
ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ား

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
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အပိုင္း (၅.၇)

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဤက႑တြင္ ေအာက္ပါတို ့ပါဝင္ပါသည္။

(က)  အမ်ဳိးသားအဆင့္ေနာက္ခံအေျခအေန      
• ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမူေဘာင္

(ခ)  ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား
• ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား
• ေလထုညစ္ညမ္းမႈ
• ေရ ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
• ေျမ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္း
• အသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ
• သစ္ေတာရင္းျမစ္မ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း
• လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ေနာက္ခံအေျခအေန

အမ်ိဳးသားအဆင့္၌ အေရးႀကီးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ ေရမလံုေလာက္မႈ 
ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳပ်က္စီးျခင္း ေျမဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္း၊စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သစ္ေတာရင္းျမစ္မ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ 
စီးျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ အနီးတစ္ဝိုက္ 
အား MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားက မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားထင္ဟပ္ေနသည္။

ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမူေဘာင္

တည္ဆဲ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ မူေဘာင္ကုိ အခန္း(၃) တြင္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပ  
ထားသည္။ ဓာတ္သတၱဴတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ယင္းမူေဘာင္မွာ ခက္ခဲရႈတ္ေထြးၿပီး အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ား ထပ္ေန 
ကာ လစ္ဟာမႈမ်ားလည္း ရွိေနေလသည္။ EIA ႏွင့္ EMP ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို စတင္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၂ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ အပိုဒ္ ၇၊ အမ်ိဳးသား ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ ECL အရခ်မွတ္ထားေသာ အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အစဥ္အလာအရ တစ္သီးတစ္ျခားစီ 
ရွိခဲ့ေသာဥပေဒမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ 
ဥပေဒမ်ားမွ အဆုိပါမူေဘာင္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ အခန္း(၃)တြင္ မပါဝင္ေသာ ထပ္ေဆာင္းဥပေဒမ်ား၏ အေသးစိတ္ 
ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆက္စပ္သည့္ဥပေဒမ်ား အျပည့္အစံုပါဝင္ေသာ စာရင္းတစ္ခုကုိ Online Ap-
pendix တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ MCRB မွ SWIA ျဖည့္စြက္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းက႑ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္စုကုိ ၂ဝ၁၈ ႏွစ္တြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္ပါသည္။
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စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

၂ဝ၁၂ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (အပိုဒ္ ၁၃(ဂ)) က အမ်ိဳးသား ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနအား ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြျခင္း၊    
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္သန္႔စင္ျခင္းတို႔မွ ထုတ္လႊတ္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစြန္႔ပစ္မႈကို အျပည့္အဝေစာင့္ၾကပ္ စစ္ေဆးျခင္း 
တာဝန္ေပးအပ္ထားပါသည္။ ယင္းဥပေဒအရ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ 
႐ႈျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္တိုက္ဖ်က္ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္သံုးတိုင္းတာေရး
ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ကာ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းေစေသာပစၥည္းမ်ားအား ၂ဝ၁၅ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္ (အပိုဒ္ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅) ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စြန္႔ပစ္ရန္ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၏ သန္႔စင္မႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း သိမ္း 
ဆည္းရန္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ အျခားစက္ကိရိယာမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေမာင္းႏွင္အသံုးျပဳႏိုင္ေစျခင္း၊ ညစ္ 
ညမ္းမႈအဆင့္မ်ား ညႊန္ျပျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အဆင့္မ်ားပံုမွန္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ 
ျပန္ျခင္းႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔တြင္မျဖစ္ႏိုင္ပါက ပတ္ဝန္း 
က်င္အားမထိခိုက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားအား စြန္႔ပစ္ထားရွိရာေနရာမ်ား ဖန္တီးလ်က္ 
စြန္႔ပစ္ရမည္။ သို႔ေသာ္ ၎နည္းလမ္းမ်ားအား တိတိက်က် အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမထားေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
အရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ႏႈိင္းစာလ်င္ မတင္းၾကပ္ဟု နားလည္ႏိုင္သည္။

ျပဒါးႏွင့္ဆုိင္ယာႏိုဒ္အပါအဝင္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား

၁၉၁၉ အဆိပ္မ်ား အက္ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု၏သမၼတက သတ္မွတ္ထားသည့္ မည္သည့္အဆိပ္မ်ိဳးကိုမဆို 
လက္ဝယ္ထားရွိမႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ခြင့္အာဏာကို ခြင့္ျပဳထားသည္။442 ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (အပိုဒ္ ၃ဝ) အရ ဝန္ႀကီးဌာနက တားျမစ္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိခိုက္ 
ေစႏိုင္သည့္ ပစၥည္းတစ္ခုခုအား ျပည္တြင္းသို႔တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ 
သယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဒါး 
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Minamata Convention ကို လက္မွတ္မထိုးရေသးေပ။ လက္ရွိကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
မည္သည့္ကုမၸဏီမွ် အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိုင္ယာႏိုဒ္စီမံခန္႔ခြဲမႈက်င့္ဝတ္ (ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၂၆) ၏ အစိ္တ္ 
အပိုင္းတစ္ရပ္ မဟုတ္ၾကပါ။

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၂၆။ ျပဒါး၊ ဆိုင္ယာႏိုဒ္တို႔ႏွွင့္ပတ္သက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား

Minamata ကြန္ဗန္းရွင္း

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢပတ္ဝန္းက်င္အစီအစဥ္ (UNEP) ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပဒါးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Mina-
mata ကြန္ဗန္းရွင္းကိုခ်မွတ္ခဲ့ကာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ဝင္ခဲ့သည္။ ဥပေဒအရ 
တာဝန္ခံေစေသာျပဌာန္းခ်က္သည္ လူသားေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပဒါးထုတ္လႊတ္မႈေၾကာင့္ 
(ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ား)ကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ 
မ်ားျဖစ္လာၾကျခင္းျဖင့္ အစိုးရမ်ားသည္ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားဓာတ္သတၱဳ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား 
က အသံုးျပဳေသာ ျပဒါးပမာဏကုိေလ်ာ့ခ်ရန္အလို႔ငွာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ရန္ သေဘာတူညီၾက၍ ျပဒါး 
အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးမႈတို႔ကို ျဖစ္ 
ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။လက္ရွိတြင္ ကြန္ဗန္းရွင္းအား ၁၂၈ ႏိုင္ငံမွ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး
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၇၄ ႏုိင္ငံမွာ အတျပည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမူ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသးေပ။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိုင္ယာႏိုဒ္စီမံခန္႔ခြဲမႈက်င့္ဝတ္                                                           

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိုင္ယာႏိုဒ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ က်င့္ဝတ္သည္အထူးသျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း 
တြင္ဆိုင္ယာႏိုဒ္အသံုးျပဳႏွင့္ပတ္သက္သည္။ ဤက်င့္ဝတ္ကို Multi-Stakeholder Sterring Committee မွ  
UNEP ႏွင့္ ယခင္ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္စီတို႔ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ေရႊ
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ဆႏၵအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ က်င့္ဝတ္ကိုလိုက္နာသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
ဆိုင္ယာႏိုဒ္အသံုးျပဳမႈတြင္ ၎၏မူမ်ားႏွင့္စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ကတိကဝတ္ျပဳၾက၍ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳကာ ၎၏အမွတ္တံဆိပ္သေကၤတအား တရားဝင္အသံုးျပဳခြင့္ေပး 
သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနၾကေသာ မည္သည့္ကုမၸဏီိမွ် ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ 
အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္ၾကပါ။

ယမ္းဘီလူးႏွင့္ေဖာက္ခြဲမႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယမ္းေဖာက္ခြဲမႈကို အိႏိၵယအက္ဥပေဒ၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ၁၉ဝ၈ ခုႏွစ္ 
ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒျဖင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ၿပီး ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္၎ အဆိုျပဳထားေသာ သတၱဳတူးတြင္းနည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒအပိုဒ္ ၁၈၁ (၎ႏွင့္လံုးဝ နီးပါးထပ္တူက် 
သည့္ ယခင္ ၁၉၉၆ နည္းဥပေဒမ်ား၏ အပိုဒ္ ၁ဝ၅)ႏွင့္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး 
ဌာန (MOD) က သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ယမ္းမႈန္႔မ်ားသိုေလွာင္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္သည္။ 
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SOE) တစ္ခုခုမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔စာရြက္မပါရွိလ်င္ သတၱဳ 
တြင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းတြင္ ယမ္းဘီလူးအသံုးျပဳမႈကို ခြင့္မျပဳပါ။ အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းမွ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ခြင့္ျပဳအခ်က္အတြက္ေပးရပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ အတည္ျပဳလ်င္ 
အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ အနီးအနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ သိုေလွာင္ေရးဌာနမွ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား 
ဝယ္ယူႏိုင္ခြင့္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔တစ္ေစာင္အား ကုမၸဏီသို႔ ထုတ္ျပန္ေပးရသည္။ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားအား 
တပ္မေတာ္မွသတၱဳတြင္းရွိ ကုမၸဏီ၏ သိုေလွာင္ေရးဌာနသို႔သယ္ယူစဥ္ တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ယာဥ္မ်ားက 
လံုျခံဳေရးတာဝန္ယူၾကရသည္။ 

သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ ၁၈၁(က) အရ ေပါက္ ကြဲတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ယမ္း တိုက္ 
ေျမေနရာေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ထားေသာ ယမ္းတိုက္အတြင္း၌ သာထားရွိရ 
မည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေပါက္ကြဲတတ္ ေသာ ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈ လစဥ္မွတ္တမ္းကို အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 
သို႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား (SOE) သို႔တင္သြင္းရမည္။ 
သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ ၁၈၁ သည ္သတၱဳတြင္းခြင့္ျပဳမနိ္႔ရရွထိားသတူိငု္းအား မညသ္ည္ ့ေျမေအာက္ေဖာကခ္ြမဲႈအတြက ္
မဆို အနီးအနားရိွျပည္သူမ်ားအား ႀကိဳတင္သတိေပးမႈ ျပဳလုပ္ေစသည္။ ၎တြင္ ယမ္းေဖာက္ခြဲမႈျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ 
ေနရာသို႔  ဝင္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ ဝင္ေပါက္မ်ားတြင္ အေစာင့္ခ်ထားရန္ ျပဌာန္းခ်က္လည္းပါဝင္သည္။
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ဓာတ္သတၱဴတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမွ ေရအသုံးျပဳမႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

လူဦးေရတိုးတက္မႈ၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ၿမိဳ႕ျပျဖစ္လာျခင္းနွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းမွ အသံုးျပဳမႈတို႔ေၾကာင့္ ေရလိုအပ္ခ်က္ 
အလ်င္အျမန္ျမင့္တက္လာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရဖူလံုမႈကို ျပင္းထန္ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ ေပၚေစသည္။443 
ေရအရင္းအျမစ္ျပႆနာမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီညီထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရရွိေစရန္ 
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္း အျမစ္ေကာ္မတီကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။444 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
EU Water Framework Directives ကို ပံုစံျပဳ၍ National Water Framework Directive ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ 
မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ေကာ္မတီကခ်မွတ္ခဲ့သည္။ Myanmar National water Framework Directive တြင္ 
ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေသာ ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၊ေရထုမ်ား၏ ေဂဟစနစ္အေျခအေန၊ ပါဝင္ပတ္္သက္သူ
မ်ားပူးေပါင္းပါဝင္မႈ မူဝါဒမ်ားတို႔ပါဝင္ၾကသည္။445 ယင္းက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူဝါဒ 
မ်ားကိုအေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေရျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာ 
ေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိသည္။446 

အဆိုျပဳထားေသာ ၂ဝ၁၈ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားမွ နည္းဥပေဒ ၁၅၃ သည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိသူမ်ားအား 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ရရွိၿမဲျဖစ္သည့္ေရကို ယုတ္ေလ်ာ့ဆံုးပါးမႈမျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ 
ဟူေသာတာဝန္တစ္ရပ္ကို လည္းခ်မွတ္ထားသည္။447 ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိသူမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳသည့္ ေရ 
အရင္းအျမစ္တစ္ခုခုကို သံုးစြဲရန္ခြင့္ျပဳမိန္႔အား သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ကြက္စိစစ္ခ်ထား 
ေပးေရးအဖြဲ႔မွ ရယူရန္လိုအပ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔စည္းထံမွ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရယူဘဲ 
၎တို႔သည္ မည္သည့္ေရစီးေၾကာင္းကိုမွ်မေျပာင္းလဲရ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါ)။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရ
ရွိသူကဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာေရကို သံုးစြဲရန္လိုအပ္ေသာအခါ သတၱဳ 
တြင္းဦးစီးဌာနမွ ယင္းကို သီးျခားေလွ်ာက္ထားမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖင့္ အတည္ျပဳရန္လိုအပ္၍ ေလွ်ာက္ထားသူ 
သည္ေန႔စဥ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္လိုအပ္ေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေရ ပမာဏကိုေဖာ္ျပရမည္။448 ၁၉၉၆ သတၱဳ 
တြင္းနည္းဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံမႈမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေရ၏ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မပါဝင္ခဲ့ပါ။ ထို႔အျပင္ ယင္းအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ပါဝင္ေသာ အျခားဥပေဒမ်ားကိုလည္း ရည္ 
ညႊန္းထားျခင္း မရွိပါ။

နည္းဥပေဒ ၁၅၄(က) (၁၉၉၆ နည္းဥပေဒ ၇၃(က) အတိုင္းမေျပာင္းလဲေသာ) သည္ သတၱဳတြင္းလိုင္စင္ ရရွိသူမ်ား 
အား ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါဧရိယာအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ေရကိုအခမဲ့ ထုတ္ယူသံုးစြဲ ခြင့္ျပဳထားသည္။ 
၎က ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိသူမ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမရွိေစရန္(နည္းဥပေဒ ၁၅၄(ခ))ႏွင့္ ေျမေပၚေရ၊ ေျမေအာက္ 
ေရအရည္အေသြးထိန္းသိမ္းရန္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္။

MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမ်ားအား ေလ့လာမႈတို႔တြင္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာေနအေနျဖင့္ သတၱဳ 
တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေရကို အသံုးျပဳရန္ ေတာင္းဆိုမႈအား ခြင့္မျပဳမီ ႀကိဳတင္၍ 
ေရႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္၍ သံုးသပ္မည္ ဟူေသာအခ်က္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရ 
ေခ်။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲ မည္သည့္အေျခခံစနစ္ကိုအသံုးျပဳ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားေပးအပ္ေၾကာင္း 
မရွင္းလင္းေပ။ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားမွ ေရထုတ္ယူသည့္ပမာဏ သည္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ေရရယူသံုးစြဲခြင့္အေပၚ 
သို႔မဟုတ္ ေရစုန္ပိုင္းေရသံုးစြဲသူတုိ႔၏ သံုးစြဲမႈအက်ိဳးဆက္အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ၎အား သက္ 

443 FAO - ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားေရ မူဝါဒကို ဆန္းစစ္ျခင္း။
444 ေရအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ - ျမန္မာႏုိင္ငံ - အမ်ိဳးသားေရမူေဘာင္ လမ္းညႊန္ခ်က္ အစမ္းမိတ္ဆက္ျခင္း- ၂ဝ၁၆။
445 Ibid, p.1
446 Ibid, p.22
447 ၁၉၉၆ နည္းဥပေဒမွ နည္းဥပေဒ ၇၂။
448 ၁၉၉၆ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ ၇၁ (က)ႏွင့္(ခ)။
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ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ေစ့ေစ့စပ္စပ္တြက္ ဆမႈျပဳလုပ္ပံုမရေပ။ ၎ထိခိုက္မႈမ်ားအား ထိေရာက္ေသာ IEE / 
EIA လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖင့္ အကဲျဖတ္သင့္သည္။

ေရစီးေၾကာင္းမ်ား၊ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္နီးေသာေနရာမ်ားတြင္ ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ449 ၂ဝဝ၆ က ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနကို ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ျမစ္မ်ားႏွင့္ေခ်ာင္းမ်ား ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ 
ႏိုင္မႈရွိမရွိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ရန္ 
အခြင့္အာဏာေပးအပ္သည္ (အပိုဒ္ ၅ (ဆ))။ သဲေသာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ သို႔မဟုတ္ ျမစ္ေခ်ာင္း 
သို႔မဟုတ္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ အျခားတားျမစ္ထားေသာေနရာမ်ား၌ သဲစုပ္ျခင္း၊ ျမစ္ၾကမ္းျပင္မွသဲဆယ္ယူျခင္း၊ 
ျမစ္ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားစုပ္ယူျခင္း၊ ေရႊက်င္ျခင္း၊ ေရႊသတၱဳျမစ္ၾကမ္း ျပင္မွဆယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ သဘာဝသယံဇာတ 
မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားအား တားျမစ္သည္။ (အပိုဒ္ ၁၄) ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားကို စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ 
မည္သူမဆို ဦးစီးဌာနမွခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ (အပိုဒ္ ၁၃)။ အပိုဒ္ ၁၃ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၁၄ တို႔ကိုလိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ပါက 
ထုိသူအား ၂ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆံုး ေငြဒဏ္ ၃ဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္ မွ အမ်ားဆံုး ၇ဝဝ,ဝဝဝ 
က်ပ္အထိ အျပစ္ေပးခံရႏိုင္သည္။ (အပိုဒ္ ၂၆,၂ဝ၁၇ ျပင္ဆင္ ခ်က္အရ)။

အဆိုျပဳထားသည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ဆည္ေျမာင္းမ်ား၊ ေရကန္မ်ား၊ ေရကာတာမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေရသိုေလွာင္ရန္ ေျမေနရာမ်ား တည္ေနရာ၌ သို႔မဟုတ္ မီတာ ၂ဝဝ အကြာအေဝးအတြင္းတြင္ 
ေျမအသံုးျပဳမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ နည္းဥပေဒ ၁၅၁ (ခ) (၃) အရ အဆိုပါေျမသည္ 
အမ်ားျပည္သူပိုင္ေျမျဖစ္လ်ွင္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ထံမွေသာ္လည္းေကာင္း အဆိုပါေျမသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမ 
ျဖစ္လွ်င္ ေျမပိုင္ရွင္ထံမွေသာ္လည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳမႈအား သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ ခြင့္ရရွ္ိသူက ရယူရမည္။450 

သစ္ေတာေျမ သို႔မဟုတ္ ေရခ်ိဳးငါးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ေျမ သို႔မဟုတ္ ထုိသို႔မျပဳလုပ္ေသးေသာ္လည္း ဥပေဒ 
အရ လ်ာထားထားသည့္ေျမမ်ားအတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈ

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚကိစၥရပ္ (သဘာဝေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လူေၾကာင့္ျဖစ္ေစ) တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဥပေဒ ၂ဝ၁၂ (အပိုဒ္ ၃၇) က ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ေငြေၾကးကုန္က်ရသည့္ လူ    
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီကိုေသာ္လည္းေကာင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ၎အကုန္အက်မ်ားကို အမ်ိဳး
သားပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္မွ ျပန္လည္ေတာင္းခံခြင့္ရရွိရန္ ျပဌာန္းထားသည္။ ၎ရန္ပံုေငြမွာမူ 
ထူေထာင္ရျခင္း မရွိေသးေပ။ ပတ္ဝန္းက်င္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔စည္းတစ္ရပ္ရပ္က တရား 
ဝင္ေၾကညာျခင္းမရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိရန္ ခံစားခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည္ကိုမူ 
ဥပေဒအသံုးအႏႈန္းမ်ားက ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ အဆိုျပဳထားေသာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ 
မ်ား (နည္းဥပေဒ ၁၇၆ ႏွင့္ ၁၇၇ ) တြင္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္မႈ ပါဝင္သည္။

449 ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ - ၈/၂ဝဝ၆။ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒ နံပါတ္ ၁၁/၂ဝ၁၇ ကို ဇူလိႈင္လ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခ့ဲ 
ေသာ္လည္း သင့္ေလွ်ာ္သည့္အပုိင္းကို ေျပာင္းလဲခ့ဲျခင္းမရွိပါ။

450 ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒ ၇ဝ (ခ) (၄) တြင္ ယခင္က မီတာ ၁ဝဝ။
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(ခ)  ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

ကြင္းဆင္းေလ့လာရန္ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာေနရာမ်ားတြင္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွ ဂ႐ုျပဳမိဖြယ္ရာ ပတ္ဝန္း 
က်င္ထိခိုက္မႈမ်ားအား ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားတြင္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူမႈႏွင့္ 
ေဒသခံလူထု၏ အသက္ေမြးမႈမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားရွိသည္။ အဓိက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ 
ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္။

MCRB သည္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ မွ်ေဝေသာ EMP အခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမခ်မွတ္မီတြင္ ထို EMP မ်ားအားေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ အရြယ္ 
အစားႏွင ့္ခြင့္ျပဳမိန္႔တူညီသည့္ ဓာတ္သတၱဳအမ်ိဳးအစားတူ ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအၾကားမွာပင္ ကြဲလြဲလ်က္ 
ရွိသည္။ မတူညီေသာလုပ္ငန္းလည္ပတ္သူမ်ားဦးေဆာင္သည့္ အရြယ္အစားတူ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ EMP မ်ားမွာ 
စာမ်က္ႏွာအေရအတြက္ ၂ မ်က္ႏွာမွ စာမ်က္ႏွာ ၈ဝ အထိရွိၿပီး ၎တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈေရး 
အေပၚထိခိုက္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ထုိအစီအစဥ္မ်ားသည္ စံပံုစံတစ္ခုသို႔မဟုတ္ က႑တစ္ခုလံုးလႊမ္းျခံဳေသာ 
အေၾကာင္းအစုတစ္ခုအတြက္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းမဟုတ္၍ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈတို႔အတြက္ အခက္အခဲမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ႏိုင္သည္။

ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးေသာ အခ်ိဳ႕ EMP မ်ားမွာ ၎တို႔ႏွင့္ အလားတူလိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ EIA ကုိ လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပ 
ထားေသာ ထိခိုက္မႈနယ္ပယ္ အျပည့္အစံုအား ေဖာ္ထုတ္ထားသည္ကိုေတြ႕ရေသာ္လည္း အျခားေသာ EMP မ်ား 
တြင္ ဦးတည္သတ္မွတ္ထားေသာနယ္ပယ္  အလြန္ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းသည္ဟု ယူဆရသည္။ ဥပမာ - သစ္ပင္မ်ားစိုက္ 
ျခင္းျဖင့္ သတၱဳတြင္းဧရိယာ ျပန္လည္စိမ္းလန္းစိုေျပေရး အေထာက္အကူျပဳရန္ ကုမၸဏီ၏မဟာဗ်ဴဟာကို အေသး 
စိတ္ေဖာ္ျပျခင္း။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ EMP မ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ 
မရွင္းလင္းေပ။ သို႔ေသာ္ ယင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။ မည္သည့္ စီမံကိန္းမွ ECC ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

EMP မ်ားထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ၊ ေလ့လာရန္အတြက္ စီစဥ္ထားေသာ (သုိ႔) ေမွ်ာ္မွန္းျပင္ဆင္ထားေသာ ထိခိုက္မႈ 
မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ EIA မ်ားသည္ EIA ေဆာင္ရြက္ထားမႈမရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ သတၱဳလုပ္ငန္း 
မ်ား၏ EMP မ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာအရည္အေသြး ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း EMP တစ္ခုသည္ 
၎ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမႈမ်ားတြင္ EIA လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာက့ဲသုိ႔ အားေကာင္းခုိင္မာႏုိင္ေပသည္။ ထိ 
ခိုက္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမျပဳလွ်င္ ၎တို႔ကိုထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ပိုမို၍ 
ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ရွိေသာ EIA ၏ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေသာ EMP မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏အစီအစဥ္မ်ား၊ အသံႏွင့္ အလင္း 
ေရာင္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေျဖရွင္းရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္စနစ္မ်ား၊ သား႐ိုင္းတိရစာၦန္၊ 
သစ္ပင္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္အတြင္း ပိုမိုမ်ားျပားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

MCRB မွ ျပန္လည္သံုးသပ္ထားေသာ EIA မ်ားႏွင့္ EMP နမူနာမ်ားကုိအေျခခံ၍ ေဖာ္ျပရလွ်င္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္း 
မ်ားသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီစစ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ အစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမွာ အ့ံအားသင့္စရာေတာ့ 
မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအားသံုးသပ္လိုက္ေသာအခါ တိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ 
ေနရာရွိေနသည္။ ၎တို႔အားလံုးအား ကုမၸဏီဝက္ဆိုက္တြင္အမ်ားသိေစရန္ ဖြင့္ဟအသိေပးျခင္း မရွိေပ။ ယခုအခါ 
ထုိကဲ့သုိ႔ေဖာ္ျပရျခင္းမွာ တရားဝင္လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။
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ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။  ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္စိတ္ပိုင္းက်န္းမာေရး အျမင့္ဆံုးထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာ စံႏႈန္း 
ရရွိရန္အခြင့္အေရး၊ လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိရန္ အခြင့္အေရး။

 ထုံးေက်ာက္ႏွင့္ေရႊထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္းတို႔မွထြက္လာေသာ ေလထုထဲမွ ဖုန္မႈန္႔မ်ား။ လူထု 
ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို အေျခခံရလ်င္ ဖုန္သည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အထူးသျဖင့္ စမ္းသပ္တိုင္းတာ 
စဥ္ေဖာက္ခြဲမႈ၊ ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း ၊ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္လမ္းေၾကာင္းတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ်ိန္မ်ား
အတြင္းတြင္ ယင္းျပႆနာျဖစ္ပြားသည္။ကတၱရာ သို႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္ခင္းမထားေသာ လမ္းမ်ားသည္ ယာဥ္ 
မ်ားျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစ 
ေသာဖုန္မႈန္႔မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေရေလာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖံုးအုပ္ထားျခင္း မရွိသည္မွာ ထံုးစံလိုျဖစ္ေနသည္။ 
ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ မည္သည့္ကုမၸဏီမွ် ဖုန္ထူထပ္မႈအဆင့္ကို တိုင္းတာရန္ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ 
ၾကပ္စစ္ေဆးရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရိွေနသည္ကို မေတြ႔ရေပ။ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုတစ္႐ံုသည္ ဖုန္ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့ 
ခ်ရန္ ဖုန္စစ္ယူသည့္ စက္ပစၥည္းတစ္ခုတပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုစက္ကို တစ္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ သန္႔စင္သည္ဟု 
သိရွိရၿပီး လူထု၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ထြက္ရွိေသာဖုန္မႈန္႔ပမာဏမွာ မ်ားျပားသည္။ ကုမၸဏီက ယင္းဖုန္မႈန္႔မ်ား 
ကိုစြန္႔ပစ္ရန္ ေနာက္ထပ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမရွိပါ။

 ထုံးေက်ာက္က်င္းမ်ားႏွင့္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုမ်ားမွ ဖုန္မႈန္႔မ်ားသည္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြးကို 
က်ဆင္းေစသည္။ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုမ်ားအနီးတြင္ရွိၾကေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ လယ္သမားတို႔၏ လယ္ 
မ်ားမွာ ဖုန္မႈန္႔မ်ားဖံုးလႊမ္းသျဖင့္ စပါးအထြက္မွာ ႏွစ္ရာသီ၊ သံုးရာသီခန္႔ ဆက္တိုက္က်ဆင္းသြားေၾကာင္း သိရ 
သည္။ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းေသာေၾကာင့္ လယ္သမားတို႔သည္ ေစ်းကြက္တြင္ သီးႏွံမ်ားကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ 
ေစ်အနိမ့္သာ ရရွိၾကရသည္။ လူထု၏ သီးႏွံအထြက္တိုင္းတာမႈႏွင့္ အျမင္ကိုအေျခခံရလ်င္ ဆန္စပါးႏွင့္ေရႊဖ႐ံု 
အထြက္ႏႈန္းမေကာင္းျခင္းႏွင့္ ခရမ္းသီးအေစ့မ်ားမွာ ေနာက္ရာသီတြင္ အပင္မေပါက္ေတာ့ေခ်။ လုပ္ငန္းခြင္ 
အခ်ိဳ႕တြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ သီးႏွံအထြက္နည္းမႈမျဖစ္ေစရန္ ေျမဩဇာသံုးစြဲမႈျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေရသြင္းရာ 
တြင္ ေရကိုပိုမို အသံုးျပဳျခင္းတို႔အား လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ေျမဩဇာႏွင့္ ေရတိုးျမႇင့္သံုးစြဲမႈမ်ားရွိျခင္း 
ေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ားကိုစားသံုးျခင္းမျပဳမီ ေရျဖင့္ေကာင္းစြာ မေဆးလ်င္ က်န္းမာေရးအေပၚဆိုးဝါးေသာ ထိခိုက္မႈ 
မ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

 အခိုးအေငြ႔မ်ားႏွင့္အဆိပ္ရိွေသာအနံ႔မ်ားသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ားအနီးေနထိုင္ၾကေသာ  ရပ္ရြာအသိုင္း 
အဝိုင္းအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈျဖစ္ေစသည္။ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္မႈမွ အနံ႔မဲ့အခိုးအေငြ႔မ်ားႏွင့္ အနံ႔ျပင္းေသာ 
ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားႏွင့္ ထံုးေက်ာက္က်င္းမ်ားမွ ေဖာက္ခြဲမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အဆိပ္ရွိသည့္အခိုးအေငြ႔မ်ား 
လုပ္ငန္းခြင္အနီးေနထိုင္ေသာ လူထုအား ပူပန္မႈသို႔မဟုတ္စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ကုိ သက္ေသမ်ား 
အျဖစ္ျပႏိုင္သည္။အႀကီးစားေရႊတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အနီးမွ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက တစ္ႏွစ္ 
ပတ္လံုး အနံ႔ဆုိုးမ်ားရရွိေနေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ မိုးအံု႔ေသာေန႔မ်ားတြင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ 
ထုိကဲ့သုိ႔  သတၱဳတြင္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွ အနံ႔မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံဆုိးရြားလြန္းေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ားမအိပ္ 
ႏိုင္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က စပါးခင္းမ်ားေပၚသို႔ မီးခိုးမႈတ္သျဖင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ ၂ ခုကို 
လည္း ေဒသခံမ်ားကေျပာျပၾကသည္။ လယ္ကြင္းမ်ားေျခာက္ေသြ႔သြားျခင္းႏွင့္ လယ္ကြင္းမ်ား အနီေရာင္ျဖစ္ 
သြားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ မီးခိုးေငြ႔မ်ားမွာ အဆိပ္သင့္သည္ဟုယူဆခဲ့ၾကသည္ဟုေျပာဆိုခဲ့ၾကေသာ လယ္သမား 
ႏွစ္ဦးအား ေရႊသန္႔စင္စက္႐ံု လည္ပတ္သည့္ကုမၸဏီက အေလ်ာ္ေပးခဲ့သည္။ 
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ေရႏွင့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။  အႏၲရာယ္ကင္းေသာ ေသာက္ေရႏွင့္ ေရဆိုးႏုတ္စနစ္ရရွိခြင့္၊ ျပည့္စံုေသာ 
လူေနမႈအဆင့္ အတန္းတစ္ခုရရွိခြင့္၊ အျမင့္ဆံုးထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည့္ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး 
အဆင့္အတန္းရရွိခြင့္။

 ဓာတုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွေရဆိုးမ်ားသည္ ျမစ္မ်ားႏွင့္ေျမေအာက္ေရတို႔အား ဓာတ္ျပဳပ်က္စီး 
ေစသည္။ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေသာ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတုိင္းသည္ ေျမေအာက္ေရမ်ား၊ အမ်ားသံုး 
ေရတြင္းမ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ေရအိုင္မ်ားအပါအဝင္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားအား ဓာတ္ျပဳပ်က္စီးေစေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။ ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ျမစ္မ်ားသည္ ေရႊလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပဒါးႏွင့္ဆိုင္ယာႏိုဒ္တို႔ေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းသည္ကို 
ေတြ႔ရၿပီး၊ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ ၊သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ခဲအနည္ 
အႏွစ္မ်ားသည္ လူထု၏ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ဓာတ္ျပဳပ်က္စီးေစခ့ဲသည္ဟု ယူဆရသည္။ တရားဝင္လုပ္ကုိင္ 
ေနေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ာႏွင့္ တရားမဝင္နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ ထို 
ကဲ့သို႔ေသာ ေရညစ္ညမ္းမႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ လက္လုပ္လက္စား ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္  
တြင္းမ်ားကို ေျမေအာက္ေရေရာက္သည္အထိ တူးေဖာ္ၾကရာ ေျမေအာက္ေရမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းမ်ားထဲသို႔ 
စီးဝင္ကုန္ၾကသည္ဟု (ရြာသားမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားက) ေျပာျပၾကသည္။ ျပဒါးႏွင့္ရံဖန္ရံခါ 
အျခားဓာတုပစၥည္းမ်ားကို သတၱဳတြင္းထဲတြင္ အသံုးျပဳၾက၍ သတၱဳတြင္းမွစီးထြက္ေရမ်ားႏွင့္ေဆးေၾကာပစ္ 
ေသာေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားသည္ ေျမေအာက္ေရကို ညစ္ညမ္းေစသည္ဟု ယူဆရသည္။ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားမွ အမ်ားသုံးေရတြင္းအခ်ဳိ႕တြင္ စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဆုိင္ယာႏိုဒ္ႏွင့္အာဆင္နစ္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး၊  
ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕တြင္ပါဝင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ)တြင္ အျမင့္ဆံုးခြင့္ 
ျပဳထားသည့္ပမာဏထက္ ပိုလြန္ေနသည္။451 ထိခိုက္ခံရေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ 
ထိုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ သတ္မွတ္အခ်ိန္အတုိင္းအတာအတြင္း ကုစားမႈေပးသည့္ ေနာက္ဆက္တဲြ လုပ္ေဆာင္ေပး 
မႈမ်ားကိုတာဝန္ယူမႈရိွစြာ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုမွမရိွပါ။ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ျဖစ္ရပ္တြင္ ေနာက္ 
ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ လံုးဝမရွိပါ။ အႀကီးစား သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု၌ သတၱဳဆင့္တက္သန္႔စင္မႈမွ 
ထြက္လာေသာ ဆိုင္ယာႏိုဒ္ပါဝင္သည့္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားသည္ စပါးခင္းထဲသို႔စီးဆင္းသြားၿပီး ကၽြဲႏြားမ်ားအား 
သံသယျဖစ္ဖြယ္ ဆိုင္ယာႏိုဒ္အဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းမ်ားကမူ ၎တို႔ေနထိုင္ေသာ 
ေက်းရြာမ်ားကိုဖ်က္ဆီးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ထိုညစ္ညမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ဳိ႕ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း 
မ်ားရွိ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုမၸဏီသုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။  အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား 
တြင္ ေသာက္ေရမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဓာတ္ျပဳပ်က္စီးကာ ဆိုင္ယာႏိုဒ္  
သုိ႔မဟုတ္ အာဆင္းနစ္ပါဝင္ေနေၾကာင္း အစုိးရအာဏာပိင္ုမ်ားကေတြ႔ရိွသည္။ ေရအရင္းအျမစ္ထိခုိက္မႈအတြက္ 
အစားထိုးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိပါ။

 ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္နီးကပ္လြန္းသည္။ MCRB ကြင္း 
ဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ ခြင့္ျပဳထားေသာဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား၊ ျမစ္ဝွမ္းမ်ား၊ ျမစ္မ်ားအနီးႏွင့္၎တို႔၏အတြင္းတြင္ ေတြ႔ရသည္။ 
ဥပမာ အခ်ိဳ႕ေသာလက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားေရႊတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႀကီးမား 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျမစ္အေျချပဳ ေရႊတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ကြင္းဆင္းသုေတသနမွ 
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ သို႔မဟုတ္ ၂ဝ၁၈ အဆိုျပဳသတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ လံုးဝပိတ္ပင္ တားျမစ္ျခင္း 
မ်ိဳးမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂ဝ၁၆ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ အနည္းဆံုး ျမစ္ 

451 အခ်က္အလက္မ်ားမရရွိသျဖင့္ အာဆင္းနစ္ျမင့္မားေနမႈမွာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုက္႐ုိက္အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ သို႔မဟုတ္ ေဒသေျမဆီလႊာ တြင္ 
သဘာဝအေလ်ာက္ အာဆင္းနစ္ပါဝင္မႈႏႈန္း ျမင့္မားမႈသည္ အေၾကာင္းအရင္း၏တစ္စိတ္ တစ္ေဒသျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ ဤသည္ပင္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း 
ျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ MCRB အေနျဖင့္ ရတိျပတ္သက္ ေသမျပႏိုင္ပါ။
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ကမ္းပါးမ်ားႏွင့္ေခ်ာင္းမ်ားမွ ေပ ၁ဝဝဝ ႏွင့္ စပါးစိုက္ေျမမ်ားမွ ေပ ၈ဝဝ အကြာအတြင္း သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းမ်ား 
မျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခဲ့သည္။452 သို႔ေသာ္ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားကို မလိုက္နာမႈမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခုတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာအေနႏွင့္  ေဒသအာဏာပိုင္ 
မ်ားသည္ ၁၉၉၆ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္၍ ေခ်ာင္းနယ္နိမိတ္အတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္ 
ျပဳမိန္႔ကို ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားကိုလည္းေတြ႔ရသည္။ အျခားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ျမစ္အေျချပဳ သတၱဳတူး 
ေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈကိုတားျမစ္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာသတိေပးခ်က္မ်ား၏ သာဓကမ်ားရွိသည္။ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား 
အတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္မႈွမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနယ္ပယ္၏ အျပင္ဘက္တြင္ တည္ရွိေနၿပီး ေရရွည္မခံေသာ 
ေရအေျချပဳ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈအေလ့အက်င့္မ်ားသို႔ ဦးတည္ေနသည္ကိုေတြ႔ျမင္ရသည္။ ယင္းအတြက္ 
နမူနာတစ္ခုမွာ ေရႊႏႈန္းသိုက္တစ္ခုကို ဖုန္းလႊမ္းေနေသာ ေရကန္ႀကီးႏွစ္ခုအတြင္းမွ အနည္အႏွစ္မ်ား စုပ္ယူ 
ျခင္းႏွင့္ ျပဒါးႏွင့္ဆုိင္ယာႏိုဒ္အသံုးျပဳမႈတို႔ေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစၿပီး ကန္၏လက္က်န္ ငါးမ်ားကိုလည္း 
ဆံုး႐ႈံးသြားသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းမဟုတ္ဘဲ ေရကန္ျဖစ္ေနကာ ေရကန္မ်ားမွသတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ေရကန္မ်ားမွ ေရႊတူးေဖာ္ထုတ္ယူျခင္းကို ဟန္႔တားရန္ အခြင့္အာဏာ 
မရွိေၾကာင္း ME-2 မွတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုပါသည္။ 

 ခဲမျဖဴတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေသာအနည္မ်ားေၾကာင့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ အနည္ 
အႏွစ္မ်ားထေစသည္။ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ အနည္းအႏွစ္မ်ားေၾကာင့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားက်ဥ္ေျမာင္းသြားျခင္း 
ႏွင့္ ေခ်ာင္းငယ္မ်ား လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲစီးဆင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပျပၾကသည္။ 
ထို႔အျပင္ေဒသအခ်ိဳ႕၌ ျမစ္အေျချပဳ ေရႊႏုန္းသိုက္မ်ားတူးေဖာ္ရန္ ေရေအာက္ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားသည္ ျမစ္ၾကမ္းျပင္ 
၏ႏုန္းႏွစ္မ်ားကို ထပ္တလဲလဲေမႊေႏွာက္သျဖင့္ ျမစ္ေရမွာ ေရေနသက္ရွိတို႔ရွင္သန္ေပါက္ဖြားရန္ မသင့္ေလ်ာ္ 
ေတာ့ေပ။ ေခ်ာင္းငယ္မ်ား ညစ္ပတ္လာေၾကာင္းေဒသခံမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ စမ္း 
ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ယခင္က ငါးဖမ္းႏိုင္ၾကေသာ္လည္း သတၱဳတြင္းမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ အနည္အႏွစ္တို႔ေၾကာင့္ 
ငါးလက္က်န္ကုန္ခမ္းကုန္ပါၿပီဟု ရြာသားမ်ားကဆိုပါသည္။ အႀကီးစားခဲမျဖဴ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈတစ္ခုစတင္
လုပ္ငန္းလည္ပတ္၍ တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။ အႀကီးစားေရႊ သတၱဳတြင္းတစ္ခု
အနီးတြင္ေနထုိင္ၾကေသာလူတစ္စုကလည္း ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္  ၎တုိ႔စပါးခင္းေရသြင္းျခင္း၊ ငါးဖမ္း 
ျခင္းႏွင့္ ျခံေမြးတိရိစာၦန္ ေသာက္ေရတို႔အတြက္ အသံုးျပဳေသာ ေခ်ာင္းငယ္တစ္ခုမွာ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲစီး
ဆင္းသြားျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားေၾကာင္းေျပာဆိုၾကပါသည္။ ကုမၸဏီက ဤျပႆနာကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရားသျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ ထိခိုက္မႈကိုအတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎သည္  ထိုနယ္ေျမ 
အတြင္းရွိ ေရရရွိမႈကို ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမ်ိဳးမရွိေသာ္လည္း သဘာဝအေျခအေနမ်ားကို ႐ုတ္တရတ္ေျပာင္းလဲ 
သြားေသာေၾကာင့္ စိတ္မခ်မ္းသာမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္ဟု ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေျပၾကသည္။ အဆုိပါကုမၸဏီ 
အေနျဖင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဤျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးခံစားရေသာ  နစ္နာမႈအခ်ိဳ႕ကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခု 
အထိ ကုစားေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

 ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္။ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ ျပႆနာ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသတၱဳတူးေဖာ္ေရးအလုပ္သမားမ်ား စုျပံဳ 
ေရာက္ရွိလာေသာေနရာမ်ားတြင္ မိလႅာ၊ ေရဆိုးစနစ္မွာ ျပႆတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ ခြင့္ျပဳ 
ေပးထားေသာ အလုပ္သမားတန္းလ်ားမ်ားတြင္ လူအမ်ားစုမွာ အမႈိက္သိမ္းစနစ္မ်ားမရွိၾကသျဖင့္ ျပည့္စံုလံု 
ေလာက္မႈမရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားက 
မျပည့္စံုမလံုေလာက္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအေလ့အက်င့္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ေသာက္ေရကို ဓာတ္ျပဳ 
ပ်က္စီးေစခဲ့သည္ဟု သံသယရွိေၾကာင္းဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရရယူသံုးစြဲရာေနရာမ်ားကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ 
မရွိဘဲ ၎အဆုိမွန္ကန္သည္ သုိ႔မဟုတ္ မည့္သည့္အတိုင္းအတာ အထိမွန္ကန္သည္ကို ၎တို႔အေနျဖင့္ 

452 MCRB ၏ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ၊၂ဝ၁၆
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အေသအခ်ာ မသိေပ။ ယခင္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အမ်ားသံုးေရတြင္းမ်ားအစား တျခားနည္းလမ္းအျဖစ္ေရသန္႔ဗူး
မ်ားကို ေဒသခံအခ်ိဳ႕ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးမျပည့္စံုသူမ်ားမွာ ထိုသုိ႔မေရြးခ်ယ္ႏိုင္သျဖင့္ 
ဓာတ္ျပဳပ်က္စီးေနသည္ဟု ထင္ရေသာေရကိုပင္ ဆက္လက္ေသာက္သံုးေနရသည္။ အမႈိက္မ်ားစုပံုမႈသည္ 
အနယ္အႏွစ္မ်ားျဖင့္ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားပိတ္ဆို႔ မႈျဖစ္ေစေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို သတၱဳတြင္းတည္ရာေနရာအမ်ား
အျပားတြင္ေတြ႔ရသည္။ မုတ္သုန္ရာသီတြင္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားက်ဥ္းေျမာင္းမႈသည္ အႏၲရာယ္အလားအလာ 
ကို ျမင့္တက္ေစၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈကို ပိုမိုျပင္းထန္ေစသည္။

 ေျခာက္ေသြ႔ရာသီတြင္ အထူးသျဖင့္ပို၍သိသာေသာ ေသာက္သုံးေရမလံုေလာက္မႈသည္ ဓာတ္သတၳဳ တူးေဖာ္ 
ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ပို၍ဆိုးဝါးလာသည္။ ခဲမျဖဴႏွင့္ေရႊတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး 
မွာ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္းတို႔အတြက္ ေသာက္သံုးေရႏွင့္စိုက္ခင္းေရ သြင္းျခင္းတို႔အတြက္ 
အသံုးျပဳေသာေရရင္းျမစ္တစ္ခုတည္းကိုပင္ မၾကာခဏမွီခိုေနရသည္ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ရွိရ 
သည္။ ဤအေလ့အက်င့္သည္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ၌ ကုမၸဏီမ်ား၊ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ လက္လုပ္လက္စား
သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ႀကီးထြားေစေၾကာင္းသိရသည္။ ေရႊႏွင့္ခဲ
မျဖဴတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏွစ္ခုစလံုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေသာက္သံုးေရမလံုေလာက္မႈမွာ ေဒသခံမ်ားရင္ဆိုင္ေနရ 
ေသာ ေရရွည္ျပႆနာျဖစ္၍ တစ္ခါတစ္ရံ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္သည္။ သာဓကအားျဖင့္ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္ထုတ္ 
လုပ္ေနေသာနယ္ေျမတစ္ခုတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ေရသြင္းျခင္း 
ႏွင့္ တိရစၦာန္ေမြးျမဴျခင္းတို႔အတြက္ ယခင္က ေခ်ာင္းေရကို အားကိုးခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေခ်ာင္းထဲတြင္ သတၱဳ
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသျဖင့္ ေခ်ာင္းေရမွာ အမွီျပဳရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားမွ 
ေတာင္က်စမ္းေရကိုသာ အားထားၾကရေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပိုမိုအရြယ္အစားႀကီးမားေသာ  သတၱဳ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ၎၏လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယင္းစမ္းေရကိုသာအသံုးျပဳေနရာ ေဒသခံ 
လူထုႏွင့္ ကုမၸဏီမွ်ေဝသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ ေရျပတ္လပ္ျခင္းဟူေသာ ထိခိုက္မႈအက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ 
ေစသည္။ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားမွာ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းကုိ ေသာက္ေရ 
ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္းေတြ႔ရသျဖင့္ ၎မွာေရရွားပါးမႈအလားအလာကို သိျမင္နားလည္မႈကို ညႊန္ျပေနသည္။ 
ကုမၸဏီမ်ားက လူထုကိုေသာက္ေရေပးေဝေနရေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လူထုမွ ေသာက္ေရႏွင့္သံုးေရ လံုလံု 
ေလာက္ေလာက္ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းမရွိၾကေသးေၾကာင္း တင္ျပေျပာဆိုၾကပါသည္။

 အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေရကို အသံုးျပဳျခင္းအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ႏွင့္ ေရခြန္ေပးေဆာင္ရန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း မလိုက္နာမႈ။ အႀကီးစားသတၱဳလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕သည္ ၎တို႔အလုပ္မ်ားအတြက္ 
ေရရယူသံုးစြဲမႈအား ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားထဲမွခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈ မရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ 
ရ၍ ယင္းမွာေရသုံးစြဲမႈအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအား ေရွာင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ ဤသည္မွာ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒမွ ေရရယူမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈအား သက္ဆိုင္ရာ 
ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္အား အေၾကာင္းၾကားရမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္၍ ေရအသံုးျပဳ
မႈကိုေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ႐ႈပ္ေထြးေစသည္။

                                      

ေျမအရည္အေသြး နိမ့္က်လာျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။  ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိခြင့္၊ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္စိတ္ပိုင္း 
က်န္းမာေရးအျမင့္ဆံုးထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေသာ စံႏႈန္းမ်ား ရရွိခြင့္။

 ေျမလႊာတိုက္စားျခင္းႏွင့္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအား သိသိသာသာ ထိခိုက္ 
ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတည္ေနရာမ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္

5-7/ ywf0ef;usifESifh a*[pepf0efaqmifrIrsm; 267



ငန္းမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစေသာ သာဓကမ်ားရွိေနသည္။ လုပ္ငန္းတည္ရာတစ္ေနရာတြင္ 
လယ္သမားတစ္ဦးသည္ ၎၏စိုက္ပ်ိဳးေျမတစ္ပိုင္းအား တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္ေသာ လုပ္ငန္းငယ္တစ္ခုကို 
အငွားခ်ထားခဲ့သည္။ ယင္းသတၱဳတြင္းငယ္ ပိတ္သိမ္းၿပီးေသာအခါ ထိုေျမတြင္ သံပုရာပင္မ်ား ျပန္လည္ 
စိုက္ပ်ိဳးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမဆီလႊာမွာ ေရတိုက္စားျခင္းခံခဲ့ရၿပီး မည္သည့္အပင္မွ် စိုက္ပ်ိဳး၍မရႏိုင္ 
ေတာ့ေၾကာင္း ေျမပုိင္ရွင္မွေျပာျပခဲ့သည္။ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္ႏွင့္ ေျမစာပံုမ်ားေၾကာင့္ ေျမၿပိဳႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ 
အလားအလာႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဟင္းလင္းပြင့္တူးထားေသာ 
သတၱဳတြင္းႀကီးမ်ား  ေဘးခ်င္းကပ္လ်က္ အစုအေဝးလိုက္ ရွိျခင္းမ်ားသည္ ပိုမိုဆိုးရြားလာေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ 
တင္ျပခ်က္ကို စုေပါင္းထိခိုက္မႈမ်ားအျဖစ္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ မုတ္သုန္ 
ရာသီတြင္ မိုသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈမ်ား၊ ေျမငလ်င္ႏွင့္တုန္ခါမႈမ်ား ပံုမွန္ျဖစ္ပြားမႈတို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုးရြားလာသည္ 
ဟု သိရွိရသည္။

 အေပၚယံေျမဆီလႊာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ။ အေပၚယံေျမဆီလႊာထိခိုက္မႈမ်ားတြင္ ေျမက်စ္ျခင္း၊ ေျမသားဖြဲ႔ စည္းပံုဆံုး႐ႈံး 
ျခင္း၊ အာဟာရဓာတ္မ်ားဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေျမဆီလႊာတြင္ဓာတ္ဆားမ်ား ပါဝင္ၾက၍ ၎တို႔အားလံုး 
သည္ ေျမသား၏ေျမဩဇာၾကြယ္ဝမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ သီးႏံွႏွင့္ေျမတုိ႔ကုိ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္တကြ 
ေရကန္မ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစခဲ့ေသာ အေပၚယံေျမဆီလႊာဖယ္ရွားမႈကို လုပ္ငန္းခြင္အခ်ိဳ႕တြင္ ေတြ႔ရ 
သည္။ ေျမသားကုိဖယ္ရွားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားေပၚတြင္ စုပံုလိုက္ေသာအခါ အနာဂတ္တြင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္ 
မသင့္ေလ်ာ္ေတာ့ေပ။ အႀကီးစား ေရႊတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီတစ္ခုတည္းသာ အေပၚယံေျမလႊာကို 
ေရဖ်န္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္စီမံျခင္းျပဳလုပ္သည္ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအဖြဲ႔က ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္၏ ထိေရာက္မႈကိုမူမသိရေပ။ ေရႊတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေသာေဒသတစ္ခုမွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန 
၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ေျမကိုျပန္လည္ထူေထာင္သင့္၍ သစ္ပင္မ်ားျပန္လည္စိုက္
ပ်ိဳးသင့္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို မလိုက္နာေၾကာင္းသိရသည္။

 ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ေျမအငွားခ်သည့္ကာလတိုေတာင္းျခင္းသည္ ေရရွည္အက်ိဳး အျမတ္ 
မျဖစ္ေသာ ဓာတ္သတၱဳစမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း အေလ့အက်င့္မ်ားကုိဦးတည္ေစသည္။ ေဒသတစ္ခုတြင္ အေသး 
စား ေရႊတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားအား ဧက ၂ဝ အက်ယ္ရွိေသာေျမတြင္ တစ္ႏွစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျဖင့္ထုတ္ 
ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဤတြင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ရေသာ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားက ေျမအက်ယ္အဝန္းမွာ 
ခြင့္ျပဳထားေသာအခ်ိန္အတြင္း ၎တို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးခ် ႏိုင္သည္ထက္ က်ယ္ဝန္းေနေၾကာင္း ဆိုပါ 
သည္။ ခြင့္ျပဳကာလတိုေတာင္း၍ ခြင့္ျပဳကာလႏွင့္ႏႈိင္းစာလ်င္ က်ယ္ဝန္းေသာ ေျမကြက္မ်ားခြင့္ျပဳခံရေသာ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ အဆိုအရ ယင္းသို႔ခြင့္ျပဳျခင္းမွာ ေျမကြက္တစ္ကြက္လုံးေပၚတြင္ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြမႈျဖစ္ေစလ်က္ 
လုပ္ကြက္တစ္ခုလံုးတြင္ရွိသည့္ ေျမဆီလႊာကိုပ်က္စီးေစသည္ ဟုသိရသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွ အေသးစားေရႊ
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီမ်ားအဆိုအရ ဓာတ္သတၱဳစမ္း သပ္တိုင္းတာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိျခင္းသည္ 
ကုမၸဏီငယ္ေလးမ်ား ဓာတ္သတၱဳကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ခက္ခဲေစ၍ သတၱဳသိုက္၏အရြယ္ 
အစား၊ ပံုသဏၭာန္၊ တည္ေနရာတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႀကိဳတင္ရရွိႏိုင္ပါက ထိခိုက္မႈရွိႏုိိုင္ 
ေသာေျမပမာဏထက္ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းေသာ ေျမပမာဏအေပၚ ဆိုးရြားစြာ ပုိမုိထိခိုက္ေစသည္ဟု သိရသည္။
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ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။  ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္စိတ္ပိုင္းက်န္းမာေရး အျမင့္ဆံုးထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာ စံႏႈန္း 
ရရွိခြင့္။

 ေဖာက္ခြမဲႈႏွင့္ ယႏၲယားမ်ားအသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆူညံမႈႏွင့္တုန္ခါမႈ။ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲေသာ အေသး 
စားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္တိုင္းနီးပါးတြင္ စက္ယႏၲယားႀကီးမ်ားကုိ တရားဝင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္ ပို၍ 
သံုးစြဲေနေၾကာင္း MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအဖြဲ႔က မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ေျမတူးျခင္း၊ ေဖာက္ခြဲျခင္းႏွင့္ႀကိတ္္ခြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဆူညံသံတို႔အျပင္ မ်ားစြာသံုးစဲြလာေသာ ယာဥ္အသြား 
အလာမ်ားႏွင့္  ယာဥ္ႀကီးမ်ား ကုန္တင္ကုန္ခ်ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔မွဆူညံသံမ်ားကို ဆိုးရြားေသာထိခိုက္မႈမ်ားအျဖစ္ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက သာဓကမ်ားအျဖစ္ေဖာ္ညႊန္းၾကသည္။ လုပ္ငန္းတည္ရာေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ လူထုမွာ 
ေျမေပၚ သို႔မဟုတ္  ေျမေအာက္ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္သတိေပးမႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္  ေဖာက္ခြဲမႈအ 
တြက္ အခ်ိန္ဇယားကိုကုမၸဏီမွ ကပ္ထားျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။ သတၱဳတြင္းမွ  ေဖာက္ခဲြမႈေၾကာင့္ ၎တို႔၏အိမ္မ်ား 
ၿပိဳႏိုင္ေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။

သစ္ေတာ အရင္းအျမစ္မ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ယုတ္ေလ်ာ့လာျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာလူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိခြင့္။

 သတၳဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သစ္ေတာမ်ားရွင္းလင္းျခင္းသည္ သစ္ေတာဖံုး လႊမ္းမႈဆံုး႐ႈံးျခင္း 
အတြက္ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေစသည္။ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တည္ရာေနရာမ်ားတြင္ 
သစ္ေတာျဖဳန္းတီးျခင္းသည္ သတၱဳတြင္းႏွင့္ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈေျမေနရာမ်ားအတြက္ သစ္ေတာ 
ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္မျဖစ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတရံ စီမံကိန္းအတြက္အသံုးျပဳရန္ 
တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစသည္ဟုသိရွိရသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေသာကုမၸဏီတစ္ခု၏ခန္႔မွန္း 
ခ်က္အရ ၎တို႔သတၱဳကုမၸဏီမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၇ဝ%ေသာ 
သစ္ေတာျခံဳလႊမ္းမႈသည္ ဆံုး႐ႈံးခံထားရၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ အျခားနယ္ေျမတြင္ သတၱဳဆင့္တက္သန္႔စင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေလာင္စာျပဳလုပ္ရန္ သစ္အႀကီးအက်ယ္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ သစ္ေတာဆုတ္ 
ယုတ္ပ်က္စီးမႈသည္ ေဒသ၏ တိုင္းရင္းေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား ရယူႏိုင္ခြင့္အား နည္းပါး သြားေစခ့ဲေၾကာင္းေတြ႔ရွိ 
ရသည္။ ေျမေအာက္ေဒါင္လိုက္တူးေသာသတၱဳတြင္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ သစ္ခုတ္ထြင္မႈသည္ သတၱဳအႀကီး 
အက်ယ္တူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ 
ေၾကာင္း လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက တင္ျပၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေရႊဆင့္တက္သန္႔စင္ရန္အတြက္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ထံုးေက်ာက္မ်ားမီးရိႈ႕ျခင္းသည္ သစ္ေတာမွသစ္ 
မ်ားကို အေျမာက္အမ်ားကုန္ဆံုးေစေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တရားမဝင္  ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ၾကသည္။ 
စြမ္းအင္ထုတ္ယူသံုးစဲြရန္အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးအား လိုင္စင္မရွိေသာေရာင္းခ်သူမ်ားမွ ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္    
အႀကီးစားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စြမ္းအင္သံုးစဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျခားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း  ေတြ႔ရွိရသည္။ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ေလာင္စာႏွင့္မီးေသြးအတြက္ သစ္
ခုတ္မႈကိုပူပန္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကၿပီး၊ သစ္ေတာမ်ားမွာလည္း အလ်င္အျမန္ႏႈန္းထားျဖင့္ က်ဆင္းလာခဲ့ 
ပါသည္။ MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအဖြဲ႔မ်ား သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားစြာတြင္ 
ခ်က္ျပဳတ္ရန္ေလာင္စာ၊ အမဲလိုက္ကြင္းမ်ား၊ ေဆးဘက္ဝင္အပင္မ်ားႏွင့္ ေဆးေပါ့လိပ္ကဲ့သို႔ေသာ ေသာက္ 
သံုးရန္ႏွင့္ေရာင္းခ်ရန္ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ သြင္းအားစုစသည္တုိ႔မွာ သစ္ေတာကေပးေသာ ေဂဟစနစ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္သည္။ ေလာင္စာရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္  ေဆးဘက္ဝင္အပင္မ်ား အပါအဝင္ 
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ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ ရယူႏိုင္ခြင့္တို႔မွာ ေလ်ာ့နည္းသို႔မဟုတ္ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္သည္ဟု လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ သိမွတ္ရသည္။

 ေရႊဆင့္တက္သန္္႔စင္မႈအတြက္ ထံုးမႈန္႔ထုတ္လုပ္မႈမွာ ထင္းမ်ားအေျမာက္အမ်ားလိုအပ္သျဖင့္ သစ္ေတာ 
ျပဳန္းတီးမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒသတစ္ခုတြင္ အႀကီးစားေရႊမိုင္းတစ္ခုအတြက္ ထံုးမ်ားသြင္းေန 
ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကတည္းက တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ယခင္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးပိုင္ဆိုင္သည့္ ယင္းလုပ္ငန္းကို ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွခြင့္ျပဳခ်က္ 
ျဖင့္ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ထံုးေက်ာက္ထုတ္ယူမႈႏွင့္ ထင္းခုတ္ယူခြင့္မ်ား တစ္ေပါင္းတစ္စည္း 
တည္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထံုးဖိုႀကီး ၅ ဖိုျဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ပိုင္ရွင္မွာ တစ္ႏွစ္လ်င္ ထံုးတန္ခ်ိန္ ၂ဝဝ ထုတ္ယူလ်က္ 
ထင္းတန္ခ်ိန္ ၅ဝဝ ခုတ္လွဲသည္ဟု သိရွိရသည္။ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္က အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ 
ခြင့္ျပဳခေပးခဲ့ရသည္ဟုဆို၏။ MRCB က ပမာဏမ်ားကို အတိအက် မစိစစ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ပိုင္ရွင္မွာ သတၱဳတြင္းဦးစီး 
ဌာနမွ အထက္တန္းအရာရွိႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ အရမ္းရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးရွိ၍ ၎အရာရွိမွာ စံသတ္မွတ္ထား 
ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားမရွိဘဲ လုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္လည္ပတ္ျခင္းရိွမရွိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေလ့ရွိကာ ဆက္ 
လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီသည္ဟုသိရွိရသည္။ ထံုးဖိုႀကီးမ်ားအတြက္ ေလာင္စာ ထင္းမ်ားအလံုအေလာက္ 
ရရွိရန္မွာ အေတာ္ခက္ခဲေနၿပီျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ေဒသတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ၎၏ 
လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ပိုင္ရွင္ကဆိုသည္။

 မၾကာေသးမီက အႀကီးစားစက္မႈတြင္းတြက္ တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ သစ္ေတာရွင္းလင္းမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ႀကီးမားေသာ ေျခရာအရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံခဲ့ရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အဆိုအရ လက္လုပ္ 
လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အႏွံ႔အျပားရွိခဲ့ေသာ္လည္း သစ္ေတာထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားမွာ 
အႀကီးစားလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ သစ္ေတာထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ာသည္ အေသးစားသတၱဳလုပ္ငန္း 
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ သစ္ေတာထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားထက္ ပုိမိုသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပါသည္။  စစ္တပ္ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားတြင္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားရွိသည္ဟု လူထုႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားက ဆုိပါသည္။ MCRB၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္မႈမ်ားအရ ဤကုမၸဏီမ်ားသည္ အၿငိမ္း စားစစ္တပ္ဝန္ထမ္း 
မ်ားကိုသာ အလုပ္ခန္႔ထား၍ ၎တို႔မွာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ အလြန္နည္းပါးၾကသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမွာ ပိုမိုဆိုးရြားသြားသည္။

 သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ သစ္ေတာဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ 
သတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ခြင့္တားျမစ္ထားေသာ သစ္ေတာေျမေပၚတြင္ သတၱဳတြင္းခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားေပးအပ္ထား
သည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ သာဓကအေနျဖင့္ျပရလ်င္ သိပ္သည္းေသာ သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းရင့္ေသာ 
သစ္ေတာအား သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအျဖစ္မွ ဖယ္ထုတ္ရန္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနကပင္ 
သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈကို မမွန္မကန္ အစီရင္ခံခဲ့သည္။ အျခားေနရာတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
တည္ေနရာမွ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားအား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးေစခဲ့ေသာ္လည္း 
သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ဒဏ္ေငြ မတပ္ခဲ့သည္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ဟု သိရွိရသည္။ တျခားေဒသတြင္ 
တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ 
အရာရွိမ်ားအား လာဘ္ေပးခဲ့သည္ဟု ရြာသားမ်ားကဆိုပါသည္။ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ေဒသတြင္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ေျမသည္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ရွိသျဖင့္ သစ္ေတာ 
ဦးစီးဌာနသည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္လုံးတပါဒမွ်မသိရိွေၾကာင္း ၎တုိ႔မွ MCRB ၏ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာမႈအဖြဲ႔ကိုေျပာျပခဲ့သည္။ ေျမျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးအတြင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးရန္ သစ္ေတာ 
ဦးစီးဌာန၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမည္မွ်ထိေရာက္သည္မွာလည္း မေသခ်ာေပ။ခုတ္ထြင္းရွင္းလင္းထားေသာေျမ ေနရာမ်ား 
တြင္ သစ္ပင္မ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအားေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ မ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္အပင္ 
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မ်ားကို ရရွိခဲ့သည္ဟု ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က ဆိုပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးထားေသာသစ္ပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲရန္ႏွင့္ထင္းအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ အခြင့္အာဏာရရွိထားသည္ဟုဆိုသည္။ 
အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို မူအရ အခေၾကးေငြေပး ေဆာင္စရာမလိုဘဲ ရၾကသည္ဟု 
ယူဆရ၍ အျခားကုမၸဏီမ်ားကမူ ၎တို႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ထူးျခားေသာဆက္ဆံေရးရွိသျဖင့္ 
မ်ိဳးေစ့မ်ား အလကားရၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ေနရာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈ

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိခြင့္၊ ေျမအိမ္ယာ        
အေဆာက္အအံုရရွိခြင့္။

 ကုမၸဏီမ်ားလုပ္ငန္းခြင္ေနရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈအစီအမံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေလ့ 
အက်င့္မ်ားစီစဥ္ထားရွိမႈမရွိျခင္း။ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ မည္သည့္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္မွ် သတၱဳတြင္း 
ပိတ္သိမ္းမႈအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအမံမ်ား စီစဥ္ထားရိွမႈမရွိပါ။ ဓာတ္သတၱဳ တူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳျခင္းမရွိေတာ့သည့္ လုပ္ကြက္မ်ားအေပၚမွေျမကိုစနစ္တက် ျပန္လည္တည္ေထာင္သည့္ 
မည္သည့္ျပ႐ုပ္မ်ိဳးကိုမွ်  ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈတြင္မေတြ႔ရပါ။ ၎တြင္ အေပၚယံေျမလႊာဖယ္ရွားခံထားရေသာ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရမည့္ေနရာမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။ သတၱဳလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ယ္ဝန္းေသာေျမေနရာမ်ားအား အေပၚယံေျမလႊာ ဖယ္ရွားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုေျမေနရာ 
မ်ားအား ကုမၸဏီကပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရိွရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္ကို ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ား မသိရွိၾကပါ။

 သတၳဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ေျမယာမ်ား ေျမယာျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ 
ျခင္းအတြက္ မရွင္းလင္းေသာ အစီအမံမ်ား။ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးၿပီးေနာက္ အစု 
အဖြဲ႔မ်ား၏ ေျမယာျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စနစ္က်နစြာဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစီအမံ သို႔မဟုတ္ 
အေလ့အက်င့္မ်ားအား ကြင္းဆင္းေလ့လာစဥ္ မေတြ႔ခဲ့ရပါ။ သတၱဳတြင္းတည္ရွိရာတစ္ေနရာတြင္ ကုမၸဏီ 
အတြက္ခြင့္ျပဳထားေသာေျမအား ခြင့္ျပဳသည့္အခ်ိန္မွ ပထမငါးႏွစ္အတြင္း အသံုးမျပဳလ်င္ ေက်းရြာသားမ်ားက 
ျပန္လည္ေတာင္းခံခြင့္ရိွေၾကာင္း ေဒသခံႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက ရြာသားမ်ားအား အသိေပးခ့ဲသည္မွာ သာဓက 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရြာသားမ်ားက ၎တို႔၏ေျမယာေဟာင္းမ်ားသို႔ သစ္ပင္ခုတ္လွဲမႈျပဳလုပ္ရန္ 
ထုိေျမေနရာသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကေသာအခါ က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံၾကရသည္။

 လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မရွိျခင္း။ လက္လုပ္ 
လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးမႈပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ထူးျခား 
ေသာျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ တင္ျပထားပါသည္။ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ သတၱဳလုပ္ငန္း 
တည္ရာေနရာ ျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္းသည္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္သတ္မွတ္ခ်က္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားမဝင္က႑တြင္မူ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးမႈမ်ားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ေျမ၏
ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းဆံုးရႈံးမႈ၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားဆံုးရႈံးမႈ၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ ေျမဆီလႊာတိုက္စားျခင္း၊ လမ်က္ႏွာ 
ျပင္ကဲ့သို႔ ခ်ိဳင့္ခြက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနေသာ ညစ္ညမ္းမႈတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ရလာဒ္မ်ားစြာ 
ရွိပါသည္။
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(ဂ)  ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ေလးေထာင့္ ဇယားကြက္ ၂၇။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း 
ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား

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

• PS 3 – Resource Efficiency and Pollution Prevention 
• PS 6 – Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources 

 Minamata Convention on Mercury 
 UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
 UN International Bill of Human Rights and Core Human Rights Instruments 
 World Bank: 

• General Environmental, Health and Safety Guidelines 
• Environmental Health and Safety Guidelines for Mining

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
 BirdLife/FFI/IUCN/WW, 2014, Joint Briefing Paper on Extraction and Biodiversity in  Limestone 

Areas’, Cambridge, UK
 Elaw.org Mining EIA Review Checklist 
 ICMM, Health and Safety Critical Control Management: Good Practice Guidance and Critical 

Control Management Implementation Guide 
 ICMM, Health Impact Assessment: Summary of the Good Practice Guidance 
 ICMM, Metals Environment Risk Assessment Guidance (MERAG) 
 ICMM, Mining and Protected Areas Position Statement 
 ICMM, Planning for Integrated Mine Closure: Toolkit 
 ICMM, Statement on Climate Change and Principles for Climate Change Policy Design 
 ICMM, Water Stewardship Framework 
 Myanmar Centre for Responsible Business Briefing Paper on Biodiversity, Business and    Hu-

man Rights in Myanmar, 2018 and separate Mining annex 
 Mining Association of Canada, Tailings Management Assessment Protocol 
 UNEP and ICME, International Cyanide Management Code 
 UN Global Compact, CEO Water Mandate 
 UNECE, Safety Guidelines and Good Practices for Tailings Management Facilities 
 UNEP, A Practical Guide: Reducing Mercury Use in Artisanal and Small-scale Gold Mining 
 WRI, Ecosystem Services Review for Impact Assessment
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https://www.icmm.com/publications/pdfs/429.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/our%2Bapproach/risk%2Bmanagement/performance%2Bstandards/environmental%2Band%2Bsocial%2Bperformance%2Bstandards%2Band%2Bguidance%2Bnotes
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/our%2Bapproach/risk%2Bmanagement/performance%2Bstandards/environmental%2Band%2Bsocial%2Bperformance%2Bstandards%2Band%2Bguidance%2Bnotes
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/our%2Bapproach/risk%2Bmanagement/performance%2Bstandards/environmental%2Band%2Bsocial%2Bperformance%2Bstandards%2Band%2Bguidance%2Bnotes
http://www.mercuryconvention.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/our%2Bapproach/risk%2Bmanagement/ehsguidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final%252B-%252BMining.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26id%3D1323153264157
https://www.birdlife.org/sites/default/files/Extraction-and-Biodiversity-in-Limestone-Areas.pdf
https://www.birdlife.org/sites/default/files/Extraction-and-Biodiversity-in-Limestone-Areas.pdf
https://www.elaw.org/system/files/EIA%2520Review%2520Checklist%2520Mining.pdf
http://www.icmm.com/en-gb/publications/health-and-safety-critical-control-management-good-practice-guide
http://www.icmm.com/en-gb/publications/health-and-safety-critical-control-management-good-practice-guide
http://www.icmm.com/en-gb/publications/health-impact-assessment-summary-of-the-good-practice-guidance
http://www.icmm.com/en-gb/publications/metals-environmental-risk-assessment-guidance-merag-
http://www.icmm.com/en-gb/members/member-commitments/position-statements/mining-and-protected-areas-position-statement
http://www.icmm.com/en-gb/publications/planning-for-integrated-mine-closure-toolkit
http://www.icmm.com/en-gb/environment/climate-change/climate-change-policy-design
https://www.icmm.com/document/7024
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/comments-invited-briefing-paper-biodiversity.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/comments-invited-briefing-paper-biodiversity.html
http://mining.ca/sites/default/files/documents/TSMTailingsManagementProtocol.pdf
http://www.cyanidecode.org/
http://ceowatermandate.org/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2014/TEIA/Publications/1326665_ECE_TMF_Publication.pdf
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Techdoc/UNEP%2520Tech%2520Doc%2520APRIL%25202012_120608b_web.pdf
http://www.wri.org/publication/ecosystem-services-review-impact-assessment


ႏိုင္ငံတကာေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား

 အေသးစားဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားအား တာဝန္ယူမႈရိွေသာဓာတ္သတၱဳ တူးေဖာ္ 
ထုတ္လုပ္ေရး လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း (Alliance for Re-
sponsible Mining Certification Process for ASM Practices)။  ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္
ထိခိုက္မႈမ်ားကိုနည္းပါးေစျခင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ နည္းညာအကူအညီမ်ားေပး 
ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏႈန္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစကာ 
ပဋိပကၡ၏ကြင္းဆက္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်လ်က္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ အေလ့အက်င့္ 
စံႏႈန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

 ICMM, IPIECA ႏွင့္ Equator Principles တို႔၏ Cross-Sector Biodiversity Initiative။ ဤေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္သည္ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ဇီဝမ်ိုးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတို႔ 
ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရးႏွင့္ မွ်ေဝေရးတို႔အား ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္သည္ ဇီဝမ်ိဳူးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဆန္းသစ္၍ ပြင့္ 
လင္းျမင္သာေသာ အထက္ေအာက္အာဏာေလ်ာ့ေပါ့မႈ က်င့္သံုးရန္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ရည္မွန္းခ်က္အား 
အေထာက္အကူျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအလုပ္အတြက္ အစီအမံကုိ နည္းနာမ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသိ 
ပညာျဖန္႔ေဝျခင္းဟုေသာ အဓိက အလုပ္ႀကီးႏွစ္ခုအျဖစ္ ပိုင္းျခားႏိုင္သည္။

 UNEP ၏ Global Mercury Partnership။ ဤမိတ္ဖက္လုပ္ကိုင္မႈ၏ ေယဘုယ် ရည္မွန္းခ်က္မွာ လူ႔က်န္းမာ 
ေရးႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ကို ျပဒါးႏွင့္၎၏ဓာတ္ေပါင္း မ်ားထုတ္လုပ္မႈမွကာကြယ္ရန္ျဖစ္
သည္။ ဤမိတ္ဖက္လုပ္ငန္းသည္ Minamata Convention ကို အခ်ိန္မီလက္မွတ္ထိုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔အား အကူအညီေပးရန္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သည္။
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http://www.responsiblemines.org/en/section-fairmined-certification/fairmined-for-miners
http://www.responsiblemines.org/en/section-fairmined-certification/fairmined-for-miners
http://www.csbi.org.uk/
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Metals/GlobalMercuryPartnership/tabid/1253/Default.aspx

