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အပုိင္း (၅) 

ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား

အပုိင္း (၅) ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ 

ေအာက္ပါအခန္းမ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား က႑အလုိက္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း 
ကုိ လုပ္ေဆာင္သည့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲေသာ အႀကီးစား၊ အေသးစားႏွင့္လက္ 
လုပ္လက္စား စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ 
သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲေသာ ေနရာမ်ားကို ေနာက္ဆက္တဲြ (က) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ့ဲေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမည္မ်ားေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ SWIA ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္း 
စီ၏လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို ေဖာ္ျပျခင္းထက္ သတၱဳတြင္းက႑၏ အလားလာကို အဓိကဦးတည္ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
အမည္မေဖာ္ျပျခင္းမွာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ့ဲေသာသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ့ဲေသာအခ်က္မ်ားသည္ အေျခအေနအားလံုး၊ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး သို႔မဟုတ္ ေတြ႕ဆံုခ့ဲေသာ 
ကုမၸဏီအားလံုးအတြက္ အက်ံဳးဝင္သည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။  

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာ (၇) ခုလံုး၏ တစ္ခန္းခ်င္းစီတုိင္းတြင္ ထံုးေက်ာက္၊ 
ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို  ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၁။  အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ မေက်လည္မႈမ်ား၊  နစ္နာမႈမ်ားကုိ တုိင္းၾကားရန္ လုပ္ငန္းစဥ္
၂။  ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
၃။ ေျမယာ
၄။ အလုပ္သမား
၅။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား
၆။ လံုျခံဳေရးႏွင့္ပဋိပကၡ
၇။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

အခန္းက႑တစ္ခုစီတြင္ ေအာက္ပါဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္။

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာ
(ခ) ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
(ဂ) သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 
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ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား

ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ေဒသတစ္ခုတည္း သို႔မဟုတ္ သဘာဝသယံဇာတတစ္ခုတည္းကို စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဆက္တိုက္ဆင့္ကဲတုိးပြားၿပီး ဆက္စပ္ထိခိုက္ျခင္းတို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။ (ဥပမာ 
ေလမွ ပ်ံ႕ႏွံျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေရမွပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း)274  စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္းမွ လုပ္ငန္းအဆင့္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ စီစဥ္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ က်ိဳးေၾကာင္းစီေလ်ာ္ၿပီး
ခန္႔မွန္း၍ရႏုိင္ေသာ အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားသည္လည္း ဆင့္ပြားထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး ၎ထိခိုက္မႈ 
မ်ား စုပံုလာၿပီး ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

သာမန္အားျဖင့္ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းတစ္ခုတည္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးထိခိုက္မႈမ်ားသည္ သိသာထင္ရွားမႈ ရွိ 
ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် သုိ႔မဟုတ္ စုေပါငး္ထိခုိက္ႏုိင္ေသာ တူညီသည့္လုပ္ငန္းသဘာဝအေလွ်ာက္ ေသး 
ငယ္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ စုပံုႀကီးထြားလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေသးငယ္သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား 
ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚၿပီး စုေပါင္းသြားကာ အတုိင္းအတာ အမွတ္တစ္ခုသို႔ေရာက္ရွိပါက ပိုမို၍ႀကီးမားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ တုံ႔ျပန္ျခင္းျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အေျခအေနမ်ားကို ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲေစပါသည္။ 
အားနည္းေသာ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ တုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္းျဖစ္သြားေစႏိုင္ၿပီး၊ ထိုအားနည္းေသာ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ 
ပင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တူညီသည့္အမွားမ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါျပဳလုပ္ရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေစပါသည္။ ယင္းက့ဲသို႔ ဆက္စပ္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ပတ္ဝန္းက်င္ သို႔မဟုတ္ လူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ခံႏုိင္မႈသည္ ထိခိုက္မႈ၏သဘာဝႏွင့္ လူ႕ 
အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ေဂဟစနစ္မ်ား၏ ခုခံႏုိင္မႈအားနည္းခ်က္အတုိင္းအတာ (အထိမခံႏုိင္မႈ) တုိ႔အေပၚမူတည္ 
ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ခံႏုိင္မႈသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေန 
ျဖင့္ ပ်က္စီးမႈ၊ ထိခိုက္နာက်င္မႈ သို႔မဟုတ္ ေဘးဥပါဒ္မ်ားအေပၚ ခံႏုိင္ရည္ မရွိမႈမ်ား၊ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မႈမ်ား၏ 
အတုိင္းအတာကုိ ဆိုလိုသည္။275

သတၱဳတြင္းက႑၏ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ႏုိင္ပါသည္ (ဥပမာ - ေရအရင္းအျမစ္ 
တစ္ခုတည္းအပၚ အားကိုးေနေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသခံလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေရရရွိမႈကို 
ယုတ္ေလ်ာ့ေစပါသည္) သို႔မဟုတ္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ- 
သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဆက္စပ္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားရွိႏုိင္ၿပီး ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆး 
ခန္း သုိ႔မဟုတ ္အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ေပၚေပါကလ္ာႏုငိပ္ါသည။္) အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင ္ဆကစ္ပသ္က္ေရာကမ္ႈမ်ား 
သည္ အေပါင္းႏွင့္အႏုတ္လကၡဏာႏွစ္ခုလံုးေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ သတၱဳတြင္းက႑သည္ သတၱဳသိုက္တည္ရွိေသာေန
ရာအေပၚမူတည္၍ သတၱဳတူးေဖာ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရၿပီး ေဒသခံလူမႈအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္သဘာဝပတ္ 
ဝန္းက်င္သည္ ထိုလုပ္ငန္းကို ပ့ံပိုးလုပ္ေဆာင္၍ အက်ိဳးရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ 
ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ထိုက႑တြင္ ပုိမုိေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သတၱဳသိုက္တစ္ခုတည္ရွိေနပါက 
ဤေနရာတစခ္တုည္းတြငပ္င ္လပုင္န္းေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားစြာ ရွိႏုငိပ္ါသည။္ ဆုိလိသုညမ္ွာ ေသးငယသ္ည့္ေနရာအတြင္း 
မွာပင္ ထိခိုက္မႈအမ်ားအျပားရွိႏုိင္ၿပီး အမ်ားေသာအားျဖင့္ ပုိမ်ားေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား အစျပဳကာ ဆက္စပ္သက္ 
ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

ထိုဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္မစီမံပါက ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ‘လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္’အေပၚ လြမ္းမိုးသြားႏိုင္ၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို တြန္းလွန္ႏုိင္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ 
ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ထိခုိက္ႏုိင္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။276 

274 Daniel M. Franks, David Brereton and Chris J. Moran, ‘Cumulative Social Impacts’ in Frank Vanclay and Ana M. Esteves (eds.), New 
Directions in Social Impact Assessment: Conceptual and Methodological Advances (Cheltenham: Edwards Elgar, 2011) pp. 202-220.  
They are sometimes also referred to as collective impacts.

275 IFC ထြက္ေပၚလာေသာ ပုဂၢလိက က႑အတြက္ ဆက္စပ္ထိခိုက္မႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေကာင္းေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း လက္စြဲ 
စာအုပ္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္။ စာမ်က္ႏွာ - ၆၄ဝ -၆၄၇။

276 Daniel M.Franks, David Brereton ႏွင့္ Chris J. Moran။ စာမ်က္ႏွာ ၂ဝ၂ - ၂၂ဝ။
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 အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ - ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း (သို႔) စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (သို႔) 
ကုစားျခင္းမ်ားပ့ံပိုးေပးျခင္း၊ လူအမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ်ား 
အပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို လြမ္းမိုးေစပါသည္။

 လူမႈေရးဆုိင္ရာ - မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ အရွိန္ျမင့္လာျခင္းသည္ ၎အ 
ေျပာင္အလဲမ်ားကို လူမႈေရးဆုိင္ရာဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္စြမ္းကို ထိခုိက္ႏုိင္ၿပီး တစ္ျဖည္းျဖည္းတင္းမာမႈမ်ား 
(သို႔) အၾကမ္းဖက္မႈွႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္အထိ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ပါသည္။ 

 ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ - ဇီဝရူပထိခုိက္မႈမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ခံႏုိင္ရည္ထက္ သာလြန္၍ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ 
စိုးရိမ္ရမည့္အခ်က္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 

 ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္းမွျဖစ္ေပၚေသာ သက္ေရာက္မႈထက္ ခန္႔မွန္းရန္ခက္ခဲ 
လွပါသည္။ ဤက့ဲသို႔ ထိခိုက္မႈမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္အာဏာပုိင္မ်ားမွ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာမ်ားကို ႀကိဳ 
တင္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မထားလွ်င္ ၎တုိ႔၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားအျဖစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေျပာင္း 
အလဲမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ပုိမုိခက္ခဲေပမည္။ ၎ထိခုိက္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး လူတစ္ေယာက္၏ 
အသက္ႏွင့္လံုျခံဳေရး၊ ပညာေရးႏွင့္လံုေလာက္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းက့ဲသို႔ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိ 
ခိုက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

 ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ဆိုးရြားႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သက္ေရာက္သည့္ အမ်ိဳးအစား 
(ဥပမာ-ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမ်ားသည္ ညံဖ်င္းေသာ အေျခခံအေဆာက္အံုမ်ားအေပၚ ၿပိဳက် 
သည္အထိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္) သို႔မဟုတ္ ၎၏ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားႏုိင္သည့္သဘာဝေၾကာင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ 
(သတၱဳတူးေဖာ္စဥ္ ေရကို စုေပါင္းအသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ေျမေအာက္ ေရကို ပ်က္စီးေစႏုိင္ၿပီး ေရရွားပါးမႈျဖစ္ႏုိင္ၿပီး 
ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေရႏွင့္အစာေရစာလံုျခံဳမႈကို ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။) ၎သည္ ထက္ခါထက္ခါ ျဖစ္ေပၚပါက 
ဆိုးရြားမႈအေျခအေနပိုမို ျမင့္တက္ေစပါသည္။ (ဥပမာ - သာမန္ထိခုိက္မႈမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္း 
မွျဖစ္ေပၚပါက လူ႕အခြင့္အေရးကို အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစေသာ္လည္း သာမန္ထိခိုက္မႈမ်ား ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္ေပၚပါက 
စုေပါင္းသြားၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးထိခိုက္သည္အထိ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

 အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းမွ ျဖစ္ေပၚေသာ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးထိခုိက္မႈအတြက္ 
တာဝန္ရွိသူ/တာဝန္ရွိသည့္အဖြဲ႕ကို ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ၎တာဝန္ရွိသူ/တာဝန္ရွိသည့္အဖြဲ႕ကို တာဝန္ 
ယူေစရန္မွာ အခက္အခဲရွိပါသည္။ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈ မ်ားသည္ 
ျပန္႔က်ဲေနေသာေၾကာင့္ တာဝန္ယူေစရန္ခက္ခဲၿပီး  ထိုထိခုိက္မႈမ်ား၊ ကာကြယ္ရန္၊ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ ကုစား 
ရန္ တာဝန္ယူေစမည့္အဖြဲ႕ကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ခက္ခဲလွပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ကိုကာကြယ္ရန္ အစိုးရ၏တာဝန္ျဖစ္လာေပ မည္။ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သီးသန္႔ထိန္းခ်ဳပ္ရန္မွာ 
ခက္ခဲပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုထိခိုက္မႈမ်ားကို စီးပြားေရးတစ္ခုစီမွ တာဝန္ယူခုိင္းေစရန္ ခက္ခဲ 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  

 ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၎တုိ႔မွ အစိတ္အပုိင္းျဖင့္သာ သက္ေရာက္မႈရွိ ေနေသာ 
ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ တာဝန္မဟုတ္ဟု သံုးသပ္ေကာင္း သံုးသပ္ေနႏုိင္ပါသည္။ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရ တစ္ဦးခ်င္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ထိခိုက္မႈကန္႔သက္ခ်က္သည္ လက္ခံႏုိင္မည့္အေျခအေန 
တြင္ ရွိေနႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ ေနရာေဒသအလိုက္ ျဖစ္ေပၚလာပါက ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
စီစစ္သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ ေခတ္မီၿပီး  လံုေလာက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မရွိေသးပါ။ 
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 အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ လူအမ်ားစသုည္မ်ားေသာအားျဖင့္  ဆက္စပ္သက္ေရာက္ မႈမ်ာမွျဖစ္ၿပီး 
၎တုိ႔ကို တုံ႔ျပန္ခံႏုိင္ရည္ အနည္းငယ္သာ ရွိ၍ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ  
၎တို႔ကို တံု႔ျပန္ရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည့္စြမ္းရည္မွာလည္း အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ 

 ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ အခ်ိန္ယူေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တုိးပြား 
လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အထက္တြင္ဆိုခ့ဲၿပီး ၎ျပႆနာႏွင့္ပတ္သတ္၍ အာ႐ံုစုိက္မႈမ်ားရရွိရန္ ပိုမိုခက္ခဲ 
ႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ရွိေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို  လုပ္ကုိင္ေစရန္မွာလည္း ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းအဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

စီမံကိန္းအဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ သီးသန္႔သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ထိခိုက္မႈ 
မ်ားျဖစ္သည္။ ၎တြင္ အလုပ္သမား၏လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကုိင္ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 
ခြင္လုပ္သားမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားေတြ႕ၾကံဳရေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေျမ သို႔မဟုတ္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတုိ႔အပၚ ဆိုးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚေသာ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

SWIA လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ားအသံုးအႏႈန္းတြင္ ဤက႑၏ 
တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာအပုိင္း - ဥပမာ အႀကီးစားႏွင့္အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ 
ေသာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားအပါအဝင္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားအရ စီးပြားလုပ္ငန္း 
ရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေသာအရာမ်ားတြင္ 
ပါဝင္မႈရွိေနျခင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈမ်ားမွတဆင့္ရရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္မွာလည္း လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။
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ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ား

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မေက်လည္မႈမ်ား၊ 
နစ္နာမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
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အပုိင္း (၅.၁)

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကုိတုိင္ၾကားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္

ဤအပုိင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။

(က)  အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာ
• လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ စု႐ံုးခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ဖဲြ႕စည္းခြင့္
• အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္သတင္းအခ်က္မ်ား သိရွိပုိင္ခြင့္
• ကုစားမႈမ်ားရရွိႏုိင္ျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္ ႏွင့္ မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားႏိုင္သည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
• အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္သတင္းအခ်က္ေဝငွျခင္း
• ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း
• ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား 
• လုပ္ငန္းအဆင့္ တုိင္ၾကားခ်က္ေျဖရွင္းျခင္း စနစ္မ်ား 

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

(က)  အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သက္ဆုိင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား 
ေျဖရွင္းျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မၾကာေသးမီသမိုင္းအခ်ိန္ကာလမွ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အျမင္မ်ားကို 
ဖြင့္ဟေျပာဆုိရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနမႈမ်ား ရွိေနႏုိင္ေသးေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ၎ 
အျပင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည္တုိ႔သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း 
လုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သတၱဳတြင္းက႑၌ 
က်င့္သံုးျခင္းမ်ားမရွိပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ထို႔က့ဲသို႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္မ်ား 
ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္ 
မႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္း (ESIA) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္လက္ရွိ ကုမၸဏီႏွင့္လူ႕ အဖြဲ႕အစည္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
ေတြ႕ရပါသည္။ 

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ စု႐ံုးခြင့္ႏွင့္အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းခြင့္

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းစတင္ခ့ဲသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အခ်ိဳ႕ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ 
စု႐ံုးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားေလ်ာ့ေပးျခင္းမ်ားအပါအဝင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္
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ပတ္သတ္၍ သိသာသည့္တုိးတက္မႈမ်ားရွိခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။277 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ 
၃၅၄ အရ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းခြင့္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း 
သိသာသည့္ တားျမစ္မႈမ်ားလည္းရိွေနပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးသည့္အခါ   အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္  ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေသာ အမ်ားျပည္သူ၏ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈမရွိေစရပါ။ ထိုလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ တားျမစ္သည့္ ဥပေဒမ်ားရွိေနၿပီး ထိုဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရွိေသးသ၍ 
အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည့္အခါ ၎ဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ဖမ္းဆီး 
ေထာင္ခ်မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ရွိပါသည္။278 သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
အစိုးရ၏ အမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳမည့္အေျခအေန 
အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပါလီမန္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ျပဳသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း 
လွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပ႒ာန္းခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူတစ္ဦး 
ထက္ပိုေသာ္ စု႐ံုးစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းကို အစိုးရ(ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း)မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ယူရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုက့ဲသို႔ကန္႔ 
သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈမ်ားမရွိပါ။ ယခုတည္ဆဲဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ သည္ တက္ၾကြလုပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ 
လူ႕အခြင့္အေရးလုပ္ရွားသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားထားၿပီး ဤဥပေဒအရ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခ့ဲၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။279 ပါလီမန္သည္ ၁၉ ရက္ ဇြန္လ ၂ဝ၁၄ တြင္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခ့ဲၿပီး ထိုျပင္ဆင္ခ်က္သည္ အာဏာပုိင္ 
မ်ားအေနျဖင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္မႈရွိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကိုခြင့္ျပဳေပးရန္ တာဝန္ကိုအပ္ႏွင္းထား 
ပါသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔မေတာင္းခံဘဲ ဆႏၵျပေသာသူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးရာတြင္ တစ္ႏွစ္မွ ၆ လ သို႔ ေလ်ာ့ခ်ထားပါသည္။280 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္လည္း ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္ 
အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ား281 ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္2့82 က့ဲသို႔ NGO မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ 
အညီ ေျပာင္းလဲေပးသည့္ဥပေဒလည္း ပါရွိပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္ 
လည္ခြင့္ဥပေဒကို ျပဳျပင္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈကို တစ္ဖန္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ၎သည္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္ရန္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ကို ျပသေနေသာ္လည္း ထုိျပဳျပင္မႈသည္ လူ႕ 
အခြင့္အေရးကို တားျမစ္မႈမ်ားရွိေနႏုိင္ၿပီး စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။ အဆိုျပဳထားသည့္ ျပင္ဆင္မႈသည္ က်ဥ္းေျမာင္း 
ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ အကန္႔အသက္မ်ားရွိပါသည္။283 ဥပမာ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕သည္ 
အဆိုျပဳျပင္ဆင္ခ်က္ကို ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကုိက္ညီမႈရွိရန္လည္း လိုအပ္ေန 
ေသးသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။284

277 ဥပမာ - ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ သမၼတသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္က ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ လူငါးေယာက္ႏွင့္အထက္ စုေဝးျခင္းမွ 
တားျမစ္ေသာ အမိန္႔စာအမွတ္ ၂/၈၈ ကို ပယ္ဖ်က္ခ့ဲသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျပည္သူ႕သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔စာအမွတ္ 
၃/၂ဝ၁၃ ၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ႏွင့္ အမိန္႔စာအမွတ္ ၂/၈၈ ၊ ၁၉၈၈ စက္ တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ တုိ႔ကို ၾကည့္ပါ။

278 ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒပါ ပုဒ္မမ်ား အထူးသျဖင့္ ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ)၊ ၁၉၅ဝ အေရးေပၚအေျခအေနအက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉ဝ၈ တရားမဝင္စုေဝးျခင္း ဥပေဒမ်ားပါဝင္ပါသည္။ 
ယင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ICJ ျမန္မာ၊ အေသေရပ်က္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈဥပေဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းၾကည့္ပါ။

279 ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ အက္ဥပေဒ။
280 DVB ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခ့ဲျပီး သမၼတမွလတ္မွတ္ထိုးရန္ ေစာင့္ဆုိင္းလ်က္ရွိသည္။ ၁၉ ဇြန္လ ၂ဝ၁၄။
281 ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၊ ဗမား၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ ဥပေဒသည္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို အဆံုးမသတ္ႏုိင္ပါ။
282 ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္၊ ျမန္မာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးခြင့္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ အက္ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အိတ္ဖြင့္ေပးစာ။ ၁၃ ေမလ 

၂ဝ၁၆။
283 ပုဒ္မ ၁၉၊ ျမန္မာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒၾကမ္း။ ၁၆ ေမလ ၂ဝ၁၆ - စာမ်က္ႏွာ ၃။
284 ႏုိင္ငံတကာ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕။ ႏုိင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစု႐ံုးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ 

ခြင့္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ အိတ္ဖြင့္စာ။ ၁၂ ေမလ၊ ၂ဝ၁၆။ စာမ်က္ႏွာ ၁။
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သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္ ယခင္က ထုိလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုသူမ်ားကို ရက္စက္စြာျပဳမႈျခင္းက့ဲသို႔ေသာ  ဖိႏွိပ္တားျမစ္ျခင္းမ်ား ရွိခ့ဲပါသည္။285 ဥပမာအာျဖင့္ 
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ လံုျခံဳေရးရဲမ်ားသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕အနီးရွိ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီ 
စီမံကိန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနသူမ်ားကို ရက္စက္စြာၿဖိဳခြင္းခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ခ့ဲပါသည္။286 ဤသတၱဳတြင္းပင္လွ်င္ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ားရွိခ့ဲၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သတၱဳတြင္းလံုျခံဳရးဖြဲ႕ေၾကာင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအသက္ဆံုးရံႈးသည္အထိ ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါသည္။287 ထုိႏွစ္တြင္ ရမည္းသင္း၌စခန္းခ်  
ဆႏၵျပေနေသာသူမ်ားကိုလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွၿဖိဳခြင္းရာတြင္ ေရႊလုပ္သားအေယာက္(၅ဝ) ေက်ာ္အထိ  ဖမ္းဆီးခ့ဲပါ 
သည္။288  သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းအေပၚဆန္႔က်င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူ 
မ်ား၏  ျပစ္ဒဏ္မ်ားအေပၚ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ EITI အဖြဲ႕ေပါင္းစံု အဖြဲ႕ဝင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားက အစိုးရထံ 
တင္ျပခ့ဲပါသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားပါသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ႏုိင္ငံျခားသတင္းစာမ်ားဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သတင္း 
ဌာနမ်ားကို နားေထာင္ျခင္းအတြက္ အစိုးရမွ ထုိသူမ်ားကိုဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ခ်ႏုိင္ေသာ  ၁၉၅ဝ အေရး 
ေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒကို လက္မွတ္ေရးထိုး၍ တရားဝင္ပယ္ဖ်က္ခ့ဲပါသည္။289 ထုိဥပေဒၾကမ္းအသစ္ကုိ ဦးေဆာင္ 
ေရးဆဲြခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္၏ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႕မွ “ႏုိင္ငံ 
ေရးသမားမ်ားကို တပ္မေတာ္မွဖိႏိွပ္ရန္ အသံုးျပဳသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤအေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒ 
ကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ပယ္ဖ်က္လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုဥပေဒသည္ လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္မွ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ဒီမိုကေရစီ 
လမ္းစဥ္ႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။”290 ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

ေဒသခံမ်ားျဖင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္သတင္းအခ်က္မ်ား ရပုိင္ခြင့္

အစိုးရႏွင့္ျမန္မာျပည္သူလူထုအၾကား အျပန္အလွန္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ အာဏာ 
ပုိင္အဖြဲ႕မ်ားအပုိင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားရွိရန္ လုိအပ္သည္ဟုမွတ္သားရပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင့္ဥပေဒ မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
ယင္းဥပေဒမ်ားထားရွိရန္ အၾကံျပဳထားေသာေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ မူၾကမ္းဥပေဒမ်ားရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။291 ထို႔အျပင္ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားကုိ ၎တုိ႔ဧရိယာအတြင္းရွိ စီးပြား 
ေရးစီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ စနစ္တက် သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္အားျဖင့္ သတင္းေပးေလ့မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတုိ႔တြင္ ေဒသခံ    
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိပါ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ 
ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန (ယခု သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိန္း 
သိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန) သည္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာခ်က္ပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး သတၱဳတူး 
ေဖာ္ေရးလုိင္စင္ထုတ္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းႏွင့္  ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 

285 က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ေစရန္အတြက္ ေနာ္ေဝးေကာင္စီ၊ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာပင္စင္ရန္ပံုေငြ၊ ေဒဝူးႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမီတက္၊ GAIL အိႏၵိယႏွင့္ကိုရီးယားသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားကို အစိုးရရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ပင္စင္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ ဖယ္ 
ရွားရန္။ ၂ဝ၁၂။ စီမံကိန္းတည္ေထာင္ၿပီးအဆင့္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ၂ဝ၁၃ ကို ၾကည့္ရန္။

286 ႏုိင္ငံတကာ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၊ စီးပြားေရးအတြက္ဖြင့္ထားေပးျခင္း၊၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ ပူးေပါင္းျပစ္မႈႏွင့္
အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မႈမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ၊ သတၱဳတြင္းဆႏၵျပသူမ်ားကို ၾကမ္းတမ္းစြာ ၿဖိဳခြင္းခ့ဲမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း။

287 NPR ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၌ ဆႏၵျပစဥ္တြင္ တစ္ဦးေသဆံုးခ့ဲသည္။
288 Ricochet ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေရႊ အျပိဳင္အဆုိင္ရွာေဖြမႈ၊ ဝါဝါျမင္တုိင္း ေရႊမဟုတ္ပါ။
289 နယူးေယာက္ တိုင္းမ္၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလုပ္ရွားသူမ်ားကို တိတ္ဆိတ္ေစေသာ ၁၉၅ဝ ဥပေဒကို ျမန္မာႏုိင္ငံက ပယ္ဖ်က္လုိက္သည္။ ၅ 

ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၆။
290 Ibid
291 လက္ရွိတြင္ ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒမ်ားမရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒမူၾကမ္းရွိျပီးျဖစ္သည္။ ဓနသဟာရ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးမွ တရားမဝင္အဂၤလိပ္ 

ဘာသာျပန္။
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မ်ားအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ IEE/EIA လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား မလိုအပ္ပါ။ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အခါ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕ 
မ်ား၏အျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း မရွိပါ။  ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အယူခံဝင္ပုိင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအတြက္မေက်လည္မႈ
မ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကုိတုိင္ၾကားရန္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အေပၚ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း မရွိပါ။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္သူအေနျဖင့္  ေျမအသံုးခ် 
မႈဆုိင္ရာ ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ မေက်နပ္မႈမ်ားအေပၚ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၅ 
တြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား (အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အသံုးျပဳသည့္ အေခၚအေဝၚ ‘ဌာေနတုိင္းရင္းသား’ ဟူသည့္ 
အခ်က္ ကုိ ဥပေဒတြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိပါ) သည္ တြင္းထြက္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာစီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံကိန္းမစတင္မီ ျပည္စံုစြာႏွင့္တိက်စြာ အသိေပးသင့္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ထုိမွ 
သာလွ်င္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အစုိးရ/ကုမၸဏီမ်ားၾကား ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ကို 
တရားဥပေဒအရလုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ FPIC မူေဘာင္အရ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ႏွင့္ 
လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကပိုမို သိရွိနားလည္မည္ျဖစ္ပါသည္။292

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္  ေဒသခံမ်ားျဖင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား 
အတြက္ ႀကိဳတင္စီမံျခင္းႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္လိုအပ္ပါက ႏုိင္ငံတကာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားလုိက္နာရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ 
EIA အနည္းငယ္သာ ေကာင္းမြန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
အရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မတုိင္မီ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ EIA တြင္  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ခက္ခဲ၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိပါသည္။

ကုစားမႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမွီျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ား တုိင္ၾကားရန္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္

ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ လူတစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၎တို႔၏ မေက် 
လည္မႈႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္အေျခအေန ရွင္း 
ရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးပါ။ အထူးသျဖင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိပါက အစိုးရဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မေက်လည္မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပရန္ သို႔မဟုတ္ ခံစားေနရေသာ နစ္နာမႈမ်ားကုိ 
ရွာေဖြရန္အတြက္လည္း သြားေရာက္တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္အေျခအေန ရွင္းရွင္းလင္း မရွိေသးပါ။ ထုိကိစၥကို ကုိင္တြယ္ 
ေပးရန္ တရားဥပေဒအရ ေျဖရွင္းကုစားေပးႏုိင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တရားေရးစနစ္သည္ တရားမွ်တေရး 
အတြက္ ယုံၾကည္အားကုိးႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားမရိွေသးပါ။293 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားအလြယ္တကူ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈ 
ႏုိင္သည့္ဥပေဒဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိပါ။ ထုိေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အခြင့္
အေရးမ်ားကို နားလည္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ အစိုးရေထာက္ပံ့ထားသည့္ 
တရားဥပေဒေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးသည့္ စနစ္မရွိပါ။ အမ်ားေသာအားျဖင့္ ၎တို႔၏နစ္နာမႈတုိင္ၾကားသံမ်ားကို 
လံုေလာက္သည့္ တရားဝင္ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မေတြ႔ႏုိင္ပါ။294 ၎အျပင္ တရားေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးျခင္းနည္းပါးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိပါသည္။295 NLD 
အစိုးရအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း အခ်ိန္ယူဦးမည္ ျဖစ္ 
ပါသည္။ 
292 MCRB အတိုခ်ဳပ္စာတမ္း ၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးမ်ား။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆။
293 See e.g. The Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights, Myanmar Rule of Law Assessment, March 2013
294 Ibid, p. 3
295 Ibid, p. 31
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တရားဥပေဒနည္းအရမဟုတ္ပဲ ေျဖရွင္းကုစားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လိုက္နာရမည့္ 
လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္တုိင္ၾကားႏုိင္ 
သည့္စနစ္ ထားရွိရန္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ထုိက့ဲသို႔လုိအပ္ခ်က္ကုိ EIA/EMP မ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားဝင္ 
သတ္မွတ္ထားႏုိင္ပါသည္။ ကုလသမဂၢက၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားမွ 
အသိအမွတ္ျပဳထားခ်က္အရ ထိုက့ဲသို႔စနစ္သည္ ကုမၸဏီ၏လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ 
တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။296 
ထို႔အျပင္လက္ရွိတြင္ တရားဥပေဒအရမဟုတ္ပဲ ေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ သတၱဳတြင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေျဖရွင္းေပးရန္ အျခားတတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးမရွိပါ။ ဥပမာ - ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က့ဲ
သို႔ အဖြဲ႕အစည္းအျပင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္သည့္အဆက္အသြယ္ သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
အရာရွိက့ဲသို႔သူမ်ားကို ဆုိလုိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္၎တို႔၏
တာဝန္ႏွင့္အခန္းက႑မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကုိ ျပရန္လုိအပ္ပါသည္။ တရားမဝင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑ 
တြင္ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသည္ နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းေပးရန္ အကူအညီေပးႏုိင္သည့္ 
အဖြဲ႕မ်ားမရွိသည့္အတြက္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေျဖရွင္းကုစားေပးမည့္ေနရာမ်ား 
မရွိျခင္းသည္ အေျခအေနကို ပိုမိုဆုိးရြာေစၿပီး တရားမဝင္ႏွင့္လက္လုပ္လက္စား သတၱဳ တူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းအမ်ားစု 
သည္ တရားမဝင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျဖရွင္းကုစားမႈမ်ားရရွိရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစပါသည္။ 

ေျမယာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နစ္နာမႈႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ား အမ်ားဆုံးျဖစ္ေလ့ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ပါ 
သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ တြင္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရမွ ေျဖရွင္းေပးရမည့္ တုိင္ၾကားမႈေပါင္း 
၆ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိပါသည္။297 အပုိင္း ၅.၃ ေျမအသံုးခ်မႈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ား သည္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နစ္နာမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ေျမယာဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အယူခံဝင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္ရန္ အားနည္းၿပီး အကန္႔ 
အသတ္မ်ားရွိပါသည္။ ေျမယာႏွင့္ပတ္သတ္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါက ေျဖရွင္းေပးရန္ လုပ္ကုိင္ေပးရေသာ 
အဖဲြ႕ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ယခင္လႊတ္ေတာ္၏ ေျမယာေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟုိေကာ္မတီတုိ႔သည္ 
ေျမယာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုိင္ၾကားမႈမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ျပႆနာမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရပါ 
သည္။298 နည္းဥပေဒႏွင့္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ သီအုိရီအရ ထိုအမႈမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္မ်ားေပးေသာ္လည္း 
အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မ်ားရွိျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားရွိျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈနည္းႏွင့္ တရား 
ဥပေဒဆုိင္ရာ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားရရွိရန္ လက္လွမ္းမွီမႈနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္ တစ္ခါ 
တစ္ရံ က်ရႈံးမႈမ်ားရွိေနပါသည္။299  တစ္စံုတစ္ဦးမွ ေျဖရွင္းကုစားမႈရရွိႏိုင္ေသာ္ လည္း ေလ်ာ္ေၾကးလံုေလာက္စြာရရွိရန္ 
မေသခ်ာပါ။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေျမ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ သို႔မဟုတ္ သီးႏွံမ်ားကို မည္မွ်ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္ဟူသည္ သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ား နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ အေသးစိတ္မထည့္သြင္းထားပါ။300

296 ICMM သတၱဳတြင္းႏွင့္သတၱဳက႑ရွိ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေဒသခံအဆင့္ စိုးရိမ္းမႈမ်ားႏွင့္နစ္နာခ်က္မ်ား ကုိင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္။ ၾကည့္ရန္။
297 ပါလီမန္ေကာ္မတီ၊ ေျဖရွင္းရန္က်န္ရွိေနေသးေသာ ေျမသိမ္းမႈတုိင္ၾကားခ်က္ ၆ဝဝဝ မႈ။ ဧျပီလ ၂၇ ရက္ ၂ဝ၁၆။ Reliefweb.
298 ေနရာေျပာင္းေရြ႕မႈ ေျဖရွင္းခ်က္၊ ေျမအသံုးခ်က္မႈ ဥပေဒႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း။ ေမလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။
299 Ibid, p. 23
300 MCRB ေျမယာဆုိင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္း၊ မတ္လ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စာမ်က္ႏွာ - ၁၃။
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(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားျဖင့့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မေက် 
လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကုိ  ေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ  ျပႆနာအေတာ္မ်ားမ်ားကို  ေဖာ္ထုတ္ခ့ဲပါသည္။ 
ေအာက္ပါစာပုိဒ္မ်ားသည္ ထိုေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း။

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚမႈႏွင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္။

 သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း သို႔မ 
ဟုတ္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနျခင္း။ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခ့ဲေသာ တရားဝင္သတၱဳတြင္းအားလံုးသည္ သက္
ဆုိင္သည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အမ်ားျပည္သူပါဝင္ေစသည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ား စသည့္အစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ထားျခင္း မရွိပါ။ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာဆက္ဆံေရး ဝန္ထမ္းထားရွိျခင္းမရွိပါ။ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ ပံုမွန္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ား 
မရွိပါ။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းအေပၚ အျပည့္အဝနားလည္မႈမရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္း 
ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ မလိုအပ္ဟု အျမင္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိ ယခင္သတၱဳတြင္းလုပ္ေဆာင္သူထံမွ 
ရယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိပါသည္။  ေနာက္ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္လည္း ၎တို႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
အေနျဖင့္ ေဒသအတြင္းသြားေရာက္လည္ပတ္ကာ အမ်ားျပည္သူ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိခ်င္မႈမ်ားကုိ ေမးျမန္း 
ခ့ဲသည္ဟု ဆိုထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုက့ဲသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ 
မ်ား ထားရွိထားသည္ကိုမူ မေတြ႕ရပါ။ ေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုက့ဲသို႔ ေဆြးေႏြးပဲြ 
လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားမရွိခ့ဲဟု ဆုိၾကပါသည္။ 

 လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ သက္ဆုိင္သူမ်ားပါဝင္သည့္  ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပဲြမ်ားတြင္ ေဒသခံေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အထူးဖိတ္ေခၚေသာသူမ်ားသာ ပါဝင္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ မွတ္တမ္းတင္္ေတြ႕ရွိရေသာ အမ်ားျပည္
သူႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ ပဲြမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ 
ပရဟိတ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးဆုိင္ရာအတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ အသံုးျပဳခ့ဲျခင္းမ်ားအတြက္ ေရွာင္တခင္လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း မွ်သာျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႕အျပင္ ဤက့ဲသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးသည္ ရြာလူႀကီးမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ပါဝင္ခ့ဲျခင္းမ်ိဳး 
လည္း မဟုတ္ပါ။ ဥပမာအေနျဖင့္ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းမ်ားကုိ      
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားျဖင့္သာ တရားမဝင္ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 
ထိုလုပ္ကြက္အတြင္း  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းကို ေထာက္ခံေသာ ရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ 
သာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တြင္ ၆ ႏွစ္အတြင္း ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ၃ 
ႀကိမ္သာျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ခ့ဲရၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္ရံုမွဆက္ဆံေရး 
အရာရွိမ်ားႏွင့္သာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားအမ်ားျပည္သူႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ 
လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကုမၸဏီႏွင့္အမ်ားျပည္သူတုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ရြာအႀကီးအကဲမ်ားႏွွင့္ ေတြ႔ဆံုခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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 ေဒသအဆင့္တြင္ လိုအပ္ေသာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈ 
မရွိဘဲ ၎တို႔ႏွင့္ ေရွာင္တခင္ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားသည္  ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ ယူရန္သာျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ 
ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ တင္ျပျခင္းမ်ားျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိခ့ဲၾကပါသည္။ ထို႔က့ဲသို႔ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ရြာလူႀကီး
မ်ားထံမွ ၎တို႔၏ သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ရယူရန္ကိုသာ အေလးထားၿပီး 
အမွန္တကယ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစမည့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ 
အျမင္မ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပခ့ဲျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္ 
အဆင့္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအတြက္ 
ေထာက္ခံခ်က္ လတ္မွတ္မ်ားရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။301 ကုမၸဏီ 
ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ကိုးကားခ်က္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္မ်ားမရွိ၍ ရွင္းလင္းမႈ 
မရွိပါ။302 ၎သည္ အစိုးရမွ ေဒသအဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္  
ေရွ႕ေနာက္ဆီေလွ်ာ္မႈမရွိပဲ သက္ဆုိင္သည့္အဖြဲ႕မ်ားမွ သိရွိျခင္းလဲမရွိပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကုမၸဏီႏွင့္ အမ်ား 
ျပည္သူႏွစ္ဦးလံုးအတြက္ ရႈပ္ေထြးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚမႈႏွင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္၊  
လြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီမႈရယူခြင့္။

 EIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း  သက္ဆုိင္သည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနျခင္း။ သြားေရာက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ကြက္မ်ားသည္ 
မၾကာမွီက EIA မ်ားလုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လကၡဏာေကာင္း 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္  ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
တြင္ ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ - အႀကီးစားလုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္း ႏွစ္ခု 
ရွိေသာေနရာတစ္ခုတြင္  အေသးစာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ EIA တစ္ခု ျပင္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းအတြက္ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစနစ္ရႈပ္ေထြးမႈရွိေသာေၾကာင့္ 
ေဒသခံမ်ားက ထို EIA ဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို 
ရည္ရြယ္လုပ္ထားျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ရွင္းလင္းမႈမရွိဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ 
လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ပုိင္ရွင္ - လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စနစ္မ်ားရွင္းလင္းမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ပိုမို 
ရႈပ္ေထြးေစပါ သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ တရားဝင္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးကို EIA 
ျပင္ဆင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အျခားေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ 
လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးၿပီး ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ ၎သည္ ေဒသခံအဖြဲ႕မ်ား၏ နားလည္မႈကို ပိုမို 
႐ႈပ္ေထြးေစၿပီး မည္သည့္ကုမၸဏီ/လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူက EIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တာဝန္ရွိသည္ကို နား 
မလည္ေတာ့ပါ။ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အခ်ိဳ႕ေသာ EIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဥပမာ - အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ေျပာ 
ၾကားခ်က္မ်ားအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ သတၱဳေျမေပၚတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ 
ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္မလိုအပ္ဟု  ေျပာၾကားၾကပါသည္။ အျခားေသာလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ 

301 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
302 ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
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EIA အတုိင္အပင္ခံမ်ားသည္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္  ေဒသခံအမ်ား ျပည္သူႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုခ့ဲျခင္းမရွိပါ။ 

 EIA ဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ တင္ျပထားေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ နည္းပညာဆန္ၿပီး အခ်ိန္ကုိက္ညီမႈမရွိဘဲ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘာသာစကား 
အသံုးျပဳျခင္းလည္း မရွိပါ။ အခ်ိဳ႕လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ EIA လုပ္ငန္းစဥ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္
ခ့ဲေသာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ္လည္း  ျပႆနာအေတာ္ 
မ်ားမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ EIA လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေတြ႕ဆံု 
ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွစ္ႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ္လည္း EIA ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစည္းအေဝး 
မတုိင္မီ တစ္ရက္အလုိတြင္သာ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပါဝင္မည့္သူမ်ား နား 
လည္ရန္ နည္းပညာအလြန္ဆန္လြန္းျခင္းႏွင့္  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဒသခံဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာ 
ျပန္ဆို တင္ျပျခင္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာစကားျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပေသာေၾကာင့္ နားလည္ရန္အလြန္ခက္ခဲျခင္း
မ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ္လည္း EIA အတိုင္ပင္ခံမ်ားသည္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းမရွိပဲ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အေျခ
ခံသည့္ေမးျမန္းမႈကိုသာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ EIA လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ရြာလူႀကီးႏွင့္အိမ္ေထာင္ဦးစည္းမ်ား
ကိုသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲပါသည္။ ထုိသာဓကအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကို ထည့္ သြင္းစဥ္းစားျခင္း စသည္တို႔ကို 
EIA ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ ေတြး 
ေခၚမႈအျမင္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထည့္ သြင္းထားျခင္းမရွိသည္ကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ သို႔မ 
ဟုတ္ EIA အတုိင္အပင္ခံမ်ားသည္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္း၏ကြ်မ္းက်င္မႈ  
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ပံု မရွိပါ။ (သြားေရာက္ခ့ဲေသာ လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ EIA 
လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ အတုိင္ပင္ခံမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ အတုိင္အပင္ခံ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။)

ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚမႈႏွင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္၊ ကုစားမႈရရွိပိုင္ခြင့္။ 

 ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအတြင္း ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္တုိင္ၾကားခ်က္ဆုိင္ရာ ဥပမာသာဓကမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ခ့ဲပါသည္။ ေလ့လာခဲ့သည့္ အပုိင္းမ်ား 
ထဲမွာမွ ေျမယာနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ (အပိုင္း ၅.၃၊ ေျမယာတြင္ ၾကည့္ရန္။) ဥပမာ 
အေနျဖင့္ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားအတြင္း ေဒသခံမ်ား စပါးစုိက္ပ်ဳိးေသာေျမမ်ားသည္ သတၳဳတြင္း လုပ္ကြက္ 
မ်ားအတြင္း က်ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိအေပၚအျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ တရားစဲြဆုိခံခဲ့ၾကရသည္။ 
ထိုကိစၥမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပေန 
ပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီဘက္မွ စြဲခ်က္တင္ၿပီးမွသာလွ်င္ စဲြခ်က္တင္ထားေၾကာင္းကုိ တရားစဲြ 
ခံရေသာ ေဒသခံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိလုပ္ကြက္အတြင္းပင္လွ်င္ လယ္သမားတစ္ဦးသည္ 
၎၏ေျမယာမွတ္ပံုတင္ကို တင္ျပႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စပါးခင္းအေပၚ ျဖတ္သန္းသြားလာမႈကို တရားေသလႊတ္ 
ျခင္းခံခ့ဲရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအမႈကို အဆံုးသတ္ရန္ ရင္ဆုိင္ရာတြင္ ေငြေၾကးမ်ားစြာအသံုးျပဳခ့ဲရၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ 
တရား႐ံုးသို႔ အႀကိမ္ ၂ဝထက္မနည္း သြားေရာက္ခ့ဲရပါသည္။ ထို႔အျပင္ တရားစီရင္မႈတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လယ္ 
သမားသည္ ရဲအရာရွိ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိ ခံခ့ဲရပါသည္။ အျပစ္မရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ကုန္က်ခ့ဲေသာ 
ေငြေၾကးကို ျပန္လည္ေပးျခင္းမ်ားမရွိခ့ဲေသာေၾကာင့္ လယ္သမားသည္ ဆင္းရဲမႈျဖင့္သာ က်န္ရစ္ခ့ဲပါသည္။  
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ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားစုစည္း၍ ေျမယာအသံုးခ်မႈႏွင့္ေလွ်ာ္ေၾကးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသို႔ တုိင္ၾကားစာေပးပို႔ခ့ဲပါသည္။ ထိုအမႈအတြက္ တပ္မေတာ္မွ၎တို႔အား ဖိတ္ေခၚ၍ 
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ 
ေပးျခင္းမ်ား မရွိခ့ဲပါ။ ျခံဳငံုသံုးသပ္ေသာ္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ေျမယာဆုိင္ရာတုိင္ၾကားခ်က္
မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ အစုိးရမွ တုံ႔ျပန္မႈတစ္စံုတစ္ရာရွိခ့ဲေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ လြန္စြာေႏွး 
ေကြးေနခ့ဲပါသည္။ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြင္း ဓာတုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းပစ္ျခင္း သို႔မ 
ဟုတ္ ေျမယာမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ သီးႏွံႏွင့္ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားမႈမ်ားရွိခ့ဲေသာ္လည္း 
တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈမ်ားမွာ လေပါင္းမ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ 
ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ထိုပ်က္စီးမႈကို ေငြေၾကးေပးေခ်ခ့ဲေသာ္လည္း ၎ကို ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘဲ 
အလွဴေငြအျဖစ္သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အျမက္ေဒါသကို တာဝန္ယူမႈမရွိပဲ ျငင္းဆန္ခ့ဲပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္ မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚမႈႏွင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္၊ ကုစားမႈရရွိပိုင္ခြင့္။ 

 လုပ္ငန္းခြင့္အဆင့္ မေက်လည္မႈမ်ား။ နစ္နာမႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မရွိျခင္း။ သြားေရာက္ 
ေလ့လာခ့ဲေသာ တရားဝင္သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကုိတုိင္ၾကားရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိပါ။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္သူမ်ားမွ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ သတၱဳ 
တြင္းေခါင္းေဆာင္၏ ဖုန္းနံပါတ္ကိုေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ သတၳဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္ 
ၾကားရန္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေပးထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဤက့ဲသို႔ ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ားမွ သတၱဳတြင္း
သို႔တုိင္ၾကားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ က်င္းေခါင္းမွ တုိင္ၾကားလာေသာ မေက်နပ္မႈအေရအတြက္ႏွင့္
အမ်ိဳးအစားမ်ားကို မွတ္သားထားျခင္း မရွိပါ။ ထုိ႔အျပင္ နားလည္လြယ္ၿပီး လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ 
သည့္ မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားႏို္င္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သုိ႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္ 
အေျခခံမူမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ထိေရာက္သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္ (၈) ခ်က္အရ မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈ 
မ်ားကုိ တုိင္ၾကားရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္း မရွိပါ။303 ထုိ႔အျပင္ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ 
ကုမၸဏီ၏ဆက္ဆံ ေရးအရာရွိသည္ ေဒသခံမ်ား၏မေက်နပ္မႈမ်ားအား တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံရန္ 
တာဝန္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဒသခံမ်ားအားလံုး နားလည္ၾကသည္ဟု 
ကုမၸဏီမွ ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားမွ ထုိဆက္ဆံေရး အရာရွိ သို႔မဟုတ္ ၎၏အခန္းက႑သည္ 
တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းေပးရမည့္ တာဝန္ရွိသည္ကို မသိရွိခ့ဲပါ။ ထို႔အျပင္ ဆက္ဆံေရးအရာရွိသည္ ေဒသခံ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ခု၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ 
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားေျဖရွင္းျခင္းစနစ္ တစ္ခုကို တရားဝင္ထားရွိရန္ မလိုအပ္ဟု ဆုိပါသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္နားလည္မႈမ်ားရွိထားၿပီး အခါအားေလွ်ာ္စြာ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ 
သည္ဟု ဆုိထားပါသည္။

 ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအၾကား  မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကုိ  တုိင္ၾကားႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ 
နားလည္းမႈအားနည္းျခင္း၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အဖြဲ႔၏ မွတ္သားခ်က္မ်ားအရ မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈ 
မ်ားအား တုိင္ၾကားႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကို ေဒသခံႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားမွ နားမလည္ 
ေသးပါ။ သို႔မဟုတ္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကုမၸဏီႏွင့္ေဒသခံမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးအတြက္ မည္သည့္ 
အခန္းက႑တြင္ရွိေနေၾကာင္းလည္း နားမလည္ေသးၾကပါ။ 

303 စီးပြားေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမၼကအေျခခံလမ္းည႔ႊန္ခ်က္မ်ား၊ ဇြန္လ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အေျခခံလမ္းည႔ႊန္ခ်က္အမွတ္ ၃၁။
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 နစ္နာမႈမ်ားတုိင္ၾကားေသာအခါ လ်င္ျမန္စြာတုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ထိေရာက္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈအားနည္းျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားမွ 
နစ္နာမႈမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားအားတုိင္ၾကားသည့္အခါ တံု႕ျပန္မႈမ်ားသည္ အရန္သင့္ သို႔မဟုတ္ ထိေရာက္မႈ 
မရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာသူမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားမရွင္းလင္းမႈေၾကာင့္ 
ပဋိပကၡ ပိုျဖစ္ေစၿပီး ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ ဥပမာ - ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ တရားမဝင္သစ္ခုတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ 
ေဒသခံမ်ားအား အေၾကာင္းျပန္ၾကားရာတြင္  သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ တာဝန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မလုပ္ေဆာင္ေပး 
ႏုိင္ပါဟု တုံ႔ျပန္ခ့ဲပါသည္။  ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ရြာလူႀကီးတစ္ဦးသည္ ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္
အတူ ဆူညံသံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခ့ဲပါသည္။ (ကေလးမ်ားေက်ာင္းႏွင့္ေဒသခံမ်ား၏ အိပ္စက္ 
အနားယူျခင္းတြင္ ထိခိုက္ေနေၾကာင္း)။ ထုိသူသည္ ကုမၸဏီတြင္ အေစာင့္အျဖစ္လည္း အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
ေၾကာင့္ ထိုသူ၏တင္ျပခ်က္ကို အေလးထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိပါ။

 နစ္နာမႈမ်ားကို တုိင္ၾကားျခင္းမရွိပါ။ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔၏နစ္နာခ်က္ 
မ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အဖြဲ႕မ်ားသို႔ တင္ျပခ့ဲၿပီး သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ တုိင္ၾကားထားျခင္း 
မရွိေသးပါ။ ၎သည္ ကုမၸဏီႏွင့္ေဒသခံမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈအားနည္းေနသည္ကို ျပသေနၿပီး နစ္နာမႈမ်ား 
တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ေနရာမ်ား မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထုိက့ဲသို႔ နစ္နာမႈမ်ားတြင္ ေျမယာ၊ ဆူညံသံ၊ ဖုန္ႏွင့္ 
ညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ ၊ ေလွ်ာ္ေၾကးႏွင့္အျခားေသာ ျပႆနာရပ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
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(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၃။ ေဒသခံမ်ားပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားတုိင္ၾကားခ်က္ကို  ေျဖရွင္းျခင္းစနစ္ႏွင့္သက္
ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား။  

ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
 ICMM Sustainable Development Framework
 IFC Performance Standards and Guidance Notes:

 PS 1 – Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts
 PS 4 – Community Health, Safety and Security
 PS 5 – Land Acquisition and Involuntary Resettlement

 UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Principles 29-31)
 UN International Bill of Human Rights and Core Human Rights Instruments

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
 CommDev, A Strategic Approach to Early Stakeholder Engagement: A Good Practice Hand-

book for Junior Companies in the Extractive Industries 
 ICMM, Community Development Toolkit  
 ICMM, Understanding Company-Community Relations Toolkit 
 IFC, Stakeholder Engagement - Good Practice Handbook for Companies Doing Business in 

Emerging Markets 
 OECD, Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sec-

tor 
 Oxfam Australia, Free, Prior and Informed Consent Guides and Strengthening Community 

Understanding of Free, Prior and Informed Consent, Trainer`s Manuals. These two resources 
work together to provide practical resources for trainers to help them plan and deliver FPIC 
training programmes.  

 Shift, Conducting Meaningful Stakeholder Consultation in Myanmar 
 World Resources Institute, Breaking Ground: Engaging Communities in Extractive and Infra-

structure Projects
မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

 CAO, A Guide to Designing and Implementing Grievance Mechanisms for Development Proj-
ects  

 ICMM, Handling and Resolving Local Level Concerns & Grievances 
 IFC, Good Practice Note: Addressing Grievances from Project-Affected Communities 
 IIED, Dispute or Dialogue? Community Perspectives on Company-led Grievance Mechanisms 
 World Bank, Stakeholder Engagement and Grievance Mechanisms
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https://www.icmm.com/publications/pdfs/429.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3be1a68049a78dc8b7e4f7a8c6a8312a/PS1_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a40bc60049a78f49b80efaa8c6a8312a/PS4_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3d82c70049a79073b82cfaa8c6a8312a/PS5_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://commdev.org/userfiles/FINAL_IFC_131208_ESSE%2520Handbook_web%25201013.pdf
https://commdev.org/userfiles/FINAL_IFC_131208_ESSE%2520Handbook_web%25201013.pdf
http://www.icmm.com/en-gb/publications/community-development-toolkit
http://www.icmm.com/en-gb/publications/understanding-company-community-relations-toolkit
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf%3FMOD%3DAJPERES
https://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
https://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
http://resources.oxfam.org.au/pages/search.php%3Fsearch%3D%2521collection145%26k%3D0edfe94f91
http://resources.oxfam.org.au/pages/search.php%3Fsearch%3D%2521collection162%26k%3D57eecf12c4
http://resources.oxfam.org.au/pages/search.php%3Fsearch%3D%2521collection162%26k%3D57eecf12c4
http://www.shiftproject.org/publication/conducting-meaningful-stakeholder-consultation-myanmar
http://www.wri.org/publication/breaking-ground
http://www.wri.org/publication/breaking-ground
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf
http://accessfacility.org/sites/default/files/ICMM%2520-%2520Handling%2520and%2520Resolving%2520Local%2520Level%2520Concerns%2520%2526%2520Grievances.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cbe7b18048855348ae6cfe6a6515bb18/IFC%2BGrievance%2BMechanisms.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3Dcbe7b18048855348ae6cfe6a6515bb18
http://pubs.iied.org/16529IIED.html
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETENVIRONMENT/Resources/244351-1279901011064/StakeholderEngagement-andGrievanceMechanisms_111031.pdf


ႏုိင္ငံတကာရွိ ကနဦး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား
 AccessFacility.org/mechanisms/all. ဤ database စနစ္သည္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြရန္ အသံုးျပဳၿပီး 

တရားစီရင္မႈႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကို တုိင္ၾကားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳသူမ်ားက ရွာေဖြသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ 
အသံုးခ်မည့္စနစ္ အမ်ိဳးအစား၊ ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္၍ ရွာေဖြအသံုးျပဳရပါသည္။
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http://www.accessfacility.org/mechanisms/all

