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အစီရင္ခံစာ အႏစွ္ခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊ၊ ခဲမျဖဴ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား က႑အလိုက္ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ 
က်ေရာက္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ထားပါသည္။ ၎တြင္ က႑အဆင့္ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ား၊ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္လံုးကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ပါတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ 
သူမ်ားသို႔ သတၱဳတြင္းက႑ရွိ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္၊ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ႏွင့္ 
ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုသည့္ အႀကံျပဳအခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထား 
ပါသည္။  က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားမွ  ရရွိသည့္ အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပကာ 
ခိုင္မာသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေၾကာင့္  ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
က႑အတြက္ ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္မည့္ စကားဝိုင္းေနရာတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္း မ်ားစြာေသာ ဓာတ္သတၳဳမ်ားႂကြယ္ဝစြာတည္ရွိေနၿပီး စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္း 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်ား၊ သတၱဳမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္  ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား၊  ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ယူေရနီယံ 
ကဲ့သို႔ေသာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဓာတ္သတၱဳမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ကာလရွည္ၾကာစြာ 
ထုတ္ယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ ဘူမိအေနအထားမ်ားကို မသိရွိရေသးပါ။ လုပ္ငန္းက႑၏ ဝိေသသမွာ 
ေခတ္မီ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
အမ်ားစုမွာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္၍ အမ်ားစုမွာ တရားမဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္မရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ  သတၱဳတူး 
ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းက႑အတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ကာကြယ္မႈအနည္းငယ္ကိုသာ ေတြ႕ရွိရၿပီး အမ်ားစုမွာ ညံ့ဖ်င္းသည့္ အေလ့အထမ်ားသာ က်င့္သံုးေနသည္ကို ေတြ႔ 
ရွိခဲ့ရပါသည္။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား၌ပင္လွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ ညံ့ဖ်င္းသည့္  အေလ့အထမ်ားက်င့္သံုးလ်က္ရွိၿပီး 
ေကာင္းမြန္သည့္အေလ့အထမွာ အနည္းငယ္သာရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ဓာတ္သတၱဳတူး 
ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအသီးသီးမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ က်ေရာက္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ 
ေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ပါသည္။ ဤလက္ေတြ႔အေျခအေနက ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း 
အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ႐ႈျမင္ပံုမ်ားကို ဆိုးဝါးသြားေစခဲ့ပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ အကယ္၍ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အျပဳသေဘာပံ့ပိုးေပးမည့္ လုပ္ငန္းအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေစရန္ 
အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေန 
ျဖင့္ အေရးပါသည့္အဆင့္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး လက္ရွိဆုိးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္၊ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထမ်ား က်င့္သံုးလာေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ 
အဓိကစိန္ေခၚမႈငါးရပ္ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။

က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းက ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္အတြင္း  ထံုး 
ေက်ာက္၊ ေ႐ႊႏွင့္ ခဲမျဖဴ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း အဆင့္မ်ားကို အဓိကေလ့လာထားပါသည္။ ဤ 
သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ ျမန္မာ့ဓာတ္သတၱဳ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဝင္ေငြမွာ အဓိက 
အားျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္ယူျခင္းမွရရွိေနသည့္အျပင္ အျခားေသာ ဓာတ္သတၱဳ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ 
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ျခင္းမ်ားမွာလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ 
ေရးလုပ္ငန္းအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာကပါ သိသိသာသာ အာ႐ံုစိုက္မႈကို ခံလာရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားေသာ ဓာတ္သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ား 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွိ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုမူ တူညီသည့္ စစ္ေဆးေလ့လာမႈမ်ား မရွိေသးပါ။  

၎ဓာတ္သတၱဳ သံုးမ်ိဳးအတြက္ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ တရားဝင္လုပ္ငန္း 
မ်ား (တရားဝငခ္ြင့္ျပဳထားသည္ ့အႀကီးစားႏငွ္ ့အေသးစား သတၱဳတြင္း လုပင္န္းမ်ား) ကိ ုထည္သ့ြင္းစဥ္းစားထားသကဲသ့ို႔ 
တရားမဝင္ (လက္လုပ္လက္စား ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး) လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  အဆိုပါႏွစ္မ်ဳိးလံုးႏွင့္ ဆက္ 
ႏြယသ္ည့္ က႑မ်ား၏ ဆကစ္ပ္သည့္ သက္ေရာကမ္ႈမ်ားကိလုည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ တရားဝင္မဟတ္ုေသာ 
လုပ္ငန္းက႑မ်ားမွ ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ ခိုင္မာသည့္အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း MCRB ၏ ကြင္း
ဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားရင္းျမစ္မ်ားအရ အထက္ပါ ဓာတ္သတၱဳ သံုးမ်ဳိးအတြက္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ 
လုပ္ငန္းက႑မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းက ႀကီးမားသည္ကို ၫႊန္ျပေနပါသည္။ တရားဝင္မဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ တုိးျမင့္လာေသာ ၎၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈအလားအလာမ်ားက က႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအတြင္း အေရးႀကီးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအျဖစ္ ရွိေနၿပီး ျမန္မာ့ဓာတ္သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း 
က႑အတြက္ ေရွ႕ဆက္ စကားဝိုင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ အခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ေနပါသည္။

က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းက စီမံကိန္းအဆင့္သက္ေရာက္မႈကို အေသးစိတ္ အကဲ 
ျဖတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းထက္ပိုလြန္၍ စီမံကိန္းအဆင့္၊ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈအဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑ အဆင့္ 
ဆိုၿပီး အဆင့္သံုးဆင့္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းက သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
အေပၚ သက္ေရာက္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သကဲ့သို႔ က႑တစ္ခုလံုး၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကိုလည္း အကဲျဖတ္ ေဖာ္ထုတ္ ထားပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
ထိုခိုက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ (ESIA)၏ လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္အတိုင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
အလုပ္သမားဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား 
ကဲ့သို႔ အဓိက ႏိုင္ငံတကာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲျပဳလုပ္ထားပါသည္။ က႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၏ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္၊ စာ႐ြက္စာတမ္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားအား 
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၁၂ လေက်ာ္ၾကာကာလအတြင္း ေဒသ ၈-ခုရွိ ဓာတ္ 
သတၱဳ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ၄၁ ခု ႏွင့္ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူ ၁၃၇၈ ဦးတို႔ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းပြဲႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ 
ကြင္းဆင္းသုေတသနတြင္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ က်ပန္းလုပ္သားမ်ား၊ ေဒသခံလူထုမ်ား၊ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပါတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာရန္အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈ 
ငါးရပ္မွာ- 

၁။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္း 
ႏွင့္တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္လာေစရန္ အဟန္႔အတားမ်ား ရွိေနျခင္း။

လက္ရွိ ဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျပင္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္းမွာ 
အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိၿပီး သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑အတြက္လည္း အလားတူေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိပါသည္။ 
၎အေျခအေနက ဆက္စပ္သည့္ မေသခ်ာမႈမ်ားကိုဖန္တီးေပးသည္။ အသစ္ေရးဆြဲထားေသာဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားမွာ လိုက္ေလ်ာ့ ညီေထြကိုက္ညီမႈမရွိေပ။ ဥပေဒတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ကိုက္ညီမႈမ်ား အားနည္းျခင္းႏွင့္ 
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တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနျခင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေန 
တတ္ပါသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ဓာတ္သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရထြက္ရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအၾကား ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မည့္ အကြာအေဝး 
အတြက္ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္ေရးဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္က ခြင့္ျပဳေပးေနမႈတို႔အၾကား ကြဲျပားေနသည္ကို ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳရာ၌ 
ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတို႔ 
အၾကားတြင္လည္း ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဓာတ္သတၱဳစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးရမည့္တာဝန္မ်ားမွာ လက္ရွိဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပဌာန္းခ်က္ 
မ်ားအရ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ 
က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားအေပၚ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးရန္အတြက္ မည္သည့္ 
အစိုးရအာဏာပိုင္က တာဝန္ရွိသည္ဆိုသည့္အေပၚ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ ထိုသို႔လွစ္ဟာမႈမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ားက ႀကီး 
ၾကပ္ရမည့္ အစိုးရဌာနမ်ားအတြက္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သလို ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္က ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ျပႆနာ 
တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားက မည္သည္ကို အတိအက်လိုက္နာရမည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သယံ 
ဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MoNREC) ထံမွ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား အားနည္းေနသည္ 
ကိုလည္း ကြင္းဆင္းသုေတသနအရ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ရွင္းလင္းသည့္လမ္းၫႊန္ခ်က္ မရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်င့္သံုးရ 
မည့္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသခ်ာေသာ အေျခအေနတစ္ခုရရိွရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဥပေဒ 
သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေျခခံထားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ လိုအပ္သည္ဟု မထင္ရေသာ္လည္း 
ဓာတ္သတၳဳလုပ္ငန္း ကုမၺဏီမ်ားမွ (အထူးသျဖင့္ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္း ကာလအတြက္) ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ 
လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို ကြင္းဆင္းသုေတသနအရ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားက တရားဝင္အခြင့္အာဏာရွိမေနဘဲ သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိမေနပဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို တားျမစ္ျခင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အတိတ္ကျဖစ္ 
ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား  ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳရန္ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းအေပၚ 
တာဝန္ယူရန္ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာေစပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္ ျမန္မာ့သတၱဳလုပ္ငန္း၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာအႏႈတ္သေဘာ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအတြက္ မေသခ်ာမႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစ 
ပါသည္။ ၎တု႔ိတြင္ ယခင္ကျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ၿပီး လုပ္ငန္းက႑အတြင္းသို႔ 
အေလ့အထေကာင္းမ်ား ယူေဆာင္လာရန္၊ လုပ္ငန္းက႑အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေန 
ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာျဖင့္  
ေငြေၾကးအရ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ဓါတ္သတၱဳ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 
ရွင္းလင္းေသာ၊ ေသခ်ာေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရမူဝါဒႏွင့္ 
အတည္ျပဳမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အသီး 
သီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈအဆင့္ျမင့္မားေနေစၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စရိတ္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားႏိုင္သည့္ 
အႏၲရာယ္လည္း ျမင့္မားလ်က္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ေရးဆြဲႏိုင္ 
ျခင္းမရွိသလို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ထိေရာက္စြာ ေျခရာခံလိုက္ႏိုင္ 
ျခင္းလည္း မရွိေသးပါ။
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မေသခ်ာ၊ မေရရာေသာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေရရွည္ 
တည္တံ့ေသာ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းအေလ့အထမ်ားျဖစ္လာရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေစမႈမ်ား သိသိသာသာ ျဖစ္လ်က္ရွိပါ 
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္လိုပါက၊ 
အတိတ္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္လိုပါက ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္ ဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္ အေျခခံအားနည္းခ်က္မ်ားကို 
ၾကည့္႐ႈေလ့လာၿပီး အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတမူဝါဒတစ္ခု လိုအပ္သည္ဟုေတြးစၿပီး၊ စတင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါမည္။ ၎ကိုလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၁၉၉၄-ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္ 
သတၱဳတြင္းဥပေဒမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ဆန္းသစ္ေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒကို ရွိႏွင့္ၿပီးသား ေခတ္စနစ္ႏွင့္ညီသည့္ 
ဥပေဒပံုစံမ်ားအတိုင္း မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရအေနႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆီေလ်ာ္သည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပဌာန္းခ်က္ 
မ်ားကုိကုိက္ညီရန္ ခ်ိန္ညႇေိပးျခင္းကုိ အလ်င္အျမန္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လုိအပ္သက့ဲသုိ႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အာဏာပိုင္မ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ အလားအလာရွိသည့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံသို႔ ရွင္းလင္းစြာ ဆက္သြယ္အသိေပးရန္လည္း လိုအပ္ေနပါသည္။

၂။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ရွိသည့္အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္မွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္း။

အစိုးရႏွင့္ကုမၸဏီ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံးတြင္ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ထိေရာက္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္၊ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းပညာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း 
အျမစ္ အားနည္းမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၎တြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္ -

• အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ရွိသည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းႏွင့္ 
ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ နည္းနာအတတ္ပညာႏွင့္ဆိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုင္းကြာဟခ်က္မ်ား၊

• အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းလံုေလာက္မႈမရွိျခင္း၊

• ထိေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ကိရိယာမ်ားမရွိျခင္းႏွင့္

• သတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းယူရန္၊ သတင္းေျခရာခံရန္ႏွင့္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ 
ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားမရွိျခင္း။

ဥပမာအားျဖင့္ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ကြင္းဆင္းသုေတသနအတြက္ ေရာက္ရွိ 
ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္မည္သူ႔တြင္မွ် လူထုဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ စနစ္က်ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အေလ့အထမ်ားရွိ မေနၾကပါ။ အစိုးရပိုင္းတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနၿပီး သီးျခားကိစၥရပ္မ်ား 
အေပၚ (ဆိုလိုသည္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ၊ အလုပ္သမား 
ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား) ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္းက ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ 
တရားမဝင္ သတၳဳလုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား (EAOs) ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသ 
မ်ားရွိ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေနရာမ်ားတြင္ ထိေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈ လံုးဝမရွိျခင္းမွာ ပိုမို 
ဆိုးရြားေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ၊ 
ဘ႑ာေရး စီစဥ္ထားရွိမႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္မ်ားစြာ ပါဝင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ၎လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ၎စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမွာ အနည္းငယ္ပင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
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ESIA လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ESIA လုပ္ငန္းပံ့ပိုးသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အကန္႔အသတ္မ်ားကိုလည္း အေရးႀကီး ကိစၥရပ္ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္း 
အျဖစ္ ESIA အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အေပၚ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းအျဖစ္ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွစ္ခုလုံးအရ ေဒသခံ ESIA အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
သိသာသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ရွင္းလင္း 
ေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ESIA မ်ားရွိ “လူမႈေရးဆိုင္ရာ” 
႐ႈေထာင့္မ်ားကို လႊမ္းၿခံဳမႈက “ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ” ႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းဆပါက မ်ားစြာအားနည္းေနပါသည္။ 
ယေန႔ထိေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ESIA မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ ေဆြးေႏြးၫိွႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္
မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရွိေနသည္ကို သက္ေသျပေနပါသည္။ ဥပမာ ပံ့ပိုးေသာသတင္းအခ်က္ 
အလက္က ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားနားလည္ႏိုင္ရန္ ပညာရပ္ဆန္လြန္းျခင္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ား 
ကို ေဒသဘာသာစကား(မ်ား)ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈ မျပဳျခင္း။

ESIA မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားကို သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားရွိ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေပၚ 
အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အေထာက္အကူမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ESIA မ်ား၏ လက္ရွိ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကို အထူးသျဖင့္ ေဒသခံဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားက ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
ေဒသခံ ESIA ပံ့ပိုး ေပးသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ESIA မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား 
ကို ဆန္းစစ္ရန္တာဝန္ရွိသည့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳး 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားက ကူညီေထာက္ပံ့ရန္မွာ ဦးစားေပးက႑ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းေၾကာင္႕ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ထိခိုက္မူမ်ား ေဒသခံမ်ားအပၚ သက္ေရာက္ျခင္း။

ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရွာင္လြဲလို႔မရႏိုင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္က်မႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထံုေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴတူေဖာ္ေရး တရာဝင္တူးေဖာ္ေရးက႑ပင္လ်င္ ထိုလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ 
ေပၚလာေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ခံစား 
က်ခံရျခင္းမရွိဘဲ ယင္းေဒသရွိေဒသခံႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကသာ သက္ေရာက္ခံစားေနရပါသည္။ မည္သုိပင္ 
ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တရားဝင္ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳေစ်းႏႈန္း 
မ်ားက်သည့္အေခၚမ်ိဳးတြင္ အျမတ္အစြန္းရရွိမႈ နည္းပါးပါသည္။ အျခားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ လိုင္စင္ 
ေၾကး၊ အခြန္မ်ား၊ တူးေဖာ္ေရးေျမေနရာ ငွာရမ္းစရိတ္ႏွင့္ အျခားဌာနဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရၿပီး မခန္႔မွန္း 
ႏိုင္ေသာ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရးအတြက္ သုံးစြဲရေသာ စီမံခန္႔ခြဲဆိုင္ရာ  ကုန္က်စရိတ္စေသာ ကုန္က် စရိတ္မ်ား 
သည္ ႀကီးမားပါသည္။ ယင္းကုန္က်စ႐ုိတ္မ်ားအျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 
ေနရာမ်ား၌ အစိုးရလုံၿခံေရးအဖြဲ႕မ်ားမ်ားသို႔ ေပးရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အားေပးရျခင္း စသည့္
မွန္းဆရခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဒသရွိသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို တရားမဝင္းေပးေခ်ရျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ထံမွ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး ကုန္က်စရိတ္မွာ ပိုမိုမ်ားျပားေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းက႑ထမ္မံဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါက ဓာတ္သတၱဳ တူး 
ေဖာ္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို မည္သုိ႔မည္ပုံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတုိ႔က တာဝန္ယူ 
က်ခံေစမည္ဆိုသည္ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။ ဤဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေရးဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈအက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ျပန္လည္ထိန္းညွိေပးရန္ လိုအပ္ေနပါ 
သည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားက သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
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လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းအေလးထားလုပ္ေဆာင္မည့္ တာဝန္ယူမူရွိေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအေလ့အက်င့္မ်ားကို က်င့္သုံး 
ေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျပဌာန္း၍၊ 
ယင္းသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္ေၾကး၊ အခြန္ႏွင့္ အျခားအဖုိးအခမ်ားေပးေခ်ရမည့္ စနစ္မ်ားကို သင့္ေတာ္ 
သလုိေျပာင္းလဲၿပီးဆြေဲဆာင္မႈရိွေသာ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး က႑ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ အေျခအေနေကာင္းတစ္ခု ဖန္တီး 
သင့္ပါသည္။ ဤသုိ႔ခ်ည္းကပ္မႈသည္ လက္ရွိသတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း စည္းစနစ္က်က္ တာဝန္ယူလုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္ဆုိပါက စီးပြား 
ေရးအရ တြက္ေခ်ကိုေတာ့မည္ မဟုတ္သည္ကို  သိရွိနားလည္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို တရာဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ေမးခြန္းထုတ္ စဥ္းစားေစမည္ျဖစ္သည္ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပထားပါသည္)။  အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္း ပါဝင္ 
သည့္ သတၱဳသယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒ ေရးဆြဲျခင္းသည္ အဆိုပါ အေၾကာင္းရာမ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေစသည့္အျပင္ 
က်ယ္ျပန္႔၍ ေရရွတည္တံ့ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစလ်က္ ယင္းသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ 
ေပၚလာေသာ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို ျပန္လည္ထိန္းညႇိ မွ်ေဝသက္ေရာက္ေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားရွိ သတၱဳလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္္မွာ လြန္စြာျပႆနာ ရွိေနျခင္း။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs) ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ခိုင္မာေသာ EAO 
ရွိေနသည့္ေဒသမ်ားရွိ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ညံ့ဖ်င္းစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္ 
(အပိုင္း ၅.၆။ ပဋိပကၡႏွင့္လံုၿခံဳေရး အခန္း-၆ တြင္ ထပ္မံၾကည့္႐ႈပါ)။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဤေဒသ 
မ်ားရွိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားက တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ေပးေခ်ရမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြး 
ယွက္ႏြယ္လ်က္ရွိေနပါသည္။  ယိုယြင္းေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားမွာ 
ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ပင္ (ဥပမာ-လက္လုပ္လက္စား ေ႐ႊက်င္ျခင္းတြင္ ေဘးကင္းေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ 
ျပဒါးကို အသံုးျပဳျခင္း)။ ဤေဒသမ်ားရွိလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေပၚ EAO ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈက သတၱဳထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚသာ အဓိကအာ႐ံုစိုက္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း 
ရွင္းေရးအေပၚ အနည္းငယ္သာအာ႐ံုစိုက္ပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာ 
တူစာခ်ဳပ္(NCA) တြင္ EAO မ်ားက ၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရာ ေဒသမ်ားရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိသည္ဆုိသည့္အေပၚ ရွင္းလင္းစြာလက္ခံသည္ႏွင့္ ကြဲျပားသည့္အေျခအေန ျဖစ္ေနပါ 
သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းအတြင္း EAO မ်ားႏွင့္အျခားသူမ်ားက တင္သြင္းေဆြးေႏြးေသာ္လည္း ေျပလည္မႈ မရရွိေသး 
သည့္ကိစၥတစ္ရပ္မွာ ဘ႑ာေငြခြဲေဝေရးျဖစ္သည္။ ဓာတ္သတၱဳစီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အက်ဳိး 
ဆက္အမ်ားစုကို ၎လုပ္ငန္းတည္ရွိရာေဒသ၌သာ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္အတြက္ ရရွိသည့္အက်ဳိးအျမတ္မ်ားက ေဒသခံ 
မ်ားထံ ပိုမိုေရာက္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိး 
ေက်းဇူးမ်ား ခြဲေဝေပးျခင္းအျပင္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အကန္႔အသတ္ရွိေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၌ ေဒသတြင္း 
အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝျခင္းမွ ရလဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္း 
အျဖစ္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝေရး စီစဥ္ထားရွိမႈမ်ားအေပၚ အထူးဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သို႔မ 
ဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေတာင္းဆိုထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း 
အက်ဳိးအျမတ္ေဝမွ်ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝအသံုးခ်ျခင္း၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား 
(CDAs)ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအား ေဝမွ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အလုပ္ခန္႔ 
ထားေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း တျခားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔က လုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
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ေဒသခံလူထုမ်ား အတြက္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္သည့္ အလ်င္ျမန္ဆံုး လုပ္ငန္း 
မ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

၅။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑တြင္ တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေန ျခင္းအား 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနျခင္း။

ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑ရွိ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ တရားမဝင္လုပ္ငန္းက႑အျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း 
MCRB ၏ ကြင္းဆင္းသုေတသနက အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ တရားမဝင္ လုပ္ငန္းက႑တြင္ လက္လုပ္လက္စား ဓာတ္
သတၱဳလုပ္ငန္းအမ်ားစုပါဝင္သကဲ့သို႔ EAO မ်ားက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ လံုးဝထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ 
ေနရာမ်ားရွိ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ မ်ားစြာေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္လုပ္လက္စားဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းက လုပ္သားမ်ား၊ လူထုမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
အေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္မႈ၊ တရားမဝင္ေပးေခ်မႈတို႔ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ 
လ်က္ရွိပါသည္ (အပိုင္း ၅ တြင္ၾကည့္ပါ)။  တရားမဝင္လုပ္ငန္းက႑ျဖစ္မႈသည္ ျမန္မာ့စီပြားေရးအေပၚတြင္ ႐ိုက္ 
ခတ္မႈမ်ားရွိၿပီး  ဘ႑ာေငြရရွိမႈကို ႁမွင့္တင္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း၊ ခိုင္မာေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပး 
ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းကဲ့သို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေန 
ပါသည္။ ဥပမာ - ႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မႈမ်ားရွိျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္း။

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အလားအလာကိုရရွိႏိုင္ရန္ လက္လုပ္လက္စား ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းကို 
ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြင္း ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာအေလ့အထမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးစားအား 
ထုတ္မႈမ်ားက အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္က ျပင္ဆင္ေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ အဆုိျပဳထား 
ေသာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာသတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပမာဏေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လက္လုပ္ 
လက္စား ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းကုိ သီးျခားလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ နည္းဥပေဒ 
မူၾကမ္းကို ကနဦးေလ့လာခ်က္အရ လက္ရွိ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေနပါသည္။ ဥပမာ- လက္
လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ၎ကုိေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ရပါက စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္လုပ္လက္စား ဓာတ္သတၱဳ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သီးျခားနည္းဥပေဒတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရန္ အၾကံျပဳလုိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္လုပ္လက္စားက႑အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု၊ မူဝါဒတစ္ခု၊ နည္းဥပေဒတစ္ခုကုိ 
ဖန္တီးေရးဆြဲရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား/ ရပ္ရြာ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ ပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ား အတူတကြေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ပါ 
သည္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားဝင္ျဖစ္ေသာ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
အတြက္ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တုိးျမင့္ 
လာေစျခင္းႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရပိုင္း၏ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အလားအလာ 
မ်ား ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား တရားဝင္ျဖစ္လာရန္မွာ စီးပြားေရးအရမက္လံုးမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ 
လက္လုပ္လက္စား ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းအေပၚ ကန္႔သတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအရ အလြန္ခက္ခဲေစရန္ ျပဳ 
လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို တရားဝင္က႑အတြင္းသို႔ ေပါင္းစည္း 
လာေစရန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ အလြန္ခက္ခဲေစျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ၎က႑ကုိဆက္လက္၍ တရားမဝင္ျဖစ္ေနေစရန္ 
တြန္းအားေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကိုသာ ဆက္လက္ထိခိုက္ေနေစမည္ျဖစ္သည္။
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က႑အလုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

ဤအစီရင္ခံစာကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑၏ အေထြေထြအႏွစ္ခ်ဳပ္ (အပိုင္း ၂) ႏွင့္ လက္ရွိ 
လုပ္ငန္း က႑အအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဥပေဒေရးရာ၊ မူဝါဒေရးရာမူေဘာင္ (အပိုင္း ၃) တို႔ျဖင့္ အစျပဳထား 
ပါသည္။ ဆန္းစစ္ခဲ့သည့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာအဓိကဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားတြင္ ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ သတၱဳတြင္းဥပေဒကို ျပင္ 
ဆင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အဆိုျပဳထားေသာ သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ 
ခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး (EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္)၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးမ်ားအတြက္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း သီးသန္႔ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာမ်ား 
တိုးတက္လာေစရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာဖြဲ႔စည္းပံု
မ်ား လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲလ်က္ရိွသည့္ အေျခအေနအတြင္း မၾကာေသးမီက တာဝန္ယူထားသည့္ MoNREC ၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ အဖြဲ႔မ်ား၏ 
အခန္းက႑မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားရပါမည္။ 

ဘ႑ေငြမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္၊ ပဋိပကၡစသည္တို႔ကဲ့သို႔ က႑အဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အပိုင္း (၄) တြင္ သံုးသပ္ 
ထားပါသည္။ ထုိအပုိင္းတြင္ က႑အဆင့္စီးပြားေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားပါဝင္ၿပီး ဓါတ္သတၱဳလုပ္ငန္းက႑အတြင္းမွ 
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာရရွိမႈမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈခြဲေဝေရး စီစဥ္မႈမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားအၾကား အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ တရား 
မဝင္ သတၱဳလုပ္ငန္းက႑ျမင့္မားမႈမ်ား ပါဝင္ေနပါသည္။ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းအေနႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ဘ႑ာ 
ေငြရရွိမႈတို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုပံ့ပိုးေပးရာ၌ အစုိးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ပဋိပကၡႏွင့္ တရားမဝင္ 
ကုန္သြယ္မႈကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားက သိသာေသာ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္က မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ ဓါတ္သတၱဳလုပ္ငန္းက႑အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အေထြေထြ ဥပေဒအေပၚ ပိုမိုအားကိုး 
ျခင္းတို႔ႏွင့္မတူညီစြာပင္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္မ်ား (PSCs) သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အကန္႔အသတ္ 
မ်ားကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားျမင့္မားလာမႈက လက္လုပ္လက္စား ဓာတ္ 
သတၱဳလုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးအလားအလာကို  ေႏွာင့္ေႏွးေနေစပါသည္။ ေခတ္မွီေသာသတၱဳတြင္း Cadaster မရွိ 
ျခင္းေၾကာင့္  ျပႆနာမ်ားရွိေနသည္ကို မီးေမွာင္းထုိးျပေနပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္ေဒသႀကီးအဆင့္တို႔အၾကား အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝေရးျဖစ္သည့္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ 
အေၾကာင္းအရာကို ဤအခန္းတြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေဒသခံလူထုမ်ားက ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ 
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိေနသည့္ ဥပမာအနည္းငယ္ကို က႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၏ 
ကြင္းဆင္းသုေတသနတြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့ၿပီး ၎တို႔မွာ ေဒသခံမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ  
ကြင္းဆက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(ေဒသအေျခအေနအတြင္း)သို႔မဟုတ္ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သေဘာတူညီခ်က္ (CDAs) 
မ်ားအျဖစ္ပံ့ပိုးသည့္ တရားဝင္ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝေရးမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ “စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္ (CSR)” အတြက္ သံုးစြဲျခင္းဟူသည့္ မရွင္းလင္းေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္ 
သလိုခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးထက္ ေဒသခံလုပ္သားမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံု၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္ (CSR) အတြက္ သံုးစြဲျခင္းက တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပႆနာမ်ား 
ကို ထပ္မံျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၎အစား ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားကို ေဒသအေျခအေနအတြင္းႏွင့္ အက်ဳိး 
အျမတ္ခြဲေဝေရးတို႔မွတစ္ဆင့္ “အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္း”တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးသင့္ပါသည္။ ထိုမွ 
သာ ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ပါႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားသည့္ က႑အဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ လိုင္စင္ထုတ္ေပး 
ျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စစ္တပ္/ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) ျဖစ္သည့္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ မၾကာေသးမီက ဥပေဒျပဳမႈမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း MCRB ၏ သုေတသနအရ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရာ၌ ရွင္းလင္းမႈအားနည္းေနေသးေၾကာင္း၊ လက္လုပ္လက္စားဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူ 
မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း အျပည့္အဝ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရွိသည့္ သီးျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေန 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (MEITI) ကို ႀကိဳးစားအား ထုတ္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းအတြင္းရွိ 
SOE မ်ား၏အခန္းက႑မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ စီးပြားေရးအတြက္ 
၎လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ  အလြန္အေရးပါေနေသာေၾကာင့္ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
တြင္ ဦးတည္ေျဖရွင္းရမည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။

ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းမ်ားမွ ကြာဟခ်က္မ်ားကိုလည္း ဤ 
အခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ ေဆြးေႏြးထား 
သည့္ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရး 
ဆိုင္ရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအေပၚ ထိေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ပ်က္ကြက္ 
ေနျခင္းက အေရးအပါဆံုးခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အားနည္း 
ေနျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ပါသည္ -

• သီးျခားကိစၥရပ္မ်ား ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာရန္အတြက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွင္းလင္းမႈအားနည္းျခင္း (ဥပမာ - 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အလုပ္သမားစံႏႈန္းမ်ား) 

• ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား 
ညႇိႏိႈင္းမႈအားနည္းျခင္း။

• အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္း။

• လိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ အသိပညာအားနည္းေနျခင္း (ဥပမာ - ပတ္ဝန္း
က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား) ႏွင့္

• အစိုးရ၏ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈ တာဝန္ဝတၱရားအသစ္မ်ားကိုစတင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္း (ဥပမာ - ပတ္
ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခံထားရသည့္ အစိုးရ 
ေကာ္မတီမ်ား)။

ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိေရွာင္ရွားလုိပါက ထိေရာက္စြာကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းလုိပါက အစုိးရ၊ 
ကုမၺဏီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူအားလံုးက ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဦးတည္ 
ေျဖရွင္းရန္မွာ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေဒသ
မ်ားရွိ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သီးျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေပးျခင္းျဖင့္ ဤအခန္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဤအခန္းတြင္ က႑အဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ထားပါသည္။ ၎တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝအသုုံးခ်ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘး 
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး (OHS) မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
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ၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ကြင္းဆင္းသုေတသနက လက္ရွိအေျခအေန၌ ကုမၸဏီမ်ား၏ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည့္စနစ္မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္ သို႔မဟုတ္ ျပည့္စံုလံု 
ေလာက္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ သက္ေရာက္မႈအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္၍ ေဆာင္ 
႐ြက္လာၾကေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ျပည့္မီေလ့မရွိပါ။ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားက စနစ္တက်မရွိဘဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ မွတ္တမ္းျပဳထားျခင္း၊ ေစာင့္ 
ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ား မရွိပါ။ အလားတူပင္ ကုမၸဏီမ်ားက သံုးစြဲေနသည့္ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳး 
ေရးအတြက္အသံုးျပဳမႈမ်ားက သင့္သလိုေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေရး 
အတြက္ ေသခ်ာေစမည့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဦးစားေပးရန္အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အညီ သတ္မွတ္ျခင္းထက္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ကုမၸဏီႏွင့္အဆင္ေျပေသာ ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားက ဆံုးျဖတ္ေပး 
ၾကသည္။ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားက ၿပီးျပည့္စံုၿပီး 
အစီအစဥ္တက် ကိုက္ညီစြာရွိေနေစရန္ အေစာတလ်င္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေျမယာႏွင့္ ေရ၊ 
ျပဒါးသံုးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ လုပ္ကြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးထားၿပီး အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို က႑အဆင့္တြင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ား၊ အစျပဳ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါသည္။

က႑အဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္တြင္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ား (အပိုင္း ၅) ကို ေခါင္းစဥ္ခြဲ ၇-ခုေအာက္တြင္ ဦးတည္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္ - (၅.၁) အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မေက်လည္မႈမ်ား၊    နစ္နာမႈမ်ားကုိ တုိင္းၾကားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၊ (၅.၂) 
ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္  ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ၊ (၅.၃) ေျမယာ၊ (၅.၄) အလုပ္သမား၊ (၅.၅) အမ်ဳိး 
သမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ (၅.၆) ပဋိပကၡႏွင့္လံုၿခံဳေရး၊ (၅.၇) ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။ 
ဤေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီအတြက္ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္၊ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပ 
ထားၿပီး ကြင္းဆင္းသုေတသနမွေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးေပးထားပါသည္။ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီ 
အတြက္ ဆက္စပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစျပဳလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖင့္ 
အခန္းတစ္ခုစီကို အဆံုးသတ္ထားပါသည္။

ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရးစနစ္မ်ား (၅.၁)။ ကုမၸဏီမ်ားက လက္ရွိ 
တြင္ စနစ္က်ေသာ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ 
အေလ့အထမ်ားမရွိေၾကာင္း ကြင္းဆင္းသုေတသနအရ ေတြ႕ရွိရပါသည္။  ESIA လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 
အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေဆြးေႏြးၫႇိႏိႈင္းမႈမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ လူ႔အခြင့္အေရး 
႐ႈေထာင့္အရ သိသာေသာခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ား ပါဝင္ေနပါသည္ (ဥပမာ - ပံ့ပိုးေပးေသာ အခ်က္အလက္က လူအမ်ား 
နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာရပ္ဆန္လြန္းေနျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈ္င္းမႈမ်ားကို ဆီေလ်ာ္သည့္ ေဒသဘာသာစကားျဖင့္ 
မျပဳလုပ္ျခင္း)၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ေရးဆြဲမႈတြင္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
စဥ္းစားျခင္းအပါအဝင္ စီမံကိန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္အခါ  လူထုအျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ပံုစံမွာ 
ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ 

ESIA အလြန္ ေဆြးေႏြးၫွိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားအတြက္အလ်ဥ္း သင့္သလို ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ 
ကိုေတြ႔ရွိရၿပီး ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ကုမၸဏီႏွင့္အဆင္ေျပသူမ်ားႏွင့္  ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ရည္ၫႊန္းကိစၥရပ္မ်ား 
အေပၚ၌သာ အဓိကေဆာင္႐ြက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ပါတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္ႀကီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွ ဖယ္ထုတ္ထားပါသည္။
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ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား  မည္သည့္ကုမၸဏီတြင္မွ် လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္တြင္ နစ္နာမႈ 
ေျဖရွင္းေရးစနစ္ ရွိမေနၾကပါ။ ကုမၸဏီႏွင့္ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏အခန္း 
က႑ႏွင့္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရး စနစ္မ်ားအေၾကာင္းကို နားလည္မႈမွာ အကန္႔အသတ္မ်ားျဖင့္ ရွိေနပါသည္။ 

လက္ရွိ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္လ်က္ သိသာထင္ရွားေသာနစ္နာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ကြင္းဆင္းသုေတ 
သနက ေဖာ္ထုတ္ခ်ိန္တြင္ ၎နားလည္မႈအကန္႔အသတ္ရွိျခင္းက ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ ၎တို႔က ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား (သီးႏံွမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သကဲ့သို႔ သက္ေမြးမႈမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္သည့္ လူမႈစီးပြားသက္ေရာက္မႈမ်ား)၊ ေရ အရင္းအျမစ္အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေရြ႔ေျပာင္း ဝင္ေရာက္ 
လာျခင္း၊ ေ႐ြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ေျမယာႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ နစ္နာမႈမ်ားမွာ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ရွိပါသည္။

ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (၅.၂) အခန္းတြင္ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္
ရာအေမြအႏွစ္မ်ားကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။  ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ရပ္ရြာအသိုင္း 
အဝိုင္းအားလံုးနီးပါးက ဆိုးရြားေသာပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ၏ 
ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ႀကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ က်န္းမာေရးအက်ဳိးဆက္မ်ားလည္းရွိေနၿပီး 
ဥပမာအားျဖင့္ ေျမဆီႏွင့္ေရ ညစ္ညမ္းျခင္း၊ ဓာတ္သတၱဳဆင့္တက္ျပဳျပင္သည့္ လုပ္ကြက္မ်ားထံမွ ဆူညံသံမ်ား၊ 
အနံ႔မ်ား၊ အခိုးအေငြ႕မ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ားပါဝင္သည္။ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမ်ား (အခ်ဳိ႕တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား 
ပါဝင္လ်က္) ကို တင္ျပၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ ယာဥ္/လမ္း မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္ေၾကညာျခင္းမျပဳ 
ေသာ မိုင္းေဖာက္ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ၎ကို ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ အခ်က္အလက္ 
မွ်ေဝျခင္း၌ အကန္႔အသတ္ရွိေနေၾကာင္း ထပ္မံေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားကလည္း လံုေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္းကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ႏွင့္ လူထုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း မတူညီသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သက္ေရာက္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေန 
မ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားက အျပဳသေဘာပံ့ပိုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျမင္ရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္မီး/ေရရရွိမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္း။ 

သို႔ေသာ္လည္း ထုိသို႔ေသာေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္ပါက တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆံုး 
ေနရာ၌ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလြန္အမင္းသံုးစြဲျခင္းရလဒ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဒသလူထုမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြး 
ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမျပဳဘဲ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေနပါသည္။ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ပံ့ပိုးျခင္းအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသအစိုးရအၾကားေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားက ရံဖန္ရံခါတြင္ အစီအစဥ္မက် ျဖစ္ 
တတ္ပါသည္။ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ မည္သူ႔တြင္တာဝန္ရွိသည္ 
သို႔မဟုတ္ မည္သည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ရမည္ဆိုသည့္အေပၚ ရွင္းလင္းမႈမရွိေနပါ။ သိျမင္ႏိုင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားက ဘာသာေရး 
ဆိုင္ရာေနရာမ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳလာၾကၿပီး ေဒသခံဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေထာက္ကူပံ့ပိုးလာၾကသည္ကို 
တေျဖးေျဖးခ်င္း ေတြ႔ရွိလာရပါသည္။

ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းက ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစုကစိုက္ပ်ဳိးေရး 
လုပ္ငန္းကို အဓိကဝင္ေငြရလုပ္ငန္းအျဖစ္ မွီခိုေနၾကသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေျမယာအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား (၅.၃) က အေရးႀကီးကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ရွိရ 
ပါသည္။ ကနဦးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားရွိေသာ္လည္း ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမူေဘာင္မ်ားမွာ 
အပိုင္းပိုင္းျဖစ္ေနဆဲ၊ ကြဲလြဲေနဆဲ၊ ျပည့္စံုမႈမရွိဘဲ ျဖစ္ေနေသးသည္။ 
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၎၏အဓိပၸာယ္မွာ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြင္း လူအမ်ားတြင္ ၎တို႔ ေနထိုင္ေသာ၊ လယ္ယာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေသာ သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေသာ ေျမေနရာကို ဥပေဒအရ အကန္႔အသတ္ 
ျဖင့္သာပိုင္ဆိုင္မႈရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမယာအသံုးျပဳရန္ အခြင့္အေရးမ်ား အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမယာ 
လြဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း နည္းပါးပါသည္။ ၂ဝ၁၆-ခုႏွစ္ 
အမ်ဳိးသားေျမယာအသံုးခ်ေရးမူဝါဒက မေရရာမႈမ်ား၊ ရွင္းလင္းေသာ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား 
အားနည္းျခင္းတို႔ကို ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးမည့္ အေရးႀကီးေသာအဆင့္တစ္ဆင့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒအျဖစ္ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
လိုအပ္ေနပါေသးသည္။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအပိုင္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း လြန္စြာအားနည္းေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ 
ရံဖန္ရံခါ၌ လူအမ်ားကို အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္းသာ ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီး သင့္ေတာ္မႈမရွိေသာ ေနရာမ်ားကိုျပန္
လည္ေနရာခ်ထားေပးသည္။ ဥပမာ- အလားတူ ေနထိုင္မႈအတြက္ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာေနထိုင္မႈ 
အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ေျမေနရာ မဟုတ္ျခင္း၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးရန္ သင့္ေတာ္သည့္ေျမယာမဟုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားႏွင့္ အလြန္ေဝးကြာျခင္း။ အလ်င္းသင့္သလိုေပးအပ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ႏႈန္းထားမ်ားက အမွန္တကယ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို မကာမိျခင္း။ ကြင္းဆင္းသုေတသနက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာ 
ျဖစ္ရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းသည့္ ခိုင္မာေသာအေထာက္အထားမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ 
ေျမယာႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ သက္ေမြးမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာကိုလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ေျမယာ၊ သီးႏွံႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းကို ကြင္းဆင္း 
ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားအမ်ားတြင္  တင္ျပေျပဆိုမႈမ်ားရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ လူအမ်ားက 
၎တို႔၏ အဓိကသက္ေမြးမႈျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမယာဆံုး႐ံႈးရျခင္းေၾကာင့္ သတၳဳတြင္း ေန႔စား 
လုပ္သားအျဖစ္ တြန္းပို႔ခံၾကရၿပီး/သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္း ေန႔စားလုပ္သားမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ တရားဝင္မဟုတ္ 
ေသာ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ရံဖန္ရံခါတြင္ ေဒသတြင္း ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသူ
မ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားရွိေနပါသည္။ ၎တို႔ 
ေနထိုင္သည့္၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ ေနရာအတြက္ ၎တို႔တြင္ ေျမယာတရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ 
အသံုးျပဳခြင့္ ရွိမေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္လုပ္ကြက္အမ်ားစုတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္သား (၅.၄) အေျခအေနမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံတကာ လုပ္သားစံႏႈန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတြင္းလုပ္သားဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ တရား 
ဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္း က႑ႏွစ္ခုလံုးတြင္ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ သိသာထင္ရွားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုမၸဏီအမ်ားစုတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အေလ့အထမ်ားရွိမေနပါ သို႔မဟုတ္ စံႏႈန္းမ်ားနိမ့္ပါး 
လ်က္ရွိေနၿပီး က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ရွင္းကင္းေရး ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပႏိုင္မည့္ 
သို႔မဟုတ္ ေျခရာေကာက္ႏိုင္မည့္ တရားဝင္စနစ္မ်ားမရွိပါ။ တကိုယ္ေရကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား (PPE) ကို ပံ့ပိုး 
ေပးမထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးမျပဳၾကပါ (သို႔မဟုတ္) ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
အႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္မႈမရွိပါ။ ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး သင္တန္းမ်ား၊ 
သတၳဳတြင္းမ်ားအတြင္း က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈ
မ်ားက အားနည္းလ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ တရားဝင္သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားစြာတြင္ ၎တို႔ 
၏ အလုပ္စာခ်ဳပ္မိတၱဴမ်ား ရွိမေနၾကပါ။ ထို႔အျပင္ ျပင္ပလုပ္ငန္းက႑ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရမည့္ အေျခအေနေဖာ္ျပ 
ခ်က္မ်ားကို တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္ သတၱဳတြင္းပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအၾကား ႏႈတ္ျဖင့္ သေဘာတူညီမႈေပၚ 
အေျခခံ၍သာ ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရိွသည္။ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ လုပ္ကြက္မ်ားမွ တစ္ခုတြင္သာ သမဂၢ 
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ကိုယ္စားျပဳမႈကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး လုပ္ကြက္မ်ားစြာတြင္ အလုပ္သမားကုိယ္စားျပဳမႈအတြက္ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈေျဖရွင္း 
ေပးေရးစနစ္မ်ား မေတြ႔ရွိရပါ။ တရားဝင္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းက႑ရွိ လုပ္သားထုအတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ 
ေႏွာက္ယွက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈမွာ သိသိသာသာအားနည္းၿပီး (ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ဓာတ္ 
သတၱဳလုပ္ငန္းအတြင္း ထူးျခားေသာျဖစ္ရပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း စနစ္အားျဖင့္ခြဲျခားျခင္းကို ရည္ၫႊန္းေနပါသည္) 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားက လုပ္ခလစာနည္းပါးေသာ အလုပ္မ်ားတြင္သာ အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကရပါသည္။ တရားမဝင္ 
ဓာတ္သတၱဳ လုပ္ငန္းေနရာအမ်ားစုတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး တရားဝင္သတၱဳတြင္း လုပ္ကြက္ 
အခ်ဳိ႕တြင္လည္း ကေလးလုပ္သားမ်ားရွိေနေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား (၅.၅) က ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ သီးျခားဆိုးက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ား ေတြ႕ႀကံဳခံစားရသက့ဲသို႔ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို မမွ်တစြာ ပိုမိုခံစားရ 
သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားက ဓာတ္သတၱဳ 
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ မတူညီေသာ လုပ္ခလစာမ်ားျဖင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကို ကြင္းဆင္းသုေတသန 
အရ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက သတၱဳတြင္းဆင့္တက္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ကူ 
ပံ့ပိုးမႈအခန္းက႑တြင္ မ်ားစြာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကၿပီး ၎အလုပ္မွာ အမ်ဳိးသားမ်ားလုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾက 
ေသာ သတၱဳ႐ိုင္းတူးေဖာ္ျခင္းအလုပ္ထက္ လုပ္ခလစာ နည္းပါးပါသည္။ တရားမဝင္ေသာသတၱဳလုပ္ငန္း က႑ 
အတြင္း အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ လြန္ကဲေနၿပီး/ သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းမ်ားအတြင္း အၿမဲတမ္းလုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ 
ကိုင္ျခင္းထက္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားအျဖစ္သာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ 

လုပ္ငန္းက႑၏ ဤသို႔ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မလံုၿခံဳမႈ 
မ်ားအျပင္ ဤအလုပ္သမားမ်ားက ျပဒါးႏွင့္ထိေတြ႔မႈ၊ အျခားေသာ ဆင့္တက္ျပဳလုပ္သည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕မႈ ပိုမိုမ်ားျပားသည္ကို ကြင္းဆင္းသုေတသနအရ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေရႊက်င္ျခင္းႏွင့္ 
ျပဒါးသံုးစြဲျခင္းကို “အမ်ဳိးသမီးအလုပ္” အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပၾကၿပီး ျပဒါးကို အိမ္တြင္းမွာပင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။ 
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း လက္လုပ္လက္စား ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းအတြင္း ကေလးလုပ္သားက အေရးႀကီး 
ကိစၥရပ္ျဖစ္ေနၿပီး ကေလးမ်ားတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ အသက္ ၆-ႏွစ္၊ ၇-ႏွစ္အ႐ြယ္ကေလးမ်ားပင္ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ 
ကေလးမ်ားက သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား၊ ၎ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားအတြက္ အထူးအႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္လြယ္သူမ်ား အျဖစ္ေတြ႔ရွိရသည္ (ဥပမာ- အေပၚယံေျမဆီလႊာ ဖယ္ရွားထားသည့္  ကန္အတြင္း ေရကူး 
ေနေသာ ကေလးတစ္ဦး ေရနစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္)။ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ ပညာ 
ေရးအေပၚနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သက္ေရာက္ေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေ႐ြ႕ေနရာ 
ခ်ထားျခင္း၏ရလဒ္အျဖစ္ ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိလာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ်ိန္ 
အတြင္း ဆူညံသံမ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ားေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ 
႐ြက္သည့္ေနရာမ်ား၌လည္း အခ်ဳိ႕မိဘမ်ားက ကေလးမ်ားကို သတၱဳလုပ္ငန္းအတြင္း ၎တို႔ႏွင့္အတူ ဝင္ေရာက္လုပ္ 
ကိုင္ေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းထားေပးျခင္းကို ဦးစားမေပးေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
၎တို႔၏ကေလးမ်ားအတြက္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းမရွိဟု ယူဆၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 
သည္။

သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားအနီးရွိ ရပ္ရြာလူထုမလံုၿခံဳမႈက ပဋိပကၡႏွင့္လံုၿခံဳေရး (၅.၆) ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ဆန္းစစ္ 
ခဲ့သည့္ ႐ႈေထာင့္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ MCRB ကြင္းဆင္းသုေတသနအရ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ လုပ္ကြက္မ်ား၏ 
ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs) က တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ 
အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္/သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားပါသည္။ ၎အေျခအေနက ေဒသခံလူထုမ်ားအၾကား ေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္လန္႔မႈကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး ခိုင္မာေသာ 
ကုမၸဏီ-စစ္တပ္ ေပါင္းစည္းဆက္ဆံမႈပံုစံေၾကာင့္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္မည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားက 
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ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုရန္ဝန္ေလးၾကပါသည္။ MCRB ကြင္းဆင္းသုေတသနတြင္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈျမင့္မားေနေသာ 
ေဒသမ်ားစြာသို႔ (လက္လုပ္လက္စားဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္း အမ်ားဆုံးရွိသည့္ ေနရာမ်ား) သြားေရာက္ ေလ့လာျခင္း 
လည္းပါဝင္ၿပီး အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ မလံုၿခံဳမႈအေျခအေနမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျမင့္မားေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက 
ဆက္စပ္၍ေျပာဆိုၾကပါသည္။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းေနရာမ်ားက လံုၿခံဳေရး၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္
ဆက္ႏြယ္သည့္ သီးျခား ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက တရားမဝင္အခြန္မ်ားကို အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 
ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထံ ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းခံရျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ား သိမ္းယူခံရျခင္းမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။ လက္လုပ္ 
လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ တရားဝင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္သူမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ ဥပမာမ်ားကို 
လည္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားက လုပ္ကြက္ႀကီးမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ 
ႏိုင္ရန္ “ခြင့္ျပဳခ်က္” အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရေသာထုတ္လုပ္မႈေဝမွ်ေရး စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ 
လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ တရားဝင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္သူမ်ားအၾကား ရံဖန္ရံခါ ပဋိ 
ပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိပါသည္။ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ တရားဝင္၊ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ကုမၸဏီ 
မ်ား၏ လံုၿခံဳေရး လုပ္ငန္းအရည္အေသြး အကန္႔အသတ္တို႔ကို တစ္သမတ္တည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၎အကန္႔ 
အသတ္ႏွစ္ခုလံုးမွာ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရး အေစာင့္မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား စီစဥ္ထားရွိမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (၅.၇) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ဆီေလ်ာ္မႈမရွိေသာ ေရႏွင့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈ၊ ေျမဆီမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ လုပ္ကြက္ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ နားနည္းျခင္း၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ 
မ်ားေရးဆြဲျခင္းတို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ ကြင္းဆင္းသုေတသနမွတစ္ဆင့္ 
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဓာတုပစၥည္းစြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို 
သန္႔စင္ျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စြန္႔ထုတ္လိုက္ၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေျမေအာက္ေရမ်ား၊ ေရေနသတၱဝါ 
မ်ားကို ပ်က္စီးေစပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသည့္ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ သတၱဳလုပ္ငန္း 
ႏွစ္ခုလံုးမွာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ျမစ္ဝွမ္းမ်ားႏွင့္ ျမစ္မ်ားအတြင္း/အနီးအနားတြင္ ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို 
ေတြ႔ရၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားေသာ အကြာအေဝးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အတိအလင္း ခ်ဳိးေဖာက္လ်က္ 
ရွိသည္။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုလည္း ေခ်ာင္းငယ္မ်ား၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားႏွင့္    
တိုက္႐ိုက္ထိစပ္လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သတၱဳအႂကြင္းအက်န္မ်ားအပါအဝင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
က လုပ္ကြက္မ်ားစြာ၌ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး သတၱဳအႂကြင္းက်န္မ်ား သိုေလွာင္သည့္ေနရာ ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ 
မေတာ္တဆမႈမ်ားရွိေနပါသည္။ ေျမဆီလႊာတိုက္စားျခင္းႏွင့္ ညစ္ညမ္းျခင္းက က်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ေပၚေနၿပီး လယ္ယာ 
ေျမမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ကာ ၎မွတစ္ဆင့္ ေမြးျမဴေရးမ်ား၊ လူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚ 
ထိခိုက္ လ်က္ရွိပါသည္။ အေပၚယံေျမဆီလႊာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေလ့အထမ်ားရွိမေနပါ။ ကုမၸဏီအမ်ားစုက အေပၚယံ 
ေျမဆီလႊာကို ကုတ္ဖဲ့ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားမႈမျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ 
လုပ္ငန္းမွ် ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိပါ။ ကုမၸဏီမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
အတြက္ ေဒသအစိုးရကိုယ္စား လံႈ႕ေဆာ္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေနေၾကာင္းသိရွိရေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ လုပ္ကြက္မ်ား 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးေရးသည္ ၎တို႔တာဝန္ဝတၱရားအတြင္း ရွိမေနေၾကာင္းယူဆလ်က္ရွိပါသည္။ သြားေရာက္ 
ေလ့လာခဲ့သည့္ေနရာမ်ားမွ မည္သည့္လုပ္ကြက္တြင္မွ် သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားရွိမေနပါ - ၎သည္ ဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္အသစ္တစ္ခုေနျဖင့္သာ ရွိေနသည္။ 

ေနာက္ဆံုးအခန္း(အပိုင္း ၆) က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သမိုင္းေၾကာင္းအေမြ၊ လက္ရွိပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
တည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးထားၿပီး သဘာဝသယံဇာတမ်ားက ပဋိပကၡသို႔ ေမာင္းႏွင္သူအျဖစ္ အေလးေပးထား 
ပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအတြင္း လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ပါဝင္မႈအေပၚ ေဆြးေႏြးထားျခင္း 
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ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ “ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ 
တို႔ကို ဦးတည္ထားၿပီး ပဋိပကၡအေ႐ြ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ (ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ တနသၤာရီတို႔မွ) 
ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းက႑တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္မႈကို ဦးတည္ေဆြးေႏြး ထားပါ 
သည္။ MCRB ကြင္းဆင္းသုေတသနကို ၂ဝ၁၆-ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ “ဝ” 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတို႔မွလြဲ၍ အဆိုပါပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသအားလံုးသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 
တိုင္းေဒသ အလုိက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡသံုးသပ္ခ်က္က ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သမိုင္းေၾကာင္း႐ႈေထာင့္၊ ႏိုင္ငံေရး 
႐ႈေထာင့္မ်ားအတြင္း တည္ရွိေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ မလံုၿခံဳမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ သီးျခားကြင္းဆင္းေတြ႔ရွိခ်က္
မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာက အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တျခားေသာ 
ႏိုင္ငံတကာမွ ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါသည္ (အပိုင္း၇)။  ေနာက္ 
စာမ်က္ႏွာတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစုိးရသုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတမူူဝါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ၎ကို သတၱဳ 
တြင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအသစ္အတြက္ အေျခခံအျဖစ္အသံုးျပဳရန္၊ ျမန္မာ့ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတမွ 
ေဒသခံမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡသို႔တြန္းအားေပးမႈမ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ပြားေစေရး ေသခ်ာ 
ေစရန္။

၂။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ၊ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာႏွင့္ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ ပါမစ္မ်ားကို 
ထုတ္ေပးရာတြင္ ႐ုိးရွင္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈရွိရန္ လုိအပ္ၿပီးဥပေဒမ်ားမွာလည္း ၎တို႔အား အေထာက္ 
အပံ့ျဖစ္ေစရန္။

၃။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၌ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာကာကြယ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကိုက္ညီမႈမရွိ 
သည္မ်ားႏွင့္ လစ္ဟာမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္။

၄။ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပါမစ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ တာဝန္၊ ဝတၱရားမ်ားအား လိုက္နာမႈတိုးတက္လာေစေရး တြန္းအား 
ေပးရန္။

၅။ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ျပင္ပတရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကုစားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားေကာင္းလာ 
ေစရန္။

၆။ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္။

၇။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား တရာဝင္ျဖစ္လာေစေရး တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစ 
ႏိုင္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္။

သတၱဳတြင္းက႑ာရွိ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပဳမႈလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတိုင္း ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ရန္။

၂။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကဳိတင္သိျမင္ရန္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိခုိက္ေစႏိုင္သည့္ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကဳိတင္တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္း (due diligence) မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ 
ရြက္ရန္။

၃။ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။

၄။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားတြင္ due diligence ကို အရွိန္ျမႇင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

၅။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ မေက်လည္မႈမ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကုိ လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္တြင္ တုိင္ၾကား 
ႏိုင္သည့္စနစ္ တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္။

၆။ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားစသည္တုိ႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္။

၇။ ေဒသခံမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္ႏွင့္ ေဒသ၏အေၾကာင္းကိစၥမ်ား တိုးတက္လာေစ 
ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္။

၈။ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာေစေရး 
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။

၉။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေလ့အက်င့္မ်ား တုိးတက္လာေစေရး စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္။
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တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား တိုးတက္ 
လာေစရန္အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

၂။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ပါမစ္ 
ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား တုိးတက္လာေစရန္။

၃။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားခံၾကရေသာ ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ 
ရန္။

အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားခံၾကရေသာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ 
ေပးျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ကုစားျခင္းမ်ား ရရွိေစေရး အေထာက္အပံ့ေပးရန္။

၂။ ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္မူဝါဒမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တိုက္တြန္း 
အားေပးရန္။

၃။ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူအားလံုး ပါဝင္ေသာ ကနဦးေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ကမ္းလွမ္းသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ရန္။

အျခားေသာ အစိုးရမ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာကာကြယ္မႈမ်ား အားေကာင္းလာေစေရး 
နည္းပညာအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္။

၂။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား တရားဝင္ျဖစ္လာေစေရး နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္။

၃။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားရွိ ေရရွည္တည္တံ့မႈမရွိေသာ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္။

၄။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိစြာျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား တိုက္တြန္း အားေပး 
ရန္။
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