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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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အပုိင္း ၇.၁

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစုိးရသုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ဤအပုိင္း (၇.၁) သည္ အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ နယ္ပယ္စံုရွိ အစိုးရအရာရွိမ်ား အထူးသျဖင့္ သယံ 
ဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (သတၱဳတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန 
ႏွစ္ခုစလံုး)အတြက္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကား 
မႈဦးစီးဌာန၊ အလုုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အစုိးရမ်ားအတြက္လည္း သက္ဆိုင္မႈရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္လည္း သက္ဆုိင္ပါသည္။ 

၁။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတမူဝါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ၎မူဝါဒ 
ကုိ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအသစ္အတြက္ အေျခခံအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္၊ ျမန္မာ့ဓာတ္သတၱဳ 
သယံဇာတမွေဒသခံ မ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိေစရန္ႏွင့္ပဋိပကၡသုိ႔ တြန္းအားေပးမႈမ်ား ဆက္လက္ 
မျဖစ္ပြားေစေရး ေသခ်ာေစရန္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတ မူဝါဒတစ္ခုသည္ ဤက႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
သတ္မွတ္ထားႏိုင္ၿပီး အလားအလာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ပုိမုိရွင္းလင္းေစရန္ႏွင့္ သတၱဳဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း 
ဥေပဒသစ္ျပဌာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ ၎စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒသစ္အတြက္ 
လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို အစမွတ္ (starting point) အေနျဖင့္ မယူသင့္ပါ။ ၎မူဝါဒသစ္တြင္  ေက်ာက္စိမ္း 
အပါအဝင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ပါ အက်ဳံးဝင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူဝါဒအျပင္ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ အလားအလာေကာင္းရွိသည့္ ေနရာမ်ား(ဥပမာ-စစ္ကုိင္း၊ မႏၲေလး၊ 
ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ တနသၤာရီ)တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ သတၱဳသယံဇာတဆိုင္ရာ မဟာ 
ဗ်ဴဟာမ်ားကို ျပဳစုျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္သည္။ အဆိုပါမဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမွ ၎တို႔ 
၏ ဖြ႕ၿံဖိဳးေရးအစအီစဥတ္ြငသ္တၱဳလပုင္န္းမ်ားႏငွ္ပ့တသ္က္၍ ခ်ဥ္းကပလ္ပု္ေဆာင္မႈမ်ား၊ က်ဳးေက်ာဝ္င္ေရာက္ျခင္းကိ ု
တားျမစ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ား (no go areas) သတ္မွတ္ထားျခင္းရွိမရွိ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအျပင္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ကိုယ္စားျပဳအာဏာရွိသည့္ေနရာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အျခားေသာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အခြန္မ်ားအားသတ္မွတ္ထားျခင္းရွိမရွိ အစရွိသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
သင့္သည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒသည္ -

 သတၱဳက႑တြင္ ေရရွည္တည္တံခုိင္ၿမဲေသာနည္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားျပဳရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရေနေသာ အျခား 
ေသာႏုိင္ငံမ်ားရွိ ထိေရာက္ေသာ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရွိ အေလ့အက်င့္ 
ေကာင္းမ်ားအေပၚ အမွီျပဳကာ ေရးဆဲြရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီကုိလည္း 
အသံုးျပဳရပါမည္။

 အစိုးရဌာနအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳရမည္။ အထူးသျဖင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ပတ္ဝန္း
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနတို႔ၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 
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 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ားျပဳၿပီး ၎တို႔၏အႀကံေပးခ်က္ ဗဟုသုတမ်ားကို မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မၾကာေသးမီက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ထုိဆန္းစစ္မႈသည္ ဤသို႔ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေထာက္အပ့ံ ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

 သတၱဳတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ရွိ မူဝါဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းတို႔ကို ရွင္းရွင္းလင္း 
လင္းခဲြျခားထားသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းတို႔ၾကား 
ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သဘာဝသံဇာတအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္အေပၚ လက္ရွိျငင္းခံုေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ လက္ရွိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ေထာက္ပ့ံေပးရမည္။ 
အထူးသျဖင့္ အဆုိပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္  ေအာက္ပါအေျခခံသေဘာတရားမ်ားအေပၚ မူတည္သင့္ပါသည္။ 

 အဆင့္အသီးသီးတြင္ အစုိးရ၏အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸာယ္ 
သတ္မွတ္ျခင္း။

 အစုိးရ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မတူညီေသာအဆင့္တုိင္းရွိ 
အစုိးရဌာနမ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ 
ထားျခင္း။

 ေဒသႏၲရဆုိင္ရာ တရားစီရင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း။

 အစုိးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္တိုင္းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။ 

 အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတစ္ခုလုံးတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဖလွယ္ျခင္း 
ႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ေနရာတစ္ခုဖန္တီးေပးျခင္း။

 ၎တုိ႔ကုိ ပုိမုိထိေရာက္ေစရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာ၌ ေဒသခံလူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားကဲ့သို႔ အစုိးရမဟုတ္ 
ေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ထည့္သြင္းရန္။

 ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာစစ္တမ္း၊ cadaster/လိုင္စင္ႏွင့္ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကား  ရွင္းလင္းစြာပိုင္းျခား 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္တာဝန္မ်ားအား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို လမ္းညႊန္ရန္။

 ဓာတ္သတၱဳဆုိင္ရာအခြင့္အေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ ေခတ္မီၿပီး တစ္သမတ္တည္းရွိသည့္ ca-
daster ေျမပံုကိုျပဳစုႏိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ေပးရမည္။ အဆိုပါ cadaster ေျမပံုသည္ လိုင္စင္လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သီးသန္႔တာဝန္ရွိၿပီး လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား လက္ခံျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္သြင္းျခင္း၊ 
လိုင္စင္ေပးသင့္မေပးသင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားေသာ ေနရာမ်ားၾကားထပ္ေနမႈရွိမရွိ စစ္ေဆး 
ျခင္း၊ လုိင္စင္ခ်ေပးရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသူမ်ားကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ အတည္ျပဳၿပီးေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ 
အထက္သို႔တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း (သက္တမ္းကုန္ဆံုး 
ျခင္း၊ သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း၊ အသစ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္း အစရွိသျဖင့္) အစရွိသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဆိုပါေျမပုံကို အသံုးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ႏွင့္ ခ်န္လွပ္ထားေသာဇုန္မ်ားပါဝင္သည့္ ေျမပံုမ်ားေရးဆြဲရန္အတြက္ သီးျခား cadaster ေျမပံုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
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လုပ္ကိုင္ၿပီး ထိုသုိ႔ေရးဆြဲရာတြင္ လက္ရွိလုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ယခင္ေလွ်ာက္ထားသူ 
မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ထားၿပီးသားျဖစ္ရမည္။

 လုပ္ငန္းလုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အကဲျဖတ္ျခင္းစံ သတ္မွတ္မ်ားကို 
ခ်မွတ္ထားရမည္။ လုိင္စင္ထုတ္ေပးရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ ခ်င့္ခ်ိန္ရမည့္ အေျခခံ 
သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အေလးေပးစဥ္းစားရမည့္ အမ်ိဳးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊(ဥပမာ - သတၱဳက႑ဖံြ႕ၿဖိဳး 
ေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ျခင္းမ်ားၾကားတြင္ ဘက္မွ်မႈရွိေစရမည္)။ ထိုသို႔ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္ လုပ္ 
ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးေသာ ဟက္တာတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္းသံုးစြဲမည့္ အနိမ့္ဆံုးေဒၚလာ 
ပမာဏကဲ့သို႔ေသာ ခြင့္ျပဳထားေသာ အရြယ္အစားေပၚမူတည္ၿပီး ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ အနိမ့္ဆံုးသံုးစြဲရမည့္ စည္း 
မ်ဥ္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 

 လိုင္စင္ခ်ထားေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳသည့္အခါ လူ႔ 
အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ေကာင္း 
က်ဳိး၊ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ မည္သုိ႔ခ်ိန္ညွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပေပးရမည္။

 သတၱဳလုပ္ငန္းမွရေသာ အက်ဳိးအျမတ္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမ်ား 
ၾကားတြင္ မည္သုိ႔ခြဲေဝရယူမည္ဟူေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသႏၲရႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ထိ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ (ဥပမာ - အလုပ္အကုိင္မ်ား၊ supply chain ဆိုင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား)

 တရားမဝင္က႑မ်ားအတြင္းရွိဆုိးက်ဳိးႏွင့္ ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အဆိုပါ 
တရားမဝင္က႑သည္လည္း ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ အေရးပါေၾကာင္း အသိအမွတ္ 
ျပဳၿပီး ထုိက႑သည္ တရားဝင္ျဖစ္လာေစေရးအတြက္  လက္ေတြ႕က်ေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ 

 ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းပိုင္းဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို 
ရွင္းလင္းေအာင္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ၿပီး အဆိုပါႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ 
သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကဲသို႔ပင္ တန္းတူညီမွ် စိစစ္မႈမ်ားျပဳရမည္။

 တူးေဖာ္ရရွိသည့္ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္ ခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အမ်ဳိးအစား၏ အသံုးျပဳ 
မႈကိုေလွ်ာ့ခ်၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေပၚအေျခခံသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို သံုးစြဲရန္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 
လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ပိုမိုယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေအာင္၊ ဥပေဒမ်ားသည္ 
လည္း အသံုးဝင္သက္ဆိုင္မႈရွိေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားရမည္။

 စာခ်ဳပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပိုမိုရွိလာေစေရးႏွင့္ စီမံကိန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ စည္းကမ္းႏွင့္ သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္သတ္မတ္တည္းရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ “ စံနမူနာပံုစံသတၱဳတြင္းစာခ်ဳပ္”ကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေခ်ရွိမရွိ ေလ့လာဆန္းစစ္ရမည္။

 ကာကြယ္ေတာဧရိယာမ်ား အတြင္းရွိေသာ (သို႔မဟုတ္)  နီးကပ္စြာရွိေနေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထို႔အျပင္ က်ဳးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားျမစ္ 
ထားေသာ (no go areas) ဧရိယာမ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ေသခ်ာေအာင္ ေဖာ္ျပရမည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လိုက္နာရမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကတိကဝတ္မ်ား 
ေက်ပြန္စြာလိုက္နာႏိုင္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရမည္။
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၂။ သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာႏွင့္ပါမစ္
မ်ားကုိထုတ္ေပးရာတြင္ ႐ုိးရွင္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ကုိက္ညီမႈရွိရန္လိုအပ္ၿပီး၊ ဥပေဒမ်ားမွာလည္း ၎တို႔ 
အား အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္။

လက္ရွိလိုင္စင္ခ်ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးရွည္လ်ားၿပီး ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းလည္ 
ပတ္မႈ၏ မတူညီေသာသေဘာသဘာဝမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ထားျခင္းမရိွပါ။ ထုိလိုင္စင္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မ်ားစြာေသာဌာန 
မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကုိ ဖန္တီးေပး 
ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ယိုယြင္းအားနည္းေစ 
ၿပီး၊  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းသည္ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ “အမ်ားသေဘာတူ ၾကည္ျဖဴလက္ခံမႈ” (social les-
cence)ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဓာတ္သတၳဳသယံဇာတဆုိင္ရာ 
မူဝါဒသည္  အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ အသံုးျပဳႏုိင္သလို 
သတၱဳလုပ္ငန္းဆုုိင္ရာ ဥပေဒသစ္ေအာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္လည္း အသံုးျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဤက႑အလုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း သုေတသန 
(SWIA) အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းေဒသအဆင့္ လုိင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ထားေပးျခင္းဆိုင္ရာ အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ေတြ႔ရွိပါသည္။  

၎တို႔တြင္-

 သတၱဳနည္းဥပေဒ၏ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ကုိ လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္း၊ လံုျခံဳေရး၊ တပုိင္တႏိုင္ သတၱဳ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
အမိန္႔အာဏာမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သီးျခားခြဲထုတ္ရမည္။ နည္းဥပေဒ တစ္ခုအျဖစ္တည္ရွိေနျခင္းသည္ 
နားလည္ရန္ႏွင့္ အလြယ္တကူအသံုးခ်ႏုိင္ရန္ ရွည္လြန္းၿပီး၊ ရႈပ္ေထြးလွပါသည္။ သီးျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ား လမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ခြဲထုတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားဥပေဒမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစ 
သည္။ အထူးသျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ မွီခိုမႈနည္းပါးသည့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ားသည္ အျခားေသာသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္သည္။

 သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီး
ဌာန၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန၊ ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရးဦးစီးဌာနတုိ႔သည္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။ သို႔မွသာ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သတၱဳဥပေဒႏွင့္ 
နည္းဥပေဒမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းအစရွိသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ၿပီး နည္းဥပေဒမ်ားသည္လည္း အက်ဳိးအေၾကာင္း 
ညီညြတ္မည္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမည္၊ ႐ုိးရွင္းၿပီး တစ္သတ္မတ္တည္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္အျပင္ သတၱဳလုပ္ငန္း   
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္လံုး၏ မတူကဲြျပားေသာအဆင့္တုိင္းတြင္ က်ေရာက္ႏုိင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 မတူကဲြျပားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ သတၱဳတြင္းအရြယ္အစားႏွင့္ အမ်ဳိး 
အစားအမ်ဳိးမ်ဳိးအျပင္ သတၳဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တေလ်ာက္လုံးတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ 
ျခင္း (EIA) လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကိုသာ အဓိကထား၍ ရည္ညႊန္းသံုးစြဲ 
ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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 ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ဓာတ္သတၱဳျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း၊  လုပ္ငန္းလည္ 
ပတ္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျခင္းအစရွိေသာ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ လိုက္နာရမည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ခဲြျခား 
သတ္မွတ္ထားႏိုင္ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြ (က)ကို 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားရပါမည္။ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္း အဆင့္တုိင္းတြင္ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင္ ေဒသတြင္းအေလးထားရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ သင့္ 
တင့္ဆီေလ်ာ္ေသာ အတုိင္းအတာပမာဏျဖစ္သင့္ပါသည္။ 

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြ (က)တြင္ ပါဝင္သည့္ ကနဦး 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း(IEE)/ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အတိုင္းအတာအရြယ္အစားမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္ၿပီး၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ 
ပုိင္ခြင့္ထုတ္ေပးရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အရြယ္အစားပမာဏႏွင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကုိက္ညီမႈရွိရမည္။ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အရြယ္အစားသတ္မွတ္ထားမႈမ်ားသည္ လွည့္ကြက္မ်ားကုိ ဟန္႔တားရန္ စီမံထားသင့္ပါ 
သည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရွာင္က်ဥ္ရန္အ 
တြက္ ေျမကြက္မ်ားကုိ ခဲြထုတ္ျခင္း)။

 စီစဥ္ထားရွိသည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာကုိ သိရွိသည့္အခ်ိန္မွသာ သတၳဳလုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အဆင့္မွာသာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ 
လုိအပ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ေဖာ္ျပရမည္။

 ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ၊ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအတြက္ စံလမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး၏အဆင့္တုိင္းအတြက္ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ စီမံေပးထားရ 
မည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြျခင္းအဆင့္အတြက္ ႐ုိးရွင္းေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အေသးစား 
သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း အေျခအေနမ်ားအတြက္ ႐ုိးရွင္းေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ပံုစံမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ခဲြမ်ား ပါဝင္သည္။ သို႔မွသာ ပုိၿပီးထိေရာက္မႈရွိေစမည္ျဖစ္
ၿပီး ကုမၸဏီမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းကြပ္ကဲသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားျပဳစုျခင္း၊ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ 
ႏွင့္  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္ (ECC) ေပးျခင္းမ်ားအ 
တြက္ တြန္းအားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမ်ားၾကား 
ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳၿပီး သေဘာတူညီမႈမ်ားရယူႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ ခ်မွတ္သင့္ၿပီး စစ္ေဆး 
ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မည္သူတို႔မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု ရွင္းလင္းစြာ ပါဝင္ရ 
မည္။ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအားလံုး၏ စာရင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းထားရမည္။

 သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္၊ 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒလိုက္နာမႈရိွေအာင္ ထိန္းကြပ္ျခင္းမ်ားျပဳရန္ မည္သူ႔တြင္တာဝန္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ
သတ္မွတ္ထားျခင္းရွိရမည္။ လတ္တေလာတြင္ လုုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
(OSH)သည္ သတၱဳနည္းဥပေဒမွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းရမည္ေလာဟူသည့္အခ်က္မွာ မရွင္းလင္းေသးပါ။ ထြက္ရွိ 
လာမည့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ (သို႔မဟုတ္) ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ 
မႈဆန္းစစ္ျခင္း/ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းပါဝင္သေလာဟူသည့္အခ်က္ 
မွာလည္း မရွင္းလင္းေသးပါ။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအတြက္ 
က်ဳိးေၾကာင္းညီညြတ္မႈ၊ တစ္သတ္မတ္တည္းရွိမႈႏွင့္ ရွင္းလင္းမႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။
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 အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္လုိအပ္ၿပီး (ေအာက္ 
တြင္ၾကည့္ပါ)၊ ထိုကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၏ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အမ်ား 
ျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းအပိုင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။

 “တစ္ေပါင္းတည္းလုပ္ကုိင္ရန္ခြင့္ျပဳမိန္႔” ၏ အယူအဆကုိ ထိန္းသိမ္းထားလွ်င္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ မည္သည့္လုပ္
ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိသည္၊ စီမံကိန္းကုိ ေရွ႕ဆက္လုပ္ကုိင္သည့္တစ္ေလွ်ာက္  ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ေသာ 
မည္သည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား လုိက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အဆင့္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ 
ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္မည္ေလာဟူေသာအခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သင့္သည္။

 ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္  သက္ဆိုင္ 
မႈရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ စကားလံုးသံုးစြဲမႈမ်ားမွာ 
တစ္သတ္မတ္တည္းရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားေသာလူ႕အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္း 
(ESIA) (သုိ႔) ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္း (ESHIA) 
မ်ားသည္ ပိုမို၍သင့္ေတာ္သည္။

 ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ကုမၸဏီမ်ားက မ်ားျပားလွေသာ ေထာက္ခံစာမ်ားရယူရန္ မလိုအပ္ေစေရး ေသခ်ာစြာ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အထူးသျဖင့္ အဆုိပါေထာက္ခံစာမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအဆင့္အတြက္ အေထာက္ 
အကူျပဳျခင္း မရွိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရမလိုအပ္လ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း အထပ္ထပ္ေထာက္ခံခ်က္ 
မ်ားရယူရန္ မလိုအပ္သင့္ပါ။

 “ကနဦးခြင့္ျပဳခ်က္”(သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ)၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းမႈရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပတ္ဝန္း 
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနသည္ အျခားအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျပဌာန္းသည့္ အျခားအဖြဲ႔
အစည္းမ်ားမွထုတ္ျပန္ထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ကနဦးခြင့္ျပဳခ်က္ဟုယူဆႏိုင္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို 
စာရင္းျပဳစုၿပီး ထုတ္ျပန္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ မည္သို႔ေသာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကနဦးအဆင့္တြင္ 
ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း(IEE)/ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း(EIA)/ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြမႈအ
စီအစဥ္(EMP)မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္သင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိသတၱဳဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား 
တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကာလ(သက္တမ္း)ႏွင့္ အရြယ္အစားမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အထူးသျဖင့္ 
မ်ားစြာေသာအေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား ေရာေႏွာေပါင္းစပ္၍ လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ အားေပးသလို 
ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မရွင္းလင္းေသာ နယ္နမိတ္မ်ားႏွင့္ က်ေရာက္လာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ 
တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ား ကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည္။ အညစ္အေၾကး စြန္႔ထုတ္မႈမ်ားျပဳရန္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ 
သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားလုပ္ကုိင္ရန္ ေနရာမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ အတြင္းပုိင္းရွိအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
အက်ဳိးရွိစြာႏွင့္ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းစြာ တူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေနသည္။ 
(Valentis/Coffey အဖဲြ႕မ်ားမွ ျပဳစုထားသည့္ ဖားကန္႔၊ လံုးခင္းေဒသမ်ားကို အၾကံေပးမွတ္စုမ်ားတြင္ ၾကည့္ 
ရန္)

 ခြင့္ျပဳမိန္႔ကာလ(သက္တမ္း)ႏွင့္ အရြယ္အစားမ်ားကို အနည္းဆုံး ကမၻာ့အဆင့္ပွ်မ္းမွ်ပမာဏ ရွိေအာင္တုိးျမႇင့္ 
သင့္ၿပီး၊ ထုိသုိ႔တုိးျမႇင့္ေပးျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ ထိေရာက္ေသာ သတၱဳတူး 
ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈပမာဏျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ ပုိမုိလံုျခံဳစိတ္ 
ခ်ရေသာ အေလအ့က်င္မ့်ားကိ ုက်င္သ့ံုးလာေစရန ္အားေပးရာေရာကသ္ည။္ ဓာတ္သတၳဳရွာေဖြေသာအဆင္တ့ြင ္
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ခြင့္ျပဳမိန္႔ရေသာေနရာမ်ား၏ ကာလ(သက္တမ္း)ႏွင့္ အရြယ္အစားကုိလည္း တုိးျမႇင့္ေပးသင့္သည္။ အက်ဳိး 
ဆက္အေနျဖင့္ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္း၊ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈနည္းပါးေသာ အဆင့္ျမင့္ 
နည္းပညာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေနရာတစ္ခုလံုးကုိ ျခံဳလႊမ္းႏုိင္ျခင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ remote 
sensing တိုင္းတာျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ဘူမိရူပေဗဒဆုိင္ရာနည္းပညာျဖင့္ ေလထဲမွတစ္ဆင့္ တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း 
မ်ားကဲသုိ႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရိွလာေစရန္ အားေပးရာေရာက္သည္။ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား တိုးတက္လာမႈရွိေစရန္အတြက္ အေသးစား 
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကုိင္ခြင့္ႏွင့္ အေသးစားသတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အနိမ့္ဆံုးအရြယ္အစားကုိ တုိးျမႇင့္ေပး 
သင့္ပါသည္။

၃။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၌ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကိုက္ 
ညီမႈမရွိသည္မ်ားႏွင့္ လစ္ဟာမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစေရးအတြက္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္ သက္၍ 
ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္ထဲတြင္ ရွိထားၿပီးသားျဖစ္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ သတၱဳဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ
ဆိုင္ရာဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိတြင္ျပဌာန္းထားေသာ အျခားေသာဥပေဒမ်ား 
ႏွင့္ ျပင္ဆင္ဆဲအဆင့္တြင္ရွိေနသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေျမယာ၊ အလုပ္သမား၊ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအစရွိသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ 
သည္။ ထုိမူေဘာင္မ်ားထဲတြင္ ထပ္ေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ကြာဟမႈမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္ 
ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေသာ အခ်ိဳ႕ေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုအရာမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ 
ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 

ပတ္ဝန္းက်င္

 ျပဒါးသံုးစဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Minamata Convention ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရထုိးျခင္း။ အေသးစားႏွင့္ 
တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ျပဒါးႏွင့္ျပဒါးျဒပ္ေပါင္းမ်ားကို ပတ္ 
ဝန္းက်င္သို႔ စြန္႔ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ားမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပဒါးသံုးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

 ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၏ အပုိဒ္ ၇ ႏွင့္ ၁ဝ ေအာက္တြင္ပါဝင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာၿပီး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း/ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ လမ္းညႊန္မႈေပးရမည္။ ထုိလမ္းညႊန္မႈမ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်ရန္ 
လုိအပ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC)မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားသင့္သည္။ 
သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အေသးစိတ္က်ေသာကိစၥရပ္မ်ား (ဥပမာ-ဆိုင္ယာႏိုဒ္၊ သတၱဳ 
တြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း)တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ သတၳဳဦးစီးဌာနတုိ႔ၾကားတြင္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ကုိင္ 
သင့္ၿပီး သတၱဳဥပေဒေအာက္တြင္ လိုိက္ေလ်ာညီေထြက်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ကုိင္ၾကရမည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
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အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရမည္။ 

 ေရအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေရ၏အရည္အေသြး။
 အညစ္အေၾကးစြန္႔ထုတ္ျခင္း။
 ေလ၏အရည္အေသြး။
 အႏၲရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား (ဆာရာႏုိက္ႏွင့္ ျပဒါးအပါအဝင္)။
 ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကဲြမ်ား။
 ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သံုးစြဲရယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပ်က္စီးယိုယြင္းေစပါက 

ေငြေပးေဆာင္ရျခင္း။
 ဆူညံမႈႏွင့္ တုန္ခါျခင္း။
 စြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈ။
 အျမင္အာ႐ုံအေပၚ က်ေရာက္ေသာ အက်ဳိးသက္ဆုိင္မႈမ်ား။
 သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေနရာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း။

အလုပ္သမားႏွင့္ လံုျခံဳေရး 

 သတၱဳနည္းဥပေဒႏွင့္ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒ 
ေအာက္ရွိ က႑အလုိက္ နည္းဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ သတၱဳတြင္းေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ 
လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သတၱဳတြင္း 
သေဘာတူညီခ်က္ (၁၇၆) ထဲတြင္ရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖဲြ႕အစည္း၏ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
ႏွင့္ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိရပါမည္။

  လိုင္စင္ခ်ထားေပးရာတြင္   ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုင္စင္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္္စံညႊန္း (ႏုိင္ငံ 
တကာရွိ အေလ့အက်င့္ေကာင္း) မ်ားကုိ လိုက္နာရမည္ဟုေဖာ္ျပထားရမည္။  သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ အေသး 
စိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ အညစ္အေၾကးထုတ္ေျမာင္းမ်ား၊ ယုိဖိတ္မႈမ်ားမရွိေစရန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ား၊ သတၱဳ 
တြင္းလုပ္ငန္းေနရာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ပိတ္သိမ္းၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္း 
အေျခအေနမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ႏိုင္ငံတကာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါ 
မည္။ ထုိလုိအပ္ခ်က္စည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာမႈရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ေတြ႕လုိက္နာေစရန္ 
ဆီေလ်ာ္ေသာေငြေၾကးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးရမည္။

  သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အမ်ားဆံုးႏွင့္ အနားယူခ်ိန္အနည္းဆံုး မည္မွ်ရွိရမည္ဟူေသာ 
အခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းေအာင္ ေဖာ္ျပေပးရမည္။ အထူးသျဖင့္ ေျမေအာက္သတၱဳတြင္းမ်ားႏွင့္ ေရထဲတြင္ လုပ္ကုိင္ 
ရေသာ လုပ္သားမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။

  အေျခခံက်ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ 
က်န္ရွိေနေသာ အခ်က္(၅)ခုကို သေဘာတူညီႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
အမ်ားပါဝင္ေသာ၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အလုပ္သမားဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားကုိ ေရးဆြဲျပဳစုရမည္။ ေန႔စားအလုပ္သမား 
မ်ားအပါအဝင္ အလုပ္သမားအမ်ဳိးအစားမ်ား အားလံုးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ 
ရပါမည္။ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကုိလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ေရးကုိ အားေကာင္းေအာင္လုပ္ရပါမည္။
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 သတၱဳနည္းဥပေဒတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေျမေအာက္ သတၱဳတြင္းမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည့္ 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈကုိ ဖယ္ရွားပစ္ရမည္။

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) သေဘာတူညီခ်က္ (၁၈၂) တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ အသံုးျပဳ 
မည့္စာရင္းထဲတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ ‘အႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္ 
မ်ား’အျဖစ္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ေပးရမည္။

ေျမယာ

  အမ်ဳိးသားအဆင့္ေျမယာအသံုးျပဳေရးမူဝါဒႏွင့္ (အမ်ဳိးသားစားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈရွိေရးအတြက္ သစ္ေတာမ်ား၊ ငါး 
လုပ္ငန္းႏွင့္ေျမယာမ်ား တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ားဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
FAO ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း  ေျမယာအသံုးခ်မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာ 
ေျမယာအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ရွင္းလင္း၍ နားလည္ရလြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ သို႕မွသာ စားနပ္ရိကၡာ 
ဖူလံုေရးႏွင့္ မ႐ုိးသားသည့္ ေျမယာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ 
ကာကြယ္မႈမ်ား ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိေျမယာအသံုးခ်မႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ား ပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
ေျမယာမွတ္ပံုတင္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုကုိ  ျပဳစုရမည္။

  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC) ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စံခ်ိန္စံညႊန္း (၅) ႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ 
၁၈၉၄ ေျမသိမ္းဥပေဒကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရမည္။

  သတၱဳစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာဝယ္ယူရန္ႏွင့္ ေျမႏွင့္အတူ ဆက္စပ္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား (ဥပမာ-အိမ္၊ သီးႏွံ) 
စသည္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်သည့္အခါ တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္ေသာ တတိယပုဂၢဳိလ္အဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ားက လုပ္ကုိင္ရမည္။ 

ရပ္ရြာေဒသခံမ်ား

ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိသူမ်ားအားလံုးသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံ လက္မွတ္ 
ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ သတၱဳလုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ားအရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။

 အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံစားရေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလိုက္နာရမည္။

 ကိုင္တြယ္ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ကုိင္တြယ္ဆုပ္ကိုင္၍ မရေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ 
အႏွစ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ 
ယဥ္ေက်းမႈအသိပညာမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္ေသာအပင္မ်ား။

ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ (ႏွစ္ရွည္အႀကီးစား ခြင့္ျပဳမိန္႔ရေသာ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လွ်င္) ေအာက္ပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လိုက္နာသင့္သည္ (သို႕) လိုက္နာရန္ အားေပးသင့္သည္။

 သက္ဆုိင္ရာေဒသခံ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားမွ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း အပါအဝင္ ေဂဟ 
စနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီ 
အစဥ္မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းရမည္။
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 ေဒသခံမ်ားထံမွ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ေဒသခံအလုပ္အကုိင္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။

 ေဒသခံရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္အတူ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးသေဘာတူညီခ်က္ (CDA) မ်ားကုိ ညွိႏႈိင္းၾကရမည္။

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ေသာေဒသရွိ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး/ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
ေပးရာတြင္ ေဒသခံမ်ားမွ ဦးစားေပးလုပ္ကုိင္ေစခ်င္ေသာအရာမ်ားျဖစ္သင့္ၿပီး ကုမၸဏီမွေထာက္ပံ့ ေပးရန္အတြက္ 
လည္း သင့္ေတာ္မႈလည္းရွိရပါမည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရွာင္ 
ရွားသင့္သလို ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ (သုိ႔) လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း 
ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ထုိေနရာမ်ားရွိ အမ်ဳိးသားအဆင့္ (သုိ႔) ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရ၏ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစီ 
အစဥ္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ကုိက္ညီမႈရိွသည့္ ေဒသတြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ဳိးျဖစ္သင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရမွ တာဝန္ယူ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခန္းက႑ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအပိုင္းတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းမ်ဳိးကို အစုိုးရအေနျဖင့္ အားမေပးသင့္ပါ။

၄။ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးမႈႏွင့္ ပါမစ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ တာဝန္၊ ဝတၱရားမ်ားအား လုိက္နာမႈ 
တုိးတက္လာေစေရး တြန္းအားေပးရန္။

ျပည္စံုၿပီးနားလည္ရလြယ္ကူေသာ ဥပေဒမူေဘာင္သည္ အေရးပါေသာ္လည္း အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုး 
အေနျဖင့္ ဥပေဒကုိ သိနားလည္မႈပိုမို မ်ားျပားလာေစရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ထက္ပို၍ အေရးႀကီးေသာ 
အခ်က္မွာ ဥပေဒစိုးမိုးတည္ျမဲရန္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒကုိ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ 
လက္ေတြ႔လုိက္နာမႈရွိလာေစရန္ ထိန္းကြပ္မႈအတြက္ လုံေလာက္ေသာစြမ္းရည္ မ်ားရွိရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ 
က႑အလုိက္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) သုေတသန၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ မ်ား အားနည္းရျခင္း၏ 
အေၾကာင္းရင္းတစိတ္တပိုင္းမွာ အစုိးရဌာနမ်ား၏ စြမ္းရည္မလံုေလာက္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သလို  မတူညီေသာအစုိးရ
ဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္
ယူမႈကိစၥမ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္သလုိ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး(သို႔)ျဖစ္ပြား ဆဲေနရာမ်ားရွိ အခ်ဳိ႕ေသာျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ 
လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအပါအဝင္ အေထြေထြအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းသည္လည္း ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တိုးတက္မႈရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အဓိက 
အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑ရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားဆုိင္ရာ ျပဌာန္း 
ခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး(OHS)ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကိုင္တြယ္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထိန္းၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ အစိုးရဌာနအသီးသီးရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 
ကို ရွင္းလင္းမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားရမည္။

 သတၱဳတြင္းမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း။

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း(EIAs)ကုိ အကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြမႈ အစီအစဥ္မ်ား 
(EMPs)၏ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ လုိက္နာျခင္းရွိမရွိေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ (ေဒသႏၲရအဆင့္ အပါအဝင္) တိုးတက္လာမႈရွိေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးရမည္။

 ကုမၸဏီ၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း/ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (EIA/EMP) ႏွင့္  
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ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္၏ ကတိကဝတ္မ်ားအား 
လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း 
အားျဖင့္ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းရွိ ေဒသခံမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူမ်ား အစရွိသည့္ ပတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

 ကုမၸဏီမ်ားေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားႏွင့္အညီ 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိသည္ကုိ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၅။ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ျပင္ပတရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားဆုိင္ရာ ကုစားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားေကာင္း 
လာေစရန္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ လက္ရွိဆုိင္းငံထားစဥ္ျဖစ္ေစ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျပန္လည္စတင္လာခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားရွိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ က်ေရာက္လာေသာ 
ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ခံစားရသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားရရွိေစေရး ေသခ်ာရန္အတြက္ တရားဝင္ 
ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား လိုအပ္သည္။   အခြင့္အေရးရပိုင္ 
ခြင့္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မေက်နပ္မႈမ်ား၊တိုင္ၾကားလိုမႈမ်ားရွိပါက လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ 
ရွိရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္၊ 
လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းဖဲြ႕ခြင့္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရန္ အာမခံထား 
ခ်က္မရွိေသးပါ။ ေဒသခံမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားျပဳႏိုင္ 
ရန္အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ကုစားခြင့္ရရွိေရးကုိ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္ရန္ အစုိးရအေနျဖင့္  ေအာက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားကို  ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္သည္။

 စီးပြားေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားအရ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ 
သတၱဳလုပ္ငန္းသံသရာ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နစ္နာမႈ 
ကုစားေရးယႏၲရားမ်ားကို လက္ေတြ႕ထားရွိေရးကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ထားေပးရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္ (EMP) အတြက္ (၆) လတႀကိမ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
ျခင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အဆိုပါယႏၲရား၏ ေဆင္ရြက္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထည့္သြင္းေပးရမည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဆႏၵျပ 
ျခင္းႏွင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ားဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္ သတၱဳစီမံကိန္းကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္း 
စြာဆႏၵျပေသာသူမ်ားသည္ တရားစြဲဆိုခံရျခင္း၊ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းမ်ား မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

 အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားခံစားရေသာ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ကုစားမႈမ်ားရရွိရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပး သည့္ 
အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား (အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တရားဝင္ 
မွတ္ပံုတင္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိသည္ျဖစ္ေစ) ၏ အေရးပါေသာအခန္းက႑အျဖစ္ အသိ 
အမွတ္ျပဳရမည္။

 တရား႐ုံးမွတဆင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္နစ္နာေၾကးရရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားျပားလာေအာင္ ဖန္တီးေပးသင့္ 
သည္။ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္တြင္ အဆိုပါ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ဳိးမရွိသင့္ပါ။
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 ေခတ္ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာသတင္းရရွိခြင့္ဥပေဒတစ္ခုကုိ ျပဌာန္းၿပီး အစိုးရမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ျပည္သူမ်ားလက္လွမ္းမွီရယူႏိုင္သည္ဟု အာမခံခ်က္ေပးလာႏိုင္ေအာင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ 
ေျပာင္းလဲရမည္။

 ဝန္ထမ္းအေယာက္ ၃ဝ အထက္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္ 
ဥပေဒအရ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသိရွိလာေအာင္ အသိပညာမ်ားျမႇင့္တင္ေပး 
ရမည္။

၆။  အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား တုိးတက္လာေစရန္။

က႑အလုိက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း(SWIA) သုေတသနကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း (သုိ႔) ခြင့္ျပဳမိန္႔လုပ္ငန္းစဥ္အပုိင္းမ်ားတြင္ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြလုပ္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ေဒသခံမ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း 
မ်ဳိးမရွိပဲ၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္(သုိ႔) ရပ္ရြာရွိ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္သာ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳေလ့ရွိ 
ၾကသည္။ သတၱဳလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)/ 
ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္(EMP) မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ဳိးမရွိပါ။ အက်ဳိးဆက္အေန 
ျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားရွိေနၿပီး အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ား အားလံုး 
တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ ခိုင္ျမဲအားေကာင္းေသာ “အမ်ားသေဘာတူၾကည္ျဖဴလက္ခံမႈ”(social lis-
cence) တစ္ခု ကင္းမဲ့ေနပါသည္။ 

အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား တိုးတက္မႈရွိလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါ 
သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာနည္းမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ရွိထားၿပီးသားျဖစ္ေသာ္ 
လည္း အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိေသးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

 အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ သတၱဳစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ရရွိရန္ႏွင့္ သူတို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ေပးႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိရန္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္း 
စစ္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းထဲတြင္ လူထုတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း 
သိနားလည္မႈမ်ားျပားလာေစရန္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအက်ဳိး သက္ဆိုင္ 
သူမ်ားႏွင့္အတူ အသိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္းဆုိင္
ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မူၾကမ္းကို ျပဳစုလုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး၊ သတၱဳစီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈခံရသူမ်ား (အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားႏွင့္ အႏၲရယ္ရွိေသာ ေဒသခံအဖဲြ႕ဝင္မ်ားလည္း အပါအဝင္) ကုိ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူသည့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကုိေပးႏိုင္ရန္အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝရမည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အရေဆာင္ရြက္ေသာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ားပါဝင္ၿပီး ေဒသခံဘာသာစကားကုိ အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္လာေစရန္ အစုိးရဖက္မွ တိုက္တြန္းအား 
ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

 အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ အခြင့္ 
အေရးပုိင္ဆုိင္သူမ်ား (right holders) အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးသည့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊    
မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိသည္ျဖစ္ေစ) ၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။
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  ေဒသခံပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟူေသာအခ်က္ 
ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္မျပႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIAs) မ်ားကုိ ျငင္းပယ္ရမည္။ 
သို႔မဟုတ္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE)/ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)၏ 
မူၾကမ္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမ်ားကိုလည္း  ျငင္းပယ္ရမည္။

 ခြင့္ျပဳမိန္႔လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၏ တစိတ္တပုိင္းအျဖစ္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား (SECP) ေရးဆဲြထားေၾကာင္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အစီအစဥ္ 
မ်ား(SECP)တစ္ခုသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားပါ
ဝင္ေသာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား အဆုိျပဳထားေသာ သတၳဳတြင္းနည္းဥပေဒ 
ေအာက္ရွိ ေဒသခံလူမႈအသိုက္အဝန္းျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းျခင္းမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အေလး 
ေပးေဖာ္ျပထားေသာ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ၏ အပုိဒ္ (၅) ေအာက္ရွိ “စီမံကိန္းမစတင္မွီ အစုိးရ၊ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား 
ၾကားတြင္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ေဒသမ်ားတြင္ တြင္းထြက္က႑ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာစီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည့္စံုၿပီး၊ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားရရွိရန္”ဟူေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ လုိအပ္ 
ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စည္း ေပါင္းစပ္သင့္ပါသည္။
 ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအပါအဝင္ ေဒသခံရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းႏွင့္ ေဒသ 

ဆုိင္ရာ အစုိးရမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား(SECP)တြင္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ေရွ႕ဆက္လုပ္ 
ေဆာင္မည့္ အလားအလာရွိေသာ အေျခအေနႏွင့္ စမ္းသပ္တူးေဖာ္ျခင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား 
အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ မည္သို႔ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွ်ေဝေပးမည္ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ 
အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္သက္ 
ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပသင့္သည္။

 ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္မ်ား (SECP)
တြင္ စီမံကိန္း၏သတင္းမီဒီယာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပမည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္  လူမႈေရးဆိုင္ရာ  မီဒီယာမဟာ 
ဗ်ဴဟာကို မွ်ေဝေပးသင့္သည္။

 ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္မ်ား (SECP) 
မ်ားကုိ ေရးဆြဲသင့္ၿပီး၊ အနည္းဆံုး ႏွစ္စဥ္ (သုိ႔) လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ အဆင့္တုိင္း 
တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန/ သတၳဳတြင္းဦးစီးဌာနသုိ႔ တင္သြင္းသင့္သည္။

သတၳဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ အဆုိျပဳထားေသာ သတၳဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ 
အားေပးထားျခင္းမရွိပါ။ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ 
ေရး (EITI)၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္)ကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အားထုတ္ 
မႈမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းက႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္းတုိ႔မွ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြဝင္မႈကုိ ေထာက္ပံ့ေပးေန 
ေၾကာင္း ပုိမုိနားလည္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ လုိင္စင္ခ်ထားေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ စီမံကိန္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတၳဳတြင္းက႑၏ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးစီမံ ခန္႔ခဲြမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ 
မ်ားသည္ သီးျခားျဖစ္ေနၿပီး ကြဲလြဲမႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပုိမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ထပ္ဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္  ေျခလွမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။
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 တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI)၏ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားမွ 
ရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားကို ၿပီးျပည့္စံုစြာထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမ်ားတြင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း က႑ဆိုင္ရာ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား 
ႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာဘ႑ာဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ၎ဝင္ေငြမ်ားကို အစုိးရဌာနေအဂ်င္စီ 
မ်ားၾကား လဲႊေျပာင္းစီးဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဟိုတစ္စသည္တစ္စ ျဖစ္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ကိုလည္း အျပည့္အဝထုတ္ေဖာ္ျပသရမည္။

 လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရႈပ္ေထြးမႈရွိေနေသာ လုိင္စင္အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ လုပ္ရမည္။

 လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာျခင္းအားျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားနည္းပါးေစသလုိ စီမံကိန္းမ်ားေရြးခ်ယ္ 
ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အစုိးရ၏ တစ္ဦးတည္းကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္သည့္အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမ်ားကုိ တုိးတက္လာေစပါသည္။

 လုိင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းမ်ားအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (ကာလၾကာခ်ိန္၊ တသီးပုဂၢလကိစၥမ်ား၊ အဖုိးအခမ်ား၊ 
ျပည္နယ္ပါဝင္ပတ္သက္မႈ အေျခအေနမ်ား စသည္တုိ႔)ကုိ အတည္ျပဳရမည္။ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ 
ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကုိ ေရွာင္က်ဥ္ရန္အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳ 
မ်ားအရ ႀကိဳတင္စံသတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ တစ္ဦးတည္းကုိယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ား ပုဂၢဳိလ္ေရး 
အရ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး တင္ဒါ၏ လံုၿခံဳ 
စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ တုိးျမင့္ေစပါသည္။

 အက်ဳိးအျမတ္မ်ားပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအပါအဝင္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ပါမစ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒ (၄၅) အရ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားမႈ 
အတြက္ အဆိုျပဳလႊာအႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒ (၁၉၆/၁၉၉)အရ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ပါမစ္ရထားသည့္ 
သတၱဳတြင္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာအစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ ဟူေသာအခ်က္ကို 
လုိက္နာလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထုိထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ အျခားအေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ျဖစ္သည့္ လက္ေတြ႔လည္ပတ္လ်က္ရွိသည့္ နစ္နာမႈကုစားေရး ယႏၲရားမ်ား၊ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္အတူ 
ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါဝင္သင့္သည္။

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)၏ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဌာန္းရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)/ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း(IEE)/ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြမႈ အစီ 
အစဥ္(EMP)မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏စာရင္းမ်ားကုိ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ တင္ထားၿပီးထုတ္ေဖာ္ 
ျပသထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ေအာင္ လင့္(ခ္)မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပ 
ေပးထားရမည္။ သုိ႔မွသာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ 
စဥမ္်ားကို ေျခရာခံႏုငိမ္ည္ျဖစၿ္ပီး ကမုၸဏမီ်ားမ ွတာဝနယ္မူႈ၊ တာဝနခ္မံႈရွလိာေအာင ္ေဆာငရ္ြက္ႏိငုမ္ည္ျဖစသ္ည။္ 



302  7-tBuHjyKcsufrsm;

၇။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား တရားဝင္ျဖစ္လာေစေရး တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္  အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေစႏုိင္ သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆင္းရဲသည့္ ေဒသခံမ်ားစြာအတြက္ လက္လုပ္လက္စား (သုိ႔) တပုိင္တႏုိင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေရးပါေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚတြင္ ထင္ရွားသည့္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ 
သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအပါအဝင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအသုိက္အဝန္း 
မ်ားသည္ ထိခုိက္လြယ္အုပ္စုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရၿပီး ဆိုးရြားေသာ အလုပ္သမားအေျခအေနမ်ား၊ အႏၲရာယ္ 
ရွိေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မရရွိျခင္းႏွင့္ 
တရားမဝင္အခြန္ ေကာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ားကို ခံစားေနရပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
တရားမဝင္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ အစုိးရ၏အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိခိုက္ေစၿပီး လာဘ္ေပး 
လာဘ္ယူျခင္းမ်ား၊ တရားမဝင္ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
တပုိင္တႏုိင္သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္ျပဌာန္းရန္ႏွင့္ တရားဝင္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည္။ သို႔မွသာ 
အစိုးရ၏ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ အေျခအေနပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမည္ျဖစ္ၿပီး လက္လုပ္လက္စား သတၱဳ 
တြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးအေျခအေနတိုးျမင့္လာသည့္အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာ 
ေရး၊ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း တုိးတက္လာမည္။ သို႔ေသာ္ 
တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လက္လုပ္လက္စား သတၳဳလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိယ္တုိင္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းမ်ား ရွိရမည္။ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း တျခားေနရာမွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ  ေလ့လာရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

 အဆုိျပဳထားေသာ သတၱဳနည္းဥပေဒ (၂ဝ၁၈)အတြင္းရွိ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ ဖယ္ထုတ္ပစ္ၿပီး၊ အဆိုပါ သက္ဆိုင္ရာအပိုင္းမ်ားကို 
စုစည္းကာ တပုိင္တႏုိင္သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ သီးျခားနည္းဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ထားရွိရမည္။

 သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အစုိးရအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးပဲြမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ တပုိင္တႏုိင္ႏွင့္ 
အေသးစားသတၳဳလုပ္ငန္းမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေဆာင္ရြက္ရန္ အစုိးရအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား”ထဲတြင္ ပါဝင္ 
ေသာ နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ တပိုင္တႏုိင္ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ထိေရာက္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
မဟာဗ်ဴဟာကို ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။
 လက္လုပ္လက္စားသတၳဳလုပ္ငန္းမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကုိ 

ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အဆိုပါက႑ တရားဝင္ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား 
ေရးဆြဲရာတြင္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားအက်ဳိး သက္ဆိုင္သူမ်ား 
ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္လုပ္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ပတ္ဝန္း 
က်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားကိုလည္း ရွင္း 
လင္းလြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္သည္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္း 
မ်ား တရားဝင္ျဖစ္လာေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္အေနျဖင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ေငြေၾကး 
ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားအရ သံုးစြဲရယူရန္လြယ္ကူၿပီး တပုိင္တႏုိင္သတၱဳလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ား လိုက္နာရမည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမပါဝင္ေသာ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံ၍ မခ်သင့္ပါ။ 

 လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ သမဝါယမ (သို႔) အသင္းအဖဲြ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းလုပ္ကုိင္ 
ျခင္းကုိ ပံပုိးေပးျခင္းႏွင့္ အားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ အေၾကြးစနစ္မ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔ လက္လွမ္းမွီ 
ေအာင္လည္း ကူညီေပးရမည္။
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 အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ၾကေသာ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တပုိင္ 
တႏုိင္ သတၱဳလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ား (အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအဝင္) ကုိ သင္တန္းမ်ားေပးရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္ 
ဆုိင္ရာက်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အေလ့က်င့္ 
ေကာင္းမ်ားရွိလာေစရန္ လုပ္ကုိင္ရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ နည္းပညာမ်ား 
ပံ့ပုိးေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အဓိကထားၿပီးေပးေသာ သင္တန္းမ်ား၊ 
ျပဒါးအစားထုိး သံုးစဲြလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားကုိလည္း အားေပးၾကရမည္။

 လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား တရားဝင္ျဖစ္လာေစေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အသိ 
ပညာေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အေသးစားႏွင့္ အႀကီးစားသတၳဳလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိထားသူ 
မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ရွိလာေစရန္  ဖန္တီးလႈံေဆာ္ေပးရပါမည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ သတၱဳလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ 
တရားဝင္လုိင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအၾကား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပံုစံကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

 ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ အဆုိးဆံုးအေျခအေနမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO)
ညီလာခံ၏ နံပါတ္ (၁၈၂) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လက္လုပ္လက္စား သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ကေလးလုပ္သားမ်ားလုပ္ကိုင္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည္။ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရးမ်ား တုိးတက္ 
လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သလို ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ သက္ 
ဆိုင္သည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

 လက္လုပ္လက္စား သတၳဳလုပ္ကုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ 
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမွီရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

 လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ အျခားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း 
မ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းၿပီးထူေထာင္ေပးရပါမည္။
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အပုိင္း ၇.၂

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း က႑ရွိ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

အပိုင္း (၇.၂) သည္ အႀကီးစားႏွင့္ အေသးစား သတၱဳလုပ္ငန္းက႑ ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာ 
ကုမၸဏီႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ရည္ညႊန္းထားပါသည္။

၁။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတိုင္း ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္း 
မ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ရန္။

ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အစုိးရဝန္ႀကီး႒ာနမ်ားတြင္ လ်င္ျမန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အေတြ႕ 
အႀကံဳအားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီးသည့္တုိင္ ယင္းတုိ႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ က်င့္ဝတ္ 
စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို ထင္ဟပ္လိမ့္မည္ဟု အာမမခံႏုိင္ေပ။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ား အဆင္သင့္ေနသားတက် 
မျဖစ္ေသးသည့္အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ 
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကို ယံုၾကည္မႈ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ 

 ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာမူဝါဒ ကတိကဝတ္မ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ (လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို သီးျခားထားရွိျခင္း (သို႔) က်ယ္ျပန္႔ 
သည့္ က်င့္ဝတ္အတြင္းသို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း)။ မူဝါဒကို ခ်မွတ္သည့္အခါ International Bill of Hu-
man Rights ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ Core Labour Conventions (အနည္းဆံုးျဖစ္ 
ေစ) တို႔ကို ကိုးကားေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။ 

 ကုမၸဏီမ်ား၊ ၎တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရမည္ 
ဟူေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို တိက်ရွင္းလင္းစြာ ခ်မွတ္ရန္။

 UNGPs ႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္သည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)အပါအဝင္ 
ကုမၸဏီ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား (ESMS)တြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္။ 
အပိုင္း ၅ တြင္ စာပိုဒ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏အဆံုး၌ ဆက္စပ္သည့္ ကနဦးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား (initiatives)ႏွင့္အတူ 
သက္ဆိုင္သည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို hyperlinks ျဖင့္ စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ ၎စာရင္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔ 
ပါဝင္သည္။
 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု 

၏ သတၱဳလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။

 ႏိုင္ငံတကာ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ သတၱဳတြင္းေကာင္စီ (ICMM) ၏ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရး မူေဘာင္။
 ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလုိက္နာႏိုင္ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား။
 ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

အဖြဲ႔ (OECD) ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။
 ပဋိပကၡေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈခံစားရသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားရွိ သတၱဳသယံဇာတ 

မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (OECD) ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။
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၂။  ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကဳိတင္သိျမင္ႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးျခင္း 
ႏွင့္ ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကဳိတင္တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္း 
(human rights due diligence) ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားအရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ due diligence ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားပါရွိပါသည္။ 

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္။
 ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ၊ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ 

ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း။
 အကဲျဖတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အစီအစဥ္အတြင္းသို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း။
 သက္ေရာက္မႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေျခရာခံျခင္း။
 သက္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားအား အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးမွ်ေဝျခင္း။

ကုမၸဏီေၾကာင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားအား ပတ္ 
ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း(EIA)ကဲ့သို႔ေသာ ဆန္းစစ္မႈမ်ဳိးျဖင့္ ဆန္းစစ္၍ စီမံေဆာင္ရြက္သည့္ အျခားေသာ 
due diligence လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြင္းသို႔ အထက္ေဖာ္ျပပါ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ due diligence ကို 
ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ က်ေရာက္ 
လာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ‘အခြင့္အေရးပုိင္ဆုိင္သူမ်ား’၏ အျမင္မွၾကည့္ေသာ္ အမ်ားအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားမွ လံုေလာက္ေသာ 
လူ႔အရင္းအျမစ္၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ဆီေလ်ာ္စြာ 
ခ်ိန္ဆ၍ ခြဲေဝသတ္မွတ္ရန္္။ 

 စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းကာလတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ ပင္တိုင္စီးပြားေရး လည္ပတ္မႈ၏ တစ္စိတ္ 
တပိုင္းအျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ (ဥပမာ-ပစၥည္းပံ့ပုိးေပးသည့္ ကြင္းဆက္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ 
ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား)လည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ due diligence လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို  စီနီယာအဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 
သူမ်ားအား တာဝန္ေပးျခင္း။

 ကုမၸဏီအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းအျပင္ လိုအပ္ပါက ျပင္ပမွ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို ေခၚယူသံုးစြဲရန္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအား 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းျပင္ပရွိ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတုိ႔  ေဆြးေႏြးသည့္အခါမ်ဳိးတြင္  ႏွစ္ဖက္ၾကား ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏႈိင္း 
ေပးသည့္ ၾကားေနတတိယအုပ္စုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 
 လူ႔အခြင့္အေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ 

ၾကည့္႐ႈျခင္းကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
 ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း(EIA)ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ပါရွိသည့္ ဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင့္အညီ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္ 
အေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
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 အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိပိုင္ဆိုင္သူတို႔အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လက္လွမ္းမီသံုးစြဲႏိုင္သည့္ 
ပံုစံျဖင့္ ေပးအပ္ကမ္းလွမ္းရန္။(နည္းပညာ မဆန္ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးသား ထုတ္ေဝျခင္း၊ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ သာသာစကားကို အသံုးျပဳျခင္း)။

 အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံရပ္ရြာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အျခားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ တုံ႔ျပန္အႀကံ 
ျပဳခ်က္မ်ားကိုရယူၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရပ္ရြာ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အတူတကြ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။ 

 Due diligence လုပ္ငန္း၏ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ အလို႔ငွာမွ်ေဝရန္။
 ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (EMP)အတြက္ လိုအပ္သည့္ (၆) လတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ရမည့္ ေစာင့္ 

ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္း 
ရန္။

 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ due diligence ၏ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲျခင္းဆိုင္ရာ အစီ 
ရင္ခံျခင္းအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)  ပါမစ္ရရွိထားသည့္ MIC သို႔ ႏွစ္စဥ္ေပး 
ပို႔ရမည့္ (နည္းဥပေဒ ၁၉၆) အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း။ 

၃။ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္။ 

ဤအပိုင္းသည္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑တြင္ SWIA သုေတသနလုပ္ငန္း (အပိုဒ္ ၄-၅ တြင္ ၾကည့္ပါ) မွ 
သိရွိလာသည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအပါအဝင္ ေတြ႕ျမင္သိရွိခဲ့ရသည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထား 
သလို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ due diligence ရလာဒ္မ်ားအရ ေတြ႕ရွိသည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲ 
သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ေပးထားသည္။ 

ေျမယာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအေမြအႏွစ္ 

 ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား ေအာက္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ေလးစားရန္။
 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမျပဳမီ အခ်ိန္ကာလတြင္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ လက္ရွိေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ေလ့လာ 

စံုစမ္းရန္။ 
 တရားဝင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္ 

အထားမ်ား မရွိေသာ္ျငားလည္း  အဆိုပါေဒသခံမ်ားမွ ေျမယာပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေတာင္းဆိုမႈကို အသိ 
အမွတ္ျပဳေပးရန္။ 

 အမ်ားျပည္သူမွ ဘံုအသံုးျပဳသည့္ ေျမယာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ေလးစားရန္။
 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားခ်မွတ္ျခင္းကို  ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား ထိ 

ေရာက္စြာ ေျဖရွင္းၿပီးသည္အထိ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရန္။ 
 ကုမၸဏီ၏ ေျမယာအသံုးျပဳမႈအား ဆန္႔က်င္၍ တုိင္ၾကားရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ား အသံုးျပဳသည့္ တရားစီရင္ 

ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း 
မျပဳလုပ္ရန္။

 ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းကို စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၅ (ဆႏၵမပါေသာ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရမႈ)၊ ကုလသမဂၢ၏ 
အိုးအိမ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေထြေထြအႀကံျပဳခ်က္ (၎ႏွင့္ပူးတြဲပါရွိသည့္ OHCHR ၏ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္လႊာ)ႏွင့္ FAO ၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ေျမယာရယူပုိင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ 
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လိုက္နာႏိုင္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ စံႏႈန္းမ်ားအား 
က်င့္သံုးရန္။ 

 ေျမယာႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အတြက္ အမွီအခိုကင္းသည့္ တတိယအုပ္စုမွတဆင့္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း 
ႏႈန္းထားႏွင့္ အမွန္တကယ္ ကုန္က်မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ တန္ဖိုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္းကို ျပဳသင့္ 
သလို သင့္ေတာ္သည့္ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားႏွင့္လည္း ထိုသို႔တန္ဖိုးျဖတ္ရာတြင္ ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
ေလ်ာ္ေၾကး မည္သူ႔ကိုေပးမည္၊ မည္မွ်ေပးမည္ဟူသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေသာအခါ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သလို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း(IFC) ၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၅ ကဲ့သို႔ေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။

 လုပ္ငန္းစတင္မလည္ပတ္မီ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ခံျခင္းကို ေဒသခံရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်း 
မႈအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္၍ 
မရႏိုင္ေသာ ျဒပ္မဲ့ႏွင့္ ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္၍ ရႏိုင္ေသာျဒပ္ရွိ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေလးစား 
တန္ဖိုးထားရန္ နည္းနာမ်ားသတ္မွတ္ထားရွိရန္။ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း သင့္ေတာ္ 
သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္၌ အခြဲငယ္ပါဝင္ရန္။ 

ေရႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

 ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ထားရွိက်င့္သံုးရန္။ 
၎စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းစနစ္တို႔တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားအား အစီရင္ခံသည့္စနစ္၊ ေလထုသုိ႔ 
အခုိးအေငြ႕မ်ား ထုတ္လႊတ္မႈ အဆင့္ကို တိုင္းတာရန္ႏွင့္ ေျမ၊ ေလ၊ ေရမ်ားကုိ စမ္းသပ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည့္ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အမွီ 
အခိုကင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း၊ ဆင့္တက္ျပဳလုပ္ျခင္း (processing) တြင္ 
အသံုးျပဳေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ (ဥပမာ-ျပဒါး၊ ဆိုက္ယာႏုိက္) ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ား၊ အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္ျခင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။ 

 ေရသံုးစြဲမႈႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္အေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ သက္ေရာက္မႈအား အထူးအေလးထားရန္။ အဆိုျပဳ 
ထားသည့္ ေရ (သုိ႔/ႏွင့္) အမွန္တကယ္ ေရသံုးစြဲမႈတို႔အား သံုးသပ္အကဲ ျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔သံုးသပ္ရာတြင္ 
ေဒသခံရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ သံုးစြဲေနသည့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္မႈ အေျခအေနတို႔အား 
ရည္ညႊန္းထားရွိရမည္ ျဖစ္သလို ၎ေဒသရွိ အျခားသတၱဳႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္အေပၚ 
က်ေရာက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးနည္း 
မ်ားအား က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။

 သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဆိုက္ယာႏိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ဆိုင္ယာႏိုက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ က်င့္ဝတ္စာတမ္း(International Cyanide Management Code)အား က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

 အသစ္ထြက္ရွိလာသည့္ ဥပေဒ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ သတၱဳ 
လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ အစီအစဥ္ 
ကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ရန္။
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လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး 

 အနည္းဆံုးအဆင့္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အသံုးတည့္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး (OSH) စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္တစ္ခုကို ထားရွိရန္။ ၎စနစ္တြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။
 က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး သင္တန္း။
 ထိခိုက္မႈကိုကာကြယ္သည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း (PPE) မ်ားကို အခမဲ့ထုတ္ေပးျခင္း။
 ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားအား အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ စနစ္။
 က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားအား ေျခရာခံ 

စံုစမ္းျခင္း။
 က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲာရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအား 

စီနီယာအဆင့္ရွိသည့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားထံ လႊဲအပ္ျခင္း။
 က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲာရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားအား အကဲျဖတ္ 

ဆန္းစစ္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
 ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစေသာ နည္းနာမ်ား။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ စကားရပ္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား အလုပ္ သမားမ်ားထံ ေပးအပ္ျခင္း။ 

 က်ပန္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္သမားဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို ေလးစားရန္။ ဥပမာ- ၎တို႔အား သင့္ေတာ္ 
သည့္ လုပ္အားခမ်ားေပးျခင္း၊ အလုပ္အခ်ိန္ပုိမ်ား လြန္ကဲစြာ မလုပ္ ကိုင္ေစျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ထိခိုက္မႈကာကြယ္သည့္ အသံုးအေဆာင္ 
ပစၥည္းမ်ားကို အခမဲ့သံုးစြဲေစရမည္။ 

 ကုမၸဏီမွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ အိမ္ရာမ်ားသည္ ေရရရွိမႈ၊ အစားအစာရရွိမႈ၊ 
အလင္းေရာင္၊ ေလ၊ မိလႅာသန္႔ရွင္းမႈ အစရွိသျဖင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးထား 
ရမည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္အား လြန္လြန္ကဲကဲ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ား 
မရွိေစရ။

 အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားကို သိမ္းယူထားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ 
ရန္။ ေငြေၾကးစုေဆာင္းမႈ လ်ာထားခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ အတင္းအဓမၼ ေငြေၾကးသိမ္းဆည္းမႈမ်ဳိးလည္း 
(အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမမီေသာေၾကာင့္) မျပဳသင့္ပါ။

 သမဂၢ၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ကိုယ္စားျပဳျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳထားရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္ တက္ၾကြစြာ 
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။ ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားမွ သမဂၢမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းအား ခြင့္ျပဳ 
ထားေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သလို သမဂၢအဖြဲ႔တြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ 
ထားျခင္း မရွိသလို သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) စုေပါင္းညႇိႏႈိင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လက္စားေခ်ျခင္းမ်ဳိး မခံရေစရန္ ကုမၸဏီမ်ားဖက္မွ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး 
သင့္ပါသည္။ 

 အလုပ္သမားမ်ားမွ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကို အမည္မေဖာ္ဘဲ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ နစ္နာမႈကုစားေရး 
ယႏၲရားကို ထားရွိက်င့္သံုးရန္။ အလုပ္သမား ၃ဝ အထက္ရွိသည့္ ကုမၸဏီအားလံုးတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ညႇိႏႈိင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရန္မွာ ဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၎ေကာ္မတီသည္လည္း မေက်နပ္မႈ 
မ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကို စနစ္တက် ေျဖရွင္းသည့္ အခန္းက႑မွေန၍ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။  
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အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ား

သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ 
ပိုမိုက်ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ SWIA သုေတသနေလ့လာမႈတြင္ သတၱဳ 
လုပ္ငန္းမ်ား၌ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသလို သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ 
ေက်ာင္းသြားေရာက္ႏိုင္မႈကို ထိခိုက္ျခင္း၊ လုပ္ကိုင္မႈ အရည္အေသြးတူေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားမွာ 
အမ်ိဳးသားအလုပ္သမားမ်ားထက္ လုပ္ခလစာနည္းေနျခင္းႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း 
မႈျပဳသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ အခြင့္အေရးမရွိျခင္းတို႔ကိုလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။

 ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကေလးအလုပ္သမား အသံုးျပဳမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္  ေအာက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားကို က်င့္ 
သံုးႏိုင္သည္။ 
 ကေလးလုပ္သား အသံုးျပဳျခင္းအား ဆန္႔က်င္ဟန္႔တားသည့္ မူဝါဒကတိကဝတ္မ်ား ခ်မွတ္ထားရန္။
 အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ရွိသူ မည္သူမဆိုအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းကို တားဆီးေရွာင္ရွားရန္အတြက္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္။
 ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္လုပ္ျခင္းအား မပိတ္ပင္ထားသည့္ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ အဆိုပါကေလးလုပ္သားမ်ား၏ အကူး အေျပာင္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုခ်မွတ္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ထိုကေလးအလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ခြာၿပီးေနာက္ပိုင္း ပညာေရးမ်ား 
ဆက္လက္ ေလ့လာႏိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္နည္းပါးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းဝင္ခြင့္တို႔ ရရွိ 
ႏိုင္ေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

 ကေလးသူငယ္မ်ားအား အလုပ္မွ ႐ုတ္တရက္ ထုတ္ပစ္လုိက္ျခင္း မျပဳရန္။ ထုိသုိ႔ အလုပ္ထုတ္ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ 
မထင္မွတ္သည့္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ တူညီစြာ အႏၲရာယ္မ်ား 
သည့္ အျခားအလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ မလုပ္ေဆာင္မိေရးကို ဂ႐ုစိုက္ရန္။

 ကုမၸဏီမွ ၎၏ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အျခားသတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား တဆင့္ခံစာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ 
ေပးသည့္အခါ (သို႔မဟုတ္) လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားအား တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္ 
ေပးေသာအခါ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ငွားရမ္းမႈကို ေရွာင္ရွားေစရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းအျပင္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းဧရိယာအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားရွိေနမႈကို မည္သို႔ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္းကို 
လည္း ပူးေပါင္းတုိင္ပင္ရန္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ေပၚ 
လာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားရမည္။ ဥပမာ - ကေလးငယ္မ်ားကုိ 
အျခားေနရာတြင္ ထားခဲ့၍မရေသာ မိခင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္းမ်ဳိး။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ကုမၸဏီမ်ားမွ တိုက္ဖ်က္သင့္သည္။ ထိုသို႔တိုက္ဖ်က္ရန္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
 တူညီသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တူညီသည့္လစာရရွိေရး လုပ္ေဆာင္ရန္။ အမ်ဳိးသမီးလုပ္သားမ်ား 

သည္ အမ်ဳိးသားလုပ္သားမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ် အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်င္ မည္သည့္အခါမ်ဳိးတြင္မဆို အမ်ဳိး 
သမီးမ်ားအား လုပ္ခလစာ ေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ဳိး မျပဳရ။

 အလုပ္ေခၚသည့္အခါတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစေရးကို က်င့္သုံးရန္။ အလုပ္ေခၚသည့္အခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္လိုအပ္ၿပီး အလုပ္ေခၚစာႏွင့္ အလုပ္ခန္႔သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာရာထူးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္သာ အက်ဳံးဝင္သည္ဟူေသာ သတ္မွွတ္ 
ခ်က္မ်ဳိး မရွိေစရ။
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 အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတက္ေရးအတြက္ 
သင့္ေတာ္သလို စြမ္းရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္ေခၚရာတြင္ က်ား/မ လ်ာထားခ်က္မ်ားျပည့္မီရန္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

 ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါ အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္
ထားျခင္းမ်ိဳးရွိေနသျဖင့္ အားတက္သေရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္းပါဝင္ေစ၍ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး 
ေပးရန္။

၄။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားတြင္ due diligence ကို အရွိန္ျမႇင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေနရာမ်ားအပါအဝင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ား 
တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ အထူးမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ၎ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ပိုမိုအေလးထားဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

 လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေန၊ ပဋိပကၡအေနအထားမ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
အတူ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တို႔တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔  ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ 
ရြက္ရမည္ျဖစ္သလို ထိုေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ေဒသ၌ကြ်မ္းက်င္မႈရွိေသာ 
အစိုးရမဟုတ္သည့္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း  က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔  
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိုင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

 ပဋိပကၡမ်ားအား ညင္သာစြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မတ္ 
မွန္ကန္စြာျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္မွာ မ်ားစြာခက္ခဲလြန္းသျဖင့္ ၎ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ 
မည္၊ မလုပ္ေဆာင္မည္ ဆုိသည္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္စဥ္းစားရန္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္
မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒအရ တရားမဝင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလို 
ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း အႏၲရာယ္ရွိေကာင္း ရွိလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါ 
ေဒသမ်ဳိးတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္မွာ လက္ေတြ႕တြင္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

 အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား၏ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္။ 

 လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ အာဏာပိုင္မ်ားကိုေပးရသည့္ 
အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အပါအဝင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာေစရန္ စတင္လုပ္ 
ေဆာင္ရန္။ 

 ပဋိပကၡကို ျဖစ္ပြားေစေသာ စီးပြားေရးအေလ့အက်င့္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားရန္။ ဥပမာအေနျဖင့္ 
‘CSR’ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား ၎တို႔၏ 
လုပ္ငန္းအေပၚေထာက္ခံမႈရေစရန္ (သို႔) ေထာက္ခံမႈ လက္မွတ္ထုိးေပးရန္အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပး 
ျခင္း(သို႔) အျခား အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစမည့္ ကတိကဝတ္မ်ားျပဳျခင္း။ 

 လုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးသည္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ ျမန္မာ့ 
ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရး၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရး စိစစ္ေသခ်ာေစရန္။ 
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 ဆႏၵအေလ်ာက္ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား  (VPSHR) အား 
လိုက္နာက်င့္သံုးရန္။ 

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္(၇) အပါအဝင္ အဆိုပါလုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အားလံုးအားလိုက္နာက်င့္သံုးရန္။

၅။ သတၱဳတြင္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ နစ္နာမႈကုစားေရး ယႏၲရားတစ္ခုတည္ေထာင္ရန္။

ကုလသမဂၢ၏ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ား တတိယ မ႑ိဳင္ (3rd pillar)အရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုစားမႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ 
(သို႔မဟုတ္) အမွန္တကယ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကုစားရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 
ထိုသို႔ကုစားေပးရန္ မိမိကုမၸဏီရွိနစ္နာမႈကုစားေရး ယႏၲရားမွတဆင့္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ နစ္နာမႈကုစားေရး 
ယႏၲရားမ်ား (အစိုးရမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊  အစိုးရမဟုတ္ အဖြဲ႕မ်ားမွတစ္ဆင့့္ျဖစ္ေစ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ (သို႔မဟုတ္) 
တရား စီရင္ေရးျပင္ပ ယႏၲရားမ်ား) မွ တဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ 
တိုက္႐ိုက္ လက္လွမ္းမီသံုးစြဲႏိုင္ေသာ ထိေရာက္သည့္ ကုမၸဏီ၏ နစ္နာမႈကုစားေရးယႏၲရားသည္ ဆိုးက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ား ဆိုးရြားသည့္ အေျခအေနသို႔မေရာက္မီ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေစာလ်င္စြာ ႀကိဳတင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ 
အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ အေသးစား၊ အလတ္စားႏွင့္အႀကီးစား လုိင္စင္ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ေအာက္ပါ 
အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

 ကုလသမဂၢ၏ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ၃၁ ပါ ထိေရာက္သည့္ စံသတ္ 
မွတ္ခ်က္ ၈ ခ်က္ (တရားဝင္မႈ၊ လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ၊ ႀကိဳတင္ခန္းမွန္းႏိုင္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူမႈ၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ 
ညႇိႏႈိင္းျခင္းတို႔အေပၚ အေျခခံထားမႈ)ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္ နစ္နာမႈကုစားေရး ယႏၲရားကို 
စတင္တည္ေထာင္ အသံုးျပဳပါ။ 

 ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ နစ္နာမႈကုစားေရးယႏၲရားအား ေဒသခံရပ္ရြာ အသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ 
အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး တည္ေဆာက္ရန္။

 မေက်နပ္မႈကို တိုင္ၾကားရန္အတြက္ ကုမၸဏီ၏ နစ္နာမႈကုစားေရးယႏၲရားကို သံုးမည္ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) 
အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) တတိယအုပ္စုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ နစ္နာမႈကုစားေရးယႏၲရားကို သံုးမည္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္ 
စြာ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ နစ္နာမႈကုစားသည့္ ယႏၲရားႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခတည္စျဖစ္သည့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အားနည္းသြားေအာင္ 
မလုပ္ေဆာင္ရန္ ဂ႐ုစိုက္သင့္သည္။ ကုစားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
(သို႔မဟုတ္) ပိုမိုထိေရာက္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာတရား႐ံုးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သက္ဆုိင္သည့္ အစိုးရမွတစ္ဆင့္ခံ 
နစ္နာမႈကုစားေရးယႏၲရားမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္ၾကားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါယႏၲရား 
မ်ားအား သံုးစြဲလုိျခင္းကို လုပ္ငန္းအဆင့္ နစ္နာမႈကုစားေရးယႏၲရားအား ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ဳိး မရွိသင့္ပါ။

 မေက်နပ္မႈမ်ားအား တိုင္ၾကားသည့္သူမ်ားကို ကုမၸဏီအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပတြင္လက္စားေခ်ျခင္းမ်ဳိး မခံစားရေစေရး 
ကာကြယ္တားဆီးရန္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ နစ္နာမႈမ်ားကို တိုင္ 
ၾကားသူ (သို႔မဟုတ္) စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုသူျဖစ္သည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) အုပ္စု 
မ်ားအားဦးတည္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳျခင္းမ်ဳိးအား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။ ထို႔အျပင္ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားအား တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပျခင္းကို ရဲမ်ား၊ ပုဂၢလိက(သို႔) အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခားသူမ်ားမွ ၾကမ္းတမ္းစြာကိုင္တြယ္ျခင္း၊ 
ႏွိမ္နင္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။ 
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၆။ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္။

SWIA၏ ကြင္းဆင္းသုေတသနအရ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရမွ သတၱဳလုပ္ငန္းစီမံကိန္း အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္ဆက္သြယ္မႈ သမိုင္းအစဥ္အဆက္တစ္ေလွ်ာက္ အနည္းငယ္သာ 
ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တြင္းထြက္သယံဇာတ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး(MEITI) တို႔ကို မိတ္ဆက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အဆိုပါအေျခအေနသည္ ေျပာင္းလဲမႈအနည္းငယ္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားမွ MCRB သို႔ ေျပာျပ 
ခ်က္အရ ၎တို႔သည္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယခုထက္ပိုမို၍ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုခ်င္ၾကေၾကာင္း  သိရွိရသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။

 စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ 
သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ တံု႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ တာဝန္ခံေျဖၾကားေပးမည့္ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္  ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆို 
ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ မၾကာခဏ မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားရွိရန္။ 

 ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းပါ တရားဥပေဒအရ လိုအပ္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အလုပ္သေဘာဆန္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသာမဟုတ္ဘဲ 
အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း  ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေစရန္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား၊ 
၎တုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ ေဒသအစိုးရ၊ 
အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ နည္း 
ဗ်ဴဟာတစ္ခု ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္။ 

 ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းေနျဖင့္ လက္လွမ္းမီရန္လြယ္ကူသည့္၊ ၎တို႔အား အႏၲရာယ္ 
မက်ေရာက္ေစသည္ ဆက္သြယ္မႈပံုစံ၊ အႀကိမ္အေရအတြက္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ 
ရန္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေနအထား၊ ဘာသာစကားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ဆက္သြယ္ မႈနည္းလမ္းမ်ားကို 
သိရွိနားလည္ရမည္ျဖစ္သလို စာအေရးအဖတ္ တတ္ေျမာက္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အတားအဆီး 
မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

 ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ လိုလားမႈမ်ား၊ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ား၊ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္း ျပႆနာမ်ားကို သိရွိသေဘာေပါက္ရန္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြရန္။

 အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား (ဥပမာ- သတၱဳ 
လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို တိုက္႐ုိက္ခံစားရသူမ်ား)အား ဦးစားေပးပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လ်စ္လ်ဳ 
႐ႈမႈခံရတတ္ေသာ အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ရမည္။ သို႔မွသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ၎တို႔မွ ျပည့္ဝစြာပူးေပါင္းပါဝင္လာႏိုင္မည္။ ထိုသို႔ လ်စ္လ်ဳ႐ႈခံရ 
တတ္သူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ား၊ 
ေျမယာမဲ့ႏွင့္ စာမတတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။

 ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝႏိုင္ရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး 
မႈမ်ား တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ ထိေရာက္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ က်င့္သံုးရန္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေဒသခံမ်ားမွ သိကြ်မ္းရင္းႏွီးေနၿပီး ေဒသတြင္း ေနထိုင္သူတစ္ဦးအား ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
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ေျပာဆိုရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔ထားျခင္းမ်ဳိးလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံမ်ားမွ သတင္း 
အခ်က္အလက္ လာေရာက္ရယူရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ရန္ႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမွ 
ေဒသရံုးခြဲ (သို႔မဟုတ္) ႐ံုးေရွ႕မ်က္ႏွာစာကို ဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္းမ်ဳိးလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 

 ေဒသခံရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္။ စီမံကိန္းကာလ 
တစ္ေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒသခံရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိေအာင္ 
အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း၊ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေကာင္းမြန္သည့္ ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္း 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈကုစားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ 

၇။ ေဒသခံမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္ႏွင့္ ေဒသ၏အေၾကာင္းကိစၥမ်ား တိုးတက္ 
လာေစ ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္။

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑သည္ ေရရွည္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝင္ေငြကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအျပင္ လံုေလာက္သည့္ ကုမၸဏီ၏ 
ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ဂ႐ုတစိုက္စီစဥ္ေရးဆြဲလုပ္ကိုင္လွ်င္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ေရတို၌လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ 
သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ၿပီး အေကာင္အထည္ေပၚလာမည့္ ႏွစ္ရွည္ ဝင္ေငြ 
ဖန္တီးေပးျခင္းမ်ဳိးထက္ လက္ငင္းခ်က္ခ်င္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 
သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးစြမ္းႏုိင္သည့္ အျခားေသာအခြင့္အေရးမ်ားလည္းရွိပါသည္။  ဥပမာအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

 ေဒသခံရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း၏ အလိုဆႏၵႏွင့္ အလုပ္အကိုင္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေရတို၊ 
ေရရွည္၊ ေရလတ္ဟူ၍ ကာလအပုိင္းအျခားအလိုက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုနည္းဗ်ဴဟာတြင္ 
အေျခခံပညာေရးႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑အတြက္လုိအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းကြ် မ္းက်င္မႈမ်ားကုိ သင္ၾကား 
ေပးမည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္သလို အမ်ိဳးသမီးမ်ား (သို႔မဟုတ္) ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္ 
အျခား ေသာအုပ္စုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

 သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရွိမႈကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး အက်ဳိးစီးပြားမွ်ေဝျခင္းကို ဖန္တီးေပးမည့္ လူမႈ 
ေရးဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ (သို႔မဟုတ္) ၎တို႔ႏွင့္အတူ (သို႔မ 
ဟုတ္) ၎တို႔မွ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ရန္။ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ 
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အေသးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအားေရြးခ်ယ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ားက ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။ ဤသို႔ေသာ အစီအစဥ္ 
မ်ားေရးဆြဲရန္အတြက္ ကုမၸဏီတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ ဝန္ထမ္းမရွိပါက ျပင္ပမွ တတိယအုပ္စုပ့ံပိုးေပးသူ 
မ်ားကို ငွားရမ္းေခၚယူႏိုင္သည္။

 အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ က်ား၊မေရးရာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအေၾကာင္း နားလည္ၿပီး ထည့္တြက္ရန္ 
ႏွင့္ က်ား/မ မေရြး ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္။

 ေဒသတြင္းရွိ အခြင့္ထူးခံလူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိလာေစရန္အတြက္ 
ေငြေပးျခင္းမ်ဳိးဟု ယူဆႏိုင္သည့္ ေငြလွဴဒါန္းျခင္းမ်ဳိး (ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လွဴဒါန္းျခင္း အပါအဝင္) 
ကို ေရွာင္ရွားရန္။ 

 အႀကီးစားစမီကံနိ္းမ်ားအတြကမ္ ူေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရး သေဘာတစူာခ်ဳပ(္CDA) ကဲသုိ့႔ေသာ ကုမၸဏီႏငွ္ရ့ပရ္ြာအသိကု ္
အဝန္းမ်ားၾကားတြင္ အလယ္အလတ္သက္တမ္းရွိ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေရရွည္ဆက္ဆံေရးကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ 
သေဘာတူညီမႈမ်ဳိးရရွိရန္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိုင္းမႈမ်ား ျပဳရန္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။ 
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 တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာ၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ပစၥည္းပ့ံပိုးေပးသည့္ ကြင္းဆက္အား တည္ေဆာက္ 
ေပးရန္အတြက္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးစြန္႔စားလုပ္ကိုင္လိုမႈ အစီအစဥ္မ်ားအား 
အားေပးလံႈ႕ေဆာ္ရန္။ 

 ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ေဒသအစိုးရအျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမ ွေဒသဖြ႔ၿံဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက ္ဦးစားေပးလပု္ေဆာင္ေနသည္ ့လပုင္န္းေဆာငတ္ာမ်ားကိ ု
နားလည္ရန္။ ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား www.themimu.info တြင္လည္း 
ရရွိႏိုင္ပါသည္။

 အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စနစ္က်ေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားကို အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ အသံုးျပဳမည့္ 
အေျခခံေဆာက္အအံုမ်ား (ဥပမာ-လမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဆိုင္ရာအတြက္ 
လိုအပ္သည့္ပံ့ပိုးမႈမ်ား)ေပၚတြင္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကုမၸဏီမွ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
လိုအပ္ၿပီး ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း၏ 
စားဝတ္ေနေရးမ်ား တိုးတက္လာၿပီး စီမံကိန္းအတြက္ အသံုးတည့္သည့္ အရည္ေသြးျပည့္မီေသာ အေျခခံ 
ေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရန္။ 

၈။ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာေစ 
ေရး ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္။

အပိုင္း (၇.၁) (ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား)ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္(၇)သည္ လက္လုပ္လက္စား
သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုမၸဏီမ်ား 
အေနျဖင့္ တရားဝင္စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ တရားမဝင္စီးပြားေရးက႑တုိ႔ၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ သြယ္မႈမ်ားတိုးတက္ 
လာေစရန္ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္လည္း 
ေကာင္း လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းအား တရားဝင္ျဖစ္လာေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။

 လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ အေျခအေနကို နားလည္ရန္ႏွင့္ အေၾကာင္းကိစၥရပ္ 
မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တက္ႂကြစြာညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။ ဥပမာအား 
ျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းရပ္မ်ားအား 
ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာျခင္းအဆင့္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ထည့္ သြင္းေလ့လာသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ 
ေျမေနရာမ်ားအတြင္း လက္လုပ္လက္စား တူးေဖာ္ေနၾကာသူမ်ားအား အဆိုပါေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း 
သင့္သည္။ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ထပ္မံသိရွိလိုပါက ကမာၻ႕ဘဏ္၏ Mining Together toolkit၊ ICMM ႏွင့္ CASM 
တို႔အျပင္ ASM လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အျခားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား  ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

 လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး၊  ျပဒါးအစားထိုးသံုးစြဲမႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အေလ့ 
အက်င့္ေကာင္းမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံကူညီေပးရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  ပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
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၉။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေလ့အက်င့္မ်ား တုိးတက္လာေစေရး စုေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္။

ကုမၸဏီမ်ားမွ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားမွ စုေပါင္း ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ ကဲ့သို႔ေသာ နက္နဲသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ဖြင့္ဟေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အေျခအေနေပး 
သလို ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ထိခုိက္ႏိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တန္းတူညီမွ်ရွိေသာ 
အေျခအေနတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးသလို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ဖြယ္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးလိုက္နာေန 
သည့္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ယူရရွိသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုလည္း မွ်ေဝေပးႏိုင္သည့္ 
ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအား ခ်ဥ္းကပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္းမ်ဳိးထက္ အုပ္စု 
တစ္ခုႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရသည္မွာ လုပ္သားအင္အား သံုးစြဲရမႈနည္းပါးသလို ပိုမိုလည္းထိေရာက္ေပသည္။ 

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑ရွိ ကုမၸဏီမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 
လည္း ပါဝင္သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ 
(MEITI)။ MEITI ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အခ်က္အလက္မ်ားကို တက္ၾကြစြာ ေဖာ္ထုတ္ျပသျခင္းအျပင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာျခင္းဟု 
ခံယူထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ MEITI ၏ စံႏႈန္းမ်ားေအာက္ရွိ ‘အားေပးထားသည့္’ႏွင့္ ‘အႀကံျပဳထားသည့္’ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ တြန္းအားေပးသင့္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ တြန္းအား 
ေပးရမည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိပုိင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ EITI ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႔အႀကံဳရွိထားသည့္ ႏိုင္ငံျခား 
ကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း ၎အခ်က္မ်ားအား မွ်ေဝေပးႏိုင္သည္။ 

 ဆႏၵအေလ်ာက္ေလးစား လိုက္နာႏိုင္ေသာ  လုံၿခဳံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (VPSHRs)။  
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကနဦးေလ့လာမႈအဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲစည္းထားျခင္း၊ မထားျခင္းေပၚ မူတည္၍ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား 
သည္ ႏိုင္ငံတကာရွိ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား မွ်ေဝျခင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုသို႔မွ်ေဝျခင္းတြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 

 ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ ေလ့လာမႈမ်ားတိုးျမႇင့္ေပးရန္။ International 
Investors for Mineral Development Association (IIMDA) အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာရွိ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအား လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႔အႀကံဳ အမ်ား 
အျပားရွိသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းက႑တစ္ခုလံုး တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတၱဳ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(MFMA)ႏွင့္ တက္ႂကြစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးႏၲရာယ္ကင္း 
ရွင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားသည္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ၏ ဦးစားေပးကိစၥရပ္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္ 
သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ား 
အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အတတ္ပညာပိုင္း တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစေရး ေထာက္ပံ့ 
ေပးသင့္သည္။

 အနာဂတ္တြင္ ထြက္ရွိလာႏိုင္သည့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒအသစ္မ်ား၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑ 
ဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးအပိုင္းမွ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး 
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ဌာန၏ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ရန္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ား ရွိဖူးသည့္ 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးညႇွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ထိုသို႔လုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသင့္သည္။ 

 ကုန္သည္မ်ားအသင္းမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ျဖစ္ေစ အစိုးရပါဝင္ 
သည့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑စံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္။ ဥပမာ-အလုပ္သမား ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲျခင္း၊ အခြန္အေကာက္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈအစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ 
ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း။

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝႏိုင္ရန္(အထူးသျဖင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ 
ေရႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝႏိုင္ရန္)အတြက္ ပညာ ရွင္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 သတၱဳလုပ္ငန္းက႑၌ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ရွားပါးေနျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္အစိုးရ၊ ပညာရွင္မ်ား၊ တိုင္း
ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူပူးေပါင္း၍ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားအား သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑အတြက္ အရည္အခ်င္းမ်ား ေဆာက္တည္ 
ေပးေရးအတြက္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း။ ဥပမာအားျဖင့္ ပညာေရး၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာ 
ေပးျခင္းႏွင့္ သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

 အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသည့္ ကြင္းဆက္မ်ား တိုး 
တက္လာေစေရးအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ အစီအစဥ္မ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္။ 

 လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းက႑အား တရားဝင္ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ 
စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္။
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အပုိင္း ၇.၃

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား-

အပိုင္း(၇.၃)သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အား လက္မွတ္ ေရးထိုးထား 
သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs)ႏွင့္ လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤအပိုင္း၏ အသုံးဝင္မႈသည္ ေဒသအေနအထား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ဖြဲ႔စည္းမူပံုစံ အားေကာင္းျခင္းရွိမရွိႏွင့္ ၎တို႔၏နယ္ေျမမ်ား၌ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား  ျဖစ္ေပၚ 
လာေစရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိမရွိေပၚမူတည္၍ ဤအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏သက္ဆုိင္မႈမ်ား ကြဲျပားနိုင္သည္။ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ား၌ SWIA၏ ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္အရ ၎ေနရာမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာ ႀကီးၾကပ္ထိန္းကြပ္မႈ အေျခအေနမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ 
ရပါသည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရိွသူမ်ားကလည္း သတၱဳလုပ္ငန္း၏သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ထိန္းကြပ္ျခင္းထက္ 
လာဘ္စားျခင္း (Rent Seeking) ကိုသာ အဓိကအာရံုစိုက္ေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။

သတၱဳလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရိွၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ 
ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆံုညႇိႏႈိင္းမႈ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မ်ားမွတဆင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း(သို႔မဟုတ္)
လူထုႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္  စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္  ႏိုင္ငံတ 
ကာရွိ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုအေျခခံ၍ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းကာ စည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုပါက 
ပို၍ထိေရာက္မႈ ရွိမည္ျဖစ္သည္။အဆိုပါစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို SWIA၏ အပိုင္း ၅ တြင္ 
က႑တစ္ခုခ်င္းစီ၏အဆံုး၌  မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားအေနျဖင့္လည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမူေဘာင္မ်ား တစစေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမႈႏွင့္ အဆိုပါ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေကာင္းစြာ နားလည္ လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (အပိုင္း ၃ ႏွင့္ ၄)

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ သတၱဳဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသာထင္ရွားစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေနၿပီးျဖစ္သည္။ ၎ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သတၱဳသယံ 
ဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒ (ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒအပါအဝင္ (သုိ႔) သီးျခား ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒ)မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ သတၱဳဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ထပ္မံျပင္ဆင္စိစစ္ျခင္း ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ဥပေဒ တြင္ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေ
ရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္းပါဝင္သည္။ ဤဥပေဒဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္ေဆြးေႏြး 
မႈမ်ား ျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည့္ သဘာဝသယံဇာတ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (natural resource federalism) သည္ တိုင္းရင္းသား 
နယ္ေျမမ်ားတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတၱဳလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ား ေပၚထြက္လာရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ရွိလာေစရန္အတြက္ အလြန္ ဆက္စပ္မႈရွိပါသည္။ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မတူညီသည့္အဆင့္မ်ား၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ တိက်ေသာရာထူးတာဝန္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အဆိုျပဳမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို အနည္းဆုံးအဆင့္တြင္ျဖစ္ေစရန္ မည္သို႔လုိက္နာ က်င့္သံုးရမည္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစ 
ေရးႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ သေဘာတူညီခ်က္အပါအဝင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ျခင္းအစရွိသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။
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၁။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ သတၱဳလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ ပါမစ္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေစရန္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္။

 SWIA တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ မူေဘာင္အား ေလ့လာရန္။ ထိုသို႔ေလ့လာရမည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား တြင္ ၂ဝ၁၅ တြင္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ 
သတၱဳတြင္း ဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၈ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ/၂ဝ၁၇ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအျပင္ 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ပါမစ္ခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြေကာက္ခံျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ ၄၅/၂ဝ၁၅ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတို႔ ပါဝင္သည္။

 ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္တြင္ျပဌာန္းထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ 
၏ အပိုဒ္ (၅)တြင္ ပါရွိသည့္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ “ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေဒသနယ္ေျမ 
အတြင္း သဘာဝသယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္မလုပ္ကိုင္မီ 
အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၿပီးျပည့္စံုၿပီး တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ လိုအပ္ေပ 
သည္။ သုိ႔မွသာ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း’’ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူေဘာင္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေဒသခံ ပါတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ခ်မွတ္ရာတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရရွိရန္အတြက္ ပါရွိသည့္အခြင့္အေရးမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ ဆက္ 
လက္၍ ၎အခြင့္အေရးမ်ားအား တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၂၅ 
တြင္ ပါရိွသည့္ “ၾကားကာလ အစီအစဥ္မ်ား (interim arrangements)” တြင္ မည္သို႔ အသံုးခ်ႏိုင္ေႀကာင္း 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္။

 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲထားသည့္ေနရာ 
မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေနသည့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္း၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး၊ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္/ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝျခင္းႏွင့္ သတၱဳ 
တြင္း ပိတ္သိမ္းျခင္း/ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း၏ 
ဓာတ္သတၱဳ သယံဇာတဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္/ဗ်ဴဟာမ်ားအား ေရးသားျပဳစုရန္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ဗ်ဴဟာသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သတၱဳသယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္ 
ထည့္သြင္းရမည့္အခ်က္မ်ားအား အႀကံျပဳေပးႏိုင္သလို  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ သတၱဳသယံဇာတ 
ဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တ္ပိုင္း အေနျဖင့္လည္း ရွိေနေပးႏိုင္သည္။

 သင့္ေတာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ သတၱဳအမ်ိဳးအစားအလိုက္ (ဥပမာ-ကရင္၊မြန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
ထံုးေက်ာက္ႏွင့္ ဝေဒသတြင္ ခဲမျဖဴ) တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္။

 MEITI ၏ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
အက်ဳိးစီးပြားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးမည့္ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ တစ္သမတ္တည္းရွိသည့္ mineral 
rights cadaster တစ္ခုကို တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
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၂။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
ပါမစ္ထုတ္ ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား တိုးတက္လာေစ 
ရန္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္တြင္ရွိသည့္ စီမံကိန္းေနရာမ်ားသို႔ သြား 
ေရာက္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ သတၱဳလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္ခ်
ထားေပးျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ျခင္းမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွွ တရားဝင္ျပဳလုပ္ေန 
သည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသလို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ သိသာထင္ရွားစြာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေန 
သည္ (အထူးသျဖင့္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္) ကိုလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ SWIA ကြင္းဆင္း 
သုေတသနအရ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ KNU (ေလးထာင့္ကြက္၂၄ ကိုၾကည့္ပါ) 
တစ္ဖြဲ႔တည္းတြင္သာ သတၱဳလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး အျခားက်န္ရွိသည့္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ေတာ့ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို မေတြ႔ရွိခဲ့ရပါ။

 ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား စည္းကမ္း တက် ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲရန္အတြက္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္မွာ နည္းပါးေနေသးေသာေၾကာင့္ 
သတၱဳလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္မ်ား ေနာက္ထပ္ခ်ထားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ရွိပါမစ္ 
မ်ားကို သက္တမ္းတိုးေပးျခင္းအား ဆိုင္းငံ့ထားေရးကို စဥ္းစားရန္။ (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ NLD ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွအလားတူ ဆိုင္းငံ့ထားေရးကို မိတ္ဆက္ခဲ့ဖူးသည္)။

 အကယ္၍ ပါမစ္အသစ္ထုတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းတိုးေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါက အဆိုပါ ပါမစ္မ်ား 
တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါရွိရန္ႏွင့္ ၎ကုမၸဏီမ်ား 
သည္လည္း ရွင္းလင္းေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားရရွိရန္လိုအပ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရး 
ရွင္း (IFC) ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (သတၱဳလုပ္ 
ငန္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြအခ်က္မ်ားႏွစ္မ်ဳိးစလံုး)တို႔သည္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အသံုးတည့္မည့္ အကိုးအကားေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ (အပိုင္း ၅ တြင္ 
ၾကည့္ရန္)

 ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားအား ကုစားျခင္းမရွိပါက စီမံကိန္းမ်ားအား လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ဆိုင္းငံ့ 
ထားေစျခင္း၊ ဒဏ္႐ိုက္ျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ျခင္း အစရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားကို လုိက္နာေစရန္ ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း။ ထိုသို႔ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူ႔အင္အားစြမ္းရည္ႏွင့္ 
ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝထားရွိရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

 လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ ထူးျခားသည့္ သေဘာသဘာဝကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
ျဖင့္ အဆုိပါလုပ္ငန္းက႑ တရားဝင္ျဖစ္လာေစေရးကို ေထာက္ပံ့ကူညီရန္။ (ေလးထာင့္ကြက္ ၂၇ တြင္ လမ္း 
ညႊန္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ)

 အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္  ျပဒါးသံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ႏွင့္ ပေပ်ာက္သြား 
ေစေရး ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရန္။ (ေလးထာင့္ကြက္ ၂၇ တြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ)

 တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္း/ ေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား/ေဒသခံ ကုမၸဏီ 
မ်ားၾကား (လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္) 
အက်ိဳးစီးပြားၿငိစြန္းမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကို တိက်ေသခ်ာစြာ 
သတ္မွတ္ထားရမည္။
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 အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဝင္ေငြသည္ ကုမၸဏီ၏ထုတ္လုပ္မႈ၊ 
အျမတ္အစြန္းမ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး ကိုက္ညီမႈရွိေရး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ရန္။

 MEITI ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာသည့္အေနျဖင့္ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပါမစ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ဝင္ေငြရရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရးကို  စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း 
လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
 ေဒသတြင္း အခြန္ႏွင့္ အခေၾကးေငြေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို ပိုမို၍ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
 ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးလိုက္သည့္ ပါမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ 

ထုတ္ျပန္ရန္။
 စီမံကိန္းမ်ား၊ ပါမစ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ားအားလံုးကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္။
 တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရင္းႏွီး 

ျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမွဴးဦးစီးဌာန(DICA)တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ရန္။

၃။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားခံၾကရေသာ ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ရန္။

ကုမၸဏီမ်ားမွ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ ေထာက္ခံ ေျပာ ဆိုေပးသည္မ်ားရွိသည္။ 
သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပါမစ္ထုတ္ေပးထားသည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမ်ဳိး လည္းရွိသည္။ အပိုင္း (၇.၁) ႏွင့္ (၇.၂) တို႔တြင္ 
ပါရွိသည့္ ေတြ႔ဆုံညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ မေက်နပ္မႈ၊ နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းသည့္စနစ္၊ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း ဥပမာအေနျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံအလုပ္ 
သမားမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဆႏၵအေလ်ာက္ 
ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ား (VPSHR)ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ 
ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသလို တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား သင္တန္းေပးရာတြင္လည္း ထိုစံႏႈန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆာင္ ရြက္ရ 
မည္ျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္လည္း အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ားအား ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္။ 
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အပုိင္း ၇.၄

အရပ္ဖက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားခံစားၾကရေသာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ကုစားျခင္းမ်ားရရွိေစေရး အေထာက္အပ့ံေပးရန္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ သက္ေရာက္မႈအမ်ားအျပားကုိ SWIA ၏ 
အပုိင္း(၅)တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အေထာက္အပံ့မ်ား လုိအပ္ပါသည္။ အရပ္ဖက္ အဖဲြ႕အစည္း 
မ်ားအေနျဖင့္ထိေရာက္ေသာ စည္းရုံးလံႈေဆာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အေထာက္ 
အပံ့မ်ားလုိအပ္သလို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းတစ္ခုရွိရန္လည္းလုိအ
ပ္ပါသည္။ အပုိင္း(၇.၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ 
ထိခိုက္ခံရေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းအား စည္း႐ုံးလႈံေဆာ္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည့္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တြင္ပါဝင္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း အဆိုပါေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

 သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွဦးေဆာင္ၿပီး ေရးသားျပဳစုထားေသာ အမ်ားျပည္သူ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ က်င့္သံုးလုိက္နာရန္  ေဆြးေႏြးလႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္းျဖင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ပ့ံပိုးေပးျခင္း၊ ဘာသာစကားအသံုးျပဳျခင္းမ်ား၊ အသိေပးစာမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ 
အတုိင္းအတာကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းတို႔အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
ပါဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို ပတ္ 
ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္လာေစ 
ေရးႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဓိပၸာယ္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည္။ 

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အသံုးျပဳ၍ ပိုမိုတာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစျခင္း။ ယေန႔လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လုံေလာက္ေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား 
မျပဳလုပ္ဘဲ(သို႔) ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ခံစားၾကရေသာေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္း 
ထားျခင္းမျပဳဘဲ (သို႔) ဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းမရွိဘဲ သတၱဳလုပ္ငန္းက႑ 
ဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေန 
ၾကပါသည္။ ဤပံုစံအတိုင္းလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ကုိယ္တုိင္ 
ျပန္လည္ စီစစ္သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို မွတ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ တင္ျပႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိလာေစေရး ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သလို ေဒသခံမ်ားမွလည္း ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ 
ေဆာင္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီပံ့ပုိးေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

 ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပဲြမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားခ်န္လွပ္ျခင္းခံရေသာ 
အုပ္စုမ်ားလည္း အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ပါဝင္လာႏုိင္ရန္အတြက္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ေပးျခင္း။
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 ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာႏိုင္ေစရန္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရမည္ျဖစ္သလို ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကဲ့သို႔ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရမည္ 
ျဖစ္သည္။

 လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား 
အစရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
ေဒသခံမ်ားကုိ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ အသိပညာျမႇင့္တင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ  အမွီအခိုကင္းစြာျဖစ္ေစ  
(သုိ႔မ ဟုတ)္ ကုမၸဏမီ်ား၊ အစုိးရ (သုိ႔မဟတု္) ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမတိ္ဖက္မ်ားႏငွ္ ့ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ လပု္ေဆာင္ၾကရပါမည္။ 

 ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာလိုက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီ အစဥ္မ်ား 
ေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္ သေဘာထားမ်ား ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားမွလည္း ထိုကဲ့သုိ႔ ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးရပါမည္။

 ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္ 
မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း မူၾကမ္းမ်ားကုိ 
ျငင္းပယ္ရန္အတြက္ ေဆာ္ၾသၾကရပါမည္။

 အကယ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)ဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပညာ 
ရွင္မဆန္ေသာ အျပဳအမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနလွ်င္(သို႔) ပဋိပကၡမ်ားဖန္တီးေစေသာ အျပဳအမူမ်ားကို လုပ္ 
ေဆာင္ေနလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္/ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားပါ ကတိကဝတ္မ်ားကို လုိက္နာက်င့္သံုးျခင္းမရွိလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း 
သိမ္းေရးဦးစီးဌာနသို႔ တံုျပန္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ားမွ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ကုစားမႈမ်ား ရရွိေရးအတြက္လည္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ားမွ ေအာက္ပါအတိုင္း အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္။

 ေဒသခံရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး တရားဝင္လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ စီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္မ်ားအျပင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိလည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းသို႔ 
အဆိုပါဆန္းစစ္ခ်က္၏ ရလာဒ္မ်ားကို  ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

 သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နစ္နာမႈမ်ားကုစားေရးယႏၲရားမ်ားကုိ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသ 
ခံရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ 
ေပးရမည္။

 ကုမၸဏီမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ 
သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားပါ ဥပေဒအရ လိုက္နာရမည့္ကတိကဝတ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ရြက္ေရးေပၚတြင္  အေျခခံ၍ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမည္။

 သတၳဳတြင္းအလုပ္သမားသမဂၢ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းကုိ ပံ့ပုိးေပးရပါမည္။

၂။  ဆက္စပ္ေနေသာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
တုိက္တြန္း အားေပးရန္။ 

သတၱဳတြင္းက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ဥပေဒမ်ားကို သိသာထင္ရွားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး 
ဤသို႔ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား 
ရရွိျခင္းသည္ အလြန္အက်ဳိးရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထားရွိသင့္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္ 
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အေရးအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ 
ရန္ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ MEITI ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္ 
သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ (အကုန္လံုးမဟုတ္သည့္) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအတြက္ မူေဘာင္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အဆိုပါမူေဘာင္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ‘အားေပးထားသည့္’ (သုိ႔မဟုတ္) အႀကံေပး 
ထားသည့္ ‘ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား’ အမ်ားအျပား ပါဝင္ပါသည္။ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္း 
လုံျခံဳေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အလုပ္သမား၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးျခင္းစသည့္ က႑ 
တိုင္းႏွင့္္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားအရ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေျဖရွင္းေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုအစုိးရ၊ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား 
ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာ္ၾသမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾက 
ရပါမည္။ အပုိင္း (၇.၁) ရွိ အစုိးရသုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ MCRB မွ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားေသာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာ ကိစၥ 
ရပ္မ်ား(သို႔မဟုတ္) ဦးစားေပးစရာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

 စည္းရံုးလႈပ္ေဆာ္ရာတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
လက္ေတြ႕ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို လြတ္လပ္၍ အမွီအခုိကင္း 
သည့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

 အပုိင္း (၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ရာတြင္ အသံုးျပဳပါ။ 

 စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ အပုိင္း ၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
toolkits ကုိ အသုံးျပဳပါ။

၃။ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူအားလံုးပါဝင္ေသာ ကနဦးေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္၍ 
၎တို႔ေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္  အခြင့္အေရးမ်ားကို အသံုးျပဳရန္။

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူအားလံုးပါဝင္ေသာ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ အဓိကအဆက္အစပ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး MEITI ျဖစ္ၿပီး 
၎တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ MATA မွ ပံ့ပုိး 
ထားေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အခန္းက႑တစ္ခုအေနျဖင့္ အျပည့္အဝပါဝင္ေနသည္။ အရပ္ 
ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္း၏ အခန္းက႑တစ္ခုမွာ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ 
အသံုးခ်၍ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ေဒသခံလူထုမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းက႑ 
ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အသိပညာမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္ ျဖစ္ 
ပါသည္။ 

တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း အပါအဝင္)ႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး 
ေဒသတြင္း ေရွ႕ျပးစမ္းသပ္မႈ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အျခားေသာကနဦးလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုမွာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (VPSHR) ျဖစ္ပါသည္။ 
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အကယ္၍ အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒကိုေရးသားျပဳစုရန္ ေရွ႕ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ပါက ေက်ာက္မ်က္ မူဝါဒအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္နည္းတူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ 
သူအားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသလို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း အခန္းက႑တစ္ခုမွ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ 
အျခားအစိုးရမဟုတ္ေသာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ထင္ဟပ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္လည္း လုိ 
အပ္ပါသည္။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
အားလံုးသည္လည္း အဆိုပါအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
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အပုိင္း ၇.၅

အျခားအစုိးရမ်ားထံသုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

အပုိင္း(၇.၅)သည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား 
အတြက္ အိမ္ရွင္အစုိးရအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ရွိသည့္ အျခားေသာအစိုးရအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းထားပါသည္။

၁။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာကာကြယ္မႈမ်ား အားေကာင္းလာေစ 
ရန္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား နည္းပညာအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္။

ေရရွည္တည္တံခိုင္ၿမဲေသာ သတၱဳတြင္းက႑ဆီသုိ႔ ကူးေျပာင္းသည့္ကာလတြင္ (အထူးသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ 
မႈဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား) လုိအပ္သည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာနွင့္ ေငြေၾကးပုိင္းဆုိင္ရာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားအတြက္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ  ေထာက္ပံ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသို႔ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သလို အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ 
လည္း လုပ္ကုိင္ၾကရပါမည္။ 

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ အားေကာင္းလာေစရန္ 
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ေပးျခင္း။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနကို ဆက္လက္၍ လမ္းျပေပးျခင္း၊ 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးသား 
ျပဳစုႏိုင္ရန္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ႏုိင္ 
ရန္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သင့္သည့္အျပင္ ေဒသတြင္းရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေပးသူမ်ား၏ စြမ္းရည္အားျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္လည္း ပံ့ပုိးကူညီ 
သင့္ပါသည္။

 ဓာတ္သတၳဳသယံဇာတ မူဝါဒတစ္ခု ေရးသားျပဳစုႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရကုိနည္းပညာ အေထာက္အကူမ်ား ပံ့ပုိး 
ေပးျခင္း။

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းစြမ္း 
ရည္မ်ား(ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္အပါအဝင္) ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အစုိးရသုိ႔ အကူအညီအေထာက္ 
အပံ့မ်ား ေပးရပါမည္။

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အပါအဝင္အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ားသည္  သတၱဳလုပ္ငန္းက႑တြင္ ထိေရာက္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေစရန္ ၎တို႔အား 
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါသည္။ (အပုိင္း ၇.၄ ကုိၾကည့္ပါ)

 သတၳဳတူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ေပးေသာပါမစ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 
(EIA)၏ အကုိးအကားမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား (ဥပမာ - IFC ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္၏ EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား)ကို ရည္ညႊန္းကုိးကား ထားရွိခ်က္မ်ားပါဝင္ေစရန္ အစုိးရအား 
တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း။ 
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 MEITI သို႔ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ဆက္လက္ 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ သတၱဳလုပ္ငန္းက႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ တြန္းအားေပးေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း။

 ေျမယာဥပေဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အစုိးရကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

 သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းက႑အတြက္ စြမ္းရည္မ်ား တုိးတက္လာေစရန္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆုိင္ရာသင္တန္း 
ႏွင့္ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း လည္ပတ္ေရး 
အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ေထာက္ပံ့ေပးလာႏုိင္ေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အားေပးရန္။

၂။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုုပ္ငန္းမ်ား တရားဝင္ျဖစ္လာေစေရး နည္းပညာအကူအညီမ်ား 
ပံ့ပုိးေပးရန္။ 

လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းခံရေသာ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑အား အေသးစိတ္တိက်ေသာ အေထာက္ 
အပံ့မ်ားေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 လူအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ရယူ 
က်င့္သံုးသည့္ တရားဝင္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းက႑ ထြက္ေပၚလာေစေရးကို ဦးတည္သည့္ 
ျဖစ္စဥ္မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊ လက္လုပ္လက္စား သတၳဳတြင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ 
အစုိးရမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရပါမည္။

 ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္သားမ်ားအား 
(အမ်ဳိးသမီးမ်ား အပါအဝင္) သင္တန္းေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

 အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ဖယ္ရွား 
ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္ (အမ်ဳိးသမီးမ်ား အပါအဝင္) အစီအစဥ္ 
မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

 လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား ပေပ်ာက္ေရးကို ဦးတည္လာ 
ေစရန္အတြက္ ပညာေရးက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အသိပညာမ်ား  ျမွင့္တင္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီ 
အစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

 လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကုိ ပုိမုိလက္လွမ္းမီမႈရွိလာေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ လက္လုပ္ 
လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအား အျခားေသာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အစီ 
အစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

၃။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားရွိ ေရရွည္တည္တံ့မႈမရွိေသာ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပး 
ရန္။

 စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ျပဌာန္းရန္ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ပံ့ပုိးျမႇင့္တင္ေပးရန္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ၏ အခန္း ၆၊ အပုိဒ္ (၂၅) တြင္ ပစ္ခတ္မႈရပ္စဲေရး 
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လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အာဏာ 
ေအာက္ရွိ ေဒသမ်ားတြင္ရွိသည့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲြရာတြင္ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ထုိအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား
အတြက္ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးႏိုင္ရန္  ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖဲြအစည္းမ်ားအား အဆိုပါ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ကာကြယ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားသတ္မွတ္ဖန္တီးျခင္းကုိ ဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး၊ ထုိေနရာမ်ားကုိ ေဒသခံလူမႈအသုိင္း အဝိုင္းမ်ားႏွင့္အတူတကြပူးေပါင္း၍ ေရြးခ်ယ္ၿပီး 
စီမံခန္႔ခဲြေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ကိစၥရပ္အမ်ားအျပားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား 
အေနျဖင့္ ကာကြယ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားကုိ တည္ေထာင္ထားၿပီးသားျဖစ္သလို ထိုေနရာမ်ားအား အသိအမွတ္ 
ျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းမ်ားကုိ အစုိးရ ႏွင့္အတူ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိစြာျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား တုိက္ 
တြန္းအားေပးရန္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 
စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္မ်ား၏ အျမင့္ဆုံး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိအသံုးျပဳ၍ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အဆိုပါ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ မိခင္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ ရွင္းလင္းစြာ သိေစရမည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား မိခင္ႏိုင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ မည္သည့္ေမွ်ာ္မွန္း 
ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း တက္ၾကြစြာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုသင့္ပါသည္။ ျမင့္မားေသာစံႏႈန္းမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းထားခ်က္ 
မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒတြင္ မရွိေသးပါက ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ 
အေျခခံမူမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဆႏၵ 
အေလ်ာက္ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (VPSHR)၊ စီးပြား 
ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕(OECD)၏ ႏိုင္ငံတကာအေျခစိုက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း(IFC)၏ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားအစရွိသည့္ အျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ေမွ်ာ္မွန္းေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသင့္ 
ပါသည္။ လက္ေတြ႕လည္ပတ္ေနေသာ နစ္နာမႈကုစားေရးစနစ္တစ္ခုထားရွိေစရန္ ကုမၸဏီမ်ားအားလည္းတြန္း 
အားေပးသင့္ပါသည္။ 

 ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေသာ၊ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေသာ ေနရာမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ဓာတ္သတၱဳမ်ားအတြက္ 
စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (OECD)၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသည့္ 
ကြင္းဆက္ဆိုင္ရာ Due Diligence လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားဆဲေဒသမွ ထြက္ရွိသည့္ 
ဓာတ္သတၱဳမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ (သို႔မဟုတ္) အနည္းဆံုးအဆင့္တြင္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈ 
ခံစားရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ Due Diligence ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားကို ထည့္သြင္းပါ။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မရွိေသးေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံျခင္းမ်ား 
ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရပါမည္။

 ေဒသခံမ်ားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား မွ်ေဝျခင္းရွိေစရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ (CDAs) ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ကုမၸဏီမ်ားအား တြန္းအားေပးရပါမည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ ေဒသခံလူထုေပၚအျချပဳထားသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းသည့္စနစ္မ်ားကုိ ေရး 
ဆြဲျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ခိုင္ခံ့အားေကာင္းေစျခင္းရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။


