
ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ား

ပဋိပကၡႏွင့္ လံုၿခံဳေရး
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အပိုင္း ၅.၆

ပဋိပကၡႏွင့္ လံုျခံဳေရး

ဤက႑တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ေနာက္ခံအေျခအေန
• တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ
• တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)
• ဓာတ္သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
• ပဋိပကၡ ဓာတ္သတၱဳမ်ား
• တရားမဝင္ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကန္႔ကြက္ဆႏၵျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ 

မူေဘာင္

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား
• ကုမၸဏီႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတို႔ၾကား ပဋိပကၡ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ
• သတၳဳတြင္းတည္ေနရာမ်ားအနီးရွိ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း၌ မလံုၿခံဳမႈ
• တရားဝင္ ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  တရားမဝင္ လက္လုပ္လက္စား  တူးေဖာ္ၾကသူတို႔ 

ၾကားပဋိပကၡ
• ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာလုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစီးဆင္းပံု
• လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေနာက္ခံအေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာ ဓာတ္သတၱဳၾကြယ္ဝမႈ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္  သဘာဝသယံဇာတအမ်ားစုသည္ 
မၾကာခဏ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သယံဇာတ 
မ်ားအား ထိေရာက္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမရွိလွ်င္ သဘာဝသယံဇာတၾကြယ္ဝမႈသည္ ပဋိပကၡမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစၿပီး 
ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ သတၱဳတြင္းက႑မ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းတစ္ခုခ်င္းစီတုိင္း၏ ေနရာမ်ားအားလံုးသည္ လံုျခံဳ 
စိတ္ခ်ရမႈမရွိပါ။ အႀကီးစားႏွင့္ တရားမဝင္ သတၳဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရာေဒသမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈအပါအဝင္ ဓာတ္ 
သတၱဳၾကြယ္ဝေသာနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားၾကား ပဋိပကၡ 
အသြင္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ(ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈ)မွာ မလံုၿခံဳမႈမ်ား ရွိေန 
ၾကသည္။ ႏိုင္ငံ၏အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္ တိုးတက္ပြင့္လင္းလာမႈမ်ားႏွင့္အ
တူေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတၱဳတြင္းမ်ား၏ ထိခိုက္မႈမ်ားကုိဆန္႔က်င္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ 
ကုိ ေလာင္စာေထာက္ပ့ံေပးေသာ  ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားကိုဆႏၵျပမႈမ်ား စသည္တို႔ကို ႏိုင္ငံအႏံွအျပားတြင္ ေလ့လာ 
ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၌ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းအား လူထုမွၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈကိုႏွိမ္နင္းရန္ ရဲအရာရွိမ်ားက အျဖဴေရာင္ေဖာ့စဖရတ္ (phosphorus) အသံုးျပဳျခင္ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ 
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ခုႏွစ္တြင္ ယင္းေနရာ၌ပင္အရပ္သားကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသူေဒၚခင္ဝင္းေသဆံုးခဲ့မႈတို႔426 ကဲ့သို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ပါဝင္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု လက္နက္ကိုင္ အတိုက္အခံ 
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အလယ္ပိုင္းေဒသ ဗမာႀကီးစိုးေသာအစိုးရတို႔အၾကား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ ပြားခဲ့ၾကသည္။427 
ျမန္မာ့စစ္တပ္သည္ ၎၏ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္စြာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အတိုက္အခံ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားအေပၚ ၎တို႔ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ေသာင္းက်န္းသူႏႈိင္နင္းေရးတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ိဳး
စံုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာဥပေဒတို႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေက်းရြာမ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကေသာအခါ အရပ္သားမ်ားအား အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစျခင္း 
(အထူးသျဖင့္ ေပၚတာဆြဲျခင္း)၊ အစားအစာႏွင့္အေထာက္အပ့ံမ်ား ေခ်ာဆြဲျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ 
ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အား အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု
အတိုက္အခံအဖြဲ႔မ်ားသည္ အစိုးရစစ္တပ္ေလာက္မဆိုးေသာ္လည္း ၎တို႔တြင္ အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားရွိခဲ့ 
ၾကသည္။428 တိုင္းရင္းသားတို႔၏နစ္နာမႈမ်ားမွာ ေဖာ္ျပပါ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ရသည့္အျပင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္မရွိျခင္းႏွင့္ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္သယံဇာတခြဲေဝမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းႏွင့္ဝိုင္းပယ္ခံရျခင္း၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ 
မရွိျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္မရျခင္း စသည္တို႔မွာ အဓိကျဖစ္သည္။ 

ပဋိပကၡႏွင့္ ဖယ္ထားခံရျခင္းမ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတၿပီးျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ 
ၿဖိဳးမႈကို အႀကီးအက်ယ္အဟန္႔အတားျဖစ္ခဲ့သည္။ သာဓကအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွလူဦးေရ၏ ၇၃%၊ ရခိုင္ျပည္ 
နယ္မွလူဦးေရ၏ ၄၄% (ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အခ်က္အလက္ျပန္လည္သံုးသပ္မႈက ၇၇.၉%) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ 
လူဦးေရ၏ ၃၃% တို႔သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္းေၾကာင္းေအာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းသည္ ၂၆% ျဖစ္သည္။(ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အခ်က္အလက္ျပန္လည္သံုးသပ္မႈက 
၃၇.၅% အျဖစ္တြက္ခ်က္ခဲ့သည္။)429

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၈) ဖြဲ႔အၾကားတြင္ 
NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ အျခားအဖြဲ႔ဆယ္ဖြဲ႔မ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျငင္းဆိုခဲၾကသည္။430 NCA သည္ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အပစ္ အခတ္ရပ္စဲမႈ ၁၅ ခုလံုးအား တေပါင္းတည္ျဖစ္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံေရး လမ္းျပေျမပံု တစ္ခုစတင္ရန္ႏွင့္ 
ၿငမိ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ၏္ ေနာကဆ္က္တြဲအဆင့္ျဖစ္ေသာ ႏိငုင္ံေရးစကားဝိငု္း အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မတွရ္န ္
တို႔အားရည္ရြယ္ပါသည္။ ၎က အရပ္ဖက္ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားပါဝင္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈမ်ားအား ပူးေပါင္းႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ရန္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည္။431 NCA 
လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ား၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားေသာ္လည္း 

426 ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ဖြင့္ထားျပီး၊ ၂ဝ၁၅။
427 အစိုးရႏွင့္ဗကပအၾကား လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
428 For a full discussion of the human rights situation in the counter-insurgency context, see reports from Amnesty International from 1988 

– 2008, Human Rights Watch and the OHCHR Reports of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar
429 ADB,  ႏုိင္ငံႏွင့္ၾကားျဖတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဗ်ဴဟာ။  ျမန္မာႏုိင္ငံ ၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၄၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ သံုးသပ္ျခင္း (အက်ဥ္းခ်ဳပ္) ၂ဝ၁၂ ျမန္မာတုိင္းမ္စ္ ၊ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိလာမႈသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေျပာင္းလဲေစသည္၊ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၂ဝ၁၄။
430 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္။
431 ႏုိင္ငံတကာ အတိဒုကၡကူညီေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးစကားဝိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိေရး။  ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 
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NCA ကို လက္မွတ္မထိုးသည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား လက္ရွိအခ်ိန္ထိတိုက္ခိုက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ အဖြဲ႔မ်ား 
အားလံုးအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဓိကအေလးထားစရာကိစၥႏွင့္စိတ္ဝင္စားမႈမွာ 
၎တို႔နယ္နိမိတ္အတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွ်တေသာ 
သေဘာတူညီမႈတစ္ခု လိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရသည္ ၎၏ ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံအရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 
ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ညီလာခံႏွစ္ခု က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ အေၾကာင္းအမိ်ဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနသည္။432 သို႔ေသာ္ ေနာက္ထပ္အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ မြန္ 
ႏင့္ွ လားဟူတုိ႔သည္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္တြင္ NCA ကုိ လက္မွတ္ထုိးခဲ၍့ အဖြ႔ဲ ေပါင္း ၁ဝ ဖြ႔ဲအထိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးျဖစ္သည္။433

NCA ၏ အပိုဒ္ခြဲ ၂၅(က) အရ သက္ဆိုင္ရာ (အတိအက်သတ္မွတ္မထားေသာ) အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း 
လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအပါအဝင္ ယင္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၏ အာဏာရိွေနသည့္ အကူးအေျပာင္းၾကားကာလတစ္ရပ္ကို အသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ 
ေသာအဖြဲ႔မ်ားသည္ အရပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၊တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 
မ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားထိိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရလာဒ္
မ်ားရရွိရန္ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၾကရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ 
ကတိကဝတ္ျပဳထားၾကသည္။ 

NCA သည္ သယံဇာတခြဲေဝမႈ သို႔မဟုတ္ သယံဇာတအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ မေဖာ္ျပဘဲ သက္ဆိုင္ 
ရာတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဒသမ်ားအတြင္းသာ အတိအက်ျဖစ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ၎ EAO တို႔သာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းျဖင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု 
ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ဤသည္မွာ EAO မ်ားအား ၎တို႔စစ္ေရးအရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္သာမက ၎တို႔ 
ဩဇာအာဏာရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမ်ားအားအက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ဩဇာ 
ေပးအပ္ျခင္းဟု နားလည္ႏိုင္သည္။ NCA ၏ အပိုဒ္ခြဲ ၂၅(ခ) အရ အပစ္ရပ္ေဒသအတြင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႀကီးမားေသာ စီမံကန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ရွိပါက ၎တို႔၏စီစဥ္မႈသည္ EITI ၏ စံႏႈန္း (Sic) 
ႏွင့္အညီ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အခ်ိန္တြင္ MRCB မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ၁ဝ ဖြဲ႔ေက်ာ္ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္ 
၏တပ္ဖြဲ႔မ်ားက သယံဇာတမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ EAO မ်ား၏  
ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားမွာ ေခတ္မွီ၍ နည္းစနစ္က်ေသာ နည္းဥပေဒ 
မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ႀကံဳသလိုေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ ေရာေႏွာေထြျပားလ်က္ရွိသည္။ 
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ EAO တို႔၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားထက္ ဘ႑ေရး 
အစီအမံမ်ားကိုသာ ပိုမိုအာရံုစိုက္သည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၂၄ တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့ 
သို႔ EAO မ်ားမွာ ၎တို႔၏ သဘာဝသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးက႑
မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာထည့္သြင္းထားသည့္ စနစ္က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

432 ပူပူေႏြးေႏြးျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ျငမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ကို ေႏွာက္ေႏွးေစပါသည္။ VOA ဇန္နဝါရီလ ၁ဝ ၂ဝ၁၈။
433 သံုးသပ္ခ်က္၊ မြန္ႏွင့္လားဟူအဖြဲ႕မ်ား NCA လက္မွတ္ထိုးေသာေၾကာင့္ၿငိမ္ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ အႏုိင္ရေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃၊ ၂ဝ၁၈ 
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္၂၄။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)၏ ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ 
လိုင္စင္မ်ားအတြက္  နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စဥ္းမ်ဥ္းမ်ား။ 434

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) တြင္ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္က်င့္သံုးသည့္ နည္းဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္း 
အခ်ိဳ႕ရွိသည္။407 ယင္းတို႔ တြင္ KNU မွ ခြင့္ျပဳေသာ သတၳဳတြင္းခြင့္ျပဳမိန္႔ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ တသီးပုဂၢလမ်ား 
ႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္သက္ေရာက္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားပါဝင္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္ 
အေရးက႑မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။

 ေရႊထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴး႐ံုးသို႔သတင္းပို႔ရမည္ျဖစ္၍ ခြင့္ျပဳ/သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမအတြင္းတြင္သာ ဓာတ္သတၳဳကို ထုတ္ယူ 
ရမည္။

 အျခားဓာတ္သတၱဳသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္အရာဝတၳဳမ်ားကို လုပ္ကြက္တြင္ေတြ႔ရွိပါက 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ KNU ၏ သတၱဳတြင္းဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ရမည္။

 ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ ခန္႔အပ္ထားေသာအလုပ္သမားအားလံုး၏ အမည္၊ အသက္၊ ႏိုင္ငံသား  
စိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ႏွင့္လိပ္စာမ်ားအား KNU ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးသို႔ တင္ျပရမည္။

 ျပင္းထန္ေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားပါက ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ KNU ၏ 
သတၳဳတြင္းဌာနသို႔ သတင္းပို႔ရမည္။ ေလ်ာ္ေၾကးအား KNU မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး 
နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုင္ေဆာင္သူမွေပးရမည္။

 သစ္ေတာေျမတြင္ရွိသည့္ သစ္ပင္မ်ားကိုခုတ္လွဲရမည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ KNU သစ္ေတာဌာနမွ ႀကိဳတင္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္အား ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုင္ေဆာင္ထားသူမွ ရယူထားရမည္။

 လုပ္ကြက္တြင္ ခုတ္လွဲထားေသာ မည္သည့္သစ္ပင္မ်ားကုိမဆို KNU သစ္ေတာဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူရမည္။

 ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ေနစဥ္အေတာအတြင္း လိုအပ္ေသာ ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္မ်ား၊ မီးေဘးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္မ်ားအား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ ကတိျပဳထားသည္မ်ားကုိ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရမည္။

 ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ KNU ၿမိဳ႕နယ္သတၳဳတြင္းေကာ္မတီကို အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ 
နည္းဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရမည္။

ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ား

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း (NGO) တစ္ခုျဖစ္သည့္ Global Witness ၏ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ ၂ဝ၁၄ 
ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းအတြက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံ တန္ဖိုးရွိခဲ့သည္ဟု 
ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။435 ဤအစီရင္ခံစာအရ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္လံုးအတြက္ GDP ၏ ထက္ဝက္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ယင္းေငြ
မ်ားသည္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ ထည့္ဝင္ရမည့္အစား လက္ရွိတြင္ ပဋိပကၡအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဖန္တီး 
ေနသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္) ၏ ဘ႑ာေငြမ်ားအတြက္ ျဖည့္တင္းေပးေနသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။

434 MCRB ၏ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္ ၂ဝ၁၆။
435 Global Witness၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အၾကီးမားဆံုး လွ်ိဳႈဝွက္ခ်က္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ ၂ဝ၁၅။
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ဤသုေတသနလုပ္ငန္းမွ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကိုသာ ပဋိပကၡႏွင့္အဂတိလိုက္စားမႈတို႔ႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဆက္စပ္ 
မႈကိုျပႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားသယံဇာတမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡအၾကား ဆက္သြယ္ခ်က္မွာမူ ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ ပမာဏ 
အတိအက်မသိရေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္မွ “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ၏ ထိန္း 
ခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ခဲမျဖဴအေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္ေနသည္။ ဤနယ္ေျမအတြက္ မည္သည့္လုပ္ငန္းလိုင္စင္မွ် 
ေနျပည္ေတာ္က ထုတ္ေပးထားသည္ မဟုတ္ပါ။ ဤနယ္ေျမမွထြက္ရွိေသာ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ရွိ 
ေသာ သတၱဳသန္႔စင္စက္႐ံုမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ပို႔ေဆာင္သည္ဟု ယူဆရသည္။436

စက္မႈကုန္ၾကမ္း ေရႊ၊ ခဲမျဖဴႏွင့္ အၿဖိဳက္နက္ကဲ့သို႔ေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သမား႐ိုးက် ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာလ်င္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ ပို၍နည္းပါးေသာ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ 
အားနည္းသည့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟုယူဆရသည္။ ထံုးေက်ာက္ကဲ့သုိ႔ေသာ တန္ဖိုးႏွင့္အေလးခ်ိန္အခ်ိဳး ပိုမိုျမင့္မား 
သည့္ သတၱဳမ်ားမွာ ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္ႏွင့္ ေမွာင္ခိုလုပ္ရန္မလြယ္ကူေပ။437 ထိုသို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရႊသတၱဳ႐ိုင္းဆင့္ 
တက္သန္႔စင္မႈအတြက္ ဆိုင္ရာႏိုဒ္တြင္ေပ်ာ္ဝင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ထံုးေက်ာက္ထုတ္ကုန္မ်ား (CaO) အသံုးျပဳမႈတြင္ 
ဓာတ္သတၱဳေခါင္းပံုျဖတ္မႈသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ဘ႑ေငြျဖည့္တင္းေပးေနေသာ 
ဝင္ေငြစီးေၾကာင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ေနဆဲဟု အဓိပၸာယ္ရ ေကာက္ယူႏိုင္သည္။ ထံုးေက်ာက္ထုတ္ယူမႈ က႑ 
သည္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေဒသမ်ားတြင္ ႀကီးထြားလာေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ယင္းမွာ ကရင္ႏွင့္မြန္ျပည္ 
နယ္မ်ားတြင္ျဖစ္၍ EAO မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ေလ့ရွိသည္။438

စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ UMEHL ႏွင့္ MEC တုိ႔သည္ ထံုးေက်ာက္/ဘိလပ္ ေျမလုပ္ငန္း၊ 
ခဲမျဖဴတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဤ SWIA တြင္မပါဝင္ေသာ အျခားသတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္မႈတြင္ 
လည္း တရားဝင္ပါဝင္ေနသည္။439

တရားမဝင္ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈ၊ က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
ဥပေဒမူေဘာင္

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒသည္ တရားဝင္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိဘဲ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိေသာ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားကို ပိုမိုၾကာျမင့္ 
ေသာေထာင္ဒဏ္၊ ပိုမိုႀကီးျမင့္ေသာေငြဒဏ္မ်ားျဖင့္  ပစ္ဒဏ္မ်ားႀကီးေလးပါသည္။ 

(အပိုင္း၂-ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္မႈကို ၾကည့္ရႈပါ) ထို႔အျပင္ သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ 
ေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသေရဖ်က္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈဥပေဒမ်ားသည္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေစေၾကာင္း 
သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ သတၱဳတြင္းတည္ရာတစ္ခုမကတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ Internaltional Commis-
sion of Jurists ၏ အဆိုအရ အသေရဖ်က္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တရားမမႈမဟုတ္ဘဲ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ဖမ္းဆီးမႈ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အျဖစ္အမႈရင္ဆိုင္ရျခင္းႏွွင့္ 
ေထာင္က်ေနသည့္ကာလတို႔၏အလားအလာသည္ လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ခ်က္အား ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္သတင္းဖလွ
ယ္ျခင္းတို႔အား ေျခာက္လွန္႔ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့တရားေရး၏ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အသေရဖ်က္မႈမ်ားကို သမာ 
သမတ္က်မႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ျဖင့္စစ္ေဆးရန္ ႐ုန္းကန္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ပိုမို ႀကီးထြား 

436 ဧရာဝတီ၊ ‘ဝ’ ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္ေရး အရွိန္က်လာသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈၊ ၂ဝ၁၆။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ခဲမျဖဴမ်ား ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ယူနန္ခဲမျဖဴသတၱဳကုမၸဏီ၏ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။

437 ကမၻာ့ကုလသမဂၢတကၠသိုလ္၊ အရင္းအျမစ္မ်ား တန္းတူညီစြာမေေဝမႈ၏ ပဋိပကၡက်ိန္စာ၊ ဧၿပီလ ၂ဝ၁၆။
438 ကရင္ရြာမ်ား ေတာင္မ်ားအကာအကြယ္ရရွိရန္ ဆုေတာင္း၊ ကရင္သတင္း ၂၉ မတ္လ ၂ဝ၁၆။
439 ျမန္မာတုိင္းမ္စ္ စစ္တပ္သည္ တယ္လီကြန္းက႑ ေရြ႕လ်ားေအာင္ျပဳလုပ္သည္။  ၃၁ ဇူလိႈင္လ ၂ဝ၁၃။
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ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၁၄၃ တြင္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အစုအေဝးျပဳလုပ္မႈ၊ ပုဒ္မ ၁၄၅ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ 
အစုအေဝးတြင္ လာေရာက္ပူးေပါင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပုဒ္မ ၁၄၇ တြင္ ဆူပူအံုၾကြမႈတို႔ ပါဝင္ 
သည္။ ျမန္မာရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ ယခင္က 
လည္း ဤကန္႔သတ္ခ်က္ကို လက္ပံေတာင္းေတာင္မွ တ႐ုတ္ပိုင္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို 
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသား ၇ဝ ဝန္းက်င္အား တရားစြဲဆိုရန္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။441

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွေတြ႔ရွိေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတို႔ျဖင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ေအာက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ကုမၸဏီႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ပဋိပကၡႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ 
အဖြဲ႕မ်ား။

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အသက္ရွင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ လံုၿခံဳခြင့္ အခြင့္အေရး၊ 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ 
ဖြဲ႔ပိုင္ခြင့္။ 

 ကုမၸဏီႏွင့္ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ပဋိပကၡ။ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ ေနရာအမ်ားစုတြင္ကုမၸဏီႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု 
မ်ားၾကား ပဋိပကၡမရွိေၾကာင္း လူထုမွေျပာၾကားၾကသည္။ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ေျမသိမ္းမႈ
မ်ားႏွင့္ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ေျမယာမဲ့မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ သတၳဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ 
ကုမၸဏီမ်ား၌ ေဒသခံလူထုအား အဆင့္နိမ့္သည့္ အေျခခံအလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ခန္႔ထားျခင္းစေသာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားကုိ မၾကာခဏၾကားသိရေသာ္လည္း အထက္ေဖာ္ျပပါကဲ့သို႔ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၾကားျပႆနာ 
မရွိပါဟု ေဒသခံမ်ားကေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းသည္ ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ 
ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖတို႔ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ဆက္ဆံေရးထားေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သတၱဳတြင္းအေျမာက္အျမားတြင္ (အထူးသျဖင့္အႀကီးစားသတၳဳတြင္း
မ်ားႏွင့္ အနီးတဝုိက္တြင္တည္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ား) ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ 
နီးကပ္လြန္းေသာ ဆက္ဆံေရးရွိသည္ဟုခံစားရေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ၎တို႔အေပၚ ကုမၸဏီမွ အခြင့္ေပး 
သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာျပၾကသည္။ ေက်းလက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း မၾကာခဏ 
ဆိုသလို ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားမွ ၎တို႔အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားရၾကသည္။ 
ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ရွိေသာ သတၳဳတူးေဖာ္ရ 
မည့္ေျမအားရယူရန္ EAO မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေနရာတစ္ခုတြင္ ရြာသားမ်ား၏ ေျပာျပ 
ခ်က္အရ ကုမၸဏီသည္ EAO မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိၿပီး ေဒသအေပၚကုိ ကုမၸဏီ၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိ 
ေၾကာင္းကုိ ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ အႀကီးစားသတၳဳသန္႔စင္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ေနရာတြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ 
စက္႐ံုေဆာက္လုပ္မည့္ေျမကုိ EAO တစ္ဖြဲ႕ထံမွ တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ေဒသခံလူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ရွင္း 
ျပခ်က္အရ ထုိသိမ္းယူခဲ့ေသာေျမမွာ ယခင္က စိုက္ပ်ိဳးေျမျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာဆိုၾကသည္။

440 ICJ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အသေရဖ်က္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈဥပေဒမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလ့လာတင္ျပခ်က္။ ၂၆ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စာမ်က္ႏွာ ၁။
441 RFA ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒအရ လက္ပံတန္းဆႏၵျပပြဲတြင္ ေက်ာင္းသား ၇ဝ ခန္႕ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတရားရံုးက တရားစြဲဆိုထားသည္။
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 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ရွိေနမႈ။ သြားေရာက္ 
ေလ့လာခဲ့ေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရာေနရာမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ EAOမ်ား၏ အျပည့္အဝ သို႔မဟုတ္ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္တည္ရွိ၍/ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ သတၱဳတူး 
ေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအသြင္ျဖင့္ တပ္အင္အား အမ်ားအျပားခ်ထားၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ဤသို႔စစ္တပ္မ်ား 
မ်က္ျမင္တည္ရွိေနမႈက လူထုအတြင္း အေၾကာင္းတရားကိုဖန္တီးသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနသည္ 
EAOတုိ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းသည့္အခါ အားေကာင္းသြားေသာေၾကာင့္  ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ားအေနျဖင့္လက္တုံ႔ 
ျပန္ျခင္းခံရမည္ကုိေၾကာက္သျဖင့္ သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ဟရန္တြန္႔ဆုတ္သြားေစသည္။ ဤ 
အခ်က္ကပင္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ တိုင္တန္းသည့္စနစ္မ်ား ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈ၊ ရပ္ရြာ 
အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ားအတြက္ အတားအဆီးမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာမႈတြင္ေတြ႔ရသည္။ ရြာသားမ်ားကုိ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း သာဓကအခ်ိဳ႕ 
သိရွိရသည္။ MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္မွ လုပ္ 
ကိုင္ေနေသာကုမၸဏီမ်ားကို ထည့္သြင္းေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ထုိသတၱဳလုပ္ငန္းအနီးအနားရွိ ေဒသခံမ်ားသည္ ထုိ 
ကဲ့သုိ႔ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့စစ္တပ္၏ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိ သိရွိထားသည့္အခါ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္ သို႔မဟုတ္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈကိုထုတ္ေဖာ္ရန္အတြက္ မေျပာဆိုႏိုင္ 
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအဖဲြ႕မ်ားေနထုိင္ေသာ ေနရာမ်ားရွိ လူထုမ်ားတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ 
စိတ္ပူပန္မႈမ်ားရွိသည္ကုိ အထူးသျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ 

 သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္သားမ်ားသည္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲ 
ခ်က္မ်ားကို တင္ျပျခင္းမျပဳႏို္င္ၾကပါ။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ တပ္စခန္းမ်ားခ်ထားေသာေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ EAO 
မ်ား လႈပ္ရွားေနေသာေဒသမ်ားတြင္ တပ္မ်ားႏွင့္ကုမၸဏီတို႔ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳမႈေနမႈမ်ား၊ တပ္မ်ားမွ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းတြင္လုပ္ကုိင္ေသာ 
တူးေဖာ္ေရးလုပ္သားမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္မ်ား 
ကို တင္ျပျခင္းမျပဳႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ကုမၸဏီဘက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွလည္း ၎တုိ႔အေနျဖင့္လည္း 
လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား၏ လက္တုံ႔ျပန္မည္ကိုေၾကာက္သျဖင့္  ေတာင္းဆိုမႈကို လိုက္ေလ်ာ့ရေၾကာင္း ေျပာၾက 
သည္။

 အမွတ္(၂) သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ကုမၸဏီမ်ား 
အား ရပ္ရြာအသိုက္အဝိုင္းမ်ားက ေၾကာက္လန္႔ၾကသည္။ ေဒသတစ္ခုတြင္ အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းႏွင့္ ဖက္စပ္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ရပ္ရြာလူထုအသုိက္အဝိုင္းတစ္ခုလံုး အသံုးျပဳေသာ ေရအရင္းအျမစ္ 
တစ္ခုအား ညစ္ညမ္းေစခဲ့သည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားက ၎တို႔အသုိင္းအဝိုင္းကို နာမက်န္းျဖစ္ေစေသာ ညစ္ 
ညမ္းမႈအတြက္ မေက်နပ္ခ်က္ကိုထုတ္ေဖာ္မည့္အစား အိုးအိမ္ကုိသာ စြန္႔ခြာ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလိုခဲ့ၾကသည္ဟု 
ဆိုပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရသည္မွာ အမွတ္(၂) သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းသည္ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ျမန္မာ့စစ္တပ္မွ 
စစ္သားမ်ားအား ငွားရမ္းအသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ၎သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းအား ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိုထုတ္ေဖာ္လွ်င္ အၾကမ္းဖက္ လက္တုန္႔ျပန္ခံ 
ရမည္ကို စိုးရြံ႕ၾကသည္။ ထုိေနရာတြင္ပင္ စစ္သားငါးေယာက္ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားက 
သတၱဳတြင္းႏွင့္သတၱဳဆင့္တက္သန္႔စင္သည့္ေနရာမ်ားအနီးတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ရြာသားမ်ားအားၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ 
ၾကသည္ဟု ၎တုိ႔အသိုက္အဝိုင္းမွ သိရွိရသည္။ အျခားသတၱဳတူးေဖာ္ရာေနရာတစ္ခုတြင္ လူ႔အသိုက္အဝန္းမွ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာသူ၊ လုပ္ငန္းကိုထိန္းခ်ဳပ္
သူမ်ားျဖစ္သည့္ အမွတ္(၂) သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ဖက္စပ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈကို လုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီတို႔အၾကားဆက္စပ္မႈကို နားမလည္ၾကေၾကာင္းေျပာဆိုပါသည္။ ဤ 
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ေဒသတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SOE) ႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ကန္ထ႐ုက္စာခ်ဳပ္ပါ ပတ္သက္မႈႏွင့္ တာဝန္ခြဲေဝမႈမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိၾက 
ေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SOE) ၏ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားအား ပိုမိုရွင္းလင္းေသာ အေသးစိတ္လိုအပ္ခ်က္ 
တစ္ခုကုိ ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာခ်က္မ်ားကုိ အႀကီးစား သတၳဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား 
ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ လူထုဆႏၵျပပြဲ 
က်င္းပရန္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားရသည္။ MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ သာဓက 
မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္လုိက္လွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့မႈမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မေပး 
ခဲ့ေသာ သာဓကမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီတစ္ခုေၾကာင့္ ပတ္ဝန္း 
က်င္ထိခိုက္မႈဒဏ္ခံစားရေသာ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းမွ လူဦးေရသံုးရာဝန္းက်င္ခန္႔ပါဝင္ေသာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲ 
တစ္ခုကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵျပစဥ္တြင္ ကုမၸဏီကုိယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိေနခဲ့ၾကကာ ဆႏၵျပ 
သူမ်ား အားေအာ္ဟစ္ႀကိမ္းေမာင္း၍ ဓာတ္ပံုမ်ားရိုက္ယူခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုမူ နားလည္ 
ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ဳိးေတာ့မျပဳလုပ္ၾကေပ။ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ားသံုးေသာက္ေရအေပၚ 
ဆိုးဝါးေသာထိခိုက္မႈမ်ားအား ကုစားေပးရန္ႏွင့္ သတၱဳတြင္းမွစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္တို႔ 
ပါဝင္သည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားမွေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား ကုမၸဏီမ်ားမွတုန္႔ျပန္မႈမရွိေၾကာင္း 
လူထုမွေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတၱဳတြင္းတည္ေနရာမ်ားအနီးမွ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း၏ မလံုၿခံဳမႈ

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရပိုင္ခြင့္။ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔ပိုင္ခြင့္၊ ႏွိပ္စက္မႈ၊ ရက္စက္မႈ၊ လူမဆန္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္း 
ေစေသာဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္ေဘးတို႔မွကင္းလြတ္ခြင့္။ 

 လူအမ်ားအတြက္ မလံုၿခံဳမႈျမင့္တက္လာေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ (အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ား 
အတြက္)ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း။ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ 
ျမင့္မားေနေသာ ေဒသအခ်ိဳ႕အား ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈတြင္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ သံုးစဲြမႈမ်ားေနေသာေနရာ၌ 
ေဒသခံမ်ားကပါ ပါဝင္၍ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ဳိးတြင္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူ အနည္းဆံုးဆယ္ 
ေယာက္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားပါဝင္ကာ ဖမ္းဆီးေပးမႈမ်ားတြင္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္သူ မ်ားကိုမဖမ္းဆီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မူးရစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားကိုသာ ဖမ္းစီးရ 
ေၾကာင္းသိရသည္။ လူထုမွဖမ္းဆီးၿပီး ဖမ္းဆီးခံရသူအား ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း 
ရြာတစ္ရြာတြင္ ေနထိုင္သူေလးေယာက္အား မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈအတြက္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္၊  တရားစြဲဆိုၿပီး 
ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေက်းရြာမွေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို အတိ 
အက် မေလ့လာႏိုင္ခဲ့ပါ။ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူႏွင့္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူ အေရအတြက္တိုးပြားလာေသာ 
ေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါကဲ့သို႔ေသာ လူထုမွဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာေၾကာင္း ရပ္ရြာအသိုင္း 
အဝိုင္းမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ယာဘ (မက္သမ္ဖတမင္း)ႏွင့္ဘိန္းျဖဴ(ဟီ႐ိုးအင္း) 
တို႔ကဲ့သို႔ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာေသာေၾကာင့္လည္း ဖမ္းဆီးရန္ပိုမိုခက္ခဲလာျခင္းျဖစ္ 
သည္။ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုတြင္ ရြာသူရြာသား ၃ဝ% မွာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူ 
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မ်ားဟုသိရွိရၿပီး မူးရစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈမွာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္အတူ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ရြာသားအမ်ားအျပားမွာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားျဖစ္
သည္။ ၎ေဒသတြင္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ေသေၾကာင္းႀကံစီမႈမ်ား ျဖစ္လာသည္ကုိလည္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။

 ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ရာဇဝတ္မႈသတင္းမ်ား နည္းပါးျခင္း။ ေရႊ႕   
ေျပာင္းသတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားစုၿပံဳမ်ားျပားလာျခင္းကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ ေဒသခံ 
မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ားရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၎မွာ အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္ ျမင့္တက္ 
လာမႈမရွိဟု သိရွိရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းတည္ရာမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေရာက္လာခ်ိန္မွစ၍ 
ခိုးမႈမ်ားျမင့္တက္လာေၾကာင္း ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းမွ ေျပာၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းတည္ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ သတၱဳ 
တြင္း အလုပ္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျမင့္တက္လာသည့္ ဝင္ေငြသည္ ကာရာအိုေကဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္လာ 
ျခင္း၊ အရက္ေရာင္းျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အပိုအသံုးအျဖဳန္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းကို 
ဦးတည္ေစသည္ဟု သိရွိရသည္။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းတည္ရာအနီးတြင္ အမ်ိဳးသားေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 
မ်ားျပားလာမႈေၾကာင္ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ား လံၿုခံဳမႈေလ်ာပ့ါးလာေၾကာင္းႏငွ္ ့မၾကာေသးခငက္ ေဒသခအံမ်ိဳးသမီးတစဥ္ီး 
အား ကုိယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။  ဤျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေရခပ္၊ 
ထင္းေခြရာတြင္ အုပ္စုဖြဲ႔သြားလာရေတာ့သည္။

တရားဝင္ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္တရားမဝင္လက္လုပ္လက္စားဓာတ္သတၱဳ
တူးေဖာ္သူမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရပိုင္ခြင့္။ လြတ္လပ္
စြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔ပိုင္ခြင့္။ ႏွိပ္စက္မႈ၊ ရက္စက္မႈ၊ လူမဆန္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္း ေစေသာဆက္ဆံမႈ 
သို႔မဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္ေဘးတို႔မွ ကင္းလြတ္ခြင့္။

 သတၱဳ႐ုိင္းမ်ားခိုးယူမႈသည္ သတၱဳတြင္းဝန္ထမ္းမ်ား။  ကေလးမ်ားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ား 
အတြက္ လံုၿခံဳေရးအႏၲရာယ္အလားအလာကိုျဖစ္ေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုမၸဏီ၏ သတၱဳ႐ုိင္းကုိ သန္႔စင္ရန္ 
ဆင့္တက္လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ေရမ်ားေပါသီစြာရသည့္ မုိးရာသီတြင္ ခဲမျဖဴ သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ပုိမုိထိေရာက္စြာ 
လုပ္ကုိင္လာႏုိင္ၾကပါသည္။  ဤမိုးရာသီအတြက္ စုေဆာင္းထားေသာ မ်ားျပားလွသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ 
အႀကီးစားသတၱဳတြင္းတည္ရာ အနီးအနားတြင္ ခဲမျဖဴသတၱဳမ်ားအား ခိုးယူမႈကို ျမင့္တက္ေစသည္ဟု MCRB 
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈက ညႊန္ျပသည္။ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာတစ္ 
ေယာက္က ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ မိုးရာသီတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲဌာနမွ ထပ္ေဆာင္းအကူအညီကို ေတာင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း 
ဆိုပါသည္။ အသက္ ၁၃ ႏွစ္၊ ၁၄ ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးမ်ားသည္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္း 
တည္ေနရာတြင္ ခဲမျဖဴသတၱဳ႐ုိင္းမ်ားခိုးယူရန္ ဝင္ေရာက္ျခင္းမ်ားရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ သတၱဳတြင္းတစ္ခုတြင္ 
သတၱဳလုပ္ငန္းထုတ္လုပ္မႈကုိ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးရသည့္ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းမွ ကုမၸဏီ၏ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္း 
မ်ားအား အသက္မျပည့္ေသးသည္ ကေလးမ်ားဝင္ေရာက္ခိုးယူပါက ၎တို႔အား ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ တိုင္ၾကားျခင္း 
မျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မူဝါဒတစ္ခုကို 
ခ်မွတ္ခဲ့သည္ ၎မွာ ထုိကဲ့သုိ႔ခိုးယူရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမ်ဳိး ေနာက္ေနာင္တြင္မျပဳလုပ္ပါဟု ခံဝန္ကတိလက္မွတ္
ထိုးေစျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခံဝန္ထိုးၿပီးကေလးမ်ား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံျပဳလုပ္လွ်င္ ရဲအားတိုင္ၾကား 
လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမွ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းတည္ေနရာအတြင္း ခဲမျဖဴ
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္အခြင့္ရေသာ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူတစ္ေယာက္မွာ သေဘာတူညီထား 
သည့္ေနရာ၏ ျပင္ပတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည္ကုိေတြ႔ရသျဖင့္ ဧရိယာေက်ာ္ၿပီး ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္မႈျဖင့္
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အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရစဥ္ ထုိလက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္သူမွာ ရဲမ်ား၏ 
ႀကိမ္းေမာင္းမႈႏွင့္ေျခာက္လွန္႔မႈကို ခံခဲ့ရသည္ဟုဆိုပါသည္။ ၎၏အဆိုအရ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီသည္ ခ႐ိုင္ 
တရားသူႀကီးအေပၚတြင္ ပစ္ဒဏ္တိုးျမႇင့္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့၍ ၎သတၱဳတြင္းလုပ္သားအား ကုမၸဏီ၏ လုပ္ကြက္ 
ဧရိယာအတြင္း တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အျခားလက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူတို႔၏ အမည္မ်ားကို 
လည္းေဖာ္ထုတ္ရန္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈက ေရႊတူးေဖာ္ရာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားဖမ္းဆီးခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ သတၱဳတြင္းတစ္ခုတြင္ အသက္ ၁၃ႏွစ္ 
၁၄ႏွစ္အရြယ္ ေယာက်္းေလးႏွစ္ေယာက္သည္ ေရႊပါဝင္ေနေသးသည့္ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားခိုးယူရန္ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ကြက္ထဲသို႔ ခုိးဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ကေလးမ်ားအား သတၱဳတြင္းလံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ဲၾကသည္။ 
၎လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဒသခံလူဆိုးဂိုဏ္သားမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္အလုပ္ခန္႔ထားသည္ဟု လူ႔အသိုက္ 
အဝန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားမွ သိရသည္။ ကေလးမ်ားအား ရဲစခန္းသို႔ပို႔ခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရေတာ့သည္။ 
ထိုကေလးမ်ားအား ခိုးမႈျဖင့္တရားစြဲဆို၍ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ ႏွင့္ ၆လ အသီးသီးက်ခံေစခဲ့သည္။

 လက္လုပ္လက္စားဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအား ႐ုတ္တရက္ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္း။ တရားမဝင္ လက္လုပ္
လက္စားဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ား အမ်ားအျပားရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာနသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းအပါအဝင္ အျခားအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ တရား 
မဝင္ လက္လုပ္လက္စားသတၳဳတူးေဖာ္သူမ်ားအား ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အမွတ္(၂) 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ ေဒသ႐ံုးတစ္႐ံုးတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတူးေဖာ္ 
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကသူမ်ား၏အဆိုအရ အဆုိပါဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားသည္ 
ထိခိုက္လြယ္သည့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳ တူးေဖာ္သည့္အုပ္စုမ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီးရန္ထိေရာက္မႈ ရွိခဲ့ၿပီး၊ 
တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခ်ိန္တြင္ မေတြ႕ခဲ့ရပါ။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရ 
ျခင္းမွာ ပို၍အရွိန္အဝါႀကီးေသာ သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအား အာဏာပုိင္မ်ားကႀကိဳတင္ သတင္းေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
ဟု ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက မွတ္ယူၾကသည္။ ဆင္းရဲေသာလက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားထံမွ ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ားကို သိမ္းဆည္းလိမ့္မည္ျဖစ္၍ အေသးစားတရားမဝင္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေျမတူးစက္မ်ားကို သိမ္းဆည္း 
ေကာင္း သိမ္းဆည္းႏုိင္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ အဆက္ 
အသြယ္မ်ားရွိေသာ သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ား၏ စက္ယႏၲယားမ်ားကုိမူ သိမ္းဆည္းျခင္း ဒဏ္ေငြတပ္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
အားျဖင့္ သတၱဳတြင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိထားသည့္ သတၱဳတြင္းမ်ားကုိသာ 
စစ္ေဆးျခင္းမ်ားရွိၿပီး၊ အလြတ္သေဘာ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမ်ဳိးမ်ား မဟုတ္ပါ။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ သတၱဳ 
တြင္းဦးစီးဌာနက ခန္႔အပ္ေသာစစ္ေဆးမႈသည္ စစ္ေဆးရမည့္သတၱဳတြင္းအား ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိထားေသာသတၱဳ 
တြင္းမ်ားစာရင္းမွ ေရြးခ်ယ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သတၱဳတြင္းက႑ရွိ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမး 
ျမန္းမႈမ်ားအရ ခြင့္ျပဳထားေသာသတၱဳတြင္းမ်ားကို စစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ရန္ သြားလာစဥ္အတြင္း သတၱဳတြင္း 
ဦးစီးဌာန၏ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိဟု သိရွိၿပီးေသာ သတၱဳတြင္းေပါင္းမ်ားစြာကုိသိလ်က္ျဖင့္ အေရး 
ယူမႈမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴရူၿပီး ျဖတ္သန္းသြားေနၾကပါသည္။ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ အႀကီးစားသတၱဳလုပ္ငန္း 
တစ္ခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္း၏ ထုတ္လုပ္မႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔သည္ လစဥ္လတိုင္း 
လာဘ္ေငြရယူေနသည္ဟု တင္ျပၾကသည္။ MCRB မွ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ား သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ား ရာဂဏန္းအထိရွိေသာ္လည္း ရဲတပ္သားအင္အားမွာ 
၃ ေယာက္သာရွိသည္။ တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိသည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ 
၎ႏွင့္အလားတူ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားစြာရွိသည္ကုိ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရ 
သည္။ တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ EAO မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မရွိသည့္ 
တုိင္ေအာင္ တရားမဝင္ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈက႑မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
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မ်ားကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္္ၿပီး  အေရးႀကီးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ကို ေဖာ္ညႊန္းျပ 
လ်က္ရွိပါသည္။

တရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အသက္ရွင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ 
လံုၿခံဳခြင့္ အခြင့္အေရး၊ 

 အမ်ားျပည္သူအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အၿမဲတမ္းခန္႔ထားရန္ မေရရာျခင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ရန္မရွိျခင္းသည္ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡအလြန္ေဒသမ်ား၏ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ MCRB ၏ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေသာ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံခဲ့ရ 
ေသာေဒသမ်ား၏ ေက်းရြာမ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎ေက်းရြာမ်ားသည္ EAO ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ 
တည္ေနရာမ်ားတြင္ရွိသျဖင့္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားဝင္ေရာက္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီၿပီးသည့္တိုင္ ျပည္ထဲ 
ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္တမ္းဝင္ေနရာအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေသးေခ်။ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ျပန္တမ္းဝင္ေက်းရြာမ်ားကိုသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေထာက္ပ့ံေပးေလ့ရွိသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
မူလတန္းပညာေရး တို႔မရရွိျခင္းမွာ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းအတြက္ အဓိကအေလးထားဂ႐ုျပဳစရာမ်ား၏ သာဓက 
မ်ားျဖစ္သည္။ အဆုိပါကဲ့သုိ႔ိ႔ေသာေက်းရြာႏွစ္ရြာတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္သူ 
အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုစလံုးတြင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမရွိ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ေငြေၾကးျဖင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း 
မ်ားကို စီစဥ္တည္ေထာင္ၾကရသည္။

 အနည္းဆံုး ေဒသသံုးခုတြင္ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ႏွင့္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာက္ခံေသာ 
တရားမဝင္အခြန္အခမ်ား။ ဤေနရာမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ 
အသုိင္းအဝုိင္းတို႔အၾကား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈမ်ားမရွိေပ။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တရားမဝင္ေသာ 
ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထား၍ တရားမဝင္အခြန္အခမ်ားကို လုပ္ငန္း၏အရြယ္အစား၊ အက်ိဳး 
အျမတ္ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ၊ ေျမတူးစက္မ်ားႏွင့္ အျခားယႏၲယားမ်ားအသံုးျပဳမႈတို႔အေပၚလိုက္၍ေပး
ရသည္။ ထုိျပည္နယ္မ်ားထဲမွာ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားမွာ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းအတြက္ အခြန္ 
ေပးရ၍ ေက်းရြာသားမ်ားမွာ ၎တို႔၏အိမ္ႏွင့္ကား သို႔မဟုတ္ ဆိုင္ကယ္ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ အခြန္ေပးၾကရပါ 
သည္။ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ EAO မ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား နည္းစနစ္တက် မဟုတ္ဘဲ ေငြ 
ေတာင္းခံၾကသည္။ အဖိုးအခမ်ားႏွင့္ ေငြေတာင္းခံပံုမ်ားမွာ ႏွစ္အလိုက္ေျပာင္းလဲမႈရွိၾကပါသည္။

 EAO မ်ားမွ ၎တို႔၏ နယ္ေျမမ်ားရွိ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ 
EAO မ်ားသည္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား စနစ္က်နေသာနည္းလမ္းျဖင့္ စီမံခန႔္ခြဲ 
ၾကသည္ (ေလးေထာင့္ဇယား ၂၄)။ သို႔ေသာ္ အျခားေဒသမ်ားတြင္မူ ထိုသို႔ဟုတ္ဟန္မတူပါ။ EAO တစ္ဖြဲ႔ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းတစ္ခုတြင္ ေဒသ၏ရြာသူရြာသားမ်ားက EAO မ်ားအေနျဖင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ အဖြဲ႔ခြဲတစ္ဖြဲ႔တည္ေထာင္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ရြာသူရြာသား 
မ်ား စဥ္းစားသည့္ပံုစံမွာ ေဒသတြင္းသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား EAO မွ အခြန္ေကာက္ခံပါက ၎အခြန္ 
အခ၏တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကုိ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆိုးဝါးသည့္ 
ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ျပန္လည္အသံုးျပဳသင့္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ EAO ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈရွိေသာ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ သတၱဳတြင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားအား 
စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္းမ်ဳိးမရွိပါ။ အျခားျပည္နယ္တြင္ EAO မ်ားခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ကြက္မ်ား၏ အရြယ္အစားကုိ 
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အေျခခံကာ သတၱဳတြင္းအခြန္တြက္ခ်က္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား မထုတ္ေပးခင္ ႀကိဳတင္ 
စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲမႈ သို႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္မႈမ်ိဳးရွိ ဟန္မတူပါ။ တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ 
ကြက္တစ္္ခုတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေနလွ်င္္ EAO အေနျဖင့္ ၎တို႔အား ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏိုင္ကာ ၎တို႔လုပ္ငန္း 
အတြက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

 အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအျပင္ဖက္တြင္ရွိသည့္  သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္း ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား သတိ 
မျပဳမိသည့္ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ား။ EAO မ်ား  လွႈပ္ရွားေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တရားဝင္သည္ျဖစ္ေစ မဝင္သည္ျဖစ္ေစ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အာဏာ (De facto) ျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း အာဏာ 
တည္ေစရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း  ေျပာဆိုပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ EAO မ်ားအတြက္ 
အေရးပါေသာ ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုျဖစ္ကာ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ား အား အက်င့္ပ်က္ခ်စားေစသည့္ အေၾကာင္း 
တစ္ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ နယ္စပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ပင္ 
ေအာက္ေျခမွျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွာ တရားမဝင္လာဒ္ေငြမ်ားရရွ္ိၾက၍ EAO မ်ားအေနျဖင့္ 
လည္း ထုိကဲ့သုိ႔အခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကိုခ်ဳပ္ကိုင္ၾကသည္။

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ မတရား ဖမ္းဆီးမႈမွ ကင္းေဝးခြင့္၊ ညႇင္းပမ္းႏွိက္စက္မႈ၊ ရက္စက္မႈ၊ 
လူမဆန္မႈႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစေသာဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈတို႔မွကင္းေဝးခြင့္။ တရားမွ်တ၍ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ခြင္အေျခအေနရရွိခြင့္။

 မတရားဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းမႈ။ MCRB လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ သတၱဳတူး 
ေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအား အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ အတူေထာင္ခ်ျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာတရားစြဲဆိုမႈမ်ား အပါ 
အဝင္ တစ္ဖက္သတ္ဆံုးျဖတ္ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းမႈျဖစ္ရပ္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ တရား 
စီရင္ေရးပိုင္းတြင္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခြင့္ကို ကန္႔သတ္သည့္ ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ားအား လံုၿခံဳေရး 
အရာရွိမ်ားက အတင္းအၾကပ္ျပဳၾကသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
မ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားဆံုးရႈံးၾကသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ အေၾကာင္းေရးသားေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ 
စြဲဆိုခံရသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ေျမသိမ္းမႈမ်ားကို ေစာဒကတက္သူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားလည္း 
ရွိသည္။

 အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လံုၿခံဳေရးယူရန္ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ 
စစ္တပ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို အားကိုးအားထားျပဳေနၾကသည္။ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားရွိ လံုၿခံဳေရးဝန္
ထမ္းမ်ားေနရာမ်ားတြင္ အၿငိမ္းစားႏွင့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ စစ္ဘက္အမႈထမ္းမ်ား၊ ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ တိုင္း
ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း (EAO) မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ေနေလ့ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္ 
နယ္ေျမမ်ား၏ အတြင္းႏွင့္အျပင္ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ လံုျခံဳေရးခ်ထားမႈရွိသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး 
EAO မ်ားရွိေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ၎လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား အကို အၿမဲတမ္းခ်ထားေပးေလ့ မရွိပါ။ စစ္တပ္ 
အတြက္ ယခင္က စက္ဖက္ဆုိင္ရာလံုျခံဳေရးတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သူတစ္ဦးအား ကုမၸဏီတစ္ခုမွ အလုပ္ခန္႔ထားခဲ့ 
သည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနဆဲ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ပုဂၢလိကတာဝန္အတြက္ 
အလုပ္ခန္႔အပ္ပါက ၎တို႔၏ သမာသမတ္က်မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္၍ အဂတိလိုက္စားမႈကုိ ျဖစ္လာ 
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ႏုိ္င္ေစပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ လံုျခံဳေရးတာဝန္အား တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္က လုပ္ေဆာင္ပါက တစ္ဆင့္ခံ 
ကန္ထ႐ိုက္မွာ ျမန္မာ့စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ 
အစည္းတစ္ခုခုပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိက လံုျခံဳေရးကုမၸဏီမ်ားရွိေသာ္လည္း သြားေရာက္ေလ့လာ 
ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတည္ရွိရာေနရာတိုင္းတြင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမွ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား မေတြ႔ရေပ။

 ကုမၸဏီမ်ားမွလုံျခံဳေရးလုပ္ငန္းအား စီစဥ္ထားရွိမႈႏွင့္ ပညာရွင္ဆန္စြာလုုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အကန္႔အသတ္ 
ရွိမႈ။ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတည္ရွိရာေနရာမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းအမ်ားစုကုိ ေဒသခံလူထု 
ထဲမွေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းတည္ရွိရာ ေနရာအားလံုးလိုလိုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လံုျခံဳေရး 
ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားျခင္း မရွိပါ။ လုပ္ငန္းတည္ရွိရာ ေနရာတိုင္းတြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ 
ေသာစီမံခန္႔ခဲြမႈ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိပါ။ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား အရက္ 
ေသစာ ေသာက္စားထားသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ပညာရွင္ဆန္စြာလုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕ 
တစ္ခုကဲ့သုိ႔ (professional group) လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အလုပ္အေျခအေန၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အက်ိဳး 
အျမတ္မ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္မ်ားမွာ မရွိသေလာက္နီးပါျဖစ္သည္ကုိ လုပ္ငန္းခြင္တည္ရွိရာ ေနရာတုိင္းလိုလို 
တြင္ ေတြ႔ရသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးလံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား မေတြ႔ရပါ။

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၂၅။  ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းနွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ပဋိပကၡအတြက္ 
ႏို္င္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္  ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား။ 

ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား

 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 

 International Code of Conduct for Private Security Service Providers 
 The Voluntary Principles on Security and Human Rights 
 UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
 UN International Bill of Human Rights and Core Human Rights Instruments 
 World Gold Council Conflict-Free Gold Standard

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
 Communities and Small-Scale Mining, World Bank, CommDev (2009), Mining Together: Large-

Scale Mining meets Artisanal Mining (Guide for Action) 
 IHRB, From Red to Green Flags: The Corporate Responsibility to Respect Human Rights in 

High-Risk Countries. 
 International Alert, Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for Extractive Industries. 
 OECD, Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affect-

ed and High-Risk Areas. 
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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.geneva-academy.ch/docs/publications/briefing4_web_final.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/files/voluntary_principles_english.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://www.gold.org/sites/default/files/documents/Conflict_Free_Gold_Standard_English.pdf
https://www.commdev.org/mining-together-large-scale-mining-meets-artisanal-mining/
https://www.commdev.org/mining-together-large-scale-mining-meets-artisanal-mining/
http://www.ihrb.org/pdf/from_red_to_green_flags/complete_report.pdf
http://www.ihrb.org/pdf/from_red_to_green_flags/complete_report.pdf
http://www.international-alert.org/sites/default/files/Economy_2005_CSBPGuidanceForExtractives_All_EN_v2013.pdf
https://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf
https://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf


 OECD, Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones. 
 ICMM, ICRC, IFC and IPIECA, The Voluntary Principles on Security and Human Rights Imple-

mentation Guidance Tools. 
 UN Global Compact, Business for Peace. 
 UN Global Compact, Guidance on Responsible Business in Conflict-Affected and High-Risk 

Areas: A Resource for Companies and Investors.
 UNDP, Women and Natural Resources 
 World Vision Canada, Preventing Conflict in Exploration: A Toolkit for Explorers and Develop-

ers. 
 Geneva Center for Democratic Control of Armed Forces and the International Committee of 

the Red Cross, Addressing. 
 IFC Good Practice Handbook (2017): Use of Security Forces: Assessing and Managing Risks 

and Impacts, Guidance for the Private Sector in Emerging Markets

ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား
 ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လူစုလူေဝးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ (Crowd 

Management Training of Myanmar Police Force programme)။ ဤအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ေလးစားမႈႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေစရန္ စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 ICMM ၏ ကုမၸဏီ-ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းအၾကား ပဋိပကၡအေပၚ ေလ့လာမႈ (Research on Company-Com-
munity Conflict)။ ကုမၸဏီမ်ားႏွွင့္ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းအၾကား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အလား 
အလာကို ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အသိပညာရယူရန္ ICMM သည္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ႏွင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ 
အၾကား ကုမၸဏီ-ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းအၾကား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အဓိကထား၍ 
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ICMM ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ပြားရန္အလားအလာျမင့္မားေသာ တိုင္းျပည္ 
မ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္အခါ လံုျခံဳေရးဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာျခင္းဆုိင္ရာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား (The Challenges of Security Provision and Respecting Human Rights when Mining 
in Conflict or High Risk Countries)။  ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏အသံဖိုင္ကို အင္တာနက္တြင္ရရွိႏိုင္သည္။

 UN Global Compact ၏ Responsible Business Advancing Peace: Examples from Companies, 
Investors and Global Compact Local Networks။ ဤမွတ္တမ္းတြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ထိခိုက္၍ အႏၲရာယ္ 
အလားအလာ ျမင့္မားေနေသာေဒသမ်ားမွ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို 
ကုမၸဏီမ်ား၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ UN Global Compact Local Networks မ်ားက မည္သို႔အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း 
ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။

 Geneva Center for Democratic Control of Armed Forces ႏွင့္ the International Committee of the 
Red Cross တို႔၏ Knowledge Hub သည္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ဆုိင္ရာ အေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပံ့ပိုးရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လက္ 
ေတြ႕က်ေသာနည္းလမ္းမ်ား စုစည္းထားသည့္ အခမဲ့ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္။
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https://www.oecd.org/daf/inv/corporateresponsibility/36885821.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/files/VPs_IGT_Final_13-09-11.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/files/VPs_IGT_Final_13-09-11.pdf
https://www.unglobalcompact.org/library/381
https://www.unglobalcompact.org/library/281
https://www.unglobalcompact.org/library/281
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%2520prevention/WomenNaturalResourcesPBreport2013.pdf
http://www.pdac.ca/docs/default-source/e3-plus---common/2012-news-toolkit-english.pdf%3Fsfvrsn%3D6
http://www.pdac.ca/docs/default-source/e3-plus---common/2012-news-toolkit-english.pdf%3Fsfvrsn%3D6
http://
http://
http://eeas.europa.eu/delegations/myanmar/press_corner/all_news/news/2014/20140220_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/myanmar/press_corner/all_news/news/2014/20140220_en.htm
http://www.icmm.com/en-gb/publications/research-on-company-community-conflict
http://www.icmm.com/en-gb/publications/research-on-company-community-conflict
http://www.ids.ac.uk/events/mining-in-conflict-or-high-risk-countries-the-challenges-of-security-provision-and-respecting-human-rights
http://www.ids.ac.uk/events/mining-in-conflict-or-high-risk-countries-the-challenges-of-security-provision-and-respecting-human-rights
https://www.unglobalcompact.org/library/491
https://www.unglobalcompact.org/library/491
http://www.securityhumanrightshub.org/

