းဇယားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရ 
ပါသည္။ အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားပါဝင္ပါက ဝန္ႀကီးဌာနကို ၂၄ နာရီအတြင္း အေၾကာင္းၾကားရပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ 
အေသးစားႏွင့္ေသေစႏုိင္ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားကို သတင္းပို႔ျခင္းမလုပ္ဘဲ ထိခိုက္ခံရသူ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ 
မိသားစုမ်ားကို တိုက္႐ုိက္ေလွ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး ေျဖရွင္းပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ 
ဝန္ႀကီးဌာနပါဝင္လာပါ က ေလွ်ာ္ၾကးေပးျခင္းအလုပ္သည္ ေျဖရွင္းရန္ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ အခ်ိန္ယူရေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။243

အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းလုပ္ေဆာင္သူမွ ထုတ္လုပ္မႈမွတ္တမ္း 
ကို လိမ္လည္ထားမႈက့ဲသို႔ ကိစၥရပ္မ်ား SWIA ကြင္းဆင္းေလ့လာ သူမ်ားမသိရွိခ့ဲရပါ။ တုိက္႐ုိက္အေထာက္အထားမ်ား 
မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အမွတ္(၂) မွ သတၱဳတြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္မႈေစာင့္ၾကည့္ရန္ တာဝန္ေပးထား 
ေသာဝန္ထမ္းကို ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝဝ (ခန္႔မွန္းေခ် ေဒၚလာ ၅ဝ) ကို လာစဥ္ေပးၿပီး CSR ကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ ေပးေန 
သည္ဟု ထည့္ထားပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃ သည္ MoNREC ဝန္ႀကီးဌာနကို ျပည့္စံုေသာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႐ႈ 
ေရးစနစ္တစ္ခုုထားရွိရန္ အခြင့္အာဏာေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ သတၱဳတြင္းမ်ားကို ေရွာင္တခြင္စစ္ေဆးသည့္ 
အာဏာကိုမူ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနသို႔ အတိအလင္း ေပးထားျခင္းမရွိပါ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ ECD အား ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား (EMP) ကို 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕ရမည့္ အခြင့္အာဏာေပးထားပါသည္။ (အပုိင္း ဂ တြင္ ၾကည့္ရန္)။ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီ
အစဥ္တစ္ခုတြင္ စီမံကိန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားျခံငံုၿပီး ၎တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ အစီအမံမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ခ်မည့္ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ 
ရႈျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ကာကြယ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္  ကတိကဝတ္မ်ားကို စာခ်ဳပ္တြင္ထည့္သြင္း ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ 
ပါသည္။ EMP ကတိကဝတ္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက လုိင္စင္ကို တရားဝင္ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ 
သည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ႏွစ္ခုလံုးရွိ ECD / MoNREC တုိ႔တြင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ႏွင့္ EMP မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို လုိက္နာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
အားနည္းေနၿပီး ထိုစနစ္ကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္သမား စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕

အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွျပင္ဆင္ထားသည့္ စစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ ၎တို႔တြင္ တာဝန္မရွိဟု SWIA အဖြဲ႕ကို ေျပာပါသည္။ နည္းစနစ္အရ MoNREC ဝန္ႀကီးဌာန၏ စစ္ 
ေဆးေရးအရာရွိမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္သား အလုပ္သမားမ်ား၏အေျခအေနမ်ားကိုသာ စစ္ေဆးေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္႐ႈရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ဤအဆင့္တြင္ က်န္ 
အေထာက္အပံ့ေပးေသာ အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္သည့္ ကားေမာင္းသမား၊ ထမင္းခ်က္မ်ား၊ သန္႔ရွင္းေရးသမားမ်ား 
သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို မည္သူစစ္ေဆးရမည္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ လက္ရွိတြင္ 
သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနညႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ တာဝန္ေပးထားေသာဌာနမွ အရာရွိမ်ားသာလွ်င္ သတၱဳတြင္းမ်ားကို 

243 MCRB SWIA ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
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အေၾကာင္းမၾကားဘဲ တရားဝင္သြားေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ ထြက္ရွိလာပါက ၎သည္ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ား

သတၱဳက႑၏ တရားမဝင္လက္လုပ္လက္စားမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ သီးသန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
အျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တရားမဝင္ 
သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ လက္လုပ္လက္စားတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
လည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခက္အခဲမ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။ ၎သည္ အေျခခံအားျဖင့္ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈအားနည္းေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေျမအသံုးခ်မႈ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးမ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ႐ႈေထာင့္အားလံုးကို ႀကီးၾကပ္ႏုိင္မႈမရွိေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။ NRGI ၏ သဘာဝ 
သယံဇာတ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အစီရင္ခံစာတြင္ ထုိျပႆနာမ်ားကို ထည့္သြင္းစစ္ေဆးထားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္      
ေဘးႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္လုိက္နာရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ပံုစံကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။244

MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈအစီအမံမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္ဟု ညႊန္းဆုိထားပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု 
သို႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တစ္ဖြဲ႕အမ်ားစြာ ပါဝင္ေနတတ္သည္။ ထိုသူမ်ားတြင္ တရားမဝင္ ကုန္သည္ 
မ်ား (ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ)၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေဒသခံအစိုးရႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ရဲႏွင့္ 
ျမန္မာတပ္မေတာ္)ႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားစြာ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေဒသမ်ားတြင္   
ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ ေငြေပးမႈမ်ားႏွင့္အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။ (ထုတ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ေရာင္းခ်ရန္ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ေနရာတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔သယ္ေဆာင္ရန္ စစ္ေဆးေရး 
ဂိတ္မ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမိန္႔ စသည္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္)။ ထို႔အျပင္ ၎ေနရာမ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ထြက္ရွိလာေသာ တိက်သည့္ ထုတ္လုပ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားလည္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
ေနရာမ်ားတြင္ ထိုက႑ကို တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူးတိက်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုိအပ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ (အပုိင္း ၅.၆ ၊ ပဋိပကၡႏွင့္လံုျခံဳေရးႏွင့္ အပုိင္း ၆ ၊ ေဒသဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပဋိကၡ 
ဆန္းစစ္ျခင္းကိုၾကည့္ရန္)။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ပါဝင္ေသာ ကတိ 
ကဝတ္မ်ားသည္ ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသင့္ပါသည္။ ပစ္ခတ္ 
တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္သက္
ဆုိင္သည့္ဧရိယာအတြင္း စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရး စသည္တုိ႔ 
အပါအဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးတာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွိသည္ကို  အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။245 ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ အရပ္သားမ်ားအေပၚထိခုိက္ႏုိင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) စံလုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဒသခံအမ်ားျပည္သူမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သက္ 
ဆုိင္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိကဝတ္မ်ားကို အတိ 
အလင္းထားရွိထားပါသည္။

244 Natural Resource Federalism: Considerations for Myanmar, NRGI, January 2018 
245 The Nationwide Ceasefire Agreement between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Ethnic Armed Organi-

zations, Chapter 6, Paragraph 25
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MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ကခ်င္၊ ပဲခူး၊ ကရင္ႏွင့္ကယား အပါအဝင္ ပဋိပကၡရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ 
ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈ၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္လက္နက္ုိင္ပဋိကၡမ်ား ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။246     
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ား၊ က်င္းပုိင္ရွင္မ်ားအေပၚ တရားမဝင္ 
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး  အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လုိင္စင္ 
ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္၍လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ MCRB မွ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္စဥ္ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ သတၱဳတြင္းမ်ားအေၾကာင္းကို ၾကားသိခဲ့ရၿပီး 
ေျမေနရာရယူမႈ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္  လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ေျမယာကုိသိမ္းယူေသာ 
ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္ကုိ ၾကားခ့ဲပါသည္။

သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း 
တြင္ အျမတ္ေငြပုိမိုမ်ားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း၏ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ၿပီးျဖစ္ရာ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားသည္ နယ္ေျမအနည္းငယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ၿပီး ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
ဝင္ေငြအကန္႔အသတ္သာရရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေရႊသတၱဳသုိက္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 
ပတၱျမားရွိသည့္အျပင္  ေရႊႏွင့္ကြ်န္းသစ္မ်ား ရွိပါသည့္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ရရွိႏုိင္ေသာ ဝင္ေငြအလားအလာႏွင့္ 
မတူညီပါ။ Global Witness ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ယခင္တပ္မေတာ္မွ  
အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားမွ ပုိင္ဆုိင္သည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ UWSP မ်ား၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ
တစ္သီးပုဂၢလမ်ားစုစည္းကာ အႀကီးစားျမန္မာစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။247 ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိပဋိကၡမ်ား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာမွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊ၊ ခဲမျဖဴႏွင့္အၿဖိဳက္နက္တို႔မည္သို႔ ဆက္ႏြယ္လႊမ္းမိုးေနသည္ကိုမႈ ေကာင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း 
မရွိေသးပါ။

OECD ၏ ပဋိပကၡႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာေဒသမ်ားမွ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ဓာတ္သတၱဳသြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ား 
အတြက္ အႀကိဳေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းလမ္းညႊန္သည္ ဓာတ္သတၱဳကုမၸဏီမ်ား အႏၲရာယ္မ်ားေသာေဒသမ်ားတြင္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ပါက အႀကိဳေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္ကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေပးပါ 
သည္။248 ၎လမ္းညႊန္တြင္ ကုမၸဏီမွဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစေအာင္ ပ့ံပုိးမႈ မျဖစ္ 
ေစရန္ သို႔မဟုတ္ အားေပးရာမေရာက္ေစရန္ ေလ်ာ့ခ်ေပးသည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာအဆင့္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါ 
သည္။ ၎လမ္းညႊန္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အဓိကအခ်က္မွာ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ 
အႏၲရာယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ထိုေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ 
ကုိင္တြယ္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

MCRB သည္ ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ သတၱဳတြင္းအေတာ္မ်ားမ်ား၏ EIA မ်ားကို ေလ့လာ 
သံုးသပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။249 ထုိအစီရင္ခံစာအားလံုးသည္ ၎ေဒသ၏ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ပံုႏွင့္ထိခုိက္မႈမ်ား၊ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ဆုိးရြားသည့္ 
ထိခုိက္မႈမ်ားအေပၚ ကုမၸဏီမ်ားမွ မည္သို႔ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုမူ တူညီစြာႏုတ္ဆိတ္ေနၾကသည္ကိုေတြ႔႔
ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတၱဳတြင္းက႑တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ဒြန္တြဲေန 
ေသ ာဓာတ္သတၱဳမ်ားအေပၚ အႀကိဳေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုပဋိပကၡရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ 
တာဝန္ရွိေသာ သတၱဳတူးေဖာ္မႈအတြက္ ကုမၸဏီအတြင္း မူဝါဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားမႈမရွိဟု ယူဆ 

246 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
247 Global Witness ေက်ာက္စိမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အၾကီးမားဆံုး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။
248 OECD ၏ ပဋိပကၡႏွင့္အႏၱရာယ္မ်ားေသာေဒသမ်ားမွ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ဓာတ္သတၱဳသြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားအတြက္ အၾကိဳေလ့ လာသံုးသပ္ျခင္းလမ္းညႊန္၊ 

ႏုိဝင္ဘာလ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္။
249 EIA အစီရင္ခံစာ။ MCRB ဖုိင္မွ။
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ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးကို မည္ 
သို႔ကာကြယ္မည္ ေလးစားမည္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။

အမ်ိဳးသားဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဆုိင္ရာ မူဝါဒ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒ မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ 
သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမွ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားပါသည္။250 ထုိက့ဲသို႔ေသာ မူဝါဒသည္ 
အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး သတၱဳတြင္းက႑၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို 
တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ 
ႏုိင္ပါသည္။ (ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၁) ထုိ႔အျပင္ ၎သည္ ေခတ္မီၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေအာင္ 
ရည္မွန္းထားသည့့္ ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ား၏ အေျခခံအခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး 
အသစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မူဝါဒသည္ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳး 
အျမတ္ခြေဲဝျခင္းမ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတြင္းက႑တစ္ခုလုံး၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ၎တြင္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ တုိင္း/ျပည္နယ္ အဆင့္၊ ေဒသခံႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏အခြင့္အာဏာႏွင့္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ၎သည္ အထက္ပါထုတ္ေဖာ္ထားေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ 
စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးပါသည္။ 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၁။  ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား 

တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားစြာရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲၾကပါ 
သည္။ ၎တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံမတူေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထုိက႑တြင္ 
ရင္ဆုိင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကုိင္တြယ္ရန္ေရးဆြဲၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ 
ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဓာတ္သတၱဳ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳစနစ္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ပါသည္။ ၎ကို 
သာမန္အားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္အဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္အခ်ိန္အတန္ၾကာ လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ ေရး 
ဆြဲၾကရပါသည္။ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီးပြားအလားအလာ၊ 
နည္းဥပေဒ/စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သတၱဳတြင္း/ဓာတ္သတၱဳဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို ဥပမာေပးရမည္ဆိုလွ်င္ ကေနဒါအစိုးရ၏ 
ဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳမ်ား မူဝါဒ251 ၊ ေတာင္အာဖရိကအတြက္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမူဝါဒ252၊ ၂ဝ၁၇ 
ခုႏွစ္ Solomon ကြ်န္၏အမ်ိဳးသားဓာတ္သတၱဳမ်ားမူဝါဒ253 တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

(ဂ) က႑အဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊လူမႈေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ထုံးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ 
ရာထိခိုက္မႈမ်ားကို အပုိင္း (၅) ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္စီမံကိန္းအဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ 
အထူးျပဳေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိထိခိုက္မႈမ်ားသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပသက့ဲသို႔ က႑အဆင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံအုပ္
ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာထိခုိက္မႈမ်ားနွင့္ နီးစပ္စြာ ဆက္စပ္မႈရွိေနပါသည္။ ဥပမာ - သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ၎အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ရရွိလာေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို 

250 MCRB ႏွင့္ခ်ိန္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ိဳးမ်ိဳး။
251 ေတာင္အာဖရိကအတြက္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း မူဝါဒ။
252 ကေနဒါႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳမ်ားမူဝါဒ။
253 Draft available here, Final version with MCRB
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မည္သို႔အသံုးခ်ၿပီး လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္သားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကိုမည္သို႔ ေျဖရွင္းေပး 
မည္နည္း သို႔ေသာ္ က႑အဆင့္မွာပင္ ပတ္ဝန္က်င္ဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္ရမည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
လူမႈေရးထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ အမ်ား 
ျပည္သူဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ခဲြေဝအသံုးခ်ျခင္း၊ ေျမယာႏွင့္ေရအသံုးခ်ေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ျပဒါးေလ်ာ့ခ်ျခင္း 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းေနရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ဤေခါင္းစဥ္ 
တစ္ခုစီကိုေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ 
ေရာက္မႈအခန္းမ်ားတြင္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း (အပုိင္း ၃ ကိုၾကည့္ရန္) သည္ သတၱဳတြင္း 
က႑အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ တုိးတက္လာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္မည့္ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ EIA အေလ့အက်င့္မ်ား 
သည္ ဆိုးရြားသည့္ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အမွန္လုပ္ကုိင္လိုပါက လက္ရွိ အားနည္း 
ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ထည့္သြင္းေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 EIA ႏွင့္ EMP တုိ႔အား လူမႈေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းရန္အတြက္ ပိုမိုအားေကာင္း 
ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ EIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူမႈေရး/လူမႈစီးပြားေရးထိခုိက္မႈမ်ား အားထည့္သြင္းရန္ 
အတိ အလင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း MCRB ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ေသာ EIA ႏွင့္ EMP မ်ားအားလံုးနီးပါးသည္ 
EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ  လူမႈစီးပြားေရးထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၊ လူမႈ 
စီးပြားေရးႏွင့္ အေျခခံလူဦးေရဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေလ့လာျခင္းတုိ႔ကို ထည့္သြင္းရန္ အေလးမေပး 
ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။254

 ECD မွ စိစစ္၍ မၿပီးေသးေသာ အစီရင္ခံစာအလုပ္မ်ား။ ECD မွ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ IEEs ႏွင့္ EIAs မ်ားကို စိစစ္ၿပီး 
ေထာက္ခံေပးရန္ လုိအပ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ အကန္႔အသတ္ရိွပါသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကုန္ဆံုးသည္အထိ 
ECCs မ်ားထုတ္ေပးရန္စနစ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ECD တြင္ အမ်ားေသာအားျဖင့္ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းထက္ အနည္းငယ္နိမ့္ေသာ EIAs ႏွင့္ EMPs မ်ားစြာရွိေနၿပီး စစ္ေဆးရန္ က်န္ရွိေနေသာ မၿပီး 
ေသးသည့္ အလုပ္ေၾကြးမ်ားစြာရွိပါသည္။ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနေသာ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းမ်ားမွလည္း EMP ေရး 
ဆြဲရန္ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။ ေမလ ၃၁ ရက္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အထိ တင္ျပၿပီးေသာ EIA/IEE/EMP အစီရင္ခံစာ 
စာအုပ္ ၂၃၄၁ အနက္မွ ၁၆၉၃ သည္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ (အေရအတြက္မွာ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနပါသည္)။255

 ဥပေဒ၏ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း IEE/EIA မ်ားကို အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ရန္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းအား လိုက္ 
နာႏိုင္မႈမရွိေသးျခင္း၊ ECD ႏွင့္အျခားအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္တုိးတက္မႈမ်ား ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အစီ 
ရင္ခံစာမ်ားကို digitalised ျပဳလုပ္ထားျခင္း  သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူအလြယ္တကူၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ 
ထားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ECD ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းျခင္းသည္ ၎တို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ လုိက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း EIA/IEE မူၾကမ္းမ်ားအား တင္ျပၿပီးခ်ိန္တြင္ အမ်ားျပည္သူ 
ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း  ၎ကို လိုက္နာႏိုင္မႈမရွိေသးသလို  စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ 
မ်ားမွ  လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လည္း တြန္အားေပးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိေသးပါ။ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္ 

254 MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္ ၂ဝ၁၆။
255 ECD မွ ပတ္ဝန္က်င္က႑ အလုပ္အမွႈေဆာင္အဖြဲ႕သို႔တင္ျပထားေသာ presentation မွ။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ။ (MCRB ဖုိင္မွ)
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ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စစ္ေဆးရန္ လုိက္နာမႈပ်က္ကြက္ေနသည္ကို ေျဖရွင္းရန္မွာလည္း လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ 

 EIA ေရးဆြဲသူမ်ား၏ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မဆန္ျခင္း။  သတၱဳတြင္းက႑မွ EIA မ်ားကို နမူနာယူၿပီး စစ္တမ္း 
ေကာက္ခ့ဲရာ ျမန္မာႏွင့္ႏိုင္ငံျခား EIA အၾကံေပးမ်ားသည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအား 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ၎တြင္ အျခားအတြက္ ေရးသားထားေသာ  စီရင္ခံစာမ်ားအား ကူးယူ 
ထားျခင္းမ်ိဳးပါဝင္သည္။ သာဓကတစ္ခုအေနျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံအမည္ႏွင့္ေဒသမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ 
လုိက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထဝီအေနထားအခ်က္မ်ားကို ညႊန္းဆုိၿပီးေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေဒသမ်ားတြင္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားမွ EIA အစီရင္ခံစာမ်ားကို ကူးယူၾကျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေဝမွ်ျခင္း 
မ်ားရွိသည္ကို သာဓကအေနျဖင့္ ေတြ႕ရပါသည္။ ECD အေနျဖင့္ ထိုက့ဲသို႔ အစီရင္ခံစာမ်ားအား တင္ျပလာျခင္း 
ကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။256

 EIA လုပ္ေဆာင္ရန္  လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒပါ လုိင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ 
မရွိပါ။ EIA လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပါ (ဇယား ၄) လက္ရွိ ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) သည္ မည္သည့္ သတၱဳတြင္း စီမံကိန္း 
မ်ိဳးသည္ IEE သို႔မဟုတ္ EIA လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္ႏိုင္မႈရွိေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိသည့္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း EIA ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။ (ပုဒ္မ ၂၅)။ သတၱဳတြင္းအရြယ္အစားသတ္မွတ္ခ်က္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
အၾကား ေဆြးႏြး ျငင္းခံုမႈမ်ားရွိသည္။  (၎အခ်ိန္ႏွင့္သီးသန္႔အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ပါဝင္သည္)။ ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ား (ဇယား ၂) ပါ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ ႏွင့္အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပါ အရြယ္အစားသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒပါ IEE/EMP/EIA မ်ားအတြက္ 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္မ်ားမွာလည္း ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။ (ဇယား ၃)။ 

 ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ၾကိဳတင္တားဆီးျခင္းအဆင့္သည္ သတၱဳတြင္းအမ်ိဳး 
အစားႏွင့္အရြယ္အစား အေပၚမူတည္၍  ထိခုိက္မႈမည္မွ်ရွိမည္ကို ခန္႔မွန္းရေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လက္လုပ္လက္စား သို႔မဟုတ္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ IEE/
EIA လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာအခ်က္သည္သင့္ေလွ်ာ္မႈမရွိပါ။ အရြယ္အစားႏွင့္လုပ္ေဆာင္္ ရမည့္အခ်က္သည္ 
ကုိက္ညီရန္လိုအပ္ၿပီး နည္းဥပေဒထဲတြင္ပါဝင္ေသာ လုိင္စင္အရြယ္အစားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
ႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ (အထက္တြင္ၾကည့္ရန္) ။

 EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ား။ သက္ေရာက္လာမည့္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ကုိက္ 
ညီမႈမရွိပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) ပါ အခ်က္မ်ားသည္ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးအဆင့္မ်ားတြင္ IEE 
သို႔မဟုတ္ EIA လိုအပ္သည္ မလိုအပ္သည္ကုိမူ မရွင္းလင္းပါ။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔တုိ႔ႏွင့္မတူ သည့္ 
သီးသန္႔အဆင့္မ်ားအတြက္  ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ (ဥပမာ-Seismic လုပ္ေဆာင္ျခင္း) ဤတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္းသည္ ယခုအဆင့္၏ ထိခုိက္မႈပမာဏ 
မည္မွ်ရွိမည္ကို သိရေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။  ဥပမာ - ရွာေဖြျခင္းအဆင့္သည္ ထိခုိက္မႈနည္းၿပီး 
ေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္မူ ထိခိုက္မႈေတာ့ရွိႏုိင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးထိခုိက္မႈျပႆနာမ်ားကို သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 
ထိုသို႔လုိက္နာရမည့္စံႏႈန္းမ်ား ကို သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ ECD/MONREC ႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန 
တုိ႔အၾကား သေဘာတူညီရန္လုိအပ္ပါသည္။ တုိင္း/ျပည္နယ္ အစိုးရမွလည္း ေဒသအေျခအေနကုိ ပိုမိုေပၚလြင္ 
ေစရန္ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ထပ္ေဆာင္းျဖည့္စြက္ႏုိင္ပါသည္။ စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးအဆင့္တြင္ IEE 
သို႔မဟုတ္ EIA လိုအပ္မည္ မလုိအပ္မည္ကို MONREC ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆံုးျဖတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

256 MCRB ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။ MCRB ၏ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
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လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားကို အာဏာပုိင္မ်ားမွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အစိုးရအသစ္ အာဏာရၿပီး 
ေနာက္ပုိင္းမွ ကုစားရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  
ဆိုးရြားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ သတၱဳတြင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို  ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ 
ၿပီး  ထုိရပ္ဆုိင္းငံ့ထားေသာ သတၱဳတြင္းတစ္ခု စီ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာလုိက္နာမႈမ်ားကို ECD မွ သံုးသပ္စစ္ေဆးၿပီး 
လုိင္စင္ျပန္လည္ခ်ေပးသင့္ မသင့္ကို လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔တင္သြင္းထားသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ား 
စြာေသာ EMP မ်ားသည္ ကြင္းဆင္းမႈျပဳျခင္းမရွိဘဲ ျပည့္စံုသည့္ အေျခအေနမွန္ကို မသိရွိႏုိင္ပါ။257 MCRB ၏ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ တုိင္း/ျပည္နယ္ MONREC မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေကာက္ယူေနၿပီးျဖစ္သည္။ 
ထိုက့ဲသို႔ေကာက္ယူမႈ ၿပီးဆံုးသြားပါက ၎အခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားတင္ျပထားေသာ 
EMP မ်ားကို ဆန္းစစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတၱဳတြင္းခြင့္ျပဳမိန္႔သက္တမ္းတိုးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုိင္စင္သက္တမ္းတိုးေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ 
သူေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔သည္ အသစ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားအပါအဝင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ 
အတိတ္မွ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားကို ကုစားသည္ မွတ္တမ္းမ်ားကို အေျခခံ၍ သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး

အပုိင္း ၅-၄ အလုပ္သမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသို႔ ဤက႑၏ တရားဝင္ႏွင့္တရားဝင္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။ လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံျခင္းစနစ္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
လံုေလာက္သည့္ တစ္ကုိယ္ရည္အကာအကြယ္သံုးပစၥည္းမ်ား (PPE) မရွိပါ။ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ားလည္း မရွိပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အဆိုျပဳ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားတြင္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး 
အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဥပေဒျဖင့္ က႑အလိုက္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကုိက္ညီမႈရွိစြာျပင္ဆင္ၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထား သူမ်ားသို႔ စာျဖင့္ရွင္းလင္း 
ေရးသားအေၾကာင္းၾကား၍ လုိက္နာေစျခင္းသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ၎၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
MONREC ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနတို႔၏ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွာလည္း ရွင္း 
လင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ (အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ)

MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ မွတ္တမ္းတင္ခ်က္မ်ားအရ (အပုိင္း ၅.၄ အလုပ္သမားက႑ တြင္ ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည္) ျမန္မာႏုိင္ငံသတၱဳက႑အတြင္းရွိ အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္  တရားဝင္အလုပ္သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားလုိအပ္ၿပီး က်ပန္းႏွင့္ ေန႔စားပံုစံမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၎သည္ လူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ သိသာထင္ရွားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိၿပီး အလုပ္သမား အခြင့္ 
အေရးမ်ား ေတာင္းဆုိႏုိင္မႈေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားကို 
တရားဝင္ ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားအသင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သမဝါယမမ်ား 
တည္ေထာင္မႈမ်ားကို အားေကာင္းလာႏုိင္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 
၎တြင္ အလုပ္သမား၏ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးလလုပ္သမားျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ အျခားေနရာမ်ား၏ တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ထုိျဖစ္စဥ္သည္ လက္လုပ္ 
လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တရားမဝင္လုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနကို 

257 ေျမန္မာတုိင္း(မ္) ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းရွိ အျငင္းပြားဖြယ္ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္းမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းလုိက္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိႈင္လ ၂၁။
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တုိးတက္သြားေစသည့္ ဦးတည္မႈမ်ဳိးမရွိပါ။  ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းမႈ ဆုိင္ရာအစီအမံမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားၿပီး 
လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေသာသူမ်ားကို ပိုမိုအက်ိဳးရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။258

လူထုအဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ခဲြေဝသံုးစဲြျခင္း (CSV)

စာခ်ဳပ္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို (ဥပမာ- ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခဲြေဝစာခ်ဳပ္) ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ ေနရာမ်ားရွိ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ  သို႔မဟုတ္ CSR 
(sic)259 အတြက္ အသံုးျပဳမည့္ေငြေၾကးပမာဏတစ္ခုေပးရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကိုလုပ္ေဆာင္ေကာင္း လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္ပါသည္။ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈ (CSR) သည္  အခ်ိန္တုိင္းေျပာင္းလဲမႈရွိေနေသာ အေခၚအေဝၚ 
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ေသာအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎ကို မတူညီသည့္အဓိပၸါယ္မ်ားျဖင့္ နားလည္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
သတၱဳတြင္း ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ‘အက်ဳိးစီးပြားမွ်ေဝျခင္း’ (CSV) ဟု ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳလာၾကသည္။ 
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁၂) သည္  ၎ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းျပထားပါ 
သည္။260 MCRB သည္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းပို႔ခ်မႈတစ္ခုကို အစိုးရ၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္  ေဒသခံလူ႕အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ CSR ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ 
ေငြေၾကးသည္  ဥပေဒအရ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ( ဥပမာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး သို႔မဟုတ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး)၊ ပရဟိတလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ CSV ကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရးႏွင့္ေဒသခံ လူ႕အသိုက္အဝန္းႏွစ္ခု
လံုးအက်ိဳးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဂတိလုိက္စားမႈပုံစံတစ္ခု ျဖစ္ေနမည္လားဆိုသည့္ အရာမ်ားကို 
ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္ MCRB သည္ ထိုသင္တန္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ပံု - ၄ ကုိ ၾကည့္ရန္)

CSR ပံုစံကို အေျခခံ၍ ယဥ္ေက်းမႈအရ လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ေငြအသံုးျပဳျခင္းမ်ားအျပင္ CSV သည္ တရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလုိက္နာျခင္းထက္ သာလြန္ပါသည္။ CSV ၏ အဓိက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳး 
တုိးတက္၍ ႀကီးပြားခ်မ္းသာရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားေကာင္းရန္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳေနရမည္ျဖစ္သည္။ 
CSV ပံုစံျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပါက မည္သည့္ေဖာ္ေဆာင္မႈမဆို ကုမၸဏီႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႏွစ္ဖက္လံုးအက်ိဳးရွိမႈကို 
အေထာက္အပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္တုိက္႐ုိက္ ဆက္သြယ္ၿပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဦး
စားေပးမ်ားကို တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္း။ ဤက့ဲသို႔ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေအာက္ေျခမွ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေရရွည္တည္တံ့ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

MCRB ၏ ကြင္းဆင္းခ်က္မ်ားအရ ကုမၸဏီမ်ားမွေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေငြေၾကး 
ထည့္ဝင္သည့္ သာဓကမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ (အပုိင္း ၅.၂၊ အမ်ားျပည္သူ ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို 
ဆက္ၾကည့္ရန္)။ ကုမၸဏီမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔လွဴဒါန္းျခင္း မ်ားရွိေသာ္ 
လည္း အမ်ားျပည္သူေကာင္းက်ိဳးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေသာ ႀကီးမားသည့္စီမံကိန္းမ်ား၊ အမ်ားသံုး အေျခခံအေဆာက္ 
အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားကြ်မ္းက်င္မႈတုိးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည္မ်ားအတြက္  ထည့္ဝင္ 
ထားသည့္ သက္ေသမ်ား အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ SWIA ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
‘CSR ဘတ္ဂ်က္’ ကို ေဒသခံရြာလူႀကီးမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားရယူရန္ႏွင့္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အသံုးျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

258 Boris Verbrugge and Beverly Besmanos, Formalizing artisanal and small-scale mining: Whither the workforce (2016) 47: CResource Policy 
pp. 134-141

259 MEITI, Myanmar First EITI Report, December 2015
259 Myanmar Times, Local mining applications delayed by new gemstones law, 17 February 2016
260 ၾသစေၾတးလ် ျမန္မာကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း ၊ အေတြးအေခၚထင္ျမင္ခ်က္စာတမ္း အမ်ားအက်ိဳးလုပ္ေဆာင္ရန္ မက္လံုးေပးျခင္း။ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၆။
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ပံု ၄။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈ (CSR) ေရာင္စဥ္တန္း

ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား၏ တရားစီရင္စုအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (CDAs) 
သည္ လူထုႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္သည့္ အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး CSV သို႔မဟုတ္ အက်ိဳး 
အျမတ္မွ်ေဝေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာတရားစီရင္စုမ်ားတြင္ ၎ကို လုိင္စင္ထုတ္ေပးရာ၌ 
တရားဝင္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းၾကပါသည္။261 ထိုက့ဲသို႔ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ (တခါတရံ 
‘သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္’ သို႔မဟုတ္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္္ရာ 
ရပ္ရြာေဒသမ်ားတြင္  ‘ေျမအသံုးခ်မႈသေဘာတူညီခ်က္’ ဟုေခၚသည္) က်င့္ဝတၱရားတစ္ခုကို သတ္မွတ္ေပးၿပီး 
အခ်ိဳ႕ေသာ တရားဝင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လူထုႏွင့္ကုမၸဏီအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုၾကပါသည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ 
မ်ားစြာေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ား 
သံုး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊  ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ေျမေနရာအေပၚ ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း၊ တုိင္ၾကားျခင္းမ်ားကို 
ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္အျခားေသာ ကိစၥေပါင္းမ်ားစြာကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခန္႔ခြဲေပးပါသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CDAs) မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ရွိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရပ္ရြာေဒသတြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ လူထုျဖင့္အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳး အသံုးျပဳလာၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုျပဳသတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒပါ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အႀကီးစား (၅၁-ဂ)၊ အလတ္စား (၆၇-ဂ)ႏွင့္ အေသးစား (၈၅-ဂ) မ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ 
ေလွ်ာက္သည့္အခ်ိန္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီး ၎တို႔ျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ 
ယူထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကိုပါ ပူးတြဲတင္ျပရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

261 CCSI, Emerging Practices in Community Development Agreements, February 2016.
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁၂)၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈ (CSR) ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ မွ်ေဝျခင္း 
(CSV) 

CSR ဆိုသည့္အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ၎အေပၚနားလည္မႈသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ CSR 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သတင္းပုိေကာင္းရန္ အားေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ “အမ်ားသေဘာတူၾကည္ျဖဴလက္ခံမႈ” (social licence) ကုိ ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ ပတ္သက္ဆက္ 
ႏြယ္ေနေသာ ေဒသခံမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာအႏၲရာယ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္္ရာေဒသခံမ်ား၏ 
အက်ဳိးကုိ သယ္ပိုးေပးျခင္းစသျဖင့္ CSR လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ နားလည္မႈမ်ားသည္ အေခ်တင္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ား ရွိေနပါသည္္။ CSR သည္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ား (shareholders) ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ား (other stake-
holders) ကုိ မည္သုိ႔ အက်ိဳးရွိသည္၊ မရွိသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ား အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္တြင္ CSR လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ပရဟိတေဆာင္ရြက္ျခင္းဟု 
သေဘာထားမွတ္ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဟု မယူဆၾကပါ။ ၎တြင္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးထုတ္ေပးသည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားကုိ စီးပြားျဖစ္တည္ေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစတနာဝန္ထမ္း 
အလုပ္သမားမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ၎ကို CSR 0.1 ဟု မွတ္ယူၾကၿပီး ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသခံ 
မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပရဟိတအလွဴေငြမ်ားထည့္ဝင္ျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ပံုရိပ္ကို ထိန္း 
ခ်ဳပ္ျခင္း စသည္တို႔လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းဟု မွတ္ယူၾကသည္။262

ၿပီးခ့ဲသည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ အယူအဆမ်ားေျပာင္းလဲသြားခ့ဲရာ ၎ကို CSR 2.0 ဟုလည္း တစ္ခါတစ္ရံေခၚ 
ၾကသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ EU တြင္ CSR ကို ‘လူမႈေရးထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏တာဝန္’ ဟု 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။263 ဤသို႔ျဖင့္ CSR သည္ ကုမၸဏီႏွင့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းၾကား ႏွစ္ဦးအက်ိဳးအတြက္ 
ကာကြယ္ေပးမည့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုက်ယ္ပ်ံ႕ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈေအာက္္ 
တြင္ CSR သည္ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္မႈမရွိသည့္ ကုမၸဏီအတြင္းေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
(code of conduct)၊  တရားဝင္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ တာဝန္္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရး 
ခ်တိဆ္က္မႈမ်ားႏွင္အ့တူ ပူးေပါင္းလပု္ေဆာင္ႏုငိပ္ါသည။္ ယင္း CSR ပံစုတံြင ္ေအာကအ္ေျခခလံတူန္းစားမ်ားႏငွ္ ့
လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္ဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မဟာ 
ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။  

CSR ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ႐ႈပ္ေထြးမႈရွိေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎   
အေခၚအေဝၚကို အသံုးျပဳရန္ ေရွာင္ရွားၾကပါသည္။ ထိုအေခၚအေဝၚကုိ အသံုးျပဳမည့္အစား ‘တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 
စီးပြားေရး’၊ ‘လူမႈေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား’၊ ‘မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာေဒသတြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ’၊ ‘Corporate Citi-
zenship’၊ ‘ေရရွည္တည္တ့ံေရး’ သုိ႔မဟုတ္ ‘အက်ဳိးအျမတ္မွ်ေဝျခင္း (CSV)’ စသည္တို႔ကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။

CSV ၏ မူေဘာင္သည္ တရားဝင္လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအရေဆာင္ရြက္ေသာ ပရဟိတ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ CSR ပံုစံျဖင့္ေငြသုံးေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထက္ ပို၍သာလြန္ပါသည္။ CSV လုပ္ငန္းစဥ္ မဟာ 
ဗ်ဴဟာမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား၏ တီတြင္ၾကံဆမႈ အရြယ္အစားႏွင့္ကုိက္ညီစြာ ေရးဆြဲ 
စီစဥ္ထားပါသည္။ ၎တို႔သည္ စီးပြားေရးမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတလုပ္သူ
မ်ားႏွင့္အစိုးရတုိ႔အၾကား လူမႈေရးဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းႏုိင္မႈကို ျပဳစုပ်ိဳး 
ေထာင္လုပ္ကုိင္ၾကသည္။

262 Wayne Visser လူမႈေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတာဝန္မ်ား ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္အလံုးစံုေျပာင္းလဲျခင္း၊ M. Pohl ႏွင့္ N.Tolhurst (eds), တာဝန္ယူမႈရွိေ
သာစီးပြားေရးႏွင့္CSR ကို မည္သို႔ေအာင္ျမင္စြာ စီမံခန္႔ခြဲမည္နည္း။ (Wilwy, ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္)

263 ဥေရာပ ေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မရွင္မွ ဥေရာပပါလီမန္သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔မႈ၊ ေကာင္စီ၊ ဥေရာပ စီပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေဒသ ဆုိင္ရာေကာ္မတီ - 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ EU အသစ္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဗ်ဴဟာမ်ား - ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူမႈေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတာဝန္၊ ၂ဝ၁၁ စာမ်က္ႏွာ - ၃။
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ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္ သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ာတြင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ 
အာ႐ံုစိုက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေသာ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ၎တို႔၏သြင္းအားစုမ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ (၎ကို တစ္ခါတစ္ရံ ‘စီးပြားေရးကြင္းဆက္မ်ားဖြံ႔လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း’ 
သို႔မဟုတ္ ‘ေဒသခံသြင္းအားစု ျမႇင့္တင္ျခင္း’ဟုေခၚသည္)။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကုိင္၊ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္မ်ားကို ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္သာလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
မ်ား၏ ထိခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အႏႈတ္လကၡဏာခံစားေနရေသာသူမ်ားသာ အက်ိဳးရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူး 
သျဖင့္ တြင္းထြက္သယံဇာတက႑တြင္ ျဖစ္ပါသည္။  

ဤနည္းလမ္းသည္ အႀကီးစားႏွင့္ ေရရွည္လုပ္ကုိင္မည့္ သတၱဳတြင္းမ်ားအတြက္ တရားဝင္ “ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္္ေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္” (CDA) ျဖစ္လာေစရန္ အေျခခံအခ်က္မ်ား ပ့ံပိုးေပးနုိင္ပါသည္။ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ 
တစ္ႏွစ္ထက္မက ၾကာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အေသးစား သတၱဳတြင္းမ်ားအတြက္ CDA လမ္းေၾကာင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ 
ပါ။ CDA မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ တုိက္႐ုိက္လမ္းေၾကာင္း 
ႏွင့္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရေသာ  ေဝးလံေသာေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရမွ လုပ္ေဆာင္ေပး 
ရမည့္ ၎တို႔၏ တာဝန္ျဖစ္သည့္ အေရးပါေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား  ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး  CDAs လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရမွ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္တာဝန္မ်ား 
ကင္းလြတ္သြားျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ရပါ။ ထိုေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအခ်က္မ်ားကို ပတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္သည့္ အဖြဲ႕အားလံုးႏွင့္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ ရပုိင္ခြင့္မ်ားရွိသည့္ ေဒသခံမ်ားကို မွန္ကန္သည့္  အက်ိဳးေက်းဇူး 
မ်ားခံစားရေစရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသအဆင့္ႏွင့္အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစားေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ တည္တ့ံေရးႏွင့္လည္း ကုိက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ ဆိုးရြားသည့္ထိခိုက္မႈမ်ားကို မေရွာင္ရွားဘဲ ေျဖရွင္းရန္ အာ႐ံုစိုက္ 
သင့္ၿပီး ေျဖရွင္းရာတြင္ EIA ႏွင့္ EMP ပါအခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ 
သင့္ပါသည္။ ၎သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒေအာက္ရိွ တရားဥပေဒအရ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္သာလြန္ေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္သင့္ၿပီး ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္ဝင္သင့္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ 
ခ်ိန္တြင္ (ထိခိုက္မႈမ်ား) “do no harm” မျဖစ္ေစရန္လည္းအေရးႀကီးပါသည္။  ၎တို႔၏ ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစားသင့္ၿပီး၊ အဂတိလုိက္စားမႈကို အားေပးျခင္းမရွိဘဲ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံ 
ခံရျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီအပါအဝင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အမွန္တကယ္လုိအပ္ 
ခ်က္ကို တုန္႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းသင့္ပါသည္။

ေျမႏွင့္ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျမႏွင့္ေရအသံုးခ်ေရးအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ လံုေလာက္မႈမရွိပါ။ အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္း၍ ေရွ႕ေနာက္ဆီေလွ်ာ္မႈမရွိဘဲ ယိုယြင္း 
မႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ အဓိကက်ေသာ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ သို႔မဟုတ္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားျပေျမပံုစနစ္ 
(cadaster) မရွိပါ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေျမပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ တရားဝင္ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားမႈမရွိပါ။ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ  ေနရာ 
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မ်ားအားလံုးနီးပါးသည္  ေျမႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ားရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ေျမသိမ္းျခင္း၊ 
ကုမၸဏီလုပ္ကြက္အနီးရွိ ေျမပုိင္ေသာ ေတာင္သူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ထိုေျမမ်ားကုိ အသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
တရားခံမ်ားျဖစ္သြားျခင္း၊ သတၱဳတြင္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ စားက်က္ေျမမ်ားညစ္ညမ္းျခင္း၊ 
ေဒသခံမ်ားပိုင္ေသာေျမမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရရွိျခင္း
စသည့္ ျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ရပါသည္။264 အပုိင္း၅.၃၊ ေျမယာကို ဆက္လက္ၾကည့္ရန္။ 

အလားတူပင္ MCRB မွကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေသာ အဓိကက်ေသာ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ညစ္ညမ္း 
မႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေရအသံုးခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
တာဝန္အရ ေပးေဆာင္ရမည့္ေရအခြန္မ်ား မေပးေဆာင္ျခင္းသည္လည္း ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာ 
ျဖစ္သည္။ သတၱဳတြင္းမ်ားအနီးတြင္ေနထုိင္ေသာ အမ်ားျပည္သူသည္ ဖ်ားနာမႈႏွင့္သီးႏွံထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းမႈတုိ႔ကို 
ၾကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ ၎သည္ ကုမၸဏီမ်ားလုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားကမွတ္ယူ 
ထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပန္လည္ကုစားေပးရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေရသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္သည့္ ကုစားမႈ 
မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ထိုက့ဲသို႔ျပႆနာမ်ား၏ အတုိင္းအတာႏွင့္သဘာဝကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္ 
မ်ားမရွိ၍ ႐ႈပ္ေထြးပါသည္။ အပိုင္း ၅.၇၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရန္။ အထက္ပါ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ေရႏွင့္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို က႑အဆင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လြန္စြာလုိအပ္ေနသည္ကို ေဖာ္ျပေန 
ၿပီး ဥပမာ - ေျမယာဥပေဒကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားေရအသံုးခ်မႈႏွင့္ေရေပးေဝ မႈမ်ားကို ပိုမိုတင္းၾကပ္သည့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္း စစ္ေဆးမည့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ၿပီး 
လုိက္နာေစေရးတြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ျပဒါးအသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပေပ်ာက္ေရး

MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လက္လုပ္လက္စား ေရႊလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားမွ ျပဒါး က်ယ္ 
က်ယ္ပ်ံ႕ပ်ံ႕ အသုံးခ်ျခင္းသည္ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ အျခားအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအလုပ္ေရြးခ်ယ္ရန္ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ 
သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၎အလုပ္ကို အျမတ္အစြန္းမ်ားေသာ စြန္႔ဦးတီတြင္လုပ္ငန္းစဥ္ဟု မွတ္ယူၾက 
သည္။265 သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲေသာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားရွိ သတၱဳလုပ္သားမ်ားသည္ အျခားေသာေနရာမ်ားထက္ 
ျပဒါးအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားကို ပုိမိုနားလည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ျပဒါးအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္ေသာ လူႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးရွိသည္ဟူ 
သည့္ ဗဟုသုတသည္နည္းပါးၿပီး ျပဒါးကို မည္သို႔ေဘးကင္းေအာင္အသံုးျပဳမည္ သို႔မဟုတ္ ေရႊအထြက္ႏႈန္းတုိး 
ေအာင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဥပမာ - retort ဆိုသည့္ ေရႊႏွင့္ျပဒါးအပူေပး ခြဲထုတ္သည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ 
ျခင္း စသည့္အသိပညာမ်ားလည္း နည္းပါးပါသည္။266

ျပဒါးသည္  လက္ရွိတြင္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ျခင္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၅- ပုဒ္ 
မခြဲ (ဇ) အရ ကန္႔သက္ထားေသာဓာတုပစၥည္း (၂၉) မ်ိဳးထဲတြင္ ပါဝင္ပါသည္။267 ၎ကိုတားျမစ္သည့္ အမိန္႔ 
ေၾကာ္ျငာစာကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကန္႔သက္အခ်ိန္မ်ားအတြင္းပင္လွ်င္ လက္လုပ္လ
က္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအၾကားတြင္ ၎ဓာတုပစၥည္းကို အသင့္ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။268 MCRB မွ ျပဒါးေရာင္း 
ခ်ေသာသူမ်ားျဖင္ ့ေမးျမန္းရာတြင ္ျပဒါးအသံုးျပဳမႈကန္႔သကတ္ာျမစ္ျခင္းကိ ုပတဝ္န္းက်င္ႏငွ္ ့က်န္းမာေရးထခိိကုမ္ႈမ်ား 

264 MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
265 May Thin Zaw and Jack Jenkins Hills, Artisanal and Small-Scale Mining and Mercury Use in Myanmar: Current Issues and Ways For-

ward, 2016, on file with MCRB, p. 17
266 MCRB field research, 2016
267 Ministry of Industry, Central Leading Board on Prevention of Hazard from Chemical and Related Substances Notification No: 2/2016 

Issuing the List of Restricted Chemical, 30 June 2016
268 MCRB field research, 2016
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ေၾကာင္ ့တားျမစ္ျခင္းထက ္တရားမဝင ္လက္လပုလ္ကစ္ား ေရႊသတၱဳတူးေဖာသ္မူ်ားကိ ုကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစသ္ညဟ္ ု
သံုးသပ္ရပါသည္။269

MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံလူထုအေျချပဳသုေတသီမ်ား အျဖစ္ 
တသီးပုဂၢလေလ့လာသူမ်ား၏ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ ျပဒါးအသံုးျပဳျခင္း၏ ထိခုိက္မႈမ်ား 
သည္ အမ်ားအျပားရွိၿပီး ဆိုးရြားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။270 ၎၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အမ်ား 
ျပည္သူမ်ားထိေတြ႕ရေသာ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အပုိင္း ၅.၇ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ အပုိင္း ၅.၄၊ အလုပ္သမားတြင္ ျပဒါးအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရေသာ 
သတၱဳတြင္းလုပ္သားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥမ်ားကုိရွင္းျပထားပါသည္။ စြန္႔ထုတ္ 
လုိက္ေသာ ျပဒါးမ်ားသည္ စုေပါင္းသြားကာ ဆိုးရြားသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ တရားဝင္ သို႔မ 
ဟုတ္္ တရားမဝင္ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားရွိ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈမ်ားကို မစစ္ေဆးပါက ထိခိုက္မႈပိုမိုဆိုးရြားလာႏုိင္ပါသည္။271 
မြန္ဂိုးလီယား၊  ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ကိုလန္ဘီယာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရႊထုတ္လုပ္ရာတြင္ ျပဒါးႏွင့္ဆုိင္ရာႏုိက္အသံုးမျပဳဘဲ 
ထုတ္လုပ္ေနၿပီးျဖစ္ရာ ထိုနည္းလမ္းမ်ားည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ျပဒါးအသံုးျပဳမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးကို အဆင့္ဆင့္ေလ်ာ့ခ် ပယ္ဖ်က္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ကြက္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း 

လုပ္ကြက္ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္ပင္ အရည္ 
အေသြး နိမ့္ပါးသည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ လုပ္ကြက္ျပန္
လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းတာဝန္္မ်ားကုိ မည္သူလုပ္ေဆာင္မည္ကုိ ရွင္းလင္းမႈမရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္ 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ လက္ေတြ႔တြင္ ေရရွည္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
မွာတရားဝင္မျဖစ္ေသးျခင္း၊ ေငြေၾကးအေျခအေနမ်ားအရ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဟု မွတ္ယူေနၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။272 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆက္ခ်က္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္သူအေနျဖင့္ သတၱဳတြင္း ပိတ္ 
သိမ္းရန္ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြထားရွိရန္ သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၎ကို အဆိုျပဳနည္းဥပေဒမ်ား 
တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤလုပ္ငန္း၏ ၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ့ဲရာ ၎တို႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မလိုအပ္ဟု ထင္ျမင္ၾကပါသည္။ (အမ်ားျပည္သူသေဘာတူညီမႈ အေပၚတြင္လည္း အလားတူ 
ထင္ျမင္ၾကသည္)။ MCRB မွ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားမွ ပိတ္သိမ္းရန္ ရန္ပံုေငြတည္ 
ေထာင္ထားရွိမႈမ်ား မေတြ႕ရပါ။ (လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီသတၱဳတြင္းသြားေရာက္ မၾကည့္႐ႈခ့ဲေသာ္လည္း ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ PSC အရ ပိတ္သိမ္းရန္ ရန္ပံုေငြထားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။)273

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အဆုိျပဳသတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒ၊ အခန္း (၃ဝ) တြင္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ 
ျခင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးအေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ ထားရွိရန္ျဖစ္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
ျပႆနာမ်ားကုိင္တြယ္ရန္ တာဝန္အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းကို  ေနာက္ဆံုးလုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ခ့ဲေသာသူအတြက္ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၈၅-ဂ) အရ ၎ေနရာအတြင္း ညစ္ညမ္းမႈကို ကုစားရန္ႏွင့္ေစာင့္
ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ (၅) ႏွစ္ ေပးထားၿပီး အလတ္စား၊ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား သတၱဳ 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ နည္းဥပေဒပုဒ္မ (၁၈၅-ဃ) အရ အလားတူ အခ်ိန္ေပးထားပါသည္။ 

269 MCRB ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။
270 May Thin Zaw ႏွင့္ Jack Jenkins Hills - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ျပဒါအသံုးျပဳမႈ။ လက္ရွိျပႆနာမ်ားႏွင့္ 

အနာဂတ္နည္းလမ္းမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ -၂၄။
271 Ibid
272 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္၊ ၂ဝ၁၆။
273 ျမန္မာ ဝမ္ေဘာင္း (ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ CSR)
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သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း ရန္ပံုေငြကို သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ဘဏ္္၌ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၂% ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး တူးေဖာ္ရရွိေသာသတၱဳမ်ား၏တန္ဖိုး ၂% ကို သတၱဳတြင္းထုတ္လုပ္ေနစဥ္တြင္ 
(နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၅-င) အရ ထည့္သြင္းရမည္။ 

နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၆ သည္ အႀကီးစားႏွင့္အလတ္စားသတၱဳတြင္းမ်ားမွ သတၱဳတြင္းသန္႔ဇင္ရွင္းလင္းျခင္း 
တာဝန္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကို အာမခံ သို႔မဟုတ္ ဝန္ခံခ်က္ထည့္သြင္းေငြေဆာင္ 
ရြက္ၿပီးမွသာလွ်င္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအစီအစဥ္အား သတၱဳတူးေဖာ္မႈမစတင္မီ 
ရက္ေပါင္း (၉ဝ) အတြင္း အပ္ႏွံရမည္။ ၎အစီအစဥ္ကို သက္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္ခံ အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ေရးဆြဲ 
ထားရမည္။ ထုိပိတ္သိမ္းမႈအစီအစဥ္ကို ၅ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္မႈ မၿပီး 
ဆံုးမီ တစ္ႏွစ္အလိုတြင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ခံခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း အစီရင္ခံစာကို 
သံုးလတစ္ႀကိမ္ တင္ျပရမည္။ 

အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားသည္လည္း သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားမလုပ္ေဆာင္ခင္ ခံဝန္ 
ကတိထုိးရန္လုိအပ္ၿပီး၊ (နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၇) အရ အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအစီအစဥ္ 
ကို တင္ျပရန္လုိအပ္ပါသည္။ ကြာျခားခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ သတၱဳလုပ္ငန္း အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားတုိ႔တြင္ 
၅ ႏွစ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရျခင္းမ်ဳိး မရွိပါ။ (ထို (၅) ႏွစ္ သည္ သတၱဳတြင္းလုိင္စင္ထက္ အခ်ိန္ပိုၾကာ 
ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။) (နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၈) အရ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ 
ေရးမ်ား လုပ္ထားေသာေနရာမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ေအာင္ ေဒသတြင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါဝင္သည့္ေကာ္မတီမွ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈသြားၾကရပါမည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်က္ 
မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္၊ မေဖာ္မည္ကိုမူ ေျပာရန္ အခ်ိန္ေစာလြန္း ေသးပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္လုပ္လက္ 
စား သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားကို သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအစဥ္လုပ္ကုိင္ေစျခင္းသည္ လက္လုပ္လက္စားက႑ 
ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္မည့္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အစီအမံမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္သည့္ သာဓကျဖစ္ပါသည္။ 

 


