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ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ကုိ ယူေကအေျခစုိက္ Institute for 
Human Rights and Business (IHRB) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္အေျခစုိက္ Danish Institute for Human Rights (DIHR) 
တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ဖဲြ႕စည္းကာ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစုိက္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ရန္ပံုေငြ 
မ်ားကုိ ျပည္ပအစုိးရအလွဴရွင္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းအေလ့အထမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အစုိးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား 
အသိပညာ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္စကားဝုိင္းမ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္း (Platform) တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ႏႈန္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
လူမႈေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား၏ ေရရွည္ 
အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ၊ Institute for Human Rights and 
Business (IHRB) ႏွင့္ Danish Institute for Human Rights (DIHR) တုိ႔၏ မူပုိင္ျဖစ္ပါသည္။ မတ္လ ၂ဝ၁၈ 
MCRB၊ IHRB ႏွင့္ DIHR တုိ႔မွ ထုတ္ေဝပါသည္။ 

မူပုိင္ခြင့္-အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာထုတ္ႏုတ္၊ ကူးယူအသံုးျပဳရန္ MCRB၊ 
IHRB ႏွင့္ DIHR တုိ႔က ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာကုိ ရယူရန္ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာအတုိင္း ႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔ 
ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာအား ျပန္လည္ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ ဘာသာျပန္ျခင္းအတြက္ MCRB၊ IHRB ႏွင့္ 
DIHR ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္လႊာ
MCRB ကုိ အဓိက ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဒိန္းမတ္၊ အုိင္ယာလန္၊ 
နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္္ႏွင့္ယူေက အစုိးရတုိ႔အား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းမွ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ SWIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းသည့္ပဲြတြင္ 
ပါဝင္အားျဖည့္ေပးခဲ့ၾကေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ 
မ်ားႏွင့္ ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အၾကံျပဳမႈမ်ားအတြက္ အႀကံေပးအဖဲြ႕တြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္ David 
Allan၊ Charlotte Bisley၊ ေဒၚေဒဝီသန္႔ဇင္၊ Jack Jenkins Hill၊ Emma Irwin၊ ဦးစိန္ျမင့္၊ John Sykes ၊ Richard 
Taylor ၊ ဦးသိန္းလြင္၊ Cristina Villegas ၊ Guy Williams and ဦးေဇာ္ဝင္းတုိ႔ကုိ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

၂ဝ၁၅/၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ပံ့ပုိးကူညီေပးခဲ့ၾကသည့္  ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၊ ကရင္ 
ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၊ ကယားျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရအဖြဲ႔၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရ 
အဖြဲ႔တုိ႔အား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

 ပဋိပကၡအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ႐ႈျမင္မႈ (Conflict Dimensions) မူၾကမ္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားအတြက္ Peace Nexus Foundation ႏွင့္ Dr Richard Horsey တုိ႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
မူၾကမ္းအစီရင္ခံစာတြင္ အသံုးဝင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးခဲ့ၾကသည့္ Gabriela Factor ၊ Francesca Castel-
lani ၊ Lorenzo Cotula ႏွင့္ Gillian Cornish တုိ႔ကုိလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ MCRB ၏ သတၱဳတြင္းက႑ 
SWIA ကြင္းဆင္သုေတသန အဖဲြ႕မွ ေအာင္ေက်ာ္စိုးႏွင့္ ခင္မို႔မို႔ျမင့္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ သုေတသီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ 



မာဂရက္ဟန္၊ လႈိင္မင္းဦး၊ ခင္ျပည့္ျပည့္ႏွင့္ သက္ႏုိင္ဦးတုိ႔အား အထူးပင္ အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာကုိ ေရးသားခဲ့ၾကေသာ ဒိန္းမတ္အေျခစုိက္ Danish Institute for Huma n Rights (DIHR) မွ 
Nora Götzmann ၊ Elin Wrzoncki ႏွင့္ MCRB မွ Ida Jøker Krog ႏွင့္အတူ ဗစ္ကီဗိုးမန္း ႏွင့္ ေအာင္ေက်ာ္စုိး၊ 
အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မွ်ေဝခဲ့ေသာ MCRB မွ Donna Guest ၊ ယူေကအေျခစုိက္ Institute for 
Human Rights and Business (IHRB) တုိ႕မွ Margaret Wachenfeld ၊ Tulika Bansal ႏွင့္ DIHR မွ Allan Ler-
berg Jørgensen တုိ႔ကုိ အထူးပင္ အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။ သုေတသနလုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးခဲ့ေသာ Kelly Matthews ၊ Linnea Kristiansson ၊ Elizabeth Arnott 
ႏွင့္ Lukas Bogner ၊ DIHR ၏ အလုပ္သင္မ်ား၊ Anders Planck-Hendriksen ႏွင့္ Gemma Wardle ၊ MCRB ၏ 
အလုပ္သင္မ်ားႏွင့္ Process Mapping အတြက္ကူညီေပးခဲ့ေသာ Consultant တစ္ဦးျဖစ္သူ Liya Mo တို႔အား 
အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

ဤ SWIA အစီရင္ခံတြင္ပါရွိသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္အားလံုးႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ 
တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။





မာတိကာ
အတုိေကာက္ ေဝါဟာရမ်ား ……………………………………………………………………………………… ၉
ဇယားကြက္မ်ားစာရင္း ………………………………………………………………………………………………… ၆

အစီရင္ခံစာ  အႏွစ္ခ်ဳပ္  ……………………………………………………………………………………………… ၁၅

အပုိင္း (၁) နိဒါန္း  ……………………………………………………………………………………………………… ၃၄

အပုိင္း (၂) ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳတြင္းက႑  ……………………………………………………………………… ၄၈

အပုိင္း (၃) ဥပေဒေရးရာႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ား  ………………………………………………………… ၆၆

အပုိင္း (၄) က႑အဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား  …………………………………………………………………… ၁ဝ၄

အပုိင္း (၅) ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား …………………………………… ၁၄၈
အပုိင္း (၅.၁)  အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မေက်လည္မႈမ်ား၊    

နစ္နာမႈမ်ားကုိ တုိင္းၾကားႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ………………………………………………… ၁၅၄
အပုိင္း (၅.၂)  ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္  ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး  ……………………………… ၁၆၈
အပုိင္း (၅.၃) ေျမယာ  ……………………………………………………………………………………………… ၁၈၂
အပုိင္း (၅.၄) အလုပ္သမား  ………………………………………………………………………………………… ၁၉၈
အပုိင္း (၅.၅) အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား  ………………………………………………………………… ၂၂၆
အပုိင္း (၅.၆) ပဋိပကၡႏွင့္ လံုၿခံဳေရး  ……………………………………………………………………………… ၂၄၂
အပုိင္း (၅.၇) ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  …………………………………………… ၂၅၈

အပုိင္း (၆) ေဒသအလုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ပဋိပကၡအား သံုးသပ္ျခင္း  ……………………………………… ၂၇၆ 

အပုိင္း (၇) အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အပုိင္း (၇.၁) ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  ……………………………………………………… ၂၈၈
အပုိင္း (၇.၂) သတၱဳတြင္းက႑ရွိ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  ……………………………………… ၃ဝ၄
အပုိင္း (၇.၃) တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႔  အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  …………………… ၃၁၇ 
အပုိင္း (၇.၄) အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  …………………………………………  ၃၂၁
အပုိင္း (၇.၅) အျခားေသာ အစုိးရမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ………………………………………… ၃၂၅

ေနာက္ဆက္တဲြ (က)။ SWIA လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းစနစ္အဆင့္ဆင့္၏ 
  ေနာက္ဆက္တဲြ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  ………………………………………… ၃၂၈

ေနာက္ဆက္တဲြမ်ား ( သီးျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ www.mcrb.org.mm တြင္ ရႏုိင္ပါသည္)
သတၱဳတြင္း က႑ေပၚတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အဓိက ဥပေဒမ်ား။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ကနဦး 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား။ ကြင္းဆင္းသုေတသနမ်ားလုပ္စဥ္တြင္ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ အင္တာဗ်ဴးမ်ား။
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ဇယားကြက္မ်ားစာရင္း 

ဇယား (၁)။ အစိုးရမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ခြင့္ျပဳထားေသာ 
                သတၱဳ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ လိုင္စင္မ်ားစာရင္း ………………………………………………………… ၅ဝ
ဇယား (၂)။ ဓာတ္သတၱဳစမ္းသပ္တုိင္းတာရန္ႏွင့္ထုတ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အမ်ိဳးအစားမ်ား ……………… ၇၉ 
ဇယား (၃)။ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမူၾကမ္းပါ အဆင့္အလိုက္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
              EIA, IEE, or EMP ………………………………………………………………………………… ၈၆
ဇယား (၄)။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ 
 ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) (တြင္းထြက္) ၊ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း
 လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ျခင္း …………………………………………………………… ၉၂
ဇယား (၅)။ ျမန္မာ့တြင္းထြက္သယံဇာတ အခြန္ဘ႑ာေငြျပဇယား ………………………………………… ၁ဝ၅

ပံု (၁)။ ကုမၸဏီမ်ား၏ တစ္ေပါင္းတည္းလုိင္စင္ေလ်ာက္ထားျခင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ……………… ၇၅
ပံု (၂)။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
           ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္း …………………………………… ၉၁
ပံု (၃)။ အေသးစား ေရႊလုပ္ငန္းလုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ……………………………… ၁၂၁
ပံု (၄)။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈ (CSR) ေရာင္စဥ္တန္း …………………………… ၁၄ဝ
ပံု (၅)။ SWIA Mining ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေသာေနရာမ်ား ………………………………………… ၃၃၅

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁)။ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ေဝါဟာရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  ၁၂
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၂)။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
                                    လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ား  ……………………………………………………… ၃၈
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၃)။  ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ 
                                   သက္ေရာက္မႈမ်ား …………………………………………………………… ၃၉ 
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၄)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈဝါဒကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၏     
 တစ္စိပ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ ပါဝင္ေသာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 
  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား 
 (RBC) အခန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ OECD အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ………………… ၄၁
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၅)။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) ႏွင့္ ၎တုိ႔၏တာဝန္မ်ား
 အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ………………………………………………………………… ၇ဝ
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၆)။၊  ဓာတ္သတၱဳမ်ားအတြက္ ဓာတ္သတၱဳခြန္ႏႈန္းထားမ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္
 ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့ သတၱဳတြင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈) ………………… ၈၃ 
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၇)။ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္ပါ 
                                    စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ………………………………………… ၈၄
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၈)။  အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝျခင္း နမူနာပံုစံ  ……………………………………………… ၁၁၂
ေလးေထာင့္ကြက္ ဇယား (၉)။ သယံဇာတအခြန္ခြဲေဝျခင္းစနစ္ ဒီဇုိင္းပံုေဖာ္ရန္ အဆင့္ (၈) ခု ………… ၁၁၄
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁ဝ)။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္စပ္ဆက္ေနေသာ    
 ကုမၸဏီမ်ား၏အခန္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
 အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အေၾကာင္းအရင္း (၅) ခ်က္ ………… ၁၂၇ 
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁၁)။ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ………………………………… ၁၃၅
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁၂)။  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈ (CSR) ႏွင့္ 
    အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္း (CSV) ………………………………………. ၁၄၁
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁၃)။ ေဒသခံမ်ားပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားတုိင္ၾကားခ်က္ကို  ေျဖရွင္းျခင္း
 စနစ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္
 မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား  ………………………………………………… ၁၆၄
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁၄)။ ေဒသခံအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ 
 လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း ……………. ၁၇၈
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁၅)။ ေျမယာႏွင့္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ 
 စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊  လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား ………… ၁၉၅ 
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁၆)။ အလုပ္သမားမ်ားစာခ်ဳပ္မ်ား၊ လုပ္ခလစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္
 ခြင့္ရက္မ်ားအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ……………………………. ၂ဝ၁
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁၇)။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္
 ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ……………………………………………… ၂၁၃
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁၈)။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ……. ၂၁၆
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁၉)။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္
 သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္
 ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား ………………………………………………………. ၂၂၂ 
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၂ဝ)။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ က်ား/မဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား ………………… ၂၂၈
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၂၁)။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးအေပၚ 
 ထိခိုက္မႈ ……………………………………………………………………… ၂၃၁
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္  (၂၂)။ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
 သတၱဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား  ၂၃၉
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္  (၂၃)။ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္  
 သတၱဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား  ၂၄ဝ
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၂၄)။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)၏ ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္
 ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ လိုင္စင္မ်ားအတြက္  နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
 စဥ္းမ်ဥ္းမ်ား ………………………………………………………………. ၂၄၅ 
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၂၅)။ ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းနွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္
 ပဋိပကၡအတြက္ ႏို္င္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္  
 ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား ……………………………………………………… ၂၅၄
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၂၆)။ ျပဒါး၊ ဆိုင္ယာႏိုဒ္တို႔ႏွွင့္ပတ္သက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား
 Minamata ကြန္ဗန္းရွင္း …………………………………………………… ၂၅၉
ေလးေထာင့္ ဇယားကြက္ (၂၇)။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္
 ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္
 မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား ……………………………………………… ၂၇၂
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၂၈)။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ 
 ကခ်င္လက္နတ္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားပါဝင္မႈ ………………………………… ၂၈ဝ
ေလးေထာင့္ယားကြက္ (၂၉)။ “ဝ” ႏွင့္ “ ပအိုဝ့္” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား (ရွမ္းျပည္နယ္) ရွိ 
 ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ
 လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ………………………………………………… ၂၈၃
ေလးေထာင့္ယားကြက္ (၃ဝ)။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း (ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ တနသၤာရီ) တြင္ 
 ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္
 အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ………………………………………………………… ၂၈၆
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၃၁)။ SWIA ေမးခြန္းလႊာမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ………… ၃၃၄
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အတုိေကာက္ ေဝါဟာရမ်ား

ADB Asia  Development Bank (အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္)
ARDS Acute Respiratory Distress Syndrome
ASEAN Association of Southeast Asian Nations (အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း)
ASM Artisanal and Small-scale Mining (လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစား သတၱဳလုပ္ငန္း)
CCCMC China Chamber of Commerce of Metals Minerals & Chemicals Importers & Exporters 

(တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕အစည္း၏ သတၱဳမ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳမ်ားႏွင့္ ဓာတု 
ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းသူႏွင့္ တင္ပုိ႔သူမ်ား)

CDA Community Development Agreement (ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္)
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ( ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုုျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္)

CPB Communist Party of Burma (ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ)
CRC Convention on the Rights of the Child (ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္)
CSO Civil Society Organisation (အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္း)
CSR Corporate Social Responsiblility (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္)
DGSME Department of Geological Survey and Mineral Exploration (ဘူမိေဗဒ ေလ့လာေရးႏွင့္ 

ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန)
DIHR Danish Institute for human Rights (ဒိန္းမတ္လူ႕အခြင့္အေရးအဖဲြ႕)
DoM Department of Mines (သတၱဳတြင္း ဦးစီးဌာန)
EAO Ethnic Armed Organisation (တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္း)
ECC Environmental Compliance Certificate (ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ 

ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္)
ECD Environmental Conservation Department (ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန)
EHS Environment, Health and Safety (ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး)
EIA Environmental Impact Assessment (ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း)
EMP Environmental management Plan (ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အစီအစဥ္)
ESIA Environmental, Social Impact Assessment (ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 

မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း)
ESHIA Environmental, Social and Health Impact Assessment (ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း)
EITI Extractive Industries Transparency Initiative (တြင္းထြက္ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး)
ESMP Environmental and Social Management Plan (ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 

စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္)
EU European Union (ဥေရာပ သမဂၢ)
FDI Foreign Direct Investment (ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ)
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FPIC Free, Prior, and Informed Consent (လြတ္လပ္ေသာ၊ ႀကိဳတင္အသိေပးတုိင္ပင္မႈွႏွင့္ လူထု 
သေဘာထားရယူျခင္း)

GAD General Administration Department (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန)
HRIA Human Rights Impact Assessment (လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 

ဆန္းစစ္ျခင္း)
HSE Health, Safety and Environment (က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္)
ICJ International commission of Jurists 
ICMM International Council on Mining and Metals 
IHRB Institute for Human Rights and Business 
IFC International Finance Corporation (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း)
IEE Initial Environmental Examination (ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း)
ILO International Labour Organisation (အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖဲြ႔အစည္း)
KIO Kachin Independence Organisation (ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး  အဖဲြ႕ခ်ဳပ္)
KNSO Karenni National Solidarity Organisation (ကရင္နီအမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖဲြ႕)
KNU Karen National Union (ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး)
LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Trans-gender people (အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္းလိင္တူခ်စ္သူ၊ 

အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္းလိင္တူခ်စ္သူ၊ လိင္တူလိင္ကြဲကိုခ်စ္သူ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ့သို႔ ဝတ္စား 
ဆင္ယင္ေနထိုင္သူ (LGBT) )

MCRB Myanmar Centre for Responsible Business (ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး 
အေထာက္အကူျပဳဌာန)

ME-1 Mining Enterprise No.1 (အမွတ္(၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း)
ME-2 Mining Enterprise No.2 (အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း)
MEC Myanmar Economic Corporation (ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း)
MEITI Myanmar Extractives Industries Transparency Initiative (ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တြင္းထြက္ 

သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး)
ME Observers Mining Enterprise Production Monitors 
MFMA Myanmar Federation of Mining Associations (ျမန္မာႏုိင္ငံ သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း)
MGE Myanmar Gems Enterprise (ျမန္မာ့ေက်ာက္မာရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း)
MIC Myanmar Investment Commission (ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္)
MoD Ministry of Defence (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)
MoECAF Ministry of Environmental Conservation and Forestry (ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 

သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန)
MoLIP Ministry of Labour, Immigration and Population (အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 

ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန)
MoM Ministry of Mines (သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန)
MoNREC Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (သယံဇာတႏွင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
MPE Myanmar Pearl Enterprise (ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း)
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NCA Nationwide Ceasefire Agreement (တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္)

NDA-K New Democratic Army-Kachin (ကခ်င္ ဒီမုိကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္(ကခ်င္))
NGO Non-government organization (အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္း)
NLD National League for Democracy (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္)
NLUP National Land Use Policy (အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ)
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development (စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕)
OSH Occupational Safety and Health (လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး)
PNO Pa-O National Organisation (ပအုိင္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္)
PPE Personal protective Equipment (တစ္ကိုယ္ရည္သံုးကုိယ္ခႏၶာကာကြယ္ေရး ဝတ္စံုမ်ား၊ 

ပစၥည္းမ်ား)
PSC Production Sharing Contract (ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခဲြေဝသည့္စာခ်ဳပ္)
RBC Responsible Business Conduct (တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္ 

သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား)
SOE State-owned Economic Enterprise (ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း)
SWIA Sector Wide Impact Assessment (က႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္း 

စစ္ျခင္း)
TB Tuberculosis (အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ) (တီဗြီ)
UMEHL Union of Myanmar Economic Holdings (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမီတက္)
UNDP United Nations Development Programme (ကမၻာ့ကုလသမဂၢဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္)
UNEP Nnited Nations Environment Programme (ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 

အစီအစဥ္)
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (ကမၻာ့ကုလသမဂၢ 

ပညာေရး၊ သိပၸႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕အစည္း)
UNGPs United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (ကုလသမဂၢ၏ 

စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား)
UWSP United Wa State Party (ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ)
VFV Vacant, Fallow and Virgin Lands (ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္း)
VPSHR Voluntary Principles on Security and Human Rights (ဆႏၵအေလ်ာက္ေလးစားလုိက္နာႏုိင္ 

ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား)
WHO World Health Organisation (ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕)
3Ts Tin, Tantalum and Tungsten (ခဲမျဖဴ၊ တန္တလန္ႏွင့္ အၿဖိဳက္နက္)
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁။  အစီရင္ခံစာထဲတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ေဝါဟာရသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

တရားဝင္လုပ္ကုိင္ေနေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း က႑

 တရားဝင္ လုပ္ကုိင္ေနျခင္း။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဓာတ္သတၱဳခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ 
သို႔မဟုတ္ ၎၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သို႔မဟုတ္ လုိင္စင္ ရယူရန္ 
ရည္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအရ အႀကီးစား၊ အလတ္စား        
(၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ မိတ္ဆက္ထားေသာ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး၊ 
ယခုထက္ထိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားျခင္း မရွိေသးပါ။)၊ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းဟူ၍ 
သတၱဳလုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

 အႀကီးစားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း။ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ အႀကီးစား 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကုိ မည္သုိ႔အသံုးျပဳရမည္ကုိ နားလည္ၿပီး၊ အသံုးျပဳ 
ကာ သိသာေသာရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတည္ေနရာသည္ အႀကီးစားစက္မႈတြင္းထြက္ သတၱဳလုပ္ငန္း 
အပါအဝင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ သတၱဳလုပ္ငန္းေနရာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ထုိေနရာတြင္ ေဆာက္ 
လုပ္ထားေသာ စက္႐ုံ (သုိ႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္း၊ အေဆာက္ 
အအံုမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ လိုအပ္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္ထားေသာ ေနရာမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ 
အႀကီးစားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ေနရာတစ္ခုတြင္ အေသးစားလုုပ္ကိုင္ၾကေသာ subcontract မ်ားစြာရွိႏုိင္ 
ပါသည္။ ထုိအေသးစား subcontract လုပ္ကုိင္ၾကေသာ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟုိမွအာဏာရွိသူက 
ခြင့္ျပဳထားေသာ လြတ္လပ္စြာသတၱဳထုတ္လုပ္ရန္ လုိင္စင္ရရွိထားျခင္းမ်ဳိး မရွိပါ။

 အေသးစား သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း။ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ အေသးစား 
သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ဓာတ္သတၱဳမ်ားကို စီးပြားျဖစ္ထုတ္ယူျခင္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
အနည္းငယ္သာရွိေသာ၊ ဓာတ္သတၱဳကုန္ထုတ္စြမ္းအားနည္းသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႔ 
တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေသးစားသတၱဳစီမံကိန္းမ်ားမွာ အရြယ္အစားႀကီးမားၿပီး ေသးငယ္ 
ေသာလုပ္ကြက္အမ်ားအျပားရွိကာ ၎တို႔မွာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ အရြယ္ 
အစားတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေသးစားသတၱဳလုပ္ငန္းအရြယ္အစားမ်ားသည္ အထက္ 
ေဖာ္ျပပါ နည္းဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အရြယ္အစားထက္ ပုိၿပီးႀကီးမားေနႏုိင္ပါသည္။ အႀကီးစား 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ထုိအေသးစား သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အေသးစား subcontract 
လုပ္ကုိင္သူမ်ားစြာ ရွိေနႏုိင္ပါသည္။ ထုိသတၱဳထုတ္လုပ္မႈအတြက္ကုိလည္း ဗဟုိမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ခြင့္ျပဳ 
လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးထားျခင္းမ်ဳိး မရွိပါ။

တရားမဝင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းက႑

 တရားမဝင္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးထားေသာ 
သတၱဳတြင္းမ်ား၊ (သုိ႔မဟုတ္) ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေျမငွားရမ္းၿပီး လုပ္ကုိင္ေသာ သတၱဳတြင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ထုိကုမၸဏီသည္ အစုိးရမွ သတၱဳထုတ္လုပ္ရန္ ထုတ္ေပးထားေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားျခင္း 
မရွိပါ။ ထိုကဲ့သုိ႔ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ SWIA ထဲတြင္ တရားမဝင္ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားဟု ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။
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 လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္း။ ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ျမင္းေကာင္ေရ (hose power) (သုိ႔မဟုတ္) သာမန္လက္သံုးကိရိယာမ်ားကုိသာ 
အသံုးျပဳၿပီး ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ေသာ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုုပ္ငန္းကို လုပ္ကုိင္ 
ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ က႑အလုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) သုေတသတန၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအတြင္း ေတြ႕ရေသာ လက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳလုပ္ငန္းအားလံုးသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာထက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ သာလြန္ 
သံုးစဲြေနၾကၿပီး၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရယူထားျခင္းမ်ားလည္းမရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ပါဝင္ေသာ လက္လုပ္ 
လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တရားမဝင္သတၱဳလုပ္ငန္းက႑၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။

 လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစား သတၱဳလုပ္ငန္း (ASM) ဆုိသည္မွာ တရားဝင္သတၱဳလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ေနၿပီး၊ အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ားျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ႐ုိးရွင္းေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳလုပ္ကုိင္ေသာ သတၱဳလုပ္ငန္းကုိ ရည္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ထို ASM အေနျဖင့္လည္း ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ 
နည္းနည္းသာရွိၿပီး၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ၊ ပတ္ဝန္က်င္ဆုိင္ရာ မထိခုိက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ လံုျခံဳမႈရွိစြာ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရာသီအလုိက္သာ လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
စီးပြားေရးအရလည္း ေစ်းကြက္ဝင္ေသာ လကၡဏာမ်ား သိပ္မရွိပါ။

 Subcontract သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ျခင္း။  လုိင္စင္ရထားေသာ အႀကီးစား (သုိ႔မဟုတ္) အေသးစား 
သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားလုုပ္ကုိင္ၾကေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လိုဏ္ဂူ (adit) မ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ျခင္း (ေျမေအာက္ 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ဝင္ေပါက္၊ ထုိဝင္ေပါက္မ်ားသည္ ေရျပင္ညီ အလ်ားလုိက္ (သုိ႔မဟုတ္) အလ်ား 
လိုက္နီးနီးျဖစ္ေနေသာ တြင္း၊ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားရျခင္းမွာ ေရမ်ားစီးဆင္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ သတၱဳ 
တြင္းအတြင္း ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ရန္) (သုိ႔မဟုတ္) က်င္းမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းစီ (သို႔မဟုတ္) 
ကုမၸဏီငယ္ေလးမ်ားကုိ subcontract ေပးေလ့ရွိၿပီး၊ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ သတၱဳလုုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ 
subcontract သတၱဳလုပ္ကုိင္သူမ်ားဟု ေခၚေဝၚပါသည္။ ထုိသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုင္ေဆာင္သူႏွင့္ 
subcontractor မ်ားအၾကား ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ခဲြေဝသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္သာ အမ်ားအျပား 
လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုင္ေဆာင္သူမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ subcon-
tract လုပ္ကုိင္သူမ်ားမွ ေလးစားလုိက္နာၾကရပါသည္။

 လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းေနရာမ်ား။ နည္းပါးေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနွင့္အတူ လက္လုပ္လက္စား 
အဆင့္၌သာ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ အေသးစားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားစုရွိေနေသာ ေနရာမ်ားသည္ ပထဝီ 
အေနအထားအရ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အနီးကပ္စုေဝးေနၾကပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာကုိ အေသးစား 
သတၱဳလုပ္ငန္းေနရာဟု အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေနရာမ်ားတြင္ 
တရားမဝင္အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ေနမႈကုိ မၾကာခဏေတြ႕ရၿပီး၊ သတၱဳ 
လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကျခင္း၊ စုေပါင္းကာ အင္ဝုိင္းလွည့္ၾကျခင္းႏွင့္ တခ်ဳိ႕ 
ေနရာမ်ားတြင္  အေသးစားသတၱဳလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္း
မ်ားမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူထားျခင္းမ်ဳိး ရွိၾကပါသည္။ ေရႊေမ်ာတူးေဖာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ေရႊတူးေဖာ္ ထုတ္ 
လုပ္ေသာ အေသးစား သတၱဳလုပ္ငန္းေနရာအား စက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အစဥ္တစိုက္ 
ေငြစုိက္ထုတ္ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ထုိေနရာကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ တြင္းပုိင္ရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထား 
ပါသည္။
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အလုပ္သမားမ်ား

 အလုပ္သမ်ား။ တရားဝင္သတၱဳလုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ လုိင္စင္ရလုပ္ကုိင္ 
ေနသူမွ တုိက္႐ုိက္ခန္႔အပ္ထားသည့္ အလုုပ္သမားမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ 
အၿမဲတမ္းမဟုတ္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ တရားဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ရွိၾကၿပီး၊ လစဥ္သတ္မွတ္္ 
ထားေသာ လခႏႈန္းထားရရွိၾကပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုုပ္သမားမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္ 
မ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး၊ အဓိက ကုမၸဏီအတြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ တတိယအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက အလုပ္ 
သမားမ်ားကုိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေန႔စားအလုုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ားကုိမူ အလုပ္ဆင္း 
ေသာရက္ကုိပင္ အေျခခံၿပီး ေန႔စဥ္ေပးေခ်ေသာစနစ္ျဖင့္သာ အလုပ္ခန္႔အပ္ၾကပါသည္။ ထုိအလုပ္သမားမ်ား 
သည္ အလုပ္လုပ္ေသာ ရက္အတြက္သာလွ်င္ လုပ္အားခရၾကၿပီး၊ ထုိရရွိေသာ လုပ္အားခမ်ားသည္လည္း 
သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔မ်ားတြင္ လုုပ္ရေသာ အလုပ္အမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ ရွိပါသည္။ 
Subcontract သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ာတြင္လည္း ေန႔စားအလုပ္သမား လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႕လုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိသားစုတစ္ခုေသာ္လည္းေကာင္း 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ဆက္စပ္ေနရာမ်ားေပၚရွိ စြန္႔ပစ္ေျမစာ သတၱဳမ်ားမွတစ္ဆင့္ အင္ဝုိင္းလွည့္ 
ျခင္းမ်ဳိး လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားသူကုိ အခေၾကးေငြေပးရျခင္းမ်ဳိး ရွိသကဲ့သုိ႔၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ကိုင္ခ်င္လွ်င္ ရရွိေသာသတၱဳကုိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားသူကုိ မွ်ေဝေပးၾကျခင္းမ်ဳိးလည္း 
ရွိပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ကုိင္သူမ်ားဟု ရည္ညႊန္းပါ 
သည္။

 လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းေနရာမ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ သတၱဳတြင္း ပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ 
ကုိင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေန႔စားပံုစံမ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ၾကျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ထုတ္လုပ္မႈေပၚအေျခခံၿပီး 
ခဲြေဝသည့္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ ေရႊသတၱဳတြင္းေနရာမ်ားတြင္ အင္ဝုိင္းလွည့္သူမ်ားရွိၾကၿပီး၊ ထုိ 
အင္ဝုိင္းလွည့္ျခင္းကုိ လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိသေဘာျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္သူ 
မ်ားျဖစ္ၿပီး အရြယ္ေရာက္ၿပီးသည့္  အင္ဝုိင္းလွည့္သူ အမ်ားစုမွာ ၃ ေယာက္မွ ၅ ေယာက္စီအဖဲြ႕အေနျဖင့္ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး၊ ရရွိေသာသတၱဳကုိ အညီအမွ်ခဲြေဝ ယူၾကပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပမာႏွင့္ အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားသည္ MCRB မွ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ 
ႏွင့္ ေမလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကြင္းဆင္းသုေတသနေလ့လာခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 
ထုိအခ်က္မ်ားသည္လည္း ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ ခဲမျဖဴသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတၱဳက႑တြင္ အသံုးျပဳေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္အမ်ားအျပားရွိၿပီး၊ 
တရားမဝင္ သတၱဳက႑ထဲတြင္လည္း အမ်ားအျပားရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါသည္။
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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 



tpD&ifcHpm tESpfcsKyf  27

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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အပုိင္း (၁)

နိဒါန္း

ဤအပုိင္းတြင္ -

(က) ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းက႑၏ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကို အဘယ္ 
ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ရသနည္း။ 

(ခ)  က႑အလုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္စစ္ျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား။

(ဂ)  ဦးတည္ထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ 

(ဃ)  က႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၏ ရည္ညႊန္းမူေဘာင္မ်ား။

(င)  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
မ်ား (RBC) ဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား။ 

(စ)  က႑အလုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္စစ္ျခင္း၏ နည္းစနစ္။

(ဆ) ေလ့လာခ့ဲေသာ သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ား- ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ ခဲမျဖဴ။ 

(က) ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းက႑၏ က႑အလုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကုိ 
အဘယ္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ရသနည္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အမ်ိဳးသားနယ္နမိတ္အတြင္း သတၱဳအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္တည္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ဓာတ္သတၱဳႂကြယ္ဝမႈကို ႏုိင္ငံ 
တစ္ဝွမ္းတြင္ေတြ႕ရွိရသည္။ ၎သတၱဳသုိက္မ်ားမွာ စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်ား၊ သတၱဳမ်ား၊ 
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြး1 ကဲ့သို႔ေသာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ား စသည္ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ ယင္းက႑၏ ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) အေပၚထည့္ဝင္မႈမွာ အနည္းငယ္သာရိွ 
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားရွိခ့ဲေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ၏ဘူမိေဗဒအခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
ယခုအခ်ိန္အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။ သတၱဳက႑သည္လည္း တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ဤက႑အတြက္ ေခတ္မွီနည္းပညာအသံုးျပဳမႈ၊ ေငြေၾကးရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းပါးေနေသးၿပီး ေဒသခံကုမၸဏီမ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ေငြေၾကးမတည္ေငြ အနည္းငယ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေန 
သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (အစိုးရ) အေနျဖင့္ ဤ “သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း
မ်ား” ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္  ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ဖိတ္ေခၚရန္ ဆႏၵရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ 
ေဆာင္ေရး (EITI) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ထားၿပီး သိသာသည့္ စည္မ်ဥ္းဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကျပဌာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒကိ2ု ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး အခ်ိန္အတန္ၾကာ 
ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းခ့ဲပါသည္။ 

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစတင္ခ့ဲသည္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားရွိခ့ဲၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္လည္း တိုးတက္လာခ့ဲသည္။ အေစာပုိင္းတြင္ အလြန္ 

1 Oxford Business Group - ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတအမ်ိဳးမ်ိဳး ဆုပ္ကုိင္ထားသည္။ ၂ဝ၁၆
2 Valentis Resources - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာသတၱဳတြင္းဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ (ျမန္မာဘာသာျပန္ႏွင့္ႏိုင္းယွဥ္ခ်က္) ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၇
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နိမ့္ေသာ စီးပြားေရးအေျခေနမွ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္မႈမ်ားရိွခဲ့ေသာျ္ငားလည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရး 
တုိးတက္မႈႏႈန္း အတိုင္းအတာမွာ ၆.၃ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ အရွိန္က်ခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ 
၇ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ရွိေနမည္ဟုခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း3 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ သီးသန္႔တည္ရွိေနခ့ဲမႈ၊ 
အာဏာပုိင္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရိွေနခ့ဲမႈ၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ပ႗ိပကၡျဖစ္မႈ၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္သတၱဳက႑သည္ ေသခ်ာမႈနည္းေသာလုပ္ငန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ 
႐ႈျမင္ေနၾကသည္။ ကမာၻအႏွံ႔ သတၱဳထုတ္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းေနမႈေၾကာင့္ သတၱဳက႑သည္ ဖိအားမ်ားရွိေနၿပီး 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈအားနည္းေနခ်ိန္လည္း 
ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇4 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
(FDI) အသစ္ထြက္ရွိထားျခင္း မရွိပါ။ ၂ဝ၁၅ -၂ဝ၁၆5 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) 
အေနျဖင့္ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္နည္းေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသာရွိခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳထား 
ေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္လည္း မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားလံုး၏ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ် 
သာရွိခ့ဲသည္။6

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သတၱဳက႑သည္ ျမန္မာနုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ ထည့္ဝင္မႈမ်ားမရွိပါ။ 
သို႔ေသာ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီးပါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးမႈမွစ၍ ႏုိင္ငံ 
အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဝင္ေငြမ်ားရရွိလာႏုိင္သည့္ အလားအလာအရွိဆံုး က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ နုိင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ စီးပြားေရးကုိတာဝန္ယူမႈရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ဤ 
က႑၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင့္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို ျမင့္တင္ေပး 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေလ့အထမ်ား တုိးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ဤအစီရင္ခံစာကို ျမန္မာႏိုင္ငံတၱဳတြင္းက႑ဆိုင္ရာ ေယဘုယ်အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (အပုိင္း ၂)ႏွင့္ ဤက႑တြင္ လက္ရွိ 
အသံုးျပဳေနေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒမူေဘာင္ (အပုိင္း ၃)  စသည့္အပုိင္းမ်ားျဖင့္ အစပ်ိဳးေရးသားထားပါ 
သည္။ ထုိ႔ေနာက္ က႑အလုိက္ထိခိုက္မႈမ်ား - ဥပမာ ဘ႑ာေငြ၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပဋိပကၡတုိ႔ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို (အပုိင္း ၄) တြင္ သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ စီမံကိန္းအဆင့္ သက္ 
ေရာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား (အပို္င္း ၅) ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးထား 
သည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ခြဲ (၇) ခုျဖင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (၅.၁) 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၊ နစ္နာမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းျခင္း (၅.၂) 
ေဒသရပ္ရြာလူထုအား သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ (၅.၃) ေျမယာ၊ (၅.၄) အလုပ္သမား (၅.၅) 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ား၊ (၅.၆) ပဋိပကၡႏွင့္လံုျခံဳေရး၊ ႏွင့္ (၅.၇) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈ 
စသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စဦး လုပ္ 
ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ဤအပုိင္းမ်ား၏ အဆံုးတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ 
သီးသန္႔အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို (အပို္င္း ၆)တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာကို 
အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္တင္ျပထားပါသည္။ 

3 www.tradingeconomics.com/myanmar/forecast   
4 ကတိျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအေပၚ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ျမန္မာတုိင္း(မ္) ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈
5 https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/fdi_yearly_by_sector.pdf 
6 https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/mcil_0.pdf 
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(ခ)  က႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္စစ္ျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား။

က႑အလုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္စစ္ျခင္း (SWIA) ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ သတၱဳတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးထိခုိက္မႈမ်ားကို သက္ဆုိင္သည့္အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ က်ိဳးေၾကာင္းစီေလ်ာ္စြာ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤက႑ 
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဆင့္ 
မ်ားလုပ္ေဆာင္၍ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒ၊ မူဝါဒ၊ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
အျခားအစီအမံမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ၿပီး အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး 
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားရရွိေစရန္ ရည္မွန္းသည္။ 

SWIA သည္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို အဆင့္ (၃) ဆင့္ျဖင့္ ဆန္းစစ္ပါသည္။ (၁) စီမံကိန္းအဆင့္ ၊ (၂) ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈ 
အဆင့္ႏွင့္ (၃) က႑တစ္ခုလံုး အဆင့္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ SWIA သည္ သတၱဳတြင္းတစ္ခု
စီ၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၏ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ လူ႕အခြင့္အေရးအရ ရရွိပုိင္ခြင့္
မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္သည့္အျပင္ က႑တစ္ခုလံုးဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားကိုလည္း 
ဆန္းစစ္ပါ သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံက့ဲသို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား (RBC) ႏွင့္ စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ 
အက်ိဳးအျမတ္ရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)၊ 
Institute for Human Rights and Business (IHRB)၊ ႏွင့္ Danish Institute for Human Rights (DIHR) 
တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး၏အဓိကက႑မ်ားကို က႑တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕၊7 ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင္8့ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြ
ယ္ေရးနည္းပညာက႑မ်ားအတြက္ ဆန္း စစ္မႈ အစီရင္ခံစား (၃) ခုကိုလည္း ထုတ္ေဝခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။9

(ဂ)  ဦးတည္ထားေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား။

SWIA သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

 စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိသတၱဳတြင္း က႑ဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားကာကြယ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမ်ား ပံုေဖာ္ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္  
အစိုးရကို သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဦးစားေပးအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပ့ံပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

 လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားကို သိရွိေစရန္၊ သို႔မဟုတ္ 
အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ကမၻာ့သတၱဳတြင္းကြင္းဆက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားကို သတၱဳတြင္းက႑မွ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
တုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈစသည့္အေၾကာင္းမ်ားရွင္းျပရန္။ ဆိုးရြားေသာ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၊ ကာကြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားမွခုိင္မာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပ့ံပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

7 MCRB - က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ။
8 MCRB - က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။
9 MCRB - က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ -  ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ။
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 တရားဝင္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာအမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားလုပ္ကုိင္ေသာ 
လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္ကုိင္သူ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ သိရွိေစရန္။ အစိုးရႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ တာဝန္၊ ဝတၱရားမ်ားကုိ ထုိသူတုိ႔အေနျဖင့္ ပုိမုိနားလည္ေစရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အထက္ပါလူမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ႏုိင္သည့္
အျပင္ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကိုလည္း ေဝငွခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္းမွ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အေထာက္အပ့ံမ်ားကို ဤက႑ႏွင့္ ခ်ိန္ 
ညႇိလုပ္ကုိင္ေစျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ အေလးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္ေရး 
ေကာ္မရွင္၊ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းဌာနမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမင့္တင္ေပးရန္။ သတၱဳ 
တြင္းက႑၏ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ ဥပေဒ 
ႏွင့္ မူဝါဒျပဳသူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္ေသာသူမ်ားႏွင့္ေပါင္းစည္းၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ 
ေပၚေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ထိခုိက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၊ နားလည္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ၾကားဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သုေတသီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳတြင္းက႑ႏွင့္ အျခား 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ထိခိုက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း (HRIA) ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္။ 

(ဃ)  က႑အလုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၏   ရည္ညႊန္းမူေဘာင္မ်ား။

သတၱဳတြင္းက႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (SWIA) ကို ေအာက္ပါႏုိင္ငံတကာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားမွ 
ကိုးကားရည္ညႊန္းထားပါသည္။ 

 ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights သည္ ယခု SWIA ၏ 
အေျခခံစံႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ (Box ၂ တြင္ၾကည့္ပါ) 

 ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for 
Multinational Enterprises သည္ OECD ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားကိုဆုိလုိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအခန္း 
သည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လမ္းၫႊန္အေျခခံမႈမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီပါသည္။  

 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ International Finance Corporation (IFC) Performance Standards၊ ၂ဝဝ၇ Environmen-
tal, Health and Safety (EHS) Guidelines for Mining လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ သတၱဳတူး 
ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စံခိ်န္စံညႊန္းအေသးစိတ္ပါဝင္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘး
အႏၲရာယ္ကင္းေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (EHS) သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအတြက္သာ ျဖစ္သည္။  IFC EHS 
မူေဘာင္မ်ားသည္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားမွ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Con-
flict-Affected and High-Risk Areas တြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုမည္ သို႔ေလးစားလိုက္
နာေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားေဖာ္ျပထားၿပီး ဓာတ္္သတၱဳဝယ္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် 
သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္ ေရွာင္ရွားရမည္။ 
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္(၂)၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ား 

စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ား (UNGPs) ကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာင္စီမွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ညီတစ္ညႊတ္တည္း အတည္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါတြင္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တည္ဆဲလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းအသံုးျပဳေနၾက 
ပါသည္။ ၎ကို ႏုိင္ငံတကာမွအသိအမွတ္ျပဳေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္အားလုံးအတြက္ အသံုးျပဳပါ 
သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ International Bill of Human Rights (comprising the 1948 Universal 
Declaration on Human Rights, 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, and 1966 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) တုိ႔မွသတ္မွတ္ထားေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ILO, Dec-
laration on Fundamental Principles and Rights at Work တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သတ္ေသာ ဥပေဒသမ်ား၊ အျခားေသာ ခ်မွတ္ထားေသာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမ်ားကိုလည္း လုိက္နာရမည္ 
ျဖစ္သည္။11 UNGPs သည္ ကာကြယ္ေပးျခင္း (Protect)၊ ေလးစားလိုက္နာမႈရွိျခင္း (Respect) ႏွင့္ ျပန္လည္ 
ကုစားမႈေပးျခင္း (Remedy) မူေဘာငက္ို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
လမ္းညႊန္မႈေပးရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ  လူ႔အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေလး
စားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကြဲျပားသည့္ အခန္းက႑မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မူေဘာင္ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ား (UNGPs)ကုိ မ႑ိဳင္ ၃ ခုျဖင့္ အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားပါသည္။  

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမရွိေစရန္ ထိေရာက္ 
ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အခြင့္အေရးပိုင္ဆိုင္သူမ်ား (rights-hold-
ers) မ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ 
အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

 လူ႔အခြင့္အေရးကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ တာဝန္ယူေလးစားလုိက္နာျခင္း။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအားေရွာင္ရွားသင့္ၿပီး မိမိတုိ႔ပါဝင္မႈရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပး 
သင့္ပါသည္။ ဤက့ဲ သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မူဝါဒမ်ားကို လက္ခံကတိကဝတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး 
‘လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ဖြယ္အေျခအေနမ်ားကို ႀကိဳတင္ေလ့လာခ်က္မ်ား’  (Human Rights 
Due  Diligence) ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ အားျဖင့္ - သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဆန္းစစ္ပါ၊ 
ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္ရႈပါ။ ႀကိဳတင္ေလ့လာခ်က္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရလဒ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပါ။) ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
မိမိတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေစေသာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစရန္ (သုိ႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေသာ 
အဆင့္တိုင္းတြင္ မေက်နပ္မႈမ်ားတိုင္းၾကားသည့္စနစ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းမ်ား၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္

10 ICMM သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္သတၱဳကုမၸဏီမ်ား၊ အမ်ိဳးသား/ေဒသတြင္း သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကို စုစည္းေပးပါ သည္။အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တုိင္းတာရပါမည္။ 

11 OHCHR, Core International Human Rights Instruments and Their Monitoring Bodies
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 ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းခံၾကရပါသည္။   ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ေၾကာင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းအရင္းဖန္တီးမႈ ရွိေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈ၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈဆက္ႏြယ္မႈမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စီးပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ 
သူ သို႔မဟုတ္ ကုန္းၾကမ္းပံ့ပိုးသူမ်ားမွ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမ်ား ထိခိုက္မႈရွိလာပါက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပး 
ရမည္။

 (ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၃) ကိုၾကည့္ရန္)

 စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒႏွင့္ဥပေဒျပင္ပ နည္းလမ္းႏွစ္ခု 
လံုးျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ကုစားမႈမ်ား ေထာင့္ပံ့ေပးရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဤခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားကို 
တရားဥပေဒႏွင့္ဥပေဒျပင္ပနည္းလမ္းႏွစ္ခုလံုးျဖင့္ ကုစားမႈမ်ားရရိွေစရန္ နစ္နာမႈမ်ားတုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ 
အဆင့္မ်ားကို အာမခံပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆန္းစစ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ 
လမ္းၫႊန္အေျခခံမူ (၃၁) ခုကို ပ့ံပိုးေပးရမည္။

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၃) ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ားအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ားသည္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာထိခုိက္မႈမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား 
(သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
စာခ်ဳပ္မရွိပဲေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ 
အမွန္တကယ္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေဒသခံစီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) supplier မ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္ပါသည္။ သက္ေရာက္မႈပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေအာက္ပါ ဥပမာအခ်ိဳ႕တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဥပမာ - အလုပ္သမား ေခၚယူ 
ရာတြင္ တန္တူးအခြင့္အေရးေပးေရးကို အေျခမခံပဲ ဌာေနေဒသခံမ်ား၏ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ခြဲျခားမႈျပဳ 
ျခင္း။ 

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခိုက္မႈျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ရွိေနႏုိင္ပါ 
သည္။ ဥပမာ - ခြင့္ျပဳသတ္မွတ္ထားေသာ ညစ္ညမ္းမႈပမာဏကို ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းသို႔ ထုတ္လႊတ္ရာ 
တြင္ အျခားကုမၸဏီမ်ားမွလည္း အလားတူစြန္႔ထုတ္ေနႏုိင္ပါသည္။ ထိုစြန္႔ထုတ္ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ 
အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳေနေသာ (ေရ) က့ဲသို႔ေသာ္ ေဂဟစနစ္လည္ပတ္မႈထဲသို႔ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ၿပီး ဆက္စပ္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

 စီးပြားေရးတစ္ခုသည္ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ တုိက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ေနႏုိင္သည္။ ဥပမာ - သေဘာတူထားေသာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေစေသာ၊ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရး 
ကိုထိခိုက္ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုအား ေငြေၾကးေခ်းဌားပ့ံပိုးမႈလုပ္လွ်င္ ျဖစ္သည္။
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(င)  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင့္သင့္သည့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား (RBC)  ဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား။

လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးမ်ားမွလည္း အလားတူ 
ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ဥပမာ-တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနမွ ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္က ‘ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က  ေျပာထားတယ္။ အသစ္ေလွ်ာက္ထားတ့ဲ လုပ္ကြက္ 
ေတြအတြက္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မေပးမီ သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာျပႆနာေတြကိုု အရင္ဆံုးကုိင္တြယ္သြားပါမယ္။ 
လက္ရွိလည္ပတ္ေနတ့ဲသတၱဳတြင္းေတြက ဥပေဒကိုမလုိက္နာရင္ ကုမၸဏီေတြအေနျဖင့္ အနာဂတ္မွာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူ 
ရန္ ခက္ခဲမွာျဖစ္ပါတယ္။’12 ယခင္အစိုးရ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႔အစည္း (OECD) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကုိ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေဝေသာ စာမ်က္ႏွာ (၃ဝဝ) ပါဝင္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ တာဝန္ယူမႈ 
ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုိသည့္အခန္းျဖင့္ အစပ်ိဳးေဖာ္ျပထားၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္ 
အေရးမ်ားကို အေလးထားရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင့္သင့္ 
သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား (RBC) ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ မည္က့ဲသို႔ ႏုိင္ငံအတြင္းမိတ္ဆက္ေပးရမည္
ကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးသားထားပါသည္။ (ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၄) ကိုၾကည့္ရန္)13

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳက႑တြင္ လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္ 
သသာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာမ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာမွ စီးပြားေရး
လာေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံ၏အစိုးရမ်ား (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီႀကီးမ်ားလာေရာက္သည့္ မိခင္ႏုိင္ငံ အစိုးရ 
မ်ားသည္ အဓိကအခန္းက႑အေနျဖင့္   တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာေစရန္ေမွ်ာ္မွန္း၍ ကုမၸဏီမ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးရန္ႏွင့္  သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
လုပ္ေဆာင္ေနမႈရွိ/မရွိ ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္အစိုးရ 
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားခ့ဲၿပီးျဖစ္ရာ ၎တြင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္ 
မ်က္ရတနာႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံ၏ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ယူမႈ 
ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၏လုိအပ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ မိခင္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမည္ဟူသည့္ အခ်က္တစ္ခုကိုသာ ရွင္းလင္း 
ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။14 ဤသို႔ အစီရင္ ခံတင္ျပရမည္ဟူေသာအခ်က္သည္ အေမရိကန္စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ႏုိင္ငံအတြင္းဝင္ေရာက္မလာမီ အဓိကက်ေသာ အႏၲရယ္ရွိႏုိင္သည္မ်ားကုိ အႀကိဳသံုးသပ္ေလ့လာ 
ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

12 ျမန္မာတုိင္း (မ္) ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းရွိ အျငင္းပြားဖြယ္ ခဲမျဖဴ သတၱဳတြင္းႏွစ္ခုကို ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္း။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၁
13 OECD ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒေျပာင္းလဲျပဳျပင္ျခင္း။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ စာမ်က္ႏွာ - ၄၉ - ၆ဝ
14 US Department of the Treasury, Burma



1-ed'gef; 41

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၄)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈဝါဒကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၏  တစ္စိပ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ 
ပါဝင္ေသာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား (RBC) 
အခန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ OECD ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။15

 အဓိက ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးရန္။

 ျပည္တြင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ဤစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ အတည္ျပဳလုိက္နာေစရန္ႏွင့္ လုိက္နာေစရန္။

 လြတ္လပ္စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈကို ပိုမိုအားေပးၿခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို လုပ္ပုိင္ 
ခြင့္အာဏာ ပိုမိုေပးရန္။ 

 EITI က့ဲသို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဘ႑ာေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

 ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အသစ္သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို တရားစြဲရန္။ 

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရိွေစရန္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
(အလုပ္သမားသမဂၢ၊ ေဒသခံလူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) ၏ အခန္းက႑ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္။ 

 တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင့္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား (RBC) ပါဝင္ 
သည့္က႑ဆိုင္ရာ master plan မ်ား ေရးဆြဲရန္။ (ဥပမာ - ခရီးသြားလုပ္ငန္း) 

 ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားအပါအဝင္ ပုိင္ဆုိင္မႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို လံုေလာက္သည့္ အကာအကြယ္မ်ား 
ေပးရန္။ 

 ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ႀကိဳတင္ 
အသိေပးတိုင္ပင္မႈႏွင့္ လူထုသေဘာထားရယူမႈ (FPIC) ကို ယူရန္။ 

 နစ္နာမႈမ်ားတုိင္ၾကားသည့္စနစ္တစ္ခု ျပင္ဆင္ၿပီး ထိခိုက္ခံသူမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္။

 မိခင္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လမ္းၫႊန္ 
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ OECD ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာေစရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရထားေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အထက္ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
လုိက္ နာေစျခင္း။ 

အခ်ိဳ႕ေသာမိခင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တုိ႔ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေယဘုယ်တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ အစီရင္ခံစာ (Non-financial Reporting)  ဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို မိတ္ဆက္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သီးသန္႔ျပင္ဆင္ထားျခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ၎ကိုလုိက္နာရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ Declaration of the G7 Countries တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကြင္းဆက္မ်ား 
လုိက္နာရမည့္ ခိုင္မာေသာကတိကဝတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။16 ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေနျဖင့္ ၎အခ်
က္မ်ားကိုလက္ခံက်င့္သံုးလာၾကသည္ သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္လုပ္ငန္းေ
ဖာ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (National Action Plans) ကို ပိုမိုရွင္းလင္းသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လက္ရွိ 
ေရးဆြဲေနၾကသည္။17

15 OECD ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒေျပာင္းလဲျပဳျပင္ျခင္း။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ - ၃၂
16 G7 ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေၾကညာစာတမ္း ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ - ၈။
17 အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ား(National Action Plans) ကို UNOHCHR website တြင္ ရရွိႏုိင္သည္။
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တ႐ုတ္သတၱဳကုမၸဏီမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္သတ္မွတ္ထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ေမွ်ာ္လင့္သည္။18 ၎တြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္ 
မ်ားမွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္  အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝ  
ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရးဥပေဒမ်ား၊ ဘာသာေရး၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳး 
စီးပြားမ်ားကို အေလးေပးလုိက္နာရန္ တုိက္တြန္းထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔  
အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းမ်ားကို လုိက္နာရန္ အၾကံျပဳထားပါသည္။ The China Chamber of Commerce of Metals Minerals and 
Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) သည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္  Guidelines for Social Responsibility 
in Outbound Mining Investments ကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ CCCMC သည္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္
ရွိၿပီး ျပည္ပတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ အဓိကတ႐ုတ္သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတ၊ သတၱဳႏွင့္ 
ဟုိက္ဒ႐ိုကာဗြန္ထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္ကုမၸဏီေပါင္း ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ 
ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 

(စ) က႑အလုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (SWIA) ၏ ေဆာင္ရြက္ပုံ 
နည္းစနစ္ အဆင့္ဆင့္။

ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ေသာ ထိခိုက္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား

က႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (SWIA) ၏ ေဆာင္ရြက္ပံု နည္းစနစ္အဆင့္ဆင့္ သည္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းျခင္း(EIA) ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (SIA) လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားကို အေျခခံထားသည္။ ၎ကို ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး ဆိုင္ရာထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (ESIA) ဟုေခၚေသာ္ 
လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ EIA လုိ႔သာ ရည္ညႊန္းပါသည္။ SWIA တြင္ ယခုေပၚထြက္လာေသာ လူ႕အခြင့္အေရး 
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (HRIA) လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလဲပါဝင္သည္။ DHIR ႏွင့္ IHRBတုိ႔က MCRB ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး 
SWIA ၏ ေဆာင္ရြက္ပံု နည္းစနစ္အဆင့္ဆင့္ကို ဖန္တီးျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။19 ဤနည္းစနစ္ကို ကုိလံဘီယာ 
ႏုိင္ငံရွိ သတၱဳတြင္းက႑ SWIA အတြက္ MCRB ၏ sister  အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ CREER ႏွင့္ IHRB တုိ႔က အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္သည္။20

ယခု SWIA သည္ သတၱဳတြင္းက႑ရွိ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာထားပါသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အလုပ္ခြင္အေျခအေန၊ ညႇိႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေျမႏွင့္ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေပးျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေရ စသည့္တုိ႔အပါအဝင္ ထိခိုက္မႈမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈတို႔အပါအဝင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ 
၎ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည့္ တာဝန္ခံမႈရွိစြာ လုပ္ေဆာင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။

SWIA သည္ က႑တစ္ခုလံုးကို ျခံဳငံုထားၿပီး စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းသီးျခားေသာ္လည္းေကာင္း အဖြ႔ဲ 
လုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚေစသည့္ထိခိုက္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ထားသည့္အျပင္ ဆက္စပ္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ 
က႑အဆင့္ထိခိုက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

18 ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္မ်ား၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီဌာနႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၄ ရက္။ IHRB ကို ၾကည့္ရန္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဓာတ္ေငြ႔ရွာေဖြျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနေသာ 
တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို မည္သို႔ကုိင္တြယ္သင့္သနည္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္။

19 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို MCRB website တြင္ၾကည့္႐ႈရန္။
20 ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၏ သတၱဳတြင္းအတြက္ က႑တစ္ခုလံုးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၄၊ ၂ဝ၁၆၊ CREER ႏွင့္ IHRB.
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 စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဆင့္ထိခိုက္မႈမ်ား - SWIA သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတၱဳတြင္းက႑ရွိ လက္ရွိစီမံကိန္း 
မ်ား (ဥပမာ-တရားဝင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း) ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနမႈမ်ား  (ဥပမာ-လက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳတူးေဖာ္ေနမႈမ်ား) အားလံုးကို သံုးသပ္ေလ့လာထားပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စီမံကိန္းအဆင့္တြင္ 
ေတြ႕ရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပကာ ထိုသက္ေရာက္မ်ားသည္ အေသးစိတ္ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ေဒသမွဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ 
သူမ်ား၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားျဖင့္ ၎တို႔ကို မည္သို႔ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ပံုသဏၭာန္ အခ်ိဳး 
အစားမ်ားေျပာင္း၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား - ေနရာတစ္ခုတြင္ သတၱဳစီမံကိန္းမ်ားစြာႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနမႈမ်ားစြာ ရွိေန 
ပါက ထုိေနရာ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွျပည္သူမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရွိလာႏိုင္သည္။ ၎သည္ ေနရာတစ္ခုတြင္ သတၱဳလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္း (သို႔မဟုတ္) စီမံကိန္းတစ္ခုတည္းတြင္ 
ရွိေနသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ မတူညီဘဲ ကြဲျပားျခားနားသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ 
အစိုးရအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ SWIA အေနျဖင့္ ဆက္စပ္သက္ 
ေရာက္မႈျဖစ္လာႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး ၎တို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကုိင္ 
တြယ္ေျဖရွင္းရန္ က႑တစ္ခုလံုးစုေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရမွေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ 
မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားပါသည္။ 

 က႑တစ္ခုလံုးအဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား - ဤအဆင့္သည္ က်ယ္ျပန္႔သည္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ 
သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ 
ဤက႑မွ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အႏႈတ္ 
လကၡဏာသက္ေရာက္မ်ား၏ ဇစ္ျမစ္ကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ SWIA တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ က႑ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လူ႔ 
အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာလာေစရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံ့အဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ပါသည္။ SWIA သည္ 
က႑အဆင္႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးရလဒ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အၾကံျပဳထားပါ 
သည္။ က႑အလုိက္ သံုးသပ္ခ်က္သည္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကို က႑တစ္ခုလံုးရွိစီမံကိန္းမ်ား၏ ျဖစ္ 
လာႏိုင္ေသာ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို  ျခံဳငံုျမင္ေစၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္႐ႈေထာင့္
မ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရး 
ရလဒ္မ်ား ရရွိႏုိင္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ 

SWIA သုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

SWIA ကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ desk-top သုေတသနျပဳမႈႏွင့္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ အစီရင္ခံစာေရး 
သားထားပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း လုပ္ 
ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားကြင္းဆင္းေလ့လာမည့္ သုေတသီ (၆) ဦးကို ကနဦးသင္တန္းပို႔ခ်ၿပီး သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္း (၄၁) ခုကို ကြင္းဆင္းေလ့လာခ့ဲပါသည္။ ၎တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရ အႀကီးစားလုပ္ကြက္ (၁၁) ကြက္ (တစ္ခုမွာ 
ဓာတ္သတၱဳ စမ္းသပ္တိုင္းတာသည့္ အဆင့္)၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရအေသးစားလုပ္ကြက္ (၁၅) ကြက္ႏွင့္ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳး 
တရားမဝင္လုပ္ကြက္ (၁၅) ကြက္တို႔ပါဝင္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊  စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒႀကီတို႔တြင္ ေလ့လာခဲ့ပါ 
သည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွရရွိခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမည္မေဖာ္ျပပါ။  SWIA၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
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သတၱဳတြင္းက႑အတြင္း လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ေလ့လာရန္ျဖစ္ၿပီး သတၱဳတြင္းကုမၸဏီတစ္ခုစီ၏ ျပဳမူ 
လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို ေဖာ္ျပရန္မဟုတ္ပါ။ ဤက့ဲသို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာလူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မေဖာ္ျပ 
ရျခင္းသည္ ၎တုိ႔ လံုျခံဳေဘးကင္းေစရန္ ျဖစ္သည္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ 
အေျခအေနအားလံုး၊ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။ သြား 
ေရာက္ခ့ဲေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲေသာသူအရည္အတြက္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ 

သက္ဆုိင္သည့္အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ရန္ကုန္တြင္လည္းက်င္းပခ့ဲပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ျမန္မာႏွင့္ 
ႏိုင္ငံျခား သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၊ သတၱဳတြင္းဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ 
သတၱဳတြင္းဥပေဒ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ mineral economics၊ ဓာတ္သတၱဳဆင့္တက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ SWIA သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကြ်န္းက်င္သည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ 
တစ္ရက္တာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း (၂) ႀကိမ္ (ျမန္မာ 
ဘာသာျဖင့္တစ္ႀကိမ္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖစ္တစ္ႀကိမ္) က်င္းပခ့ဲၿပီး မူၾကမ္းအေပၚတြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ 
တုန္႔ျပန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိရန္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၎ကို အင္တာနက္တြင္လည္း ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္။  

သုေတသနအတြက္ ဦးစားေပးေလ့လာရမည့္အခ်က္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို 
သံုးသပ္ျခင္း၊ ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ထုတ္ျပန္ျခင္း မတုိင္မီအခ်ိန္တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွပတ္သက္
ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပ့ံေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္ အၾကံေပးအဖြဲ႕တစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ကူညီေစခ့ဲပါ 
သည္။ ၎အဖြဲ႕မွလည္း သက္ဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပ့ံပိုးေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအၾကံေပးအဖြဲ႕တြင္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား 
ႏွင့္ သတၱဳတြင္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

(ဆ) ေလ့လာခဲ့ေသာ သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ား- ထုံးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ ခဲမျဖဴ။ 

ယခု SWIA သည္ သတၱဳအမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴ တုိ႔ကို အေျခခံေလ့လာထားပါ 
သည္။ MCRB မွလုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားသည္ သတၱဳထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ားကိုအေလးထား ၿပီး  
အထူးသျဖင့္ လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ ဆင့္တက္သန္႔စင္ေသာေနရာမ်ား၊ 
ထုတ္လုပ္မႈစက္ရံုမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းၿပီးေသာ ေနရာအခ်ိဳ႕ကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ (သြားေရာက္ 
ခ့ဲေသာေနရာမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပထားပါသည္။ သတၱဳအမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ 
ရန္ အသံုးျပဳခ့ဲေသာ စည္းမ်ဥ္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။ 

 စီးပြားေရးအရ အေရးပါမႈႏွင့္ အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလားအလာရွိမႈ။

 လူ႕အခြင့္အေရးရရွိမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား။

 ကြင္းဆင္းသုေတသီမ်ား၏ လုံျခံဳေရးအပါအဝင္ သတၱဳတြင္းေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ လက္လွမ္းမီႏုိင္မႈ 
အေျခအေန။ 

 လက္ရွိေလ့လာထားေသာ သုေတသနႏွင့္ MCRB မွ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ထည့္ႏုိင္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္မႈအေျခအေန။ 

 ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားကို SWIA အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ MCRB ၏ ၾသဇာလြမ္းမိုး 
ႏုိင္မႈ အေျခအေန။ 
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အျခားသတၱဳမ်ားႏွင့္ဓာတ္သတၱဳမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ့ဲေသာ္လည္း ယခု SWIA တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း 
ေတာ့မရွိပါ။ ေၾကးနီကတ္သုတ္ႏွင့္နီကယ္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာသတၱဳမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ 
ေရာင္းခ်ရေသာ သတၱဳထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္၏ ႀကီးမားေသာ ထုတ္လုပ္မႈစီးပြားေရးအတြက္သြင္းအားစု
တစ္ခုျဖစ္သည္။21 သို႔ရာတြင္ ေၾကးနီတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးသျဖင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီသတၱဳ
တြင္းသည္ အစီရင္ခံစာမ်ားေပၚထြက္လာၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ စိတ္ဝင္စားမႈကိုခံေနရသည့္ သတၱဳတြင္းတစ္ခု 
လည္းျဖစ္ပါသည္။22 ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရအေနျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး 
စက္႐ံုမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ မလုပ္ေဆာင္မည္ကို ရွင္းလင္းစြာမသိရပါ။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာက္မီး 
ေသြးတြင္းထြက္သုိက္၏ အပူဓာတ္အရည္အေသြးမွာ နိမ့္သည္ဟု အစီရင္ခံထားၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ 
အသံုးျပဳ႕မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်လိမ့္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။23 အျခားေက်ာ္ၾကားေသာ ခဲ၊ 
ေငြႏွင့္ခေနာက္စိမ္း သတၱဳသုိက္မ်ားရွိပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ နမၼတူ၊ ေဘာ္တြင္း ေငြႏွင့္ခဲ သတၱဳတြင္းမ်ားသည္ 
ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းကစ၍ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ၎သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ  အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး 
အတြက္ SWIA မွေရြးခ်ယ္ထားေသာ သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ားေလာက္ အေရးမႀကီးပါ။24

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဖိုးတန္အေရးပါေသာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာသိုက္ (အထူးသျဖင့္ ပတၱျမားႏွင့္ 
နီလာ) မ်ားျဖင့္ ႂကြယ္ဝပါသည္။ Global Witness သည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈမွ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံရရွိထားသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ဤက႑သည္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
ေနေသာသူမ်ား၊ မူးယစ္ရာဇာမ်ားႏွင့္ခ႐ိုနီမ်ားမွ ဤလုပ္ငန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။25 ယင္း 
အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ၿပီး လံုျခံဳေရးအႏၲရာယ္အျပင္ ၎စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ MCRB တြင္ 
အကန္႔အသတ္ရွိေသာေၾကာင့္ ဤက႑ကို အေလးေပးေလ့လာရန္ မေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ။

အထက္ပါက႑ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တန္ဖိုးနည္းေသာေက်ာက္မ်ားတူးေဖာ္မႈက႑တြင္ ၎ 
အေပၚ ေလ့လာထားမႈအနည္းငယ္သာရွိသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး အမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္းအသံုးျပဳရန္အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ဘိလပ္ေျမထုတ္ လုပ္ရန္လုိအပ္ 
သည့္ ထံုးေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားလာႏုိင္ေျခရွိၿပီး ၎ေနရာမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ား 
ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ေနာက္ခံကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း(MEC) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္
မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္ (UMEHL) တုိ႔သည္ ဤက႑တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား 
ရွိေနၿပီး ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ (ဥပမာ - ေဂါဒန္ေက်ာက္) အခ်က္အလက္မ်ား ေပးထားပါသည္။ 

ေရႊသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးသတၱဳထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လက္လုပ္ 
လက္စားႏွင့္အႀကီးစားတူးေဖာ္မႈမ်ားကို နည္းပညာမ်ိဳးစံုျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။26 ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္း 
တြင္ ေရႊကို အေရးႀကီးေသာ ႏုန္းေျမသိုက္ႏွင့္ ေက်ာက္မာသုိက္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရၿပီး လက္လုပ္လက္စားတူးေဖာ္သူမ်ားမွ 
အလြယ္တကူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တူးေဖာ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိပါသည္။ 

ခဲမျဖဴ/အၿဖိဳက္နက္၊ တန္တာလမ္ (tantalum) ႏွင့္ ေရႊတို႔သည္ ‘ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳ’ ဟု သတ္မွတ္ထားၾကရာ 
OECD ၏ အၾကံျပဳခ်က္အရ အႀကိဳျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သည္ မၾကာေသးမီက ကမာၻ႕ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္မႈတြင္ ဦးေဆာင္သူျဖစ္လာၿပီး လ်င္ျမန္စြာပင္ အဓိကတင္ပို႔သူ ျဖစ္လာ 
ပါသည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းတင္ပို႔မႈအားလံုးေပါင္းအရ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံၿပီးလ်င္ ဒုတိယေနရာလုိက္ေနပါသည္။ ျမန္မာ 

21 သတၱဳအစည္းအေဝးမွ MCRB ၏ Power point Presentation ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္။
22 Amnesty Intertional မွ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈ ဖြင့္ထားသလား။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ဝ ရက္၊ ျမန္မာေၾကးနီသတၱဳတြင္းတြင္ ပူးေပါင္းက်ဴးလြန္ေသာ 

ျပစ္မႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ား။
23 MRCB ၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးထားမႈမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
24 MEITI - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ EITI အစီရင္ခံစာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။
25 Global Witness ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ရက္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၆ - ၇
26 MEITI - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ EITI အစီရင္ခံစာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။
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ႏုိင္ငံ၏ ခဲမျဖဴအားလံုးနီးပါးကို တ႐ုတ္ျပည္သို႔တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္နုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ 
ကုန္သြယ္ေရးမိတ္ဖက္ ႏိုင္ငံျဖစ္သလို ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းက႑တြင္ အဓိကလုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္ ကိုင္ေန သူလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။27

ဤ ဓာတ္သတၱဳအမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳး၏ လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လႊမ္းျခံဳ၍ ေလ့လာႏိုင္ရန္ SWIA အဖြဲ႔မွ 
အရြယ္အစားစံု (လက္လုပ္လက္စားမွ အႀကီးစားသတၱဳထုတ္လုပ္မႈအထိ)  သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံ (ႏိုင္ငံ 
ပိုင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားပိုင္)၊ တရားဝင္လုပ္ငန္း၊ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ မတူညီသည့္ ေဒသမ်ား (ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမတို႔အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျပည့္အဝ 
(သို႔မဟုတ္) တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ား) ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈ နည္းစနစ္မတူညီသည့္ 
လုပ္ကြက္မ်ား (ဟင္းလင္းဖြင့္တူးနည္း၊ ေလေပးအင္းစနစ္(shaft)  စသျဖင့္) ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

27 ၂၇။ Nicholas J. Gardiner et al - ျမန္ႏုိင္ငံတြင္ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အလားအလာမ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္) ၄၆း၂ သယံဇာတမူဝါဒ - စာမ်က္ႏွာ - 
၂၁၉ - ၂၃၃၊ စာမ်က္ႏွာ - ၂၂၄။
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ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသတၱဳတြင္းမ်ား
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အပုိင္း (၂) 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳတြင္းက႑

ဤအပုိင္းတြင္ - 

(က)  ျမန္မာ့ဓာတ္သတၱဳဘူမိေဗဒအေျခအေန

(ခ) စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမူအတြက္ သတၱဳတြင္းက႑၏ အေရးပါမႈ

(ဂ) အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 

(ဃ) ထုံးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴက႑ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္

(င) လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း (ASM)

(စ) သတၱဳက႑၏လုပ္ငန္းကြင္းဆက္မ်ား။ 

(က)  ျမန္မာ့ဓာတ္သတၱဳဘူမိေဗဒ အေျခအေန 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏နယ္နမိတ္အတြင္းတြင္ မ်ားျပားေသာဓာတ္သတၱဳႂကြယ္ဝမႈမ်ားရွိေနၿပီး သတၱဳသုိက္မ်ားကို ႏုိင္ငံတစ္ 
ဝန္းတြင္ ေတြ႕ရိွရသည္။ အခုိင္အမာေတြ႔ရွိထားေသာ သတၱဳသုိက္မ်ားတြင္ စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း၊ 
ေက်ာက္မ်ား၊ သတၱဳမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြးကဲ့သုိ႔ေသာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ား 
စသည္တုိ႔ ပါဝင္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။28 သတၱဳျဖစ္တည္မႈုပမာဏတုိင္းတာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
အနည္းဆံုးကမၻာ့အဆင့္သတၱဳသိုက္ (၃) ခုရွိသည္။ ေဘာ္တြင္း ခဲ၊ သြပ္ႏွင့္ေငြ သတၱဳသိုက္၊ မံုရြာေၾကးနီသတၱဳ 
သိုက္ႏွင့္ေမွာ္ခ်ီး ခဲမျဖဴ/အၿဖိဳက္နက္ သတၱဳတြင္းတို႔ျဖစ္သည္။29 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႕ခဲမျဖဴ 
ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၁ဝ % ကို ထုတ္လုပ္ခ့ဲၿပီး ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ၄၉ဝဝ % အထိ ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏုိင္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ကမာၻ႕ 
တတိယအႀကီးဆံုးထုတ္လုပ္သူ ျဖစ္လာပါသည္။30

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီက ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြ စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးအခ်ိဳ႕ ရွိခ့ဲေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုး၏ 
ဘူမိေဗဒႏွင့္ က်န္ရွိသည့္ဓာတ္သတၱဳျဖစ္တည္မႈမ်ားကိုမူ အနည္းငယ္သာသိရွိထားသည္။ ရရွိႏုိင္သည့္ ဘူမိေဗဒ 
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ေနာက္ဆံုးကြင္းဆင္းေလ့လာမႈကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။  
လူအမ်ားသိရွိႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏုိင္ငံ၏နယ္နိမိတ္တစ္ေလ်ာက္ ေငြ၊ ခဲ၊ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ႏွင့္ 
ခေနာက္စိမ္းျဖစ္တည္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ရည္ညႊန္းထားၿပီး ေရႊ၊ မန္းဂနီး၊ ေၾကးနီႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသိုက္မ်ားမွာ 
လည္း အမ်ားအျပားရွိေနသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။31 ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနျဖင့္ ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာ ေျမပံုမ်ား၊ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမရွိေသာေၾကာင့္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ထိုအခ်က္အလက္မ်ား 
ကို မရယူႏုိင္ပါ။ 

အေရးပါေသာ ေရႊ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ ခဲမျဖဴသိုက္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ 
ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ရွိၿပီး ထိုျပည္နယ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက (EAOs) တစ္ 
စိတ္တစ္ပုိင္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အေရးပါေသာ ေရႊသတၱဳသိုက္မ်ားကို မႏၲေလးတုိင္းေဒသ 

28 Oxford Business Group - ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတအမ်ိဳးမ်ိဳး ဆုပ္ကုိင္ထားသည္။ ၂ဝ၁၆
29 Gardiner et al - ျမန္ႏုိင္ငံတြင္ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အလားအလာမ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္) ၄၆း၂ သယံဇာတမူဝါဒ - စာမ်က္ႏွာ - ၂၁၉ - ၂၃၃၊
30 Nicholas J. Gardiner ibid, စာမ်က္ႏွာ - ၂၂ဝ
31 Stratfor, Myanmar  ၏ ေသခ်ာမႈနည္းေသာ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ေရး ေစ်းကြက္၊ Stratfor Global Intelligence၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္
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ႀကီးႏွင့္စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း အေသးစား 
သတၱဳတူးေဖာ္မႈအမ်ားဆံုးေနရာျဖစ္ၿပီး ေၾကးနီ၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရႊ၊ အၿဖိဳက္နက္ႏွင့္ ရွီးလိုက္ (Sheelite) သိုက္ 
ႀကီးမ်ားလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ေရႊသတၱဳရိုင္းသည္ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၃ (က) အရ တားျမစ္ထား 
ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တားျမစ္ထားေသာပစၥည္းစားရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 
ဇန္နဝါရီလတြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။32 ထိုေၾကာင့္ ေရႊသည္ သံ၊ သံမဏိ၊ ထံုးေက်ာက္၊ 
စက္မႈကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဗ႐ုိက္တီးမ်ားႏွင့္ (barite) အတူ ျပည္တြင္းအသံုးျပဳရန္ အဓိကထုတ္လုပ္ၾကသည္။33

ထံုးေက်ာက္သိုက္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ 
ေသာ ထံုးေက်ာက္သိုက္မ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း  ေျမာက္မွေတာင္သို႔သြယ္တန္းကာ ျဖစ္တည္ေနမႈကို ေတြ႕ 
ရွိရသည္။34 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ သယံဇာတမ်ားျဖစ္ေသာ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ သံႏွင့္ ဗ႐ိုက္တီး 
တို႔ရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အေရးပါေသာ ပတၱျမားႏွင့္နီလာတြင္းမ်ား ရွိသည္။35

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အဖိုးတန္ေသာ ခဲမျဖဴ/အၿဖိဳက္နက္၊ ရွီးလုိက္ႏွင့္ေျမႏုသိုက္ စိန္မ်ား ေတြ႔ရွိရသည္။ 
ခဲမျဖဴအေၾကာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အေရွ႕မွစ၍ ေတာင္ဘက္ ၿမိတ္ကြ်န္းစုမ်ားကို ျဖတ္ကာ ခဲမျဖဴ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားေသာ 
ထားဝယ္ေဒသအထိ ေတြ႕ႏုိင္ၿပီး ခဲမျဖဴမူရင္းသိုက္ အခု (၁ဝဝ) ေက်ာ္ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ အျခား 
အေရးပါသည့္ ခဲမျဖဴျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ကယားျပည္နယ္ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳမုိင္းတြင္ေတြ႕ရၿပီး တစ္ခ်ိန္က ကမၻာ့အႀကီးဆံုး 
ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာလည္း ျဖစ္ခ့ဲသည္။ အျခားခဲမျဖဴ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ ‘ဝ’ ကိုယ္ပုိင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္လည္းေတြ႔ရသည္။36 ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ သဲေက်ာက္ မ်ားကိုေတြ႔ရွိ ရပါသည္။37

(ခ) စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ သတၱဳတြင္းက႑၏ အေရးပါမႈ

ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းက႑သည္ မဖံြ႔ၿဖိဳးေသးေသာ အေျခအေနတြင္ ဆက္လက္ရွိေနၿပီး အေသးစားတူးေဖာ္မႈမ်ားျဖင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ေနၾကသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိအမ်ိဳးသား သယံဇာတမ်ားကို 
တန္ဖိုးရွိေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးေပ။ ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ တန္းဖိုးအက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္နည္းပညာမ်ား မရွိေသးပါ။ အႀကီးစားတူးေဖာ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အတားအဆီးတစ္ခုမွာ 
အဆင့္မီသတၱဳတြင္းလည္ပတ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ခ်ရေသာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ 
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား လုိအပ္ေနပါေသးသည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အျခားအတားအဆီးမ်ားမွာ 
ယခင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 
အားနည္းမႈ၊ ဥပေဒကိုေလးစားလုိက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္၊ ေျမႏွင့္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာမ်ား လူ႕ 
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ဖြယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးမေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား 
စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။  ယခုအခ်ိန္တြင္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ကုန္ခ်စရိတ္ျမင့္မားမႈ၊ ဆြဲေဆာင္မႈ 
မရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဤက႑တြင္ တရားဝင္ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ အမွန္ဆိုေသာ္ ႏုိင္ငံျခားမွစိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရးႏွင့္ စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးလုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ၾသစေၾတးလ်ကုမၸဏီ (၂) 
ခုသည္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ႏုတ္ထြက္မည္ဆုိသည့္အေၾကာင္းကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။38

32 ေရႊတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္ခြင့္ျပဳ။ ျမန္မာတုိင္း(မ္)၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္။
33 MCRB ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
34 ႏုိင္ငံတကာ ဘိလပ္ေျမထုတ္ကုန္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္။ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႕ဘိလပ္ေျမထုတ္ကုန္ အစီရင္ခံစာ၊ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္စာ - ၂၁၅။
35 Dr James Shigley, သမိုင္းဆိုင္ရာ ဖတ္ရွဴရန္မ်ား: ဗမာျပည္ရွိ ပတၱျမားတြင္းမ်ား၊ အေမရိကမွ ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း။
36 Gardiner et al - ျမန္ႏုိင္ငံတြင္ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အလားအလာမ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္) ၄၆း၂ သယံဇာတမူဝါဒ - စာမ်က္ႏွာ - ၂၁၉ - ၂၃၃၊
37 Tin T. Naing et al, Provenance study on Eocene–Miocene sandstones of the Rakhine Coastal Belt, IndoBurman Ranges of Myanmar: 

geodynamic implications (2014) 386:1 Geological Society, London, Special Publications pp. 195-216
38 ၾသစေၾတးလ် သတၱဳကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေနာက္ဆုတ္မည္။ Frontier မဂၢဇင္း၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇။
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး EITI အစီရင္ခံစာအရ သယံဇာတတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ GDP ကို ၆ %၊ 
အစိုးရဝင္ေငြကို ၂၄%ႏွင့္ ထုတ္ကုန္တင္ပို႔မႈ ၃၈% အသီးသီးရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ သတၱဳတူး 
ေဖာ္ေရးက႑သည္ အစိုးရ၏ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးမွ ရရွိသည့္ဝင္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၁၅% သာ ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ 
၎ ၁၅% မွ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွရသည့္ ဝင္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၈၈% သည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ 
ရတနာထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွ ရရွိသည္။ (ေအာက္ပါဇယား (၅)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရာင္းမႈမွရေသာ 
ဝင္ေငြ - ကို ၾကည့္ရန္)။ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းက႑၏ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈသည္ မတည္ေငြနည္းပါးမႈ၊ အရည္အေသြးနည္းေသာ 
စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈအားနည္းျခင္းမ်ား 
ေၾကာင့္  အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏငွ့္ယဥွ္လ်င္ ေနာကက္်က်န္ေနခ့ဲၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာ - အသစ္စမ္း သပ္တုငိ္းတာျခင္းျပဳလပု္ရန္ 
လက္ရွိသတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အားနည္းေနေသာေၾကာင့္ မက္လံုးမရွိပါ။ mining cadaster တစ္ခု 
ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေရးတယူလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္၏ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ 
MEITI လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္ရွိ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။39

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ကိန္းကဏန္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁ဝ - ၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ အတြင္း 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ၄% ရွိသည္ကိုျပသထားၿပီး ၂ဝ၁ဝ -၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ 
မ်ားတြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီသတၱဳတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ႏွစ္မ်ား 
တြင္ ၁% ထက္နည္းေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသာ ရွိခ့ဲသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ 
လစဥ္ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ၁% ခန္႔သာ ရွိခ့ဲ 
သည္။40 သို႔ေသာ္ ထိုကိန္းဂဏာန္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္အဆင့္သာ ရွိေသာေၾကာင့္ 
အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ပမာဏမဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။ ၎တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
မႈေကာ္မရွင္ (MIC) တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မေလွ်ာက္ေသာ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မပါဝင္ပါ။ 

ဇယား (၁)။ အစိုးရမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ခြင့္ျပဳထားေသာသတၱဳအမ်ိဳးအစားႏွင့္ လိုင္စင္မ်ား 
စာရင္း။41

(ကြင္းစကြင္းပိတ္ရွိ ကိန္းဂဏာန္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္မွ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။)

တုိင္း/ျပည္နယ္ အႀကီးစား အေသးစား စမ္းသပ္ 
စမ္းသပ္

ျဖစ္ေျမာက္
လက္လုပ္
လက္စား

အေသးစား 

ဆင့္တက္
စုစုေပါင္း 

ကခ်င္ ၄ (၄) ၆၆ (၈ဝ) ၅၃ (၅၃) - - - ၁၂၃ (၁၃၇)

ကယား ၁ (၁) ၁၅ (၁၆) ၉ (၁၁) - - - ၂၅ (၂၈)

ကရင္ ၆ (၆) ၃၄ (၃၄) ၁၇ (၁၄) ၁ ၆ (၆) ၆ဝ (၇၁) 

ခ်င္း - - ၇ (၇) - - ၇

စစ္ကုိင္း ၂၄ (၂၄) ၁၄၂ (၂ဝ၁) ၄၂ (၅၁) ၉ ၂ (၂) ၂(၂) ၂၂၁ (၂၈ဝ) 

တနသၤာရီ ၁၉ (၁၉) ၃၄ (၃၆) ၅ဝ (၅၃) ၃ - - ၁ဝ၆ (၁ဝ၈) 

ေနျပည္ေတာ္ ၃ (၃) - - - - - ၃ (၃)

ပဲခူး - ၂ (၂) ၁ (၁) - - - ၃ (၃) 

မေကြး ၃ ၄ဝ (၃၇) ၂၂ (၂၅) - - - ၆၅ (၆၅) 

39 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။
40 http://www.dica.gov.mm/en/topic/myanmar-citizen-investment-sector
41 Source: http://www.mining.gov.mm/DM_mm/1.DM_mm/Details.asp?submenuID=8&sid=1189 
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မႏၲေလး ၄၃ (၄၃) ၂၄၅ (၂၆၉) ၆ဝ (၇ဝ) ၂ ၁၃ (၇) ၈၉ (၃) ၄၅၂ (၃၉၂) 

မြန္ ၅ (၅) ၁၄ (၁၈) ၁ (၃) ၁ ၄ (၈) ၂၅ (၃၄) 

ရခုိင္ ၁ (၁) ၃ (၃) - - ၄ (၄) 

ရွမ္း (ေတာင္) ၁၆ (၁၆) ၈၆ (၉၄) ၄၉ (၆ဝ) ၃ ၂ (၂) ၁၅၆ (၁၇၂) 

ရွမ္း (ေျမာက္) ၂၁ (၂၁) ၄၇ (၄၉) ၁၈ (၁၈) ၂ ၁ဝ (၁ဝ) ၉၈ (၉၈) 

ရွမ္း (ေရွ႕) ၂ (၂) ၆၈ (၇၆) ၂၆ (၂၇) ၃ - ၉၉ (၁ဝ၈) 

ဧရာဝတီ ၂ (၂) - - - ၂ (၂) 

ရန္ကုန္ - - - - ၁ ၁

စုစုေပါင္း 
၂ဝ၁၈ ၊ ဇန္၊ ၃၁
(၂ဝ၁၇၊မတ္၊၃၁)

၁၅ဝ (၁၅ဝ) ၇၉၃ 
(၉၁၅)

၃၅၈
(၃၉၆) 

၂၄
(ဝ) 

၃၇ 
(၃၅) 

၉၂ 
(၅) 

၁၄၅၄
(၁၄၉၈)

ဓာတ္သတၱဳစမ္းသပ္တုိင္းတာေရးလုိင္စင္မ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးနီးပါးတြင္ ခ်ထားေပးၿပီး ျဖစ္ရာ 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ (ဇယား - ၁) စမ္းသပ္တုိင္းတာေရး လုိင္စင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ခ်ထားေပးထားသည္။ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္ NLD အစုိးရ အာဏာရလာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ၂ဝ၁၇ မတ္လအတြင္း 
လုိင္စင္ထုတ္ထားေပးမႈသည္ ၆% က်ဆင္းခ့ဲၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ ၃% 
ဆက္လက္က်ဆင္းခ့ဲသည္။ ဤသုိ႔က်ဆင္းရျခင္းမွာ သက္တမ္းကုန္သြားေသာ လုိင္စင္မ်ားသက္တမ္း မတိုးျခင္းႏွင့္ 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒ 
အသစ္ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယင္းက့ဲသို႔ လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ အေရအတြက္ က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ ဤျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အေသးစားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား အဓိကထိခုိက္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အခ်ိဳ႕ကို 
ထုတ္ေပးခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ရွာေဖြျခင္းမွျဖစ္ေျမာက္ ႏုိင္စြမ္းအထိ အဆင့္ 
(၃) ခုပါေသာ ပံုစံအသစ္ တစ္ေပါင္းတည္းလုိင္စင္ (၂၄) ခုကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပထမ အႀကိမ္ထုတ္ေပးခ့ဲသည္။ 
ယခုက့ဲသို႔ တစ္ေပါင္းတည္း လုိင္စင္မိတ္ဆက္ထုတ္ေပးရျခင္းသည္ သတၱဳတြင္းဥပေဒမွ ‘လုပ္ကြက္အတြင္းဆက္ 
လက္လုပ္ကုိင္ခြင့္’အား အာမခံမေပးႏိုင္မႈအေပၚ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏စိုးရိမ္မူကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္း 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ - အဆင့္တစ္ခုမွ ေနာက္အဆင့္တစ္ခုသို႔ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ လုိင္စင္ထိန္းထား 
ႏုိင္မႈႈ ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အေသးစားဆင့္တက္သန္႔စင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ထားေပးမႈ 
မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ား - မ်ားေသာအားျဖင့္ အေသးစား သို႔မဟုတ္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ 
တစ္ဝွမ္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ တရားမဝင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ တရားဝင္စမ္း 
သပ္တုိင္းတာေရး လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ သတၱဳကုမၸဏီမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္း၊ 
သတၱဳ႐ုိင္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးပိုမိုသည့္ ဓာတ္တၱဳထုတ္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ေစ်းကြက္ရွာ ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေန 
သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။42 အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎ကို စမ္းသပ္တူးေဖာ္ျခင္းဟု ေျပာၾကားၿပီး ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ 
ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
သတၱဳတြင္းက႑ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားအရ အေသးစားလုပ္ကြက္မ်ား 
အေပၚတြင္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အေသးစားလုပ္ကြက္လုိင္စင္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူသည္ အႀကီးစားလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ခြင့္ျပဳေပးေသာ 
စက္ယႏၲရားမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 

42 MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
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(ဂ) အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ထုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး ယခု 
အခါ သတၱဳတြင္းက႑ကို ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SOEs) မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား    
လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခြင့္မ်ား တျဖည္းျဖည္းဖြင့္ေပခ့ဲပါသည္။ ၎ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း(SOEs)မ်ားသည္ ထုတ္ကုန္ 
အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ခြဲျခားထားၿပီး တပ္မေတာ္ေနာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားသား 
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ (JVs) လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ 

ဤက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ကန္႔သတ္ထားၿပီး (အပုိင္း ၃၊  စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမူေဘာင္မ်ား၊ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ၾကည့္ပါ) အမ်ားအားျဖင့္ အေသးစားျမန္မာသတၱဳတြင္းကုမၸဏီ အမ်ားစုပါဝင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေသးစားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တ႐ုတ္လူမ်ိဳး မတည္ေငြမ်ားျဖင့္ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ 
ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။43 ႏုိင္ငံျခားပုိင္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈယူၿပီး ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရမည္။ (အပိုင္း ၃၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္မူဝါဒ မူေဘာင္ 
ကိုၾကည့္ ပါ)။ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လ်င္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီအနည္းငယ္သာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီစုစုေပါင္း ၇၁ ခုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတၱဳတြင္းက႑တြင္လုပ္ကုိင္ရန္ စာရင္း 
သြင္းထားခ့ဲေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ active မျဖစ္ၾကပါ။44 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား  အျပင္ ဤက႑တြင္လုပ္ကုိင္ရန္ 
စိတ္ဝင္စားေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွာ ထုိင္း၊ ကိုရီးယားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ  တို႔ျဖစ္ၾကသည္။45

သယံဇာတေဒသမ်ား ေပၚထြက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ အဓိကစိတ္ဝင္စားမႈမွာ အေသးစား စမ္း 
သပ္တုိင္းတာေရးကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို စမ္းသပ္တုိင္းတာမႈမ်ားျပဳ လုပ္မည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တြင္ နည္းပညာစြမ္းေဆာင္ရည္လုိအပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးလုိအပ္ခ်က္ 
စသည္တို႔ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ သတၱဳသိုက္ 
ေတြ႕ရွိပါက ၎တုိ႔၏ စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးလုိင္စင္မ်ားကို ကုမၸဏီႀကီးမ်ားဆီသို႔ လႊဲေျပာင္းၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ၂ဝ၁၅ သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွေထာက္ခံပါက ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုလႊဲ ေျပာင္းခြင့္ေပး 
ထားသည္။ 

တပ္မေတာ္ေနာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား 

တပ္မေတာ္ေနာက္ခံ လုပ္ငန္း (၂) ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ (UMEHL)၊ ဦးပိုင္ ဟု ေခၚသည္ႏွင့္ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ 
ဤကုမၸဏီႏွစ္ခုလံုးကို တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားကပုိင္ဆုိင္ၿပီး ၎တုိ႔ကပင္ စီမံခန္႔ခြဲၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစီရင္ခံ
မႈပံုစံႏွင့္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ လီမိတက္(UMEHL) သည္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ျမန္မာ့စီးပြားေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC)သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ (တပ္မေတာ္) လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။46 ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈအခ်က္အလက္မ်ားကို အကန္႔အသက္ႏွင့္သာရရွိႏုိင္သည္။ (UMEHL) ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္ကုမၸဏီ 
လီမိတက္လက္ေအာက္တြင္ Myanmar Imperial Jade ကုမၸဏီႏွင္ Myanmar Ruby Enterprise တို႔ရွိသည္။ 
တပ္မေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္အျခား  
ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ကြက္လုိင္စင္မ်ားကို အမ်ားဆုံးကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံ 

43 MCRB ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
44 DICA၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္။
45 Gardiner et al, စာမ်က္ႏွာ - ၂၁၉ - ၂၃၃
46 NRGI, ေရႊရည္စိမ္တံခါးမွဴးမ်ား - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ - စာမ်က္ႏွာ - ၃။
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ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။47 ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခ့ဲၿပီး ဘိလပ္ 
ေျမအပါအဝင္ အက်ိဳးရွိၿပီး တပ္မေတာ္အား အေရးႀကီးသည့္ အရာမ်ားေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း 
ႀကီးေပၚေပါက္လာေစရန္ ထူေထာင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။48 ၎တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတုိင္း 
ေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ထံုးေက်ာက္၊ စက်င္ေက်ာက္၊ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ေဂါဒန္ေက်ာက္ထုတ္ 
လုပ္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။ SWIA ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ 
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွအရာရွိမ်ား၊ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၊ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ့ဲပါသည္။ ၎တို႔မွ အထက္ပါကုမၸဏီမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈအေပၚ 
စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SOEs) ႏွင့္ MONREC တုိ႔ကို တပ္မေတာ္ 
ေနာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအား စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ရာတြင္ မည္သည့္အခြင့္အာဏာမ်ားေပးထားသည္ကိုမူ ရွင္းလင္းမႈ 
မရွိပါ။ 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သတၱဳက႑တြင္ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနၿပီး လက္ရွိ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ အသိအမွတ္မျပဳသည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းစနစ္မ်ားကို ႏုိင္ငံ 
ေတာ္ႏွင့္အၿပိဳင္ က်င့္သံုးေနသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားမွ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး ဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ 
အတားအဆီးမ်ားရွိေနၿပီး ေဒသရိွ အစိုးရရံုးခြဲမ်ားႏွင့္ပူေပါင္းၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ 
(အပုိင္း ၅.၆၊ ပဋိပကၡႏွင့္လံုျခံဳေရး၊ အပုိင္း ၆၊ ေဒသအထူးျပဳစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡသံုးသပ္ျခင္းကို ၾကည့္ပါ)။ 
ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား (တ႐ုတ္ႏွင့္ထုိင္း) သည္ သတၱဳ 
က႑တြင္ EAOs မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္တြဲဖက္ပူးေပါင္းကာ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေန 
သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဤက့ဲသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္း၊ 
စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားမွတူးေဖာ္ျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္း အထူးသျဖင့္ ေရႊႏွင့္စက္မႈကုန္ၾကမ္းထုတ္ လုပ္မႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MFMA) သည္ ျမန္မာ့သတၱဳလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳထုတ္ 
ကုန္မ်ားကိုျပန္လည္ေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အသင္းျဖစ္သည္။49 ၎အဖြဲ႕ ကို 
တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလုိက္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အခ်ိဳ႕တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းမ်ားရွိသည္။ 
ဥပမာ - ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း။ MFMA ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ 

 သတၱဳက႑ပိုမုိႀကီးထြား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး စီးပြားေရးအတြက္ အေရးပါေသာလုပ္ငန္း 
ျဖစ္လာေစရန္ ျမင့္တင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 သတၱဳတြင္းဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္နည္းပညာ ႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚျမႇင့္တင္ေပး 
ျခင္း။ 

47 Ibid, စာမ်က္ႏွာ - ၄၉။
48 MEITI, ျမန္မာပထမ EITI အစီရင္ခံစာ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ - စာမ်က္ႏွာ - ၄၈။
49 MCRB ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
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 သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္မ်ားတုိးတက္ေစရန္ သုေတသနလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိိုင္းမ်ားတြင္ အသင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္း။ 

MFMA သည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ ပုဂၢလိကက႑ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ၎တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးေကာ္မတီ၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း 
သိမ္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီတုိ႔ပါဝင္သည္။ MFMA တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑မွ 
အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ပါဝင္ေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑သည္ အေျခခံအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MGJEA) မွတစ္ဆင့္ သီးျခားဖြဲ႕စည္းပါသည္။ 

ဓာတ္သတၱဳဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအသင္း (IIMDA)

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၅ ရက္တြင္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေသာ IIMDA အသင္းသည္ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိသွ်၊ 
ကေနဒါႏွင့္ အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားမွ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီ (၂၃) ခုကုိ ကိုယ္စားျပဳသည္။ ၎တုိ႔၏ ျမန္မာဖက္စပ္ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္အပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲဲဲ့ၿပီး သတၱဳတြင္းက႑ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိေစရန္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား က်င့္သံုးရန္လုိအပ္ေၾကာင္းေဆြး ေႏြးတင္ျပခ့ဲ 
သည္။50

(ဃ) ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴ က႑အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သုံးသပ္ခ်က္

ယခု သတၱဳတြင္းက႑ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း  (SWIA) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
ထုံးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာအခ်က္မ်ားကို အေလးေပးေလ့လာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ထံုးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ျခင္း

ထံုးေက်ာက္တူးေဖာ္ရာတြင္ အဓိကအဆင့္မ်ားျဖစ္သည့္ တူးေဖာ္မည့္ေနရာကို ေျမညွိစက္သံုးၿပီး ရွင္းလင္းျခင္း၊ 
ေျမတူးစက္အသံုးျပဳၿပီး အေပၚယံေျမလႊာ၊ သစ္ပင္ႏွင့္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ေနာက္ 
ပုိင္းအဆင့္မ်ားတြင္ လိုခ်င္ေသာေက်ာက္မ်ား တူးေဖာ္ႏုိင္ရန္ လြန္တြင္းတူးၿပီး မုိင္းေဖာက္ခြဲရသည္။ လုိခ်င္ေသာ 
ေက်ာက္မ်ားေပၚလာေသာအခါ ေျမေကာ္စက္ျဖင့္ ေကာ္ယူရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ထံုးေက်ာက္ကို ႀကိတ္ခြဲၿပီး သီးသန္႔ 
စုပံုထားရသည္။ ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ သို႔မဟုတ္ အျခားေရာင္းခ်မည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ သိုေလွာင္မည့္ေနရာမ်ားသို႔ ပို႔ 
ေဆာင္ရန္ ေက်ာက္ကားေပၚ တင္ရပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ထံုးေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေက်ာက္ပါဝင္မႈဂုဏ္သတိၱေပၚမူတည္၍ အဓိက အမ်ိဳးအစား (၂) မ်ိဳး ခြဲ 
ထားပါသည္။ ထုံးဓာတ္ပါဝင္မႈမ်ားေသာေက်ာက္မ်ားကို ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။ အေရာင္ 
အဆင္းလွပေသာ ထံုးေက်ာက္မ်ားကို Dimension stone အျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။51 ထံုးေက်ာက္ကို ဘိလပ္ေျမ 
အတြက္ အသံုးျပဳလွ်င္ အစို သို႔မဟုတ္ အေျခာက္ အမႈန္႔ႀကိတ္ခြဲရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုလုပ္ေဆာင္လ်င္ သန္႔စင္ 
သည့္စက္ရံုတြင္ ရႊံ႕ေစးကိုသန္႔စင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ထံုးေက်ာက္ႏွင့္ရႊ႔ံေစးတုိ႔ေရာရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ 
စရစ္ခဲအေသးအရြယ္ ႀကိတ္ခြဲရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္ပ်စ္ရည္ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာက္ပ်စ္ရည္ကို ဖိုအတြင္း အပူခ်ိန္အျမင့္ျဖင့္ အပူေပးလ်င္ ဓာတ္ျပဳမႈျဖစ္ေပၚၿပီး ဘိလပ္ေျမေခ်ာ္ဟုေခၚေသာ 
မီးခိုးေရာင္ အခဲေလးမ်ားရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆/၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အာရွေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ဘိလပ္ေျမေခ်ာ္ခဲတင္ပို႔ 

50 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ အေလးေပးေျပာၾကား။ Frontier မဂၢဇင္း၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ 
ဘာလ ၂၂ ရက္။

51 ႏုိင္ငံတကာ ဘိလပ္ေျမလုပ္ငန္းဆန္းစစ္ျခင္း၊ ကမၻာ့ဘိလပ္ေျမ အစီရင္ခံစာ။ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ - ၂၁၆
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ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ျပည္မွျဖစ္သည္။52 ဘိလပ္ေျမျပဳလုပ္ရန္ ေခ်ာ္ခဲမ်ားကိုအမုန္႔ငယ္မ်ား 
ႀကိတ္ၿပီး ေဂါဒန္ေက်ာက္ႏွင့္ေရာပါသည္။ အေျခာက္နည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳလုပ္လ်င္ အသံုးျပဳရမည့္ကုန္ၾကမ္းမွာ အတူတူ 
ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို ေရာၿပီး အေျခာက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိေနာက္ အမုန္႕ႀကိတ္ရမည္။ ေရာေႏွာထားေသာ ဘိလပ္ 
ေျမကို အသင့္ေရာၿပီးလုပ္ႏုိင္သလုိ အသံုးမျပဳမီ ရႊံေစးထပ္ထည့္ၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ပံုစံ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသည္ အသင့္သံုး ဘိလပ္ေျမအေရာကို ပိုမိုထုတ္လုပ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပန္လည္ေရာစပ္အသံုးျပဳရသည့္ 
ဘိလပ္ေျမသည္ ေပးရသည့္ေစ်းႏွင့္ တန္ေၾကးမညီေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဘိလပ္ေျမကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ျပည္တြင္းတြင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ ပိုမ်ားလာၿပီး ႏုိင္ငံျခားမွတင္ပို႔မႈအေပၚမွီခိုရန္ မလုိ 
ေသာေၾကာင့္ တင္ပို႔မႈေလ်ာ့နည္းလာသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္္ျခင္းကိုလည္း အစိုးရက အားေပးလ်က္ရွိသည္။ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု (၂) ခုႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ဘိလပ္ေျမ စက္႐ံု ၁၂ ခု 
ရွိပါသည္။ ယင္းႏွစ္မွစ၍ ထိုအေရအတြက္သည္ ဆက္လက္တိုးေနပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ 
ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)မွ စက္ရံု (၉) ခုကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးခ့ဲသည္။ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မည့္သူမ်ားသည္ 
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို 
ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။53

လက္ရွိတြင္ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာဘိလပ္ေျမမ်ားကို အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ထိုဘိလပ္ေျမမ်ားကို အဓိကထား 
ေရာင္းခ်ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ တင္ပို႔ 
လာေသာ ဘိလပ္ေျမမ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ားမွ ဝယ္ 
ယူေရာင္းခ်ၾကသည္။ အမ်ားေသာအားျဖင့္ ကုန္သည္မ်ားသည္ ကုန္တင္ကားမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား 
သို႔ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုမ်ားမွ တုိက္႐ိုက္ပို႔စနစ္ျဖင့္ စီစဥ္မွာယူၾကသည္။ 

ထံုးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ထိခုိက္မႈမ်ားမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ ဖုန္ႏွင့္ဆက္စပ္ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈမ်ား 
အပါအဝင္ ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈမ်ားပါဝင္သည္။ 

ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း၊ ဖယ္ရွားထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္း

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘူမိေဗဒဖြဲ႔စည္းမႈအရ ေရႊသတၱဳသုိက္ျဖစ္တည္မႈ (၂) မ်ိဳးရွိသည္။ ပေလစာအနည္ 
သိုက္ႏွင့္ ေက်ာက္မာသတၱဳ႐ိုင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေျမႏုသတၱဳသိုက္ (သုိ႔မဟုတ္) ပေလစာအနည္သိုက္ျဖစ္တည္မႈကို 
အနည္က်႐ုပ္ဝတၳဳမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ေက်ာက္မာမ်ားတြင္ရွိေသာသတၱဳသုိက္ (မူလသုိက္) တြင္ ေက်ာက္ေဆာင္ 
မ်ားအတြင္း သလင္းေက်ာက္ေၾကာအျဖစ္တည္ရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ေျမေအာက္အနက္တြင္ ျမႇဳပ္ေနတက္သည္။ 

ပေလစာအနည္သိုက္မ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ တူးေဖာ္ရရွိရန္လြယ္ကူပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရႊကို ေျမႏုသတၱဳသုိက္မွ တူးေဖာ္ရယူၾကသည္။54 ပေလစာ အနည္ 
သိုက္မွ ေရႊကုိတူးေဖာ္ရာတြင္ အင္ဝုိင္းလွည့္ျခင္း၊  ေမ်ာတုိက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ္ ႐ုိးရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသံုးႏုိင္ၿပီး 
ေသးငယ္ေသာ ေရႊအစအနႏွင့္အပြင့္မ်ား တုိက္႐ိုက္ရရွိႏုိင္သည္။ ပေလစာအနည္သိုက္မ်ားကို ေရစုပ္စက္မွေရပုိက္ 
မ်ား (ေရပန္းထိုးတူးေဖာ္ျခင္းဟုလည္းေခၚသည္) ျဖင့္ထိုး၍လည္း တူးေဖာ္ၾကသည္။ အင္ဝုိင္းလွည့္ျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္း 
မ်ား ၾကမ္းျပင္မွစုပ္ယူျခင္း၊ ေရပိုက္ထိုးတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ားတြင္တူးေဖာ္ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစား (ASM) တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ေရႊကို ပေလစာအနည္သိုက္မ်ားမွ 

52 အာရွ ဘိလပ္ေျမ ၂ဝ၁၇ LEK အတုိင္ပင္ခံ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း။ Tradeship Publications, ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ။
53 MCL’s ၏ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတည္ေဆာက္မႈအေပၚ ရြာသား ၂၅ဝဝ ခန္႔ ကန္႔ကြက္ခ့ဲၾကသည္။ ဧရာဝတီ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္။
54 Images Asia and Pan Kachin Development Society, At What Price, ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ စာမ်က္ႏွာ - ၂၃ -၃ဝ။
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ရွာေဖြတူးေဖာ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ သလင္းေက်ာက္ေၾကာရွိ ေရႊသည္ ေျမႀကီးေအာက္ မီတာမ်ားစြာတြင္ ရွိေနႏုိင္ၿပီး မီတာမ်ားစြာရွိေသာ 
ေက်ာက္ခ်က္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေနႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွာေဖြရန္ႏွင့္တူးေဖာ္ရန္ ပိုမိုေခတ္မီေသာ စမ္းသပ္တုိင္းတာ 
ေရးနည္းပညာႏွင့္ သတၱဳတြင္းသုံးစက္ယႏၲယားမ်ား လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သလင္းေက်ာက္ ေၾကာမွမဟုတ္ဘဲ 
မာေက်ာသည့္ ေက်ာက္တြင္းရွိသိုက္မ်ားကို လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားတူးေဖာ္သူမ်ား (ပေလစာအနည္သို
က္တူးေဖာ္မႈႏွင့္ယွဥ္လ်င္ နည္းပါးမည္ျဖစ္သည္)ႏွင့္ အႀကီးစားတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက တူးေဖာ္ၾကသည္။ ဟင္း 
လင္းဖြင့္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အေပၚယံတူးေဖာ္ျခင္းနည္းလမ္းႏွစ္ခုလုံးကို အသံုးျပဳၾကသည္။ - ဥပမာ ေလေပးအင္းစနစ္ 
တူးေဖာ္ျခင္းနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳၾကသည္။55

တူးေဖာ္ၿပီးေသာ္အခါ ေရႊပါေသာ သတၱဳေျမစာကို ႀကိတ္ခြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ေမ်ာ္တုိက္ျခင္းကို ဆုိင္ယာႏုိဒ္ သို႔မဟုတ္ 
ျပဒါးႏွင့္ မေရာေႏွာမီျပဳလုပ္ရသည္။ ေရႊသတၱဳေျမစာႏွင့္ျပဒါးတုိ႔ေပါင္းၿပီး သတၱဳစပ္ျပဳလုပ္ရေသာ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
သတၱဳတူးသူမ်ားမွ ထိုသတၱဳစပ္ကုိ အပူေပးၿပီး ျပဒါးကို အေငြ႕ပ်ံေစကာ အျခားမလိုအပ္သည့္ ေက်ာက္၊ ေျမစာႏွင့္ 
အနယ္က်ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရသည့္ အဆင့္လဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္အသံုးျပဳမႈကို အဓိက 
က်ေသာ အႀကီးစားေရႊစီမံကိန္းအခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ က်န္ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳခြင့္ မျပဳပါ။ ဆုိင္ယာႏုိဒ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္အသံုး 
ျပဳပါက ပိုမိုေဘးကင္းေသာနည္းလမ္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားမ်ား ျပဒါးအသံုးျပဳျခင္းထက္ 
ပိုမိုအထြက္ႏုန္းေကာင္းပါသည္။56 ယခုအဆင့္တြင္ ျပဒါးကိုထည့္လုိက္ၿပီး ျပဒါးႏွင့္ေပါင္းစပ္သြားမႈကို လက္ျဖင့္ ဖ်စ္ 
ညစ္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အပူေပးၿပီး ဓာတ္ခြဲထုတ္ရပါသည္။ ၎အဆင့္မ်ားအားလံုးကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္အသံုးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေရႊသန္႔ 
စင္စက္႐ံုမ်ားရွိၿပီး အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား လုပ္ကုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေရႊမ်ားကို သြားေရာက္ 
သန္႔စင္ႏိုင္မည့္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းရွိစက္႐ံုမ်ားတြင္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိမေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳရန္ တံု႔ဆိုင္းေန 
မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစက္႐ံုမွ ၎တုိ႔၏ ေရႊအျပည့္အဝ ထြက္မည္ကိုလည္း မယံုပါ။57

ေရႊတူးေဖာ္မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစား သတၱဳတူးေဖာ္မႈတြင္ ၾကည့္ပါ)။ 

ခဲမျဖဴ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စုစည္းျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူလသုိက္မ်ားႏွင့္ခဲမျဖဴ ပေလစာအနည္သိုက္ မ်ားစြာရွိသည္။ ၎တို႔သည္ တုိက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ 
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အနယ္က်ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာသြားသည္။ ကက္စီတ႐ိုက္ (ခဲမျဖဴ႐ိုင္း) ဟုေခၚသည့္ 
ေျမႏုအတြင္းရွိ ခဲမျဖဴ သတၱဳ႐ုိင္းသိုက္စုပံုေနမႈကို ေခ်ာင္းမ်ား၊ ျမစ္ၾကမ္းျပင္မ်ားရွိ ေက်ာက္စရစ္လႊာမ်ားထဲတြင္ 
ေတြ႕ရသည္။58 ေရႊထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေျမႏုသုိက္မ်ားသည္ အားသာခ်က္ရွိသည္။ လက္လုပ္လက္စားမ်ားအေနျဖင့္ 
အလြယ္တကူတူးေဖာ္ႏုိင္ၿပီး မူလသိုက္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ႀကိတ္ခြဲရန္မလိုအပ္ပါ။ တူးေဖာ္ရာတြင္ အေျခခံ အသံုး 
ျပဳသည့္ ကိရိယာမ်ားျဖစ္ေသာ ေဂၚျပား သို႔မဟုတ္ အေသးစားတူးေဖာ္စက္မ်ားကို အသံုးျပဳတူးေဖာ္ႏုိင္သည္။59 
တူးေဖာ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ဆြဲငင္အားသံုးခြဲျခားသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေမ်ာ္တုိက္ျခင္း၊ shaking table စသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ခဲမျဖဴကိုစုစည္းပါသည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ခဲမျဖဴ အရည္အေသြးအဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရရွိ 
ပါသည္။

55 Images Asia ibid, စာမ်က္ႏွာ - ၂၅။
56 Images Asia ibid, စာမ်က္မွာ -  ၂၇ - ၃ဝ။
57 MRCB ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။
58 Gardiner et al၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္း - ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အလားအလာမ်ား (၂ဝ၁၅) ၄၆၊ ၂ သယံဇာတမူဝါဒ - စာမ်က္ႏွာ - ၂၁၉ - ၂၃၃။
59 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား။ ၂ဝ၁၆။
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ေရႊသန္႔စင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ဆြဲငင္အားသံုးခြဲျခားသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ခဲမျဖဴကုိ စုစည္းယူရာတြင္ ဓာတု 
ပစၥည္းမ်ားကိုအသံုးမျပဳပါ။ ေရကုိခြဲျခားသည့္ေနရာတြင္ ၾကားခံအားျဖင့္အသံုးျပဳၿပီး မတူညီသည့္ သိပ္သည္းဆကို  
ခဲမျဖဴႏွင့္အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား (သတၱဳ႐ုိင္းတြင္ေတြ႔ရေသာ တန္ဖိုးမရွိသည့္ပစၥည္းမ်ား) ခြဲျခားရာတြင္ အသံုး 
ျပဳသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤနည္းလမ္းသည္ လူတို႔၏က်န္းမ်ားေရးကို မထိခုိက္ႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ခဲမျဖဴကို အၿဖိဳက္နက္ 
ႏွင့္အတူ အေၾကာတြင္ေတြ႕ရလွ်င္ ဆာလဖိုဒ္ဓာတ္သတၱဳမ်ားကို စြန္႔ပစ္စာတြင္းထြက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ဤ 
အရာကို သန္႔စင္မည္ဆုိလွ်င္ flotation နည္းလမ္းဟုေခၚၿပီး ဓာတ္သတၱဳခြဲျခားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
အသံုးျပဳရေသာေၾကာင့္ က်န္းမားေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ခဲမျဖဴ အရည္အေသြးအဆင့္သည္ 
အၿဖိဳက္နက္ပါဝင္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး သိသိသာသာနိမ့္က်ႏုိင္သည္။ တင္ပို႔မေရာင္းခ်မီ သန္႔စင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ခဲမျဖဴကိုအၿဖိဳက္နက္မွခြဲျခားရန္္ သံလိုက္သတၱိျဖင့္ခြဲျခားသည့္ စက္မ်ားကို အသံုးျပဳသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သတၱဳအရည္က်ိဳ သန္႔ဇင္စက္႐ုံအနည္းငယ္သာရွိသည္။ သန္႔စင္ၿပီး ခဲမျဖဴမ်ားကို ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မေလး 
ရွားႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သတၱဳအရည္က်ိဳရန္ တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
တင္ပို႔ၾကသည္။60 ရန္ကုန္အနီးတြင္ရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အစိုးရပုိင္ သတၱဳအရည္က်ိဳသန္႔စင္စက္႐ံုသည္  
အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ေနၿပီး ပံုမွန္လည္ပတ္မႈမရွိပါ။ လက္ရွိတြင္ အမွတ္ (၂) သတၱဳ 
တြင္းလုပ္ငန္းက ဤစက္႐ံုကို အဆင့္ျမင့္တင္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ရန္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ 
မ်ားကို ရွာေနပါသည္။ 

ခဲမျဖဴတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားမွာ ေရအရင္းအျမစ္ ထိ 
ခုိက္မႈႏွင့္ ေရရွားပါးမႈမ်ားျဖစ္သည္။61 ဆင့္တက္သန္႔စင္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ ေရအမ်ားအျပားအသံုးျပဳရၿပီး ဖုန္ႏွင့္ 
အနည္မ်ားပါဝင္ေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားထြက္ရွိပါသည္။ ဤထိခိုက္မႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာစီမံခန္႔ခြဲမႈမျပဳလွ်င္ ျမစ္မ်ားႏွင့္ 
ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ အနည္မ်ားက်ႏုိင္ၿပီး ေရေနသတၱဝါမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ေျမမ်ားအေပၚတြင္သက္ေရာက္
ကာ ေရႀကီးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။62 သို႔ေသာ္ ခဲမျဖဴသန္႔စင္သည့္အခါတြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား မလုိအပ္ေသာ္ 
လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားကို လုိက္နာေျဖရွင္းရာတြင္ ေရႊထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ 
ညစ္ညမ္းမႈမ်ားထက္ လူသိမမ်ားပါ။ ကမၻာတဝွမ္းတြင္ ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ အၿမဲဆက္စပ္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကြန္ဂိုသမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ Great Lakes ေဒသပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ ျဖစ္ 
သည္။ (ပဋိပကၡ ဓာတ္သတၱဳမ်ား - အခန္း ၃ ကို ၾကည့္ပါ)။63

(င) လက္လုပ္လက္စား/တပိုင္တႏိုင္ႏွင့္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း (ASM)

အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဓာတ္သတၱဳမ်ားတူးေဖာ္ရာတြင္ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံက်ေသာ လုပ္အားသံုး 
နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳၿပီး အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္ 
လက္စားလုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မတည္ေငြ၊ ေထာက္ပံ့သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မရွိပါ။ ‘တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း’ သည္ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။64 
သို႔ေသာ္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကုိင္သူမ်ား လုိက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ေသာ သက္ဆုိင္သည့္ စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား မရွိေသးေသာၾကာင့္ တရားမဝင္ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားမရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ေနရသည္။ 

60 MCRB ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား။ ၂ဝ၁၆ ။
61 Gardiner et al၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္း - ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အလားအလာမ်ား (၂ဝ၁၅) ၄၆:၂ သယံဇာတမူဝါဒ - စာမ်က္ႏွာ - ၂၁၉ - ၂၃၃။
62 MCRB ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား။ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆။
63 Global Witness, အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ကြန္ဂိုႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္း ၊ ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ား ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂) ရက္။
64 IIED, အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ စိတ္ေခၚမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ျခင္း။ ၂ဝ၁၃။
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အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား လုပ္ကုိင္သူမ်ားကို ဤက့ဲသုိ႔လုပ္ကုိင္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ 
ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူး ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ဆင္းရဲ 
ေသာ လူ႕အဖြဲ႕႔အစည္းမ်ားအတြက္ အဓိကဝင္ေငြရင္းျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ ကမၻာတဝွမ္းတြင္လက္လုပ္ 
လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးး လုပ္ကုိင္သူ သန္း ၂ဝ ခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔၏ ဝင္ေငြကို လူေပါင္းသန္း ၈ဝ မွ ၁ဝဝ တို႔က 
မီွခိုစားေသာက္ေနၾကသည္။ ကမၻာ့သတၱဳႏွင့္ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈ၏ ၁၅ မွ ၂ဝ % ကို ASM မ်ား မွ ရရွိၿပီး အထူး 
သျဖင့္ ေရႊ၊ နီလာႏွင့္စိန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။65

အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ဆင္းရဲေသာ လူ႕အဖြ႕ဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အဓိက 
ဝင္ေငြအျဖစ္ ဆင္းရဲေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးႏုိင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ေက်းလက္ေဒသအေျချပဳဆင္းရဲသား ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ဝင္ေငြထက္ ၅ ဆ မက ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္သည္။ 
ဥပမာ - အေသးစား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္း။ ဤသုိ႔ျဖင့္ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ကဲြျပားမႈရွိႏုိင္ၿပီး၊ ေက်းလက္မ်ားတြင္ လယ္ယာဥယ်ာဥ္စုိက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံလုပ္ကုိင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲ 
မဲြေတမႈမွလည္း လြတ္ေျမာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။66 အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဝင္ေငြကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိလာသည္။ 
အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေၾကာင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္ ဦးစားေပးလုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ အျခားေသာက႑ာမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္းထက္ ဝင္ေငြပုိမ်ား 
ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာျပန္လည္ေပးသြင္းမႈမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။67 ဓာတ္သတၱဳေပါၾကြယ္ဝေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကုိင္သူမႈမွ ဝင္ေငြရရွိမႈသည္ အဓိက 
အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ရွိေနပါသည္။68  MCRB မွ ေတြ႕ဆံုးေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူးေဖာ္သူမ်ားအေန 
ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႊတူးေဖာ္မႈသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္တာထက္ ပိုဝင္ေငြရရွိေၾကာင္းေျပာပါသည္။69 ေတာင္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ထြက္ႏႈန္းမေကာင္းသည့္ႏွစ္မ်ားတြင္  အေသးစားႏွင့္ 
လက္လုပ္လက္စားသတၱဳုလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရသည့္ဝင္ေငြအေပၚ ရပ္တည္ေနၾကရသည္။ MCRB ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ 
မ်ားအရ ေျမယာဆုံးရံႈးမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္ ျခင္းလုပ္ငန္းသို႔ေျပာင္းလာသည္ဟုလည္း ရည္ညႊန္းထား 
ၿပီး ထုိသို႔လုပ္ကုိင္ရတာတြင္လည္း တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သို႔မဟုတ္ ရာသီအလိုက္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 
ေျမယာဆံုးရံႈးမႈမ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ထိုသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာလည္ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္
လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားမွ ေျမယာသိမ္းျခင္းကိစၥမ်ား သို႔မဟုတ္ ယခင္က စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကုိင္ရန္ 
မသင့္ေလ်ာ္ေသာေျမကုိ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားကုိ ငွားရမ္းထားရာမွ ေျမသည္ 
ညစ္ညမ္းသြားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ 

အေသးစား၊ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူ႔အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ 
ထိခိုက္မႈမ်ား

အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရႊသန္႔စင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ ျပဒါးႏွင့္ေရာေႏွာသည့္ 
နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသည့္အတြက္ အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ ျပဒါးေငြ႕မ်ား ထုတ္လႊတ္ပါသည္။70 အေသးစားႏွင့္ လက္
လုုပ္လက္စားေရႊတူးေဖာ္ျခင္းသည္ ကမၻာ့တလႊား အႀကီးဆံုး ျပဒါးကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပတ္ဝန္္းက်င္အတြင္းသို႔ ျပဒါး ၇၂၇ တန္ထုတ္လႊတ္ၿပီး ကမၻာ့ထုတ္လႊတ္မႈစုစုေပါင္း၏ ၃၅% ခန္႔ရွိ 

65 ကမာၻဘဏ္၊ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္၊
66 IIED, အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ျခင္း။ ၂ဝ၁၃။
67 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
68 ကမၻာဘဏ္၊ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ။
69 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
70 Images Asia and Pan Kachin Development Society, At What Price, ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ။ စာမ်က္ႏွာ - ၂၇။
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သည္။71 ၎သည္ လူသားမ်ားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ေစပါသည္။ ေလထုအတြင္းသို႔ ထုတ္လႊတ္လုိက္ေသာ ျပဒါးမ်ား 
သည္ အစားအစာကြင္းဆက္မ်ားသို႔ဝင္ၿပီး ဇီဝလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္စုေဆာင္းသြားၿပီး အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ 
အေရအတြက္မ်ားလာပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဒါးထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ 
စာရင္းဇယားမ်ားမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ASM လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္နည္းလမ္းမမွန္ေသာ ေရႊသန္႔စင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပဒါးထုတ္
လႊတ္မႈအမ်ားအျပားရွိေနမည္ဟု ယူဆရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဓိက ေရအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီျမစ္ 
တြင္းမွ ငါးနမူနာယူၿပီးစမ္းသပ္ခ့ဲရာ နမူနာတစ္ဝက္ခန္႔သည္ ျပဒါးပါဝင္မႈမ်ားရွိေနၿပီး US ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး 
အဖြဲ႕အစည္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ စားသံုးရန္မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။72 (အပို္င္း ၄ - က႑တစ္ခုလံုး 
အဆင့္သက္ရာက္မႈမ်ားကို ၾကည့္ပါ)။ 

လူ႕အခြင့္အေရးမွ က်န္းမာေရးအထိ ထိခုိက္ေသာ အျခားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ အေသးစားႏွင့္ 
လက္လုပ္လက္စားမ်ား ေရႊသန္႔စင္ရာတြင္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္အသံုးျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆုိင္ယာႏုိဒ္ကို ေရႊခ်က္ကန္မ်ား 
တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ေရႊထုတ္ယူရရိွႏုိင္မႈပိုမ်ားမည္ျဖစ္သည္။ ဆုိင္ယာႏုိဒ္သည္ ဓာတ္ျပယ္ႏုိင္ေသာ ျဒပ္ေပါင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ၿပီး ေသခ်ာစြာ စီမံအသံုးျပဳလ်င္ ဓာယ္ျပယ္ႏုိင္သည္။ ၎ကို ျပဒါးအစားအႀကီးစားႏွင့္ အေသးစားသတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရရွည္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။73 သို႔ေသာ္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ကုိင္
သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏စြန္႔ပစ္ဆုိင္ယာႏုိဒ္မ်ားကို ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိပ္သင့္မႈမ်ားျဖစ္ 
လာႏုိင္ၿပီး အျခားဆုိးရြားေသာ က်န္းမာေရးထိခိုက္ မႈမ်ားလည္းျဖစ္လာႏုိင္သည္။ 

အေသးစား၊ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခားဆိုးရြားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္ 
မႈမ်ားမွာ အနည္က်ျခင္း၊ ေျမတုိက္စားမႈ၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ဆံုးရံႈးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္
မႈမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ လမ်က္ႏွာျပင္ ကဲ့သို႔ပ်က္စီးက်န္ခ့ဲပါသည္။74

လုပ္ငန္းသဘာဝအရ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆုိးရြားသည့္ 
က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္မွာ ခက္ခဲပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အေျခ 
အေနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကရၿပီး ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိင္တြယ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ေသာအကာအကြယ္ ပစၥည္းကိရိယာ 
မ်ားကို အသံုးမျပဳပါ။ အလြန္ပင္ပန္းမႈ၊ မသင့္ေလွ်ာ္သည့္အလုပ္ခြင္ေနရာမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏျဖစ္ေသာ အလုပ္ခြင္ 
မေတာ္တဆမႈမ်ားသည္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။75 လုပ္ငန္းခြင္ပညာေပးေရးႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား မရရွိႏိုင္ပါက စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလွ်င္လည္း ထိေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ပါ။

အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာမ်ားသည္ သဘာဝအရ 
အလွမ္းေဝးၿပီး သယံဇာတမ်ားေသာေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ရေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္သန္႔ရွင္း 
ေသာေရမ်ား ရရွိႏုိင္မႈနည္းပါးသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ယာယီတဲေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ၾကရၿပီး 
ထိုသူမ်ားအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရရွိႏုိင္ပါ။ 
ထိုေနရာမ်ားသည္ ျပည့္တန္ဆာအလုပ္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအသုံးျပဳမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ၿပီး ကူးဆက္ေရာဂါ၊ အပူ 
ပုိင္းေဒသေရာဂါမ်ားႏွင့္ HIV ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းပိုမ်ားလာသည္။ ဒါ့အျပင္ ညစ္ညမ္းဓာတ္ျပဳေစေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖစ္ 
သည့္ ျပဒါးႏွင့္ဆိုင္ယာႏုိဒ္မ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္ကုစား၍မရသည့္အရာမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရး 
အက်ိဳးဆက္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ 

71 UNEP, ကမၻာတစ္ဝန္း ျပဒါးဆန္းစစ္မႈ၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ p. ii
72 WCS, ေရခ်ိဳ ဧရာဝတီလင္းပုိင္ဦးေရထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္အေျခအေန၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ စာမ်က္ႏွာ - ၂၂။
73 UNEP, ျပဒါးအသံုးျပဳမႈေလ်ာ့ခ်ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ - ၅၄။
74 May Zin Thaw and Jack Jenkins Hill, ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈ။ လက္ရွိ 

အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ား၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။  MCRB သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။
75 IIED, အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ျခင္း။ ၂ဝ၁၃။စာမ်က္မွာ ၇-၉
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အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရေသာ လူမ်ားျဖစ္လာသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္ကေလးငယ္မ်ားသည္ 
အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရၿပီး 
လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေယာက်္ားမ်ားက့ဲသို႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိပါ။ အေသး 
စားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းအလုပ္ၾကမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဓာတု 
ပစၥည္းမ်ားကုိင္တြယ္ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ျပဒါးသတၱဳစပ္ကို မီးဖိုအပြင့္တြင္ က်ိဳခ်က္ရၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ ၎တို႔၏ကေလးမ်ား 
အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အဆိပ္ရိွသည့္အေငြ႕မ်ားရွိသည့္ ေနရာတြင္အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ လုပ္ခအနည္းငယ္သာ 
ရရွိေသာ္လည္း ေယာက္်ားမ်ားနည္းတူလုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ား၊ ထို႔အျပင္ အိမ္တြင္းတာဝန္၊ ဝတၱရားမ်ားအတြက္ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ရမႈႏွင့္ျပည့္တန္ဆာအလုပ္မ်ား လုပ္ကုိင္ရျခင္း 
တုိ႔ျဖစ္သည္။ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ၾကသည့္ ေလာကတြင္ ကေလးအလုပ္ 
သမားမ်ား ခုိင္းေစျခင္းသည္ ပ်ံႏွံ႔ေနၿပီးျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO) ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 
ယင္းက့ဲသို႔ခုိင္းေစျခင္းသည္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္အဆိုးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အလြန္ဆိုးရြား 
ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။76 သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ခႏၶာ 
ကိုယ္ပင္ပန္းျခင္း၊ ေက်ာင္းမတက္ရသည့္အခ်ိန္မ်ား၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၏အနီးတြင္ရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံ 
တကာမူေဘာင္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း 
ကေလးလုပ္သားခန္႔အပ္ထားမႈသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အျခား 
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။77

အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အႀကီးစားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ၾကသည္။ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကိုင္သူအမ်ားစုသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိဘဲ 
လုပ္ကုိင္ေသာေၾကာင့္ ေျမအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ားမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳ
တူးေဖာ္ေရလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အထူး 
သျဖင့္ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ အႀကီးစားလုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ သယံဇာတ အမ်ိဳး 
အစားတစ္ခုအေပၚ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားရွိေနလွ်င္ ပဋိပကၡႏွင့္ ေရရွည္သေဘာမတုိက္ဆုိင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ 
ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အခ်င္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါက ရဲအေရးပိုင္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးမ်ား ၾကားဝင္ 
ေျဖရွင္းေပးရသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းမ်ားကို ေျမအသံုးခ်မႈ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်ထားေသာေ
နရာမ်ားတြင္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳရွာေဖြေရးလုပ္ကုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အလိုဆႏၵမပါဘဲ ေျပာင္း 
ေရႊ႕ၾကရၿပီး ၎တို႔၏အိမ္ယာႏွင့္ပုိင္ဆုိင္မႈရပုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားခံၾကရသည္။78 လက္လုပ္လက္စား
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေျမယာလိုင္စင္ရရွိရန္ လုပ္ကုိင္သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
မရွိပါက ယခုက့ဲသို႔ ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ေနပံုမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထံုး လုပ္နည္းဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား

SWIA ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားလုပ္ကိုင္သည့္ သတၱဳထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ၿပီး ေရႊကို 
အဓိကအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေရႊမူလသုိက္မ်ားႏွင့္ ပေလစာအနည္သိုက္မ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ေတြ႕ရွိရၿပီး ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္း 

76 ILO, သတၱဳတြင္းႏွင့္ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကေလးအလုပ္သမားခန္႔အပ္မႈ ဖယ္ရွားျခင္း၊ ၂ဝဝ၅။
77 IIED, အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ စိတ္ေခၚမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ျခင္း။ ၂ဝ၁၃။ စာမ်က္မွာ ၈
78 Ibid. စာမ်က္ႏွာ - ၈ - ၉။
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တုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္လည္း ေတြ႕ရွိရသည္။79 အေသးစားႏွင့္ 
လက္လုပ္လက္စား ခဲမျဖဴ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးထားေသာ သတၱဳတြင္းႏွင့္ 
၎တို႔၏ အနီးေနရာမ်ားတြင္ေလ့လာခ့ဲၿပီး အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားကို ထုိကုမၸဏီ 
မ်ားက ခြင့္ျပဳထားၿပီး ဤတူးေဖာ္မႈပံုစံမ်ိဳးကိုလည္း စီစဥ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထံုးေက်ာက္လက္ လုပ္လက္စား 
တူးေဖာ္မႈကိုလည္း MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအတြင္း  ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ တရားမဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 
မူေဘာင္အရ ၎တုိ႔ကို စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္လုိက္နာေစျခင္းသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့ 
သတၱဳတြင္းဥပေဒအတုိင္းျဖစ္သည္။80 လက္လုပ္လက္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ျပန္သြင္းရန္ ၎တို႔ 
ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အသံုးျပဳသည့္ကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ျမင္းေကာင္ေရကန္႔သတ္ထားေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားကို 
အဓိပၸာယ္ေဖာ္ညႊန္း၍ ဤျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈကို 
ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိႏုိင္ေရးကို စီမံထားပါသည္။81 ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္လုပ္လက္စား
ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ကိုင္လုိေသာသတၱဳကို သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔  
ေလ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာဥပေဒတြင္ သတၱဳတူးသူမ်ားမွ လက္လုပ္လက္စား၊ 
အေသးစားႏွင့္အလတ္စား ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကဖြဲ႔စည္း ထားေပးေသာ တုိင္း/ျပည္နယ္ လုပ္ကြ
က္စိစစ္ေရးႏွင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ထားေပးေရး အဖြ႔ဲသို႔ ေလ်ာက္ထားရမည္။82

လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ဥပေဒအရ (၁) ႏွစ္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အဆိုျပဳထားေသာ နည္း 
ဥပေဒမ်ား ၂ဝ၁၈ ပါ၊ နည္းဥပေဒ ၉၇ အရ83 ၊ လက္လုပ္လက္စား လုပ္ကြက္အရြယ္အစားမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း 
သတ္မွတ္ထားသည္။ 

 ေရႊႏွင့္အျခားအဖိုးတန္သတၱဳျဖစ္လွ်င္ (၁) ဧက (ေရႊလုပ္ကြက္အတြက္ (၁) အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ လုပ္ကြက္ 
တစ္ကြက္) 

 အျခားသတၱဳမ်ားျဖစ္လွ်င္ (၃) ဧက။
 စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္မ်ားျဖစ္လွ်င္ (၅) ဧက။

လက္လုပ္လက္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ တရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္ လက္ခံႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ဥပေဒသို႔မဟုတ္ 
အဆိုျပဳထားသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အေျခအေနမွန္ႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။ စက္တပ္ကိရိယာမ်ား 
အသံုးျပဳၿပီး ထိေရာက္စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းကိုလည္း အားမေပးထားပါ။ ဒါ့အျပင္ နည္းဥပေဒ ၉၇ (ခ) အရ လက္လုပ္ 
လက္စား သတၱဳတြင္းအားလံုးသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားကို လိုက္နာရမည္ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) (ဇယား ၄) တြင္ ဧက (၂ဝ) ထက္နည္းေသာ ေရႊတြင္း 
အားလံုးသည္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေရႊလက္လုပ္လက္စားခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ေနာက္ ဆက္တြဲ (၁) အားေျပာင္းလဲမႈမရွိလ်င္ IEE 
မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဆိုလုိသည္။ (လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ECD/MONREC တုိ႔မွ ၎အခ်က္ကို စဥ္းစားသံုး 
သပ္ဆဲဟု မွတ္ယူရပါသည္)။84 သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအဆင့္တြင္လည္း လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းမ်ား၏ 

79 May Zin Thaw and Jack Jenkins Hill, ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းႏ်င့္ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈ။ လက္ရွိ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ား၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။  MCRB သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။

80 ၈ဝ။ Valentis Resources, ၂ဝ၁၅ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ [ဘာသာျပန္] ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၇ ရက္။
81 May Zin Thaw and Jack Jenkins Hill, ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈ။ လက္ရွိအခက္အခဲ 

မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ား၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။  MCRB သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။
82 May Zin Thaw and Jack Jenkins Hill, ibid
83 အစိုးရအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳထားျပီး MONREC မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္ ၁၃/၂ဝ၁၈၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔၊ လႊတ္ေတာ္ 

သုိ႔ပို႔ထားသည္။ MCRB ၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။
84 လက္လုပ္လက္စားေရနံတူးေဖာ္သူမ်ား အတြက္ လက္ေတြ႕မက်ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ၂ဝ၁၇  ဥပေဒ  ၁၅/၂ဝ၁၇ ထည့္သြင္းထားသည္။ MCRB မွ 

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္း၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားေသာ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ ထိုေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို အသံုးမျပဳပဲ ဇြန္လႈိင္လ 
၂ဝ၁၇ တြင္မူလအတုိင္း ထြက္ရွိထားသည္။
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အေျခအေနမွန္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။ ထိုေၾကာင့္ လက္ လုပ္လက္စားမ်ားအတြက္ သီးျခားနည္းဥပေဒ ထုတ္ျပန္ရန္ 
လုိအပ္ေပးမည္။ 

ထို႔အျပင္ အေသးစား၊ အလတ္စား သို႔မဟုတ္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားက လက္လုပ္လက္စားမ်ား၏ခြင့္ျပဳမိန္႔ 
သက္တမ္းကုန္ခ်ိန္တြင္ ထိုေနရာမ်ားကိုလုပ္ကုိင္ရန္ စိတ္ဝင္စားပါက အဆိုျပဳခြင့္ရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို စီးပြားေရးအရဖယ္ထုတ္လုိက္ျခင္းသည္ ထိုသူမ်ားကို တရားမဝင္သစ္ ထုတ္ 
လုပ္မႈ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစပါသည္။85 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္လည္း ထိုက့ဲသို႔ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေနရာေပ်ာက္သြားေသာ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ဝင္လာေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ပဋိပကၡအခ်င္းျဖစ္ပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ျပင္ဆင္ထားေသာ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မပါပဲ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ ဒဏ္ေငြႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ 
အပါအဝင္ ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ထည့္သြင္းမိတ္ဆက္ထားပါသည္။ 

လက္လုပ္လက္စားတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ျပဒါးအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ခ်မွတ္ခံရမည့္ အျပစ္ဒဏ္ကိုလည္း စိုးရိမ္ရ 
သည္။ ျပဒါးသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအႏၲရာယ္မွ တာဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒအရ 
ကန္႔သက္ထားေသာ အရာဝတၳဳတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ရွိပါက ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္အထိ က်ခံရႏုိင္ပါသည္။ ထုိထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
မ်ားကို လုိက္နာမႈမရွိပါ။ ၎ျပဒါးကို သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အဆင္သင့္ ေစ်းသက္သာစြာ ရရွိ 
ႏုိင္ပါသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔မွ တရားမဝင္တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။86

လက္လုပ္လက္စားခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို ဥပေဒျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိဟု ယူဆရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ 
လက္လုပ္လက္စားခြင့္ျပဳမိန္႔အနည္းငယ္သာ ခြင့္ျပဳထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ (ဇယား - ၁ တြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န 
ဝါရီလ ၃၁ အထိ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပါင္း ၃၇ ခုထုတ္ေပးထားၿပီး အမ်ားစုမွာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးထဲတြင္ 
ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္)။ ငွားရမ္းခ၊ တရားမဝင္အခြန္မ်ားကို ေဒသခံျပည့္သူစစ္၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား
လကန္ကက္ုငိ္အဖြဲ႔မ်ားႏငွ့္အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားကိ ုေငြေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး လက္လပု္လကစ္ားမ်ားလုပ္ကိငု္ေသာ 
ေၾကာင့္ ၎သည္ သတၱဳတြင္းဥပေဒျပင္ပမွ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္
သူအမ်ားစုသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းကို အပိုဝင္ေငြအျဖစ္လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး အနည္းငယ္သာ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ အားနည္းပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ လက္လုပ္လက္စားတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိပဲ၊ မ်က္ကြယ္တြင္ တရားမဝင္လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ ဘ႑ာေငြ 
ေကာက္ခံရာတြင္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမႈအေျခအေနကို ရင္ဆုိင္၍ လုပ္ကုိင္ရၿပီး ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရလ်င္ ဆင္းရဲ 
တြင္းထဲသို႔ ပိုမိုက်ေရာက္ႏုိင္သည္။87 88 (အပုိင္း ၄ - က႑တစ္ခုလံုးအဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၾကည့္ပါ)။ 

(စ) သတၱဳက႑၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကြင္းဆက္မ်ား။

ယခု SWIA သည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းကြင္းဆက္ အစိတ္အပုိင္းအခ်ိဳ႕ကိုသာ အေလးထားေလ့လာထားပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ - ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ကနဦးဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္း။ MCRB ကြင္း ဆင္းေလ့လာမႈ 
မ်ားကို သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားျဖစ္သည့္ စမ္းသပ္တုိင္းတာေရး လုပ္ကုိင္ေနေသာေနရာမ်ား၊ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေနေသာ ေနရာမ်ား (တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္း)ႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ သြားေရာက္ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ယခုေလ့လာမႈတြင္ သတၱဳစုစည္းျခင္း၊ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိျခင္းသုို႔သြား
သည့္လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အျခားအပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သြင္း 
ကုန္၊ ပို႔ကုန္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းတဆင့္ခံလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

85 Images Asia and Pan Kachin Development Society, At What Price, ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၊ စာမ်က္ႏွာ - ၈။
86 MCRB ၏ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္ခ်က္မ်ား။ ၂ဝ၁၅။
87 May Zin Thaw and Jack Jenkins Hill, ibid
88 International Growth Centre, Natural Resources and Subnatitnal Governments in Myanmar ။ 2014, pg - 9



2-jrefrmEdkifiH&SdowåKrsm; 63

အေၾကာင္း အရာမ်ားကိုမူ ထည့္သြင္းေလ့လာထားျခင္း မရွိပါ။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လုပ္ကုိင္ေနေသာစီမံကိန္းမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ အေသးစိတ္ တန္ဖိုးႏွင့္သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားကို အႀကီးစားလုပ္ငန္း တိုးတက္လာမႈမ်ားႏွင့္ 
ယွဥ္လ်င္ အလြန္ပင္ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား 
မပါဝင္ပါ။ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ စနစ္တက်လုပ္ကုိင္ေသာ စီးပြားေရးမ်ားမဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ 
ႏွံမႈက႑တြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာကြာဟခ်က္သည္ ႀကီးမားေသာအားနည္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
လည္ပတ္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ေျပာဆုိခ်က္အရ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားရရွိမႈမွာ ခက္ခဲပါသည္။  
ဥပမာျပည္တြင္းတြင္ လြန္တူးေဖာ္ေရးကန္ထရိုက္တာမ်ား အနည္းငယ္သာရွိသည္။ အသိအမွတ္ျပဳနမူနာဓာတ္ခြဲ 
ခန္းမ်ားလည္း (စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း လြန္နမူနာမ်ားကို စမ္းသပ္ရန္) ႏုိင္ငံအတြင္း မရွိပါ။ 
အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးအဆင့္တြင္ လြန္အူစာမ်ားစမ္းသပ္ရန္ အစိုးရပုိင္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳၾကသည္။89 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိအေသးစားတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမတည္ေငြႏွင့္အသံုးအေဆာင္ 
ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကို အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားေလာက္ အသံုးမျပဳၾကပါ။ ဥပမာ - စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးလြန္တူး  
ျခင္းႏွင့္နမူနာယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေသးစားသတၱဳလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ျပင္ပ 
နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးမျပဳၾကပါ။90 အေသးစားသတၱဳတူးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားသာ ရရွိႏုိင္ေသာ သာမန္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုသာ ဝယ္ယူအသံုးျပဳၾကသည္။ 
အလုပ္သမားမ်ားကို မည္သို႔ုလုပ္ေဆာင္ရမည္ကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္း၌သာ သင္တန္းပို႔ခ်ၿပီး လုပ္ကုိင္ေစသည္။ ဤ 
ကဲ့သို႔လုပ္ကုိင္မႈမ်ားသည္ စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ားတြင္ အလုပ္တြင္က်ယ္မႈျပႆနာ၊ လြန္ 
တူးျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ရွိေစသည့္ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
အတြက္ ေျမတူးစက္၊ ႀကိတ္ခြဲစက္၊ အမႈန္ႀကိတ္စက္ အပါအဝင္ ဆင့္တက္သန္႔စင္ရန္ အသံုးျပဳမည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ လုိင္စင္မ့ဲယမ္းမႈန္႔မ်ားစသည္တို႔ကို တ႐ုတ္ျပည္မွ တင္သြင္းၾကသည္။ SWIA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ 
အရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈမရွိသည္မ်ားကို ၾကားခ့ဲရသည္။91

89 MCRB ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား။ ၂ဝ၁၅။
90 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
91 MCRB ေတြ႕ဆံုးေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၅။
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ဥပေဒေရးရာႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ 

မူေဘာင္မ်ား
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အပုိင္း (၃) 

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ား

ဤအပုိင္းတြင္ - 
(က)  အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူေဘာင္ 

• သတၱဳတြင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္
• သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန
• တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑
• လႊတ္ေတာ္၏အခန္းက႑

(ခ) ျမန္မာႏုိင္ငံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား 
• ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ (၂ဝ၁၅)၊ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ (၂ဝ၁၈) ႏွင့္ထုတ္ လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝ 

စာခ်ဳပ္မ်ား။
• လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္ရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ
• တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ (၂ဝ၁၅)
• အမ်ိဳးသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း (၂ဝ၁၅)
• ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းမ်ား 
• ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ

(ဂ)  ႏုိင္ငံတကာ မူေဘာင္မ်ား 
• သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ 

ေရး(EITI) 
• International Council on Mining and Metals (ICMM) ၏ရည္ရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူေဘာင္
• ဆႏၵအေလ်ာက္ေလးစားလုိက္နာႏုိင္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအေျခခံမူမ်ား(VPSHR)
• တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ သတၱဳ၊ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ဓာတုပစၥည္းမ်ား သြင္းယူသူႏွင့္ တင္ပို႔ 

သူမ်ားအဖြဲ႔အစည္း (CCCMC) ၊ ျပည္ပသတၱဳတြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ လူမႈေရးတာဝန္ ဝတၱရားဆိုင္ရာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။ 

• ပဋိပကၡႏွင့္အႏၲရာယ္ရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဓာတ္သတၱဳဆိုင္ရာ Supply Chain မ်ား 
အတြက္ OECD ၏ Due Diligence လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။

• ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ားအတြက္ EU ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား။

ေအာက္ပါအပိုင္းမ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းက႑ရိွ လူ႔အခြင့္အေရးအား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာမူေဘာင္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဤျပႆနာမ်ားသည္ ပဋိပကၡ 
မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို မည္သူကထိန္းခ်ဳပ္မည္၊ ဖက္ဒရယ္မူကို မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္မည္ 
စသည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေနသည္။ Natural Resources Governance Institute (NRGI)92၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 

92 သဘာဝသယံဇာတ ဖက္ဒရယ္မူ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မ်ား (NRGI) ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ။
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ဇန္နဝါရီလထုတ္ သဘာဝသယံဇာတ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္အာဏာႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားခြဲေဝမႈအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား၊ ညွႈိႏုိင္း ေဆြးေႏြးရန္ ကိစၥရပ္မ်ားစသည္တို႔ကို 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္း၊ သတၱဳတြင္း cadaster93၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ 
ေငြေၾကးမူေဘာင္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြေကာက္ခံျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း 
ရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ေဒသဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစား သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း 
တုိ႔ပါဝင္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသမ်ားမွ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ 
အလားတူ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ႏွင့္ေရာေႏွာ၍ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းေသာစနစ္မ်ားကို သာဓကမ်ား 
အျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

(က)  အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူေဘာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ သတၱဳတြင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မူဝါဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာမူေဘာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၇) တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံ၏အမ်ိဳးသား 
နယ္နမိတ္အတြင္းရွိ ေျမႏွင့္ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ ပစၥည္းအားလံုး 
၏ ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကဲႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။94 မူရင္းပုိင္ဆုိင္မႈကို တုိင္း/ျပည္နယ္ 
မ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ခြဲေဝထားျခင္းမရွိပါ။ 
သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၅ မွစ၍ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္အခေကာက္ခံႏုိင္ခြင့္ အာဏာ 
ႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈအခ်ိဳ႕ကိုေတာ့  ခြဲေဝေပးထားၿပီး ၎အခြင့္အာဏာကို ၄၅/၂ဝ၁၅-ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ 
သည့္ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ဇူလိုင္တြင္ အတည္ျပဳသည္)။95 အထူးသျဖင့္ ဇယား (၂)  
(ဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ပါရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေဝျခင္း)ႏွင့္ ဇယား (၅) (အခြန္အခေကာက္ခံခြင့္ ခြဲေဝျခင္း)တုိ႔ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

သတၱဳတြင္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဇာယား (၂) ပုဒ္မ ၄ (ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲခြင့္ခြဲေဝျခင္း) တြင္ တုိင္း/ျပည္နယ္သည္ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ 
ဥပေဒႏွင့္အညီ (ဆ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ သတၱဳအေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္ 
လက္စားလုပ္ငန္း၊ (ဇ) သတၱဳတြင္းလုပ္သမားေဘးကင္းေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ 
တည္ေဆာက္ေရး၊ (စ်) ေက်ာက္မ်က္ရတနာအေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ငန္း၊ (ဋ) ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား၊ 
သဘာဝအပင္မ်ားႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ကို စီမံ 
ခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည္။ ဥပေဒ ၄၅/၂ဝ၁၅ အရ ဇယား (၂) ပုဒ္မ ၄ တြင္ အပိုဒ္ (စ) တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
သဘာဝသယံဇာတထုတ္လုပ္မႈအခ်ိဳးအစား (sic) ကို (မူရင္းျမန္မာဘာသာတြင္ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းမႈ မရွိပါ) ထပ္ 
ျဖည့္ထားသည္။  ဇယား (၅) တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား သတၱဳတြင္းမွရရွိမည့္ အခြန္အခမ်ားကို ေကာက္ 
ယူခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ားကို 
ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စည္းၾကပ္ရန္တုိ႔ကို ျပင္ဆင္ထားသည္။ 

93 ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ Cadaster ဟူသည့္စကားရပ္မရွိပါ။ (ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၄င္းကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ကြက္ေလ်ာက္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေျမပံုဆြဲျခင္း၊ သယံဇာတနယ္ေျမမ်ား ကန္႔သတ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးရည္ညႊန္အဓိပါယ္ေဖာ္သည္။ ျမန္မာ့ 
သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ ထိုအေတြ႕အေခၚကို ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ

94 ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ။
95 ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ၄၅/၂ဝ၁၅ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ) ။
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လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဤက့ဲသို႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားတုိးျမွင့္အပ္ႏွင္းထားမႈကို မည္မွ်အသံုးခ်ၿပီးသည္ကုိမူ ရွင္းလင္း 
စြာမသိရွိရပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို အပ္ႏွင္းေပး 
ရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဥပေဒမ်ား လုိအပ္သည္ မလုိအပ္သည္ကိုမူ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 
ထားေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ရန္) အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုိင္စင္မ်ား 
ထုတ္ေပးခြင့္အခ်ိဳ႕ကို ထည့္သြင္းထားသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သတၱဳသယံဇာတအတြက္ သီးသန္႔မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ ဤက႑၏ဦးစားေပးဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို 
အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ထားသည့္ မူေဘာင္မ်ားလည္း မရွိေသးပါ။ (အပုိင္း ၄၊ က႑အဆင့္ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ အၾကံ 
ျပဳခ်က္မ်ား)။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလႈိင္လတြင္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရန္ အဆိုျပဳခံထားရေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္။ (ႏုိင္ငံတကာ 
မူေဘာင္မ်ား - ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ MONREC သည္ EITI ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူလက္လွမ္းမီစြာရရွိႏိုင္ရန္ သတၱဳတြင္း cadaster ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳလိုင္စင္ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့သည္။96 ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဤက႑တြင္ 
Public-Private Partnerships (PPP) ကို ပိုမိုအားေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေၾကညာခ့ဲၿပီး သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမွလည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဘူမိေဗဒႏွင့္ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတမ်ားကို ရွာေဖြတုိင္းတာျခင္းႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ 
ရြက္ႏုိင္ရန္ အေရွ႕အာရွႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဘူမိသိပၸံအစီ အစဥ္မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဂ်ပန္ 
ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါ
သည္။97

ယခင္အစိုးရအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးတို႔ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ႀကိဳး 
ပမ္းခ့ဲၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိ 
ခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခ့ဲသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
(NLD) အစိုးရလက္ထက္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေပါင္းစည္းကာ သတၱဳတြင္း
က႑၏ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ညႊန္းၾကားထားပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ မူဝါဒမ်ားကို 
အစားထိုးမည့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမူဝါဒ မွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္လာမည္ 
ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရသည္ ၎တုိ႔၏စီပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို အျပည့္အစံု ေျပာဆိုထားျခင္း 
မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္အရ ထုတ္ျပန္ေသာ MIC ၏ 
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၃/၂ဝ၁၇ တြင္ အခြန္ဝင္ေငြအက်ိဳးအတြက္ ဦးစားေပးက႑မ်ားသတ္မွတ္ထားရာ 
သတၱဳတြင္းက႑ပါဝင္လာမႈ မရွိခ့ဲပါ။98 အစိုးရအသစ္အေနျဖင့္ ဤက႑ကို အားေပးလုပ္ကိုင္ေစရန္ သတိျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ သတၱဳလုိင္စင္သစ္မ်ားဆုိင္းင့ံထားခ့ဲသည္ကို ျမင္ေတြ႔ခ့ဲရၿပီး 
(ဇယား ၁ ကိုၾကည့္ရန္)၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားမွ လုိင္စင္အသစ္မ်ားထုတ္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ 
လုိင္စင္ေဟာင္းမ်ား သက္တမ္းတိုးေပးရန္ စိတ္ဆႏၵမရွိသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အလားတူသတိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ေနသည္ကုိ သိရွိႏုိင္သည္။ 

96 ျမန္မာႏုိင္ငံဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ရက္ (၁ဝဝ) အစီအစဥ္မ်ား။ Berwin Leighton Paisner။ ေမ ၂ဝ၁၆
97 Ibid
98 ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ - ၁၃/၂ဝ၁၇ ၊ ဦးစားေပးထားသည့္ က႑မ်ားအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားမႈ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္။
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သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတၱဳတြင္းက႑ကို MONREC ရွိ ဦးစီးဌာန (၂) ခုႏွင့္သတ္မွတ္ထားေသာသတၱဳအမ်ိဳးအစား အလိုက္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း (၄) ခုတို႔က ႀကီးၾကပ္၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံ သတင္းပုိ႔လုပ္ေဆာင္ရသည္။ (ဇယားကြက္ ၅ ကုိ ၾကည့္ရန္)။

SWIA အေနျဖင့္ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ေစ်းကြက္ရွားေဖြေရးကို္ ႀကီးၾကပ္သည့္ အဓိကသက္ဆုိင္ေသာ 
အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း (ME-2) ကို အဓိကထား ေလ့လာထားသည္။ ME-2 သည္ အမ်ားအားျဖင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ ႐ံုးမ်ားထားရွိၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ျပည္နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ 
သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝေသာ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္  မိမိတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ားအတြက္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ ႐ံုးမ်ားထားရိွထားပါသည္။ ထံုးေက်ာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ၎မွာ တတိယသတၱဳထုတ္ကုန္ အမ်ိဳး 
အစားအျဖစ္ SWIA တြင္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ေလ့လာခ့ဲၿပီး ထံုးေက်ာက္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ စက္မႈကုန္ 
ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ျဒပ္ေပါင္းကို ကိုင္တြယ္ေသာ အမွတ္ (၃) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက စီမံခ့ဲသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ 
အမွတ္ (၃) သတၱဳတြင္းမွ စီမံခန္႔ခြဲခ့ဲေသာ ဓာတ္သတၱဳထုတ္ကုန္မ်ားကို အျခားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေအာက္တြင္ 
ထည့္သြင္းခ့ဲၿပီး ထုံးေက်ာက္သည္ ယခုအခါတြင္ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း (ME-1) ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိခ့ဲ 
ပါသည္။ 

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ ခဲ၊ ခေနာက္စိမ္း၊ သြပ္ႏွင့္အျခားသတၱဳ႐ုိင္းမ်ားကို တူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္ 
လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဖာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း (ME-1) ေအာက္တြင္ 
တာဝန္ေပးအပ္ႏွင္းခ့ဲသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ မည့္သည့္ သတၱဳ 
ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္း တစ္ခုစီ၏ေအာက္တြင္ ရွိသည္ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ 

 ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန (DGSE) သည္ သတၱဳတြင္းဖြ႔ံၿဖိဳးလာေရးအတြက္ 
အဆင့္မ်ားျဖစ္ေသာ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းအဆင့္မ်ားအတြက္ လုိင္စင္မ်ားထုတ္ 
ေပးၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႐ံုး (၃) ခု ထားရွိပါသည္။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ 
သာ ျပဳလုပ္ပါ သည္။99

 သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန (DoM) သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးပါသည္။ ထိုဌာနအေနျဖင့္ 
ဤက႑၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမင့္မားလာေရးႏွင့္ သတၱဳတြင္းေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းမႈရွိေစရန္ စည္းကမ္းမ်ားကို 
ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ သတၱဳတြင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာေစျခင္းတုိ႔ကိုလည္း 
လုပ္ေဆာင္ရပါ သည္။100 ၎တြင္ ဌာနခြဲ (၅) ခုရွိပါသည္။ 

 စစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ
 ဓာတ္သတၱဳထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနခြဲ
 ဆား လုပ္ငန္းဌာနခြဲ
 စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန
 ဓာတ္သတၱဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ (လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးၿပီး ဓာတ္သတၱဳအခြန္မ်ား ေကာက္ေပးရသည္။)

 ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း (၄) ခုအနက္မွ တစ္ခုစီသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတၱဳထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ေရး 
ႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတုိ႔ကို တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရသည္။ ၎တုိ႔သည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ႀကီးၾကပ္ေရးကို 
လည္း လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ဥပမာ - ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (MGE) သည္ 
ဥပေဒလုိက္နာေရး၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေရးႏွင့္ လုိင္စင္ခ်ထားေပးေရးတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲရပါသည္။101

99 International Growth Centre, Natural Resources and Subnational Governments in Myanmar,2014
100 MEITI ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမ EITI အစီရင္ခံစာ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ။
101 NRGI - ေရႊရည္စိမ္ ဂိတ္ေစာင့္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ။
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SWIA အေနျဖင့္ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွားေဖြေရးကို္ ႀကီးၾကပ္သည့္ အဓိကသက္ဆုိင္ေသာ 
အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းကို အဓိကထား ေလ့လာထားသည္။ အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းသည္ အမ်ားအား 
ျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ ႐ံုးမ်ားထားရွိၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
ေတြ႔ရသည္။ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝေသာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ား 
အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ ႐ံုးမ်ားထားရွိထားပါသည္။102 ထံုးေက်ာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ၎မွာ တတိယသတၱဳ 
ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစားအျဖစ္ SWIA တြင္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ေလ့လာခ့ဲၿပီး ထံုးေက်ာက္ကို ၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္အထိ စက္မႈကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ျဒပ္ေပါင္းကို ကုိင္တြယ္ေသာ အမွတ္ (၃) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက စီမံခ့ဲ 
သည္။103  ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ အမွတ္ (၃) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ စီမံခန္႔ခြဲခ့ဲေသာ ဓာတ္သတၱဳထုတ္ကုန္မ်ားကို အျခား
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေအာက္တြင္ထည့္သြင္းခ့ဲၿပီး ထုံးေက်ာက္သည္ ယခုအခါတြင္ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 
(ME-1) ေအာက္သို႔ေရာက္ရွိခ့ဲပါသည္။104 ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ ခဲ၊ ခေနာက္စိမ္း၊ သြပ္ႏွင့္အျခား 
သတၱဳ႐ုိင္းမ်ားကို တူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဖာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္း (ME-1) ေအာက္တြင္ တာဝန္ေပးအပ္ႏွင္းခ့ဲသည္။105 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့ 
သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ မည့္သည့္သတၱဳထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္း တစ္ခုစီ၏ေအာက္တြင္ ရွိသည္ကုိ 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။106

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၅။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) ႏွင့္ ၎တုိ႔၏တာဝန္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
(SOE) 

အပ္ႏွင္းထားသည့္ တာဝန္မ်ား

အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္း ( ME-1) 

ခေနာက္စိမ္း၊ ခဲ၊ သြပ္၊ ေငြ၊ သံ၊ နီကယ္ႏွင့္ေၾကးနီ သတၱဳ႐ုိင္းမ်ားတူးေဖာ္ျခင္း၊ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္တာဝန္ရွိသည္။ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းမွစ၍ အမွတ္ (၃)ႏွင့္ အမွတ္ (၁)ေပါင္းစည္းလုိက္ေသာ 
ေၾကာင့္ ယခုအခါ အမွတ္(၁)သည္ ထံုးေက်ာက္ ထုတ္ကုန္အတြက္လည္း တာဝန္ 
ရွိသည္။

အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္း (ME-2) 

ေရႊ၊ ပလက္တီနမ္၊ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ မိုလစ္ဒီနမ္၊ ႏိုင္အိုဘီယမ္ (Niobium)၊ 
ကိုလံဘီယံ (columbium) ၊ အေလးစီးတြင္းထြက္ (Heavy Mineral) မ်ားႏွင့္ ေရႊ 
သတၱဳ ႐ုိင္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္  ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
တာဝန္ရွိသည္။ 

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
ေရာင္းဝယ္ေရး (MGE) 

အဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး၊ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ 
ေရးမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး လုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္အတြက္လည္း တာဝန္ရွိသည္။ 

ျမန္မာ့ပုလဲ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ 
ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း 
(MPE) 

ကမာေကာင္မ်ား သားေဖာက္ေမြးျမဴးေရးႏွင့္ ပုလဲထုတ္လုပ္ေရး။ 

102 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
103 Adam Smith International၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒစိုးမုိးေရးဆန္းစစ္ျခင္း။ ၂ဝ၁၅ 

ခုႏွစ္ ေမလ၊ စာမ်က္ႏွာ - ၁၉။
104 MCRB ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။ ရန္ကုန္ SWIA အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ။
105 Adam Smith International၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အဖြဲ႔အစည္း ဆုိင္ရာႏွင့္စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒစိုးမုိးေရး ဆန္းစစ္ျခင္း။ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ၊ စာမ်က္ႏွာ - ၁၉။
106 Valentis Resources ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒ ဘာသာျပန္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္။
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၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ သက္ဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ဦးတည္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ၎တြင္ စမ္းသပ္ 
တုိင္းတာျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပုလဲ၊ သတၱဳမ်ားႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳမ်ားတင္ပို႔ 
ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။107 ပုဂၢလိကလုပ္ကုိင္လိုသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွလည္း အစိုးရႏွင့္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ 
ၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရန္ သေဘာတူစာ 
ခ်ဳပ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္။ ဤက့ဲသို႔ေသာ္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား 
ကို ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝသည့္ စနစ္ကုိအေျခခံၿပီး လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ပုဂၢလိကလုပ္ကုိင္လိုသူမ်ားသည္ က်သင့္ 
သည့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြကို တာဝန္ယူရၿပီးထုတ္လုပ္မႈကို သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ 
ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္ (PSC) ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း ေပးသြင္းရသည္။108 ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ 
ခြဲေဝျခင္းႏွင့္ အခြန္အခမ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳအခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ရာတြင္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေပၚမူတည္၍ ကြဲျပား 
ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမွျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမွျဖစ္ေစ  ဓာတ္သတၱဳကိုလုပ္ကုိင္လ်င္ ပံုမွန္ခြဲေဝသည့္ 
အခ်ိဳးမွာ ၇ဝ/၃ဝ၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမွ (၇ဝ)ႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း (SOE) မွ (၃ဝ) အသီးသီးခြဲ ေဝၾကသည္။109 
အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခုအခါ သတၱဳတြင္းအားလံုးကို ပုဂၢလိက သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက 
ဖက္စပ္ပူးေပါင္းလည္ပတ္ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SOE) အေနျဖင့္ သီးသန္႔လည္ပတ္ျခင္းမရွိပါ။110

ျမန္မာႏုိင္ငံဓာတ္သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ Cadaster စနစ္ဆုိင္ရာဒီဇုိင္းအတြက္ အႀကိဳဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံ
စာတြင1္11 သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ရွိအဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ စုဖြဲ႔မႈမွာ 
အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး ေဘးကင္း၍ ေရရွည္အက်ိဳးရွိေစမည့္ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကီးၾကပ္မႈ 
အားနည္းျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနကို ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈရွိေစပါသည္။ 
ဓာတ္သတၱဳဆုိင္ရာ လုိင္စင္မ်ားခ်ထားေပးရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ပုိင္ခြင့္လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ 
မရွိေသးပါ။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ကုိင္ခြင့္ထုတ္ေပးရန္ မိမိကုိယ္က်ိဳးႏွင့္ ဝိေရာဓိျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး ရည္ 
ရြယ္ခ်က္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ဘက္လုိက္မႈမရွိပဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတုိ႔ကို ထိခုိက္ေစပါသည္။ ယခု 
သံုးသပ္ခ်က္သည္ သတၱဳက႑တစ္ခုလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ္လည္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑ကို အထူးသျဖင့္ 
ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ MGE ၏ စီးပြားေရးဝိေရာဓိႏွင့္တာဝန္မ်ားသည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္စည္းမ်ဥ္းႀကီးၾကပ္ 
ေရးတာဝန္မ်ားႏွင့္ ေရာယွက္ေနပါသည္။ 

ဤျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ Cadaster အထူးကြ်မ္းက်င္သူ၏ အႀကိဳဆန္းစစ္မႈအၾကံေပးခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိ 
MONREC ဖြဲ႔စည္းမႈကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေလ်ာက္လႊာမ်ားလက္ခံျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ တရားဝင္မႈရွိမရွိ အတည္ 
ျပဳျခင္း၊ ထပ္ေနေသာလုပ္ကြက္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္ ဆန္းစစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ 
ေပးေသာအာဏာပုိင္အဖြဲ႕သို႔အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း (သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ လႊဲေျပာင္း 
ျခင္း၊ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ သက္တမ္းကုန္ျခင္း) စသည့္တာဝန္မ်ားကိုသာ လုပ္ကုိင္မည့္ Mineral Rights Cadaster 
အမည္ျဖင့္ ဌာနအသစ္တစ္ခုဖန္တီးရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ လုိင္စင္ထုတ္ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ျဖစ္သည့္ ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ 
ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းတုိ႔၏ ပါဝင္မႈကို ဖယ္ရွားၿပီး အဖြဲ႕ အသစ္ျဖစ္သည့္ Mineral Rights Cadaster ဌာန 
သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။ ဓာတ္သတၱဳခြင့္ျပဳမိန္႔တစ္ခုစီ အတြက္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ တူး 

107 ၁၉၈၉ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒ ၊ အခန္း (၂) အပိုဒ္ ၁ (၄)ႏွင့္ (၈)။
108 MEITI ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမ EITI အစီရင္ခံစာ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ။
109 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ MCRB ကိုးကားေလ့လာခ်က္မ်ားမွ သတၱဳက႑တြင္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခဲြေဝသည့္စာခ်ဳပ္မ်ား၊၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 

ၾသဂုတ္လ။
110 MCRB ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
111 စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္းၾကီးဌာန သို႔အပ္ႏွင္းခဲ့ေသာ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိင္ဝင္ဘာလ ၊ Enrique Ortega  စာခ်ဳပ္အမွတ္ - MEITI –CS 003/2017၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 

ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲသည့ ္အစီရင္ခံစာ။ MCRB file တြင္ မိတၱဴသိမ္းထားသည္။
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ေဖာ္ျခင္းခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားအပါအဝင္ ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအား တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္သည့္ Mineral Rights 
Cadaster ဌာန ေအာက္တြင္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

တုိင္းနွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑

အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားတူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳမႈ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁ဝ) အရ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား တူး 
ေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားထုတ္ေပးျခင္းကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားသို႔ အာဏာအပ္ႏွင္းလႊဲအပ္ 
ထားပါသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ 
အဆင့္ လုပ္ကြက္စိစစ္ေရးႏွင့္ခြင့္ျပဳမိန္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕ကို မိတ္ဆက္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၎အဖြဲ႔မ်ားသည္ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုစီစစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရၿပီးလ်င္ ဓာတ္ 
သတၱဳရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္းမ်ား၊ အေသးစား သို႔မဟုတ္ လက္လုပ္ 
လက္စားထုတ္လုပ္မႈ၊ ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသ 
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤက့ဲသို႔အဖြဲ႕အား ဖြ႔ဲစည္းၿပီးစီးျခင္း ရွိမရွိကုိေတာ့ 
ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင္ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန (DGSE)/ သတၱဳတြင္းဦးစီဌာနတုိ႔အေနျဖင့္ 
နယ္႐ံုးခြဲမ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေရွ႕/ေျမာက္)တုိ႔အပါအဝင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ 
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ ထိုရံုးမ်ားသည္ တုိင္း/ျပည္နယ္ 
လုပ္ကြက္စီစစ္ခ်ထားေပးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္းမႈအတြက္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။112

လက္ရွိလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ အေသးစားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုိင္စင္ကို MONREC ၏ သတၱဳ 
တြင္းဦးစီးဌာမွ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတုိ႔ေလွ်ာက္လိုေသာ လုပ္ကြက္ရွိသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္ 
နယ္အစိုးရမ်ားသို႔လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ေလ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ဒုတိယနည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ 
မထုတ္ေပးမီ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနသည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ အစိုးရမ်ား၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္၊ 
သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊  ေျမစားရင္းဦးစီးဌာန၊သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ေက်းရြာအုပ္   
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏုိင္သည့္  ေက်းရြာေနသူမ်ားမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားရယူရန္ လုိအပ္ပါ 
သည္။113 MCRB မွ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ အခ်ိဳ႕ေသာတုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္မွ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူအား ေဒသခံျပည္သူမ်ားသေဘာတူညီသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရယူခုိင္းသည္ကို 
ေတြ႕ရိွရသည္။ အမ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္ 
သက္ဆုိင္ရာ ေက်းရြာေနသူ(၁ဝ)ဦး၏ လက္မွတ္ကုိရယူျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား 
တြင္ လက္မွတ္ရရွိရန္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏ CSR  ေငြစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ 

အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားတူးေဖာ္ေရး ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြ 
အေနျဖင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္စိစစ္ျခင္းႏွင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ထားေပးေရအဖြဲ႕မွာ လုပ္ကြက္ခြင့္မျပဳမီ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည့္စံုသည့္အတြက္ တုိင္း/ျပည္နယ္ 
အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွထုတ္ေပးထားေသာ update ျဖစ္သည့္ လုပ္ကြက္ခြင့္ျပဳမိန္႔စားရင္းမ်ား မရွိပါ။ 
(ဥပမာ - ျပည္စုံေသာ Cadaster)။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ေနာင္တြင္ အႀကီးစားႏွင့္ အေသးစား/လက္လုပ္ 
လက္စား ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအၾကား လုပ္ကြက္ထပ္သည့္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပဋိပကၡျဖစ္လာႏုိင္သည္။ 

112 MCRB သုိ႔ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမွ ဆက္သြယ္လာျခင္း၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ။
113 Ibid
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အႀကီးစားႏွင့္အလတ္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ 
အခန္းက႑

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသည္ အႀကီးစား/အလတ္စားသတၱဳ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
ေနျပည္ေတာ္၏ ရည္ညႊန္းခ်က္မရိွပဲ ခြင့္ျပဳေပးရန္ တရားဝင္ အခြင့္အာဏာမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္
နယ္အစိုးရမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ သက္ဆုိင္သည့္ ေဒသခံပတ္သ
က္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအားလံုးသည္ အေရးႀကီးၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေန 
သူမ်ားပါဝင္ရန္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ိဳးတြင္ အသစ္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနမႈမွာ အေစာဆံုးအဆင့္မ်ားျဖစ္သည့္ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးအဆင့္
မ်ားတြင္ပင္လွ်င္ သတၱဳကုမၸဏီမ်ားသည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္စာကို 
ေတာင္းခံရယူၾကရသည္။ ဤက့ဲသို႔လုပ္ေဆာင္သည့္အဆင့္မ်ားကို သတၱဳတြင္းဥပေဒ၌ေသာ္လည္းေကာင္း သတၱဳ 
တြင္းနည္းဥပေဒ မူၾကမ္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ မည္သည့္ေနရာမွ ညႊန္ၾကားထား 
သည္ကိုမူ ရွင္းလင္းစြာမသိရွိရပါ။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအေနျဖင့္လည္း ခြင့္ျပဳစာကုိမထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိပိတ္ပင္ရန္ တရားဝင္အာဏာရွိသလား၊ မရွိဘူးဆုိသည္မွာလည္း ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။114 သေဘာမွတ္ခ်က္ရ 
ယူရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိရပါ။ ေဒသတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္အတူတူ 
ခ်င္းမွာေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကြာျခားမႈၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႀကီးၾကပ္မႈ မရွင္း 
လင္းျခင္းသည္ အကတိလိုက္စားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဓိကစိုးရိမ္ရမည့္အခ်က္မ်ား 
ျဖစ္လာသည္။ 

ပံု (၁) တြင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခုမွ တစ္ေပါင္းတည္းလုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အဆင့္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။ (ရွာေဖြျခင္းမွ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းအထိ)။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယခုအဆင့္တြင္ စမ္းသပ္တုိင္းတာေရး
လုပ္ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားအတြက္ ရွာေဖြေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဧရိယာက်ယ္သည့္ေနရာ 
တြင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔လုိအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအဆင့္အတြက္ ကုမၸဏီမွလုိက္နာရမည့္ ရႈပ္ေထြး 
ေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိေရးအဆင့္မ်ားမွာ ေျမရွင္မ်ားထံမွခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း/ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ 
အတြက္ ေျမအမ်ိဳးမ်ိဳးအသံုးခ်ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ဌာနမ်ားမွ လုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
(အပုိင္း ၅.၃ - ေျမယာကို ၾကည့္ပါ)။ 

ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလ်ာက္ထားရာတြင္ အဆင့္တခုစီအတြက္(တုိင္း/ျပည္နယ္၊ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်းရြာ) လုိအပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ 
ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ တာဝန္ခံအရာရွိမ်ား အေလးထားသည့္ကိစၥေပၚမူတည္၍ သင့္သလုိေဆာင္ရြက္သည္ 
ကိုေတြ႕ရသည္။ ေလွ်ာက္ထားမႈအားလံုးသည္ ယခုသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အတြက္ လုိအပ္သည္ထက္ပိုေပး 
ေဆာင္ေနရသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ခုတြင္ ‘ထုတ္လုပ္မႈအေပၚအခြန္’ ကို မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 
တြင္မွ ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း စာျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ရံုးကိုေပးေဆာင္ေစပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္၊ ေက်းရြာအလိုက္ သစ္ပင္မ်ား၏လံုးပတ္ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အေရ 
အတြက္မ်ားကို ေကာက္ယူခုိင္းေစပါသည္။115 ထုိကဲ့သုိ႔ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအတြက္မူ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုမၸဏီ 
လူအတြက္ေကာ၊ အစုိးရအတြက္ေကာ ကုန္က်စရိတ္ရမ်ားခံရသည့္အျပင္ လုိက္လံေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ေတာင္းဆုိမႈ
အတြက္ ‘လက္ဖက္ရည္ဖိုး’ မ်ားလည္း ေပးရပါသည္။

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၏ ရွာေဖြေရးႏွင့္စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးအဆင့္မ်ားတြင္ ႀကီးမားသည့္ ဧရိယာကိုေလ်ာ့ခ်ၿပီး 
၎ထက္ေသးငယ္သည့္ ပစ္မွတ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ေနရာမ်ားဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္း 

114 သဘာဝသယံဇာတ ဖယ္ဒရယ္စနစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရန္။ NRGI ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထုတ္ လူမ်ိဳးစုမ်ား
အတြက္ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တစ္ခု ေအာက္တြင္ မည္သို႔စီစဥ္မည္ကို သံုးသပ္ခ်က္။

115 MCRB SWIA အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေတြ႕ဆံုးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
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မ်ားပါဝင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုအဆင့္တစ္ခုစီအတြက္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အခ်ိဳးက်ျဖစ္ရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။ ရွာေဖြေရးလုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ 
သတၱဳတြင္းတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ဝ.ဝဝ၁ သို႔မဟုတ္ ၎ထက္နည္းေသာ အလားအလာမ်ားသာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ယခုအဆင့္တြင္ က်ယ္ဝန္းေသာဧရိယာႀကီးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းသည္ လုပ္ေဆာင္ 
မည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အခ်ိဳးမက်ပါ။ ေလ့လာသည့္ေနရာသည္ က်ဥ္းသြားၿပီး သယံဇာတသုိက္တည္ေနရာကို ပိုမိုသိရွိခ်ိန္၊ 
ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာခ်ိန္တြင္ ယခုက့ဲသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ပိုမို 
သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕ အထူးသျဖင့္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ 
ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဤက႑ကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာၾကၿပီး အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားသည္ အတိတ္မွဆိုးရြားေသာထိခုိက္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကို ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လႈိင္လတြင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ပတ္ဝန္းက်င္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိပဲ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားရွိေသာ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္း 
(၂) ခုကုိ ရပ္ဆုိင္းခ့ဲသည္။116 တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ သတၱဳတြင္းမ်ား၏ ပတ္ဝန္း 
က်င္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိလ်င္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ားကို သက္တမ္းတုိးျခင္း သို႔မဟုတ္ လုိင္စင္အသစ္ 
ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ပ့ံပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္မဟုတ္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။117 တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 
သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနဦးေဆာင္သည့္ သတၱဳတြင္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထား 
ၿပီးျဖစ္သည္။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒမရွိေသးပါ။ 
၎မူဝါဒကို က်င့္သံုးမည္ဆုိလ်င္ တုိင္း/ျပည္နယ္ရွိေဒသခံမ်ားမွ သတၱဳတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလက္ခံျခင္းႏွင့္ 
မက္လံုး သို႔မဟုတ္ တုိင္း/ျပည္နယ္အေနျဖင့္ no-go ဧရိယာမ်ား ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ တြင္းထြက္သယံဇာတ 
မဟာဗ်ဴဟာအား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

116 ျမန္မာတုိင္း(မ္) အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းရွိ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္း (၂) ခုရပ္ဆုိင္းျခင္း။၂ဝ၁၆၊ ဇြန္လႈိင္လ ၂၁။
117 ျမန္မာတုိင္း(မ္) ၊ တနသၤာရီတုိင္းတြင္ သတၱဳတြင္း ႀကီးၾကပ္မႈကုိ ပိုမိုၾကပ္မတ္။ ၂ဝ၁၆၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇။
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3: LEGAL AND POLICY FRAMEWORK 
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ပံု - ၁။ ကုမၸဏီမ်ား၏ တစ္ေပါင္းတည္းလုိင္စင္ေလ်ာက္ထားျခင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ား
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ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ျခင္း

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန႐ံုးခြဲမ်ားအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ MONREC လက္ 
ေအာက္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန ႐ံုးခြဲမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း
သိမ္းေရးဦးစီးဌာန ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ စစ္ေဆးျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား နယ္အဆင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ 
ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ အစုိးရလုပ္ငန္းေဆာင္တာအမ်ားစုကို ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တုိင္း/ျပည္နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ လုပ္ကုိင္ပါသည္။ 
အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွအရာရွိမ်ားသည္ နယ္သစ္ေတာဌာန၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသာမန္အားျဖင့္ ေက်းရြာ 
ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾက 
သည္။ ႏုိင္ငံပုိင္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း (SOE) ႐ုံးခြဲမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ၎တို႔သည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒႀကီးၾကပ္မႈႏွစ္ခုလံုး လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။118 မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းက ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးထားသည္ကို မၾကည့္ 
ဘဲ လက္ရွိတြင္ တရားဝင္ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားသည္ ဗဟုိအဖြဲ႕မ်ားသို႔ ေပးေဆာင္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အစိုးရတာဝန္ခံမ်ားသည္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတၱဳႏွင့္ ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ဝင္ေငြမရေသာ္လည္း ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္၏အခန္းက႑

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ ႏွစ္ခုစလံုးရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတြင္ အာ႐ံုစိုက္မႈ 
ပိုမ်ားလာပါသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္က ယခင္အစိုးရမွ ဖြဲ႕စည္းထားခ့ဲသည့္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ 
သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီအစား သတၱဳသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီအျဖစ္ အစားထိုးဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ ထိုေကာ္မတီအေနျဖင့္ တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းကန္႔သတ္ရန္ ဆိုသည့္အခ်က္သည္ ၎တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု 
ေၾကညာခ့ဲသည္။119 ေအာက္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိ
မ္းေရးဆိုင္ရာ  ေကာ္မတီတစ္ရပ္ရွိပါသည္။ 

(ခ) ျမန္မာႏုိင္ငံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား 

ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ (၂ဝ၁၅)၊ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ (၂ဝ၁၈)ႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝ စာခ်ဳပ္မ်ား။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သတၱဳတြင္းႏွင့္သယံဇာ 
တအခန္းက႑ ကိုအဓိက အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေနေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒျဖစ္သည္။120 ၎တြင္ သတၱဳတြင္းလုိင္စင္ ထုတ္ေပး 
ျခင္းမူေဘာင္၊ MONREC မွ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ သက္ဆုိင္ရာအခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ား၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ဓာတ္သတၱဳအခြန္ႏႈန္းထားမ်ား 
အပါအဝင္ သတၱဳတြင္းစစ္ေဆးျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္အညီ လုိက္နာမႈမရွိလ်င္ အျပစ္ဒဏ္ 
ခ်မွတ္ျခင္းစသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ ယခု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ 
(၃) ႏွစ္တာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ခ့ဲရၿပီး သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစီးပြားေရးကို အေလးေပးေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ 
ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ထည့္သြင္းထားေသာ္ 

118 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
119 ျမန္မာတုိင္း(မ္) - အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ သယံဇာတထုတ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပစ္မွတ္ထားသည္။ ၂ဝ၁၆၊  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂။
120 သတၱဳတြင္းဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာ ဥပေဒ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၇၂/၂ဝ၁၅၊ ၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၄။
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လည္း ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဥပေဒ၏  ဖြဲ႕စည္းတည္ေဖာက္ပံု၊ နယ္ပယ္(scope)၊ ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားအပါအဝင္ အားနည္း 
ခ်က္အမ်ားအျပား ျပန္လည္ထည့္သြင္းထားသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အပါ 
အဝင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးအမ်ိဳးမွ ၎ကုိ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။121  ၎၏ အျခား 
အားနည္းခ်က္မွာ ထိေရာက္သည့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ Mineral Cadas-
ter ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဥပေဒထြက္ၿပီးေနာက္ ရက္ (၉ဝ) အတြင္း နည္းဥပေဒ  ထြက္ရွိရမည္ဟုပါရွိသည္။ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး နည္းဥပေဒ 
မ်ားကိုမူ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ SWIA ကို ထုတ္ေဝခ်ိန္တြင္ 
၎နည္းဥပေဒအား ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ရွိေနခ့ဲသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ 
သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒမ်ားကသာ တရားဝင္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။122 ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းက႑၏ ေငြေၾကး၊ လူမႈေရးႏွ
င့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဤလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ CSO မ်ားက နည္းဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲေသာ္လည္း ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒအတည္ျပဳရာတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေတြ႕
ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုိအပ္ခ့ဲပါသည္။ 123 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၎၏ နည္းပညာအၾကံေပး၏ 
အားေပးမႈျဖင့္ ကနဦးအမ်ားျပည္သူမ်ား ၏အၾကံျပဳခ်က္ကို ေတာင္းခံခ့ဲရာ  MCRB ၏ တင္ျပခ်က္ကို ရရွိခ့ဲသည္။124 
သို႔ေသာ္ မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိပဲ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စာမ်က္ႏွာ (၁ဝဝ) 
ပါေသာ နည္းဥပေဒကို အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ အဆိုျပဳထား 
ေသာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ (လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူး ေဖာ္ျခင္းကို 
အခန္း (၂) တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ပါဝင္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒသည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို 
အျခားဓာတ္သတၱဳမ်ားဥပေဒမွ ခြဲထုတ္ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ သီးသန္႔ထြက္ေပၚလာေစပါ 
သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ (လက္ရွိတြင္ ဆက္လက္ ျပင္ဆင္ေနသည္) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ စိန္ႏွင့္ အျခားတန္ဖိုးရွိေသာ အေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
ေသာ ဥပေဒမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒတြင္ ေက်ာက္မ်က္က႑အတြက္ သီးသန္႔ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒျဖင့္ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီး နည္းဥပေဒမ်ားမွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ မူၾကမ္း 
အဆင့္သာရွိေနေသးၿပီး လႊတ္ေတာ္မွဆန္းစစ္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိပါသည္။ ထိုဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒကို 
ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းက သီးသန္႔ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ အျခားစီရင္ပုိင္ခြင့္မ်ားတြင္ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာကို အေျခားဓာတ္သတၱဳမ်ားမွ သီးသန္႔စီမံခန္႔ခြဲမႈ မေတြ႕ရသေလာက္ရွိသည္။ ယခုက႑ 
တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကို သီးသန္႔စီမံခန္႔ခြဲေသာေၾကာင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပႆနာမ်ားကို ေမးခြန္ထုတ္ေနၾက 
ပါသည္။125

121 ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ Stephenson Harwood၊ ၂ဝ၁၆၊ မတ္လ ၁၄ ရက္။
122 ျမန္မာသတၱဳတြင္းဥပေဒ၊ ၁၉၉၄။
123 MCRB ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
124 MCRB ၏ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နည္းဥပေဒမူၾကမ္းတင္ျပခ်က္၊ ၂ဝ၁၆၊ မတ္လ ၇ ရက္။
125 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုိအပ္ပါသလား။ Paul Shortell, NRGI - ျမန္မာတိုင္း(မ္) ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑ကို 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း - ကမၻာ့အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ား - NRGI - ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ႏွင့္ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာက႑ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း -  ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မ်ား - NRGI  ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ။
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 ျပင္ဆင္ထားၿပီးေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒသည္ တန္းဖိုးရွိေသာ သယံဇာတ၊ အေလးစီးတြင္းထြက္ (Heavy Min-
eral) အပါအဝင္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္အျခားသယံဇာတသတၱဳအားလံုးအတြက္ တရားဝင္စည္းမ်ဥ္းမူ 
ေဘာင္မ်ားကိုခ် မွတ္ေပးပါသည္။ 

 ပုလဲကို ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း MONREC ၏ စီမံႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ 
တြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒက့ဲသို႔ ပုလဲကိုလည္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ 
ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္း ဥပေဒျဖင့္ သီးျခားစီမံခန္႔ခြဲပါသည္။126

လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ပုိင္ဆိုင္မႈ

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈကို ကန္႔သတ္ထားၿပီးအႀကီးစား
ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးပါသည္။ ၎သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ 
တြင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈကို တားျမစ္ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား 
ကသာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ - 

 ျပင္ဆင္ထားသည့္ ခြင့္ျပဳႏုိင္ေသာအမ်ိဳးအစားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ထားသည္။ 

 အလတ္စား ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ခြင့္ကို မိတ္ဆက္ထားသည္။ 

 ဥပေဒထဲတြင္ အႀကီးစား၊ အလတ္စား၊ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းအရြယ္အစားမ်ားကို 
ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိဘဲ - နည္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ခ်န္ထားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳထားေသာ ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒတြင္ ၁၉၉၆ နည္းဥပေဒပါ ရႈပ္ေထြးေသာ လုိင္စင္အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးေရး အစီအမံ 
မ်ားကို ျပန္လည္ထည့္ထားပါသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔အမ်ိဳးအစားမ်ား - အႀကီးစား၊ အလတ္စား၊ အေသးစား သို႔မဟုတ္ 
လက္လုပ္လက္စား။ ၎တို႔ကို ခြင့္ျပဳမိန္္႔သက္တမ္း၊ အရြယ္အစား၊ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ အမ်ိဳး 
အစား (ႏုိင္ငံျခား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ) အေပၚမူတည္ၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါ သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လ်င္ အခ်ိဳ႕ခြင့္ျပဳမိန္႔အရြယ္အစားကို ေလွ်ာ့ထားၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔သက္တမ္းကိုလည္း ေျပာင္းထားပါ 
သည္။  

 လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳအခြန္မ်ားေပးေဆာင္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ႏုိင္ငံသား 
(ျမန္မာ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုခြဲျခားထားၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ပိုမို 
လြယ္ကူေစရန္ စီမံထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ (အခန္း ၃)။ (၂ဝ၁၆ ခုနွစ္ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာ 
ခ်က္မ်ားအရ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္ (PSC) စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ေဒသခံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား 
အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚေပးသြင္းရမည္မ်ားကို အရည္အေသြးသန္႔စင္မႈနည္းေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ားေပးသြင္း 
ျခင္းျဖင့္ ျပည့္မီေစၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ထုိက့ဲသို႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိပါ။ )

 ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္အလတ္စားႏွင့္အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ပထဝီ 
အေနအထား၊ ေလ့လာခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သတၱဳသုိက္အရည္အေသြးႏွင့္ ပမာဏအေပၚမူတည္၍ အႀကီး 
စားထုတ္လုပ္မႈသို႔ ကူးေျပာင္းလုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈအေျခအေနကို မိတ္ဆက္ထားပါသည္။ (အခန္း ၃ - အပုိဒ္ ၇(ဂ))။ 
ဓာတ္သတၱဳလုိင္စင္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ MONREC ၏ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈအေပၚမူတည္ 
ပါသည္။ 

 အႀကီးစားဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈခြင့္ျပဳမိန္႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ျပဳျပင္ထားပါသည္။ 

126 ျမန္မာ့ပုလဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၄။
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 အႀကီးစားလုပ္ငန္းလုိင္စင္သက္တမ္းကို အမ်ားဆံုး ၂၅ မွ ၅ဝ အထိ တိုးထားပါသည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏွင့္ 
အလားအလာေကာင္းေသာ ႏိုင္ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေထာက္ခံေျပာဆိုအၾကံျပဳထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 
သည္။127 ခြင့္ျပဳမိန္႔သက္တမ္းတုိးထားျခင္းသည္ လုပ္ကြက္ကို ေသခ်ာေစၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုတုိးလာ 
မည္ဟု အဆိုျပဳတင္ထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပိုမိုရွည္ၾကာေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္အခ်ိန္ ေပးထား 
ျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔သက္တမ္း 
မကုန္ဆံုးမီ ထုတ္လုပ္မႈကို အေစာတလ်င္လုပ္ကုိင္မႈမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းကဲ့သို႔ တရားဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတုိးျမႇင့္ထားသည္။  

ဇယား ၂ တြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အဆိုျပဳနည္းဥပေဒမ်ား အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ပုိင္း ေပးထားေသာ   
ဓာတ္သတၱဳလုိင္စင္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ SWIA အစီရင္ခံစာတြင္ လက္လုပ္လက္စား 
ႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုိင္စင္မ်ား မပါဝင္ပါ။ (သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားပါသည္)။ 

ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေပးပါသည္။ ဥပမာ - MONREC - အေသးစားထုတ္လုပ္ခြင့္ လုိင္စင္မွလြဲ၍ 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေပးသည္။ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၇ (က) အရ၊ ထို 
အေသးစားလုိင္စင္မ်ားကို တုိင္း/ျပည္နယ္ လုပ္ကြက္စီစစ္ေရးႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕မွ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ 
အစီရင္ခံစာတင္ျပၿပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရယူ၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ (ဤက့ဲသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လုပ္ကြက္ 
ထပ္သည့္ျပႆနာကို ေရွာင္ရွားသည့္  နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ႏုိုင္သည္။) 

ဇယား ၂၊ ဓာတ္သတၱဳစမ္းသပ္တုိင္းတာရန္ႏွင့္ထုတ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အမ်ိဳးအစားမ်ား 

ခြင့္ျပဳမိန္႔
အမ်ိဳးအစား 

အမ်ားဆံုး အရြယ္အစား 
(နည္းဥပေဒ - ၁၂) 

လုိင္စင္သက္တမ္း (သက္တမ္းတိုး ျခင္းအပါအဝင္ 
ႏွစ္(year) မ်ား

အႀကီးစား ၁ မွ ၂၁ဝဝ စတုရန္း 
ကီလိုမီတာ 

ရွာေဖြျခင္း (နည္းဥပေဒ ၁ဝ + ၁၇ (ခ) ၁ +၁

စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း (နည္းဥပေဒ ၂၆ + ၃၂ (ခ) ၃ + ၁ + ၁

ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း (နည္းဥပေဒ ၃၈၊ ၄၄ က၊ခ) 
၁+၁+၁

ထုတ္လုပ္မႈ (နည္းဥပေဒ ၅၂ + ၅၈) ၁၅ မွ ၅ဝ ထိ၊ + ၅

အလတ္စား

 

၁ စတုရန္းကီလိုမီတာ 
အထိ 

ရွာေဖြျခင္း (နည္းဥပေဒ ၁ဝ + ၁၇ (ခ) ၁ +၁

စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း (နည္းဥပေဒ ၂၆ က၊ခ + ၃၂ ၊ ၃ + ၁ + ၁

ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း (နည္းဥပေဒ ၃၈၊ ၄၄ က၊ခ) 
၁+၁+၁

ထုတ္လုပ္မႈ (နည္းဥပေဒ ၆၈ + ၇၄) ၁ဝ မွ ၁၅ ထိ၊ +၂

အေသးစား 

127 MCRB ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆။
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စက္မႈတြင္း
ထြက္ကုန္ၾကမ္း 
ပစၥည္း သို႔မ 
ဟုတ္ ေက်ာက္ 
ျဖစ္လွ်င္

<ဝ.ဝ၈ စတုရန္းကီလို 
မိတာ (ဧက ၂ဝ) 

ရွာေဖြျခင္း (နည္းဥပေဒ ၁၁ + ၁၇ (ဂ) ၁ + ၁

စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း (နည္းဥပေဒ ၂၇ + ၃၂ (ဂ) ၁ + ၁ + ၁

ထုတ္လုပ္မႈ (နည္းဥပေဒ ၈၆ + ၉၂) ၅ မွ ၁ဝ ထိ၊ + ၂

ေရႊႏွင့္အဖိုးတန္ 
သတၱဳမွအပ 
အျခားသတၱဳျဖစ္ 
လွ်င္

<ဝ.ဝ၄ စတုရန္းကီလို 
မိတာ (၁ဝ ဧက)

ေရႊ <ဝ.ဝ၁၆ စတုရန္းကီလို 
မိတာ (၄ ဧက)

ရွာေဖြျခင္းအဆင့္အတြက္ ေကာင္းကင္မွေလ့လာျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ယခု ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒတြင္မူ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလ့ 
လာရန္ ထုိကဲ့သို႔ေလ့လာႏုိင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားသည္ဆုိသည့္အခ်က္ မပါဝင္ခဲ့ပါ။ (ယခင္မူၾကမ္းတြင္ ခြင့္ျပဳထား 
သည့္စမ္းသပ္တုိင္းတာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။)

ေလ်ာက္ထားမႈအားလံုးအတြက္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈအဆင့္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ လုိင္စင္အမ်ိဳးအစား 
အသီးသီး၏ (ဥပမာ - ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈ) 
အမ်ားဆံုးအရြယ္အစားမ်ားကို နည္းဥပေဒ ၁၂ တြင္ ဓာတ္တၱဳႏွင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔အမ်ိဳးအစား (အႀကီးစား၊ အလတ္စား 
သို႔မဟုတ္ အေသးစား) ကို မူတည္၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ လုပ္ကြက္အရြယ္အစား 
တစ္ခုတည္းျဖစ္ေနမႈကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈခြင့္ျပဳ မိန္႔ခ်ထားေသာအခါ 
အမ်ားဆံုး ၂၁ဝဝ စတုရန္းကီလိုမီတာ ျဖစ္သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎ဧရိယာသည္ Mauritius ကြ်န္းစု      
ႏုိင္ငံ၏ ဧရိယာထက္ႀကီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ လုိင္စင္ေလ်ာက္လႊာမ်ားကို MONREC မွစီစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းအပါအဝင္ လုိင္စင္ 
ထုတ္ေပးျခင္းအဆင့္မ်ားသည္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ နည္းဥပေဒ မည္သည္မွ လုိက္နာရမည္ကိုမူ ရွင္းလင္းျခင္း မရွိ ပါ။ 
(အခန္း ၄ ကို ၾကည့္ပါ)။ MONREC အေနျဖင့္ ပံုစံအခ်ိဳ႕ကိုအြန္လုိင္းေပၚတြင္ ရရွိႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း အားျဖင့္ 
ဓာတ္သတၱဳလုိင္စင္ေလ်ာက္သည့္အခါ မည္သည့္အခ်က္မ်ားလိုအပ္သည္ကို ပိုမိုသိရွိမည္ ျဖစ္သည္။128 သို႔ေသာ္ 
MONREC မွ ေလ်ာက္လႊာမ်ားကိုလက္ခံၿပီး မည္သို႔စစ္ေဆးသည္ကိုမူ ရွင္းျပထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ကို မေပးထားပါ။ 

MCRB ၏ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ လက္ေတြ႕တြင္ ဓာတ္သတၱဳလိုင္စင္မ်ားကုိ DGSE, ECD ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း(SOEs)မ်ားမွ ေပးေသာသေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ MONREC ၏ ေကာ္မတီက 
စီစစ္ခြင့္ျပဳေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤက့ဲသို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပါဝင္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔ 
မ်ား၏အခန္းက႑ကိုမူ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ရွင္း 
လင္းတင္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳတြင္း 
ဥပေဒကို ဆက္လက္ညႊန္းဆိုရလ်င္ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားလုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို 
သီအိုရီအရ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္သို႔ တာဝန္အပ္ႏွင္းေပးခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ 

128 NRGI - ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိင္စင္ေပးျခင္း၊ ၂ဝ၁၆ ဧျပီလ - စာ-၈
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပထမဆံုး EITI အစီရင္ခံစာသည္ MONREC အေနျဖင့္ လုိင္စင္ေလ်ာက္လႊာမ်ားကို စီစစ္ရာတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေျခခံအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ညႊန္းဆုိျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခခံအခ်က္ 
မ်ားကို မည္သို႔ ခ်ိန္တြယ္ထားသည္ကိုမူ ရွင္းလင္းစြာမသိရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအခ်က္မ်ားသည္ အစိုးရအေပၚ 
အျမင့္ဆံုး သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ရမည့္အေျခအေနသက္ေရာက္ေစၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ မေသခ်ာမႈမ်ား 
ျဖစ္ေစပါသည္။ လက္ရွိ႐ႈပ္ေထြးေသာလုိင္စင္ခ်ထားေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ဥပေဒႏွင့္EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အပုိင္း (၄) တြင္ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း တစ္ေပါင္းတည္းလုိင္စင္

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒ (ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အဆိုျပဳနည္းဥပေဒမ်ား) ၏ ျပႆနာတစ္ခုမွာ 
၁၉၉၄ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းဥပေဒက့ဲသုိ႔ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားကို ‘ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ခြင့္’ အာမခံခ်က္ မေပးထားပါ။ 
ဤသည္ကား တရားဥပေဒအရ အာမခံခ်က္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီတစ္ခုမွ မိမိတို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြျဖင့္ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္
တုိင္းတာျခင္းမွေတြ႕ရွိထားေသာ သယံဇာတကို ထုတ္လုပ္မႈမတုိင္မီ အျခားကုမၸဏီသို႔အပ္ႏွံျခင္း မျပဳလုပ္လိုပါ။ 
ယခုက့ဲသို႔ အာမခံခ်က္မရွိလ်င္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအနည္းငယ္သာ ဤေစ်းကြက္ထဲကို စြန္႔စားဝင္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ 
သည္။ 

ဤမေသခ်ာမႈကိုကုိင္တြယ္ရာတြင္ အလားအလာရွိေသာ အႀကီးစားသတၱဳတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားသည္ ရွာေဖြ 
ျခင္းအဆင့္မွစ၍ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းတစ္ခု၏ အနည္းဆံုးအဆင့္(၃) ဆင့္ပါဝင္သည့္ တစ္ေပါင္းတည္း လုိင္စင္ကို 
ရယူလိုၾကသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ ထိုလုိင္စင္ 
မ်ားသည္ အခ်ိန္ (၅) ႏွစ္သက္တမ္းရွိၿပီး (၉) ႏွစ္အထိ သက္တမ္းတုိးႏိုင္ရမည္။ ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒ၊ 
ပုဒ္မ ၉ (ဃ) အရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္ေပါင္းတည္းလုိင္စင္အခ်ိဳ႕ ကိုထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ တစ္ေပါင္းတည္းလုိင္စင္သည္ သက္ဆုိင္သည့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအတြက္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲပါ 
သည္။ ဤသို႔ထုတ္ေပးထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အဆင့္တစ္ခုစီအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို အဆင့္တုိင္းေသာ္လည္း 
ေကာင္း စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈကိုစစ္ေဆးၿပီးမွ ခြင့္ျပဳေပးရမည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး
ထိခိုက္မႈမ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဓာတ္သတၱဳဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္တင္ပို႔ေရာင္းဝယ္ျခင္းခြင့္ျပဳမိန္႔

ဓာတ္သတၱဳဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔အမ်ိဳးအစားအသစ္ကို (၂ဝ၁၅) ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာသတၱဳ တြင္း 
ဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၁ဝ တြင္ထည့္သြင္းမိတ္္ဆက္ထားၿပီး နည္းဥပေဒ အခန္း (၁ဝ) အရ အႀကီးစားဆင့္တက္ သန္႔စင္ခြင့္ျပဳ 
မိန္႔ကို တစ္ႀကိမ္လွ်င္ (၅) ႏွစ္သက္တမ္းတိုးခြင့္ႏွင့္အတူ ၁၅ ႏွစ္မွ ႏွစ္ ၅ဝ အထိ၊ အလတ္စားဆင့္တက္ ျပဳျပင္ျခင္းခြင့္ 
ျပဳမိန္႔ကို တစ္ႀကိမ္လွ်င္ (၂) ႏွစ္သက္တမ္းတုိးခြင့္ႏွင့္အတူ ၁ဝ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အထိ၊ အေသးစားအတြက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ 
(၂) ႏွစ္သက္တမ္းတိုးႏွင့္အတူ ၅ ႏွစ္မွ ၁ဝ ႏွစ္အထိေပးထားပါသည္။ မည္သည္က အႀကီးစား၊ အလတ္စားႏွင့္ 
အေသးစား ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ သတ္မွတ္မႈမွာ မရွင္းလင္းပါ။ နည္းဥပေဒ အခန္း (၁၁) တြင္ ဓာတ္သတၱဳေရာင္းဝယ္ျခင္း 
ခြင့္ျပဳမိန္႔အတြက္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ 

လက္လုပ္လက္စား/တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ကိုင္သူမ်ား

လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အဆိုျပဳ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ ၉၇ အရ 
သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ကြက္အရြယ္အစားမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။  ေရႊႏွင့္အျခားအဖိုးတန္သတၱဳျဖစ္
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လွ်င္ (၁) ဧက (ေရႊလုပ္ကြက္ျဖစ္ပါက အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ လုပ္ကြက္တစ္ကြက္)၊ အျခားသတၱဳမ်ားျဖစ္လွ်င္ (၃) 
ဧကႏွင့္ စက္မႈ တြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ျဖစ္လွ်င္ (၅) ဧက စသျဖင့္ သီးသီးသတ္မွတ္ေပးထား 
ပါသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို နည္းဥပေဒ၏ 
အျခားအပုိင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (အပုိင္း ၂ ကို ၾကည့္ပါ)။ သုိ႔ေသာ္ လက္ လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားကို 
စာမ်က္ႏွာ (၁ဝဝ) ပါ နည္းဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး လက္လုပ္လက္စားတူးေဖာ္သူမ်ားကို စည္းကမ္းျဖင့္ 
ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။  ၎ကို သီးသန္႔ နည္းဥပေဒတစ္ခုထုတ္ထားလွ်င္ 
ပိုမိုလက္ေတြ႔က်မည္ျဖစ္ၿပီး တိက်သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
လုပ္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စနစ္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲျခင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အခြန္မ်ားႏွင့္ဓာတ္သတၱဳ 
အခြန္မ်ား 

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခု၊ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ 
ေတာ္ပုိင္း သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုခု (SOE) ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝ၍ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း အက်ိဳးအျမတ္အေပၚခြဲေဝ၍ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ရမည္။ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္ 
(PSC) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိေသာ ဓာတ္သတၱဳအခြန္မ်ား ေကာက္ခံသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း 
ကမၻာေပၚရွိ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဤနည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳမႈ အလြန္ပင္နည္းပါသည္။ မည္သည့္အတြက္ 
ေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးေရးစနစ္မ်ားမွာ 
PSCs ကုိ ပိုအားသာၾကသည္မွာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ဤက့ဲသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္လက္အသံုးျပဳ 
ေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ ေဆာင္ 
ထားသူသည္ မိမိတို႔ေရာင္းခ်သည့္ ဓာတ္သတၱဳအေပၚ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ သတၱဳတြင္း 
ဥပေဒအရ ယခင္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန (ယခု MONREC) မွ ႏႈန္းထားကို သတ္မွတ္ေပးသည္။ ယခုကဲ့သို႔ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈသည္ SWIA ေလ့လာမႈ၏ အစိတ္အပုိင္းအေနျဖင့္ MCRB မွ ကြင္းဆင္းမႈတြင္အနည္းငယ္ ေလ့လာရရွိခဲ့သည့္ 
PSCs သေဘာတူညီမႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ 
သတၱဳတြင္းဥပေဒသည္ ဓာတ္သတၱဳအုပ္စုေပၚမူတည္၍ ဓာတ္သတၱဳခြန္ကို သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ (ေလးေထာင့္ 
ဇယားကြက္ ၆) 

ဆုိလုိသည္မွာ ဓာတ္သတၱဳခြန္ကို ေရာင္းခ်သည့္အခါပါဝင္သည့္ သတၱဳသန္႔စင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းအေပၚအေျခခံ၍ တြက္ 
ခ်က္ရမည္ျဖစ္ၿပီးေရာင္းခ်ခ်ိန္ ႏုိင္ငံတကာ ကာလေပါက္ေစ်းကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
(အခန္း ၁၉)။ ႏိုင္ငံတကာေပါက္ေစ်းသည္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ရာ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ကိန္းဂဏာန္းကို မည္သို႔တြက္ခ်က္ထားသည္ကို MCRB မွ PSCs မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒတြင္ နည္း 
ပါးသည္ ့အေသးစတိ္ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ားကုိၾကည္၍့ ေလလ့ာခ့ဲပါသည။္  ဓာတသ္တၱဳမ်ားကိ ုအမနွတ္ကယ္ေရာင္းခ်ရသည္ ့
ေစ်းႏႈန္းသည္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းႏႈန္းထက္နည္းေနၿပီး ကုမၸဏီမ်ားေပးေခ်ရေသာ ဓာတ္သတၱဳအခြန္သည္ ဥပေဒတြင္ 
ျပ႒ာန္းထားသည္ထက္ ပိုေပးရႏုိင္သည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳအခြန္ကို တြင္းထြက္
သတၱဳျဖင့္လည္းေပးခြင့္ရွိသည္ကို မိတ္ဆက္ထားသည္။ ယခင္က ဓာတ္သတၱဳခြန္ကို ေငြသားျဖင့္သာေပး ေခ်ၾက 
ရသည္။ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဓာတ္သတၱဳအခြန္ကို ျမန္မာက်ပ္ျဖင့္သာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေငြလဲေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေပးေခ်ၾကသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္ 
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မ်ားအရ အခ်ိဳ႕ေသာဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ား ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 
အပါအဝင္ ဓာတ္သတၱဳအခြန္ကို ေငြသားျဖင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္မႈေဝစုအတုိင္း ဓာတ္သတၱဳကို ေပး 
ၾကသည္။ (ဥပမာ - သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ေရႊခြန္ကို ေငြသားျဖင့္ေပးရမည့္အစား ေရႊျဖင့္သာ ေပးၾကသည္)။ 
ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ထုတ္လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေသာသူမ်ားသည္ အခြန္ကို ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားထက္ 
သန္႔စင္မႈႏႈန္းျမင့္ေသာ သတၱဳသန္႔စင္မ်ားကိုေပးၾကရသည္။ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ၇၂ % ႏွင့္ 
၆၅ % အသီးသီးရွိသည့္ သတၱဳသန္႔စင္ကို ေပးၾကရသည္။ ယခုက့ဲသို႔ မတူညီေသာ ကန္႔သက္ခ်က္မ်ားသည္ 
ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို စိန္ေခၚလာႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ဤက့ဲသို႔ 
ေျပာင္းလဲပါက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈနည္း ပါးေနမည္ျဖစ္သည္။ 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၆။ ဓာတ္သတၱဳမ်ားအတြက္ ဓာတ္သတၱဳခြန္ႏႈန္းထားမ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 
ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈)

ဓာတ္သတၱဳမ်ား 
ေရာင္းေစ်းအေပၚ 

ဓာတ္သတၱဳခြန္ ႏႈန္းထား

ေရႊ၊ ပလက္တီနမ္၊ ယူေရနီယံ။ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏  ေထာင့္ခံခြင့္ျပဳ 
ခ်က္အေပၚမူတည္၍ အျခားတန္ဖိုးရွိေသာ သတၱဳျဒပ္စင္မ်ားလဲ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 
ဤက့ဲသို႔ ပါဝင္ပါက ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။ 

၅%

ေငြ၊ ေၾကးနီ၊ ခဲ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ နီကယ္၊  သဲ (Heavy Sand) ႏွင့္အျခားျဒပ္စင္မ်ား။ 
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏  ေထာင့္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အေပၚမူတည္၍ အျခား 
တန္ဖိုးရွိေသာ သတၱဳျဒပ္စင္မ်ားလဲ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ဤက့ဲသို႔ ပါဝင္ ပါက 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

၄%

သံ၊ သြပ္၊ ခဲ၊ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ အလူမီနီယံ၊ အာဆင္းနစ္၊ မင္းဂနီးစ္၊ ကိုေဘာ့လ္ 
သတၱဳႏွင့္ အျခားျဒပ္စင္မ်ား။ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏  
ေထာင့္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ အေပၚမူတည္၍ အျခားတန္ဖိုးရွိေသာ သတၱဳျဒပ္စင္မ်ားလဲ 
ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ဤက့ဲသို႔ ပါဝင္ပါက ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ 
ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

၃%

စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္မ်ား ၂%

SWIA ေလ့လာခ်က္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ MCRB သည္ PSC မ်ားကို ဆန္းစစ္ခ့ဲပါသည္။ ၎အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားမွ လိွ်ဳက္ဝွက္ေဝငွခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ME-2 ႏွင့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါေလ့ရွိေသာ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ PSC ပါစည္းကမ္းခ်က္ 
မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားႏိုင္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ 

သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒပါ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား

သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္အပိုင္းအျခားမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ ၎ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒပုဒ္မခြဲ အမ်ားအျပား ထည့္သြင္း 
ခ့ဲသည္။ 
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ထပ္တုိး ပုဒ္မ ၁၃ (င) ၁ တြင္ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအေပၚ 
အႏႈက္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ႏွစ္
စဥ္ရန္ပံုေငြထည့္ဝင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။ 

 ထပ္တုိး ပုဒ္မ ၁၃ (င) ၂ တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အပင္မ်ားျပန္လည္စိမ္းလန္းစိုေျပေရး 
တုိ႔အတြက္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းရန္ပံုေငြထည့္သြင္းျခင္းမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 အဆိုျပဳထားသည့္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ - နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၂-ဂ (အႀကီးစား)၊ ၆၇-ဂ (အလတ္စား) 
ႏွင့္ ၈၅-ဂ (အေသးစား) လုိင္စင္မ်ားတြင္ တူညီသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ 
လုိင္စင္ ေလွ်ာက္သည့္အခါ လူမႈေရးတာဝန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးထားမႈ၊ 
၎တုိ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားမႈ အေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပရမည္ဟု ပါရွိသည္။

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၇၊ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္

 ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္ကို ဝန္ႀကီးဌာနကိုယ္စားျပဳအမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကား 
ေရးမွဴးႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၾကပါသည္။ 

 ယခုဖက္စပ္လုပ္ကုိင္မႈတြင္ ပုဂၢလိက partner မွ အနည္းဆံုးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုပမာဏကို တစ္ဦးတည္းသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္။

 အက်ိဳးအျမတ္အေပၚခြဲေဝျခင္း၊ ကနဦးဓာတ္သတၱဳအခြန္ေပးေဆာင္ရန္လုိအပ္ၿပီး ပထမ(၁၂) လ ထုတ္လုပ္ 
မႈအတြင္း ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၅ဝ % ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄ % ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေပးေဆာင္ရမည္။ 

 ကနဦးအခ်ိန္ကာလၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ဖက္စပ္ partner ႏွစ္ဦးအၾကား ထုတ္လုပ္မႈကို ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းမွ 
၃ဝ% ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္သူဖက္မွ ၇ဝ% ရာခုိင္ႏႈန္း ခြဲေဝရမည္။ 

 ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မႈမွ လစဥ္ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈေငြေၾကးတန္ဖုိးကို သတ္မွတ္ရာတြင္ PSC ပါေဖာ္ျပသတ္ 
မွတ္ ထားသည့္နည္းလမ္းအတုိင္း online ေပၚမွရရွိႏုိင္သည့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တန္ဖိုးကို အေျခခံၿပီး ေဈးႏႈန္းကို 
ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ရမည္။ 

 အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ေဈးကြက္အရ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 
သည္ ၎တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈခြဲေဝျခင္းကို ေငြသားျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္သတၱဳျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
ထုတ္ယူရန္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ PSC မ်ားကို ဆန္းစစ္ခ်က္အရ ယခုက့ဲသို႔ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္သည္ လစဥ္ သို႔မ 
ဟုတ္ ႏွစ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ၾကားကာလတြင္ မည္က့ဲသို႔လုပ္ေဆာင္မည္ကိုမူ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါ။ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္ပုိင္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းက့ဲသို ဓာတ္သတၱဳ သို႔မဟုတ္ ေငြသား တစ္ခုေရြးခ်ယ္ခြင့္သည္ 
ေဈးက်ခ်ိန္တြင္ သိမ္းထားႏုိင္ၿပီး ေဈးတက္ခ်ိန္တြင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္သည္။ 

 ဓာတ္သတၱဳအခြန္ႏုတ္ၿပီးနာက္ က်န္ဓာတ္သတၱဳမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္သတၱဳလုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက partner 
တုိ႔မွ ေအာက္ပါ ပံုေသနည္းျဖင့္ ခြဲေဝရမည္။ ထုတ္လုပ္မႈ မက္ထရစ္တန္ x ၁ဝဝ % = အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္း (၃ဝ%) x မက္ထရစ္တန္ x လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ (၇ဝ%) x မက္ထရစ္တန္။ 

 စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား - ဥပမာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ 
မ်ားကို ပုဂၢလိက partner က်ခံရမည္။
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 လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္သတၱဳလုပ္ငန္းမွ အတည္ျပဳထားေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ 
ရမည္။ 

 လုပ္ငန္းလည္ပတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူထားေသာ ပံုစံအတုိင္း ထုတ္လုပ္မႈ၊ သိုေလွာင္မႈႏွင့္ 
ေရာင္းခ်မႈ အစီရင္ခံစာကို  လစဥ္ျပင္ဆင္တင္ျပရမည္။ မိတၱဴကို ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း partner သို႔လစဥ္ 
ေပးပို႔ရမည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း partner မွ လိုအပ္ပါက ပုဂၢလိက partner ၏ ဓာတ္သတၱဳ ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ ကူညီ 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြအေကာင့္မ်ားဖြင့္၍ ကုမၸဏီ၏ ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာေငြၾကးမ်ားကို ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံ 
ထားရန္အတြက္လည္း ခြင့္ျပဳေပးရမည္။ 

 ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း partner မွ လုပ္ကြက္အတြင္းသို႔ အျခားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္း 
မွကာကြယ္ရန္ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္း/ျပည္နယ္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 လုပ္ငန္းလည္ပတ္သူမွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့အာမခံဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားေသာ အာမခံမ်ားထားရွိရမည္။ 

 ကုမၸဏီႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းတို႔အၾကား အႏုညာတ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ခ်ိန္တြင္ လုိက္နာရမည့္ စည္း 
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ထားၿပီး ၎ကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့အႏုညာတ စီရင္ဆံုးျဖတ္ 
ျခင္းအက္ဥပေဒ ႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရမည္။ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကုိ  ေနျပည္ေတာ္တြင္ လုပ္ 
ေဆာင္ရမည္။ 

 ခြင့္ျပဳထားေသာဧရိယာအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ဓာတ္သတၱဳအျပင္ အျခားဓာတ္သတၱဳမ်ားေတြ႕ရွိပါက 
ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းသို႔ သတင္းပုိ႔ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ PSC တစ္ခုကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ 
(အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းသည္ JV partner အျဖစ္) စိန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေရာင္အေသြးပါေသာ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားေတြ႕ပါက ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရး ပုိင္မဟုတ္ဘဲ အမွတ္ (၂) သတၱဳ 
တြင္း လုပ္ငန္းသာ ပုိင္ဆုိင္သည္။ 

 လုပ္ကြက္အတြင္းအျပင္ရွိ သစ္ပင္မ်ား ရွင္းလင္းရန္လုိအပ္ပါက သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ႀကိဳ 
တင္ရယူရမည္။ 

 လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ထားေသာ ေျမေနရာကို ပုဂၢလိက partner မွ သစ္ပင္ျပန္္ 
လည္စိုက္ပ်ိဳးေပးရမည္၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္။ 

 လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ထိခိုက္သြားေသာ အိမ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိ 
ပုဂၢလိက partner မွ ထိခိုက္ခံရသည့္ အုပ္စုမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္။

အဆုိျပဳ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ 
မႈဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္မ်ား (ဇယား - ၃) ကို လုိက္နာရန္ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) ပါ အခ်က္ျဖစ္သည့္ မည္သည့္သတၱဳတြင္းစီမံကိန္း 
ကိုမဆို IEE သို႔မဟုတ္ EIA လုပ္ေဆာင္ရမည္ကိုသတ္မွတ္ထားၿပီး EIA စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ 
ႏုိင္ေသာအေျခအေနမ်ား (ပုဒ္မ ၂၅) တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုိက္နာရမည္ဟု ေဖာ္ 
ျပထားသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း အရြယ္ပမာဏႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိဘဲ 
(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ဇယား - ၄ ကိုၾကည့္ရန္) လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (EMP, IEE, EIA etc) ကို ႀကိဳတင္ 
ခ်မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎သတၱဳတြင္းအရြယ္ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုအၾကား 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အႀကိတ္အနယ္ ျငင္းခံုခ့ဲၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒသည္ ပတ္ဝန္း
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က်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိ၍ ၎သည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ မေသခ်ာမႈ
မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ကို ဥပေဒအရ လုိက္နာရမည္ကို ျပ႒ာန္းထားၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို JV 
partners မ်ားမွ ခြဲေဝကုန္က်ေစရန္ပါဝင္ပါသည္။ (ပုဒ္မ ၃၅ က) (ေအာက္ပါ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ 
ျခင္း(EIA) ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ၾကည့္ပါ)။ 

ဇယား ၃။ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမူၾကမ္းပါ အဆင့္အလိုက္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ EIA, IEE, or EMP

အဆင့္ နည္းဥပေဒ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 

EMP/ IEE/EIA

ရွာေဖြျခင္း ၈ (င) ဆန္းစစ္ျခင္း (စီမံကိန္းအဆိုျပဳခ်က္ကို တင္ျပရမည္) 

စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း ၂၄ (စ) ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (EMP) 

ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း ၃၇ (င) ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (EMP)

အႀကီးစားထုတ္လုပ္ျခင္း ၄၈ (စ) ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္း စစ္ျခင္း (EIA)

အလတ္စားထုတ္လုပ္ျခင္း ၆၄ (ဆ) ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) သို႔မဟုတ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) 

အေသးစားထုတ္လုပ္ျခင္း ၈၂ (စ) ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE)

လက္လုပ္လက္စား ၉၇ (ဂ) ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE)

ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း ကို မိတ္ဆက္ထည့္သြင္း 
ထားၿပီး ပုဒ္မ ၂(ဈ) (က) “စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိမရွိ ဓာတ္သတၱဳသုိက္ကို စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းျဖင့္ စစ္ေဆး 
ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ၄င္းတြင္ သတၱဳတူးေဖာျ္ခင္း၊ ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ေဈးကြက္အေျခအေန 
တို႔ကို သုံးသပ္ျခင္းအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္ျခင္းမ်ားကို စိစစ္ျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ “ ျဖစ္ေျမာက္ 
ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း အဆင့္တြင္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္၎၏ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
အဆိုျပဳစီမံကိန္း၏  ေငြေၾကးဆုိင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျခံဳငံု 
ဆန္းစစ္သံုးသပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန 
လက္ေအာက္ရွိ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနသို႔ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတင္ျပလာေသာ ျဖစ္ေျမာက္ 
ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္းရလဒ္မ်ားျဖစ္သည့္ အလားအလာပံုစံတိက်မႈ၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လ်ာထားကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
တိက်စြာ စီစစ္ႏုိင္သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိမရွိကိုမူ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ MCRB ကို ဤလုပ္ငန္း၏ လုပ္ကုိင္သူမ်ား 
ေျပာျပခ်က္အရ အစိုးရပုိင္နမူနာျပင္ဆင္ျခင္း ဓာတ္ခြဲခန္းသည္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မမီသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နမူနာေကာက္ယူမႈနည္းလမ္းကိုအထူးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈ 
မ်ားတြင္ အစိုးရတာဝန္ခံမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာမႈကို စစ္ေဆးရန္ လက္လွမ္းမီမႈ မရွိ 
ေသာေၾကာင့္ မွတ္ယူမႈမ်ားလႊဲမွားႏုိင္ျခင္းမ်ဳိး ရွိႏုိင္ပါသည္။ ယင္းက့ဲသို႔အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန 
အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားတင္ျပလာေသာ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးတင္ျပမႈမ်ားကို အားထား 
ယံုၾကည္ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္သြားၿပီး ကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရၾကားညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား၏ ရလဒ္ကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရွိႏုိင္ပါသည္။ 
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ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း တြက္ခ်က္သည့္အဆင့္တြင္ ဝင္ေငြႏွင့္ကုန္က်စရိတ္သည္ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈႏွင့္အခြန္ေကာက္ခံမႈ 
တုိ႔ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းအဆင့္သည္လည္း ေဒသခံမ်ား 
အတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္ 
ေဆာင္သင့္သည္ကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။ ယခုအဆင့္တြင္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွအစိုးရကို အၾကံျပဳေပးျခင္း 
သည္ လြန္စြာအက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္နယ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီမွမဟုတ္ဘဲ ျပင္ပတစ္သီး
ပုဂၢလကြ်မ္းက်င္သူမ်ား မ်ားေသာအားျဖင့္ သတၱဳတြင္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအထူးျပဳသံုးသပ္ႏုိင္ 
ေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားမွ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာမႈမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးရသည္။  စီမံကိန္းအဆင့္ EIA ကို ECD အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝ 
သည့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ 
ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာရန္အတြက္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိပါ။ အဆိုျပဳနည္းဥပေဒမ်ားတြင္လည္း ထုိအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး 

MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑၏ တရားဝင္ႏွင့္တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးသည္ အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေတြ႕ရွိထားပါသည္။ 
(အပုိင္း (၄) က႑အဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အပိုင္း (၅.၄) အလုပ္သမားမ်ား တြင္ ၾကည့္ရန္)။ ဤက႑တြင္ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လုိက္နာေစရန္ အေရးတႀကီး 
လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းေရးကို ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ 
ေစရန္အေရးႀကီးၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္မွာလည္း ရွင္းလင္းဖို႔လို အပ္ပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ  ေဆာင္ရြက္မည့္သူ 
မ်ားမွာလည္း ေပးဆပ္လုပ္ကုိင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
ဥပေဒမ်ား လုိအပ္ေနပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးသည္  အလုပ္႐ံုမ်ားအက္ 
ဥပေဒ အပါအဝင္ အလုပ္က႑ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ပါဝင္ပါသည္။ ၁၉၉၆ 
ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒတြင္ လုိက္နာရမည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေရးဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ (အပုိင္း ၅.၄၊ အလုပ္သမား တြင္ၾကည့္ရန္)။ သတၱဳတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး
ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုကို ယခင္သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနက ျပင္ဆင္၍ ယခင္ပါလီမန္ကို တင္ျပခ့ဲသည္။ ၎တြင္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အခ်ိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္ထိ
ခုိက္မႈမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ယခု အဆုိျပဳထားေသာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ အခန္း ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ တြင္ 
၎စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္းရွိ မရွိကိုမူ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါ။ 129

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းက႑အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို  တာဝန္ယူမႈ 
ရွိမရွိစစ္ေဆးရန္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီး
ဌာနမွ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကိုမိတ္ဆက္လုိက္ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိလာပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး 
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈမ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိဘဲ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထပ္ေနပါ 
သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒဆိုင္ရာမ်ားကုိ NRGI ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။130

129 MCRB ၏ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။ MCRB မွ မူၾကမ္းအစိတ္အပုိင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျမင္ေတြ႕ၿပီးျဖစ္သည္။
130 သဘာဝအရင္းျမစ္မ်ား ဖယ္ဒရယ္မူ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြက္ သံုးသပ္ရန္မ်ား၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ NRGI။
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လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (OSH) မူၾကမ္း

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (OSH) မူၾကမ္းကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး
ၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MOLIP) အတြင္း ႏွစ္ေပါင္းအတန္ၾကာျပင္ဆင္ခ့ဲရၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ပါလီမန္သို႔ တင္ျပခ့ဲပါသည္။131 အခ်ိန္ကာလအရ မည္သို႔ျဖစ္လာမည္ကိုမူ ေသခ်ာမႈမရွိပါ။ ဥပေဒၾကမ္း၏ အပုိဒ္ (၄) 
တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာရွာေဖြျခင္းတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း 
အပါအဝင္ ျပည္သူပုိင္ႏွင့္ပုဂၢလိက က႑မ်ားအားလံုးပါဝင္ပါသည္။ ၎တြင္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာစနစ္ဟု 
ေခၚသည့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွစ္ဖြဲ႕လံုးမွ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ပူးေပါင္း 
တာဝန္ယူသည့္စနစ္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ိဳးကိုေပၚလြင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲထည့္သြင္းထားပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရပါသည္။ 

အဆိုျပဳ ဥပေဒမႈၾကမ္းတြင္ အဓိက ဥပေဒ (၃) ခုပါဝင္သည္။ 

 အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္  OSH ေကာင္စီဖြဲ႕စည္းၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳး 
သားအဆင့္ သေဘာတူလက္ခံႏုိင္ျခင္း။ 

 လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေကာ္မတီကို ညီမွ်သည့္ အလုပ္သမားႏွင့္အလုပ္ရွင္ 
ကိုယ္စား လွယ္အေရအတြက္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း။ ထိုေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
OSH မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တုိက္ရိုက္တာဝန္ရွိသည္။ 

 အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို နည္းပညာဆိုင္ရာပ့ံပိုးမႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝ 
ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအရာရွိ ခန္႔အပ္ျခင္း။ 

သို႔ေသာ္ ထိုအဆုိျပဳဥပေဒမူၾကမ္းကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားထည့္သြင္းၿပီး ပိုမိုျပည့္စံုေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

 စီပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု မစတင္မီ သို႔မဟုတ္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမလုပ္ေဆာင္မီ ဥပမာ အေဆာက္အအံု အသစ္ 
တည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စက္ပစၥည္းတပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိရန္ 
အဆိုျပဳထားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစၿပီး EIA ကဲ့သို႔ အျခား 
ေသာ သေဘာတူေထာက္ခံခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ထပ္ႏိုင္သည္။  

 လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအရာရိွမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔အၾကား အစီရင္ခံစာ 
တင္ျပ ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဒြိဟျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏အျမင့္ဆံုး စီမံခန္႔ခြဲမႈအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ 
ေဘးႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈေဆာင္ရြက္ျခင္း အေလ့အထကို တည္ေဆာက္ျခင္း ၎ကိုတာဝန္ယူျခင္း စသည္မ်ားရွိ 
ေစေရး တြန္းအားေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

 ယခု OSH ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သက္ဆုိင္သည့္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ား မိမိတို႔ 
ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္က်န္းမာေရးမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္၊ ဆန္းစစ္၊ နားလည္ႏုိင္ 
ေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္မႈကို အေျခခံသည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈကို လက္ခံက်င့္သံုးႏုိင္ၿပီး အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ 
အဆင့္အေပၚမူတည္၍ ေလ်ာ့ေပါ့ေစသည့္ အစီအမံမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ထိုေနာက္ ၎မွထြက္ေပၚလာ 
ေသာ ရလဒ္မ်ားကို တာဝန္ယူရမည္။132

131 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပါလီမန္သို႔တင္ျပခ့ဲေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရ ဥပေဒမူၾကမ္း (ျမန္မာဘာသာ)။
132 MCRB ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် chamber ေတြ႕ဆံုပြဲမွ OSH ဥပေဒ အသစ္ အေပၚေဝဖန္ခ်က္မ်ား။ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ ရက္ ၂ဝ၁၇။
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OSH ဥပေဒသည္ က႑အလိုက္ က်င့္သံုးရမည့္ OSH နည္းဥပေဒမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ သတၱဳတြင္း ဥပေဒ 
ႏွင့္ နည္းဥပေဒအၾကား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဥပေဒမ်ား ေရွ႕ေနာက္ကုိက္ညီေနေစရန္ အဆိုျပဳထားေသာ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမွ OSH ဥပေဒမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ရန္ အၾကံျပဳႏုိင္ၿပီး က႑တစ္ခုစီအတြက္ 
လက္ခံက်င့္သံုးႏုိင္သည္။ လက္ခံက်င့္သံုးခ်ိန္တြင္ အျခားက႑မ်ား၏ OSH ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္း ညႇိႏႈိင္းကုိက္ညီ 
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ BGR ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို (အပုိင္း ၄ ကို ၾကည့္ပါ) သီးျခားသတၱဳတြင္း OSH 
နည္းဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ အေသးစိတ္ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိုဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ (၂ဝ၁၅)

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ အပိုဒ္ ၅ သည္ သတၱဳတြင္း
က႑ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ကုိက္ညီပါသည္။ ၎တြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး ၎တို႔၏ေနရာတြင္ လုပ္ 
ေဆာင္မည့္ တြင္းထြက္တူးေဖာ္သည့္စီမံကိန္းမ်ား၊ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္းအထည္မေဖာ္ေဆာင္မီ 
စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအား ျပည့္စံုတိက်စြာ  ႀကိဳတင္အသိေပးရ 
မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕မ်ား၊ အစိုးရ/ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။133 သို႔ေသာ္ ဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားဟု ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤျပႆနာႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ားကို လက္ရွိေရးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ နည္းဥပေဒ (၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ 
ဝါရီလတြင္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္) တြင္ ထည့္သြင္း ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒ၊ ပတ္္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳတြင္းက႑၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို သတၱဳတြင္းဥပေဒပါ စည္း မ်ဥ္း 
မ်ား၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ ေရ၊ လယ္ယာေျမ၊ သစ္ေတာႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ပစၥည္း 
မ်ားကဲ့သို႔ က႑ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ စည္းကမ္းလိုက္နာေစသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရးဥပေဒ134သည္ EIA (EIA ႏွင့္ SIA ဟု ရည္ညႊန္းသည္) အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္း ဥပေ135 ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ‘ESIA’ (sic) အတြက္ လုပ္ 
ေဆာင္ရမည္မ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ျပထားၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား136 
တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားထားၿပီး ‘EIA’ ဟု ရည္ညႊန္းပါသည္။137

အပုိဒ္ ၂ (ဇ) ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ “ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ”တြင္ 
လူမႈေရးထိခိုက္မႈမ်ားပါဝင္သည္ဟု ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တြင္ ဆႏၵမပါေသာေနရာေျပာင္းေရြ႕မႈႏွင့္ 
ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား လည္းပါဝင္သည္။ အပိုဒ္ ၂ (ဆ) တြင္ ‘ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ’ 
ကို စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ ျပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈတစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ စီမံကိန္းကို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း၊ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ျခင္း 

133 ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ MCRB ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စီးပြားေရးအစီရင္ ခံစာ။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။
134 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ
135 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ
136 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
137 ျမန္မာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ အေခၚအေဝၚမ်ားအျပား သံုးထားသည္ ဥပမာ - EIA EIA/SIA, or ESIA ။ MONREC သည္ EIA  ဟူ သည့္အခၚအေဝၚကို 

အသံုးျပဳရန္ ပိုႏွစ္သက္ျပီး EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားကို အေလးထားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း MCRB ကို ရွင္းျပခ့ဲသည္။ ဥပမာ - လူမႈ 
ေရးႏွင့္က်န္းမာေရးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ SWIA အေနျဖင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားမရွိလ်င္ EIA ဆုိသာ အသံုးအႏႈန္းကုိသာ 
အသံုးျပဳသြားပါမည္။
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သို႔မဟုတ္ ရပ္စဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ တစ္ 
နည္းနည္းျဖင့္ ေပၚေပါက္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ေဘး 
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေတာ႐ုိင္းတိရ စာၦန္ႏွင့္ သဘာဝ 
အပင္မ်ားအပါအဝင္ လူပုဂၢိဳလ္၊ ေဂဟစနစ္ သို႔မဟုတ္ သဘာဝအရင္းအျမစ္တစ္ခုခုကို အတုိင္းအတာအထိ 
ထိခိုက္ေစမႈဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္  ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္း
လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာတြင္ ဆန္းစစ္မႈ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အရည္အေသြးရွိေသာ အတုိင္ပင္ခံျဖင့္ EIA အ ျပည့္အစံုကို ေသာ္လည္းေကာင္း 
သက္ေရာက္မႈနည္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) တို႔ကိုလည္းေကာင္း ေရးဆြဲ 
ရမည္။ IEE တြင္ EIA  ကဲ့သို႔ ကနဦး နယ္ပယ္အတိုင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါ။ ရွိပါက 
အတူတူပင္ျဖစ္ေပမည္။ မည္သည့္တစ္ခုပင္ျဖစ္ေစ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခဲမႈအစီအစဥ္ (EMP) ကို သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ေလ်ာ့က်ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ၎အစီအစဥ္သည္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ (ကုမၸဏီ)၏ စာခ်ဳပ္ကတိကဝတ္တစ္ခု 
ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန MONREC မွ အတည္ျပဳရပါမည္။ 
၎အဆင့္ၿပီးေနာက္ ECD မွ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာလိုက္ နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္ 
(ECC) ကို ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကို လုိက္နာမႈရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈသြားမည္ျဖစ္သည္။ (အပုိင္း ၅-၇၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုၾကည့္ပါ)။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (ဇာယားကြက္ ၄ တြင္ၾကည့္ပါ)  ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ 
(၁) တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ IEE သို႔မဟုတ္ EIA ကို ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေသးေသာ စီမံ 
ကိန္းမ်ားသည္ပင္ ပတ္ဝန္းက်င္အား ထိခိုက္လြယ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိပါက EIA လုပ္ေဆာင္ျခင္း လုိအပ္ 
မည္ျဖစ္သည္ဟု ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (အပုိဒ္ - ၂၅) ။ ၎သတၱဳတူးေဖာ္မႈအရြယ္အစား သတ္မွတ္မႈကို 
ယခင္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုအၾကား ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဲၾကသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 
သတၱဳတြင္းနည္း ဥပေဒမူၾကမ္း (ဇယား ၃) ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါ။ 
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66 
3: LEGAL AND POLICY FRAMEWORK  

Figure 2: Environmental and Social Impact Assessment in the Mine Lifecycle138  

 

                                            
138 Adapted from Mining and the Environment ed. Spitz and Trudinger (2009) 

ပံု (၂) ၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္ 
မႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္း။ 138

138 သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ - Spitz and Trudinger (2009) မွ ေကာက္ႏုတ္ထားသည္။
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ဇယား ၄။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) (တြင္းထြက္)၊ 
သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္း။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား 
ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း 

(IEE) ျပဳလုပ္ရန္ စံႏႈန္းမ်ား 
(အရြယ္အစား)

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) 
ျပဳလုပ္ရန္ စံႏႈန္းမ်ား 

(အရြယ္အစား)

၁၃၂ ျမစ္ သို႔မဟုတ္ ပင္လယ္မွ ေက်ာက္၊ 
ေက်ာက္စရစ္၊ သဲမ်ား ထုတ္ယူျခင္းလုပ္ငန္း 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုဗမီတာ ၁ဝဝဝ 
ႏွင့္အထက္  ကုဗမီတာ ၅ဝ 
ဝဝဝ ေအာက္ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုဗမီတာ 
၅ဝ ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ 

၁၃၃ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ 
ေရးႏွင့္ ေၾကြထည္ေျမထည္လုပ္ငန္းသုံး ကုန္ၾကမ္း 
ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း (ထံုးေက်ာက္၊ 
သင္ပုန္း ေက်ာက္၊ ရႊြံ႕ေစး၊ စက်င္ေက်ာက္၊ ေမ်ာ 
ေက်ာက္၊ သဲေက်ာက္၊ လိပ္သဲေက်ာက္ (ႏွမ္းဖတ္ 
ေက်ာက္)၊ ေျမေစးျဖဴ၊ bentonite၊ သလင္း 
ေက်ာက္ႏွင့္ quartzite မ်ား ထုတ္ယူျခင္း) 

ထုတ္လုပ္ဧရိယာ ဧက ၂ဝဝ 
ေအာက္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
သတၱဳ႐ိုင္း တန္ခ်ိန္ ၁ဝဝဝဝဝ 
ေအာက္ 

ထုတ္လုပ္မႈဧရိယာ ဧက 
၂ဝဝ ႏွင့္ အထက္ 
သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
သတၱဳရိုင္း တန္ခ်ိန္ ၁ဝဝ 
ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ 

၁၃၄ စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္း (Industrial Mineral) 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္သန္႔ စင္ျခင္းလုပ္ငန္း 
(ဘရိုက္တီး၊ ဖလိုရိုက္၊ မီးစုန္း (ေဖာ့စဖိတ္)၊ 
ဓာတ္ဆား၊ ဆား၊ soda ash, ေက်ာက္ဂြမ္း) 

ထုတ္လုပ္ဧရိယာ ဧက ၂ဝဝ 
ေအာက္ႏွင့္ တစ္ ႏွစ္လွ်င္ 
သတၱဳ႐ုိင္း တန္ခ်ိန္ ၁ဝဝ ဝဝဝ 
ေအာက္ 

ထုတ္လုပ္ဧရိယာ ဧက 
၂ဝဝ ႏွင့္အထက္  သို႔မ 
ဟုတ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သတၱဳ 
႐ုိင္းတန္ခ်ိန္ ၁ဝဝ ဝဝဝ 
ႏွင့္အထက္ 

၁၃၅ သံသတၱဳ၊ သံမဟုတ္ေသာ သတၱဳႏွင့္ ေရႊမွအပ 
အျခားအဖိုးတန္သတၱဳမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း 
(သံ၊ မီးခိုးေရာင္ သတၱဳျဒပ္စင္ မန္ဂနီးစ္၊ ေငြ၊ 
ေၾကးနီ၊ သံ ျဖဴ၊ ခေနာက္စိမ္း၊ ခဲ၊ နီကယ္၊ သြပ္၊ 
ခ႐ိုမီယမ္၊ ေဘာက္ဆုိက္ႏွင့္ အဖိုးတန္ ေက်ာက္ 
မ်ား) 

ဧရိယာ ဧက ၅ဝ ေအာက္ႏွင့္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ 
တန္ခ်ိန္ ၅ဝ ဝဝဝ ေအာက္ 

ဧရိယာ ဧက ၅ဝ ႏွင့္ 
အထက္ သို႔မဟုတ္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ 
တန္ခ်ိန္ ၅ဝ ဝဝဝ 
ႏွင့္အထက္ 

၁၃၆ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတုပစၥည္း 
မ်ားသံုးစြဲျခင္းမျပဳဘဲ တြင္းထြက္သတၱဳ႐ုိင္းမ်ား 
ျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္း လုပ္ငန္း 

၁ ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ 
၅ဝ ဝဝဝ ေအာက္ 

၁ ႏွစ္လ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ 
တန္ခ်ိန္ ၅ဝ ဝဝဝ 
ႏွင့္အထက္ 

၁၃၇ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
အသံုးျပဳ၍ တြင္းထြက္သတၱဳ႐ုိင္းမ်ား ျပဳ 
ျပင္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း။ 

၁ ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ 
၂၅ ဝဝဝ ေအာက္ 

၁ ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ 
တန္ခ်ိန္ ၂၅ ဝဝဝ ႏွင့္ 
အထက္ 

၁၃၈ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတုပစၥည္း သံုးစြဲ 
ျခင္းမျပဳဘဲ ေရႊသတၱဳ႐ုိင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း

လုပ္ငန္းဧရိယာ ဧက ၂ဝ ႏွင့္ 
ေအာက္ 

လုပ္ငန္းဧရိယာ ဧက ၂ဝ 
အထက္ 

၁၃၉ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
အသံုးျပဳ၍ ေရႊသတၱဳ႐ုိင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း 

လုပ္ငန္းဧရိယာ ဧက ၂ဝ ႏွင့္ 
ေအာက္ႏွင့္ ၁ ႏွစ္လွ်င္ 
ထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ ၂၅ ဝဝဝ 
ေအာက္ 

လုပ္ငန္းဧရိယာ ဧက ၂ဝ 
အထက္ သို႔မဟုတ္ ၁ ႏွစ္ 
လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ 
၂၅ ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ 
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၁၄ဝ အေပၚယံေျမလႊာႏွင့္ေျမေအာက္မွ ေက်ာက္မီးေ
သြးတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေက်ာက္မီးေသြး 
ထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ ၁ဝဝ ဝဝဝ 
ေအာက္ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေက်ာက္ 
မီးေသြးထုတ္လုပ္မႈ တန္ 
၁ဝဝ ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ 

၁၄၁ တြင္းထြက္သဲတူးေဖာ္ျခင္း အပါအဝင္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း (သဲၾကြပ္၊ limonite, 
ေဂၚမိတ္၊ တုိင္ေတနီယမ္၊ monazite) 

၁ ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ 
ကုဗမီတာ ၁ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ 
ကုဗမီတာ ၅ဝ ဝဝဝ ေအာက္

၁ ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ 
ကုဗမီတာ ၅ဝ ဝဝဝ ႏွင့္ 
အထက္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ျပင္ဆင္ 
ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

 စဥ္မ်ားအတြင္း (ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြအတြက္ လုပ္ေဆာင္သက့ဲသို႔) အဆင့္မ်ားကို ခြဲျခားပါ။ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆင့္တစ္ခုစီ၏ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ မတူညီပါ။ EIA အျပည့္အစံုျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည္ 
မဟုတ္ဘဲ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အႀကိဳျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း/ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းျပဳလုပ္ခ်ိန္ (ပံု-၂) တြင္သာ ျပဳလုပ္ 
ေစျခင္း။ 

 က်ိဳးေၾကာင္းမညီညႊတ္ေသာ ကန္႔သက္ခ်က္မ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝ ဧကေအာက္ 
နည္းေသာ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ IEE လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ ထို႔အျပင္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ငန္းမ်ားကိုလ
ည္း IEE လုပ္ ေဆာင္ေစျခင္းမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ျခင္း။

 စီမံကိန္းအရြယ္အစားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမွားမ်ားျပင္ဆင္ရမည္။ 

ထို႔အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) ပါ လုပ္ကြက္အရြယ္
အစားႏွင့္သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒတို႔သည္ ပိုမို ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက အသံုးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ဆဲ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ဆဲစီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္လည္း အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ ၎တြင္ ကြင္းဆင္းဆန္းစစ္ျခင္းအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ ရာလိုက္နာေဆာင္ 
ရြက္မႈကို စိစစ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္မႈမ်ားအေပၚ ပူပန္မႈ မ်ားအားေဖာ္ထုတ္ကာ 
၎ကို IEE သို႔မဟုတ္ EIA လုပ္ေဆာင္ရန္ လို၊ မလိုကို ဆံုးျဖတ္ရမည္။ (အပိုဒ္ ၈)။ ဇယား (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထား 
ခ်က္အရ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုိင္စင္ ၁၄၅ဝ ကို ထုတ္ 
ေပးထားသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ECD သည္ သတၱဳတြင္းက႑မွ EIA ၃၉ ခု၊ IEE ၃၁၆ ခုႏွင့္ 
EMP ၁၆၉၃ ခု စုစုေပါင္း (၂ဝ၄၈) ခုကို လက္ခံရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။139 EMP အတြက္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနက 
ဦးစီးျပင္ဆင္ထားေသာ template ပံုစံအား ျဖည့္သြင္းတင္ျပခဲ့ျခင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီးသည္ 
သတၱဳတြင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွစ္ခု စလံုးအတြက္တာဝန္ရွိၿပီး ဧက ၅ဝ အထက္ရွိေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားကို 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ အပိုဒ္ (၈) ႏွင့္အညီ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားၾကသည္။140

139 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂  ရက္ေန႔ MCRB ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ working group ကို ECD မွ တင္ျပခ့ဲေသာ presentation။
140 ECD ႏွင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းမ်ား။ မတ္လ ၂ဝ၁၇။



94  3-Oya'a&;&mESifh rl0g'a&;&mrlabmifrsm;

အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (IEE အတြက္ အပိုဒ္ ၃၈၊ EIA အတြက္ 
အပိုဒ္ (၆၅) အရ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာအဖြဲ႕အစည္းက EIA 
အစီရင္ခံစာကို ECD သို႔ တင္ျပၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း ထုတ္ေဖာ္ရမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရသူမ်ား၊ ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ေသာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ 
သူမ်ား သိရွိေစရန္ (၁) EIA ကို စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ website ေပၚတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း 
(၂) ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းေၾကညာျခင္း(ဥပမာ - သတင္းစာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း) 
(၃) အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာေနရာမ်ား (ဥပမာ - စာၾကည့္တုိက္မ်ား ၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာခန္းမမ်ား)၊ 
(၄) စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ၏ ႐ံုးခန္းတြင္ထားရွိ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ထားရမည္။ 
EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ECD မွလည္း  အစီရင္ခံစာရရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ 
ေၾကညာျခင္းလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခ
အေနႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္ယူမႈမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ အေရးႀကီးသည့္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ယခု EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုိက္နာေစရန္ အခက္ 
အခဲမ်ားစြာရွိသည္။ (အပုိင္း (၄)၊ က႑တစ္ခုလံုးအဆင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ အပုိင္း (၅-၇) ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရန္)။ သတၱဳက႑အတြက္ က႑အလိုက္သီးသန္႔ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ဤ 
EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ ပိုမိုျပည့္စံုၿပီး စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူႏွင့္ ၎တုိ႔၏အၾကံေပးမ်ား(consultants)အတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ 

EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။141 ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ (IFC) ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ 
အဖြဲ႕မွသတ္မွတ္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
အေျခခံထားၿပီး သတၱဳတြင္းက႑ကို အထူးျပဳသည့္ ခြင့္ျပဳႏုိင္ေသာ ထုတ္လႊတ္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ေလ 
ႏွင့္ထုတ္လႊတ္မႈ၊ ေရဆိုးမ်ားထုတ္လႊတ္မႈကို လက္ရွိနည္း ပညာမ်ားႏွင့္သင့္တင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။142 ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို အပုိင္း ၅-၇ တြင္ အေသးစိတ္ထပ္မံေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ

ေအာက္တုိဘာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး143 ယခင္ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္မွ ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ144ကို အစားထုိးခ့ဲသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ145 ကို ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ႏုိင္ငံသား/ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒ 
တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္လ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒကို 

141 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
142 VDB - လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား သတိေပးျခင္း - ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ထုတ္လႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။
143 VDB - လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္ - ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္တြင္ မည္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္း လဲခ့သနည္း။ ေအာက္တို 

ဘာလ (၈) ရက္၊ ၂ဝ၁၆
144 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ။
145 ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ။
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ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။146 ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒသစ္မ်ာသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ဥပေဒပါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳခ့ဲသည္။ 

 MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ အျပည့္အစံု အစား “ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အတည္ျပဳမိန္႔” လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထည့္သြင္းမိတ္ဆက္ထားျခင္း။ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ရရွိႏုိင္သည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ ‘MIC ခြင့္ျပဳမိန္ အျပည့္အစံု ႏွင့္အျခားတစ္ခုမွာ 
ေျမအသံုးခ်မႈ ခြင့္ျပဳမိန္႕အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ‘ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အတည္ျပဳမိန္႔’ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
ဒုတိယလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ‘MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔အျပည့္အဝ’ 
သည္ အရြယ္အစား ႀကီးမားၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရယူရန္ လုိအပ္သည္။ (အပိုဒ္ ၃၆ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ဥပေဒ (MIL)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒမ်ား (MIR) တြင္ ထပ္မံထည့္သြင္းရွင္းျပထားပါသည္။ 

 ယခု ဥပေဒသည္ ရင္းႏွီးျမ်ပ္ႏွံမည့္သူအားလံုးႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ 
သည္ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ ဥပေဒ 
သစ္တြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္သူျဖစ္ေစ၊ မကုိင္ေဆာင္သူျဖစ္ေစ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည္။ 

 အခြန္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲထားသည္။ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိမည့္ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား 
သည္ ယခင္က(၅)ႏွစ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အလိုေလွ်ာက္ရရွိမည္ဟူသည့္ အခ်က္ကို ဖယ္ရွားခ့ဲသည္။ အခြန္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ MIC ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚ မူတည္သည္။ အျခားေသာ အခြန္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို 
လည္း ေျပာင္းလဲထားပါသည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ဥပေဒ 
သစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေပၚ ေပးအပ္ထားသည့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထက္ ေလွ်ာ့ 
နည္းမႈမရွိေစရန္၊ အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုခုမွ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားအေပၚေပးအပ္ထားသည့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈထက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမရွိေစရန္၊ သာတူညီမွ်ဆက္ဆံ 
ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရ 
သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
၎သည္ လက္ရိွ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုိက္နာလုပ္ 
ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားပါသည္။   

 အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္အသစ္မ်ား။ ဥပေဒသစ္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လုိက္နာရမည့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ တာဝန္သစ္မ်ားထည့္သြင္းထားပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း 
ရပ္ဆုိင္းမည္၊ ပိတ္သိမ္းမည္ဆုိလ်င္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ 
ယာယီလုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းသည့္အခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို အခေၾကးေငြေပးထားရမည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား 
အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈမ်ား၊ နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ား၊ အသက္ဆံုးရံႈးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္လက္အဂၤါ 
ဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္။ 

 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသစ္မ်ား။ အဆိုျပဳလႊာလက္ခံၿပီး ၁ဝ ရက္အတြင္း MIC မွ အဆိုျပဳလႊာ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ (နည္းဥပေဒ ၄၅) ႏွင့္ MIC မွ စတင္မစဥ္းစားမီ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္သူမွ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမည္သို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ တာဝန္ရွိစြာလုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏွစ္စဥ္ 
အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ (နည္းဥပေဒ ၁၉၆/၁၉၉)။ 

146 ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၃၅/၂ဝ၁၇၊ ၃၁ ရက္ မတ္လ ၂ဝ၁၇။
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သို႔ေသာ္ ယခု စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအသစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရာတြင္မည္သို႔ျဖစ္မည္ကို ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေနာက္ထြက္ရွိလာမည့္ နည္းဥပေဒႏွင့္ဥပေဒ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအပါအဝင္ဆက္လက္ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပမႈ/အေသးစိတ္ေဖာ္ျပမႈ အမ်ားအျပားလိုအပ္မည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ 

 မည္သည့္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အပိုဒ္ ၃၆ ပါ အခ်က္မ်ားအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
ဥပမာ - MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔အျပည့္အဝလုိေသာ စီမံကိန္းမ်ားဟု အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ပါက ၎စီမံကိန္းသည္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေျခ 
အေနရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဥပေဒသစ္ႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ မည္သုိ႔ ဥပေဒေၾကာင္းမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို 
ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ိဳးျဖစ္ရပါမည္။ ဥပမာ - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္ 
အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒအပုိဒ္ ၅ ႏွင့္ EIA ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပ ထား 
သည့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္
ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းမ်ားသည္ MIC မွ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္သေဘာတူညီ ခ်က္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အဓိကက်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ 

 အပိုဒ္ ၄၆ အရ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္လိုအပ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ 
စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္ကို ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္သည္။ 

 စီမံကိန္း၏အေစာပုိင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ထားေပးရန္ဆံုးျဖတ္ရာ၌ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ  
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေစျခင္းမ်ားအပါအဝင္ တုိင္း/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ အခန္း 
က႑ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းရန္လိုအပ္သည္။ ဥပမာ - MIC အေနျဖင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္ 
အစိုးရမ်ား၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို မျဖစ္မေနေတာင္းခံရမည္ဆိုသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ိဳး၊ တုိင္း/ျပည္နယ္ 
အစိုးရမ်ားမွလည္း သက္ဆုိင္သည့္ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရမည့္ တာဝန္ရွိဆိုသည္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ MIC သည္ ကန္႔သတ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း စာရင္း147ကို 
ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္ 
စုအစိုးရသာလွ်င္ ‘ေရဒီယိုသတၱိၾကြပါေသာ သတၱဳမ်ား ဥပမာ - ယူေရနီယမ္ႏွင့္သိုရီယမ္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း 
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္ျခင္း’ ကိုလုပ္ကုိင္ရမည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အေသးစားႏွင့္အလတ္စား 
သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေက်ာက္စိမ္း/ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သန္႕စင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား 
အတြက္ ခြင့္မျပဳပါ။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္အႀကီးစားသတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ 
အေသးစား၊ အလတ္စားႏွင့္အႀကီးစား ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ MONREC ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္သည္။ 
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ 
အစုရွယ္ယာ ၃၅ % ရာႏႈန္းအထိ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

(ဂ) ႏိုင္ငံတကာ မူေဘာင္မ်ား 

အထက္ေဖာ္ျပပါ အမ်ိဳးသားဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားအျပင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသာ လူ႕အခြင့္ 
အေရးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ ႏုိင္ငံတကာမူေဘာင္မ်ားလည္း 
ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕မူေဘာင္မ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသတၱဳတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား သို႔ 
မဟုတ္ လုပ္ကုိင္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္ 

147 MIC အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၅/၂ဝ၁၇ ၊ ကန္႔သတ္သည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား စာရင္း ၊ ဧျပီလ ၁ဝ ရက္ ၂ဝ၁၇။
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မ်ားအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္အျခားေသာႏိုင္ငံတြင္းမွ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားမွ ကနဦးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ 

သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
(EITI)

EITI သည္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ ေဆာင္ 
ႏုိင္ရန္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။148 EITI သည္ ေရနံ၊ သဘာဝ       
ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑မ်ားကို အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို 
မည္သို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါသည္။ ၎တြင္ တြင္းထြက္သယံဇာတ 
ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးကုိင္တြယ္ပံုႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ စီးပြားေရးအတြက္ မည္သို႔ အက်ိဳးမ်ားရွိသည္ တို႔ပါဝင္သည္။ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ EITI စံႏႈန္း149 တြင္ အပုိင္း (၂) ပုိင္းပါဝင္ပါသည္။ အပုိင္း (၁) တြင္ စံႏႈန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားၿပီး အပုိင္း(၂)တြင္ ႏုိင္ငံတကာ EITI အား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ယခုစံႏႈန္းကို အစိုးရဌာနမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တြင္းထြက္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား(CSOs)၊ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ 
ဘက္ေပါင္းစံုမွပါဝင္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ၎တုိ႔၏ တုိးတက္မႈအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 
ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အခြန္အခမ်ားေပးေဆာင္ထားမႈႏွင့္ အစိုးရမွလက္ခံထားရွိမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပ 
ရၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားကို ယခုစံႏႈန္းျဖင့္တိုင္းတာကာ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္တုိးတက္မႈ၊ အဓိပၸာယ္ရွိေသာတုိးတက္မႈ၊ လံုေလာက္ 
သည့္တုိးတက္မႈမရွိ၊ သို႔မဟုတ္ တုိးတက္မႈလံုးဝမရွိ စသည္ျဖင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လက္ရွိ EITI အဆင့္မွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စံႏႈန္းအရ “ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္ေသးသည္” ဆိုသည့္ အေျခအေန 
တြင္သာရွိသည္။ ၎၏ပထမ EITI အစီရင္ခံစာကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ဘ႑ာႏွစ္ ၂ဝ၁၃/၂ဝ၁၄ တြင္ 
ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။150 ဒုတိယအႀကိမ္အစီရင္ခံစာကို အစိုးရအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ရန္အခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းခ့ဲ 
သည္။ ယခုအခါတြင္ အစီရင္ခံစာကို ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြက္ မတ္လ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ၎အစီရင္ခံစာကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လိႈင္လေနာက္ပိုင္းတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိန္ထိုးဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ MEITI မွလည္း ၎တို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈဆိုင္ရာ လမ္းျပေျမပံု (Beneficial 
Ownership Roadmap) ကို ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ အျပည့္အဝလိုက္နာႏုိင္ရန္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။151 EITI အရ 
နည္းပညာအေထာင့္အပံအေနျဖင့္ Cadaster စနစ္တစ္ခုထူေထာင္ရန္ႏွင့္ Beneficial Ownership ကို ထုတ္ျပန္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ အစမ္းလုပ္ေဆာင္မည့္နမူနာတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံတကာဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳေကာင္စီ (ICMM) ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္

ႏုိင္ငံတကာ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳေကာင္စီ (ICMM) သည္ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာတိုးတက္မႈမ်ားကို ဦးစား 
ေပး လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳလုပ္ငန္း စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကို ပ့ံပိုးလုပ္ 
ေဆာင္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ICMM သည္ ၎တုိ႔ႏွင့္အတူ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ ၂၃ ခု၊ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ေဒသတြင္းမွ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအသင္းအဖြဲ႕ ၃၄ ခု၊ ကမၻာ့သတၱဳထုတ္ကုန္ အသင္းမ်ားျဖင့္ 
148 သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး။
149 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ EITI စံႏႈန္းမ်ား။
150 MEITI ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး EITI အစီရင္ခံစာ - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ။
151 ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈဆိုင္ရာ လမ္းျပေျမပံု (Myanmar Beneficial Ownership Roadmap)၊ မတ္လ ၂ဝ၁၇။
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သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳက႑ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ ပိုမိုအကူအညီေပးႏုိင္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ICMM ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္တန္ဖိုးမ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ဂ႐ုစုိက္ျခင္း၊ 
ရိုေသေလးစားျခင္း၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တာဝန္ယူတက္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္ပါ 
သည္။152 ICMM သည္ ကုမၸဏီမ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္လာေစရန္ လမ္းညႊန္ေပးသည့္ စံႏႈန္း 
မ်ားႏွင့္္မူေဘာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပင္ဆင္ဖန္တီးခ့ဲပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေရထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမူေဘာင္ (Wa-
ter Stewardsip Framework) သည္ ေရအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား အေျဖရွာျခင္းကို 
အေျခခံၿပီး လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ICMM ၏စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမူေဘာင္
တြင္ အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမူေဘာင္မ်ားအျဖစ္ အေျခခံ မျဖစ္မေန လုိက္နာရမည့္ အခ်က္ ၁ဝ ခု ပါဝင္ပါသည္။ 
၎သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္သတၱဳလုပ္ငန္း စဥ္ဆက္ မျပတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ျဖစ္ၿပီး ICMM အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ 
၎အခ်က္မ်ားအေပၚ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရသည္။ ICMM အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Freeport ႏွင့္ MMG (PanAust) 
တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွာေဖြျခင္း/စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားေနပါသည္။ 

ဆႏၵအေလ်ာက္ေလးစားလုိက္နာႏုိင္ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (VPSHR)

ဆႏၵအေလ်ာက္ေလးစားလုိက္နာႏုိင္ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအေျခခံမူမ်ား (VPSHR) သည္ 
အစိုးရမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္သည့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူ 
မ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တြင္းထြက္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအနီးရွိ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျပည္သူ႕လုံၿခံဳ 
ေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္ 
ကိ ု ေလ်ာခ့်ရန္ႏငွ္ ့ကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္းရန ္ရွာေဖြေဖာထ္တ္ုျခင္းျဖစသ္ည။္ VPSHR သည ္တြင္းထြကလု္ပင္န္းမ်ားအတြက ္
အထူးဒီဇိုင္းဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  ၎၏ အေျခခံသေဘာတရားအခ်က္မ်ားကို ICMM၊ ICRC၊  
IFC ႏွင့္ IPIECA (ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာ 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း) တို႔မွ ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားပါသည္။ VPSHR သည္ တြင္းထြက္ 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေနရာအနီးတြင္ေနထုိင္သည့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ားကို အေျခခံ၍ အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ၎အေျခခံ 
သေဘာတရားမ်ားသည္ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနခ်ိန္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း 
ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးရွိေစရန္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အေျခခံလြတ္ လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒမ်ား
ကို ေလးစားလုိက္နာမႈကို ေသခ်ာေစေရးအေထာက္အကူျပဳေစရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားပါသည္။ VPSHR တြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးလမ္း ညႊန္ခ်က္လက္စြဲစာအုပ္ပါဝင္ၿပီး ထိုအေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ကုမၸဏီ 
မ်ား၊ ၎တုိ႔၏အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားလုိက္နာရန္ အေထာင့္အကူေပးပါသည္။153၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ကနဦးစမ္းသပ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔စည္းရန္ VPSHR မွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ (၃) ႏုိင္ငံမွ တစ္ခုျဖစ္ 
သည္။ ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကနဦးအစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး scoping study တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု 
ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

152 ICMM, Vision and vlaues
153 ဆႏၵအေလ်ာက္ေလးစားလုိက္နာႏုိင္ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားအား ျပဳမူလုိက္နာရမည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္လက္စြဲစာအုပ္ ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ICMM, ICRC, IFC ႏွင့္ IPIECA ။
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တ႐ုတ္ျပည္သူသမၼတႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ သတၱဳမ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳမ်ားႏွင့္ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
တင္သြင္း သူႏွင့္တင္ပို႔သူမ်ား (CCCMC) ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။ 

သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္ (CCCMC လမ္းညႊန္ခ်က္) ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီ ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ 
ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေအာက္ရွိ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ CCCMC မွ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခ့ဲသည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ 
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဓာတ္တၱဳမ်ားႏွင့္သတၱဳက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ 
လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားကိုလုိက္နာရန္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္မ်ားကို အေျခခံသည့္ အေ
လးဂ႐ုျပဳႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား (due diligence) ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။154 ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားသည္ သတၱဳကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္ယူမႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္စနစ္ကို မည္သို႔ထူေထာင္ရ 
မည္ကို လမ္းညႊန္ထားၿပီး လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ထုတ္ျပန္ရမည္ကိုလည္း 
လမ္းညႊန္ေပးထားပါသည္။155

ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဓာတ္
သတၱဳကုန္သြယ္ေရးကြင္းဆက္မ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေလးဂ႐ုျပဳ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား (due diligence) 
ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ရည္ညႊန္းၿပီး ၎ due diligence ဆန္းစစ္ျခင္းမွ ရရွိလာေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အခါ အသံုးခ်ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ OECD ၏  ပဋိပကၡႏွင့္အႏၲရာယ္အျမင့္ 
ဆံုးေနရာမ်ားမွ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဓာတ္သတၱဳကုန္သြယ္ေရးကြင္းဆက္ အတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ 
(Due Diligence) ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီ စြာေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ OECD အဖြဲ႕ဝင္ 
ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ထိုက့ဲသို႔ ဓာတ္သတၱဳကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္ဆုိင္ရာ Due Diligence ဆန္းစစ္ျခင္းအား လုပ္ေဆာင္ရ 
မည္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္မ်ားစစ္ေဆးျခင္းအျပင္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ 
သည္ အစိုးရသို႔ေပးရေသာ ေငြေၾကးကိုေဖာ္ျပရန္ EITI စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွခ်မွတ္ထားေသာ နည္း 
ဥပေဒမ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။156 GIZ, EMM network တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ CCCMC မွ  
၃ ႏွစ္တာ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ သတၱဳတူးေဖာ္ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (SMAP) တစ္ခုကို ၂ဝ၁၆ မွ ၂ဝ၁၈ 
အတြက္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၎ကို ကမၻာတစ္ဝွမ္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သ
ည့္ပံုစံျဖင့္ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲၾကသည္။157 GIZ အဖြဲ႕သည္ 
ေလ့လာေရးဆုိင္ရာခရီးစဥ္တစ္ခုကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ 

ပဋိပကၡႏွင့္အႏၲရာယ္အျမင့္ဆံုးေနရာမ်ားမွ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဓာတ္သတၱဳ ကုန္သြယ္ေရးကြင္းဆက္ 
အတြက္ OECD ၏ အေလးဂ႐ုျပဳ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ (Due Diligence) ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္းလမ္းညႊန္

OECD ၏ အေလးဂ႐ုျပဳ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ (Due Diligence) ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း လမ္းညႊန္သည္ အစိုးရမ်ားမွ 
ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡေနရာမ်ားမွ ရရွိေသာဓာတ္ 
သတၱဳမ်ားကို တာဝန္ယူမႈရွိစြာ ကုန္သြယ္ေရးကြင္းဆက္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္လည္းျဖစ္
သည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ဓာတ္သတၱဳအမ်ိဳးအစားအားလံုးအတြက္ျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တြင္ အထူးျပဳဓာတ္သတၱဳမ်ားပါဝင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ခဲမျဖဴ၊ တန္တလိုက္၊ အၿဖိဳက္နက္ႏွင့္ 
ေရႊတုိ႔ ျဖစ္သည္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ဓာတ္သတၱဳရယူမႈရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္  လူ႕အခြင့္အေရးကို 

154 သတၱဳ တြင္းဆုိင္ရာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္။ CCCMC, ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္။
155 သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ EMM Network၊  

CCCMC။
156 Global Witness - တရုတ္လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္မ်ားသည္ သတၱဳကုမၸဏီမ်ားကို ပဋိပကၡေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ လက္ထိုးမႈအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္ရွင္ေဒသခံမ်ားကို 

အ႐ုိအေသျပသျခင္း။ ၂၃ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္။
157 https://www.emm-network.org/case_study/sustainable-mining-in-china/ 
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ေလးစားလိုက္နာၿပီး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစေရး အေထာက္အကူျပဳေစရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်င့္သံုးခ့ဲေသာ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ယခုလုပ္ငန္း၏ စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္လာ 
သည္။ ယခုအခါ ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေမရိကတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ ရည္ညႊန္း 
အသံုးျပဳၿပီး ဥေရာပစည္းမ်ဥ္းဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳထားပါသည္။ London Metal Ex-
change သည္ ကေလးအလုပ္သမားႏွင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာဓာတ္သတၱဳမ်ား အပါအဝင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 
ဓာတ္သတၱဳရယူမႈ အေျခခံသေဘာတရား ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုလည္း သိရပါသည္။158

လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ကိုအသံုးျပဳ၍ နာမည္ႀကီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ 
နာရီကုမၸဏီ ၁၃ ခု တို႔၏ ေရႊႏွင့္စိန္ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္တြင္ မည္သုိ႔ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ 
သည္ကို စစ္ေဆးပါသည္။159

OECD လမ္းညႊန္ခ်က္သည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဓာတ္သတၱဳကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္အတြက္ Chinese Due Dili-
gence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ OECD ႏွင့္အတူ 
ပူးေပါင္း၍ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးဌာနက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ အဆင့္ (၅) ဆင့္ပါဝင္ေသာ 
မူေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ခုိင္ခ့ံေသာ ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို တည္ေထာင္ေပးျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈကြင္း 
ဆက္မွ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္အႏၲရာယ္ကို ထုတ္ေဖာ္ဆန္းစစ္ေပးျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ထားေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္တုံ႔ျပန္ရန္ မဟာဗ်ဴးဟာေရးဆြဲျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမွ ကုန္သြယ္ကြင္းဆက္ကို 
ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္ကိုႏွစ္ စဥ္အစီရင္ခံစာတင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ပဋိပကၡႏွင့္အႏၲရာယ္ျမင့္ 
မားေသာေနရာမ်ားကို လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ သို႔မဟုတ္္ ႏုိင္ငံတကာ 
အဆင့္ မဟုတ္ေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္မႈဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုက့ဲသို႔ေနရာမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရး 
မတည္ၿငိမ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိျခင္း၊ သင္းဖြဲ႕မႈအားနည္းျခင္း၊ လံုျခံဳမႈမရွိျခင္း၊ ျပည္သူပုိင္အေျခခံအေဆာက္ 
အအံုမ်ားဖ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပ်ံႏွံ႔ျခင္း စသည္တုိလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိလမ္းညႊန္ 
ခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ အထူး 
သျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာေဒသမ်ားႏွင့္ ထိုေဒသမ်ားမွ ေရႊႏွင့္ 3Ts ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ 
OECD သည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာဓာတ္သတၱဳကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္အတြက္ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လမ္းညႊန္ခ်က္ 
ကိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ CCCMC ႏွင့္ နားလည္မႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲ ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ားအတြက္ ဥေရာပသမၼဂၢ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား 

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပသမဂၢေကာင္စီ လက္နက္ကုိင္မ်ားထံမွ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာဓာတ္
သတၱဳမ်ား ဝယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရရွိေနျခင္းမွ ရပ္ဆုိင္းရန္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတစ္ခု သေဘာတူခ့ဲ 
ၾကသည္။160 ထိုေၾကာင့္ ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ EU ကုမၸဏီမ်ားအားလံုး ခဲမျဖဴ၊ တန္တလိုက္၊ အၿဖိဳက္နက္ 
(3Ts) ႏွင့္ ေရႊကုိ တာဝန္ယူမႈရွိစြာ တင္ပို႔ရန္ႏွင့္ ၎တို႔ဝယ္ယူလုိက္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ာကို ေထာက္ပ့ံမႈမရိွေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယခုက့ဲသုိ႔ အေလးဂ႐ုျပဳ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ (Due Dil-
igence) ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွစ၍ တရားဝင္မည္ 
ျဖစ္ၿပီးေသာ္လည္း တင္ပို႔သူမ်ားကုိ အျမန္ဆံုးက်င့္သံုးရန္ တုိက္တြန္းထားပါသည္။ ဤနည္းဥပေဒတြင္ ဓာတ္သတၱဳ 
ထုတ္လုပ္ရာတြင္ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္သန္႔စင္ျခင္းက့ဲသို႔ေသာ upstream ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း 

158 London Metal Exchange သည္ ကေလးသူငယ္အလုပ္သမား အသံုးျပဳျပီး ရရွိလာေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ား ဝယ္ယူျခင္းကို တားျမစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Reu-
ters၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္။

159 ေက်ာက္မ်က္ရတနာတို႔၏ေနာက္ကြယ္မွ ေပးဆက္ရေသာ နာက်င္မႈမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၈ ရက္။
160 ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ား ၊ ၊ေကာင္စီအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္မ်ားကို ေငြေၾကးရရွိေနမႈ ေလ်ာ့ခ်သည့္ နည္းဥပေဒသစ္ကို ေထာက္ခံခ့ဲသည္။ ဥေရာပယူနီယမ္ 

ေကာင္စီ၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁၈၁/၁၇၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၃ ရက္။
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တစ္ခုကို တာဝန္ယူမႈရွိစြာ ရယူရန္ တာဝန္မ်ားထည့္သြင္းထားပါသည္။ EU ၏ သတၱဳႏွင့္ဓာတ္သတၱဳသြင္းကုန္ ၉၅% 
သည္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစမည္ျဖစ္ၿပီး ပမာဏအနည္းငယ္တင္ပို႔သူမ်ားသည္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ EU ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ကြ်မ္းက်င္ေသာ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ တင္ပို႔လာေသာ သတၱဳႏွင့္ဓာတ္သတၱဳတို႔သည္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ကုိက္ညီမႈ ရွိ/မရွိကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ 
အေသးစားႏွင့္အႀကီးစား downstream ကုမၸဏီမ်ား  လုိက္နာမႈရွိမရွိကို တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ Due Diligence 
ပိုမိုတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဓာတ္သတၱဳမ်ားကို ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရန္ 
အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမရွိေသာလမ္း
ညႊန္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ လက္စြဲစာမူၾကမ္းကို ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပဋိပကၡႏွင့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားသည့္ ေနရာမ်ား စာရင္း 
ထည့္သြင္း၍ ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္ကို အေျချပဳ၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသည္ 
ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္ Due Diligence အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္တစ္ခု သတ္မွတ္ေပးပါသည္။161 သေဘာတူညီ 
ခ်က္တစ္ခုကုိ ေကာင္စီမွ ေထာက္ခံသေဘာတူထားေသာ စာသားမ်ားသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပပါလီမန္ႏွင့္
သေဘာတူညီခ့ဲၾကၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျငင္းခုန္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၇ 
ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ ဥေရာပ မ်က္ႏွာစံုညီပြဲတြင္ မဲထည့္၍ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ အေမရိကမွ Dodd Frank 
အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ဝ၂ ပါ စည္းမ်ဥ္မ်ားႏွင့္မတူ (ယခုတြင္ Trump ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ၎အက္ဥပေဒကို 
ပယ္ဖ်က္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေနၾကပါသည္)162 EU နည္းဥပေဒသည္ ပထဝီအေနအထားအကန္႔အသတ္မရွိ ကမၻာ 
ေပၚရွိ မည္သည့္ပဋိပကၡႏွင့္အႏၲရာယ္ျမင့္မားေသာ ေနရာမ်ားတြင္မဆို အက်ံဳးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ 
ႏုငိင္၏ံ တိုင္းေဒသႀကီးႏငွ့္ျပညန္ယရ္ွ ိလကန္ကကို္င ္ပဋပိကၡရွိေသာေနရာမ်ားအားလံုးႏငွ္ ့အက်ံဳးဝငမ္ည္ျဖစသ္ည။္163 
‘ဝ’ ေဒသ၊ ကယားႏွင့္တနသၤာရီ ေဒသမ်ားမွ ထုတ္ေသာ ခဲမျဖဴ/အၿဖိဳက္နက္တို႔အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တင္ပို႔ေသာ 
ေရႊ၊ ခဲမျဖဴႏွင့္အၿဖိဳက္နက္ တုိ႔လည္းပါဝင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။ 

161 ဥေရာပ ပါလီမန္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ပဠိပကၡရွိေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ား၊ MEPs သည္ တင္ပို႔သူမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန လုိက္နာရမည့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း 
ဆန္းစစ္ျခင္းကို ေသခ်ာလုိက္နာေစပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္။

162 အေမရိကန္အစိုးရ - Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Public Law No. 111-203. အထူးသျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၅ဝ၂။ ၂ဝ၁၇ 
ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ Global Witness အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ကိုလည္း ၾကည့္ရန္။

163 ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ရွင္းျပခ်က္၊ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ ၾကည့္ရန္။
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အပုိင္း (၄) 

က႑အဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ဤအပုိင္းတြင္ -

(က) က႑အဆင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား 
• အခြန္ဘ႑ာေငြႏွင့္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏အခန္းက႑
• ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝခံစားေရးစာခ်ဳပ္မ်ား (PSCs)ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ား
• အခြန္အေကာက္မ်ား
• ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္အၾကား အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္း 
• ေဒသခံအလုပ္အကုိင္ရရွိမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္ (ေဒသပုိင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္း 

အရာ)

(ခ)  က႑အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
• လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း နည္းစနစ္မ်ား
• တရားမဝင္ႏွင့္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း
• ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းစနစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီ 

မ်ား
• ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ 
• သတၱဳတြင္းေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ထိန္း 

ခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိျခင္း
• တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ား
• အမ်ိဳးသားဓာတ္သတၱဳ သယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒ

(ဂ)  က႑တစ္ခုလံုးတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
• ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
• လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး
• ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္း 
• ေျမယာႏွင့္ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ
• ျပဒါးအသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ပေပ်ာက္ေရး
• လုပ္ကြက္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း

(က) က႑အဆင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား  

ယခုအခန္းတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအခန္းက႑၏ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးအေပၚ မည္သို႔ သက္ 
ေရာက္သည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ- သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအခန္းက႑သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ 
ကို မည္သို႔ပ့ံပိုးေပးသနည္း၊ အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈကို မည္သို႔ပ့ံပိုးေနသည္ကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ထိုက့ဲ 
သို႔ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား- မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ၎၏ ဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
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လုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ၎တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရး ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား 
ကို အနည္းဆံုး သုိ႔မဟုတ္ အျပည့္အဝ လုပ္ေဆာင္ေစသင့္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာတြင္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ကုိ အတားအဆီး သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအတူတကြ  ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွလည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ 

က႑အဆင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာထိခိုက္မႈကို သံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္-စီးပြားေရးက႑တြင္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး၏အခန္း 
က႑၊ သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္ေပးေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္သေဘာတူညီမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ အေကာက္အခြန္၊ ျပည္ေထာင္
စုႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝမႈ တုိ႔ပါဝင္ၿပီး ေဒသအေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ရႈေထာင့္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ 
ျခင္းသည္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လကၡဏာမ်ားကုိ 
အေထာက္အကူျပဳရန္ သတၱဳတြင္းက႑အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ သက္ေရာက္မႈရွိသည္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ မရွိပါ။ အခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ 

 
အခြန္ဘ႑ာေငြႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ၂ဝ၁၃/၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄/၂ဝ၁၅ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅/၂ဝ၁၆ EITI အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း (၂) 
ခုလံုးတြင္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာအေကာက္အခြန္ ပမာဏသည္ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ (၃) 
ဘီလီယံခန္႔ရွိသည္ဟု ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။164 သို႔ေသာ္ ထိုပမာဏသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕က႑မွ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑မွ ရရွိထားေသာ အခြန္ဘ႑ာသည္ ၁၂-
၁၃ % ရွိၿပီး ဓာတ္သတၱဳက႑သည္ ေဒၚလာ ၇၅ သန္း ရရွိထားေသာ အခြန္၏ ၂-၃% သာရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 
(ဇယား - ၅ ကို ၾကည့္ပါ)။ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၏ တြက္ခ်က္မႈအရ ၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တြင္းထြက္က႑မွ 
GDP သည္ ခန္႔မွန္းေျခ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၄၄၇ ၄၉၈ သန္း (သို႔မဟုတ္) တစ္ႏုိင္ငံလံုး GDP ၏ ၆ % ရွိသည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။165 သို႔ေသာ္ အျခားေသာဓာတ္သတၱဳမ်ားသည္ ထိုပမာဏ၏ အနည္းငယ္သာျဖစ္္သည္ဟု ယူဆ 
ႏုိင္သည္။ 

ဇယား ၅။ ျမန္မာ့တြင္းထြက္သယံဇာတ အခြန္ဘ႑ာေငြျပဇယား 

EITI အစီရင္ခံစာ
စုစုေပါင္း 

အခြန္ဘ႑ာေငြ 
(က်ပ္ - သန္း) 

၁ ေဒၚလာ 
လွ်င္ က်ပ္ႏႈန္း 

စုစုေပါင္းအခြန္ဘ႑ေငြ 
(ေဒၚလာ-ဘီလီယံ) 

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 
ေက်ာက္မ်က္ 

ရတနာမွ ထည့္ဝင္မႈ 

အျခားေသာ 
ဓာတ္သတၱဳမွ 
ထည့္ဝင္မႈ 

ဘ႑ာႏွစ္ 
၁၃/၁၄ 
(ေနာက္ဆံုး) 

၃ ဝ၁၁ ၂၈၃ ၉၆၃ ၃.၁၃ ၁၃% ၂%

ဘ႑ာႏွစ္ 
၁၄/၁၅ (မူၾကမ္း) 

၃ ၃၁ဝ ၆ဝ၇ ၁ဝ၃၂ ၃.၂၁ ၁၁% ၃%

ဘ႑ာႏွစ္ 
၁၅/၁၆ (မူၾကမ္း)

၃ ဝ၃၃ ၂၁၆ ၁၂ဝ၃ ၂.၅၂ ၁၃% ၃%
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အထက္တြင္ ျမင္ေတြ႔ရသည့္အတိုင္း သတၱဳတြင္းက႑၏ ျမန္မာႏုိင္ငံစီပြားေရးအေပၚထည့္ဝင္မႈမွာ အံ့ၾသစရာ 
ေကာင္းသည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။166 သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးအေပၚ သတၱဳတြင္းက႑၏ ထည့္ဝင္မႈမွာ တရားဝင္ေဖာ္ျပ 
ထားသည္ထက္ ပိုမ်ားသည္ဟုလည္း မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္းက႑မွထည့္ဝင္ေသာ ဘ႑ာေငြကို 
ေလ့လာခ့ဲရာတြင္ အစိုးရဌာနမ်ားမွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ အခ်က္မ်ားသည္ တူညီမႈမရွိဘဲ အသံုးအႏႈန္း ကြာဟ 
မႈမ်ားရွိေနၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္တင္ျပခ်က္မ်ား ေရွ႕ေနာက္ကုိက္ညီရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။ 
ပိုမိုရွင္းလင္းၿပီး အခ်က္အလက္ျပည့္စံုရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။167 တရားဝင္ထုတ္ ျပန္ခ်က္မ်ား 
အရ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းခ်မႈမွရေသာ ဝင္ေငြသည္ ၂ဝ၁၃/၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၃.၅ 
ဘီလီယံဟု ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ္လည္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ တင္ 
ပို႔ခ့ဲေသာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ခုအတြက္ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၂.၃ ဘီလီယံျဖစ္သည္။ Global Witness ၏ တြက္ခ်က္မႈ 
အရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈစုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၃ဝ ဘီလီယံျဖစ္သည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။168

သတၱဳတြင္းက႑၏ အျခားေနရာမ်ားသည္ ယခုက့ဲသို႔ စစ္ေဆးမႈမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ရရွိေသာ ဝင္ေငြတုိ႔သည္ ကြာျခားမႈမ်ားရွိေနမည္ဟု ယူဆပါသည္။ SWIA မွ 
ေလ့လာခ့ဲေသာ သုေတသနမ်ားအရ ထုံးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴတုိတြင္လည္း ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားရွိ 
ေနႏုိင္သည္ဟု ညႊန္ျပထားပါသည္။ ဓာတ္သတၱဳအခြန္မ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားေပးေခ်ရာတြင္ အမ်ိဳးသာအဆင့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေကာက္ယူထားမႈသည္ တညီတညႊတ္တည္း 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမ်ားမရွိဘဲ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစပါသည္။ EITI အေနျဖင့္ ၎ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ တြင္းထြက္လုပ္ငန္းမွရရွိေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံ
ကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေငြအေပၚ စုစုေပါင္းထည့္ 
ဝင္ေငြသည့္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္ တစ္ေပါင္းတည္းစာရင္းသာ ေပးပို႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။169 ဆိုလိုသည္မွာ 
ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳတြင္း ႏွင့္ေရအားလွ်ပ္စစ္တုိ႔ ေပါင္းထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝင္ေငြအျဖစ္ျပထား 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအလိုက္ဝင္ေငြကို ေဖာ္ျပထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း SOE မ်ား၏ အ႐ႈံး 
အျမတ္ဝင္ေငြသည္လည္း ထိုနည္းတူပင္ ႀကီးၾကပ္ရေသာဝန္ႀကီးအဆင့္တြင္ တစ္ေပါင္းတည္းေဖာ္ျပျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး 
မည္သည့္လုပ္ငန္းက မည္မွ်အက်ိဳး အျမတ္ရွိသည္ကိုမႈ မသိႏုိင္ပါ။170

ဘူမိေဗဒအခ်က္အလက္အားနည္းျခင္း၊ mining cadaster မရွိေသးျခင္းႏွင့္အမ်ား ျပည္သူအလြယ္တကူရရွိႏုိင္ေသာ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ (မတိက်ေသာေငြေၾကးအခ်က္အလက္မ်ား) အခ်က္အလက္မ်ား ကန္႔သက္ခ်က္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးအေပၚ မည္မွ်သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို ဆန္းစစ္ရန္ 
ခက္ခဲပါသည္။ သတၱဳတြင္းက႑၏အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုတိက်ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးအတြက္ အလားအလာ 
ရွိမႈကိုပံုေဖာ္လိုလွ်င္ ထိုက့ဲသို႔အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းဆန္းစစ္ရန္လုိအပ္ေပမည္။

166 NRGI ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း ဧၿပီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စာမ်က္ႏွာ - ၁။
167 ASH ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ျပဳျပင္ဖန္းတီးေရး ဌာန၊ အနာဂတ္ကို ဖန္းတီးျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဖဒရယ္အသစ္ႏွင့္စည္း

လံုးညီညႊတ္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဇြန္လႈိင္လ ၂ဝ၁၃၊ Global Witness ၊ ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆံုးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ဝ၁၅၊ 
စာမ်က္ႏွာ - ၃၆ ၾကည့္ရန္။

168 Global Witness ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆံုး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ။
169 NRGI ျမန္မာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ၊၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ။ 
170 NRGI ေရႊေရာင္လြမ္းေသာ ဂိတ္ေစာင့္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံပုိင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ။



4-u@tqifhoufa&mufrIrsm; 107

ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝျခင္းစာခ်ဳပ္မ်ား (PSCs)ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ဓာတ္သတၱဳဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွ႔ပ္ႏွံမႈမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝသည့္စာခ်ဳပ္(PSC) နည္းလမ္းျဖင့္ 
သာ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ PSC ကို ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑မ်ားတြင္သာ ပိုမုိအသံုးျပဳၾကၿပီး 
သတၱဳတြင္းက႑တြင္မူ အသံုးမျပဳၾကပါ။ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအစီအမံမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဘာ 
ေၾကာင္ ့ထုတလု္ပမ္ႈအေပၚခြဲေဝျခင္းနည္းစနစ ္မသင့္ေလွ်ာသ္ညက္ိ ုေအာကပ္ါအခ်ကမ္်ားျဖင္ ့ေဖာ္ျပလုကိပ္ါသည။္171

 PSC သည္ ကုန္က်စရိတ္ကို ျပန္လည္ဖာေထးႏုိင္ရန္ လ်ာထားထုတ္လုပ္မႈပမာဏအေပၚ ႏွစ္စဥ္ ကန္႔သတ္ 
သတ္မွတ္ထားၿပီး ခဲြေဝေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ကို အရင္ဆံုး 
အသံုးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ရေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားထက္ ပိုမို 
ကုန္က်ပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ထုတ္လုပ္မႈခဲြေဝေသာစနစ္ PSC ကို mining context ေပၚမူတည္ၿပီး အစုိးရႏွင့္ 
ကုမၸဏီၾကားမွာ ျပည့္စံုသည့္ မည္သုိ႔ခဲြေဝမႈပံုစံမ်ဳိး မရွိေသးဟု ယူဆရပါသည္။ 

 သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ေလွ်ာက္ မတည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ 
ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရသည္။ သယံဇာတနည္းပါးလာသည္ႏွင့္အမွ် ထုတ္လုပ္ရန္မွာလည္း ခက္ခဲလာပါသည္။ 

 ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ႏုိင္ရမည္။ 
(ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပ) ဓာတ္သတၱဳထြက္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ပိုမိုခက္ခဲပါသည္။ 

ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝျခင္း လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းက်ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အက်ိဳးအျမတ္အေပၚခြဲေဝမႈ သို႔မဟုတ္ အျခား ေငြေၾကးခြဲေဝမႈ 
အစီအမံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားမႈအားနည္းေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အမ်ားအျပား 
ေပးရေသာ္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ျပန္လည္ရရွိရန္ ကုမၸဏီသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ယူရပါသည္။ အက်ိဳးအျမတ္ 
အေပၚခြဲေဝသည့္စနစ္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဝင္ေငြေပၚမူတည္၍ အခြန္ေငြေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး  
ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝျခင္းႏွင့္မတူပါ။ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ မက္လံုးေပးမႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး 
ျမင့္မာသည့္ သတၱဳအရည္အေသြးက့ဲသို႔ တုိင္းတာျခင္းစသည့္ အလုပ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဆိုလိုရင္းမွာ ၃ဝ/၇ဝ ႏႈန္းျဖင့္ ခြဲေဝရမည္ဆိုလွ်င္ အလြယ္ကူ ဆံုးႏွင့္အျမင့္ဆံုးအရည္အေသြးမ်ားကိုသာ တူးေဖာ္ 
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္နည္းသည့္ သတၱဳမ်ားကုိမူ ေျမေအာက္တြင္ထားရွိခ့ဲမည္ျဖစ္သည္။172  
ဤသို႔ျဖင့္ သတၱဳသိုက္ကို အျမန္တူးေဖာ္ၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္မႈအရွိန္ျမင္လာၿပီး သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမန္လာမည္ 
ျဖစသ္ည။္ ေျမတြငက္်နရ္ွိေသာ သတၱဳမ်ားကိ ုကနုက္်စရတိမ္်ားစြာျဖင္ ့ထတ္ုယရူႏုငိဖ္ြယရ္ွၿိပီး ဆကလ္ကတ္ူးေဖာမ္ႈမ်ား 
ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ အက်ိဳးအျမတ္အေပၚခြဲေဝျခင္းသည္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝျခင္းထက္ ပိုမိုေရရွည္သတၱဳ
တူးေဖာ္မႈမ်ိဳးကို အားေပးၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူအတြက္လည္း ပိုအက်ိဳးရွိႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ အျခား 
ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ 
လုိင္စင္မွတစ္ဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ စီရင္ပုိင္ခြင့္ဦးစားေပးေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈကို “စာခ်ဳပ္သေဘာတူျဖင့္လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းစနစ္” ဟုေခၚၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ သတၱဳတူးေဖာ္ 
ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းစာခ်ဳပ္အေပၚ ညႇိႏႈိင္းဆံုးျဖတ္၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးပါသည္။173 ‘လုိင္စင္ 
ထုတ္ေပးသည့္နည္းစနစ္မ်ား’သည္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း ထုတ္ 
ေပးၿပီး သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားျဖင့္ စီမံလုပ္ေဆာင္ပါသည္။174 အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထုိနည္းလမ္းႏွစ္ခုေပါင္းစပ္၍ 
အသံုးျပဳၾကသည္။ 

171 ICMM ဓာတ္သတၱဳဆုိင္ရာ အေကာက္အခြန္ေကာက္ျခင္း နည္းစနစ္မ်ား။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁။
172 ၾသစေၾတးလ်ျမန္မာကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း (AMCC) - အဆိုျပဳသတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ခ်က္စာတမ္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ။ MCRB  

ဖိုက္မွရယူသည္။
173 BMZ သတၱဳတြင္းက႑ကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဇြန္လ ၂ဝ၁၅။
174 Ibid
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ကမၻာအႏွံ႔တြင္ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ျဖစ္သည့္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္နည္းစနစ္မ်ားကို စာခ်ဳပ္ ျဖင့္
လုပ္ေဆာင္သည့္နည္းစနစ္ထက္ပို၍ အသံုးျပဳေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လုိင္စင္ထုတ္ေပး သည့္နည္းစ နစ္သည္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ဟုလည္း ေထာက္ခံေျပာဆိုၾကသည္။ 

 သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေထြေထြဥပေဒအရ စစ္ေဆးၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း၊ မည္သူမဆိုေလွ်ာက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ 
ရာစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေသခ်ာ၍ ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား နည္းပါးႏုိင္ပါသည္။

 အစိုးရႏွင့္ညႇိႏႈိင္းေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳးမညီမႈကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ၿပီး ညႇိႏႈိင္း 
သူတစ္ဦးခ်င္း၏ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ဗဟုသုတအေပၚမူတည္၍ တစ္ဦးခ်င္းညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား နည္းပါလာမည္ျဖစ္သည္။ 
အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ကြာဟမႈမ်ားရွိစျမဲျဖစ္သည္။ 

 သတၱဳတြင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ပိုမိုကိုက္ညီမႈရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အသံုးျပဳပါက လုိက္နာမႈရွိ မရွိ 
ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးရန္ လြယ္ကူပါသည္။ 

 လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ သေဘာတူညီမႈသည္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူညီခ်က္/ စာ 
ခ်ဳပ္ႏွင့္မတူ) EITI က့ဲသို႔ေသာ175 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူမ်ား မ်က္ျမင္ 
ေတြ႕ႏုိင္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ အေထြေထြ ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းအထူးျပဳ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား အသင့္မရွိေသး 
သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စနစ္ကိုသာ ဆက္လက္အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
စာခ်ဳပ္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခ်ဳပ္ဆုိၾကရ ၿပီး သီးသန္႔ပထဝီအေနအထားႏွင့္စီမံကိန္း အေျခအေနမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ-သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္လုိင္စင္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားထက္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ပိုလိုအပ္ေသာ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္)။176 စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈကို အသံုးျပဳ 
ေသာ တရားစီရင္စုအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပို၍တူညီမႈရွိေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာ ေစရန္ေျခလွမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းစနစ္အတြက္ အကူးအေျပာင္းအဆင့္ တစ္ခုအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း  
‘ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား’  (model contracts) ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ 
သတၱဳတြင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းႏုိင္ေသာ ေယဘုယ်ပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ကန္႔သတ္ 
ခ်က္မ်ားကို အေျချပဳေပးပါသည္။ ဘာကီနာဖူဆို၊ မြန္ဂိုးလီးယားႏွင့္မိုဇာန္ဘစ္က့ဲသို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေခတ္ႏွင့္ 
ေလ်ာ္ညီေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ဆဲျဖစ္ၿပီး  အခ်ိဳ႕မွာ ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။177 International Bar As-
sociation သည္ ‘ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ သတၱဳတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသေဘာတူညီခ်က္’ ကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ ပါဝင္သူမ်ား 
ျဖင့္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၎မွာ အသံုးဝင္ၿပီး ေကာင္းေသာအေလ့အထမ်ားပါသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါ 
သည္။178

အခြန္အေကာက္မ်ား

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အဓိကဓာတ္သတၱဳအခြန္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ ခြင့္ရွိပါ 
သည္။179 သတၱဳတြင္းအခြန္အခမ်ားႏွင့္ဝင္ေငြမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန (IRD)မွ ေကာက္ယူပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ 

175 ICMM ဓာတ္သတၱဳခြန္မ်ား ေကာက္ခံမႈ စနစ္မ်ား၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။ စာမ်က္ႏွာ ၃၃။
176 ICMM Ibid
177 BMZ သတၱဳတြင္းက႑ကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဇြန္လ ၂ဝ၁၅။
178 ႏုိင္ငံတကာ ဘားအသင္း (International Bar Association) သည္ ‘စံသတၱဳတြင္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရးသေဘာတူညီခ်က္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္။
179 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ။
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ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ၎တို႔ေဒသ၌ သိသာထင္းရွားသည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားလုပ္ေဆာင္ခြင့္
မရွိပါ။ (ဥပမာ- ၎တုိ႔သည္ သီးႏွံခြန္မ်ား ေကာက္ယူခြင့္ရွိေသာ္လည္း ကုန္သြယ္ခြန္ကို ေကာက္ယူခြင့္ မျပဳထားပါ။) 
သတၱဳတြင္းက႑တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား က ေက်ာက္စရစ္ႏွင့္သဲ ထုတ္လုပ္ သူမ်ားထံမွသာ အခြန္မ်ား 
ေကာက္ယူခြင့္ရွိသည္။ ပိုမိုတန္ဖိုးရိွေသာ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈအေပၚတြင္ စည္းၾကပ္မႈႏွင့္ေျမယာခြန္မ်ားေကာက္ 
ယူႏိုင္ပါသည္။180 ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားကို အခြန္အခမ်ားေကာက္ယူခြင့္ အာဏာေပးထားေသာ္လည္း ထိုသို႔ ထိ 
ေရာက္စြာျပဳလုပ္ရန္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား မေပးထားပါ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ မိမိတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိ 
ေဒသမွထြက္ရွိသည့္ ဓာတ္သတၱဳအေပၚ အခ်ိဳးက်ခြဲေဝမႈမ်ားလည္း မရွိပါ။181 ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ 
သည္ ၎တို႔ေဒသမွ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားက႑မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ဘ႑ာေရးသို႔ ျပန္လည္ခ်ထားေသာ ေငြေၾကး 
ကိုသာ မီွခိုစီမံၾကရသည္။ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ရန္)

သတၱဳတြင္းက႑သည္ ၎မွရရွိေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ သိသိသာသာ 
ထည့္ဝင္ေပးႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာစီမံပါက လူ႕အခြင့္အေရး အေလးေပး 
သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိအေကာက္ အခြန္ေကာက္ယူျခင္း 
နည္းစနစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ပထမအေနျဖင့္ ျမန္မာ့
အေကာက္အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အပုိင္းပုိင္းအစစျဖစ္ေနၿပီး စြန္းေဆာင္ရည္မ်ားလည္း လိုအပ္ေနပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အေကာက္အခြန္ႏွင့္အခေၾကးေငြမ်ားကို အနည္းဆံုးဝန္ႀကီးဌာန (၇) ခုမွ ေကာက္ယူၿပီး အခြန္ထမ္း 
မ်ား မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မရွိေသးပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာလည္း ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီး IRD တြင္ 
ဝန္ထမ္းလုံေလာက္မႈမရွိပါ။182 IRD မွ လံုေလာက္သည့္ လူစြမ္းအားအရင္း အျမစ္မရွိျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး 
ဌာနအေနျဖင့္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားကို ပံုမွန္ထိေရာက္သည့္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ။ ႏုိင္ငံတကာ 
ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ (International Monetary Fund) ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အျခား 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆင္တူသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာဌာနမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ IRD သည္ ၎လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္ဘတ္ဂ်က္ေငြ၏ ရွစ္ပံုတစ္ပံုထက္နည္းသည့္ ပမာဏသာရွိသည္။183 ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ 
IRD ကုိ ေကာင္းမြန္စြာေငြေၾကးေထာက္ပံ့ လုပ္ကုိင္လွ်င္ အစိုးရအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ ၁ဝဝဝ % ထက္မနည္း 
ရရွိႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။184 ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ယင္းအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ သိသာေသာ ေၾကြးက်န္ 
မ်ား၊ ပမာဏမ်ားေသာ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ရသံုးေငြမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ စာရင္းမျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေစပါ
သည္။185 မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ေက်ာက္စိမ္းက႑ကို စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ လက္ရွိအေကာက္အခြန္လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္မႈသည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းမွ ဝင္ေငြအေတာ္မ်ားမ်ား 
ကို ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုက႑မွရရွိေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဝင္ေငြသည္ ထုတ္လုပ္မႈအားလံုး၏ 
၂% သာရရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။186

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာလုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈမ်ား၏ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ 
မသိရွိရေသာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝသည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မည္သို႔၊ အခ်ိန္ မည္မွ် 

180 NRGI ၾကြယ္ဝမႈကို ခြဲေဝျခင္း။ ျမန္ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ဝင္ေငြမ်ားခြဲေဝျခင္း လမ္းျပေျမပံု။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆။
181 Admin Smith International - ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တြင္းထြက္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ဆန္းစစ္ျခင္း -(တြဲ ၂) - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ 

ေမလ ၁၂ ရက္။
182 MCRB ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
183 Andrew Bauer ႏွင့္ Matthieu Salomon သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေပး ေခ်ႏုိင္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 

ဇြန္လ ၁၆ ရက္။
184 Ibid
185 NRGI ၾကြယ္ဝမႈကို ခြဲေဝျခင္း။ ျမန္ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ဝင္ေငြမ်ားခြဲေဝျခင္း လမ္းျပေျမပံု။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆။
186 Global Witness ေက်ာက္စိမ္း။   ။ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆံုး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ။ စာမ်က္ႏွာ ၂၇။
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အတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ားရွိသည္ကို စိစစ္ရန္မွာ ခက္ခဲပါသည္။187  
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ ျပႆနာသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိၿပီး IRD သည္ ထုိအခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္ကင္း 
လြတ္ခြင့္မ်ားကို အနီးကပ္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါ။ (၎ကို သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန 
မွဆံုးျဖတ္ၿပီး  ၎တို႔၏ဌာနမ်ားသည္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားရရွိျခင္း မရွိပါ။) IRD သည္ ႏုိင္ငံအေရးအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
မႈအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးေသာ MIC အေပၚတြင္လည္း လြမ္းမိုးမႈမရွိပါ။ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မရွင္းလင္းမႈမ်ားရွိေနေစကာမူ သီးျခား စာရင္းဇယားမ်ားအရ ထိုအခြန္ကင္းလြတ္ 
ခြင့္မွ အစိုးရသည္ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာရွိေနၿပီး ထုိ႔ျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ သတၱဳတြင္းက႑တြင္လည္း 
မွ်တသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈမ်ားမရရွိပါ။188

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးတုိးတက္ဆဲအေျခအေနႏွင့္ အေရးႀကီးေသာဓာတ္သတၱဳသိုက္မ်ား 
ရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတၱဳတြင္းက႑အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် အမ်ား 
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေငြေၾကးစီမံမႈျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ အဓိကဓာတ္သတၱဳမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းသည္ 
ႏုိင္ငံေရးအခြင့္ထူးခံလူနည္းစုမွ အခ်ိန္မတန္မီ အဆိုျပဳဝင္ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။189 ရွာေဖြေတြ႔
ရွိသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈ အခ်ိန္အၾကားတြင္ လုိင္စင္အတြက္ေပးေခ်ရေသာ signature bonus မွ လႊဲ၍ အျခား 
ဝင္ေငြမ်ား မရွိပါ။ (ယခုလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သတၱဳသုိက္ေတြ႕ရွိမႈပမာဏႏွင့္ထိုက႑ကို နည္းပညာဆုိင္ရာ အတည္ျပဳ 
ျခင္းမ်ားအေပၚမူတည္၍ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏုိင္ပါသည္။) အစိုးရမွ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသံုးျပဳမည့္စရိတ္မ်ားကို စီမံ 
ကိန္း၏ အနာဂတ္ဝင္ေငြ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ ေငြေၾကးကုိ ေခ်းငွားျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။190 
MONREC ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လုိအပ္သည့္ မတည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ေငြမ်ားရရွိရန္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားနည္းပါးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
၎သည္ ေတြ႔ရွိမည့္ ဓာတ္သတၱဳသုိက္၏ပမာဏ သို႔မဟုတ္ သတၱဳသုိက္ရွိၿပီးေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမူမ်ားမလုပ္ေဆာင္ 
ေသးသည့္ အေျခအေန။ ဥပမာ ေမာ္ခ်ီးက့ဲသို႔ သတၱဳတြင္းကို တစ္ခုတည္းေပါင္းစည္းၿပီး စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ 
ကိုဆိုလိုပါသည္။191 ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳတြင္းက႑အမ်ားစုသည္ တရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
၎ျပည္နယ္မွထုတ္လုပ္ေသာ သတၱဳမ်ားမွရရွိေသာေငြေၾကးဆုိင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မရွိျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ 
(က႑အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားတြင္ၾကည့္ရန္)။ 

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္အၾကား အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္း 

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဓာတ္သတၱဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသမ်ား 
အၾကား အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝရန္ တရားဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ား မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအစိုးရကို ဦးေဆာင္ 
ေနေသာ NLD အစိုးရသည္ ‘ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ သဘာဝသယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းမွ ရရွိလာမည့္အက်ိဳးအျမတ္ကို ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း အညီအမွ်ခြဲေဝမႈကို လုပ္ေဆာင္သြား 
မည္ဟု’ အဆိုျပဳ ကတိကဝတ္ေပးထားပါသည္။192 ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီက လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သယံဇာတမွ ဝင္ေငြမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ခြဲေဝျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲၾကပါသည္။ 

187 Andrew Bauer ႏွင့္ Matthieu Salomon သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေပး ေခ်ႏုိင္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 
ဇြန္လ ၁၆ ရက္။

188 Ibid
189 Daniel Kaufman et al သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဖတ္ရွဳ႕နားလည္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား။ ၂ဝ၁၃ ဒီဇင္ဘာလ။
190 Ibi
191 Gardiner et al၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ခဲမျဖဴသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အလားအလာမ်ား။ (၂ဝ၁၅) ၄၆ သယံဇာတမူဝါဒ စာမ်က္ ႏွာ ၂၁၉ - ၂၃၃။
192 NRGI ၾကြယ္ဝမႈကို ခြဲေဝျခင္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ဝင္ေငြမ်ားခြဲေဝျခင္း လမ္းျပေျမပံု။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။



4-u@tqifhoufa&mufrIrsm; 111

NRGI ၏အစီရင္ခံစာအရ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတၱဳ 
တြင္းအခြန္ႏွင့္အခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ တုိက္႐ုိက္ေကာက္ယူပါသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ တုိင္း/ျပည္နယ္အစိုးမ်ားထံသုိ႔ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ အျခားက႑မ်ားမွ ရရွိေသာ 
ေငြမ်ားကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ လုိအပ္သလို ျပန္လႊဲေပးပါသည္။ တုိင္း/ျပည္နယ္မ်ားမွ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈပိုမို လိုအပ္ေသာ ေနရာ 
မ်ားသည္ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈမ်ား ပိုမိုရရွိၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ေငြလႊဲအပ္ေပးျခင္းသည္ တစ္ဦးခ်င္း 
ဝင္ေငြအေပၚအေျခခံ၍ ၾကည့္လွ်င္ ႀကီးမားသည့္ အခ်ိဳးမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ႏွင့္ျပည္
နယ္မ်ားမွ အစိုးရဌာနအခ်င္းခ်င္း ေငြလႊဲမႈမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ခန္႔မွန္းေျခ ရသံုးေငြစာရင္းတြင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ အရင္း 
အျမစ္မ်ားမွ ရရွိေငြမ်ားသည္ သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ေဒသခံအစိုးရမ်ားတြင္လည္း ထုိက့ဲသို႔ အမ်ားျပည္သူထံ 
ခ်ျပသည့္ ေငြလႊဲေပးမႈအစီရင္ခံစာကို မရရွိႏိုင္ပါ။193 လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ 
နယ္နမိတ္အတြင္း ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္လွ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားရွိသည့္ေဒသမ်ားသို႔ သယံဇာတဆုိင္ရာဝင္ေငြမ်ား 
လႊဲေပးထားမႈမ်ားမရွိပါ။ ယင္းကိုၾကည့္လွ်င္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွရရွိေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ဗဟိုကသာေကာက္ယူၿပီး သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္းမ်ဳိး မရွိပါ။ ဆိုးရြားသည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူအဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ထိခုိက္မႈအမ်ားစုသည္ စီမံကိန္းမ်ားအနီးတြင္ရွိေသာ လူမ်ားကသာ ခံစား 
ၾကရၿပီး ၎ကိုအသိအမွတ္ျပဳ၍ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အစီအမံမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိ 
ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္မႈမ်ားရွိသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈ 
မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။194

သုိ႔ရာတြင္ ‘အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္း’ႏွင္’့ဝင္ေငြခြဲေဝျခင္း’တုိ႔ မတူညီသည္ကို အထူးအေလးထားရမည္။ ဝင္ေငြ ခြဲ 
ေဝျခင္း၊ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ားလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္း ေပး 
ျခင္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ ခြဲေဝျခင္းတို႔အပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားမွရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို 
နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။195 အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ တုိင္း/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ပါဝင္မႈလုိအပ္ၿပီး မည္သည့္အရာႏွင့္မည္သို႔ ခြဲေဝမည္ကို ဆံုး 
ျဖတ္ႏုိင္သည္။ 

193  NRGI ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ၊၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ။ 
194 ICMM ဓာတ္သတၱဳခြန္မ်ား ေကာက္ခံမႈ စနစ္မ်ား၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။ စာမ်က္ႏွာ ၄၄။ NRGI ႏွင့္ UNDP သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ဝင္ေငြမ်ား 

ခြဲေဝျခင္း။ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ - ၂၄-၂၅။
195 NRGI ၾကြယ္ဝမႈကို ခြဲေဝျခင္း။ ျမန္ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ဝင္ေငြမ်ားခြဲေဝျခင္း လမ္းျပေျမပံု။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၇။
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၈။  အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝျခင္း နမူနာပံုစ1ံ96

၁။ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို အရင္းအျမစ္မ်ားမွ မဟုတ္ေသာ အခြန္ 
ဘ႑ာမ်ားက့ဲသို႔ ကုိင္တြယ္ရန္။  ယခုပံုစံတြင္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကုိ ဗဟိုမွ စုေဆာင္းေကာက္ယူၿပီး အစိုးရ၏ 
ဌာနဆုိင္ရာ ေငြလႊဲသည့္စနစ္မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ တုိင္း/ျပည္နယ္တို႔မွ အာဏာ 
ပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ သိသာသည့္ သယံဇာတဆုိင္ရာအခြန္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာက္ယူျခင္းမျပဳပါ။ 
ကမၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ယခုနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳၾကသည္။ 

၂။ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို အရင္းအျမစ္မ်ားမွ မဟုတ္ေသာ 
အခြန္ဘ႑ာမ်ားႏွင့္မတူ သီးျခားေကာက္ယူၿပီး အခြန္ဘ႑ာဖက္ဒရယ္မူစနစ္ အေပၚမူတည္၍ ခြဲေဝေပးျခင္း။   
ယခုပံုစံတြင္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို ခြဲထုတ္ၿပီး အခြန္ဘ႑ာ 
ဖက္ဒရယ္မူစနစ္ကိုအေျခခံ၍ နယ္ပယ္ေဒသခြဲမ်ားသို႔ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ (ဥပမာ- 
သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကို မူလေနရာသို႔ ျပန္ 
လည္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း။) ဤပံုစံတြင္ နယ္ပယ္ေဒသခြဲမ်ားမွ အာဏာရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သယံဇာတ 
ဆုိင္ရာအခြန္မ်ားကို တုိက္႐ုိက္ေကာက္ယူျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ၎ကို (အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ 
ခ်ျခင္း) ဟုေခၚသည္။ သဘာဝသယံဇာတဆုိင္ရာ အခြန္မ်ားသည္ အမ်ားေသာအားျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာ ဖက္ဒ 
ရယ္မူစနစ္ကို အေျခခံၿပီး အစိုးရဌာနခြဲမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ 

၃။ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို အရင္းအျမစ္မ်ားမွ မဟုတ္ေသာ 
အခြန္ဘ႑ာမ်ားႏွင့္မတူ သီးျခားေကာက္ယူၿပီး ေဒသႏၲရအခ်က္အလက္ညႊန္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ 
ျပန္လည္ခဲြေဝေပးျခင္း။ ယခုပံုစံတြင္ သယံဇာတကို မည္သည့္ေနရာမွထုတ္လုပ္သည္ကို မၾကည့္ပဲ ေဒသႏၲရ 
အခ်က္အလက္ ညႊန္းဆိုခ်က္မ်ားကုိသာ အေျခခံၿပီး သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွရရွိေသာ အခြန္ 
ဘ႑ာမ်ားကို နယ္ပယ္ေဒသခြဲမ်ားသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ပံုစံျဖစ္ပါသည္။ ေဒသႏၲရ အခ်က္ 
အလက္ညႊန္းဆိုခ်က္မ်ားဟု ဆုိရာတြင္ လူဦးေရ၊ ရသံုးေငြရရွိႏုိင္မႈ၊ ဆင္းရဲမႈအဆင့္၊ ပထဝီအေနအထား 
ပံုသဏၭာန္ (ဥပမာ- ေဝးလံ ေခါင္းပါးမႈ) သို႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ႏုိင္ငံအနည္း 
ငယ္သာ ဤပံုစံကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။ 

လက္ေတြ႕တြင္ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္စနစ္တစ္ခုဘဲ အသံုးမျပဳဘဲ ေရာေႏွာအသံုးျပဳၾကၿပီး နယ္ပယ္ေဒသ 
မ်ားအတြက္ ခြဲေဝရန္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေဒသအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မူရင္းေဒသ၏ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို     
အသံုးျပဳၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည့္ အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝျခင္းကို မည္သို႔ပံုေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆို 
သည့္ နည္းပံုစံမ်ား အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ (ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၈)။ NRGI မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထုတ္ သဘာဝသယံဇာတ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဆက္လက္ရွင္းျပထားပါသည္။ 197 အခြန္ဘ႑ာမ်ား 
ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း ထိေရာက္မႈရွိမရွိ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝ 
သည့္ နည္းစနစ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ထည့္ဝင္မႈအတုိင္းအတာတြင္  ေရာေႏွာမႈမ်ားရွိေနပါသည္။ ယင္းမဟာ 
ဗ်ဴဟာသည္ အထူးသျဖင့္ အမွန္တကယ္ေဒသခံမ်ား၏အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ေလာ။ (ဥပမာ - လူမႈေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆုိးရြားသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစား 
ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း)။ သဘာဝသယံဇာတမွ ရရွိေသာ အခြန္ဘ႑မ်ားသည္ အမည္ဆိုးျဖင့္ တင္းမာမႈမ်ားရွိၿပီး ခြဲေဝမႈ 

196 ယခု Box တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင္းအရာမ်ားကို ICMM ဓာတ္သတၱဳခြန္မ်ား ေကာက္ခံမႈစနစ္မ်ား၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။ စာမ်က္ႏွာ ၄၈-၅၃။ 
NRGI ႏွင့္ UNDP သဘာဝသယံဇာ တအရင္းအျမစ္ဝင္ေငြမ်ား ခြဲေဝျခင္း။ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ - ၂၉-၃၃ အေျခခံထားပါသည္။

197 သဘာဝသယံဇာတ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား။ NRGI ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ။
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နည္းစနစ္မ်ားကို ည့ံဖ်င္းစြာဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားပါက ေဒသတြင္းမညီမွ်မႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး နာက်င္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးဝါးလာ 
ႏုိင္ပါသည္။ 

ေရာေထြးေနေသာ ရလဒ္မ်ားရွိခ့ဲၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း 
လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ ပ့ံပိုးမႈမ်ားရွိေနပါသည္။ အင္ဒိုနီရွားႏုိင္ငံ၏ အထူးသယံဇာတအခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား ခြဲေဝျခင္း 
သေဘာတူညီခ်က္သည္ Aceh ႏွင့္ West Papua ေဒသအတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ခ့ဲေသာ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ 
တြင္ အေထာက္အကူျပဳခ့ဲပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိလင့္ကစား ပီရူးႏုိင္ငံတြင္ သယံဇာတခြဲေဝမႈမ်ားေၾကာင့္ 
အၾကမ္းဖက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။198 ၎သည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တုိင္း/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
သည္ အခြန္ေကာက္ယူမႈစနစ္ကုိ ႐ႈပ္ေထြးေစၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအားနည္းေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။199 ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝျခင္းစနစ္ကိုမဆို ႏုိင္ငံ၏အေျခအေနမ်ား 
အေပၚမူတည္၍ ဆီေလွ်ာ္သလို ဒီဇုိင္းဆြဲ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) အစိုးရတာဝန္ရွိမ်ားမွ သယံဇာတအခြန္ ဘ႑ာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ခြဲေဝမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမွ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားသုိ႔ ခြဲေဝေပးရန္ အၾကံျပဳေတာင္းဆိုခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ 
ယခုအစီရင္ခံစာေရးသားေနခ်ိန္တြင္ ခြဲေဝေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ားတစ္စံုတစ္ရာ ေၾကညာထားျခင္းမရွိေသးပါ။ လႊတ္ 
ေတာ္အေနျဖင့္ ပံုေသနည္းကို အေျခခံသည့္ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံသည့္ စနစ္ကို အသံုးျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္ ေဆြးေႏြး 
ထားၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္လာမည့္ အနာဂတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အခြန္အခမ်ားအားလံုးကို 
ေကာက္ခံမည့္အလားအလာမ်ားရွိေနၿပီး ပမာဏတစ္ခုကို တုိင္း/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔လႊဲ အပ္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ 
ျဖစ္သည္။200 ကခ်င္အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ေရးသားထားေသာ ‘သဘာဝသယံဇာတ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ခြဲေဝျခင္းအစီရင္ခံစာ’အရ ပံုေသနည္းကို အေျခခံသည့္ စနစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို 
ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစႏုိင္ပါသည္။ ‘ယခုစနစ္တြင္ ဗဟုိအစိုးရသည္ တိုင္း/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ ေငြေၾကးကိုေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ကုိင္ထားျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ ဗဟိုအစိုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားလာႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ ပံုေသနည္းသံုးခြဲေဝျခင္းစနစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပႆနာေပးႏုိင္ပါ 
သည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။’201

နယ္ပယ္ေဒသခြဲ အာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ အရင္းအျမစ္အခြန္ဘ႑ာမ်ား ခြဲေဝေပးျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဗဟုိထိန္း ခ်ဳပ္ 
မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ ရွိေနပါသည္။202 
NRGI သည္ ၎၏အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ိဳးမ်ိဳးအရ အခြန္ဘ႑ာ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့ခ်ေစေရးထိေရာက္ 
မႈႏွင့္အခြန္ဘ႑ာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားထံသို႔ ေဆာင္က်ဥ္းေပးမႈအေပၚ မည္သည့္ အခြန္ခြဲေဝျခင္းစနစ္ကို 
အသံုးျပဳရန္ အခ်ိန္မတန္မီ ဆံုးျဖတ္ျခင္းထက္ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးစြာၾကံဆေဖာ္
ထုတ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အဆင့္ (၈) ခုပါေသာ အခြန္ခြဲေဝျခင္း စနစ္ကို (ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ 
၉) အၾကံျပဳထားပါသည္။203

198 Ibid
199 ICMM ဓာတ္သတၱဳခြန္မ်ား ေကာက္ခံမႈ စနစ္မ်ား၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။ စာမ်က္ႏွာ ၁၂ ႏွင့္ ၄၇။ NRGI ၾကြယ္ဝမႈကို ခြဲေဝျခင္း။ ျမန္ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝ 

သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ဝင္ေငြမ်ားခြဲေဝျခင္း လမ္းျပေျမပံု။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅။
200 KDNG ကခ်င္ျပည္နယ္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္း။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္။
201 KDNG, Kachin State Natural Resources Development Deiscussion Paper, 17 June 2015
202 NRGI ၾကြယ္ဝမႈကို ခြဲေဝျခင္း။ ျမန္ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ဝင္ေငြမ်ားခြဲေဝျခင္း လမ္းျပေျမပံု။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ-၁။
203 ယခု Box တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ေၾကာင္းအရာမ်ားကို NRGI ၾကြယ္ဝမႈကို ခြဲေဝျခင္း။ ျမန္ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ဝင္ေငြမ်ားခြဲေဝျခင္း 

လမ္းျပေျမပံု။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂-၃။  NRGI ႏွင့္ UNDP သဘာဝသယံဇာ တအရင္းအျမစ္ဝင္ေငြမ်ား ခြဲေဝျခင္း။ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ - ၁ဝ-၁၁ မ်ားမွ အေျခခံထားပါသည္။
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ေဒသခံအလုပ္အကုိင္ရရွိမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္ (ေဒသခံမ်ား၏ကိစၥရပ္မ်ား)

‘ေဒသခံမ်ား၏ကိစၥရပ္မ်ားတြင္’204 သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၌လုပ္ကိုင္ရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာေဒသ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္၍ 
ႀကီးထြားလာျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ (ဥပမာ-ေဒသခံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားကို ကုန္ပစၥည္း 
ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း)။ 

ေလးေထာင့္ကြက္ ဇယား ၉။ သယံဇာတအခြန္ခြဲေဝျခင္းစနစ္ ဒီဇုိင္းပံုေဖာ္ရန္ အဆင့္ (၈) ခု

၁။ အခြန္ခြဲေဝျခင္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သေဘာတူရန္။ သယံဇာတအခြန္မ်ားခြဲေဝျခင္းစနစ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
အေပၚ သေဘာတူညီမႈရရွိျခင္းသည္ အသံုးျပဳမည့္စနစ္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
ရညမ္နွ္းခ်ကမ္်ားတြင ္ေအာကပ္ါအခ်ကမ္်ားထည္သ့ြင္းႏုငိပ္ါသည။္ သတၱဳတူးေဖာ ္ျခင္းလပုင္န္းစဥမ္်ားေၾကာင္ ့
ဆိုးက်ိဳးထိခိုက္မႈမ်ားရွိပါက ထိုထိခိုက္ခံလူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏အက်ိဳး ရရွိမႈေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ျခင္း၊ 
ေဒသခံမ်ား၏ပုိင္ဆုိင္မႈ အေတြးအေခၚမ်ားအေပၚ အေျခခံျခင္း၊ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝေသာ ေဒသႏွင့္ သယံ 
ဇာတမေပါမ်ားေသာ ေဒသမ်ားအၾကား ဝင္ေငြမညီမွ်မႈကိုေျဖရွင္းျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားထည့္ႏုိင္ပါသည္။ 

၂။ အေပၚမွေအာက္သို႔ခြဲေဝမႈအေပၚ ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ အေပၚမွေအာက္သို႔ခြဲေဝျခင္းဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
တုိင္း/ျပည္နယ္အၾကား ရပုိင္ခြင့္အခြန္ဘ႑ာေဝစုကို ခြဲေဝျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တြင္နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းႏွင့္
အားလံုးအဆင္ေျပသည္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အခြန္မ်ားလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ အေလအလြင့္ျဖစ္သာေသာ 
အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ဖူလံုျခင္း ျဖဳန္းတီးမႈမွကာကြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈည့ံဖ်င္းျခင္း စသည့္ 
အခ်က္မ်ားသည္ ေယဘုယ် အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 

၃။ မည္သည့္အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို ခြဲေဝရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ ဥပမာ - အခြန္ဘ႑ာစီးဆင္းမႈအားလံုး သို႔မဟုတ္ 
အခ်ိဳ႕ကိုသာ လႊဲသင့္ မလႊဲသင့္ စဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။ (သာဓက - ဓာတ္သတၱဳအခြန္မ်ား)။ 

၄။ အလ်ားလုိက္ခြဲေဝမႈအေပၚ ဆုံးျဖတ္ျခင္း။ သယံဇာတမွရေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို နယ္ပယ္ေဒသခြဲမ်ားအၾကား 
နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲေဝေပးႏုိင္သည္။ (ဥပမာ - သတၱဳတူးေဖာ္မႈမွရေသာ အခြန္ေငြကို ခြဲျခားသတ္မွတ္မထား 
ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခြန္ဘ႑ာဖက္ဒရယ္မူစနစ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအခ်က္အလက္ညႊန္းဆိုခ်က္မ်ားကို 
အေျခခံသည့္ နည္းလမ္းပံုစံမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၈ ကို ၾကည့္ပါ)။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေန 
အတြက္ အခြန္ဘ႑ာဖက္ဒရယ္မူစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ 
လံုေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္မရွိေသးပါ။ ယင္းက့ဲသို႔အခ်က္အလက္မ်ားမည္သို႔ ျပည္စံုလာမည္ကိုမူ 
အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ အခြန္ခြဲေဝမႈစနစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရမည့္အခ်က္ မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၅။ မည္သူလက္ခံမည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရမ်ားသည္သိသာထင္းရွားဆံုး လက္ခံ 
မည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္  ကမၻာေပၚတြင္ ႐ုိးရာအရ အာဏာပုိင္လူႀကီးမ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရး 
ဌာနမ်ား၊ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ေဒသခံလူမ်ားကို တိုက္႐ုိက္လႊဲေပးသည့္ သာဓကမ်ားစြာရွိပါသည္။ ယင္းက့ဲသို႔ 
ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သံုးသပ္စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

204 ဤအပုိင္းတြင္ NRGI မွ အမ်ားအျပား ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။ ေဒသခံကိစၥရက္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳက႑မ်ားမွ 
နယ္ပယ္ေဒသခြဲမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ျမင့္တင္ေပးျခင္း၊ ဇြန္လိုင္ ၂ဝ၁၃။ စဥ္ဆက္မျပတ္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ သတၱဳက႑တြင္ ေကာင္းေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ILO,၂ဝ၁၇
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၆။ ထိေရာက္စြာသံုးစြဲသည့္အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တုိးေပးျခင္း (တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္သတ္မွတ္ေပးျခင္း)။ သယံ 
ဇာတအခြန္ဘ႑ာမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လႊဲေပးႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္လံုးတစ္ခဲ တည္းေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ကုန္က်စရိတ္ကုိ သတ္မွတ္ျခင္း (ဥပမာ - ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ) ယင္းက့ဲ 
သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ ထည့္ဝင္မည္ မထည့္ဝင္မည္ကို လြမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိပါလိမ္မည္။

၇။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ႀကီၾကပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား။ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားရင္ဆုိင္ရသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ 
ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ သယံဇာတအခြန္ေငြမ်ားကို လက္ခံရမည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ မရွိ 
သည္ကို အတည္မျပဳႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပြင္းလင္ျမင္သာမႈႏွင့္ႀကီးၾကပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ကနဦးအစတြင္ 
စတင္လုပ္ေဆာင္ထားပါက ယခုက့ဲသို႔ မေရရာမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ၿပီး အခြန္ေငြ ခြဲေဝျခင္းအစီအမံမ်ားကို 
တုိးတက္မႈမ်ားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုဆိုးဝါးမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစပဲ ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၈။ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ေနရာ။ အခြန္ေငြခြဲေဝသည့္ စနစ္ 
ပံုစံေဖာ္ခ်ိန္တြင္ တက္ၾကြၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားပါဝင္မႈ၊ ထိုစနစ္ကို ဥပေဒတြင္ 
စနစ္တက် စီစဥ္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္း စသည္တို႔သည္ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ 
အေရးပါသည္ဟု ေတြ႔ရွိခ့ဲရၿပီး တရားမွ်တၿပီး တည္ၿငိမ္ထိေရာက္၍ အက်ိဳးရွိေသာနည္းလမ္းတစ္ခု ေပၚထြက္ 
လာမည္ျဖစ္သည္။

ေဒသ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားထဲတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ နည္းပညာဆုိငိ္္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ေျပာင္း 
ေရႊ႕ျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေဒသ၏အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို ယခုအခါ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ က်ယ္ 
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသိအမွတ္ျပဳလာၾကၿပီး သတၱဳတြင္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား တုိက္႐ုိက္ခြဲေဝေပးျခင္းမွာ အဓိကနည္းလမ္းျဖစ္လာပါသည္။ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ နယ္မ်ား 
တြင္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတို႔သည္ ေဒသခံမ်ား၏အေၾကာင္းကိစၥမူဝါဒႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ကြင္းဆက္တေလ်ာက္ ကုမၸဏီႏွင့္ေဒသခံ 
တစ္ဦးစီ၏ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုတုိးတက္လာေစပါသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို တရားဥပေဒေရးဆဲြရာတြင္ 
ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚအေျခခံသည့္ ခဲြေဝမႈ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမည္။ အဓိကအခြင့္အေရးပုိင္ဆိုင္သူမ်ားကုိ ဦးတည္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ရပါမည္။ ဥပမာ - ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္မူ ခဲြျခားဆက္ဆံခံရျခင္းကုိ စနစ္တက် ကုိင္တြယ္ျခင္း၊  
သတၱဳတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ တုိက္႐ုိက္ထိခုိက္ခံရေသာသူမ်ား၊ ေဒသခံ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ 
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ထည့္ဝင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသ၏အေၾကာင္းကိစၥမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈ  စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း  
သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ေသာ ေဒသခံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ခဲြျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ပစ္ပယ္ခံရႏိုင္ေျခရွိေနႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးပုိင္ဆုိင္သူမ်ားကုိ အဓိကထားေရးဆဲဲြျခင္းျဖင့္ 
ထူးျခားသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိႏုိင္ပါသည္။  သုိ႔ေသာ္ ေဒသအေၾကာင္းကိစၥဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ အခြင့္ထူးခံ အထက္တန္းလႊာမ်ားသာရရွိေစရန္ ငွားရမ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းနည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳပါက စိုးရိမ္ 
စရာအခ်က္မ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသံုးမျပဳပဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ သတိမထား 
မိသည့္ ဆိုးရြားေသာထိခိုက္မႈျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏အေျခအေနႏွင့္ အျဖစ္မွန္ကို အေထာင့္အကူျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ 
ဥပမာ - သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းရာခုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳ႕ကို ေဒသခံကုမၸဏီ 
မ်ားမွ အသံုးျပဳရမည္ဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေသာေၾကာင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုဖန္တီးၿပီး 
အသံုးျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေဒသခံမ်ားသည္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမ်ား ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ 
တစ္ဖက္တြင္ ထိုအေျခအေနမ်ားရွိေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ား၏ကြ်မ္းက်င္မႈႏွွင့္ ေဒသခံစီးပြားေရးကိုအေျခခံၿပီး 
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စဥ္ဆက္တုိးတက္မႈကို ဦးတည္လွ်င္ အတိုးအေလ်ာ့မ်ား လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စဥ္ဆက္တိုးတက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို စစ္မွန္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ယခုလုပ္ငန္းရွိ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သိရွိေသာသူမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေစရန္ 
မက္လံုးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္း ေသာ္၎ႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဒသအေၾကာင္းကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွ အက်ဳိး 
ေက်းဇူးမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ပါသည္။  

MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သတၱဳတြင္း သို႔မဟုတ္ သန္႔စင္စက္႐ံုမ်ား အနီးတစ္ဝိုက္ေနထိုင္ေသာ 
လူမ်ား၏ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 
သည္ မတည္ေငြအမ်ားအျပားျဖင့္လုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ကြင္းဆက္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
အလုပ္သမားအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လိုအပ္ပါသည္။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစီမံ ကိန္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား 
၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကို နားေထာင္ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဒသတြင္ သတၱဳတြင္းျဖစ္ေျမာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အလုပ္ 
အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရရွိလာမည္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။ အပုိင္း (၅-၄) တြင္ ဆက္လက္ရွင္းျပထား 
သည့္အတုိင္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္ဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း 
ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အတတ္ပညာဆုိင္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး သို႔မဟုတ္ သြင္းအားစုကြင္းဆက္စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို စဥ္းစားျပင္ဆင္မႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါ။ အထက္ပါအေၾကာင္း 
အရာမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
ေဒသခံမ်ား၏အေၾကာင္းကိစၥလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အႀကီးစား 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသင့္ေသာ္လည္း အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏အေၾကာင္းကိစၥကို 
စနစ္က်နေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ကနဦးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိပါသည္။

(ခ)  က႑အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား 

က႑အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား (၎တို႔ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား) ႏွင့္ ျခံဳငံုပတ္သတ္ 
ေနပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ဆႏၵရွိမႈ (လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ျခင္း)ကို ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးၿပီး က႑တစ္ခုလံုး 
အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္အတြက္လည္း အဓိကက်ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒမ်ားသည္ 
အက်ံဳးဝင္ထိေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအပုိင္းတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔/လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ နည္းစနစ္မ်ား၏ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို သံုးသပ္ထားၿပီး ၎တို႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆက္စပ္ 
ေနေသာကုမၸဏီမ်ား၏ အခန္းက႑၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အကတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ျခင္း၊ သတၱဳတြင္း စစ္ေဆး 
ျခင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
တရားမက႑တြင္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္အပုိင္းမ်ားအၾကားဆက္စပ္မႈမ်ားပါ
ဝင္ၿပီး၊ တရားမဝင္က႑ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအားလံုးသည္ က႑အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။
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လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း နည္းစနစ္မ်ား

လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းနည္းစနစ္သည္၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာသတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 
အဆိုျပဳနည္းဥပေဒမ်ားအရ ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ (အပုိင္း ၃၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမူေဘာင္မ်ားကို ၾကည့္ 
ရန္)။ သို႔ေသာ္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းနည္းစနစ္သည္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ကုိက္ညီရန္ အမ်ားႀကီး လုိအပ္ 
ေနေသးပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနသည္ လူတို႔လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး လုပ္ကြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စနစ္ (လုပ္ကြက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ေျမပံုမ်ား) လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ လုပ္ကြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိင္ေဆာင္ႏုိင္မႈ
ကို ထိခုိက္ေနျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ႏုိင္ငံ၏ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ဝမ္းနည္း 
စြာပင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ သတၳဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အဆိုျပဳ သတၳဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားသည္ အထက္ပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းေျဖရွင္းထားျခင္း မရွိပါ။ ၎တုိ႔ကုိ ကနဦး (လုပ္ကြက္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေျမပံု 
မ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မွ)  ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မွ)  လုပ္ကြက္စီမံခန္႔ခြဲမႈအ စီရင္ခံစာတြင္ကြ်မ္းက်င္သူမ2ွ05 
အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါ ၎တြင္  ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

 လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လုိအပ္ျခင္း။ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒ 
ႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ လုိင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ေယဘုယ်လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
လုိင္စင္ရေအာင္ေလွ်ာက္သည့္အခါ လုိအပ္သည့္ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံစာမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ 
သူမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားပတ္သက္သူမ်ား အလြယ္တကူရရွိႏုိင္သည့္ နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
အျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာ တင္ျပမထားပါ။206 ဆိုလိုသည္မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္ 
လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ မေသခ်ာမႈမ်ားရွိေနၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအေျခအေန အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ရွိေနႏုိင္ 
ပါသည္။ 

 ရွည္လွ်ား၍ ခန္႔မွန္း၍ မရႏိုင္ေသာ  လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ အေသးစားလုိင္စင္မ်ား 
အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြ ေလွ်ာက္ထားရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အခ်ိန္ၾကာ 
ပါသည္။207 ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခု၏ (ဓာတ္သတၳဳရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း 
ေလ့လာျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ 
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ထက္ပုိမုိ၍ လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားသည့္) တစ္ေပါင္းတည္းလုိင္စင္ေလွ်ာက္ထား
သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမွာ အားစိုက္လုပ္ကုိင္ရၿပီး ခန္႔မွန္း၍မရပါ။ တုိင္း/ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ  ေထာက္ခံခ်က္မ်ားရယူျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
နည္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ (ပံု - ၁)။ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္တြင္ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ 
အေသးစားေရႊ႕ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အဆင့္ (၂၅) ခုပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၃)။ ေလွ်ာက္ 
ထားျခင္းအတြက္ လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ားသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေကာင္းမြန္ေသာႏုိင္ငံတကာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္မကုိက္ညီပါ။ ဥပမာ - ဓာတ္သတၳဳ ရွာေဖြျခင္းအဆင့္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး 
ေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးရန္ အစိုးရမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ရွင္းလင္းမႈ အားနည္းျခင္း။ သံုးသပ္ရန္ စိစစ္ရမည့္  
အခ်က္မ်ား သတ္မွတ္မထားျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရာတြင္ အစိုးရအတြက္ ခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္ရမည့္အေျခအေန 
ေပးထားျခင္း။ လိုင္စင္ခ်ေပးရန္ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည့္ ဓာတ္သတၳဳသယံဇာတဆုိင္ရာ မူဝါဒအေၾကာင္းအခ်က္ 
မရွိေသးပါ။ အေၾကာင္းအခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခ်ိန္ဆဦးစားေပးရမည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားလည္း မရွိေသးပါ။ 

205 စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာနသို႔ တင္ျပထားေသာ စာခ်ဳပ္အမွတ္ (MEITI-CS 003/2017) ျဖင့္ Enrique Ortega ၏ အစီရင္ခံစာ။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
ျပင္ဆင္ခ်က္အတုိင္း။ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္။

206 NRGI ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း။ ဧျပီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ ၃ ႏွင့္ ၇။
207 MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္။ NRGI ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း။ ဧျပီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ ၉ ကိုၾကည့္ရန္။
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(ဥပမာ - သတၱဳတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈအေပၚ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္မွ်တေအာင္ ခ်င့္ခ်ိန္ 
ျခင္း။) ၎တြင္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ လုပ္ကြက္အရြယ္အစားကို ဥပေဒႏွင့္ဆီေလွ်ာ္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ဟက္တာတစ္ခုလွ်င္ တစ္ႏွစ္ကုိ ေဒၚလာမည္မွ် အသံုးျပဳမည္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ 

 အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္ အစိုးရ၏စြမ္းးေဆာင္ရည္မွာ အားနည္းျခင္း။ ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳ 
တြင္းဥပေဒတြင္ ဓာတ္သတၳဳ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း ထည့္သြင္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
၎တြင္နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းမႈအေျခအေနမ်ားကိ2ု08 အျခားေသာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ 
ေနရာမ်ားက့ဲသို႔ ထည့္သြင္းရန္ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဤက့ဲသို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ကို အဓိပၸါယ္ရွိေအာင္ 
အစိုးရမွ အရည္ခ်င္းရွိၿပီး ကြ်မ္းက်င္ သည့္ပညာရွင္မ်ားမွ ၎ကိုစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သိရွိနားလည္မႈအေပၚအေျခခံၿပီး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ 

 လုိင္စင္သက္တမ္း။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ လုိင္စင္ 
မ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ အရြယ္အစားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အမ်ားဆံုးလုိင္စင္သက္တမ္းကို တိုးျမႇင့္ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။  သို႔ေသာ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလမွာ တိုေတာင္းဆဲျဖစ္ပါသည္။209  ၎သည္ ရွာေဖြျခင္း 
ႏွင့္ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ ၃ ႏွစ္ + ၁ ႏွစ္ + ၁ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းအတြက္ 
မေသခ်ာမႈမ်ားျဖစ္ ႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းအခ်ိန္ကာလအတြက္ အမ်ားဆံုး ပ်မ္းမွ် 
ခြင့္ျပဳခ်ိန္မွာ ၉ ႏွစ္ မွ ၁ဝ ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္လုိင္စင္သက္တမ္းမွာလည္း တိုေတာင္းပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎သည္ စီးပြားျဖစ္သတၱဳတူးေဖာ္ႏုိင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူ
မ်ားကိုလည္း အားမေပးပါ။ (ေရရွည္မတည္တံေသာ) စဥ္ဆက္မပ်က္မဟုတ္ေသာ သတၱဳတူးေဖာ္မႈကို ပိုမို 
အားေပးၿပီး သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ ပိုမို
အက်ိဳးရွိစြာထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အာမခံခ်က္မရွိဘဲ ဓာတ္သတၱဳမ်ား အျမန္ကုန္ခန္းသြားႏိုင္ပါသည္။

 လုိင္စင္အရြယ္အစားမ်ားသည္ လံုေလာက္မႈမရွိဘဲ ေရရွည္တည္တံေ့သာ သတၳဳတူးေဖာ္မႈကုိ  ေထာက္ပံ့ေပးမႈ 
မရွိပါ။ ဥပမာ-ေလေပၚမွ ဘူမိရူပႏွင့္ဆုိင္ေသာနည္းပညာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေဝးထိန္းနည္းစနစ္ျဖင့္ သိႏုိင္မည့္ 
နည္းပညာမ်ားကုိသံုးၿပီး အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကုိ သံုးျခင္းသည္ အႀကီးစား ေခတ္မီရွာေဖြျခင္းအတြက္ 
ျဖစ္သင့္ပါသည္။ အနည္းဆံုး အေသးစားႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုိင္စင္မ်ားအတြက္ အရြယ္အစားမ်ားကို 
ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ ပိုမိုတုိးသင့္ပါသည္။ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈအတြက္  
ျပင္ဆင္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္တြင္ အႀကီးစားလုပ္ကြက္ခ်ထားေပးရမည့္အစား  ေျမာက္ 
မ်ားစြာေသာ လုပ္ကြက္ငယ္မ်ားခ်ထားေပးျခင္းေၾကာင့္ မတ္ေစာက္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေသာ တြင္းမ်ားျဖစ္ 
ေပၚလာသည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သတၳဳတြင္းဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားအားနည္းျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား မရွိျခင္းကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ 210

 လိုင္စင္အတြက္ အေျခခံစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား လိုအပ္ျခင္း။ (အခ်ိန္ကာလ၊ သီးသန္႔ျဖစ္မႈ၊ အခေၾကးေငြ၊ တုိင္း/ 
ျပည္နယ္ ပါဝင္မႈစသည္ျဖင့္)။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈကို ေရွာင္ရွား 
ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းအေျခအေနမ်ားရွိျခင္း 
သည္ တစ္ကိုယ္တည္း သံုးသပ္ဆုံးျဖတ္ျခင္း ၊ ျပင္ပအၾကံဉာဏ္မ်ားမယူဘဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းဆံုးျဖတ္ 
ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ လုပ္ 
ကြက္ေသခ်ာမႈ ပိုမိုရွိေစပါသည္။ 

208 Daniel Kaufmann et al, သတၱဳတြင္းစာခ်ဳပ္မ်ား - ဖတ္ရႈ႕နားလည္နည္း။ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၃။
209 NRGI  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ဧျပီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စာမ်က္ႏွာ ၄။
210 လံုးခင္း ဖားကန္႔ ရတနာနယ္ေျမ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အၾကံျပဳစာတမ္း။ Coffey ႏွင့္ Valentis ၊ ၾသဂုတ္လ ၂ဝ၁၇။ MCRB file
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 ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းတို႔အတြက္ လုိင္စင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကြဲျခားရန္ လုိအပ္ 
ျခင္း။ ၎အဆင့္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား အလြန္ကြဲျပားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခ 
အေနမ်ား ရွိပါသည္။ (ဦးစားေပးမႈကို စာရင္းသြင္းျခင္း၊ အခ်ိန္ကာလ၊ လက္ခံရရွိႏိုင္မႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းကို 
ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အႏၲရာယ္စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္)။  ေက်ာက္မ်က္ရတနာ နယ္ေျမႏွင့္သီးသန္႔သတ္မွတ္ထား 
သည့္ ဇံုမ်ားဖန္တီးရန္ သီးသန္႔လုပ္ကြက္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ (Cadastral Procedures) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ယခင္ 
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 (ဓာတ္သတၳဳရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဆင့္တက္ 
ျပဳျပင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ထက္ပုိမုိ၍ လုပ္ကုိင္ရန္ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား) “တစ္ေပါင္းတည္းခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား” တြင္ ကုမၸဏီမွမည္သည့္ အရာမ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ကို ရွင္း 
လင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ လုပ္ကြက္အာမခံခ်က္ရွိေစရန္ (ဓာတ္သတၳဳရွာေဖြျခင္း၊ 
စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္း 
ခ်ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ထက္ပုိမို၍ လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား) တစ္ေပါင္း 
တည္းခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းထားေသာ္လည္း ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 လုပ္ကြက္စီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္ လုိအပ္ျခင္း။ EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အစံု လိုက္နာရန္ လုိအပ္သည့္ 
အခ်က္မ်ားတြင္ လုိင္စင္ႏွင့္သတၱဳသိုက္မ်ားဆုိင္ရာ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ားပါသည့္ လူအမ်ားသိရွိႏုိင္ 
ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္လုိအပ္ပါသည္။ (ေျမပံုေပၚတြင္ သတ္မွတ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ား 
အပါအဝင္)။ လက္ရွိတြင္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ တာဝန္မ်ားသည္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအၾကားတာဝန္ခြဲေဝမႈ 
ရွင္းလင္းျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနရေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔အတြက္ (ဓာတ္သတၳဳလုပ္ကြက္မ်ားျပေျမပံုစနစ္) 
တစ္ခုထူေထာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။  ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံျခင္းႏွင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ လုိင္စင္ 
ထုတ္ေပးသည့္ တာဝန္မ်ားကို ထုိစနစ္မွ သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သံုးသပ္သည့္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၊ လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား သတၱဳတြင္းလုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ကိစၥမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

 အင္တာနက္လုိင္းေပၚတြင္ လႊင့္တင္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္ျခင္း။ ဝန္ႀကီးဌာန (MON-
REC) သည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ၎၏ ဝက္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ဓာတ္သတၱဳလုိင္စင္မ်ား(ဇယား ၁) ႏွင့္  ကုမၸဏီအမည္ 
ႏွင့္လုိင္စင္စာရင္းမ်ား (အက်ဳိးခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ပုိင္ရွင္မ်ားမဟုတ္ပါ) ထုတ္ျပန္၍ EITI ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ 
အေနျဖင့္ ပ့ံပိုးေပးပါသည္။  သို႔ေသာ္ ပံ့ပိုးထားေသာစာရင္းသည္ ျပည့္စံုမႈမရွိျခင္းသို႔မဟုတ္ သတၱဳအမ်ဳိးအစား 
ထုတ္ကုန္အလုိက္ ျပဳစုထားေသာ စာရင္းမဟုတ္ပါ။ တစ္ဦးခ်င္း လိုင္စင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုမူ လူအမ်ား 
သိေစရန္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိပါ။211 ယခုက့ဲသို႔အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုျခင္းသည္ သက္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား 
ကို တိက်သည့္ လိုင္စင္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္၎တုိ႔၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိရွိရန္ႏွင့္အမ်ားျပည္သူမွ 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သိရွိၿပီးေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ပုိင္ခြင့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Mineral Rights Cadastre) စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာပါက ၎ကို ေျဖရွင္းသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုျခင္းသည္ သတၱဳတြင္းက႑ကို ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားနည္းေစၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲ 
ေဆာင္မႈနည္းေစပါသည္။

 သတၱဳတြင္းလုိင္စင္၊ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ EIA အတြက္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိက္ညီမႈ 
သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းမႈလုိအပ္ျခင္း။ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူျခင္းအဆင့္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားမွ သယံ 
ဇာတအရင္းအျမစ္၏ တည္ေနရာႏွင့္သဘာဝကို သိရွိၿပီးမွသာလွ်င္ ဥပမာ - ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းအဆင့္မွာသာ 

211 NRGI ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ဧၿပီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။ စာမ်က္ႏွာ - ၁၂။
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ပိုမိုအဓိပၸာယ္ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတြင္ ယခင္႐ႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ EIA ကို MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိမီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ေလာ ဟူသည့္အခ်က္ကို 
ရွင္းလင္းထားပါသည္။ (၎ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္)။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို က်ိဳး 
ေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္စြာ ကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ EIA လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလိုအပ္ၿပီး အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပါလီမန္၏အခန္းက႑၊ 
တုိင္း/ျပည္အစိုးရႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို ရွင္းလင္း 
စြာေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 လုိင္စင္မ်ားကို ေလလံတင္သင့္/မသင့္ ေရရာမႈမရွိျခင္း။ အဆုိျပဳထားေသာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ 
လုိင္စင္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာလုပ္ထံုးမ်ားႏွင့္အညီ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း အဆင့္မ်ားအတြက္ 
ဦးရာလူစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳမည့္အစား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ တင္ဒါစနစ္အသံုးျပဳ 
မည္ကိုမူ ေရရာမႈမရွိပါ။ ေလလံတင္မည့္အေျခအေနကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။ ဥပမာ- 
ႏုိင္ငံေတာ္မွ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီးေသာေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ သယံဇာတ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားက့ဲသို႔ အေျခအေနတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေသာ 
ေလလံစနစ္ကို အသံုးခ်သင့္ပါသည္။ ေလလံတင္သည့္စနစ္ကို အသံုးျပဳလ်င္ တိက်သည့္ အေသးစိတ္နည္း 
ဥပေဒကို ေဖာ္ျပသင့္သည္။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ေလလံတင္မည္ ေလလံကို မည္သို႔ စီစဥ္မည္နည္းႏွင့္
ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ လုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားသင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လုိင္စင္ထုတ္ 
ေပးျခင္းစံႏႈန္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ပုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (Mineral Rights Ca-
daster) ကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းအတြက္ အစပ်ိဳးျခင္း၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား 
အတြက္ တာဝန္ေပးအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ 

အထက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္ မေသခ်ာမႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး ဦးစားေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေကာင္းေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လိုေသာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဝင္စားမႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ထားေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သတၱဳတြင္း 
က႑တြင္ မည္သူပါဝင္မည္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးတုိးတက္ေစရန္ အေရးပါၿပီး 
မည္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္မဆို အဓိက အခ်ဳပ္အျခာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 
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တရားမဝင္ႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း SWIA တြင္ပါသည့္ ‘တရားမဝင္’ ဟူသည့္အေခၚအေဝၚသည္ 
အစိုးရ (သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ) ဓာတ္သတၱဳခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိဘဲ သတၱဳတြင္းလုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္း 
မ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ၎တြင္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕မ်ားမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးထားေသာ အႀကီးစားလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားလည္းျဖစ္ႏုိ္င္ၿပီး ထိုအႀကီးစားသတၳဳလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
အစိုးရထံမွ သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္လုိင္စင္မရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ား 
သည္ တရားမဝင္အခြန္အခမ်ားႏွင့္အျခားေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကုိမူ ေပးေနရပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴစေသာ သတၳဳအမ်ဳိးအစားမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာ တရားမဝင္ သတၱဳ 
တူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ လံုေလာက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား မရွိပါ။ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေရႊႏွင့္ 
ခဲမျဖဴ တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈသည္ သိသာထင္းရွားစြာရွိေနၿပီး ထံုးေက်ာက္တူးေဖာ္မႈသည္ အနည္းငယ္ရွိသည္ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ဝင္ေငြအတြက္ တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈအေပၚ 
အားကိုးၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားဝင္တူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈ မ်ားသည္ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိၿပီး 
႐ႈပ္ေထြးပါသည္။ (အပုိင္း ၅။ စုေပါင္းႏွင့္စီမံကိန္းအဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုၾကည့္ရန္)။

သတၱဳတရားမဝင္ တူးေဖာ္မႈမ်ားသည္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တည္ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ တရားဝင္ 
လုပ္ကြက္မ်ား၊ (တရားမဝင္တူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအၾကား သေဘာတူညီ 
ခ်က္ရယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကသည္)၊ သစ္ေတာေနရာမ်ား (သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနပုိင္ေသာ ေျမေနရာမ်ား)၊ ကုိယ္ 
ပုိင္ေျမမ်ား၊ (ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းပုိင္ေျမ)၊ အစိုးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေနရာမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားသည္ ဟင္းလင္းဖြင့္တူးျခင္း၊ ေျမေအာက္လိုဏ္တူးေဖာ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္  ျမစ္ေခ်ာင္း 
မ်ားတြင္ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ (ဥပေဒအရ တရားမဝင္ေသာ္လည္း MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ 
နားလည္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္ကို မွတ္သားခ့ဲရပါသည္။) ထိုေၾကာင့္ တရားမဝင္လက္လုပ္လက္စားသတၱဳ
တူးေဖာ္မႈက႑တြင္ တုိင္း/ျပည္နယ္ႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အစိုးရမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမား/ေဒသခံမ်ားအပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္လူအမ်ား
အျပားရွိေနၿပီး နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ စီမံၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ 
ေလ့လာခ့ဲေသာ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ တရားမဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္သည့္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ တရားမဝင္အခြန္ႏွင့္တရားဝင္အခြန္ေငြမ်ားေပး၍ လုပ္ျခံဳမႈမရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကရ 
သည္။

လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္မႈသည္ စီးပြားေရးအရ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရွိပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပခ့ဲသကဲ့သို႔ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္မႈသည္ 
ေဒသခံမ်ား၏စီးပြားေရးတြင္ ထည့္ဝင္မႈရွိၿပီး စားေသာက္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈဝယ္လိုအားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္ေသာ တြန္းအားျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်းလက္ေနလူတန္းစား 
ဆင္းရဲသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္စားဝတ္ေနေရး ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအျပင္ 
အခ်ိန္ပုိင္းႏွင့္ရာသီအလုိက္လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းသည္ 
လုပ္အားကိုသာ အားထားၿပီးလုပ္ကုိင္ရေသာ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မ်ားစြာေသာ ရင္းႏွီးေငြ မလိုအပ္ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ 
အႀကီးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္မတူ ေက်းလက္ေနလူတန္းစား၊ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈမရွိသည့္ လူမႈအသိုက္ 
အဝန္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးစြမ္းႏုိင္ၿပီး ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ပါသည္။ 
လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္မႈက႑တြင္ နီးစပ္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္
ကုိင္သူမ်ားရွိပါသည္။ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လုပ္သားေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ 
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အတိတ္ကလုပ္ကုိင္ခ့ဲေသာ တူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာင္းေရြ႕လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္မွ ႏုိင္ငံ၏အျခားေဒသမ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ သြားေရာက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

သတၱဳတြင္းက႑တြင္ တရားမဝင္မႈမ်ား မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ မည္မွ် 
ရွိသည္ကို တြက္ဆရန္ခက္ခဲပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ေရွ႕တြင္ဆံုးရံႈးခံၿပီးေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား အပါ 
အဝင္ ဤက႑၏ အမွန္တကယ္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အလားအလာမ်ားကို တြက္ဆရန္ ခက္ခဲပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားရိွ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအေပၚ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အလုပ္ 
အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးမႈႏွင့္ေဒသစီးပြားေရး၊ ကိုယ္ပုိင္စြန္႔စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိသည့္အျပင္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္
လုပ္ႏုိင္မႈမရွိႏုိင္ဟု ယူဆရၿပီး ဓာတ္သတၱဳအခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေတြးဆႏုိင္သည့္ ေသးငယ္ေသာ သတၱဳသိုက္မ်ား 
ကို လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမွ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။212

လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္မႈသည္ ဆင္းရဲသားေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္ မ်ားစြာထည့္ဝင္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ကမၻာ 
တစ္ဝွမ္း၌ ပိုမိုလက္ခံေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္း က်င္ဆုိင္ရာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္ရန္ ပ့ံပိုးေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။213

သို႔ေသာ္ တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအတြက္ေပးဆပ္ရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ ဆုိးရြားသည့္ လူမႈေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ မွတ္သားဖြယ္ရာ ႀကီးမားလွပါ 
သည္။ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ားသည္ ဥပမာ ပီရူးႏုိင္ငံသည္ တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန 
သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္းမွရရွိလာမည့္ အနာဂတ္ေငြေၾကးဆုိင္
ရာဝင္ေငြအလားအလာမ်ားကို ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္ခ့ဲရာ တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ စီပြားေရးအက်ိဳး 
အျမတ္မ်ား ပိုမိုရွိလာမည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခ့ဲပါသည္။214

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဤက႑၏ စီးပြားေရးအရ အေရးႀကီးပံုႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာအလားအလာမ်ားကို အသိအမွတ္ မျပဳ 
ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ တရားဝင္ျပဳလုပ္မႈကိုမူ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒပါ လုိင္စင္ထုတ္ 
ေပးေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူး 
ေဖာ္ျခင္းအတြက္ သီးသန္႔ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာရူ႕ေထာင့္မ်ားက ၾကည့္လ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
မွ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ျမႇင့္တင္ႏုိင္႐ံုသာမက တရားဝင္ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ အေျခခံစက္ပစၥည္းမ်ားက့ဲသုိ႔ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေဒသ၏ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားကို ပိုမိုအားေပးေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
ထိုက့ဲသို႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မွတင္သြင္းအသံုးျပဳၾကပါ
သည္။ လက္လုပ္လက္စားမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ တရားဝင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေစ်းကြက္၊ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈ၊ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ႏွင့္သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား ပိုမိုရရွိေစပါက ရရွိလာသည့္ ပိုေကာင္းသည့္ အသိပညာႏွင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ 
ထုတ္လုပ္မႈပိုမိုေကာင္းမြန္လာ၍ မွ်တသည့္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းရရွိေစၿပီး ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္သြားႏိုင္ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အသံုးျပဳရေသာ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈ မတုိင္မီ 
ေပးေဆာင္ရေသာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးသူမ်ား၏ ထြက္ရွိလာသည့္ပစၥည္းအေပၚ ၃ဝ% ႏွင့္အထက္ေပးေခ်မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 
အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။

လက္လုပ္လက္စားမ်ားကို တရားဝင္လုပ္ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ၎တုိ႔၏အေျခအေန၊ အစိုးရႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္
အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေစရန္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ တရားဝင္ျပဳျခင္း ေအာင္ 
ျမင္ေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးသူမ်ား၏ အေျခအေနမွန္ကိုထင္ဟပ္ေစၿပီး ၎တို႔၏ 

212 တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတၱဳတူးေဖာ္မႈအတြက္ မဟာမိတ္၊ လက္တင္းအေမရိက၊ အာဖရိကႏွင့္အာရွေဒသမ်ားရွိ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအ ေပၚအေျခခံျပီး လက္လုပ္
လက္စားႏွင့္အေသးစားေရႊတူးေဖာ္ေရးက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ေရး ပါဝင္သည့္သူမ်ားအတြက္ သံုးသပ္ ခ်က္မ်ား။ စက္တင္ဘာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္။

213 UNEP အီေကြေဒၚ၊ မြန္ဂိုးလီးယား၊ ပီ႐ူး၊ တန္ဇန္နီးယားႏွင့္ ယူဂန္းဒါႏုိင္ငံမ်ား၏ ေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံျပီး လက္လုပ္ လက္စားႏွင့္အေသးစားေရႊတူး 
ေဖာ္ေရးက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ေရး ပါဝင္သည့္သူမ်ားအတြက္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။ ဇြန္လ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္။

214 Gestión, Gobierno prevé recaudar hasta s/.9,230 milliones con formalización de mineros, 12 May 2014
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အက်င့္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေျပာင္းလဲလာေရးအတြက္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ဆြဲေဆာင္မႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 
မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လက္ခံလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။215 ထို႔ေၾကာင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားအတြက္ လုိင္စင္ 
ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ပညာေပးျခင္း၊ နည္းပညာဆုိင္ရာပ့ံပိုးမႈ၊  ေငြေၾကးႏွင့္ေစ်း
ကြက္ရရွိႏုိင္ေအာင္  ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား အပါအဝင္ လက္ခံႏုိင္ျခင္း၊ ႐ိုးရွင္းျခင္း၊ အခြန္အဆင့္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား 
ကို လက္ခံႏုိင္ျခင္း သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားကုိ တြဲဖက္ပံ့ပုိးေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လုိအပ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကုိင္သူမ်ားကို အျပည့္အဝတားျမစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္တားျမစ္ 
ျခင္းမ်ားျဖင့္ တရားမဝင္မႈႏွင့္ လဘ္ေပးလဘ္ယူမႈမ်ားကို ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈ 
မရွိပါ။216 ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလုိက္နာေစရန္အတြက္ အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ အျပည့္အဝတားျမစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သက္တားျမစ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ လက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားကို တြဲဖက္ပံ့ပိုးမည့္အစီအမံမ်ားမပါဘဲ ကုိင္တြယ္ျခင္းသည္ ၎တို႔က တရားမဝင္မႈမ်ားကုိ 
ပိုမိုဦးတည္သြားေစပါသည္။217 ဤနည္းလမ္းမ်ားသည္ မုိင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစသည္ကို ေတြ႕ရွိပါသည္။218 ထို႔ 
ေၾကာင့္ ဤက႑သည္ အမႈအခင္းမ်ားပိုမိုျဖစ္ေစသည့္ နည္းလမ္းအဆင့္မ်ားကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ 

လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒ 
သည္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားကုိ ၎တို႔ုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့နည္းေစျခင္းသည္ တရား 
မဝင္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဥပေဒေအာက္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ဥပေဒကို လုိက္နာမႈမရွိျခင္းအတြက္ တင္းက်ပ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားထည့္ထားပါသည္။ ဥပမာ-လက္လုပ္လက္စားသ
တၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားမရိွလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေျပာင္းအလဲမ်ား လုိက္နာရန္ အခ်ိန္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သို႔တိက်စြာလုိက္နာရမည္ကို ဆန္း 
စစ္ႏုိင္ရန္ သုေတသနမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ MCRB ႏွင့္အျခားရင္းျမစ္မ်ားမွ ကနဦး 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ရႈပ္ေထြးမႈမ်ာ းရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး လက္လုပ္လက္စားအေနျဖင့္ လံုေလာက္စြာ မသိရွိႏုိင္ေသးသည့္ အေျခအေနလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားသည္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာသူမ်ားအတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ 
ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ - လက္ရွိတြင္ လက္လုပ္လက္စားမ်ာအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ အဆင့္ 
(၈)ခုပါေသာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ၎တြင္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္း/ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တုိ႔ပါသည့္ အစိုးရ အဆင့္ (၃) ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ရပါသည္။219

လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္မႈကို ဆက္လက္တရားဝင္ေအာင္ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက အစိုးရအေနျဖင့္ လက္လုပ္ 
လက္စားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အျပည့္အဝနားလည္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒအသစ္သည္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားလုိင္စင္ရယူရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ မက္လံုးေပးမႈ သို႔မဟုတ္ မက္လံုး 
မရွိမႈမ်ား မည္သုိ႔ေပးသည္ကို နားလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

215 UNEP အီေကြေဒၚ၊ မြန္ဂိုးလီးယား၊ ပီ႐ူး၊ တန္ဇန္နီးယားႏွင့္ ယူဂန္းဒါႏုိင္ငံမ်ား၏ ေတြ႔အၾကံဳမ်ားအ ေပၚအေျခခံျပီး လက္လုပ္ လက္စားႏွင့္အေသးစားေရႊတူး 
ေဖာ္ေရးက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ေရး ပါဝင္သည့္သူမ်ားအတြက္ သံုးသပ္ ခ်က္မ်ား။ ဇြန္လ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္။

216 Ibid
217 Ibid, IPIS ႐ိုဝမ္းဒါႏွင့္ ကြန္ဂို ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္မႈကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ၁၂။ Aljazeera 

အေမရိက၊ ပီ႐ူးႏုိင္ငံတြင္ စဥ္ဆက္မပ်က္ မုိင္းလုပ္သာမ်ား၏ တင္းက်ပ္ေသာ အနာဂတ္အလားအလာ။ ၂၁ ရက္ စက္တင္ဘာလ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။
218 Sara Geenen, အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေလာင္းေၾကး၊ ကြန္ကို ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံတြင္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ား။ 

စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၂။ Boris Verbrugge ႏွင့္ Beverly Besmanos, လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသး စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
လုပ္သားစြမ္းအားကို အားနည္းေစသည္။ (၂ဝ၁၆) အရင္းအျမစ္မ်ား မူဝါဒ - စာမ်က္ႏွာ ၁၃၄-၁၄၁။

219 MCRB ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
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ကို ပိုမိုလက္ခံႏုိင္ၿပီး ႐ုိးရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္လုပ္လက္စားမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
လည္း အက်ိဳးရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။220  တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆိုးရြားစြာ 
ထိခုိက္သြားႏုိင္မႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားဝင္ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဒီဇုိင္း 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ အစီအမံမ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔တြင္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားကို ပါဝင္ေစၿပီး ေအာက္ေျခအဆင့္ 
ေပါင္းစည္းလုပ္ကုိင္ျခင္း ျပဳလုပ္သြားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။221 လုပ္အားစုမ်ားရွိ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပါဝင္မႈကို 
လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္အားစုႏွင့္အျခားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဤက႑၏ အနိမ့္ 
ဆံုးသူမ်ားကိုလည္း အက်ိဳးရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တရားဝင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္သည္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အသင္းမ်ားႏွင့္/သို႔ သမဝါယမအသင္းမ်ားျဖစ္ပၚလာေစရန္ အားေပး 
သင့္ပါသည္။222 လုိင္စင္အတြက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား သိေစရန္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္သား 
မ်ားကို သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္းမ်ား လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္မႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ 
လည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားရွိ လက္လုပ္လက္စားမ်ားကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္ တုိင္း 
ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္သူမ်ားပါဝင္သည့္ အထူးခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းနာ လိုအပ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ရာ၌ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အတားအဆီးျဖစ္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ အကန္႔ အသက္မ်ားရွိေနပါသည္။  
(အပုိင္း ၅-၆။ ပဋိပကၡႏွင့္လံုျခံဳေရးကိုၾကည့္ရန္)။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္သည့္ အဆင့္ 
မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ဦးတည္ 
ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားသည္ အႀကီး
စားလုပ္ငန္းလုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳ 
တူးေဖာ္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီမ်ား၏အခန္းက႑ႏွင့္တာဝန္မ်ားသည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းကုိင္တြယ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၏ပါဝင္မႈျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ 
ျပဳလုပ္ပါက အစုိးရအေနျဖင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားကို ပိုမိုႀကီးၾကပ္ႏိုင္မႈ၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
ေသာ က်န္းမားေရး၊ ေဘးကင္းေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္လံုျခံဳေရးမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သတၱဳတြင္းက႑ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာနမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမွ အစိုးရအတြက္ 
လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္။ 
၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အသံုးဝင္ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစား သတၱဳတူး 
ေဖာ္ျခင္းစီမံခန္႔ခြဲသည့္ မဟာဗ်ဴဟာအား ထိေရာက္စြာ မည္သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
မည္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမည္ဟူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို လမ္းညႊန္ေပးပါသည္။223

220 တရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား - တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတၱဳတူးေဖာ္မႈအတြက္ မဟာမိတ္၊ လက္တင္းအေမရိက၊ အာဖရိကႏွင့္အာရွေဒသမ်ားရွိ အေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ားအေပၚအေျခခံျပီး လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစားေရႊတူးေဖာ္ေရးက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ေရးပါဝင္သည့္သူမ်ားအတြက္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။ 
စက္တင္ဘာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္။

221 Salo et al, Madre de Dios gold fields ပီရူးႏုိင္ငံတြင္ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ ျခင္းအတြက္ ေဒသခံအျမင္မ်ား။ 
(၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္) သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ အဖြဲ႕အစည္း ဖင္လန္ႏုိင္ငံ။

222 UNEP အအီေကြေဒၚ၊ မြန္ကိုလီးယား၊ ပီ႐ူး၊ တန္ဇန္နီးယားႏွင့္ ယူဂန္းဒါႏုိင္မ်ား၏ ေတြ႔အၾကံဳမ်ားအ ေပၚအေျခခံျပီး လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားေရႊတူး 
ေဖာ္ေရးက႑ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ေရး ပါဝင္သည့္သူမ်ားအတြက္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။ ဇြန္လ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္။

223 အစုိးရအတြက္ IGF လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ။ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္။
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ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းစနစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းလုပ္ကုိင္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ား

အပုိင္း (၂) စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒ မူေဘာင္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသို႔ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကြန္ယက္တြင္ 
ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SOEs) သည္ MoNREC ၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္း 
ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုလံုးကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။224 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံ၏သတၱဳက႑တြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမွရရွိေသာ ဝင္ေငြအမ်ားစုသည္ 
၎တို႔မွ ရရွိပါသည္။ ၎လုပ္ငန္းမ်ာသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြစာရင္းအတြင္းသို႔ ဥပေဒႏွင့္အညီ စုစုေပါင္း 
အျမတ္ေငြ၏ ၄၅% ကို ေပးသြင္းရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႏုတ္ယူ ႏုိင္ၿပီး 
စုစုေပါင္း အသားတင္အျမတ္ေငြေပၚမွ က်န္ရွိေသာအျမတ္ေငြ ၅၅%ကိုလည္း ႏုတ္ယူထားႏုိင္ပါသည္။ အ႐ံႈးျပေန 
ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္သံုးသည့္ မတည္ေငြ၏ ၂ဝ% ကို မည္သည့္ 
ေပးထားသည့္ႏွစ္အတြင္းမဆို အစုိးရထံမွ လႊဲေျပာင္းလက္ခံယူႏုိင္ပါသည္။225 ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုစီမွ ရရွိ 
ေငြႏွင့္ထုတ္ေပးေငြတုိ႔သည္ အမ်ိဳးသားဘတ္ဂ်က္ေငြကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိ၍ ၎တို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ေငြေၾကး 
စီးဆင္းမႈကို အတားအဆီးလည္း မျဖစ္ပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္သတၱဳတြင္းက႑မ်ားရိွ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) ဘီလီယံႏွင့္အထက္ကို (ဘ႑ာႏွစ္ ၂ဝ၁၂/၂ဝ၁၃ႏွင့္ ၂ဝ၁၃/၂ဝ၁၄ ႏွစ္ 
မ်ားတြင္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၅ဝ%ႏွင့္ညီမွ်ေသာ) အသံုးျပဳျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမ်ားရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း စာရင္းဇယား၊ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ဝင္ေငြ၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားႏွင့္သက္
ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကိုသာ ရရွိခ့ဲပါသည္။ ပူးေပါင္းဦးေဆာင္ရြက္မႈ၊ လက္ဝဲရွိပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ 
အျခားေငြေၾကးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္အားလံုးနီးပါး မရရွိခ့ဲပါ။226 ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြေၾကး 
စီးဆင္းမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ဖြဲ႕စည္းမႈအခ်က္အလက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပဲ ေဘးအႏၲရယ္မ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း 
ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအလြဲသံုးစားလုပ္မႈမ်ား အပါအဝင္ ၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိက်စြာစိစစ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနပါသည္။ သတၱဳတြင္းႏွင့္ဆက္ေနေသာ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အစိုးရမွရရွိေနေသာ မည္သည့္အက်ိဳးအျမတ္ကုိမဆုိ အစိုးရမွ အေရးႀကီး 
သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ အေရးႀကီးၿပီး အလားအလာရွိသည့္ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္တစ္ခု 
လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သားမႈအားနည္းျခင္းကို ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ EITI အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းကုိင္တြယ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ကုမၸဏီ (၂) ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း(MEC) ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး 
ဦးပိုင္လီမိတက္ (UMEHL) တုိ႔သည္ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑တြင္ပါ ဝင္ေနပါသည္။ 
MEC သည္ တပ္မေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ 
လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ UMEHL သည္ တပ္မေတာ္မွလူမ်ားပုိင္သည့္ ရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ UMEHL သည္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားအတြက္ 
လက္ေတြ႔တြင္အေရးပါၿပီး သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ၿပီး 
UMEHL ကလည္း တရားဝင္လုိင္စင္ကို ကုိင္ေဆာင္ထားပါသည္။227 ထို႔အျပင္ တရားဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ 
၎တို႔၏ ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈျဖင့္ 

224 NRGI ၊ ေရႊေရာင္ဖံုးထားေသာ ဂိတ္ေစာက္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၆။
225 Ibid
226 NRGI  ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သေဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား အသိုအမ်တ္ျပဳအဖြဲ႕အစည္း ။ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္။
227 NRGI ၊ ေရႊေရာင္ဖံုးထားေသာ ဂိတ္ေစာက္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၆။ 

စာမ်က္ႏွာ - ၂ဝ။
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ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္းမရွိဘဲ သေဘာတူညီမႈမ်ားရွိေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္  စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္လို 
ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း အလားတူပံုစံမ်ိဳး လိုအပ္ပါမည္။ ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁ဝ)တြင္ လက္ရွိျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိတ္ဝင္စားမႈျဖစ္ေစသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္း (၅) ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။228

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁ဝ။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္စပ္ဆက္ေနေသာ ကုမၸဏီ 
မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္း 
အရင္း (၅) ခ်က္။ 

၁။  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ။ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြအေပၚတြင္ သိသာေသာ 
ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ား၊  ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ဖြဲ႔တည္ေဆာက္ထားသည့္ပံုစံမ်ားအား အမ်ားျပည္သူအား ထုတ္ေဖာ္  
ေျပာၾကားရန္ လိုအပ္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ EITI အဖြဲ႕ 
ဝင္ျဖစ္ပါက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပိုမိုရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

၂။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္စာရင္းကို တုိးတက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သိသာသည့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎တို႔အေန 
ျဖင့္ အသားတင္စုစုေပါင္းအျမတ္၏ ၅၅% အထိ ‘ Other Accounts စာရင္း’တြင္ သိမ္းထားႏုိင္ၿပီး ပံုမွန္ႏွစ္ပတ္ 
လည္ ဘတ္ဂ်က္ဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါဝင္မႈမရွိပါ။ ၎တြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုရွိရန္လုိ 
အပ္ပါသည္။

၃။ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ယူထားသည့္ ေငြေၾကးအၾကားကြင္းဆက္။ လက္ရွိတြင္ 
ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အပ္ႏွင္းထားေသာ ေငြေၾကး 
အၾကား ရွင္းလင္းသည့္ဆက္စပ္မႈမရွိပါ။ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ေငြေၾကး 
ပမာဏသည္ ၎တုိ႔၏တာဝန္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ကုန္က်မည့္ေငြပမာဏထက္ လြန္စြာမ်ားေနသည္ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။ ၎ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၄။ ႏုငိင္ ံေတာပ္ိငု ္စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ား၏အခန္းက႑ႏငွ္တ့ာဝနမ္်ား။ ႏုငိင္ံေတာပ္ိငု ္စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ားသည ္
စီးပြားေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈအပုိင္း ႏွစ္ခုလံုးလုပ္ေဆာင္ရသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ေသာႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္မဆုိင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
က႑ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ နည္းပါးပါသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း၏ကုန္သြယ္မႈႏွင့္မဆုိင္ 
သည့္  အခန္းက႑မ်ားတြင္  အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡအား ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္စိစစ္ရမည္။ ယခုပါဝင္ေနေသာသူမ်ား 
၏ အခန္းက႑ အတိအက်ကို အစိုးရႏွင့္အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ ရွင္းလင္းရန္လိုအပ္သည္။

၅။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာကုမၸဏီမ်ား။ MEC ႏွင့္UMEHL တုိ႔၏ သတၱဳလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္မႈသည္ 
MONREC ၏ SOEs ႏွင့္ သီးျခားစီရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ သတၱဳ 
တြင္းလုပ္ငန္း၏ အဓိကေနရာတြင္ပါဝင္ေနၿပီး သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းမ်ား မည္သူ႔ကိုခ်ထားေပးရမည္ကို ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ထတု္လပု္မႈမွ ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတမ္်ားခြဲေဝေရးတြင္ အလားတအူေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွ 
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ SOEs မ်ား၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ထပ္တူက်ေနေသာေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈကိုဟန္႕တားေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဤကုမၸဏီမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္ 
သြင္းသင့္ပါသည္။

228 ယခုစာပံုးကို NRGI ၊ ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။ ေရႊေရာင္ဖံုးထားေသာ ဂိတ္ေစာက္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား။ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၆။ စာမ်က္ႏွာ ၁ -၃။
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ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ျခင္း

ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ အကတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သည္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲပါသည္။229 သို႔ေသာ္ OECD ၏ အကတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီ 
ခ်က္ကိုမူ လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးပါ။ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ပြင့္လင္းမႈမ်ားပိုမိုလုပ္လာၿပီး EITI 
တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ လာဘ္ေပးမႈမ်ားကို တရားစီရင္ရာတြင္ အခြင့္သာေစရန္ 
မၾကာခဏ ေပးၾကသည္ရသည္ဟု စီးပြားေရးအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားရွိလာပါသည္။230 ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ 
စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရက္ေပါင္း ၁၁၆ဝ ရက္ပါဝင္ပါသည္။ ၎သည္ ေတာင္အာရွ ပ်မ္းမွ်ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ 
ပိုမိုကုန္က်စရိတ္မ်ားပါသည္။231 အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ 
တရားမဝင္ေငြေပးမႈႏွင့္ လက္ေပးလက္ယူမ်ားရွိသည့္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ားက အစီရင္ခံထားပါသည္။232 မၾကာ 
ေသးမီက ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ ကနဦးကုန္က် 
စရိတ္သည္ ေဒသတြင္းပ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ယွဥ္လ်င္ မ်ားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။233 သြင္းကုန္ပို႔ကုန္လုပ္ 
ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေပးမႈမ်ားရွိသည္ဟုလည္း အစီရင္ခံထားပါသည္။234 ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ အခြန္စီမံ 
ခန္႔ခဲြမႈမ်ားတြင္ အခြန္ေပးရသည့္အခါ ေငြလဲလွယ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားမဝင္ေပးေနရသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ 
အကတိလိုက္စားမႈမ်ား ျမင့္မားေသာအႏၲရယ္မ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအဆင့္တုိင္းတြင္ 
လူအင္အားနည္းပါးမႈျပႆနာေၾကာင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ဆင္းရဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အဂတိ 
လိုက္စားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။235 တရားရံုးမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈမရွိဘဲ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။236 ကမၻာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားစစ္တမ္း ေကာက္ 
ယူျခင္း237 ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီး NLD အစိုးရတက္လာၿပီး ၂ဝ၁၆/ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ထက္မံလုပ္ေဆာင္ခ့ဲရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ တိုးတက္မႈမ်ားရွိသည္ကုိ ျပသေနပါသည္။238 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ Trans-
parency International ၏ အဂတိလိုက္စားမႈအေပၚအျမင္မ်ား အညႊန္းကိန္းတြင္ အနည္းငယ္ တုိးတက္လာသည္ 
ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၈ဝ မွ အဆင့္ ၁၃ဝ တြင္ရွိေနၿပီး ယူကရိန္းႏွင့္အဆင့္တူၿပီး ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား 
ျဖစ္သည့္ လာအိုႏွင့္ကေမၻာဒီးယားမ်ား၏ အထက္တြင္ရွိေနပါသည္။239

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ

ေပၚလြင္စြာ သို႔မဟုတ္ မေပၚလြင္ေအာင္ေပးေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားရန္ အားထုတ္ျခင္းႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ျပစ္မႈေျမာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္   ၂ဝ၁၃ 
ခုႏွစ္ အကတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ တြင္အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆုိင္သည့္က႑မ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ 
ပံုစံမ်ိဳးစံုအား ထည့္သြင္းထားပါသည္။240 အျမင့္ဆံုး အဂတိလုိက္စားသည့္ ျပစ္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ 
၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးတုိ႔ျဖစ္သည္။ (ပုဒ္မ ၅၅) အဂတိလုိက္စားမႈက်ဴးလြန္သူ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရွိသူမ်ားအတြက2္41 

229 UN ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းတုိက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ 
အေျခအေန။

230 WEF မွ ကမၻာ့ျပဳိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္
231 WB ႏွင့္ IFC စီးပြားေရးလုပ္ျခင္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
232 WEF မွ ကမၻာ့ျပဳိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္
233 WB ႏွင့္ IFC စီးပြားေရးလုပ္ျခင္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
234 WEF မွ ကမၻာ့ျပဳိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္
235 ICJ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းစနစ္ကို ပိုမိုတာဝန္ယူမႈႏွင့္လႊတ္လပ္စြာ လုိက္နာရမည္။ ေဖေဖာ္ 

ဝါရီလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။
236 ဧရာဝတီသတင္းဌာန၊ ဗမာႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ဆုိးရြားစြာလက္ေပးမႈမ်ားရိွေနသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကေျပာသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္။
237 http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2016/myanmar
238 NLD ဘာအစိုးရလက္ထက္တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းတုိက္ဖ်က္ေရး ရမွတ္တုိးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ MCRB ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ။
239 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းတုိက္ပ်က္ေရးအေပၚ အျမင္မ်ားအညႊန္း ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္။
240 2013 Anti-Corruption Law.
241 စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အဂတိတုိက္ဖ်က္ေရး လက္ခံသည့္ေနရာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတည္ျမဲေရး။
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ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၁ဝ ႏွစ္ႏွင့္အျခားသူမ်ားအတြက္ ၇ ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ (ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ရာဇသတ္ႀကီးတြင္ လူထုက႑မ်ားအတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ 
ဖ်က္ေရးဥပေဒ၏ မိတ္ဆက္ၿပီးသည့္ေနာက္ မည္မွ် အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ကုိ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါ။ )

ဥပေဒသည္ အစုိးရအရာရွိမ်ား၊ ရာထူးႀကီးသူမ်ား၊ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
သည့္ အစိုးရ႐ံုးခြဲမ်ားကို ပုိင္ဆုိင္မႈေၾကညာေစပါသည္။ လုိက္နာမႈမရိွသည့္သူကို ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ 
ပါသည္။ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ရန္ေပးေသာေငြ (ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရအရာရွိမ်ား မိမိတို႔၏အလုပ္ၿပီး 
ေျမာက္ေစရန္ေပးေသာေငြ) သည္ ဥပေဒတြင္ သီးသန္႔မပါရွိပါ။ ဆုိလိုသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္သည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ထို႔က့ဲသို႔လုပ္ပံုလုပ္နည္း ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ထုိဥပေဒကို အေသးစား 
ျပင္ဆင္မႈအခ်ိဳ႕ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္အေျခအေနတြင္ ရွိပါသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဥပေဒျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ တံစိုးလက္ေဆာင္ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ 
မ်ားကို ကိုင္တယ္ေျဖရွင္းရန္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲၿပီးျဖစ္ရာ ထိုအဖြဲ႕၏လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ အဂတိလုိက္စားမႈကိစၥမ်ားကို စစ္ေဆး 
ၿပီး အမႈကို ဆက္လက္/ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္၊ မခ်မည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ေကာ္မရွင္အသစ္သည္ ႐ံုးစတင္ခ့ဲၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင ္ပတသ္ကဆ္က္ႏြယ္ေသာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ ပိမုိထိုေတြ႕လပု ္ေဆာင္ႏုငိခ္ဲၿ့ပီးျဖစပ္ါသည။္ 
သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပိုမို ထိေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသးပါသည္။ 

သတၱဳတြင္းေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္း 
က်င္ဆုိင္ရာထိခိုက္မႈမ်ား

EIA/EMPႏွင့္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒပါအခ်က္မ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးထိခိုက္မႈမ်ားကို ပိုမိုအနီးကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ မူေဘာင္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းလုိက္နာေစသင့္ေသာ္လည္း 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားလုိက္နာရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လံုေလာက္သည့္ 
လူအင္အားႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား လုိအပ္ပါသည္။ တာဝန္ခံမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏ သက္ 
ဆုိင္ေသာတာဝန္မ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားအၾကား နားလည္းမႈလြဲျခင္းမ်ားရွိေနပါသည္။ MONREC 
ဝန္ၾကီးဌာနေအာက္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ 
အားနည္းေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

MONREC ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ လုိင္စင္အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးျခင္း 
ႏွင့္ စစ္ေဆးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏သက္ဆုိင္ရာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ 
အလားအလာရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သူမ်ား 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္္ MONREC ဝန္ႀကီးဌာနမွ 
အနည္းဆံုး စစ္ေဆးျခင္း(၂)မ်ိဳးကုိ ခံယူၾကရပါသည္။ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈကိုေစာင့္ၾကပ္ၾကည္ရႈသည့္ (ေအာက္ 
တြင္ၾကည့္ရန္) စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ သတၱဳ 
လုိင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါအခ်က္မ်ားကို လုိက္နာမႈ ရွိမရွိကိုစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမွ 
လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးတုိ႔သည္ စစ္ေဆးေရး 
ခရီးစဥ္မ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္သတၱဳတြင္းတစ္ခုလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ဦးတည္၍လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ 
ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ (ဥပမာ - မေတာ္တဆမႈမ်ားႏွင့္တုိင္တန္းမႈမ်ား) ခြင့္ျပဳေပးရန္ေလွ်ာက္ထားေသာ လုပ္ 
ကြက္အသစ္မ်ားကို ဦးစားေပးကြင္းဆင္းေနရေသာေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနသည္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားသည့္ 
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အတုိင္းမလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊ တုိင္း/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ သတၳဳတြင္း
စစ္ေဆးေရးမ်ားလည္းလုပ္ရၿပီး ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ယခင္စစ္ေဆးခ့ဲေသာ သတၳဳတြင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီအမံမ်ား 
လုိက္နာမႈရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ သီးသန္႔ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ သီးသန္႔ဘတ္ဂ်တ္သတ္မွတ္
ထားျခင္းမရွိပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ စားေရး၊ ေနေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ခံေပးရၿပီး သတၳဳတြင္း 
တည္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေဝးလံေသာေနရာမ်ားတြင္ ရွိၾကသည္။

အစိုးရ စည္းကမ္းထိန္းသူမ်ား၏ အခန္း က႑လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ SWIA အဖြဲ႕၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားကို 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတၱဳတြင္းကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ သတၱဳတြင္းဥပေဒ (အခန္း ၈)တြင္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို 
သတၱဳတြင္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ေပးထားၿပီး သတၱဳတြင္းတြင္ က်န္းမားေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေရး၊ 
ေရဆိုးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ မေတာ္တဆမႈကာကြယ္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္စည္းကမ္းဆုိင္ရာ 
အစီအမံမ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတြင္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ 
ရွိမရွိကို စစ္ေဆးရန္ အာဏာအပ္ႏွင္းထားပါသည္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ၎၏ စစ္ေဆးေရးအာဏာမ်ားကို 
သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနက သင့္ေလွ်ာ္သည့္ဝန္ထမ္းကို တာဝန္ေပးႏုိင္ပါသည္။ (ပုဒ္မ ၂၇)။ ဆုိလိုသည္မွာ လက္ေတြ႕ 
တြင္ တုိ္င္း/ျပည္နယ္ရွိ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ဌာနမွအရာရွိအားလံုးသည္ စစ္ေဆးေရးအရာရွိ 
အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနအရာရွိမ်ားသည္ ေဒသတြင္းလုပ္ကုိင္ရန္ သတၱဳ 
တြင္းကုမၸဏီမ်ားကို လုိင္စင္ခ်ထားေပးေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ 
ကုမၸဏီမ်ား၊ သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပံုမွန္အဆက္အသြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ဘက္ 
လုိက္မႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာသတၱဳတြင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆ တြင္ အပိုဒ္ခြဲတစ္ခုကို ျဖည့္ထည့္ 
ထားၿပီး ၎တြင္ စစ္ေဆးေရးအရာရွိသည္ ‘ဓာတ္သတၱဳ၊ စက္မႈကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို ရွာ 
ေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္  
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းစနစ္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းစနစ္ (SIC) ’ မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ အာဏာရွိသည္။

အဆိုျပဳထားသည့္ နည္းဥပေဒ အခန္း ၃၄ သည္ သတၱဳတြင္းကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း အခြင့္အာဏာကို အေသး 
စိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သတၱဳတြင္းတစ္ခုသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ 
ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက သတၱဳတြင္းခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူကို ဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္ 
ႏိုင္ပါသည္။ သတၱဳတြင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ပုဒ္မ ၁၃ အရ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းစစ္ေဆးျခင္းအား ၾကည္ျဖဴ 
စြာ လက္ခံျခင္းတုိ႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါကေထာင္ဒဏ္ (၁) ႏွစ္အထိ သို႔မဟုတ္ ေငြက်ပ္ ၁ဝ သိန္း ဒဏ္ေပးရႏုိင္သည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်ဴးလြန္ပါက အထက္ပါ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတုိင္း အနည္းဆံုး ၂ဝဝဝဝဝ က်ပ္ေငြဒဏ္မွလြဲ၍ က်ခံရႏုိင္သည္ဟု မိတ္ဆက္ထည့္သြင္းထားပါ 
သည္။ (ပုဒ္မ ၂၉ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ တရားမဝင္ခိုးထုတ္ေရာင္းခ်လွ်င္ ၂ ဆ (သုိ႔) ၃ ဆ ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ 
ျပစ္ဒဏ္ကို က်ခံရႏုိင္ပါသည္ဟု  ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ BGR ၏သတၱဳတြင္းကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းသင္တန္းသည္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနအတြက္ နည္းပညာ 
ဆုိင္ရာ ပ့ံပိုးမႈအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ 
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သတၱဳတြင္ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္လည္ပတ္ျခင္းကို အရည္အေသြး တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။242

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ေနေသာ လုပ္သားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားျဖည့္ေပးျခင္းႏွင့္ 
သတၱဳတြင္းႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတၱဳတြင္းက႑ရွိ သက္ဆုိင္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ အစီအစဥ္အဆင့္ (၂) ကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္အဆင့္ (၁) တြင္ BGR သည္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အေကာင္းဆံုး 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခ့ဲၿပီး သတၱဳတြင္းေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အထူးသျဖင့္ အေသးစား သတၱဳ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နည္းဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲခ့ဲပါသည္။ သတၱဳတြင္းစစ္ေဆးေရးအရာမ်ားကိုလည္း သင္တန္းမ်ား 
ပို႔ခ်ခ့ဲပါသည္။ ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မူၾကမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမွ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း    
ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သတ္မွတ္မႈမရိွေသးလွ်င္ ကြာဟမႈရွိေသာ အစီအမံတစ္ခုသာ 
ျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားရပါသည္။ အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။  

 အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ရန္ ေျမေအာက္လုိဏ္ဂူတူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ ေထာင့္တုိင္လံုး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 အေသးစားသတၱဳထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ေရႊေရာစပ္ျခင္းလုပ္ငန္း။ 
 အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးအတြက္ သတၱဳတြင္းေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္း

လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 
 အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးအတြက္ ေျမေအာက္လုိဏ္ဂူတြင္ ေျမသားထိန္းခ်ဳပ္မႈ။ 
 အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ ေျမေအာက္ႏွင့္ေျမေပၚ ယမ္းခြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား။ 

BGR အေနျဖင့္ သတၱဳတြင္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးရမည့္ ျဖည့္စြက္ စာရင္းျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

 အေထြေထြ စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း။
 ေျမေအာက္သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ေျမသားထိန္းခ်ဳပ္မႈ။
 ေရႊေရာစပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို စစ္ေဆးျခင္း။
 သတၱဳတြင္းေလဝင္ေလထြက္။
 သတၱဳစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္သည့္ေနရာ။ 
 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းပံု။
 ယမ္းခြဲျခင္း။ 

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား

လက္ေတြ႔တြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ထုတ္လုပ္မႈေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္၊ အပတ္ 
စဥ္ႏွင့္ လစဥ္ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေနရာခ်ထားေပးပါသည္။ ထိုသူတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဝန္ႀကီးဌာနကို အဓိကသတင္းပို႔ရသည္။

MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ ထုတ္ 
လုပ္မႈအျပင္ အျခားျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေလွ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈကိစၥ 
မ်ားတြင္ ေဝဖန္သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းထြက္မ်ားအတြက္ ေစာင့္ 
ၾကည့္သူမ်ားကို အႀကီးစားသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးၿပီး အဂတိလုိက္စားျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ (၃) လတစ္ႀကိမ္ 
ေျပာင္းေရႊ႕ပါသည္။ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္ႏွင့္လစဥ္ ဓာတ္ 

242 ျမန္မာႏုိင္ငံ - သတၱဳတြင္းက႑ စဥ္ဆက္မပ်က္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ၊ BGR။
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သတၱဳထုတ္လုပ္မႈ၊ သန္႔စင္ျခင္း၊ ေဖာက္ခြဲမႈႏွင့္ဓာတုပစၥည္းအသံုးခ်မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကို စစ္ေဆးပါသည္။ ကုမၸဏီမွ 
မူၾကမ္းျပင္ဆင္ထားေသာ အပတ္စဥ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈအစီရင္ခံစာ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ အမွတ္ (၂) သတၱဳ 
တြင္းမွ စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီး မေတာ္တဆမႈ စာရင္းဇယားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရ 
ပါသည္။ အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားပါဝင္ပါက ဝန္ႀကီးဌာနကို ၂၄ နာရီအတြင္း အေၾကာင္းၾကားရပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ 
အေသးစားႏွင့္ေသေစႏုိင္ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားကို သတင္းပို႔ျခင္းမလုပ္ဘဲ ထိခိုက္ခံရသူ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ 
မိသားစုမ်ားကို တိုက္႐ုိက္ေလွ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး ေျဖရွင္းပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ 
ဝန္ႀကီးဌာနပါဝင္လာပါ က ေလွ်ာ္ၾကးေပးျခင္းအလုပ္သည္ ေျဖရွင္းရန္ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ အခ်ိန္ယူရေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။243

အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းလုပ္ေဆာင္သူမွ ထုတ္လုပ္မႈမွတ္တမ္း 
ကို လိမ္လည္ထားမႈက့ဲသို႔ ကိစၥရပ္မ်ား SWIA ကြင္းဆင္းေလ့လာ သူမ်ားမသိရွိခ့ဲရပါ။ တုိက္႐ုိက္အေထာက္အထားမ်ား 
မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အမွတ္(၂) မွ သတၱဳတြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္မႈေစာင့္ၾကည့္ရန္ တာဝန္ေပးထား 
ေသာဝန္ထမ္းကို ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝဝ (ခန္႔မွန္းေခ် ေဒၚလာ ၅ဝ) ကို လာစဥ္ေပးၿပီး CSR ကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ ေပးေန 
သည္ဟု ထည့္ထားပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃ သည္ MoNREC ဝန္ႀကီးဌာနကို ျပည့္စံုေသာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႐ႈ 
ေရးစနစ္တစ္ခုုထားရွိရန္ အခြင့္အာဏာေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ သတၱဳတြင္းမ်ားကို ေရွာင္တခြင္စစ္ေဆးသည့္ 
အာဏာကိုမူ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနသို႔ အတိအလင္း ေပးထားျခင္းမရွိပါ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ ECD အား ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား (EMP) ကို 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕ရမည့္ အခြင့္အာဏာေပးထားပါသည္။ (အပုိင္း ဂ တြင္ ၾကည့္ရန္)။ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီ
အစဥ္တစ္ခုတြင္ စီမံကိန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားျခံငံုၿပီး ၎တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ အစီအမံမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ခ်မည့္ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ 
ရႈျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ကာကြယ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္  ကတိကဝတ္မ်ားကို စာခ်ဳပ္တြင္ထည့္သြင္း ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ 
ပါသည္။ EMP ကတိကဝတ္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက လုိင္စင္ကို တရားဝင္ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ 
သည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ႏွစ္ခုလံုးရွိ ECD / MoNREC တုိ႔တြင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ႏွင့္ EMP မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို လုိက္နာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
အားနည္းေနၿပီး ထိုစနစ္ကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္သမား စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕

အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွျပင္ဆင္ထားသည့္ စစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ ၎တို႔တြင္ တာဝန္မရွိဟု SWIA အဖြဲ႕ကို ေျပာပါသည္။ နည္းစနစ္အရ MoNREC ဝန္ႀကီးဌာန၏ စစ္ 
ေဆးေရးအရာရွိမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္သား အလုပ္သမားမ်ား၏အေျခအေနမ်ားကိုသာ စစ္ေဆးေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္႐ႈရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ဤအဆင့္တြင္ က်န္ 
အေထာက္အပံ့ေပးေသာ အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္သည့္ ကားေမာင္းသမား၊ ထမင္းခ်က္မ်ား၊ သန္႔ရွင္းေရးသမားမ်ား 
သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို မည္သူစစ္ေဆးရမည္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ လက္ရွိတြင္ 
သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနညႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ တာဝန္ေပးထားေသာဌာနမွ အရာရွိမ်ားသာလွ်င္ သတၱဳတြင္းမ်ားကို 
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အေၾကာင္းမၾကားဘဲ တရားဝင္သြားေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ ထြက္ရွိလာပါက ၎သည္ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ား

သတၱဳက႑၏ တရားမဝင္လက္လုပ္လက္စားမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ သီးသန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
အျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တရားမဝင္ 
သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ လက္လုပ္လက္စားတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
လည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခက္အခဲမ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။ ၎သည္ အေျခခံအားျဖင့္ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈအားနည္းေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေျမအသံုးခ်မႈ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးမ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ႐ႈေထာင့္အားလံုးကို ႀကီးၾကပ္ႏုိင္မႈမရွိေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။ NRGI ၏ သဘာဝ 
သယံဇာတ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အစီရင္ခံစာတြင္ ထုိျပႆနာမ်ားကို ထည့္သြင္းစစ္ေဆးထားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္      
ေဘးႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္လုိက္နာရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ပံုစံကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။244

MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈအစီအမံမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္ဟု ညႊန္းဆုိထားပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု 
သို႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တစ္ဖြဲ႕အမ်ားစြာ ပါဝင္ေနတတ္သည္။ ထိုသူမ်ားတြင္ တရားမဝင္ ကုန္သည္ 
မ်ား (ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ)၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေဒသခံအစိုးရႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ရဲႏွင့္ 
ျမန္မာတပ္မေတာ္)ႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားစြာ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေဒသမ်ားတြင္   
ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ ေငြေပးမႈမ်ားႏွင့္အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။ (ထုတ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ေရာင္းခ်ရန္ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ေနရာတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔သယ္ေဆာင္ရန္ စစ္ေဆးေရး 
ဂိတ္မ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမိန္႔ စသည္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္)။ ထို႔အျပင္ ၎ေနရာမ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ထြက္ရွိလာေသာ တိက်သည့္ ထုတ္လုပ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားလည္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
ေနရာမ်ားတြင္ ထိုက႑ကို တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူးတိက်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုိအပ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ (အပုိင္း ၅.၆ ၊ ပဋိပကၡႏွင့္လံုျခံဳေရးႏွင့္ အပုိင္း ၆ ၊ ေဒသဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပဋိကၡ 
ဆန္းစစ္ျခင္းကိုၾကည့္ရန္)။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ပါဝင္ေသာ ကတိ 
ကဝတ္မ်ားသည္ ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသင့္ပါသည္။ ပစ္ခတ္ 
တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္သက္
ဆုိင္သည့္ဧရိယာအတြင္း စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရး စသည္တုိ႔ 
အပါအဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးတာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွိသည္ကို  အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။245 ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ အရပ္သားမ်ားအေပၚထိခုိက္ႏုိင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) စံလုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဒသခံအမ်ားျပည္သူမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သက္ 
ဆုိင္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိကဝတ္မ်ားကို အတိ 
အလင္းထားရွိထားပါသည္။

244 Natural Resource Federalism: Considerations for Myanmar, NRGI, January 2018 
245 The Nationwide Ceasefire Agreement between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Ethnic Armed Organi-

zations, Chapter 6, Paragraph 25
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MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ကခ်င္၊ ပဲခူး၊ ကရင္ႏွင့္ကယား အပါအဝင္ ပဋိပကၡရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ 
ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈ၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္လက္နက္ုိင္ပဋိကၡမ်ား ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။246     
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ား၊ က်င္းပုိင္ရွင္မ်ားအေပၚ တရားမဝင္ 
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး  အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လုိင္စင္ 
ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္၍လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ MCRB မွ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္စဥ္ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ သတၱဳတြင္းမ်ားအေၾကာင္းကို ၾကားသိခဲ့ရၿပီး 
ေျမေနရာရယူမႈ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္  လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ေျမယာကုိသိမ္းယူေသာ 
ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္ကုိ ၾကားခ့ဲပါသည္။

သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း 
တြင္ အျမတ္ေငြပုိမိုမ်ားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း၏ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ၿပီးျဖစ္ရာ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားသည္ နယ္ေျမအနည္းငယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ၿပီး ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
ဝင္ေငြအကန္႔အသတ္သာရရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေရႊသတၱဳသုိက္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 
ပတၱျမားရွိသည့္အျပင္  ေရႊႏွင့္ကြ်န္းသစ္မ်ား ရွိပါသည့္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ရရွိႏုိင္ေသာ ဝင္ေငြအလားအလာႏွင့္ 
မတူညီပါ။ Global Witness ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ယခင္တပ္မေတာ္မွ  
အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားမွ ပုိင္ဆုိင္သည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ UWSP မ်ား၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ
တစ္သီးပုဂၢလမ်ားစုစည္းကာ အႀကီးစားျမန္မာစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။247 ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိပဋိကၡမ်ား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာမွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊ၊ ခဲမျဖဴႏွင့္အၿဖိဳက္နက္တို႔မည္သို႔ ဆက္ႏြယ္လႊမ္းမိုးေနသည္ကိုမႈ ေကာင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း 
မရွိေသးပါ။

OECD ၏ ပဋိပကၡႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာေဒသမ်ားမွ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ဓာတ္သတၱဳသြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ား 
အတြက္ အႀကိဳေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းလမ္းညႊန္သည္ ဓာတ္သတၱဳကုမၸဏီမ်ား အႏၲရာယ္မ်ားေသာေဒသမ်ားတြင္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ပါက အႀကိဳေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္ကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေပးပါ 
သည္။248 ၎လမ္းညႊန္တြင္ ကုမၸဏီမွဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစေအာင္ ပ့ံပုိးမႈ မျဖစ္ 
ေစရန္ သို႔မဟုတ္ အားေပးရာမေရာက္ေစရန္ ေလ်ာ့ခ်ေပးသည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာအဆင့္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါ 
သည္။ ၎လမ္းညႊန္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အဓိကအခ်က္မွာ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ 
အႏၲရာယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ထိုေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ 
ကုိင္တြယ္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

MCRB သည္ ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ သတၱဳတြင္းအေတာ္မ်ားမ်ား၏ EIA မ်ားကို ေလ့လာ 
သံုးသပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။249 ထုိအစီရင္ခံစာအားလံုးသည္ ၎ေဒသ၏ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ပံုႏွင့္ထိခုိက္မႈမ်ား၊ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ဆုိးရြားသည့္ 
ထိခုိက္မႈမ်ားအေပၚ ကုမၸဏီမ်ားမွ မည္သို႔ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုမူ တူညီစြာႏုတ္ဆိတ္ေနၾကသည္ကိုေတြ႔႔
ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတၱဳတြင္းက႑တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ဒြန္တြဲေန 
ေသ ာဓာတ္သတၱဳမ်ားအေပၚ အႀကိဳေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုပဋိပကၡရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ 
တာဝန္ရွိေသာ သတၱဳတူးေဖာ္မႈအတြက္ ကုမၸဏီအတြင္း မူဝါဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားမႈမရွိဟု ယူဆ 

246 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
247 Global Witness ေက်ာက္စိမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အၾကီးမားဆံုး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။
248 OECD ၏ ပဋိပကၡႏွင့္အႏၱရာယ္မ်ားေသာေဒသမ်ားမွ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ဓာတ္သတၱဳသြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားအတြက္ အၾကိဳေလ့ လာသံုးသပ္ျခင္းလမ္းညႊန္၊ 

ႏုိဝင္ဘာလ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္။
249 EIA အစီရင္ခံစာ။ MCRB ဖုိင္မွ။
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ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးကို မည္ 
သို႔ကာကြယ္မည္ ေလးစားမည္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။

အမ်ိဳးသားဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဆုိင္ရာ မူဝါဒ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒ မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ 
သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမွ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားပါသည္။250 ထုိက့ဲသို႔ေသာ မူဝါဒသည္ 
အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး သတၱဳတြင္းက႑၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို 
တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ 
ႏုိင္ပါသည္။ (ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၁) ထုိ႔အျပင္ ၎သည္ ေခတ္မီၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေအာင္ 
ရည္မွန္းထားသည့့္ ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ား၏ အေျခခံအခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး 
အသစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မူဝါဒသည္ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳး 
အျမတ္ခြေဲဝျခင္းမ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတြင္းက႑တစ္ခုလုံး၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ၎တြင္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ တုိင္း/ျပည္နယ္ အဆင့္၊ ေဒသခံႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏အခြင့္အာဏာႏွင့္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ၎သည္ အထက္ပါထုတ္ေဖာ္ထားေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ 
စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးပါသည္။ 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၁။  ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား 

တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားစြာရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲၾကပါ 
သည္။ ၎တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံမတူေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထုိက႑တြင္ 
ရင္ဆုိင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကုိင္တြယ္ရန္ေရးဆြဲၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ 
ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဓာတ္သတၱဳ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳစနစ္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ပါသည္။ ၎ကို 
သာမန္အားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္အဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္အခ်ိန္အတန္ၾကာ လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ ေရး 
ဆြဲၾကရပါသည္။ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီးပြားအလားအလာ၊ 
နည္းဥပေဒ/စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သတၱဳတြင္း/ဓာတ္သတၱဳဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို ဥပမာေပးရမည္ဆိုလွ်င္ ကေနဒါအစိုးရ၏ 
ဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳမ်ား မူဝါဒ251 ၊ ေတာင္အာဖရိကအတြက္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမူဝါဒ252၊ ၂ဝ၁၇ 
ခုႏွစ္ Solomon ကြ်န္၏အမ်ိဳးသားဓာတ္သတၱဳမ်ားမူဝါဒ253 တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

(ဂ) က႑အဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊လူမႈေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ထုံးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ 
ရာထိခိုက္မႈမ်ားကို အပုိင္း (၅) ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္စီမံကိန္းအဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ 
အထူးျပဳေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိထိခိုက္မႈမ်ားသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပသက့ဲသို႔ က႑အဆင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံအုပ္
ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာထိခုိက္မႈမ်ားနွင့္ နီးစပ္စြာ ဆက္စပ္မႈရွိေနပါသည္။ ဥပမာ - သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ၎အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ရရွိလာေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို 

250 MCRB ႏွင့္ခ်ိန္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ိဳးမ်ိဳး။
251 ေတာင္အာဖရိကအတြက္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း မူဝါဒ။
252 ကေနဒါႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္သတၱဳမ်ားမူဝါဒ။
253 Draft available here, Final version with MCRB
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မည္သို႔အသံုးခ်ၿပီး လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္သားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကိုမည္သို႔ ေျဖရွင္းေပး 
မည္နည္း သို႔ေသာ္ က႑အဆင့္မွာပင္ ပတ္ဝန္က်င္ဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္ရမည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
လူမႈေရးထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ အမ်ား 
ျပည္သူဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ခဲြေဝအသံုးခ်ျခင္း၊ ေျမယာႏွင့္ေရအသံုးခ်ေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ျပဒါးေလ်ာ့ခ်ျခင္း 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းေနရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ဤေခါင္းစဥ္ 
တစ္ခုစီကိုေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ 
ေရာက္မႈအခန္းမ်ားတြင္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း (အပုိင္း ၃ ကိုၾကည့္ရန္) သည္ သတၱဳတြင္း 
က႑အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ တုိးတက္လာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္မည့္ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ EIA အေလ့အက်င့္မ်ား 
သည္ ဆိုးရြားသည့္ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အမွန္လုပ္ကုိင္လိုပါက လက္ရွိ အားနည္း 
ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ထည့္သြင္းေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 EIA ႏွင့္ EMP တုိ႔အား လူမႈေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းရန္အတြက္ ပိုမိုအားေကာင္း 
ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ EIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူမႈေရး/လူမႈစီးပြားေရးထိခုိက္မႈမ်ား အားထည့္သြင္းရန္ 
အတိ အလင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း MCRB ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ေသာ EIA ႏွင့္ EMP မ်ားအားလံုးနီးပါးသည္ 
EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ  လူမႈစီးပြားေရးထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၊ လူမႈ 
စီးပြားေရးႏွင့္ အေျခခံလူဦးေရဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေလ့လာျခင္းတုိ႔ကို ထည့္သြင္းရန္ အေလးမေပး 
ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။254

 ECD မွ စိစစ္၍ မၿပီးေသးေသာ အစီရင္ခံစာအလုပ္မ်ား။ ECD မွ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ IEEs ႏွင့္ EIAs မ်ားကို စိစစ္ၿပီး 
ေထာက္ခံေပးရန္ လုိအပ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ အကန္႔အသတ္ရိွပါသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကုန္ဆံုးသည္အထိ 
ECCs မ်ားထုတ္ေပးရန္စနစ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ECD တြင္ အမ်ားေသာအားျဖင့္ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းထက္ အနည္းငယ္နိမ့္ေသာ EIAs ႏွင့္ EMPs မ်ားစြာရွိေနၿပီး စစ္ေဆးရန္ က်န္ရွိေနေသာ မၿပီး 
ေသးသည့္ အလုပ္ေၾကြးမ်ားစြာရွိပါသည္။ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနေသာ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းမ်ားမွလည္း EMP ေရး 
ဆြဲရန္ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။ ေမလ ၃၁ ရက္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အထိ တင္ျပၿပီးေသာ EIA/IEE/EMP အစီရင္ခံစာ 
စာအုပ္ ၂၃၄၁ အနက္မွ ၁၆၉၃ သည္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ (အေရအတြက္မွာ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနပါသည္)။255

 ဥပေဒ၏ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း IEE/EIA မ်ားကို အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ရန္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းအား လိုက္ 
နာႏိုင္မႈမရွိေသးျခင္း၊ ECD ႏွင့္အျခားအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္တုိးတက္မႈမ်ား ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အစီ 
ရင္ခံစာမ်ားကို digitalised ျပဳလုပ္ထားျခင္း  သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူအလြယ္တကူၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ 
ထားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ECD ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းျခင္းသည္ ၎တို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ လုိက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း EIA/IEE မူၾကမ္းမ်ားအား တင္ျပၿပီးခ်ိန္တြင္ အမ်ားျပည္သူ 
ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း  ၎ကို လိုက္နာႏိုင္မႈမရွိေသးသလို  စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ 
မ်ားမွ  လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လည္း တြန္အားေပးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိေသးပါ။ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္ 

254 MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္ ၂ဝ၁၆။
255 ECD မွ ပတ္ဝန္က်င္က႑ အလုပ္အမွႈေဆာင္အဖြဲ႕သို႔တင္ျပထားေသာ presentation မွ။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ။ (MCRB ဖုိင္မွ)



4-u@tqifhoufa&mufrIrsm; 137

ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စစ္ေဆးရန္ လုိက္နာမႈပ်က္ကြက္ေနသည္ကို ေျဖရွင္းရန္မွာလည္း လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ 

 EIA ေရးဆြဲသူမ်ား၏ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မဆန္ျခင္း။  သတၱဳတြင္းက႑မွ EIA မ်ားကို နမူနာယူၿပီး စစ္တမ္း 
ေကာက္ခ့ဲရာ ျမန္မာႏွင့္ႏိုင္ငံျခား EIA အၾကံေပးမ်ားသည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအား 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ၎တြင္ အျခားအတြက္ ေရးသားထားေသာ  စီရင္ခံစာမ်ားအား ကူးယူ 
ထားျခင္းမ်ိဳးပါဝင္သည္။ သာဓကတစ္ခုအေနျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံအမည္ႏွင့္ေဒသမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ 
လုိက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထဝီအေနထားအခ်က္မ်ားကို ညႊန္းဆုိၿပီးေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေဒသမ်ားတြင္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားမွ EIA အစီရင္ခံစာမ်ားကို ကူးယူၾကျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေဝမွ်ျခင္း 
မ်ားရွိသည္ကို သာဓကအေနျဖင့္ ေတြ႕ရပါသည္။ ECD အေနျဖင့္ ထိုက့ဲသို႔ အစီရင္ခံစာမ်ားအား တင္ျပလာျခင္း 
ကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။256

 EIA လုပ္ေဆာင္ရန္  လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒပါ လုိင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ 
မရွိပါ။ EIA လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပါ (ဇယား ၄) လက္ရွိ ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) သည္ မည္သည့္ သတၱဳတြင္း စီမံကိန္း 
မ်ိဳးသည္ IEE သို႔မဟုတ္ EIA လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္ႏိုင္မႈရွိေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိသည့္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း EIA ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။ (ပုဒ္မ ၂၅)။ သတၱဳတြင္းအရြယ္အစားသတ္မွတ္ခ်က္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
အၾကား ေဆြးႏြး ျငင္းခံုမႈမ်ားရွိသည္။  (၎အခ်ိန္ႏွင့္သီးသန္႔အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ပါဝင္သည္)။ ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ား (ဇယား ၂) ပါ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ ႏွင့္အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပါ အရြယ္အစားသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒပါ IEE/EMP/EIA မ်ားအတြက္ 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္မ်ားမွာလည္း ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။ (ဇယား ၃)။ 

 ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ၾကိဳတင္တားဆီးျခင္းအဆင့္သည္ သတၱဳတြင္းအမ်ိဳး 
အစားႏွင့္အရြယ္အစား အေပၚမူတည္၍  ထိခုိက္မႈမည္မွ်ရွိမည္ကို ခန္႔မွန္းရေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လက္လုပ္လက္စား သို႔မဟုတ္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ IEE/
EIA လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာအခ်က္သည္သင့္ေလွ်ာ္မႈမရွိပါ။ အရြယ္အစားႏွင့္လုပ္ေဆာင္္ ရမည့္အခ်က္သည္ 
ကုိက္ညီရန္လိုအပ္ၿပီး နည္းဥပေဒထဲတြင္ပါဝင္ေသာ လုိင္စင္အရြယ္အစားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
ႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ (အထက္တြင္ၾကည့္ရန္) ။

 EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ား။ သက္ေရာက္လာမည့္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ကုိက္ 
ညီမႈမရွိပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) ပါ အခ်က္မ်ားသည္ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးအဆင့္မ်ားတြင္ IEE 
သို႔မဟုတ္ EIA လိုအပ္သည္ မလိုအပ္သည္ကုိမူ မရွင္းလင္းပါ။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔တုိ႔ႏွင့္မတူ သည့္ 
သီးသန္႔အဆင့္မ်ားအတြက္  ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ (ဥပမာ-Seismic လုပ္ေဆာင္ျခင္း) ဤတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္းသည္ ယခုအဆင့္၏ ထိခုိက္မႈပမာဏ 
မည္မွ်ရွိမည္ကို သိရေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။  ဥပမာ - ရွာေဖြျခင္းအဆင့္သည္ ထိခုိက္မႈနည္းၿပီး 
ေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္မူ ထိခိုက္မႈေတာ့ရွိႏုိင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးထိခုိက္မႈျပႆနာမ်ားကို သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 
ထိုသို႔လုိက္နာရမည့္စံႏႈန္းမ်ား ကို သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ ECD/MONREC ႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန 
တုိ႔အၾကား သေဘာတူညီရန္လုိအပ္ပါသည္။ တုိင္း/ျပည္နယ္ အစိုးရမွလည္း ေဒသအေျခအေနကုိ ပိုမိုေပၚလြင္ 
ေစရန္ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ထပ္ေဆာင္းျဖည့္စြက္ႏုိင္ပါသည္။ စမ္းသပ္တုိင္းတာေရးအဆင့္တြင္ IEE 
သို႔မဟုတ္ EIA လိုအပ္မည္ မလုိအပ္မည္ကို MONREC ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆံုးျဖတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

256 MCRB ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။ MCRB ၏ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
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လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားကို အာဏာပုိင္မ်ားမွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အစိုးရအသစ္ အာဏာရၿပီး 
ေနာက္ပုိင္းမွ ကုစားရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  
ဆိုးရြားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ သတၱဳတြင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို  ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ 
ၿပီး  ထုိရပ္ဆုိင္းငံ့ထားေသာ သတၱဳတြင္းတစ္ခု စီ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာလုိက္နာမႈမ်ားကို ECD မွ သံုးသပ္စစ္ေဆးၿပီး 
လုိင္စင္ျပန္လည္ခ်ေပးသင့္ မသင့္ကို လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔တင္သြင္းထားသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ား 
စြာေသာ EMP မ်ားသည္ ကြင္းဆင္းမႈျပဳျခင္းမရွိဘဲ ျပည့္စံုသည့္ အေျခအေနမွန္ကို မသိရွိႏုိင္ပါ။257 MCRB ၏ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ တုိင္း/ျပည္နယ္ MONREC မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေကာက္ယူေနၿပီးျဖစ္သည္။ 
ထိုက့ဲသို႔ေကာက္ယူမႈ ၿပီးဆံုးသြားပါက ၎အခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားတင္ျပထားေသာ 
EMP မ်ားကို ဆန္းစစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတၱဳတြင္းခြင့္ျပဳမိန္႔သက္တမ္းတိုးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုိင္စင္သက္တမ္းတိုးေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ 
သူေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔သည္ အသစ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားအပါအဝင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ 
အတိတ္မွ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားကို ကုစားသည္ မွတ္တမ္းမ်ားကို အေျခခံ၍ သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး

အပုိင္း ၅-၄ အလုပ္သမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသို႔ ဤက႑၏ တရားဝင္ႏွင့္တရားဝင္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။ လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံျခင္းစနစ္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
လံုေလာက္သည့္ တစ္ကုိယ္ရည္အကာအကြယ္သံုးပစၥည္းမ်ား (PPE) မရွိပါ။ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ားလည္း မရွိပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အဆိုျပဳ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားတြင္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး 
အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဥပေဒျဖင့္ က႑အလိုက္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကုိက္ညီမႈရွိစြာျပင္ဆင္ၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထား သူမ်ားသို႔ စာျဖင့္ရွင္းလင္း 
ေရးသားအေၾကာင္းၾကား၍ လုိက္နာေစျခင္းသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ၎၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
MONREC ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနတို႔၏ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွာလည္း ရွင္း 
လင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ (အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ)

MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ မွတ္တမ္းတင္ခ်က္မ်ားအရ (အပုိင္း ၅.၄ အလုပ္သမားက႑ တြင္ ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည္) ျမန္မာႏုိင္ငံသတၱဳက႑အတြင္းရွိ အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္  တရားဝင္အလုပ္သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားလုိအပ္ၿပီး က်ပန္းႏွင့္ ေန႔စားပံုစံမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၎သည္ လူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ သိသာထင္ရွားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိၿပီး အလုပ္သမား အခြင့္ 
အေရးမ်ား ေတာင္းဆုိႏုိင္မႈေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားကို 
တရားဝင္ ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားအသင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သမဝါယမမ်ား 
တည္ေထာင္မႈမ်ားကို အားေကာင္းလာႏုိင္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 
၎တြင္ အလုပ္သမား၏ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးလလုပ္သမားျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ အျခားေနရာမ်ား၏ တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ထုိျဖစ္စဥ္သည္ လက္လုပ္ 
လက္စား သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တရားမဝင္လုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနကို 

257 ေျမန္မာတုိင္း(မ္) ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းရွိ အျငင္းပြားဖြယ္ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္းမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းလုိက္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိႈင္လ ၂၁။
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တုိးတက္သြားေစသည့္ ဦးတည္မႈမ်ဳိးမရွိပါ။  ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းမႈ ဆုိင္ရာအစီအမံမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားၿပီး 
လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေသာသူမ်ားကို ပိုမိုအက်ိဳးရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။258

လူထုအဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ခဲြေဝသံုးစဲြျခင္း (CSV)

စာခ်ဳပ္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို (ဥပမာ- ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခဲြေဝစာခ်ဳပ္) ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ ေနရာမ်ားရွိ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ  သို႔မဟုတ္ CSR 
(sic)259 အတြက္ အသံုးျပဳမည့္ေငြေၾကးပမာဏတစ္ခုေပးရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကိုလုပ္ေဆာင္ေကာင္း လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္ပါသည္။ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈ (CSR) သည္  အခ်ိန္တုိင္းေျပာင္းလဲမႈရွိေနေသာ အေခၚအေဝၚ 
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ေသာအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎ကို မတူညီသည့္အဓိပၸါယ္မ်ားျဖင့္ နားလည္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
သတၱဳတြင္း ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ‘အက်ဳိးစီးပြားမွ်ေဝျခင္း’ (CSV) ဟု ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳလာၾကသည္။ 
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁၂) သည္  ၎ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းျပထားပါ 
သည္။260 MCRB သည္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းပို႔ခ်မႈတစ္ခုကို အစိုးရ၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္  ေဒသခံလူ႕အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ CSR ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ 
ေငြေၾကးသည္  ဥပေဒအရ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ( ဥပမာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး သို႔မဟုတ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး)၊ ပရဟိတလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ CSV ကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရးႏွင့္ေဒသခံ လူ႕အသိုက္အဝန္းႏွစ္ခု
လံုးအက်ိဳးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဂတိလုိက္စားမႈပုံစံတစ္ခု ျဖစ္ေနမည္လားဆိုသည့္ အရာမ်ားကို 
ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္ MCRB သည္ ထိုသင္တန္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ပံု - ၄ ကုိ ၾကည့္ရန္)

CSR ပံုစံကို အေျခခံ၍ ယဥ္ေက်းမႈအရ လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ေငြအသံုးျပဳျခင္းမ်ားအျပင္ CSV သည္ တရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလုိက္နာျခင္းထက္ သာလြန္ပါသည္။ CSV ၏ အဓိက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳး 
တုိးတက္၍ ႀကီးပြားခ်မ္းသာရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားေကာင္းရန္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳေနရမည္ျဖစ္သည္။ 
CSV ပံုစံျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပါက မည္သည့္ေဖာ္ေဆာင္မႈမဆို ကုမၸဏီႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႏွစ္ဖက္လံုးအက်ိဳးရွိမႈကို 
အေထာက္အပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္တုိက္႐ုိက္ ဆက္သြယ္ၿပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဦး
စားေပးမ်ားကို တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္း။ ဤက့ဲသို႔ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေအာက္ေျခမွ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေရရွည္တည္တံ့ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

MCRB ၏ ကြင္းဆင္းခ်က္မ်ားအရ ကုမၸဏီမ်ားမွေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေငြေၾကး 
ထည့္ဝင္သည့္ သာဓကမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ (အပုိင္း ၅.၂၊ အမ်ားျပည္သူ ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို 
ဆက္ၾကည့္ရန္)။ ကုမၸဏီမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔လွဴဒါန္းျခင္း မ်ားရွိေသာ္ 
လည္း အမ်ားျပည္သူေကာင္းက်ိဳးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေသာ ႀကီးမားသည့္စီမံကိန္းမ်ား၊ အမ်ားသံုး အေျခခံအေဆာက္ 
အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားကြ်မ္းက်င္မႈတုိးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည္မ်ားအတြက္  ထည့္ဝင္ 
ထားသည့္ သက္ေသမ်ား အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ SWIA ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
‘CSR ဘတ္ဂ်က္’ ကို ေဒသခံရြာလူႀကီးမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားရယူရန္ႏွင့္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အသံုးျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

258 Boris Verbrugge and Beverly Besmanos, Formalizing artisanal and small-scale mining: Whither the workforce (2016) 47: CResource Policy 
pp. 134-141

259 MEITI, Myanmar First EITI Report, December 2015
259 Myanmar Times, Local mining applications delayed by new gemstones law, 17 February 2016
260 ၾသစေၾတးလ် ျမန္မာကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း ၊ အေတြးအေခၚထင္ျမင္ခ်က္စာတမ္း အမ်ားအက်ိဳးလုပ္ေဆာင္ရန္ မက္လံုးေပးျခင္း။ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၆။
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ပံု ၄။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈ (CSR) ေရာင္စဥ္တန္း

ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား၏ တရားစီရင္စုအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (CDAs) 
သည္ လူထုႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္သည့္ အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး CSV သို႔မဟုတ္ အက်ိဳး 
အျမတ္မွ်ေဝေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာတရားစီရင္စုမ်ားတြင္ ၎ကို လုိင္စင္ထုတ္ေပးရာ၌ 
တရားဝင္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းၾကပါသည္။261 ထိုက့ဲသို႔ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ (တခါတရံ 
‘သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္’ သို႔မဟုတ္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္္ရာ 
ရပ္ရြာေဒသမ်ားတြင္  ‘ေျမအသံုးခ်မႈသေဘာတူညီခ်က္’ ဟုေခၚသည္) က်င့္ဝတၱရားတစ္ခုကို သတ္မွတ္ေပးၿပီး 
အခ်ိဳ႕ေသာ တရားဝင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လူထုႏွင့္ကုမၸဏီအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုၾကပါသည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ 
မ်ားစြာေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ား 
သံုး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊  ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ေျမေနရာအေပၚ ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း၊ တုိင္ၾကားျခင္းမ်ားကို 
ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္အျခားေသာ ကိစၥေပါင္းမ်ားစြာကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခန္႔ခြဲေပးပါသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CDAs) မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ရွိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရပ္ရြာေဒသတြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ လူထုျဖင့္အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳး အသံုးျပဳလာၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုျပဳသတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒပါ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အႀကီးစား (၅၁-ဂ)၊ အလတ္စား (၆၇-ဂ)ႏွင့္ အေသးစား (၈၅-ဂ) မ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ 
ေလွ်ာက္သည့္အခ်ိန္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီး ၎တို႔ျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ 
ယူထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကိုပါ ပူးတြဲတင္ျပရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

261 CCSI, Emerging Practices in Community Development Agreements, February 2016.
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ (၁၂)၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈ (CSR) ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ မွ်ေဝျခင္း 
(CSV) 

CSR ဆိုသည့္အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ၎အေပၚနားလည္မႈသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ CSR 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သတင္းပုိေကာင္းရန္ အားေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ “အမ်ားသေဘာတူၾကည္ျဖဴလက္ခံမႈ” (social licence) ကုိ ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ ပတ္သက္ဆက္ 
ႏြယ္ေနေသာ ေဒသခံမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာအႏၲရာယ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္္ရာေဒသခံမ်ား၏ 
အက်ဳိးကုိ သယ္ပိုးေပးျခင္းစသျဖင့္ CSR လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ နားလည္မႈမ်ားသည္ အေခ်တင္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ား ရွိေနပါသည္္။ CSR သည္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ား (shareholders) ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ား (other stake-
holders) ကုိ မည္သုိ႔ အက်ိဳးရွိသည္၊ မရွိသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ား အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္တြင္ CSR လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ပရဟိတေဆာင္ရြက္ျခင္းဟု 
သေဘာထားမွတ္ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဟု မယူဆၾကပါ။ ၎တြင္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးထုတ္ေပးသည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားကုိ စီးပြားျဖစ္တည္ေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစတနာဝန္ထမ္း 
အလုပ္သမားမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ၎ကို CSR 0.1 ဟု မွတ္ယူၾကၿပီး ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသခံ 
မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပရဟိတအလွဴေငြမ်ားထည့္ဝင္ျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ပံုရိပ္ကို ထိန္း 
ခ်ဳပ္ျခင္း စသည္တို႔လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းဟု မွတ္ယူၾကသည္။262

ၿပီးခ့ဲသည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ အယူအဆမ်ားေျပာင္းလဲသြားခ့ဲရာ ၎ကို CSR 2.0 ဟုလည္း တစ္ခါတစ္ရံေခၚ 
ၾကသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ EU တြင္ CSR ကို ‘လူမႈေရးထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏တာဝန္’ ဟု 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။263 ဤသို႔ျဖင့္ CSR သည္ ကုမၸဏီႏွင့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းၾကား ႏွစ္ဦးအက်ိဳးအတြက္ 
ကာကြယ္ေပးမည့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုက်ယ္ပ်ံ႕ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈေအာက္္ 
တြင္ CSR သည္ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္မႈမရွိသည့္ ကုမၸဏီအတြင္းေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
(code of conduct)၊  တရားဝင္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ တာဝန္္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရး 
ခ်တိဆ္က္မႈမ်ားႏွင္အ့တူ ပူးေပါင္းလပု္ေဆာင္ႏုငိပ္ါသည။္ ယင္း CSR ပံစုတံြင ္ေအာကအ္ေျခခလံတူန္းစားမ်ားႏငွ္ ့
လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္ဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မဟာ 
ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။  

CSR ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ႐ႈပ္ေထြးမႈရွိေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎   
အေခၚအေဝၚကို အသံုးျပဳရန္ ေရွာင္ရွားၾကပါသည္။ ထိုအေခၚအေဝၚကုိ အသံုးျပဳမည့္အစား ‘တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 
စီးပြားေရး’၊ ‘လူမႈေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား’၊ ‘မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာေဒသတြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ’၊ ‘Corporate Citi-
zenship’၊ ‘ေရရွည္တည္တ့ံေရး’ သုိ႔မဟုတ္ ‘အက်ဳိးအျမတ္မွ်ေဝျခင္း (CSV)’ စသည္တို႔ကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။

CSV ၏ မူေဘာင္သည္ တရားဝင္လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအရေဆာင္ရြက္ေသာ ပရဟိတ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ CSR ပံုစံျဖင့္ေငြသုံးေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထက္ ပို၍သာလြန္ပါသည္။ CSV လုပ္ငန္းစဥ္ မဟာ 
ဗ်ဴဟာမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား၏ တီတြင္ၾကံဆမႈ အရြယ္အစားႏွင့္ကုိက္ညီစြာ ေရးဆြဲ 
စီစဥ္ထားပါသည္။ ၎တို႔သည္ စီးပြားေရးမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတလုပ္သူ
မ်ားႏွင့္အစိုးရတုိ႔အၾကား လူမႈေရးဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းႏုိင္မႈကို ျပဳစုပ်ိဳး 
ေထာင္လုပ္ကုိင္ၾကသည္။

262 Wayne Visser လူမႈေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတာဝန္မ်ား ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္အလံုးစံုေျပာင္းလဲျခင္း၊ M. Pohl ႏွင့္ N.Tolhurst (eds), တာဝန္ယူမႈရွိေ
သာစီးပြားေရးႏွင့္CSR ကို မည္သို႔ေအာင္ျမင္စြာ စီမံခန္႔ခြဲမည္နည္း။ (Wilwy, ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္)

263 ဥေရာပ ေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မရွင္မွ ဥေရာပပါလီမန္သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔မႈ၊ ေကာင္စီ၊ ဥေရာပ စီပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေဒသ ဆုိင္ရာေကာ္မတီ - 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ EU အသစ္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဗ်ဴဟာမ်ား - ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူမႈေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတာဝန္၊ ၂ဝ၁၁ စာမ်က္ႏွာ - ၃။
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ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္ သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ာတြင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ 
အာ႐ံုစိုက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေသာ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ၎တို႔၏သြင္းအားစုမ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ (၎ကို တစ္ခါတစ္ရံ ‘စီးပြားေရးကြင္းဆက္မ်ားဖြံ႔လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း’ 
သို႔မဟုတ္ ‘ေဒသခံသြင္းအားစု ျမႇင့္တင္ျခင္း’ဟုေခၚသည္)။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကုိင္၊ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္မ်ားကို ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္သာလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
မ်ား၏ ထိခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အႏႈတ္လကၡဏာခံစားေနရေသာသူမ်ားသာ အက်ိဳးရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူး 
သျဖင့္ တြင္းထြက္သယံဇာတက႑တြင္ ျဖစ္ပါသည္။  

ဤနည္းလမ္းသည္ အႀကီးစားႏွင့္ ေရရွည္လုပ္ကုိင္မည့္ သတၱဳတြင္းမ်ားအတြက္ တရားဝင္ “ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္္ေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္” (CDA) ျဖစ္လာေစရန္ အေျခခံအခ်က္မ်ား ပ့ံပိုးေပးနုိင္ပါသည္။ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ 
တစ္ႏွစ္ထက္မက ၾကာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အေသးစား သတၱဳတြင္းမ်ားအတြက္ CDA လမ္းေၾကာင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ 
ပါ။ CDA မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ တုိက္႐ုိက္လမ္းေၾကာင္း 
ႏွင့္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရေသာ  ေဝးလံေသာေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရမွ လုပ္ေဆာင္ေပး 
ရမည့္ ၎တို႔၏ တာဝန္ျဖစ္သည့္ အေရးပါေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား  ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး  CDAs လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရမွ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္တာဝန္မ်ား 
ကင္းလြတ္သြားျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ရပါ။ ထိုေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအခ်က္မ်ားကို ပတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္သည့္ အဖြဲ႕အားလံုးႏွင့္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ ရပုိင္ခြင့္မ်ားရွိသည့္ ေဒသခံမ်ားကို မွန္ကန္သည့္  အက်ိဳးေက်းဇူး 
မ်ားခံစားရေစရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသအဆင့္ႏွင့္အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစားေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ တည္တ့ံေရးႏွင့္လည္း ကုိက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ ဆိုးရြားသည့္ထိခိုက္မႈမ်ားကို မေရွာင္ရွားဘဲ ေျဖရွင္းရန္ အာ႐ံုစိုက္ 
သင့္ၿပီး ေျဖရွင္းရာတြင္ EIA ႏွင့္ EMP ပါအခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ 
သင့္ပါသည္။ ၎သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒေအာက္ရိွ တရားဥပေဒအရ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္သာလြန္ေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္သင့္ၿပီး ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္ဝင္သင့္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ 
ခ်ိန္တြင္ (ထိခိုက္မႈမ်ား) “do no harm” မျဖစ္ေစရန္လည္းအေရးႀကီးပါသည္။  ၎တို႔၏ ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစားသင့္ၿပီး၊ အဂတိလုိက္စားမႈကို အားေပးျခင္းမရွိဘဲ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံ 
ခံရျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီအပါအဝင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အမွန္တကယ္လုိအပ္ 
ခ်က္ကို တုန္႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းသင့္ပါသည္။

ေျမႏွင့္ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျမႏွင့္ေရအသံုးခ်ေရးအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ လံုေလာက္မႈမရွိပါ။ အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္း၍ ေရွ႕ေနာက္ဆီေလွ်ာ္မႈမရွိဘဲ ယိုယြင္း 
မႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ အဓိကက်ေသာ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ သို႔မဟုတ္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားျပေျမပံုစနစ္ 
(cadaster) မရွိပါ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေျမပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ တရားဝင္ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားမႈမရွိပါ။ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ  ေနရာ 
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မ်ားအားလံုးနီးပါးသည္  ေျမႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ားရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ေျမသိမ္းျခင္း၊ 
ကုမၸဏီလုပ္ကြက္အနီးရွိ ေျမပုိင္ေသာ ေတာင္သူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ထိုေျမမ်ားကုိ အသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
တရားခံမ်ားျဖစ္သြားျခင္း၊ သတၱဳတြင္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ စားက်က္ေျမမ်ားညစ္ညမ္းျခင္း၊ 
ေဒသခံမ်ားပိုင္ေသာေျမမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရရွိျခင္း
စသည့္ ျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ရပါသည္။264 အပုိင္း၅.၃၊ ေျမယာကို ဆက္လက္ၾကည့္ရန္။ 

အလားတူပင္ MCRB မွကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေသာ အဓိကက်ေသာ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ညစ္ညမ္း 
မႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေရအသံုးခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
တာဝန္အရ ေပးေဆာင္ရမည့္ေရအခြန္မ်ား မေပးေဆာင္ျခင္းသည္လည္း ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာ 
ျဖစ္သည္။ သတၱဳတြင္းမ်ားအနီးတြင္ေနထုိင္ေသာ အမ်ားျပည္သူသည္ ဖ်ားနာမႈႏွင့္သီးႏွံထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းမႈတုိ႔ကို 
ၾကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ ၎သည္ ကုမၸဏီမ်ားလုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားကမွတ္ယူ 
ထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပန္လည္ကုစားေပးရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေရသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္သည့္ ကုစားမႈ 
မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ထိုက့ဲသို႔ျပႆနာမ်ား၏ အတုိင္းအတာႏွင့္သဘာဝကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္ 
မ်ားမရွိ၍ ႐ႈပ္ေထြးပါသည္။ အပိုင္း ၅.၇၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရန္။ အထက္ပါ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ေရႏွင့္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို က႑အဆင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လြန္စြာလုိအပ္ေနသည္ကို ေဖာ္ျပေန 
ၿပီး ဥပမာ - ေျမယာဥပေဒကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားေရအသံုးခ်မႈႏွင့္ေရေပးေဝ မႈမ်ားကို ပိုမိုတင္းၾကပ္သည့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္း စစ္ေဆးမည့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ၿပီး 
လုိက္နာေစေရးတြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ျပဒါးအသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပေပ်ာက္ေရး

MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လက္လုပ္လက္စား ေရႊလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားမွ ျပဒါး က်ယ္ 
က်ယ္ပ်ံ႕ပ်ံ႕ အသုံးခ်ျခင္းသည္ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ အျခားအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအလုပ္ေရြးခ်ယ္ရန္ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ 
သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၎အလုပ္ကို အျမတ္အစြန္းမ်ားေသာ စြန္႔ဦးတီတြင္လုပ္ငန္းစဥ္ဟု မွတ္ယူၾက 
သည္။265 သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲေသာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားရွိ သတၱဳလုပ္သားမ်ားသည္ အျခားေသာေနရာမ်ားထက္ 
ျပဒါးအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားကို ပုိမိုနားလည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ျပဒါးအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္ေသာ လူႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးရွိသည္ဟူ 
သည့္ ဗဟုသုတသည္နည္းပါးၿပီး ျပဒါးကို မည္သို႔ေဘးကင္းေအာင္အသံုးျပဳမည္ သို႔မဟုတ္ ေရႊအထြက္ႏႈန္းတုိး 
ေအာင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဥပမာ - retort ဆိုသည့္ ေရႊႏွင့္ျပဒါးအပူေပး ခြဲထုတ္သည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ 
ျခင္း စသည့္အသိပညာမ်ားလည္း နည္းပါးပါသည္။266

ျပဒါးသည္  လက္ရွိတြင္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ျခင္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၅- ပုဒ္ 
မခြဲ (ဇ) အရ ကန္႔သက္ထားေသာဓာတုပစၥည္း (၂၉) မ်ိဳးထဲတြင္ ပါဝင္ပါသည္။267 ၎ကိုတားျမစ္သည့္ အမိန္႔ 
ေၾကာ္ျငာစာကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကန္႔သက္အခ်ိန္မ်ားအတြင္းပင္လွ်င္ လက္လုပ္လ
က္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအၾကားတြင္ ၎ဓာတုပစၥည္းကို အသင့္ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။268 MCRB မွ ျပဒါးေရာင္း 
ခ်ေသာသူမ်ားျဖင္ ့ေမးျမန္းရာတြင ္ျပဒါးအသံုးျပဳမႈကန္႔သကတ္ာျမစ္ျခင္းကိ ုပတဝ္န္းက်င္ႏငွ္ ့က်န္းမာေရးထခိိကုမ္ႈမ်ား 

264 MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
265 May Thin Zaw and Jack Jenkins Hills, Artisanal and Small-Scale Mining and Mercury Use in Myanmar: Current Issues and Ways For-

ward, 2016, on file with MCRB, p. 17
266 MCRB field research, 2016
267 Ministry of Industry, Central Leading Board on Prevention of Hazard from Chemical and Related Substances Notification No: 2/2016 

Issuing the List of Restricted Chemical, 30 June 2016
268 MCRB field research, 2016
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ေၾကာင္ ့တားျမစ္ျခင္းထက ္တရားမဝင ္လက္လပုလ္ကစ္ား ေရႊသတၱဳတူးေဖာသ္မူ်ားကိ ုကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစသ္ညဟ္ ု
သံုးသပ္ရပါသည္။269

MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံလူထုအေျချပဳသုေတသီမ်ား အျဖစ္ 
တသီးပုဂၢလေလ့လာသူမ်ား၏ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ ျပဒါးအသံုးျပဳျခင္း၏ ထိခုိက္မႈမ်ား 
သည္ အမ်ားအျပားရွိၿပီး ဆိုးရြားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။270 ၎၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အမ်ား 
ျပည္သူမ်ားထိေတြ႕ရေသာ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အပုိင္း ၅.၇ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ အပုိင္း ၅.၄၊ အလုပ္သမားတြင္ ျပဒါးအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရေသာ 
သတၱဳတြင္းလုပ္သားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥမ်ားကုိရွင္းျပထားပါသည္။ စြန္႔ထုတ္ 
လုိက္ေသာ ျပဒါးမ်ားသည္ စုေပါင္းသြားကာ ဆိုးရြားသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ တရားဝင္ သို႔မ 
ဟုတ္္ တရားမဝင္ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားရွိ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈမ်ားကို မစစ္ေဆးပါက ထိခိုက္မႈပိုမိုဆိုးရြားလာႏုိင္ပါသည္။271 
မြန္ဂိုးလီယား၊  ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ကိုလန္ဘီယာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရႊထုတ္လုပ္ရာတြင္ ျပဒါးႏွင့္ဆုိင္ရာႏုိက္အသံုးမျပဳဘဲ 
ထုတ္လုပ္ေနၿပီးျဖစ္ရာ ထိုနည္းလမ္းမ်ားည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ျပဒါးအသံုးျပဳမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးကို အဆင့္ဆင့္ေလ်ာ့ခ် ပယ္ဖ်က္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ကြက္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း 

လုပ္ကြက္ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္ပင္ အရည္ 
အေသြး နိမ့္ပါးသည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ လုပ္ကြက္ျပန္
လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းတာဝန္္မ်ားကုိ မည္သူလုပ္ေဆာင္မည္ကုိ ရွင္းလင္းမႈမရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္ 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ လက္ေတြ႔တြင္ ေရရွည္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
မွာတရားဝင္မျဖစ္ေသးျခင္း၊ ေငြေၾကးအေျခအေနမ်ားအရ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဟု မွတ္ယူေနၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။272 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆက္ခ်က္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္သူအေနျဖင့္ သတၱဳတြင္း ပိတ္ 
သိမ္းရန္ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြထားရွိရန္ သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၎ကို အဆိုျပဳနည္းဥပေဒမ်ား 
တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤလုပ္ငန္း၏ ၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ့ဲရာ ၎တို႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မလိုအပ္ဟု ထင္ျမင္ၾကပါသည္။ (အမ်ားျပည္သူသေဘာတူညီမႈ အေပၚတြင္လည္း အလားတူ 
ထင္ျမင္ၾကသည္)။ MCRB မွ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားမွ ပိတ္သိမ္းရန္ ရန္ပံုေငြတည္ 
ေထာင္ထားရွိမႈမ်ား မေတြ႕ရပါ။ (လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီသတၱဳတြင္းသြားေရာက္ မၾကည့္႐ႈခ့ဲေသာ္လည္း ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ PSC အရ ပိတ္သိမ္းရန္ ရန္ပံုေငြထားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။)273

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အဆုိျပဳသတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒ၊ အခန္း (၃ဝ) တြင္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ 
ျခင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးအေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ ထားရွိရန္ျဖစ္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
ျပႆနာမ်ားကုိင္တြယ္ရန္ တာဝန္အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းကို  ေနာက္ဆံုးလုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ခ့ဲေသာသူအတြက္ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၈၅-ဂ) အရ ၎ေနရာအတြင္း ညစ္ညမ္းမႈကို ကုစားရန္ႏွင့္ေစာင့္
ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ (၅) ႏွစ္ ေပးထားၿပီး အလတ္စား၊ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား သတၱဳ 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ နည္းဥပေဒပုဒ္မ (၁၈၅-ဃ) အရ အလားတူ အခ်ိန္ေပးထားပါသည္။ 

269 MCRB ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။
270 May Thin Zaw ႏွင့္ Jack Jenkins Hills - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ျပဒါအသံုးျပဳမႈ။ လက္ရွိျပႆနာမ်ားႏွင့္ 

အနာဂတ္နည္းလမ္းမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ -၂၄။
271 Ibid
272 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္၊ ၂ဝ၁၆။
273 ျမန္မာ ဝမ္ေဘာင္း (ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ CSR)
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သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း ရန္ပံုေငြကို သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ဘဏ္္၌ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၂% ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး တူးေဖာ္ရရွိေသာသတၱဳမ်ား၏တန္ဖိုး ၂% ကို သတၱဳတြင္းထုတ္လုပ္ေနစဥ္တြင္ 
(နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၅-င) အရ ထည့္သြင္းရမည္။ 

နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၆ သည္ အႀကီးစားႏွင့္အလတ္စားသတၱဳတြင္းမ်ားမွ သတၱဳတြင္းသန္႔ဇင္ရွင္းလင္းျခင္း 
တာဝန္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကို အာမခံ သို႔မဟုတ္ ဝန္ခံခ်က္ထည့္သြင္းေငြေဆာင္ 
ရြက္ၿပီးမွသာလွ်င္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအစီအစဥ္အား သတၱဳတူးေဖာ္မႈမစတင္မီ 
ရက္ေပါင္း (၉ဝ) အတြင္း အပ္ႏွံရမည္။ ၎အစီအစဥ္ကို သက္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္ခံ အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ေရးဆြဲ 
ထားရမည္။ ထုိပိတ္သိမ္းမႈအစီအစဥ္ကို ၅ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္မႈ မၿပီး 
ဆံုးမီ တစ္ႏွစ္အလိုတြင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ခံခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း အစီရင္ခံစာကို 
သံုးလတစ္ႀကိမ္ တင္ျပရမည္။ 

အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားသည္လည္း သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားမလုပ္ေဆာင္ခင္ ခံဝန္ 
ကတိထုိးရန္လုိအပ္ၿပီး၊ (နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၇) အရ အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအစီအစဥ္ 
ကို တင္ျပရန္လုိအပ္ပါသည္။ ကြာျခားခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ သတၱဳလုပ္ငန္း အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားတုိ႔တြင္ 
၅ ႏွစ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရျခင္းမ်ဳိး မရွိပါ။ (ထို (၅) ႏွစ္ သည္ သတၱဳတြင္းလုိင္စင္ထက္ အခ်ိန္ပိုၾကာ 
ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။) (နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၈) အရ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ 
ေရးမ်ား လုပ္ထားေသာေနရာမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ေအာင္ ေဒသတြင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါဝင္သည့္ေကာ္မတီမွ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈသြားၾကရပါမည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်က္ 
မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္၊ မေဖာ္မည္ကိုမူ ေျပာရန္ အခ်ိန္ေစာလြန္း ေသးပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္လုပ္လက္ 
စား သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားကို သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအစဥ္လုပ္ကုိင္ေစျခင္းသည္ လက္လုပ္လက္စားက႑ 
ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္မည့္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အစီအမံမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္သည့္ သာဓကျဖစ္ပါသည္။ 
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အပုိင္း (၅) 

ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား

အပုိင္း (၅) ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ 

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

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

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

အခန္းက႑တစ္ခုစီတြင္ ေအာက္ပါဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္။

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ - ဇီဝရူပထိခုိက္မႈမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ခံႏုိင္ရည္ထက္ သာလြန္၍ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ 
စိုးရိမ္ရမည့္အခ်က္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 

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

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

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

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

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

စီမံကိန္းအဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

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

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

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

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

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကုိတုိင္ၾကားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္

ဤအပုိင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။

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

လုပ္ငန္းစဥ္

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

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

(က)  အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာ

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

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ စု႐ံုးခြင့္ႏွင့္အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းခြင့္

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ေဒသခံမ်ားျဖင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္သတင္းအခ်က္မ်ား ရပုိင္ခြင့္

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ကုစားမႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမွီျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ား တုိင္ၾကားရန္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္

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

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

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

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

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း။

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚမႈႏွင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္။

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

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

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

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

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

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

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

ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚမႈႏွင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္၊ ကုစားမႈရရွိပိုင္ခြင့္။ 

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

လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္ မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚမႈႏွင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္၊ ကုစားမႈရရွိပိုင္ခြင့္။ 

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

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

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

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

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၃။ ေဒသခံမ်ားပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားတုိင္ၾကားခ်က္ကို  ေျဖရွင္းျခင္းစနစ္ႏွင့္သက္
ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား။  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

structure Projects
မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

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

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


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

တရားစီရင္မႈႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကို တုိင္ၾကားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳသူမ်ားက ရွာေဖြသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ 
အသံုးခ်မည့္စနစ္ အမ်ိဳးအစား၊ ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္၍ ရွာေဖြအသံုးျပဳရပါသည္။
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ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ား

ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
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အပုိင္း ၅.၂

ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္  ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

ဤအပုိင္းတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ 

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာ 
• ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈ၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာကာကြယ္မႈ
• ပညာေရး
• က်န္းမာေရး
• အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား
• ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ား
• လူမႈေရးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ 

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
• အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး
• အမ်ားျပည္သူ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား 
• အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
• ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္႕ရာအေမြအႏွစ္မ်ား

(ဂ)  ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာ

မၾကာမီႏစွမ္်ားက စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအရွနိ္ျမင္လ့ာခ့ဲေသာလ္ည္း ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ေက်းလက္ေနေဒသခံျပညသ္၇ူဝ% 
သည္ တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုိသာ အားထားမွီခိုေနၾကရၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ရွိေနပါသည္။ 
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အနိမ့္ဆံုးလူ႕သက္တမ္းရွိၿပီး ေမြးကင္းစႏွင့္ကေလးသူငယ္ ေသ 
ဆံုးမႈတြင္ ဒုတိယအျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏လူဦးေရ သံုးပံုတစ္ပံုသာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိပါသည္။ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈ၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာကာကြယ္မႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူသားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားျပသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္ေနပါသည္။၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္ UN ၏ လူသားဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအညႊန္းကိန္း စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၈၈ ႏုိင္ငံအနက္ ၁၄၅ အဆင့္တြင္ 
ရွိပါသည္။ ထိုအဆင့္သည္ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ နိမ့္ေသာအဆင့္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း 
မွာ ၆၆.၁ ႏွစ္ ႏွင့္ ၄.၇ ႏွစ္သည္ ေယဘုယ်ေက်ာင္းတက္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။304 အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ 
အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္အရ လူဦးေရ၏ ၂၅.၆% သည္ အမ်ိဳးသားဆင္းရဲမႈမွ်ဥ္းေအာက္တြင္ရွိေနပါသည္။ ၎သည္  
အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၊ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္မားေနသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။305 ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ဘတ္ဂ်က္မွာ 
က်န္းမာေရးအတြက္ ၃.၃% ႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ ၆.ဝ၇% တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။306 

304 UNDP လူသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစစ္တမ္းအစီရင္ခံစာ။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
305 ADB ၂ဝ၁၆ အေျခခံ စာရင္းအင္း၊ စာမ်က္ႏွာ - ၂။
306 ဧရာဝတီ ၊ အစိုးရသည္ ပညာေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္က်န္းမာေရးက႑မ်ားအတြက္ ဘားဂ်က္ ၂ဝ% တိုးျမင့္ရန္ အဆိုျပဳထားပါသည္။
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ပညာေရး

တရားဝင္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ ၉ဝ% ထက္ေက်ာ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးစစ္တမ္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၂ဝ% ရာခုိင္ႏႈန္းမွ မည္သည့္အလုုပ္ခြင္မွာမဆုိ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေသာ အသက္အရြက္ရွိသူမ်ား 
သည္ ႐ုိးရွင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေရးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖတ္ျခင္းမ်ား မလုပ္ႏုိင္သည္ကို ညႊန္ျပေနပါ 
သည္။307 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈသည္ အျခားေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ 
လာအိုႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈႏႈန္း နိမ့္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ေက်ာင္းမ်ား 
မရွိေသာေၾကာင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈႏႈန္းသည္ နိမ့္ပါးေနပါသည္။ UNICEF အရ ၂ဝဝ၉ ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ 
ႏွစ္မ်ားတြင္ ေယာက္်ားေလး ၄၆% ႏွင့္ မိန္းကေလး ၄၈% သည္ အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါ 
သည္။308 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ပိုမိုရွိရန္ လုိအပ္ေနသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္း လမ္းညႊန္ျပေနပါသည္။ 
ပညာေရးက႑အတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္စ၍ ပိုမိုျမင့္မားလာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၂ဝ၁၅/၂ဝ၁၆ 
ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း ပညာေရးအတြက္ အသံုးျပဳထားေသာေငြေၾကးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၃ 
ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၄/၂ဝ၁၅ ဘ႑ႏွစ္ဘားဂ်က္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံသာ သံုးစြဲခဲ့ျခင္းမွ ျမင့္ 
တက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။309 ေနာက္ဆံုးအေျပာင္းအလဲမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာ အေယာက္ ၅ဝဝဝဝ ကို ထပ္မံ ခန္႔ခ့ဲၿပီး 
နည္းပညာဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအပါအဝင္ တကၠသိုလ္မ်ား လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ပညာ 
ေတာ္သင္ဆုမ်ားကို ခြဲေဝသက္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိက့ဲသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံထား 
ပါသည္။ ထို႔အျပင္ UNICEF ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသစ္အေနျဖင့္ 
မိတ္ဆက္ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။310

က်န္းမာေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၅% ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ေကာင္းမြန္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို မရရွိၾကပါ။311 
ပုဂၢလိက႑ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈမ်ားသည္ လုံေလာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး 
အားျဖင့္လည္း မတတ္ႏုိင္ၾကပါ။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေျခခံ စက္ 
ကိရိယာမ်ား၊ ေဆးပစၥည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမရွိပါ။312 က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏွစ္ ၂ဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး အစီအစဥ္ 
(၂ဝ၁၇-၂ဝ၂၁)ကို ေဖာ္ထုတ္စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။313

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ တီဘီေရာဂါကို အျမင့္ဆံုး ခံစားေနရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့က်န္း 
မာေရးအဖြဲ႕(WHO) ၏အစီရင္ခံစာအရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၁ဝဝ ဝဝဝ လွ်င္ ၅၃ ေယာက္ႏႈန္း အသက္ေသဆံုး 
သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။314 လူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကူးဆက္ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ေနထုိင္ၾကသည္။315 ကမၻာ့ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) အရ   ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ စြဲကပ္မႈသည္ 
၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူပင္ တီဘီ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ပမာဏမွာလည္း 

307 Ministry of Labour, Employment and Social Security and Central Statistical Organisation, Myanmar labour force, child labour and school 
to work transition survey, 2015, p. 8

308 UNICEF ကမၻာ့ကေလးမ်ားအေျခအေန - ႏုိင္ငံအလုိက္ စားရင္းအင္းဇယား - ႏုိဝင္ဘာလ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ ၆၂။
309 Oxford Business Group - ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရးက႑အတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လိုအပ္ေနသည္။
310 UNICEF ျမန္မာႏုိင္ငံ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ၊ ၂ဝ၁၅ - စာမ်က္ႏွာ - ၁၁။
311 ကမၻာ႔ဘဏ္ ၊ လူစြမ္းအား ၊ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ စြမ္းအင္တိုးျမင့္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာက္ေရွာက္မႈ 

ရရွိေရးတို႔အတြက္ US ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္။
312 WHO ၊ ကပ္ကာလတြင္ က်န္းမာေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ။ ၾသဂုတ္လ ၂ဝဝ၈။
313 အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ၂ဝ၁၇ -၂ဝ၂၁။ အားကစားႏွင့္က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန - ျမန္မာ။
314 WHO ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ တီဘီေရာဂါ အစီရင္ခံစာ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ ၂၆
315 WHO ကမၻာ့ငွက္ဖ်ားေရာဂါ အစီရင္ခံစာ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ - ၇၅။
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၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ စ၍ က်ဆင္းလာခ့ဲပါသည္။316  UNAIDS အရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ HIV ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ 
လူနာမ်ားသည္ ၂၃ဝဝဝဝ ေယာက္ရွိခ့ဲၿပီး317 အဓိက ကူးဆက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးထိုးသြင္းျခင္း၊ 
လိင္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးဆက္ၾက 
သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ပ်မ္းမွ်လူဦးေရ၏ ၆၉.၄% သာ ေဘးကင္းေသာ ေသာက္သံုးေရ ရရွိ 
ႏုိင္ခ့ဲပါသည္။318 ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာအရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ၏ ၇ဝ% သည္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ လိုအပ္ခ့ဲ 
ပါသည္။319 ကားလမ္းႏွင့္မီးရထားလမ္းအေျခအေနမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ 
ႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားမွ ေစ်းမ်ား၊  ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ေဆးရံုေဆးခန္းသို႔ ေရြ႕လ်ားသြားလာႏုိင္မႈကို  ေႏွာင့္ေႏွး 
ေစျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းသည္ဟု ေတြးဆႏုိင္ပါသည္။ လမ္းတြင္ 
မေတာ္တဆျဖစ္မႈႏႈန္းမွာလည္း ျမင့္မားပါသည္။ 320 ျမန္မာငံရွိ Think Tank အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ MDRI-CESD 
အဖြဲ႕၏ ပ့ံပိုးမႈ ျဖင့္ Mastercard မွ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ ၎အစီရင္ခံစာတြင္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားသို႔ 
တရားဝင္ဘဏ္ လုပ္ငန္းထိုးေဖာက္ႏုိင္မႈသည္ ၁ဝ% သာရွိၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အေတာ္ေလးနည္းပါးေန 
သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေငြသားအသံုးျပဳမႈႏွင့္ဘဏ္စနစ္အေပၚ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ 
ယံုၾကည္မႈမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။321

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ား

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ (UNESCO) မွထုတ္ျပန္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပား ျခားနား 
ျခင္းဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ေၾကညာစာတမ္း (၂ဝဝ၁) ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ‘မတူညီသည့္ 
ဘာသာေရးအယူဝါဒ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း၏အသံုးေဆာင္ပစၥည္း၊ ဉာဏ္ပညာ 
ဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာမ်ားမွ အႏုပညာႏွင့္စာေပ၊ လူမ်ား၏ေနထုိင္မႈပံုစံမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳမႈမ်ား၊ 
တန္းဖိုးထားမႈစံစနစ္မ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈ စသည့္မ်ားကို ျခံဳငံုထားသည့္အရာအားလံုးကို’ ဆုိလုိပါ 
သည္။322 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း ဘာသာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းဆုိင္ရာေနရာမ်ားရွိၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအရ လြန္စြာ 
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေသာႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒသတြင္း ဘုရား 
ေက်ာင္းကန္မ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ားအေပၚ အေရးေပးတြယ္တာမႈမ်ားရိွပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း 
မ်ား လပု္ေဆာငမ္ည့္ေနရာမ်ားရွ ိေဒသခံျပညသူ္မ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆုငိရ္ာ ေနရာမ်ားရွိေနႏုငိပ္ါသည။္ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လတြင3္23 ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ေရွ႕ေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခ့ဲသည္။ ၎၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံအတြင္း ႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္းဝင္မႈ၊ ဗိသုကာ 
ႏွင့္ အႏုပညာလက္ရာ တန္ဖိုးမ်ားရွိေသာ ေရွ႕ေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ကာကြယ္မႈတိုးျမင့္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

316 UNDP, About Myanmar
317 http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/myanmar 
318 OECD, Multidimensional Review of Myanmar, Initial Observations, 2013, p. 168
319 World Bank, Achieving Universal Access to Electricity by 2030: Myanmar Electricity Plan 
320  ADB ၂ဝ၁၆ အေျခခံ စာရင္းအင္း၊ စာမ်က္ႏွာ - ၂။ 
321 Mastercard ႏွင့္ MDRI-CESD ၊ ေငြသား အသံုးျပဳေသာအေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ ျခင္း။ ဇႏၷဝါရီလ ၂ဝ၁၅ - 

စာမ်က္ႏွာ - ၆-၁၃။
322 UNESCO, ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပား ျခားနားျခင္းအေပၚ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း (၂ဝဝ၁)
323 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္  ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ေရွ႕ေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ။
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ထုိဥပေဒတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အေဆာက္အအံုမ်ားကို ပ်က္စီးသူ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားသူႏွင့္ ဖ်က္စီးသူတို႔ကို 
တင္းၾကပ္သည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ တရားဝင္ျဖစ္လာမည့္ 
ကုိင္တြယ္၍မရေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္ေရးအတြက္ UNESCO ၏ သေဘာတူညီ 
ခ်က္ (၂ဝဝ၃) ကုိ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးထားပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စာရင္းျပဳစုမႈမ်ားကုိ 
စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ UNESCO သည္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အေမြ 
အႏွစ္ေနရာမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း စီမံလ်က္ရွိပါသည္။ ပုဂံအပါဝင္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္သက္မွတ္ႏုိင္သည့္ 
ေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ျပႏုိင္ရန္ အစိုးရကို ပံ့ပိုးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးကာ ပထဝီအေနအထားဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္စနစ္ျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိ ကူညီထူေထာင္ေပးလွ်က္ 
ရွိပါသည္။324 သို႔ေသာ္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဒသခံမ်ားအေလးထားသည့္ ေနရာမ်ားထုတ္ေဖာ္ျခင္းကုိ ထိေရာက္စြာ
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါ။ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကိုယံုၾကည္သက္ဝင္မႈ၏အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ အလွဴအဒါန္း ျပဳလုပ္ 
ျခင္းအပါအဝင္ ေပးကမ္းသည့္ဓေလ့ထံုးစံသည္ လြန္စြာႀကီးမားလွပါသည္။ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အလွဴထည့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ရန္တာဝန္ရွိသည္ဟု နားလည္ထားၾကပါသည္။ သမၼတ 
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား)ကို ၎တို႔၏အက်ိဳးအျမတ္ ပမာဏတစ္ခုကို CSR စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ တုိက္တြန္း 
ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အပုိင္း ၄ (ခ) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ထိုခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 
ႏုိင္ပါသည္။ ၎သည္ ကံေကာင္းစြာျဖင့္ ေယဘုယ် စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ိဳး မရွိလာ 
ေသးပါ။325

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ လူမႈစီးပြားတုိးတက္ေရး သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္ခန္႔ထားရန္စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္  သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။ အက်ိဳး 
အျမတ္ကိုခြဲေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ သတ္ 
မွတ္ျခင္းမ်ား မရွိပါ။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားအေပၚ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား မရွိ 
ေစရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။326 သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၈ နည္းဥပေဒတြင္ ထိုက့ဲသို႔အလားတူ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထည့္ 
သြင္းထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၁ (ဂ) အႀကီးစား၊ ၆၇ (ဂ) အလတ္စားႏွင့္ ၈၅ (ဂ) အေသးစား 
တို႔သည္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ထုတ္လုပ္မႈခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ပတ္သတ္ 
၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခ့ဲၿပီး သေဘာတူညီမႈရယူၿပီးသည့္အေၾကာင္းကို သတ္ေသျပရန္ အထက္ 
ပါဥပေဒမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ေဒသခံကိစၥရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအားအလုပ္ 
ခန္႔ထားမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။327 ယခင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား 
ကုိ အလုပ္ခန္႔အပ္ရမည့္ အနည္းဆုံးရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ျမန္မာအလုပ္သမား အရည္အေသြး 
တူညီပါက တူညီေသာလုပ္ခလစာေပးရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

324 ခရီးသြားမႈေၾကာင့္ထိခိုက္မႈသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ UNESCO အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအေမြအႏွစ္မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသည့္ 
စီမံကိန္း စတင္လုပ္ေဆာင္မည္။ ၃ဝ ရက္ေန႔ မတ္လ ၂ဝ၁၂။

325 ၾသစေၾတးလ် ျမန္မာကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊ ရႈေထာင့္အျမင္ စာတမ္း - ေပါင္းစည္းတန္ဖိုးထားမႈ 
ကို အားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။

326 Valentis Resources ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ (တရားမဝင္ဘာသာျပန္ႏွင့္ ႏႈင္ိယွဥ္ခ်က္မ်ား) ၂၇ရက္၊ ဇန္နဝါရီ လ၊၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ပုဒ္မ ၁၆(င)(၁)။
327 VDB ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ေအာက္တြင္ မည္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသနည္း။ ၈ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၆ - စာမ်က္ႏွာ - ၇။
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(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံရပ္ရြာအသိုင္းအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရး 
ထိခိုက္မႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိခ့ဲၾကသည္။ ေအာက္ပါစာပိုဒ္မ်ားသည္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္ပါ 
သည္။

အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ အျမင့္ဆံုးရရွိႏိုင္ေသာ  စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းရပိုင္ခြင့္၊ 
အသက္ရွင္သန္ခြင့္ႏွင့္လံုျခံဳေရး ရရွိႏုိင္ခြင့္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမခံရပုိင္ခြင့္။

 အေဆာက္အအံုမ်ားကြဲအက္ျခင္း။ သတၱဳတြင္းမ်ားအနီး ပံုမွန္ယမ္းေဖာက္ခြဲမႈမ်ား ရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ အိမ္ 
မ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ကြဲအက္ေနမႈမ်ားေတြ႔ရ 
ပါသည္။ ၎တြင္ ယဥ္ေက်းမႈအရအေရးပါသည့္ ထံုးေက်ာက္လိႈင္ဂူတစ္ခုပါဝင္ေနၿပီး ၎သည္ သတၳဳတြင္း 
စီမံကိန္းတစ္ခုမွ မုိင္အနည္းငယ္သာကြာေဝးသည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ ေဒသခံမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရ 
၎သည္ ယမ္းေဖာက္ခြဲမႈ မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္မွာ ေသခ်ာခ့ဲပါသည္။ (၎တို႔အေနျဖင့္ ရြာမ်ားမွတုန္ခါမႈမ်ား 
ခံစားရပါသည္။) ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအခ်င္းအရာ တစ္စံုတစ္ရာ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ 
ယူမႈတစ္စံုတစ္ရာ မရွိသလို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိခ့ဲပါ။ မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားမွ ထိုအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ 
အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားတြင္ ကြအဲက္ ေနသည့္ျဖစ္ရပ္ကုိ  ၎တုိ႔လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည္ဟုအသိအမွတ္ျပဳ 
ဆန္းစစ္ခ့ဲျခင္းမရွိပါ။ 

 စြန္႔ပစ္ေက်ာက္မ်ား ျပဳတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းတစ္ဝုိက္ႏွင့္လမ္းမ်ားရွိ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန။ ထံုးေက်ာက္ 
တူးေဖာ္သည့္ သတၱဳတြင္းအႀကီးစားလုပ္ကြက္ တစ္ခုအနီးတြင္ ေဒသခံမ်ားယခင္ကအသံုးျပဳေသာ လမ္းေဟာင္း 
မွာပိတ္ထားျခင္းခံရၿပီး ေဒသခံမ်ား အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ  သတၱဳဆင့္တက္ျပဳျပင္သည့္လုပ္ငန္းသို႔ 
သြားလာေသာယာဥ္မ်ား မ်ားျပားသည့္လမ္းသစ္ (ဖုန္လမ္း) ကို အသုံးျပဳသြားလာၾကရသည္။ ယာဥ္သြားလာမႈ 
မ်ားၿပီး ယာဥ္မ်ားမွ ေက်ာက္တံုးမ်ားက်လာႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ဖုန္ထဲတြင္သြားရေသာေၾကာင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ 
ကေလးသူငယ္မ်ား ေဘးကင္းေရးအတြက္ စိုးရိမ္းမႈရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွတင္ျပခ့ဲပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ 
ပုံမွန္ယမ္းေဖာက္ခြဲခ်ိန္ရွိၿပီး မီဂါဖုန္းျဖင့္ ေၾကညာေပးသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခား လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ 
ယမ္းေဖာက္ခြဲသည့္အခ်ိန္ကို ရြာသားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား သိရွိျခင္းမရွိပါ။

 ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေၾကာင့္ ေနထုိင္မႈဘဝပံုစံမ်ားေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းျခင္းအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိျခင္း။ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လာေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္လာၾကေသာ သတၱဳတြင္း 
လုပ္သားအေရအတြက္မ်ားေၾကာင့္ ခိုးမႈႏွင့္ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားမွလည္း ၎တုိ႔၏ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကုိင္သူဦးေရ မ်ားလာေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔အေန 
ႏွင့္ လံုျခံဳမႈမရွိသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈခံရ 
ျခင္းႏွင့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပမႈမ်ားရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ကာရာအိုေကမ်ား၊ ျပည့္ 
တန္ဆာလုပ္ငန္းဟု ထင္ရေသာေနရာမ်ား၊ အရက္ေသာက္သံုးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးလြယ္ကူစြာ ရရွိႏုိင္မႈ ပုိမို 
ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုထားသည္။ အထူးသျဖင့္ 
အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူးေဖာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ လက္လုပ္လက္စားေနရာ 
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈသည္ က်ယ္ျပန္႔လာေနသည္ဟုဆိုသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုခ့ဲရာတြင္ မူယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲျခင္းသည္ သတၱဳတြင္းမ်ားတည္ရွိေနျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ကို သိရွိခ့ဲ 
ၾကရသည္။ အေၾကာင္းမွာ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးအလြယ္တကူ ရရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
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ဤေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား အသက္မျပည့္မီ မူးယစ္ေဆးဝါးအသံုးျပဳမႈအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း 
ကိုလည္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုခ့ဲၾကသည္။ ေငြေၾကးရရွိရန္ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေျမေနရာမ်ားကို လက္လုပ္ 
လက္စားမ်ားထံသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ရရွိလာေသာပုိက္ဆံကို လယ္သမားမ်ားသည္ 
အလြယ္တကူအသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ေရရွည္လုပ္စားႏုိင္သည့္အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ မရွိေတာ့ပါ။ 

 မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား။ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ေဒသခံမ်ားအေပၚ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား 
သည္ မ်ားျပားၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားပါဝင္သည္။ (အပုိင္း ၅.၅၊ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဆက္လက္ၾကည့္ရန္)။ ကြင္းဆင္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လက္လုပ္လက္စား 
အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အေသးစားသတၱဳလုပ္ကြက္အခ်ိဳ႕သည္ လုပ္ကြက္နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း မရွိ 
သည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။ ဥပမာ - ျခံစည္း႐ုိးမ်ားထားရွိျခင္းႏွင့္ လုံျခံဳေရးသမားမ်ား ခ်ထားျခင္း။ ၎သည္ 
မေတာ္တဆျဖစ္ေစႏုိင္သည္ အလားအလာကို ပိုမိုျမင့္မားေစပါသည္။

 စက္႐ံုမီးခိုးေငြ႕ႏွင့္သတၱဳတြင္းႏွင့္ လမ္းမ်ားမွဖုန္တို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရး 
အဖြဲ႕၏  ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ရြာမ်ားႏွင့္နီးေသာ ေျမသားလမ္းမ်ားသည္ ထံုးေက်ာက္သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ 
တစ္ေလွ်ာက္ ကုမၸဏီထရက္ကားမ်ားႏွင့္ ကားမ်ားသြားလာျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္ပမာဏအေျမာက္အမ်ားေတြ႕ခ့ဲ 
ရၿပီး မီးခုိးေငြ႕မ်ားသည္လည္း ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေနရာမ်ားမွျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရပါ 
သည္။ ဤေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုမ်ားမွ ထြက္လာေသာ 
ဖုန္ႏွင့္မီးခိုးေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အဓိကပူပင္ေနၾကပါသည္။ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု 
အနီးတြင္ရွိေသာ ေဒသခံတစ္စုသည္ တီဘီကဲ့သို႔ေရာဂါ ပ်ံႏွံ႕မႈလကၡဏာျမင့္မားၿပီး ေဒသခံမ်ားသည္ စက္႐ံုႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သံသယရွိေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ျပည့္စံုတိက်သည့္ က်န္းမာေရးဆန္းစစ္မႈ လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္း မရွိေသးပါ။

 ေျမႏွင့္ေရညစ္ညမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ျခင္း။ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္ 
လက္စားေရႊတူးေဖာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပဒါးႏွင့္ဆုိင္ယာႏုိဒ္မ်ားသည္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားႏွင့္အတူ ထုတ္လႊတ္လုိက္ 
ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ဆိုးရြားသည့္ က်န္းမာေရးေဘးအႏၲရာယ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။328 ေျမတူးေဖာ္မႈ၏ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ ခဲႏွင့္အာစင္းနစ္ (အဆိပ္)တုိ႔သည္ သာမန္ေက်ာက္မ်ားတြင္ ရွိေနႏုိင္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းသို႔ 
ဓာတ္ပ်ယ္ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူသားမ်ား၏က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 
(အပုိင္း ၅.၇၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၾကည္ရန္)။

 ဆူညံသံႏွင့္အနံ႔။ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုမွ ဆူညံသံသည္ အနီးရွိအမ်ားျပည္သူကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ညအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ ထိုဆူညံသံသည္ ျခံေမြးတိရိစာၦန္မ်ားကိုပါ ထိခုိက္ေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက သတၱဳတြင္းမ်ားမွရေသာ မေကာင္းေသာအနံ႔မ်ားေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစ 
သည္ဟု ဖြင့္ဟေျပာဆိုၾကပါသည္။ (အပုိင္း - ၅.၇၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ပါ)။

328 ညစ္ညမ္းေသာေရကို ၾကည့္ရန္။ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ခဲသတၱဳတြင္းေၾကာင့္  ရွမ္းျပည္နယ္ရွိဓႏုလူမ်ိဳးကို ထိခိုက္မႈမ်ား႐ုိက္ကူထားသည့္ ႐ုပ္ရွင္ အတို၊ 
ရန္ကုန္ဖလင္ေက်ာင္း ၂ဝ၁၆။
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အမ်ားျပည္သူ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ခြင့္၊ အျမင့္ဆံုးရရွိနုိင္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး စံႏႈန္းရပုိင္ခြင့္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္။

 သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ေဒသခံမ်ား၏အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အႀကီး 
စားသတၱဳတြင္းတစခ္သုာ ေဒသခမံ်ားကိ ုအလပုခ္န္႔ထားျခင္း လပုထုံ္းလပုန္ည္းကုိ လိုကန္ာေဆာငရ္ြက္ထားသည ္
ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုကုမၸဏီသည္ ၎တို႔လုပ္ငန္းအတြက္ အလုပ္သမား ၅ဝဝ သာလုိအပ္ေသာ္လည္း ေဒသ
ခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးမႈပိုမိုေကာင္းေနေစရန္ အလုပ္သမား အေယာက္ ၃ဝဝ ကို ထပ္မံခန္႔အပ္ခ့ဲပါသည္။ 
သြားေရာက္ခ့ဲေသာ အႀကီးစားႏွင့္အေသးစား လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဒသခံလူဦးေရအနည္းငယ္သာ 
သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈနည္းေသာ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္သာ ေန႔စားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ 
ကုိင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ (ဥပမာ - လံုျခံဳေရး၊ ထမင္းခ်က္)။ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုႏွင့္အနီးတြင္ရွိေသာ ရြာ 
တစ္ရြာတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ သူမ်ားသည္ ကုမၸဏီမွ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ တုိင္တန္းေျပာဆိုမႈမ်ား 
ရွိၾကပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးလံုးတို႔သည္ စက္႐ံုတြင္ အၿမဲတမ္း 
အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ခလစာႏွင့္ ေနထုိင္ေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုရရွိလုိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဒသရွိ လူ 
အမ်ားသည္ ကုမၸဏီမွ ၎တို႔၏ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူထားျခင္းေၾကာင့္ မေက်မခ်မ္းမႈမ်ားရွိၾကၿပီး ၎ကုမၸဏီ 
မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္လုိစိတ္မရိွၾကဟု ဆိုၾကပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေဒသခံလက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီတို႕အၾကား ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ပဋိပကၡမ်ားရွိၾကသည္။ ကုမၸဏီမွခန္႔အပ္ 
ထားေသာ အလုပ္ၾကမ္းအလုပ္သမား ေဒသခံအခ်ိဳ႕သည္ ကုမၸဏီဖက္မွျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ကုမၸဏီ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ထားေသာ သတၱဳ႐ုိင္းမ်ားကို ခိုးယူသည္ဟုယူဆသည့္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားအား ယံုၾကည္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သြားေရာက္ခ့ဲေသာ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္းမ်ား မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 အလုပ္ခန္႔ထားမႈကို ေျမယာဆုံးရံႈးမႈအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း။ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုတြင္ လုပ္ကုိင္ 
ေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအထဲမွ ၁ဝ ေယာက္ခန္႔သည္ ၎တို႔ 
ေျမယာဆံုး႐ံႈးမႈ၏ ေလွ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေနာက္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ 
အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ကန္တစ္ခု ထိခိုက္ပ်က္မႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္ခံရေသာ ေဒသခံမ်ားကို အိမ္ေျခအလုိက္ 
ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္တစ္ခုေပးမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္ဟုတင္ျပၾကပါသည္။ ထုိအလုပ္အကိုင္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕ 
တြင္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။

 ေဒသခံမ်ားအတြက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ႀကံဳသလို သလိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး 
ျဖစ္သည္။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းအားလံုးအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ အေျခအေနတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြေၾကး 
အသံုးျပဳရန္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန (ယခု (MONREC) က သတ္မွတ္ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ကုမၸဏီ 
တစ္ခုမွလည္း ၎တို႔အက်ိဳးအျမတ္၏ ၂% ကို ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အသံုးျပဳသည္ဟု တင္ျပခ့ဲၿပီး အျခား 
ကုမၸဏီမွ ၇% အသံုးျပဳမည္ဟု တင္ျပခ့ဲပါသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အလွဴေငြေပးျခင္းမ်ား 
သည္ ရြာမ်ားမွ အေရးႀကီးေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ (ဥပမာ - ရြာလူႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား) ေတာင္း 
ဆိုခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေရွာင္တခင္ (သုိ႔မဟုတ္) လုိအပ္သည့္အခါေတာင္းဆုိမႈမ်ဳိးကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး 
စနစ္တက်စီစဥ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းၿပီးမွ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ 
ေနာက္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာလည္း လူမႈေရးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ မည္သည့္အရာကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ 
ကို EIA လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ဆံုကာ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ 
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ေနာက္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ CSR အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာေငြေၾကးသည္ ေရဆိုးကန္ၿပိဳက်၍ ထိခိုက္မႈအတြက္ 
ေပးသည့္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ ေငြေၾကးအား ထည့္သြင္းထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ေရႊလက္လုပ္လက္စား 
လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ခ့ဲသည္ဟု ေျပာဆိုၾက 
သည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုေနရာတြင္ လူမ်ားသည္ ပုိက္ဆံရရွိမႈမ်ားၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာရြာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးတပ္ဆင္ 
ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 ေဒသထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္ယူမႈမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိေနျခင္း။ ေဒသခံမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ၎တို႔ 
၏ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိ ေသာ္လည္း 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မဟုတ္ပါ။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းကုမၸဏီတစ္ခုသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား အနီးအနား 
တြင္ ေဒသခံႏွင့္ေျပာင္းေရြ႕အလုပ္သမားမ်ားမွ ေစ်းဆုိင္ငယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို  ေစ်းမွသာဝယ္ယူသည္ကို  ေတြ႔ရွိပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သတၱဳ 
တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားမွ ဝယ္ယူျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ 
မ်ား၏စီးပြားေရးကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ထိေရာက္စြာ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္မႈမရွိပါ။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ေနရာ 
မ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမလုပ္ေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးသမားမ်ားထံသို႔  ဒီဇယ္၊ စက္ 
ယႏၲရားႏွင့္ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ၎တို႔ၾကားတြင္ စီးပြားေရးအက်ိဳးေက်းဇူး
အနည္းငယ္သာရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ - အႀကီးစားသတၱဳတြင္းကုမၸဏီတစ္ခု၏လုပ္ကြက္ေနရာတြင္ 
လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားရိွသည့္ေနရာတြင္ ေရာင္းခ်လိုျခင္းမရွိသည္ 
ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီသည္ ၎တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားကို ေဒသခံရြာသားမ်ား 
ေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းမ်ားမဝယ္ယူရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု ဆိုသည္။ 

 စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ငါးဖမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္မႈ။ ေျမယာဆံုး႐ံႈးမႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ထိခုိက္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအပါအဝင္ (အပုိင္း ၅.၃၊ ေျမယာကို ၾကည့္ရန္) လယ္သမားမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးယိုယြင္းလာသည့္ ထိခိုက္မႈအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား 
ရွိသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားၾကပါသည္။ ဥပမာ- ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုနားရွိ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္စုိက္ခင္းေပၚတြင္ ဖုန္မ်ားတက္ေနၿပီး ဖယ္ရွားရန္ခက္ခဲ၍ တစ္ခါတစ္ရံ စားရန္ေၾကာက္ရြ႔ံ႕ၾက 
သည့္အျပင္ သီးႏွံမ်ားအတြက္ ဓာတ္ေျမၾသဇာကုိလည္း ပုိသံုးလာၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားအေပၚ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈမ်ား ရွိလာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ၾကသည္။ ေရႊတူးေဖာ္ 
သည့္သတၱဳတြင္းတစ္ခုမွ ငါးဖမ္းသည့္ေခ်ာင္းတစ္ခုသို႔ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားထုတ္လႊတ္ေသာေၾကာင့္ ငါးရရွိမႈနည္းပါး 
သြားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိၾကပါသည္။  (အပုိင္း ၅.၇၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ၾကည့္ပါ)။

 လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးျခင္း။ ေရႊတူးေဖာ္ေသာေနရာ 
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးျခင္းသည္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳ 
တူးေဖာ္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ရရွိေလ့ရွိေသာ ဝင္ေငြဆံုးရံႈးသြားသည့္အျပင္ ထုိ႔အတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ သို႔မ 
ဟုတ္ အျခားေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းလည္း မရရွိခဲ့ၾကပါ။ ၎သည္ ပဋိပကၡတစ္ခု 
အျဖစ္သို႔ ဦးတည္သြားေစပါသည္။ (အပုိင္း၊ ၅.၆၊ လံုျခံဳေရးနွင့္ပဋိပကၡကို ၾကည့္ပါ)။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ သတၱဳ 
တြင္းခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားသူသည္ ယခင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္း 
ပုိင္ရွင္မ်ားကို ကုမၸဏီထူေထာင္ရန္ ကူညီခ့ဲၿပီး အေသးစားခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားရရွိရန္ ကူညီခ့ဲၾကပါသည္။ အျခားေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအဖြဲ႕သည္ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ အေသးစားလုိင္စင္ရရွိရန္ လုပ္ကြက္ေနရာ 
တစ္ခု (သစ္ေတာေျမ) အတြင္း ေလွ်ာက္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အႀကီးစားေရႊတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခု 
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သည္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ကုမၸဏီ၏ရွယ္ရာဝင္အျဖစ္ပါဝင္ေစၿပီး လုပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေျမ 
ေအာက္လႈိဏ္ဂူ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေစပါသည္။ 

 သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မႈကို လႈံေဆာ္ေပးသည္။ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲေသာ သတၱဳ 
တူးေဖာ္သည့္ ေနရာအမ်ားစုတြင္ ျပည္တြင္းေျပာင္းေရြ႕လုပ္သားမ်ားသည္ အႀကီးစား သတၱဳတြင္းတြင္ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ၾကသည္ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။ ကုမၸဏီအလုပ္သမားမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ ေနရာထုိင္ခင္းေပးထား၍ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေစၿပီး 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈနည္းၾကပါသည္။ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳ 
လုပ္သားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ရြာမ်ားတြင္ေနထုိင္ၾကၿပီး (ေျပာင္းေရြ႕လုပ္သားရြာမ်ားျဖစ္လာသည္) သို႔မဟုတ္ 
မူလရြာမ်ားတြင္ ယခင္ေနထုိင္ေသာရြာသားနွင့္အတူလည္း ေနထုိင္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ လက္လုပ္ 
လက္စား လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အျခားတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္သားမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
ႏွင့္ထိေတြ႕ေဆြးေႏြးၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားထံမွ ေျမမ်ားကို ေစ်းေပါေပါျဖင့္ဝယ္ယူသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ 
ေနာက္ ၎တို႔အမည္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ေရြ႕တူးေဖာ္သူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ငွားရမ္းၾကပါသည္။ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာကို အမ်ားဆံုးကိုးကြယ္ၾကေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ၾကေသာေနရာတစ္ခုတြင္    
ေျပာင္းေရြ႕လုပ္သားမ်ားရွိေနျခင္းသည္ ၎တို႔၏ ဘာသာေရးဓေလ့မ်ားကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ထုိလုပ္သားမ်ားသည္ တနဂၤေႏြေန႔ကို ဘာသာေရးအရ အနားယူသည့္ရက္အေနႏွင့္ မေလးစား 
ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူ၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လံုေလာက္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တစ္ခုရရွိပုိင္ခြင့္၊  အျမင့္ဆုံးရ ရွိ 
နုိင္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး စံႏႈန္းရပုိင္ခြင့္၊ ပညသင္ၾကားပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ 
သြားလာႏုိင္ခြင့္၊ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္  လူပုဂၢိဳဆိုင္ရာလံုျခံဳေရး စသည့္အခြင့္မ်ား ရပုိင္ခြင့္။ 

 လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ေရ။ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခ့ဲေသာ ေဒသခံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိၾကပါ။ ေနရာ 
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အႀကီးစားသတၱဳကုမၸဏီမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ားသြယ္တန္းေပးထားၿပီး အနီးရွိ 
ေဒသခံမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္မီးပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေဒသခံမ်ားအသံုးျပဳ 
ေနသည့္ ေရကို အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ေလွ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ တပ္ဆင္ေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 
အနည္းဆံုး လုပ္ကြက္ေနရာႏွစ္ခုတြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားပ့ံပိုးေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးကို အမ်ိဳးသား 
မဟာဓာတ္အားလုိင္းမွေပးေသာမီးထက္ ပိုမိုေပးေနရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႕တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ 
ျခင္း၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေရရွားပါးမႈ သို႔မဟုတ္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ကုမၸဏီမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားကို 
ေရပံ့ပိုးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရတြင္းမ်ား ပိုမိုနက္နက္တူးေဖာ္ရန္ ပ့ံပိုးေပးရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု 
တြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ရၿပီး ကုမၸဏီမွပံ့ပိုးေသာ ေသာက္သံုးေရႏွင့္အိမ္
သံုးေရသည္လည္း လံုေလာက္မႈမရွိဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။ အျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္လည္း ကုမၸဏီမွပ့ံပုိးေသာ 
ေရအရည္အေသြးအေပၚ သံသယရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားပါသည္။ 

 ေငြေၾကးတန္ဖုိးမ်ား ေဖာင္းပြလာျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားရရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ားရွိလာျခင္း။
အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းတစ္ခုလည္ပတ္ေနေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းေၾကာင့္ လူဦးေရမ်ားလာကာ အစားအေသာက္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာၿပီး ေဒသခံမ်ားအေပၚ ဆိုးရြား 
သည့္ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထုိေနရာရွိ ေဒသ၏က်န္းမာေရးေဆးခန္းမွာ ဝန္ႏွင့္အား မမွ်မႈမ်ားျဖစ္ေန 
ၿပီး၊ လာေရာက္ျပသသူမ်ား အလြန္အမင္းမ်ားျပားလာေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္မူ ၎တို႔၏ 
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အၿမဲတမ္းလုပ္သားမ်ားသာ သြားေရာက္ကုသခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္  ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သား 
အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေဒသ၏ေဆး႐ုံတစ္ခုကိုသာ အားကိုးေနရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

 လမ္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိတ္သြားျခင္း။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းႏွစ္ခုတြင္ ယခင္က ေဒသခံမ်ားအသံုးျပဳ 
ေသာ လမ္းမ်ားပိတ္သြားခ့ဲပါသည္။ လမ္းတစ္ခုသည္ ကုမၸဏီ၏ထရပ္ကားႏွင့္ ကားမ်ားသြားေသာေၾကာင့္ပ်က္စီး 
သြားခ့ဲပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေဒသခံမ်ားအသံုးျပဳေသာ လမ္းသည္ ယမ္းခြဲခ်ိန္မ်ား တြင္ ေဒသခံမ်ားထံသို႔ 
ႀကိဳတင္ေၾကညာျခင္းမရွိဘဲ ပိတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။ 

 ပညာေရး။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ အႀကီးစားသတၱဳကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္မ်ားသည္ 
ေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားေနထုိင္သည့္အေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ ထည့္ 
ဝင္မႈမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံထားပါသည္။ (အပိုင္း၊ 
၅.၅၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားက႑တြင္ ၾကည့္ရန္)။ တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ 
ေဒသခံကေလးမ်ားသည္ စက္႐ံုအလုပ္သမားမ်ား၏ ဗမာကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာင္းတစ္ခုတည္းကို တက္ 
ရ၍ ဗမာစကားအားနည္းေသာေၾကာင့္ အခြင့္အေရးေပးမႈနည္းပါးသည္ဟု အစီရင္ခံထားပါသည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအေမြအႏွစ္မ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ေဒသခံမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈထံုးတန္းအစဥ္အလာမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္၊ 
လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ပုိင္ခြင့္။  

 ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးျခင္း။ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ယမ္းေဖာက္ျခင္း 
မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ထင္ရွားသည့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာေနရာမ်ား ကြဲအက္ေၾကာင္း 
မ်ားရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အႀကီးစားသတၱဳလုပ္ကြက္အနီး ေစတီပုထိုးမ်ား ပတ္လည္ရွိေျမမ်ားပ်က္စီး 
သြားေသာေၾကာင့္ စုိးရိမ္းစရာျဖစ္ေစသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိပါသည္။ ၎ကို နစ္နာေၾကးေပးရန္ ကုမၸဏီမွ 
ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခ့ဲေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားသည္ ဤက့ဲသို႔ တုံ႔ျပန္မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါ။ 
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာေနရာမ်ားကို အ႐ိုအေသေပးၿပီး ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား 
အတြက္ ေဒသႏၲရဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို အလွဴဒါနျပဳခ့ဲၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ သတၱဳလုပ္ကြက္ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္၏ ထိပ္မ်ားတြင္ ေနာက္ေနာင္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေစတီပုထိုးမ်ား တည္ထားကုိးကြယ္ၾကသည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳ 
တူးေဖာ္သည့္ေနရာတစ္ခုတြင္ အလြန္အိုေဟာင္းေနေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သံုးေက်ာင္းအနီးရွိ ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္းေျမတြင္ (တစ္ခုမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ပါသည္) ညအခ်ိန္၌ ေရႊတူးေဖာ္သည့္ အလုပ္ကိုျပဳလုပ္ၾကသည္။

 သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ဖြယ္ရွိလာျခင္း။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳ 
လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အျခားတုိင္းေဒသမ်ားမွလာေသာ သတၱဳလုပ္သားမ်ားသည္  ေဒသခံမ်ားကဲ့သုိ႔ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အေလးေပးထိန္းသိမ္းမႈမရွိေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိသည္ဟု ဖြင့္ဟေျပာဆိုၾက 
ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ဘိုးေဘးဘီဘင္က သိရွိခ့ဲေသာ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားသည္ 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးဖြယ္ျဖစ္ေနသည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ 
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(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၄။ ေဒသခံအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း။

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

 PS 1 – Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts
 PS 4 – Community Health, Safety and Security
 PS 8 – Cultural Heritage 

 UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
 UN International Bill of Human Rights and Core Human Rights Instruments

ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

 Centre for Social Responsibility in Mining, Good Practice Note: Community Development 
Agreements

 EI Sourcebook, Good Practice Note on Community Development Agreements
 ICMM, Approaches to Understanding Development Outcomes from Mining
 ICMM, Community Development Toolkit
 ICMM, Human Rights in the Mining and Metals Industry: Integrating Human

          Rights Due Diligence into Corporate Risk Management Processes
 ICMM, Understanding Company-Community Relations Toolkit
 IFC, Understand Project Induced In-Migration
 IFC, Strategic Community Investment: A Good Practice Handbook for Companies Doing Busi-

ness in Emerging Markets
 IIED, A Guide to Applying the Spirit of Free, Prior, and Informed Consent in Industrial Projects
 IIED, Shared Value, Shared Responsibility
 Oxfam, Women, Communities and Mining: The Gender Impacts of Mining and the Role of 

Gender Impact Assessment
 Rio Tinto, Why Cultural Heritage Matters
 UNDP, Extractive Industries Strategy Note
 World Bank, Gender Dimensions of the Extractive Industries: Mining for Equity
 World Bank, Large Mines and Local Communities: Forging Partnerships, Building Sustainabili-

ty
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https://www.icmm.com/publications/pdfs/429.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3be1a68049a78dc8b7e4f7a8c6a8312a/PS1_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a40bc60049a78f49b80efaa8c6a8312a/PS4_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/dd8d3d0049a791a6b855faa8c6a8312a/PS8_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.eisourcebook.org/cms/files/csrm_good_practice_notes_on_cdas_document_final_260911.pdf
http://www.eisourcebook.org/cms/files/csrm_good_practice_notes_on_cdas_document_final_260911.pdf
http://www.eisourcebook.org/cms/files/csrm_good_practice_notes_on_cdas_document_final_260911.pdf
http://hub.icmm.com/document/5774
http://www.icmm.com/en-gb/publications/community-development-toolkit
http://hub.icmm.com/document/3308%2520%27
http://hub.icmm.com/document/3308%2520%27
http://www.icmm.com/en-gb/publications/understanding-company-community-relations-toolkit
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/09c22f8048855600b904fb6a6515bb18/Influx_Part2.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D09c22f8048855600b904fb6a6515bb18
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/publications/publications_handbook_communityinvestment__wci__1319576907570
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/publications/publications_handbook_communityinvestment__wci__1319576907570
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/publications/publications_handbook_communityinvestment__wci__1319576907570
http://pubs.iied.org/16026IIED.html%3Fk%3DEmma%2520wilson
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-communities-and-mining-the-gender-impacts-of-mining-and-the-role-of-gende-293093
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-communities-and-mining-the-gender-impacts-of-mining-and-the-role-of-gende-293093
https://www.csrm.uq.edu.au/Portals/0/cultural-heritage-guide.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%2520Reduction/Extractive%2520Industries/StrategyNote_ExtractiveSector.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTOGMC/Resources/eifd8_gender_equity.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/largemineslocalcommunities.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/largemineslocalcommunities.pdf


ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္အကုိင္ေပးေရးႏွင့္ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

 GIZ, Cooperative Vocational Training in the Mineral Resource Sector
 ICMM, Mining: Partnerships for Development Toolkit
 IFC, A Guide to Getting Started in Local Procurement
 IFC, Investing in People: Sustaining Communities through Improved Business Practice
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https://www.giz.de/en/worldwide/23143.html
http://hub.icmm.com/document/1945
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03e40880488553ccb09cf26a6515bb18/IFC_LPPGuide_PDF20110708.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1dc2e10048865811b3fef36a6515bb18/CommunityGuide.pdf%3FMOD%3DAJPERES




ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ား
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အပုိင္း ၅.၃

ေျမယာ 

ဤအပုိင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာ
• ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ အသံုးခ်မႈ
• စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒမူေဘာင္

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
• ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ လက္လွမ္းမွီမႈႏွင့္အသံုးခ်မႈ
• ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
• ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ အသံုးခ်မႈ

စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၇၂% ခန္႔သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး အိမ္ေျခ ၃၈% ေက်ာ္သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
ကိုအေျခခံၿပီး ဝင္ေငြရရွိၾကသည္။329  ေျမသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးအပါဆုံး ပုိင္ဆုိင္မႈျဖစ္သည္။ 
ဓေလ့ထံုးစံအရ ေျမငွားရမ္းျခင္းစနစ္မ်ားထဲတြင္ အမ်ားပုိင္ေျမမ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ သာမန္လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိ 
ေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ငွားရမ္းအသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း ဥပေဒအရ ပုိင္ဆုိင္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။330  
သုိ႔ေသာ္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေသာ ေျမယာမွတ္ပုံတင္သည့္စနစ္ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ေျမအေတာ္မ်ားမ်ား 
သည္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိပါ။ ထုိေၾကာင့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရမွကုမၸဏီမ်ားအသံုးျပဳရန္ 
ေျမသိမ္းယူခံရျခင္းအႏၲရာယ္မွ တစ္ဦးျခင္းႏွင့္အဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ ေဒသခံေျမအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ မူလဓေလ့ထံုးစံ
အရပုိင္ဆုိင္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားေသခ်ာမႈမရွိဘဲ ဘာသာျပန္ဆုိထားေသာေၾကာင့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို  တစ္ဦးမွတစ္ဦး ေျပာင္းလြဲသည့္အခါ 
အျငင္းအခံုမ်ားရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္မွ စီးပြားေရးႏွင့္အျခားအသံုးခ်မႈမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားမွာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ျဖစ္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး၊ ရြာသားမ်ားကုိ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး၊ အိမ္အတြက္ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား 
မေပးျခင္း၊ ရွင္းလင္းမႈမ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ အတားအဆီးမ်ား အပါအဝင္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ အင္အားသံုး ေမာင္းထုတ္ျခင္း 
မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ပံုစံမ်ားရွိပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို ဆိုးရြားစြာ 
ထိခိုက္ခ့ဲၿပီး ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ လက္လွမ္းမီမႈမ်ားႏွင့္  ေျမအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းအခံုမ်ား 
329 Myanmar Ministry of Labour, Immigration and Population, Central Statistical Organisation and ILO, Myanmar Labour Force, Child Labour 

and School to Work Transition Survey, 2015, p. 5 and 8
330 Transnational Institute ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျငင္းဆိုခ့ဲရသည္၊ ဗမာႏုိင္ငံရွိ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးႏွင့္တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡ၊ ေမလ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္။
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သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ တရားဝင္ႏွင့္တရား
မဝင္သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကား မေက်နပ္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားေစႏုိင္ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ အ ႀကီးစားႏွ
င့္အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ တရားဝင္ေျမအသံုးခ်ခြင့္မ်ားပိုမိုရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္လုပ္ လက္စား
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေသခ်ာမႈမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္မရွိေသာ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ 
အသံုးျပဳၾကေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကရၿပီး ၎တုိ႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ ေျမယာကုိအသံုျပဳမႈ 
အေပၚမူတည္ေနေသာ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္  အႏၲရာယ္မ်ားတုိးလာႏုိင္ပါသည္။332

SWIA ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ အေျခခံက်ေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ 
ေျမယာအခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း သြားေရာက္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ လက္ 
လွမ္းမီမႈ၊ အသံုးခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားသည္ ဆုိးရြားသည့္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္သည္ကို 
ေတြ႕ရွိခ့ဲပါသည္။ ထိုေတြ႕ရွိခ်က္ အေသးစိတ္ ကို ေအာက္ပါ အပုိင္း (ခ) တြင္ ဆက္လက္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒမူေဘာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္ကာ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားမႈကို ခံေနရ 
ပါသည္။ ၎၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုမွာ ယခင္အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ 
ေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အေလးေပးမႈမ်ား ပါဝင္ေနပါသည္။333 ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေသာ အဓိကက်သည့္ ဥပေဒသံုးခု ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ - ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒလက္စဲြ၊334  
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရးဥပေဒ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္335 ႏွင့္၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ336 
တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားကိုေအာက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရသစ္၏ 
သေဘာထားသည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာ္လည္း ၂ဝ၁၄ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အေျမာက္အျမား 
ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ အမ်ိဳးသားေျမအသံုး ခ်မႈမူဝါဒ (NLUP)337 သည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အကုိးအကားျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမ်ားသည္ တစ္ပုိင္းတစ္စ၊ 
ေရွ႕ေနာက္ကုိက္ညီမႈမရွိ မျပည့္စုံလ်က္ရွိပါသည္။ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ေျမယာပုိင္ 
ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈမရွိေသးပါ။ အဓိကျပႆနာသည္ ေျမယာသက္တမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ခ်
လံုျခံဳရမႈမရွိျခင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္သည္ ျမန္ဆန္မႈမရွိဘဲ ႐ႈပ္ေထြး 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႐ႈပ္ေထြးမႈကုိျဖစ္ေစေသာ အၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ လုပ္ကြက္လုပ္ကုိင္မႈရွိထားၿပီးေသာ 
ေနရာမ်ားျပေျမပံု (Cadaster) မရွိျခင္းသည္လည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ထုိကဲ့သုိ႔ Cadaster မရွိေသာေၾကာင့္ ဝန္းႀကီးဌာန 
မ်ားစြာမွ သံုးေနေသာ ေျမပံုမ်ားႏွင့္ေျမအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ထပ္ေနျခင္း၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈရွိျခင္း၊ လက္ရွိေျမအသံုးခ်ေနေသာ 
ပုံစံကုိ ကုိယ္စားျပဳႏိုင္မႈ မရွိေသးပါ။ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ အေသးစားလယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအတြက္ လံုျခံဳမႈ 
မရွိဘဲ အထူးသျဖင့္ (၁) ရႈပ္ေထြးၿပီး ၾကန္႔ၾကာေသာ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ မွတ္ပုံတင္သည့္ 
ႏႈန္း နည္းပါးျခင္း၊ (၂) လက္ရွိတြင္ရွိၿပီးသား ေျမအသံုးခ်မႈကို ထင္ဟပ္မႈမရွိသည့္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားအားသတ္မွတ္
ထားျခင္း (၃) ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ နည္းပါးျခင္း (၄) မွတ္ပံုတင္ထားေသာ 
ေျမအသံုးခ်မႈရပုိင္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ေပးမႈအားနည္းျခင္း၊ (၅) ျမန္ဆန္မႈမရွိေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ (၆) လံုေလာက္ 

331 ေနရာေရြ႕ေျပာင္းမႈအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ ၊ ေျမအသံုးခ်မႈဥပေဒႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေမလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၇။
332 IIED ၊ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တုံ႕ျပန္ျခင္း။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္။ စာမ်က္ႏွာ - ၆။
333 MCRB ေျမယာ အတိုခ်ဳပ္စာတမ္း ၊ မတ္လ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ ၄။
334 ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမအသံုးခ်မႈ အက္ဥပေဒ၊ အိႏိၵယ အက္ဥပေဒ (၁) ။
335 ေျမလြတ္၊ ေျမရိုင္း ႏွင့္ ေျမလပ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္
336 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ။
337 အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
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သည့္ စိတ္ခ်ရမႈမရွိဘဲ အႀကီးစားေျမအသံုးခ်မႈမ်ားကို ျမင့္တင္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။338

သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒအရ ေျမယာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးျခင္း

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ  ပုဒ္မ ၁၅ဝ ႏွင့္ ၁၅၁ အရ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ ထား 
သူသည္ သက္ဆုိင္ရာေျမပုိင္ရွင္၊ လူေနထုိင္ရာအိမ္မ်ား၊ အေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ္ လူေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေန 
သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာမ်ားႏွင့္ မီတာ ၂ဝဝ အကြာအတြင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္ ရွင္းလင္းထားေသာ 
ေျမေနရာမ်ားမွ ၁ဝဝ မီတာအကြာ၊ ဆည္ေျမာင္း၊ ေရကန္၊ ေရတမံ သို႔မဟုတ္ ေရသိုေလွာင္သည့္ ေျမေနရာမ်ားမွ 
၂ဝဝ မီတာအတြင္း ေျမယာကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကပုိင္ဆုိင္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမအသံုးခ်ရန္ တရားဝင္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ယင္းေျမႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း၏ စာျဖင့္သေဘာတူညီခ်က္ကို 
မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ သီးသန္႔ထားေသာ ေျမ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ သီးသန္႔ထားေသာေျမ နယ္နိမိတ္မွ 
မီတာ ၅ဝ အကြာအေဝးအတြင္းရိွ ေျမ၊ ၿမိဳ႕နယ္ နယ္နိမိတ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္နယ္နိမိတ္မ3ွ39 မီတာ ၂ဝဝ 
အကြာအေဝးအတြင္းရွိေျမ၊ ဘာသာေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ထားေသာ ေျမဧရိယာမွ မီတာ ၂ဝဝ အတြင္းရွိ 
ေျမ၊ ျမစ္ကမ္းပါးနယ္နိမိတ္မွ မီတာ ၂ဝဝ သို႔မဟုတ္ အၿမဲစီးဆင္းေနသည့္ ေခ်ာင္း၊ ေရကမ္းပါးမွ မီတာ ၁ဝဝ 
အကြာအေဝးအတြင္းရွိ ေျမမ်ားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမပုိင္ရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ားရွိ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုရန္ မလိုအပ္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒလက္စြဲအရ ေျမသိမ္းယူျခင္း 

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေျမအမ်ိဳးအစားအားလံုး၏ ပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပုဂၢလိကေျမႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထား 
သည္။340 ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူသည္ ေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ကို အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ပုိင္ရွင္မ်ားမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္သူမ်ားသည္ ေျမကိုငွားႏုိင္ၿပီး MIC ၏ ေထာက္ခံခ်က္ သို႔မဟုတ္ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ၁ ႏွစ္ထက္ေက်ာ္ေသာ ေျမငွားရမ္းမႈကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 

အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးအလို႔ငွာ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးအလို႔ငွာ ေျမအသံုးခ်မႈအတြက္ သတၱဳ 
တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္အပါအဝင္ အတင္းအၾကပ္ေဆာင္ရြကခ္ြင့္ရွိသည္။ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းအကဥ္ပေဒလကစ္ဲြ 
အရ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ‘အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေျမေနရာ’ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ ရွိႏုိင္ပါသည္။341 ဤက့ဲသို႔ကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမယာ 
ရယူျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး၊  ေလွ်ာ္ေၾကးေငြေပးျခင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ကုမၸဏီအတြက္ေျမသိမ္းယူျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမွ ေလ်ာ္ေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ 
ေလွ်ာ္ေၾကးသည္ ေျမ၏ကာလေပါက္ေဈးကို အေျခခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကပုိင္ေျမေပၚရွိအရာမ်ား ထိခိုက္မႈကိုပါ 
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္။ ဥပမာ - သီးႏွံမ်ား၊ ထင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေနထုိင္ရာေနရာမ်ား ေျပာင္းေရြ႕ေစျခင္းႏွင့္ စီး
ပြားေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာေနရာမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေငြေၾကးေပးမည့္အစား 
ေျမယာအစားထိုးေပးမႈကိုလည္း ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးႏုိင္ပါသည္။ (ပုဒ္မ ၆)။  ထုိကဲ့သုိ႔ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားသည္ ေျမသိမ္း 

338 OECD၊ OECD ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒဆန္းစစ္ခ်က္။ ျမန္မာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ဝ၁၄ စာမ်က္ႏွာ ၂၉၂။
339 Use of the word myo-neh meaning township is confusing in this instance, as all land is within a township, which is one of the main 

geographical administrative units in Myanmar.
340 ျမန္မာႏုိင္ငံ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၅၊ ၃၇၊ ၃၅၆ ႏွင့္ ၃၇၂။
341 ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ အက္ဥပေဒ - ပုဒ္မ ၄ဝ (၁) (က)
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ယူျခင္း၏ သေဘာသဘာဝတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ (ပုဒ္မ ၂၃)။

ေျမယာႏွင့္ပတ္သတ္၍ အႀကိဳစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဤေျမကို စိတ္ဝင္စားေနသူမ်ားအတြက္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ 
သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအပါအဝင္ ေျမအသံုးခ်မႈကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အေျခခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဥပေဒ 
မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဥပေဒထဲတြင္ ေျမသိမ္းယူျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကန္႔ကြက္ႏုိင္သည့္ သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထိုဥပေဒထဲတြင္ ကန္႔ကြက္မည့္သူကို ၾကားနာသည့္ အခြင့္အေရးေပးထားၿပီး 
အဘယ္ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ရသည္ကုိ ဆက္လက္ရွင္းလင္းတင္ျပေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကန္႔ကြက္မႈအေပၚ 
သမၼတ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာခံစားခြင့္ျဖစ္သည့္ လုိသလုိ လုပ္ပုိင္ 
ခြင့္ကုိ ေပးထားပါသည္ (ပုဒ္မ ၅)။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အထိ ဤ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမွ ဆက္လက္ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိ 
ပါသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔႔ခြဲေရး ဥပေဒ (VFV) (၂ဝ၁၂) ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား

ဤအပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ MCRB ၏ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေျမယာႏွင့္ဆုိင္ 
ေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုတြင္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါသည္။342 

ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ အစိုးရ၏ေျမယာ 
မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေျမယာကို စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ 
အသံုးျပဳ၍ ဝင္ေငြရရွိေစရန္ႏွင့္ တစ္ပါတည္းအခြန္ေငြရရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားတြင္  တရားမဝင္ 
ေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္မျပဳပါ။ ေျမယာႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သည္ ရွင္းလင္းမႈ 
မရွိဘဲ အားနည္းေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္း (VFV)ဟု အမ်ဳိးအစားခဲြျခားသတ္မွတ္
ထားၿပီး၊ ထုိေနရာမ်ားတြင္ လူမ်ားပုိင္ဆုိင္ေနႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရာသီအလိုက္စိုက္ပ်ိဳးေသာ လယ္သမားမ်ား 
အသံုးျပဳေနေသာေနရာမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္မ်ား 
သည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာေၾကာင့္ ေျမယာအနည္းငယ္သာပုိင္ေသာ အေသးစားလယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေျမအေပၚ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွတ္ပံုတင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရပါသည္။ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားသည္ ေျမအသံုးခ်ရန္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ားအေပၚတြင္ အစိုးရထံသို႔ ေလွ်ာက္ 
ထားရရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေျမကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ျခင္းအတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမ႐ုိင္း ဗဟုိစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ 
ေဆာင္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေနရ 
မည္ျဖစ္သည္။ VFV ေျမယာအသံုးခ်ခြင့္သည္ ယာယီျဖစ္ၿပီး လြဲေျပာင္း၍မရပါ။ 

ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္း ဗဟုိစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးအလို႔ငွာ ျပန္လည္ပုိင္ဆုိင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ထိုေျမမ်ားေပၚတြင္ သဘာဝသယံဇာတေတြ႕ရွိျခင္း အပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ VFV ေျမ 
မ်ားကို ျပန္လည္ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ VFV နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေျမယာသိမ္းပိုက္ျခင္းအား 
ကန္႔ကြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏ  ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငင္းဆန္ျခင္းမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားမွာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ မပါဝင္ပါ။ စီရင္ထံုးဆန္းစစ္ျခင္းအား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း မရွိပါ။ ထို႔က့ဲသို႔ ဥပေဒႏွင့္ 
နည္းဥပေဒအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ 
ေျမယာကုိ “ထိပါးျခင္း”သုိ႔ “တားဆီးျခင္း”မ်ား ျပဳလုပ္ေသာ ေျမယာအေရးလုပ္ကုိင္ေနေသာ ေဒသခံပုဂၢဳိလ္မ်ား 
အတြက္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္း (VFV) ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
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အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ၎ဥပေဒမ်ားကိုအသုံးျပဳလွ်င္ ထုိဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ကို အလြဲသံုးစား 
ျပဳျခင္းက့ဲသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ လယ္ယာေျမမ်ားကို အစိုးရဌာနမ်ား၊ NGOs မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား (သုိ႔) အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ မွတ္ပံုတင္၍ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီ 
မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထား၍ ပူးတြဲ 
ဖတ္ရႈ႔႕သင့္ပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ကန္႔သက္ခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း (ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍)၊လယ္ယာေျမဥပေဒ အရ 
လယ္ယာေျမမ်ားကို လြတ္လပ္စြာလႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လယ္သမားမ်ားအဖြဲ႔သည္ ယင္းႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ျပႆနာမ်ားရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္တင္ျပထားၿပီး ဆင္းရဲေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ေရတုိ အက်ိဳးအတြက္ 
မိမိတို႔ပုိင္ေသာလယ္မ်ားကို ေရာင္းခ်လိုစိတ္ရွိၾကသည္။ ေရရွည္တြင္ ထိုလယ္သမားမ်ားသည္ လယ္မရွိ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္မရွိ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ 

ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒက့ဲသို႔ လယ္ယာေျမဥပေဒသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ ကုိင္ 
ေဆာင္ထားသူ၏ လယ္ယာေျမေပၚတြင္တည္ရွိေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၏တန္ဖိုးအပါအဝင္ ‘ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိဘဲ’ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္အက်ိဳးအလို႔ငွာ လယ္ယာေျမကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ခြင့္ရွိသည္။343 ဥပေဒတြင္ ေျမသိမ္းယူျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ စီရင္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထည့္သြင္း 
ထားျခင္းမရွိပါ။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်ေရး မူဝါဒ (NLUP) 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေျမအသံုးခ်ေရး မူဝါဒကို (၂) ႏွစ္ၾကာ ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ အစိုးရသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလတြင္ 
အတည္ျပဳခ့ဲပါသည္။344 မူဝါဒသည္ အဓိကေျမယာဥပေဒခ်ဳပ္ကို မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ လမ္းညႊန္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ မလုပ္ေဆာင္မည္ကိုမူ ရွင္းလင္းျခင္း မရွိပါ။

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတြင္းႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ 
ျပႆနာမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းထားပါသည္။ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း-

 အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ ေကာင္စဖီြ႕ဲစည္းျခင္း 

 ေျမယာအမ်ိဳးစားမ်ားႏွင့္ ေျမယာအရည္အေသြးခဲြျခားသတ္မွတ္ျခင္း

 ေျမသိမ္းယူျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

 ေျမယာဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား အတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ႏွင့္ အယူခံဝင္ျခင္း။ 

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (အပုိင္း ၈ ႏွင့္ ၉) သည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေျမ
ယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ တန္းတူညီမွ်စြာ ရပုိင္ခြင့္္ အခြင့္အေရးကုိ 
တိက်ျပတ္သားစြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းထားပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒသည္ တိုးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္မွာ ျငင္းမရေသာ္လည္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လယ္သမားအဖြဲ႕မ်ား၏ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ေနရပ္ေဒသမ်ားမွစြန္႔ခြာၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေန 
ရသူမ်ား အေရအတြက္ျမင့္မားေနရမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာကိစၥမွာ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ေသာ္ 
343 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ - ပုဒ္မ ၂၆။
344 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ။
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လည္းေကာင္း ယခင္ႏွစ္မ်ားမွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒတြင္ 
မိမိေဒသမ်ားသို႔ ျပန္၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ လုိအပ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း လူအမ်ားသည္ ဤသို႔ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွင္းလင္းမႈ လိုအပ္ေသးသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားေျမ အသံုးခ်မႈ မူဝါဒသည္ တရားမဝင္ 
ဆံုးရႈံးခ့ဲေသာ လူမ်ားအတြက္ကိုသာ ရည္ညႊန္းထားၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ယခင္အစိုးရမွ သိမ္းယူထားခ့ဲ 
ေသာ ေျမယာပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။345 အခ်ိဳ႕ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ အမ်ိဳးသားေျမ 
အသံုးခ်မႈမူဝါဒအရ ေရးဆြဲထားေသာစနစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူဦးေရတစ္ဝက္ခန္႔၏ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ အသိ 
အမွတ္ျပဳခ့ဲသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ က်န္တစ္ဝက္ခန္႔သည္ အတင္းအားဓမၼ သိမ္းယူျခင္းႏွင့္အျခားလူ႕အခြင့္
အေရးဆုိင္ရာ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။346 International Commission of Jurists (ICJ) 
မွ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုတြင္အတင္အဓမၼ သိမ္းယူျခင္းအတြက္  နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ 
ရွင္းလင္းသည့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းသည့္စနစ္ သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒအရ  တာဝန္ယူမႈမရွိဟု ေခ်ပေျပာဆို ထားပါ 
သည္။347

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေျမယာအသုံးခ်မႈ 

အေျခအေနအမ်ားစုအတြက္ ေျမကုိ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကို ပုဂၢလိကေငြေပးေခ်မႈျဖင့္ 
ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ လြဲေျပာင္းေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဤကန္႔သက္ခ်က္မ်ားမွ 
ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ VFV ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ 
သို႔မဟုတ္ လယ္ယာေျမမ်ားကို အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိပါ။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံခ်က္ပါသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ႏွစ္ ၅ဝ အထိ ေျမကို 
ငွားရမ္းအသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၁ဝ ႏွစ္ျဖင့္ (၂) ႀကိမ္ သက္တမ္းတုိးႏုိင္ပါသည္။348

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း 

ေျမယာဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္ႏုိင္ရန္ ယခင္အစိုးရ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ကုိ ထူ 
ေထာင္ခ့ဲပါသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ လယ္ယာေျမ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ (တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီမွ နစ္နာမႈမ်ား 
တုိင္ၾကားႏိုင္ရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခ့ဲသည္) ႏွင့္ေျမယာအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဗဟုိေကာ္မတီ (၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခ့ဲသည္) တုိ႔သည္ ေကာ္မရွင္၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ကုိင္တြယ္ခ့ဲေသာအမႈ ၆၉၉ ခုမွ ေျမႏွင့္ေလွ်ာ္ေၾကးမ်ားျပန္ေပးရန္ သေဘာ 
တူခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ အေရအတြက္မ်ားၿပီး ရႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကုိင္ 
တြယ္ရန္ အစိုးရအတြင္းရွိ စြမ္းေဆာင္ရည္နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ေျမယာမ်ားကို လယ္သမားမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ 
အလြန္ေႏွာင့္ေႏွးခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ လက္ခံရရွိခ့ဲေသာ နစ္နာမႈ တုိင္ၾကား 
ခ်က္အမ်ားစုသည္ ေျမယာႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အစိုးရသည္ ေကာ္မတီအသစ္ဖြဲ႕စည္းမႈကို ေၾကညာခ့ဲၿပီး ဗဟိုစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက 
သိမ္းယူထားေသာ လယ္ေျမႏွင့္အျခာေျမမ်ားကို ကုိင္တြယ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားအၾကား 
ပဋိပကၡမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ပုိင္ရွင္မွန္ကို ျပန္လည္အပ္ႏွင္းႏုိင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။349 ေကာ္မတီအေန 

345 ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ လမ္းဆံုတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ။ Transnational Institute ၊ ၅ရက္၊ ဇူလုိင္လ ၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
346 Frontier Myanmar ၊ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ရွင္းလင္းသည့္အေျခခံ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
347 ICJ မွ ပါလီမန္ႏွင့္အစိုးရအသစ္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အစီအစဥ္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္၊ ေမလ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ ၁၂။
348 VDB ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ေအာက္တြင္ မည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသနည္း။ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၂။
349 BurmaNet News, The Irrawaddy: Government committee to settle all land grab cases in six months, 2 July 2016; Global Witness, Myan-
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ျဖင့္ ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈမရွိေတာ့ေသာ လယ္သမားမ်ားကို ေလွ်ာ္ေၾကးလံုေလာက္စြာေပးေခ်သည့္ မူဝါဒကို အတည္ 
ျပဳခ့ဲၿပီး အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ားမွ သိမ္းပုိက္ထားၿပီး အသံုးမ ျပဳ 
ေတာ့သည့္ေျမမ်ားကုိ ျပန္ေပးသင့္သည္ကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇုလုိင္လတြင္ ေကာ္မတီ 
သည္ ေျမယာကိစၥအားလံုးကို (၆)လ အတြင္းေျဖရွင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲသည္ဟု အစီရင္ခံတင္ျပထားပါသည္။350

လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ

 ေျမယာကိစၥကုိ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ လက္ရွိ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္မူဝါဒမူေဘာင္မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ 
ပါတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

 ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေျမယာခြင့္ျပဳ 
မိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ သူမ်ားအတြက္ အေျခအျမစ္ရွိေသာ အကာအကြယ္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မပါဝင္ 
ျခင္း။351

 အစိုးရမွ ေျမသိမ္းျခင္းအတြက္ ‘အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအလို႔ငွာ’ ဟူသည့္အခ်က္ကို ျခံဳငံုေဖာ္ျပထားျခင္း သို႔မ 
ဟုတ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွိပါ။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ကို ခ်န္လွပ္ထားခ့ဲျခင္းသည္ အလြဲသံုးစားမႈမ်ား ျဖစ္ 
လာေစရန္ ဖြင့္ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရးကို ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲနုိင္ 
သည့္ အေျခအျမစ္ရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ား မရွိပါ။ 

 ဓေလ့ထံုးတမ္းအရပုိင္ဆုိင္ေသာေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရမဟုတ္ပဲ ပုိင္ဆုိင္သူ သို႔မ 
ဟုတ္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားမရွိသည္ကို လံုေလာက္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား 
မေပးပါ။ 

 အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုေျမမ်ားကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းဟု သတ္မွတ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္အားျဖင့္  
ထုိေျမမ်ားမွာ ယင္းက့ဲသို႔မဟုတ္ပါ။ 

 ေျမယာႏွင့္အျခားမေရြ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ကိရိယာတန္ဆာမ်ားႏွင့္
စုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားဆံုးရံႈးမႈ အဆင့္ဆင့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေလွ်ာ္ေၾကးပမာဏ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမရွိပါ။

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေျမအသံုးခ်မႈကို ဆိုးရြားစြာထိခိုက္မႈမ်ား 
ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစပါ 
သည္။ အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

mar’s Efforts to tackle land grabbing crisis must address the role of the military in perpetuating theft and violence, 11 May 2016.
350 Ibid
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ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈ

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ လုံေလာက္သည့္ လူေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္း 
ရရွိပုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ေသာအေတြးအေခၚႏွင့္ ေျပာဆိုထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ထိေရာက္စြာကုသမႈခံယူပုိင္ခြင့္။ 

 ေျမယာမ်ား၏ နယ္နိမိတ္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းစြာမွတ္သားထားျခင္း မရွိပါ။ SWIA ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ 
ေျမယာနယ္နိမိတ္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ေျမပုိင္ရွင္က ပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ ဤေျမကို အသံုးျပဳခြင့္ရွိသည္ကို ေသခ်ာမႈမရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ အထက္တြင္ 
ညႊန္းဆိုခ့ဲသည့္အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေျမယာဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားသည္ 
ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြမႈ မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေန 
ျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈကုိျဖစ္ေပၚေစေသာ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္အသံုးခ်မႈကုိ ရွင္းလင္းမႈရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာ- 
တစ္သီးပုဂၢလမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူသည္ ၎တို႔ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာေျမေပၚ သို႔မဟုတ္ 
စုိက္ပ်ိဳးခ့ဲေသာေနရာတြင္ ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းေၾကာင့္ စြပ္စြဲျခင္းစြဲခ်က္တင္ျခင္း ျပဳလုပ္ခံခ့ဲရပါသည္။ 
ေျမယာ ဝယ္ယူမႈမ်ားတြင္လည္း ရွင္းလင္းမႈမရုိွျခင္းသည္  ျပႆနာျဖစ္ေစပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျမယာ 
ဝယ္ယူမႈကို  ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔က တုိင္းတာခ့ဲၿပီး 
ေဒသခံျပည္သူ သို႔မဟုတ္ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားမပါဝင္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ရြာသားမွ ကုမၸဏီထံသုိ႔ေရာင္းခ် 
ခ့ဲေသာ အမွန္တကယ္ေျမအရြယ္အစားအေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာ 
ခ်က္မ်ားအရ ေျမကြက္တစ္ခု၏ မွတ္တမ္းအေျခအေနအေပၚ အစုိးရဌာနမ်ားအၾကား မေရမရာျဖစ္ေနသည့္ 
သာဓကမ်ားစြာရွိေနသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေတြ႕ရွိခ့ဲရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျမစာရင္းဌာနမွ ရြာတစ္ရြာကုိ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ရန္ အဆံုးအျဖတ္ေပးခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
(ယခု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန) သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ကို ထိုေျမေပၚတြင္ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးအပ္ခ့ဲ ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဥပမာတစ္ခုတြင္ သတၱဳတြင္းေျမဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ 
ေက်ာင္းတစ္ခုပါဝင္ေနၿပီး၊ ထုိေက်ာင္းသည္ျခံစည္း႐ိုးခက္ထားေသာ ဧရိယာအတြင္းတြင္ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ 
ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားျခင္းမ်ဳိး မရွိႏုိင္ေတာ့ပါ။

 လူအမ်ားသည္ တရားဝင္ပုိင္ဆုိင္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ေနထုိင္ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေသာ  
ေျမေနရာအေပၚတြင္ အသံုးျပဳခြင့္ အကန္႔အသက္မ်ားရွိျခင္း။ ထုိက့ဲသို႔ကိစၥမ်ားသည္ လက္လုပ္လက္စား 
ေရႊတူးေဖာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ေၾကညာထားၿပီး ၎ေနရာရွိေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ MoN-
REC ပုိင္ေသာေျမတြင္ (အခ်ိဳ႕သည္ လုိင္စင္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ လုိင္စင္မရွိပါ) ေနထုိင္ေနၾကပါသည္။ သို႔မဟုတ္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမမ်ားသည္ သစ္ေတာေျမအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာထားၿပီး သစ္ေတာဝန္ႀကီး 
ဌာနမွ ကမကထျပဳ၍ စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ အလားတူပင္ တရားဝင္ပုိင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္မရွိေသာသူ 
မ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမရွိပဲ ထိုေျမေပၚမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမည့္ အႏၲရာယ္ 
ကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ ဥပမာ-ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေပးအပ္လုိက္ေသာလုပ္ကြက္သည္ လက္လုပ္လက္စား 
စိုက္ပ်ိဳးေရးေျမျဖစ္သည္။ ထို႔က့ဲသို႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈကို အစုိးရဌာနမ်ားတြင္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း 
မရွိေသာေၾကာင့္ မရွိမျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေရရရွိေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို မရရွိႏုိင္ပါ။  (အပုိင္း ၅.၂၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ ထိခိုက္မႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္ရန္)။ 

 တရားဝင္ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ေျမအသံုးခ်ခြင့္မ်ားရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားစုမွာ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ လတ္မွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားပုိင္ဆုိင္မႈွႏွင့္ေျမအသံုးခ်ခြင့္ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ားမရွိႏုိင္ပါ။ လူအမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ေနထိုင္၊ 
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စိုက္ပ်ိဳး သို႔မဟုတ္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ေျမေနရာတြင္ တရားဝင္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ပုိင္ဆုိင္မႈအတြက္ 
သက္ေသျပႏုိင္သည့္ လက္မွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ စာရြက္စာတမ္းမရွိပါ။ (ဥပမာ - ေျမဝယ္စာခ်ဳပ္ 
သို႔မဟုတ္ ထုိက့ဲသို႔ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)။ ထိုအျခင္းအရာသည္ ခြင့္ျပဳကုိင္ေဆာင္ထားေသာ သူမ်ားအတြက္ 
စိုးရိမ္စရာ ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေျမကြက္တစ္ခုကို အသံုးျပဳရန္ စိတ္ဝင္စားပါက 
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္မွာ ကုမၸဏီ၏တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ 
ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားရယူရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ရင္ဆုိင္ရပါသည္။ ဥပမာ - လူတို႔ 
သည္ ၎တို႔၏ေျမကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေျမပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ရယူေသာအခါ 
တစ္ဧကစီအတြက္ မွတ္ပံုတင္ခကုိ ေပးေဆာင္ရပါသည္။ ထုိတရားဝင္ေပးေဆာင္ရမည့္ေငြသည္ အခ်ိဳ႕ေသာသူ 
မ်ားအတြက္ ေဈးႀကီးၿပီး အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ လက္ေတြ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ 
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိရန္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ရေသာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ 
သည္ အလြန္ျမင့္မားပါသည္။

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းဟု သတ္မွတ္ထားေသာေျမမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကြက္ခ်ေပးသည့္အခါ 
ထုိေျမမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားမွအုပ္စုလုိက္၊ အမ်ားပုိင္ အသံုးျပဳေနေသာေျမျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ား 
မ်ားတြင္ အစိုးရသည္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ 
၎တို႔၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္တိရိစၦာန္ေမြးျမဴးေရးအတြက္ စားက်က္ေျမမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳေနေသာ္လည္း ကုမၸဏီ 
ကို လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးခ့ဲသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အထက္တြင္ ရွင္းျပထားသက့ဲသို႔ VFV ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒ 
မ်ားတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈအတြက္ သို႔မဟုတ္ ေပးထားေသာ ေလွ်ာ္ေၾကးပမာဏကို 
ကန္႔ကြက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္လုိပါက အကာအကြယ္ေပးသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမပါဝင္ပါ။ စီရင္မႈဆန္းစစ္ျခင္း 
အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္လဲမရွိပါ။ VFV သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ရရွိႏုိင္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ထုိေျမမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ စိတ္ဝင္စားေနျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီမွ ရြာလူႀကီးအား ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍  အေၾကာင္းၾကားလာသည္မွာ 
၎ေျမသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္း 
ၾကားခ့ဲၿပီး ယင္းေျမကိုအသံုးျပဳရန္ စိတ္ဝင္စားေနသည့္အခ်ိန္ပင္ရိွေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအား ရြားသားမ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ျခင္း မရွိပါ။ ထုိရြာသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကုမၸဏီမွ ၎ေျမမ်ားကုိ 
လဲႊေျပာင္းရယူရန္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတိမျပဳမိခဲ့ၾကပါ။  

 ေျမဝယ္သည့္အခါ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္မႈသည္ တစ္ဖက္သတ္ျဖစ္ၿပီး သင့္သလို ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ 
အေရာင္းအဝယ္သည္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဥပမာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီသည္ ရြာသား 
မ်ားထံမွ ေျမဝယ္ယူရာတြင္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္မည္သည့္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ေရာင္းခ်မည္ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ 
အတင္းအၾကပ္လုပ္ေဆာင္သည္ကို ေတြ႔ရၿပီး တတိယအဖြဲ႕မွ ေစ်းကြက္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းအေနႏွင့္ 
မည္မွ်ရွိသည္ကို စစ္ေဆးျခင္းမ်ိဳးမရွိပါ။ ေျမေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ရြာသားမ်ားကို ၎တို႔၏ေျမကုိေရာင္းခ်ရန္ ဖိအားမ်ားေပးျခင္း တစ္ခါတစ္ရံ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားရွိသည္။ လုပ္ 
ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီသည္တရားဝင္ေျမဝယ္လိုသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းကိုေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မွဴး၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ေျမပုိင္ရွင္ေတာင္သူ အၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး 
ရာမွတစ္ဆင့္ သတ္မွတ္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရြာသားမ်ား၏အဆိုအရ ၎တို႔၏ေျမေစ်းႏႈန္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဟု ဆိုပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မည္ 
သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းရမည္ကိုေျပာၿပီး ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ EAO မ်ားကို မကန္႔ကြက္ဝ့ံၾကပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ 
ေရာင္းခ်ေသာ ေျမေစ်းႏႈန္းသည္ ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ - လယ္ယာေျမ အမွန္တစ္ဧက ေစ်း 
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ႏႈန္းႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ုိင္းေစ်းႏႈန္းတို႔သည္ အတူတူပင္ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ 
ရြာလူႀကီးသည္ ကုမၸဏီမွ ေငြေၾကးလက္ခံရရွိၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ခုရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေစ်းႏႈန္း စုစု 
ေပါင္း၏ ၂ဝ% ရရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။  ယခင္ cash-based စီးပြားေရးမရွိသည့္  ေနရာတြင္ေဒသခံမ်ားအား 
ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ေသာေၾကာင့္ ၎ေဒသတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ (အပုိင္း ၅.၂၊ ေဒသခံမ်ား 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ကိုၾကည့္ပါ)။

 ေျမယာဝယ္ယူမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အားနည္းျခင္း။  အမ်ားအား 
ျဖင့္ ေျမဝယ္ယူျခင္းတြင္ လယ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ေငြေပးေခ်မႈသဘာဝကို 
ႀကိဳတင္၍ ျပည့္ျပည့္စံုစံုအသိမေပးထားသည့္အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ေျမဝယ္ယူသည့္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားလည္း မရရွိပါ။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီသည္ လယ္သမားမွ ကုမၸဏီထံသို႔ေရာင္းခ်ထားေသာေျမအား 
၎ကုမၸဏီမွ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္အားလံုးကို ဝယ္ယူသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို 
လယ္သမားမ်ား နားလည္မႈမရွိခ့ဲပါ။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေျမဝယ္ယူသည့္စာရြက္စာတမ္း ေပးျခင္းလည္းမရွိပါ။ 
ကြင္းဆင္ေလ့လာေသာအဖြဲ႔သည္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္ကုိ လယ္သမားမ်ားထံမွ ဝယ္ယူသည့္စာခ်ဳပ္ 
ကုိ္ အဘယ္ေၾကာင့္မေပးခ့ဲသည္ကို ေမးျမန္းခ့ဲရာ ကိုယ္စားလွယ္က ၎တို႔သည္ အလြန္အလုပ္႐ႈပ္ေနေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ အလားတူပင္ အျခားတစ္ေနရာတြင္ ကုမၸဏီမွ ၎တို႔အေန 
ျဖင့္ ရြာသားမ်ားထံသို႔ ေျမဝယ္ယူသည့္စာရြက္စာတမ္းေပးရန္ေမ့ေနသည္ဟု ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္သူ 
မ်ားအား ျပန္လည္ေျဖၾကားထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ အိမ္ရာပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ လံုေလာက္သည့္ လူေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္း ရရွိပုိင္ 
ခြင့္၊ ထိေရာက္စြာကုသမႈခံယူပုိင္ခြင့္။ 

 အတင္းအားဓမၼ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ား352 ေဒသခံ အခြင့္အေရးပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအားၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼ 
ေနရာေျပာင္းေရြ႕ျခင္း။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအတြင္း အတင္းအားဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္း သာဓကမ်ားစြာ ေတြ႕ရွိ 
ခ့ဲပါသည္။ ျဖစ္ရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္  
ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 
ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ယခင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ကို ရြာသားမ်ားအား အသိေပးၿပီး အခ်ိန္လြန္သည့္အခါ ဖိအားေပး 
ေရႊ႕ခုိင္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ရြာသားမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ျငင္းဆန္ေသာအခါ ရဲႏွင့္မီးသက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ 
၎တို႔၏ အိမ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကၿပီး ရြာသားအခ်ိဳ႕ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေနာက္ အဖမ္းခံရြာသားမ်ားကို 
ေဒသ၏ရဲစခန္းမ်ားတြင္ တစ္လခန္႔ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ 
မ်ားသည္ မိုးရာသီအတြင္း အိမ္ေျခ ၁၅ဝ ခန္႔ကို ဖ်က္ဆီး၍ အတင္းအားဓမၼ ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဖယ္ 
ရွားခံ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစပါသည္။ ႏွင္ထုတ္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသား
မ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ၎တုိ႔ႏွင့္တစ္ပါတည္း မယူေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲၾကပါ။ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနႏွင့္ ယာယီအားျဖင့္ တည္းခိုေနထိုင္ခ့ဲၾကရပါသည္။ 

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္  ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းသည္  
အကန္႔အသတ္သာရွိခ့ဲသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာအတြက္ ယခင္ရွိႏွင္းၿပီးေသာ ေဒသခံရြာသား 

352 စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ယွဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးအတြက္ UN ေကာ္မတီ၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ေယဘူယ် ေဝဖန္ခ်က္ နံပါတ္ (၇) - လံုေလာက္သည့္ 
လူေနထုိင္မႈ အဆင့္အတန္းရရွိပုိင္ခြင့္။ အတင္းအားဓမၼ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ား။
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မ်ားအပါအဝင္ ေျပာင္းေရႊခံရမည့္ သက္ေရာက္ခံရသူမ်ားမွာေယဘုယ်အားျဖင့္  သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိခဲ့ၾကပါ။ သာဓကတစ္ခုအေနႏွင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား ေျပာင္း 
ေရႊ႕ရန္ စီစဥ္သည့္အခါ ရြာသူႀကီးအား ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား၍ ရြာသားမ်ားအားေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ 
တစ္လေပးပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ (၂) ရက္အခ်ိန္ေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာေနရာသည္ သင့္ေလွ်ာ္မႈ မရွိပါ။ လူမ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာ 
ခ်ထားေပးရာတြင္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ေနရာသည္ မသင့္ေလွ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္ကို သာဓကမ်ားအေန 
ျဖင့္ မ်ားစြာရွိပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ထုိေနရာမ်ားသည္ အသစ္ေျပာင္းေရြ႕လာမည့္လူမ်ားေနထုိင္ရန္ လိုအပ္ 
သည့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေဆာက္အအံုမ်ားမရွိပါ။ သာဓကတစ္ခုတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရမည့္ 
ေဒသခံမ်ားသြားေရာက္ ေနထုိင္ရမည့္ အိမ္မ်ားႏွင့္ (၃) မုိင္ခန္႔ေဝးေသာေနရာတြင္ ေရတြင္းတစ္ခုသာရွိၿပီး  
လမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ရပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မလုပ္ 
ေဆာင္မီ ကုမၸဏီသည္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ လမ္း၊ ေရႏွင့္မီးတို႔ ပ့ံပိုးေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားခ့ဲပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ဤက့ဲသို႔ မလုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါ။ ထို႔အျပင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ေသာသူမ်ားသည္ မသင့္ေလွ်ာ္ေသာ 
ေျမမ်ားကို ရရွိခ့ဲသည္ကို ေဖာ္ျပသည့္ သာဓကမ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ လူမ်ားသြားေရာက္ 
ေနထုိင္ေသာေနရာသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္နိမ့္ေသာေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈမ်ားရင္ဆုိင္ရႏုိင္ၿပီး ယခင္ 
စိုက္ပ်ိဳးခ့ဲေသာသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္မသင့္ေတာ္သည့္ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။  အျခားေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ လူဦးေရစုၿပံဳက်ေရာက္လာျခင္းဆုိင္ရာ  သယ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံရမည့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိခဲ့ၾကပါ။ ေနာက္ထပ္လုပ္ကြက္ 
တစ္ခုတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေသာေနရာသည္ အျခားရြာမွသိမ္းယူထား ေသာလယ္ေျမေနရာမ်ား 
ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ ေပးေသာေလွ်ာ္ေၾကးသည္ သင့္သလို ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အမွန္ 
ကုန္က်သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္မကုိက္ညီပါ၊ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ ပမာဏ 
သတ္မွတ္ျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္သလို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈမရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ေလွ်ာ္ေၾကးကို ေျမမ်ားအတြက္ေပးေသာ္လည္း သီးႏွံမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္မ်ားအတြက္ ေပးေခ်ျခင္းမရွိသည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။ အျခားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈအတြက္ ပုိက္ဆံေပးေသာ္လည္း အိမ္ႏွင့္ေျမမ်ား 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရးမ်ား မပါဝင္ပါ။ အိမ္ေျခ (၅ဝ) ထိခိုက္သြားေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေပးသည့္ ေနရာအတြက္ အိမ္အသစ္မ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေငြသည္ 
ေနရာသစ္တြင္ေဆာက္လုပ္မည့္ အိမ္မ်ားအတြက္ လုံေလာက္မႈ မရွိပါ။ အမွန္စင္စစ္ ကုန္က်စရိတ္မွာ သံုးဆ 
ျမင့္မားခဲ့ပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးရခဲ့ 
သည္ သို႔ေသာ္ ေျပာင္းေရြႊခံရမည့္ ေျမယာအတြက္ မရရွိခဲ့ၾကပါ။

 တရားဝင္သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရေသာ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ား၊ 
လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းသည္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။ အေၾကာင္း 
မွာ ၎တုိ႔ေနထုိင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေသာေနရာတြင္ တရားဝင္ပုိင္ဆုိင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္မ်ားမရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္း 
ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားစြာကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ေသာသူမ်ား၏ 
ေနရာတြင္ တရားဝင္လိုင္စင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားရရွိထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

192  5-3/ ajr,m



ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လံုေလာက္သည့္ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္း ရရွိပုိင္ခြင့္၊ ေရရရွိပုိင္ခြင့္၊ 
အစားအေသာက္ရရွိပုိင္ခြင့္။ 

 စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေရအရင္းအျမစ္။ သီးႏွံႏွင့္ေျမမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ သြားေရာက္ 
ေလ့လာခဲ့ေသာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားပ်က္စီးျခင္း 
သာဓကမ်ားစြာရိွပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ထံုးေက်ာက္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တစ္မုိင္ခန္႔အကြာတြင္ 
သီးႏွံမ်ားအေပၚ၌ ဖုန္မ်ားထူထပ္စြာက်ေရာက္ၿပီး စပါးခင္းမ်ားတြင္ စပါးထြက္ႏႈန္းက်သြားေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ 
ေျမၾသဇာကို ပိုမိုအသံုးျပဳရသည္ဟု ေဒသခံလယ္သမားမ်ား၏အဆုိအရ သိရပါသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ စိုက္ခင္းမ်ားမွ အထြက္ႏႈန္းနည္းေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းသြားပါသည္။ ၎တုိ႔၏ သီးႏွံမ်ားမွဖုန္ 
မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ေရမ်ား အသံုးျပဳရသည္ဟုလည္း ဆုိပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးရန္ မ်ိဳးေစ့မ်ား 
ဝယ္ယူရန္ မတက္ႏုိင္ၾကပါ။ အလားတူပင္ သြားေရာက္ခ့ဲေသာ ေရႊတြင္း (၂) ခုတြင္ ကုမၸဏီမွစြန္႔ထုတ္ေသာ 
ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမႏွင့္သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးကုန္ပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ ေသာက္သံုးေရ၊ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရ အရင္းအျမစ္မ်ား ပ်က္စီးသြားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ သတၱဳတြင္း၏ ေရဆိုးကန္ၿပိဳက်မႈအား 
ေကာင္းမြန္စြာ သန္႔စင္ရွင္းလင္းေပးျခင္းမ်ား မလုပ္ခ့ဲၾကဟု တင္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚသက္ေရာက္ေသာ ဆက္စပ္ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာ 
ေၾကးေပးျခင္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ထားပါ။ (အပိုင္း ၅.၇ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုၾကည့္ပါ)။  
လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ သတၱဳတြင္း ေျမစာပံုၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ စပါးစုိက္ခင္းေျမမ်ားကို ကုမၸဏီမွ 
စနစ္တက် ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမ်ိဳး မရွိပါ။ ကုမၸဏီသို႔ နစ္နာမႈမ်ားတင္ျပေသာ 
လယ္သမားမ်ားသည္ ေလွ်ာ္ေၾကးရရွိခ့ဲၿပီး နစ္နာမႈကို မတင္ျပေသာသူ မ်ားသည္ ေလွ်ာ္ေၾကးမရရွိခ့ဲပါ။ 
လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီ၏ ေရဆိုးကန္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ သည့္ေျမကို ကုမၸဏီဖက္မွ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွင္းလင္းသန္႔စင္ခဲ့မႈမျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ထိုေျမအား လယ္သမားအခ်ိဳ႕မွ  ကုမၸဏီသို႔ေရာင္းခ်လို 
သည့္ ဆႏၵရွိၾကသည္။

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္စုေပါင္းစာက်က္ေျမႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ဆံုး 
႐ံႈးျခင္း။ အစိုးရႏွင့္ကုမၸဏီမွ ႀကိဳတင္ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ေလ့လာျခင္းမရွိဘဲ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းသတ္မွတ္ 
ျခင္းသည္  ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမအသံုးခ်မႈ သဘာဝကိုနားလည္ျခင္းမရွိဘဲ  ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္  ေျမ 
ပိုင္ဆုိင္မႈအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ ထိခုိက္မႈမ်ားရွိသည့္အျပင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚတြင္
လည္း သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ စုေပါင္းစာက်က္ေျမကို ဆက္လက္အသံုးမျပဳႏုိင္ေသာ 
ေၾကာင့္ တိရစာၦန္မ်ားကို ေဝးလံသည့္စာက်က္ေျမမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ရသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္ 
တစခ္တုြင ္ေျမကိ ုVFV အျဖစ ္သတမ္တွ၍္ စုေပါင္းစုကိပ္်ိဳးသည့္ေျမအျဖစ ္အသံုးျပဳေန ေသာေနရာျဖစ္ေသာလ္ည္း 
ကုမၸဏီကို ေျမအသံုးခ်ခြင့္ ေပးခ့ဲပါသည္။

 စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ေျမမ်ားနည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားသည္ ေန႔စားအလုပ္သမားျဖစ္လာၿပီး အျခား 
ေဒသမ်ားသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
မ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား နည္းပါးလာမႈေၾကာင့္ အျခားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို ရွာေဖြလာၾက 
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္သားအျဖစ္လည္းေကာင္း စုိက္ခင္းမ်ားတြင္ ေန႔စားအလုပ္ 
သမားမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း စတင္လုပ္ကုိင္ၾကရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ေျမကို ကုမၸဏီသုိ႔ေရာင္းခ်၍ အျခားစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ လုပ္ခစားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္သည္ကို ေတြ႕ရပါ 
သည္။ ေျမေစ်းမ်ားျမင့္ တက္လာေသာေၾကာင့္လည္း ၎တို႔သည္ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ထပ္မံဝယ္ယူရန္ မတက္ 
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ႏုိင္ၾကပါ။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာဆံုး႐ံႈးေသာ ေတာင္သူမွ ေန႔စားလုပ္သား 
ျဖစ္လာသည့္ အလားတူ ေျပာင္းလဲလာပံုကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔သည္ 
ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားမျဖစ္ခ်င္ဘဲ မိမိေျမေပၚ တြင္ စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္မႈကို ပိုမိုလိုခ်င္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ 
ထုိသူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရရွည္ေငြေၾကး ရရွိ ႏိုင္မႈႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ထားခ့ဲလုိ
သည့္စိတ္ဆႏၵမ်ားရွိသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္။ ေနာက္ထပ္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္ 
သူအျဖစ္မွ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခ့ဲရသည္။ အေၾကာင္းမွာ အလြန္ညံ့ဖ်င္းေသာ  ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 ေဒသခံမ်ားမပိုင္ဆိုင္သည့္ လက္လုပ္လက္စားဧရိယာရွိေျမတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား  လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေဒသခံမ်ားသည္ အစိုးရမွ တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမ 
အထူးသျဖင့္ လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူတူးေဖာ္သည့္ဧရိယာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း
သည့္ ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ မွီခိုေနရသည့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္ 
သက္ၿပီး တရားဝင္စာရြက္ စာတမ္းမရွိျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္  အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္  ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းမ်ိဳး ရွိပါသည္။
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(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္(၁၅)။ ေျမယာႏွင့္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊  လမ္းညြန္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား။ 

ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား

 ICMM Sustainable Development Framework
 FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure
 IFC Performance Standards and Guidance Notes:

 PS 1 – Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts
 PS 5 – Land Acquisition and Involuntary Resettlement

 UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 UN International Bill of Human Rights and Core Human Rights Instruments
 OHCHR Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

 ADB, Handbook on Resettlement, A Guide to Good Practice
 CommDev, Land Access and Resettlement
 FAO, Guidelines on Compulsory Acquisition of Land and Compensation
 ICMM, Land Acquisition and Resettlement: Lessons Learned
 IFC, Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan
 Gerry Reddy, Eddie Smyth and Michael Steyn, Land Access and Resettlement: A Guide to Best 

Practice 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

 CommDev, Extractive Industries and Conflict Toolkit and Guidance for Preventing and Manag-
ing Land and Natural Resources Conflict

 CommDev, Women and Sustainable Land Management

ႏုိင္ငံတကာရွိ ကနဦး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

 Alliance for Responsible Mining ။ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
သည္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားကို 
နည္းပညာဆုိင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားေပးျခင္း၊ တရားမွ်တစြာ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 
ကို တရာဝင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ သယံဇာတတူးေဖာ္ 
ေရးႏွင့္ရရွိေရးမ်ားအတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းစနစ္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ သြင္းအားစုကြင္း ဆက္မ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ဆႏၵအေလွ်ာက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ မူေဘာင္မ်ားကုိ အၾကံေပးသည့္ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ေရျမင့္တင္ေရးႏွင့္သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္လုပ္ကုိင္ေနေသာ သင္တန္းေပးသူ 
မ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
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https://www.icmm.com/publications/pdfs/429.pdf
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3be1a68049a78dc8b7e4f7a8c6a8312a/PS1_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3d82c70049a79073b82cfaa8c6a8312a/PS5_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf
http://www.adb.org/documents/handbook-resettlement-guide-good-practice
https://www.commdev.org/topics/land-and-resettlement/
http://www.fao.org/docrep/011/i0506e/i0506e00.htm
http://hub.icmm.com/document/9714
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/22ad720048855b25880cda6a6515bb18/ResettlementHandbook.PDF%3FMOD%3DAJPERES
https://www.greenleaf-publishing.com/land-access-and-resettlement
https://www.greenleaf-publishing.com/land-access-and-resettlement
https://www.commdev.org/extractive-industries-and-conflict-toolkit-and-guidance-for-preventing-and-managing-land-and-natural-resources-conflict/
https://www.commdev.org/extractive-industries-and-conflict-toolkit-and-guidance-for-preventing-and-managing-land-and-natural-resources-conflict/
https://www.commdev.org/women-and-sustainable-land-management/
http://www.responsiblemines.org/en/section-fairmined-certification/supply-chain-actors




ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ား
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အပုိင္း ၅.၄

အလုပ္သမား 

ဤအပုိင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
• အလုပ္သမားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမူေဘာင္
• ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆင့္တက္သန္႔စင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္း 

မာေရးထိခုိက္မႈမ်ား။

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
• က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
• စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အလုပ္အကုိင္ရရွိႏုိင္မႈအေျခအေန
• အလုပ္ခ်ိန္နာရီ၊ လုပ္ခႏွင့္ခြင့္
• လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖဲြ႕စည္းခြင့္၊ စုေပါင္းေတာင္းဆိုႏုိင္မႈႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ နစ္နာမႈမ်ား 

တုိင္ၾကားျခင္း။
• အလုပ္သမားတန္းလ်ားႏွင့္ေရြ႕လ်ားသြားလာႏုိင္မႈဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ား
• အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားႏွင့္ကေလးအလုပ္သမားမ်ား
• ခြဲျခားမႈႏွင့္ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း
• အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ႏွစ္ ၅ဝ အတြင္း လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးအသင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိခ့ဲပါ။ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရး ဥပေဒ 
မ်ားသည္ ေဟာင္း၍ အတားအစီးရွိေနေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအာဏာပုိင္မ်ားမွ အတင္းအား
ဓမၼခုိင္းေစျခင္းျဖစ္ေပၚခ့ဲျပီး ကေလးလုပ္သားျပႆနာမ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာအလုပ္ 
သမားဥပေဒမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ဆင္ျခင္ေတြ႔ဆလ်ွက္ရွိပါသည္။ ထုိဥပေဒအေတာ္မ်ားမ်ား 
သည္ မၾကာမီက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေရးသားျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျပီးျဖစ္ပါသည္။ (ေအာက္ 
တြင္ ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၾကည့္ရန္)။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားအၾကား လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္အကာ 
အကြယ္မ်ားရွိသည္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပေဒသစ္ ျပန္လည္အသက္ 
ဝင္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာျဖစ္ၿပီး ေၾကာင္းက်ဳိးညီညြတ္မႈ 
အားနည္းေနပါေသးသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အကာအကြယ္ေပးမႈကို အျပည့္အဝ 
လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

တရားမဝင္ အလုပ္သမား 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ အဓိကအားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းတက်လုပ္ေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးမဟုတ္ပါ။ အလုပ္သမား၊ 
အလုပ္အကုိင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန (ယခု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီး 
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ဌာန) သည္ ၂ဝ၁၄ - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အ
လုပ္သမားစြမ္းအားစစ္တမ္းကို ေကာက္ယူခ့ဲရာ အလုပ္ခန္႔ျခင္းခံရေသာ အလုပ္သမားဦးေရ၏ ၇၅.၆% တုိ႔သည္ 
အစီအစဥ္မက်ေသာ/ တရားမဝင္က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။353 ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကမၻာ့ဘဏ္မွ 
ထုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အလုပ္သမားစြမ္းအား၏၇၃% သည္ စည္းမ်ဥ္းတက်မဟုတ္ေသာ(in-
formal) အလုပ္မ်ားဟု ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။354 OECD မွ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးအားလံုး၏ ၈၃% သည္ 
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စည္းမ်ဥ္းတက်မဟုတ္ဟု ခန္႔မွန္းခ့ဲပါသည္။355

တရားမဝင္က႑တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္သမားဥပေဒအကာအကြယ္ေပးျခင္း 
အက်ိဳးကို ခံစားခြင့္မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မၾကာခဏ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊  ပထုတ္ျခင္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရ
မႈမ်ားျဖစ္ေပၚသည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ အလြန္အမင္း ရွည္ၾကာေသာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန 
မေကာင္းျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးမႈအေျခအေနမ်ားကို အလုပ္သမားအမ်ားစု ရင္ဆုိင္ၾကရပါသည္။ MCRB ကြင္း 
ဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ  တရားဝင္ႏွင့္တရားမဝင္ သတၱဳတြင္းက႑ရွိ လုပ္သမားအမ်ားစုသည္ က်ပန္း 
သို႔မဟုတ္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိခ့ဲၾကရသည္။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ပင္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ား၏    
လုပ္သားအင္အားသည္အမ်ားစုျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ Subcontract ျဖစ္လုပ္ကိုင္သည့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ က်ပန္း/ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းရွိ 
အလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္ 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သူႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား လုပ္ခ၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ႏွင့္အျခားကိစၥရပ္မ်ားကို ႏႈတ္ 
ျဖင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားသာရွိသည္။

အတင္းအဓမၼ အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕(ILO) ၏ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ နံပါတ္ ၂၉ ကို 
၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအာဏာပုိင္မ်ားမွ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စနစ္တက်အသံုးခ်ခ့ဲေသာေၾကာင့္ အဓိက စိုးရိမ္းဖြယ္အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ILO အပါအဝင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဴ႕သူမ်ားသည္ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ကို 
ႀကိဳဆို ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ဆက္လက္က်င့္သံုးလွ်က္ရွိဆဲပင္ ျဖစ္သည္။356   
မတ္လ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရႏွင့္ILO  အၾကား အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစျခင္း ပေပ်ာက္ေရး နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာအသစ္ကုိ 
ေရးထိုးခ့ဲပါသည္။ ၎တြင္ နစ္နာမႈမ်ားတုိင္ၾကားသည့္စနစ္ ထည့္သြင္းထားၿပီး အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္းခံရသူမ်ား
မွ ILO ဆက္ဆံေရးအရာရွိ၏အကူအညီျဖင့္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ ကုစားမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ဳိးကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ 357

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အဓမၼခိုင္ေစမႈသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ဟု ILO က အသိအမွတ္ျပဳ 
မွတ္သားထားပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ပုဂၢလိကက႑တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈမ်ားကို တင္ျပထားႏုိင္ 
ၿပီးျဖစ္သည္။358 သတၱဳတြင္းက႑အပါအဝင္ အလုပ္သမ်ားမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာကိစၥရပ္မ်ားသည္ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ လူတစ္ေယာက္အား အျပစ္ဒဏ္ေပးမည္ဟူသည့္ 

353 အလုပ္သမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕အစည္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမားစြမ္းအား၊ ကေလးအလုပ္သမားႏွင့္ 
ေက်ာင္းမွအလုပ္သို႔ အေျပာင္းအလဲစစ္တမ္း။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ - ၁၇။

354 ကမၻာ့ဘဏ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ - ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို အဆံုးသက္ျခင္းႏွင့္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈကို ခြဲေဝမႈ အစျပဳေစျခင္း။ ၂ဝ၁၁ - 
စာမ်က္ႏွာ ၁၅။

355 OECD, Multi-dimensional Review of Myanmar, 2013, p. 104
356 ILO Committee on the Application of Standards, Extract from Record of Proceedings, 18 June 2012, p7-10
357 ILO အတင္းအားဓမၼခုိင္းေစျခင္း နစ္နာမႈတုိင္ၾကားျခင္းစနစ္။ 
358 ILO ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အတင္းအားဓၼမခုိင္းေစျခင္းအတြက္  သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ 

တိုးတက္မႈအေနအထား အစီရင္ခံစာ၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္။ အပုိဒ္ - ၇။ 
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ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ၎တို႔၏ အလုပ္ရွင္မ်ားထံမွ လြတ္လပ္စြာ ထြက္ခြာမႈကို 
တားျမစ္ျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ 

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ မူေဘာင္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ILO ၏ အေျခခံသေဘာတူညီခ်က္ (၈) ခုရွိသည့္အနက္  သံုးခုတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထား ထားပါ 
သည္။ ၎တို႔မွာ - အဓမၼခုိင္းေစျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (မတ္လ ၁၉၅၅ တြင္ တည္ျပဳလက္မွတ္ေရး 
ထုိးထားသည္)၊  လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္စည္းရံုးခြင့္ကုိ ကာကြယ္ေပးသည့္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ 
(မတ္လ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္)၊ ႏွင့္ အဆိုးဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလးလုပ္သားအသံုးခ်ျခင္း 
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္)။359

လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႕ ဖဲြ႕စည္းခြင့္ႏွင့္စုေပါင္းေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္

ကုန္သြယ္ေရးအသင္းအဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း တားျမစ္ထားခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ 
ပါဝင္ခြင့္ကို အတည္ျပဳထားပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားအဖဲြ႕အစည္း ဥပေဒတြင္ လြတ္္လပ္စြာ သင္းဖြဲ႔ခြင့္ကို 
ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒသည္ ျငင္းဆိုမႈကို ေျဖရွင္း 
ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္စနစ္ကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍  လုပ္ငန္းအဆင့္ 
ကုန္သြယ္ေရးအသင္းအဖြဲ႕ ရာေပါင္းမ်ားစြာကိုဖြဲ႕စည္းကာ မွတ္ပံုတင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။360 ျမန္မာႏုိင္ငံ သတၱဳလုပ္သား 
မ်ား ဗဟိုအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႕စည္းခ့ဲရာ အဖြဲ႕ဝင္ ၄ဝဝဝ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎သည္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုန္ 
သြယ္မႈဗဟိုအဖြဲ႕ (၅) ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။361 

၁၉၅၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႕ခြင့္ႏွင့္စည္းရံုးဖြဲ႕စည္းမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး 
ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ILO ၏ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (နံပါတ္ ၈၇) တြင္ စာခ်ဳပ္ပါအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း  လြတ္လပ္ 
စြာသင္းဖြဲ႕ခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း 
ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ လက္ရွိဥပေဒသည္ ကုမၸဏီအဆင့္၌ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားဖဲြ႕စည္း 
ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားျမင့္တင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး362 ထိုအဆင့္ကုိေက်ာ္လြန္ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္တုိင္ 
တည္ေထာင္ရန္ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားအတြက္  ခက္ခဲမႈမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢအဖဲြ႕ဝင္မ်ား 
ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးမႈနည္းျခင္းသည္ စုိးရိမ္ပူပန္စရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။363 ILO သည္ 
လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖဲြ႕စည္းခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္ေစရန္ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕မ်ားမွ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကည္မႈရွိစြာ စုေပါင္းညႇိႏိႈင္းႏုိင္ရန္အတြက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမား 
အဖြဲ႕မ်ား၏ ခံုသမာဓိဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အားေပးသက္ေရာက္မႈရွိေစျခင္းတို႔အပါအဝင္ ဥပေဒသစ္တြင္ ထည့္သြင္း 
ျပင္ဆင္ႏုိင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးအပ္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။364

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒတြင္ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမား အေယာက္ ၃ဝ ထက္ပိုမို 
359 ILO ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမ်ား၊
360 ITUC ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားကုန္သြယ္ေရးစင္တာကို တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ခ့ဲသည္။ ၂၈ ရက္ ဇူလႈိင္လ ၂ဝ၁၅။
361 စက္မႈဇုန္ ယူနီယံ၊ ျမန္မာႏုိင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ယူနီယံသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။
362 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား ညီလာခံ၊ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ (CEACR) ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳထားသည္။ ၁ဝ၄ ၾကိမ္ ေျမာက္ အစည္းအေဝး - 

၂ဝ၁၅။
363 ITUC ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၊ လူ႕အခြင့္အေရးအေပၚ မည္သည့္ ထိခိုက္မႈမ်ိဳး ရွိလာႏုိင္သနည္း။ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ 

၁၅။
364 ITUC ဗမာႏုိင္ငံ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) တြင္ လြတ္လပ္စြာသင္းဖြဲ႕ႏုိင္မႈအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ ILO ေကာ္မရွင္ ၊ ၂ဝ၁၁။

200  5-4/ tvkyform;



ခန္႔အပ္ပါက အလုပ္ခြင္ညွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ (WCC) ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎အဖြဲ႕တြင္ အ လုပ္သ
မားႏွင့္အလုပ္ရွင္ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ရမည္။ ထိုေကာ္မတီသည္  အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား၊ ၎ 
တို႔၏ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈအေျခအေန၊ အလုပ္ခြင္ 
ေဘးႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ သာေရးနာေရးႏွင့္ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ား စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ အကူအညီေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။365 စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ သတိမျပဳမိပါ။ 

တရားဝင္အလုပ္သမားစာခ်ဳပ္မ်ား၊ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ခြင့္ရက္မ်ားကို  ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ 
(၁၆) တြင္ အ ေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ILO ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ လမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒအတြက္ 
ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား  ရွင္းလင္းမႈ မရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလြန္အသံုးဝင္ေသာ အကိုးအကားရည္ညႊန္းခ်က္ 
တစ္ျဖစ္ပါသည္။၎အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။366

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၆၊ အလုပ္သမားမ်ားစာခ်ဳပ္မ်ား၊ လုပ္ခလစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ခြင့္ရက္မ်ားအတြက္ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

အေၾကာင္းအရာ ဥပေဒ အရင္းအျမစ္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာ

စာခ်ဳပ္မ်ား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အလုပ္ 
အကုိင္ႏွင့္ကြ်မ္းက်င္ဖံြ႕ 
ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ

 အလုပ္စတင္ခန္႔အပ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ရက္ ၃ဝ အတြင္းအလုပ္သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ 

ခြင့္ရက္မ်ား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ 
အနည္းဆံုး 
အခေၾကးေငြ ဥပေဒ
၁၉၅၁ အလုပ္ရံုအက္ 
ဥပေဒ။ 

 အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ အားလပ္ရက္ စုစုေပါင္းမွာ ၁၄ ရက္ျဖစ္သည္။ 

 လုပ္သက္ခြင့္မွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁ဝ ရက္ ျဖစ္သည္။ 

 ေရွာင္တခြင္ ခြင့္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆ ရက္ျဖစ္သည္။ 

အလုပ္ခ်ိန္ ၁၉၅၁ အလုပ္႐ံု 
အက္ဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ 
ဆင္ခဲ့သည္။ 

 တစ္ရက္လွ်င္ (၈) နာရီႏွင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၄၄ နာရီ (တစ္ပတ္လွ်င္ အမ်ား 
ဆံုး ၆ ရက္) 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္  
အဆိုျပဳ သတၱဳတြင္း
နည္းဥပေဒ

 တစ္ပတ္လွ်င္ အမ်ားဆံုး (၅) ရက္ သို႔မဟုတ္ တစ္ရက္လွ်င္ (၈) နာရီ (တစ္ 
ပတ္လွ်င္ နာရီ ၄ဝ) ႏွင့္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ အေနျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၄၈ နာရီ 
(ပုဒ္မ ၁၇၄ (က)ႏွင့္ (ခ))။ 

 ၅ နာရီ ဆက္တုိင္အလုပ္ လုပ္ၿပီးလွ်င္ တစ္နာရီ အနားေပးသင့္ၿပီး ထို 
တစ္နာရီ ကို အလုပ္လုပ္သည့္ နာရီဟု ယူဆရမည္။ (ပုဒ္မ ၁၇၄ - ဂ)

 ထို႔အျပင္ မည္သည့္အမ်ိဳးသမီးမွ မည္ သည့္သတၱဳတြင္း ေျမေအာက္လိႈဏ္ဂူ 
တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွအပ အလုပ္လုပ္ကုိင္ ေစ 
ျခင္းမျပဳေရ။ (နည္းဥပေဒ - ၁၆၈)။ 

365 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒ (အခန္း -၂ - ၃)
366 ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒ အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ILO စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္။
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အခ်ိန္ပို
လုပ္ကိုင္ျခင္း

၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္ရံု 
အက္ဥပေဒ၊၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္အဆိုျပဳ 352 

သတၱဳတြင္းနည္း 
ဥပေဒ။ 

 စက္႐ံုအလုပ္သမားမ်ား - ဆက္တုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္တြင္ လုပ္ 
ကုိင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၂ဝ ထက္ပို၍ အလုပ္ 
မလုပ္ရ၊ ဆက္တုိက္လုပ္ရေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၂ 
ထက္ပို၍ အလုပ္မလုပ္ရ။ 

 တစ္ပတ္လွ်င္ အခ်ိန္ပို (၈) နာရီထက္ ပို မလုပ္ရ။ (သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒ 
- ၁၇၄ ဃ) 

 အခ်ိန္ပိုလုပ္ကုိင္မႈအတြက္ သာမန္လစာထက္ ႏွစ္ဆ ပိုေပးရမည္။ (သတၱဳ 
တြင္း နည္းဥပေဒ - ၁၇၂ - က) 

အနည္းဆံုး
လုပ္ခလစာ

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ 
အနည္းဆံုး 
အခေၾကးေငြ ဥပေဒ။ 

 လက္ရွိအနည္းဆံုးလစာသည္ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ ၂ဝ၁၅ 
မွစတင္ အတည္ျပဳခ့ဲၿပီး တစ္ေန႕လွ်င္ (၈) နာရီ အလုပ္လုပ္ရၿပီး ၃၆ဝဝ 
က်ပ္ သို႔မဟုတ္ တစ္နာရီလွ်င္ ၄၅ဝ က်ပ္ျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုး လစာ 
သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ကို၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၄၈ဝဝ က်ပ္ဟု (ပုဒ္မ  ၁ 
- (င) ) သတ္မွတ္ထားသည္။ 

 ဥပေဒတြင္ အခ်ိန္ပုိင္း၊ နာရီပုိင္းႏွင့္ အလုပ္ တစ္ခုခ်င္း လုပ္ကုိင္ေသာသူမ်ား 
ကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။353 အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ခြဲျခား 
ျခင္းမရွိဘဲ အနည္းဆံုးလုပ္ခ လစာကို ရရွိသင့္ပါသည္။ (ပုဒ္မ ၁၄ (ဇ) ) 

 အလုပ္သမားသစ္မ်ားသည္ အလုပ္ခြင္သင္ တန္း/သင္တန္းမ်ားကို 
အနည္းဆံုး (၃) ေလေပးၿပီးပါက စမ္းသပ္ကာလ (၂) လႏွင့္ (၃) လ 
အၾကား ကာလအတြင္း အနည္းဆံုးလုပ္ခ လစာ၏ ၅ဝ% ရပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 
ထုိကာလၿပီးပါက အနည္းဆံုး လစာ၏ ၇၅% ရရွိသင့္ပါသည္။ 

 ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား (ေန႔အလုပ္သမား)အား အကာအကြယ္ေပးမႈ 
အနည္းငယ္သာရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားသည္ သတ္ 
မွတ္ထားသည့္နာရီထက္ နည္း၍ အလုပ္လုပ္ပါက အလုပ္သမားေၾကာင့္ 
မဟုတ္ဘဲ အလုပ္ရွင္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါက အလုပ္သမားအေနျဖင့္ ထိုေန႔အ 
တြက္ လုပ္ခလစာ အျပည့္အဝ ရရွိသင့္ပါသည္။ (ပုဒ္မ ၁၄ ဆ) 

367 368

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး (OSH) 

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး သတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒတြင္ 
ပါဝင္ခ့ဲၿပီး  ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပန္လည္ထည့္သြင္းကာ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေစခ့ဲပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အဆိုျပဳ 
သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ - ပုဒ္မ ၁၇၆ တြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒက့ဲသုိ႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
အစီအမံမ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားသူသည္  သတၱဳတြင္း အတြင္း လုိအပ္သည့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အစီအမံမ်ား ပ့ံပုိးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - သင့္ေတာ္ေသာ ဒီဇုိင္း၊ တည္ေဆာက္
ထားေသာအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ား (ဆက္သြယ္ေရး) လုိအပ္ပါသည္။  နည္းဥပေဒအရ 
လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္၊ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားမွအလုပ္သမားမ်ားအား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခကို တိုင္းတာသတ္မွန္ႏိုင္ရန္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ၎တြင္ ေျမေအာက္လိႈဏ္ဂူမ်ားတြင္ လံုေလာက္သည့္ ေလဝင္ေလထြက္ရွိမႈ မီးအေရးေပၚကာကြယ္ 
ကယဆ္ယ္ေရးအဖြ႕ဲႏငွ္ ့အေရးေပၚထြက္ေပါက္ အနည္းဆုံး (၂) ခထုားရွသိင့္ေၾကာင္း စသည္အ့ခ်ကမ္်ားပါဝငပ္ါသည။္ 
ဒဏ္ရာရွိေသာအလုပ္သမားမ်ားကို အခမ့ဲ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားေပးသင့္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားသူသည္  

367 အဆိုျပဳထားေသာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒ (MCRB)
368 အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ အက္ဥပေဒ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္။
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လံုေလာကသ္ည္ ့ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားခန္႔အပထ္ားရမည္ျဖစၿ္ပီး  ေျမေအာကအ္တြင္း ဝင္ေရာကလ္ပုက္ုငိ္ေနေသာသ၏ူ 
အမည္ႏွင့္တည္ေနရာကို မည္သည့္အခ်ိန္မဆို သိေစႏုိင္မည့္စနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးအသံုးျပဳရမည္။ အေရးေပၚေဘး 
အႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားကို ေရးဆြဲကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး  ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ  
မွတ္တမ္းထားရွိရမည္။369 နည္းဥပေဒ ၁၇၇ သည္လည္း  အေရးေပၚအေျခအေန တုံ႔ျပန္သည့္အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲ
ရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ နည္းဥပေဒ ၁၇၈ တြင္ ကုမၸဏီမွ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဇီဝစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ 
အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားရမည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ထိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္အလုပ္
လုပ္ကုိင္ရေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ထိခိုက္မႈနည္းပါးေစရန္ တစ္ကုိယ္ရည္ အကာအကြယ္ပစၥည္း (PPE) မ်ားကို 
အခမ့ဲ ပံ့ပုိးေပးရမည္။ ထိုေနာက္ ထိခုိက္မႈမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈကို စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိကုသမႈသည္လည္း 
လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ကုသေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ရမည္။ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရန္) 

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ေရးဆြဲလွ်က္ရွိၿပီး ၎အား 
လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျခင္း မလုပ္ေဆာင္ရေသးပါ။370 

၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္ရံု အက္ဥပေဒတြင္ အလုပ္ခြင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး  ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အက္ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားတြင္ - လံုေလာက္သည့္ ေလဝင္ေလထြက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ အလုပ္ခြင္ 
တြင္ အလင္းေရာင္ရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏုိင္ေသာ မီးခိုးေငြ႕မ်ားႏွင့္ဖုန္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္၊ လူသိပ္သည္းမႈမွ 
ေရွာင္ရွားရန္၊ ေဘးကင္းေသာ ေသာက္သံုးေရးပ့ံပိုးေပးရန္၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုံေလာက္သည့္ အိမ္သာ 
အေရအတြက္ တည္ေဆာက္ထားေပးရန္ႏွင့္ စက္ရံုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ႏုိင္သည့္ေနရာကို သတ္မွတ္ ထားရွိရန္ 
တို႔ပါဝင္သည္။371 လူမႈဘဝဖူလံုေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္။ -  ေရွးဦးသူနာျပဳပစၥည္းမ်ား၊ 
ေဆးေၾကာႏုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထမင္းစားေသာက္သည့္ေနရာမ်ား ထားရွိေပးရမည္။ အလုပ္႐ံုအက္ဥပေဒသည္ 
စက္မႈဇုန္တည္ေထာင္ထားသည့္ ေနရာအတြင္း သို႔မဟုတ္ အျပင္တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္သမားအေရအ 
တြက္ကို အလုပ္႐ံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (ပုဒ္မ ၅၃) သို႔ သတင္းပို႔ထားရမည္။ အလုပ္႐ံုမ်ား 
အက္ဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္သည္ OSH အစီအစဥ္ႏွင့္ အကာအကြယ္အစီအစဥ္မ်ား  မထားရွိျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္ 
တြင္ ဒဏ္ရာရရွိပါက အလုပ္ရွင္မွကုသမႈစရိတ္ကုိ  ေပးေခ်ရမည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ ၄၈ နာရီ သို႔မ 
ဟုတ္ ထိုနာရီေက်ာ္၍ လုပ္ကုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္တြင္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္တြင္ ျပန္လည္ မလုပ္ကိုင္ႏုိင္ပါက အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ အလုပ္သမား၊ 
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ  (ပုဒ္မ ၅၃) အလုပ္႐ံုမ်ား စစ္ေဆးေရးအရာရွိကို 
အေၾကာင္းၾကားရမည္။

လူမႈဖူလုံေရး

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒသည3္72  အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားႏွစ္ဦးလံုးမွာ ထည့္ဝင္ထားေသာ လူမႈဖူလံုေရး 
ရန္ပံုေငြမွ က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံစနစ္၊ မိသားစု အေထာက္အပံ့ေပးေရးအာမခံစနစ္၊ 
ဒဏ္ရာေၾကာင့္အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ခင္ ရရွိသည့္အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား၊ လစာမွအနာဂတ္အတြက္ အလုပ္သမားထံမွ ႏုတ္ 
ယူစုေဆာင္းထားေပးျခင္း အလုပ္သမားေသဆံုးၿပီး က်န္ရစ္သူမိသားစုမွရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေငြအာမခံစနစ္ႏွင့္ 
အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္သည့္အခ်ိန္ ေထာက္ပံ့ေငြ ရရွိမႈအာမခံစနစ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားပါသည္။(ပုဒ္မ ၂(ဂ)ႏွင့္ (ဃ)။ 
တြင္းထြက္လုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမား (၅) ေယာက္ႏွင့္ (၅) ေယာက္ထက္ပိုရွိေသာ ကုမၸဏီအားလံုးသည္  လူမႈဖူလံုေရး 
(ပုဒ္မ ၁၁) အရ ရန္ပံုေငြေပးေဆာင္ရမည္။ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္  လူမႈဖူလံုေရး စနစ္တြင္ မပါဝင္ပါ။ 

369 Ibid ၊ အခန္း (၁၇) - ပုဒ္မ ၉၈ ႏွင့္ ၉၉။
370 OSH ဥပေဒ ဘာသာျပန္ မူၾကမ္းကို MCRB ဝက္ဆိုဒ္တြင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
371 ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ - အလုပ္ရံု အက္ဥပေဒ - အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၁ ။
372 2012 Social Security Law
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၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒအရ အလုပ္ခြင္မေတာ္မဆေၾကာင့္ ထိခုိက္ရွနာျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္  
ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ ေလးလစာ၏ ပ်မ္းမွ်ႏွင့္ညီေသာ ပမာဏ၏ ၇ဝ% ကို  ၁၂ လ စာရရွိပုိင္ခြင့္ရိွပါသည္။ (ပုဒ္မ ၅၅၊ 
၅၆ (က) ႏွင့္ (ဂ)။ တစ္သက္လံုး မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားပါက ဒဏ္ရာျပင္းထန္မႈအေပၚမူတည္၍ ၅ ႏွစ္၊ ၇ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ 
၉ ႏွစ္စာႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြပမာဏကုိ ရရွိပုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။ အလုပ္သမားတစ္ဦးမွ အသက္ဆံုး႐ံႈးပါက က်န္ရစ္သူမ်ားမွ 
ထိုလူ၏ ဒဏ္ရာရရွိမႈေလွ်ာ္ေၾကး သို႔မဟုတ္ ပင္စင္ရန္ပံုေငြအက်ိဳးအျမတ္ကို  ၃၆ လစာ ရပုိင္ခြင့္ရွိ သည္။ 

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဖဲြ႕စည္းပုံအရ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ 
ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာ၊ ရာထူးဌာန၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာတို႔ကို 
အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားျခင္း မရွိေစရ။373 သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာမွအသိအမွတ္ျပဳေသာ ခြဲျခားျခင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အသား 
အေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ ႏုိင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ အျခားေသာယူဆမႈမ်ားႏွင့္ ေမြးဖြားလာေသာ ႏုိင္ငံသား စသည္တုိ႔ 
သည္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္  ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။ ထိုအျခင္းအရာသည္ ခြဲျခားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေသာအခါ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္  ႀကီးမားသည့္ကြာဟခ်က္ကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံတြင္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ဥပေဒမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖို/မ ခြဲျခားမႈဆုိင္ရာ တားျမစ္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ထည့္သြင္းထား 
ျခင္း မေတြ႕ရပါ။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ အက္ဥပေဒသည္  အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခြဲျခားမႈ 
မရွိဘဲ အနည္းဆုံးလစာကို ရရွိသင့္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖို/မကို အေျခခံ၍ ခဲြျခားမႈႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး တားျမစ္မႈမ်ားကို အလုပ္သမားဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။374 

ခြဲျခားခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွာ  ကိုယ္ခႏၶာသန္စြမ္းမႈမရွိသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား (အပုိင္း ၅.၅ ကို ၾကည့္ရန္) 
တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ LGBT မ်ားသည္ ခြဲျခားခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ 

ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆင့္တက္သန္႔စင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး 
ထိခုိက္မႈမ်ား 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္အမ်ားဆံုးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မေတာ္တဆျဖစ္ႏႈန္း 
မ်ားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားလည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။ SWIA  တြင္ သုေတသနျပဳ ေလ့လာခ့ဲေသာ ဓာတ္ 
သတၱဳထုတ္ ကုန္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး တိက်ေသာက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားရွိပါသည္။

ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈမ်ား 

ထံုးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း၏ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးတစ္ခုမွာ free crystalline silica (SiO2) မ်ားပါဝင္သည့္ ထံုး 
ေက်ာက္ဖုန္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုဖုန္မ်ားရွိသည့္ေနရာတြင္ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား အလုပ္လုပ္ကုိင္ပါက ဆီလီကြန္ 
ျဒပ္ေပါင္းပါသည့္ ဖုန္မႈန္႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အဆုတ္ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည့္ Silicosis, နမိုနီးယာဟုေခၚေသာ အဆုတ္ 
ေရာင္ေရာဂါတုိ႔သည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တျဖည္းျဖည္းျဖစ္လာပါသည္။375 Free crystalline ဆီလီကြန္ 
မ်ားပါဝင္သည့္ ဖုန္မ်ားကို ဆိုးရြားစြာ ရွဴမိပါက လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ အဆုတ္ေရာဂါျဖစ္သည့္ တီဘီေရာဂါ -  ဆီလီကို 
တီဘီ (silico-tuberculosis) ဟုေခၚသည့္ ေရာဂါမ်ား ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါသည္။376 ဆီလီကြန္ ရွဴမိျခင္းႏွင့္ 
တီဘီေရာဂါျဖစ္ေပၚျခင္းတို႔သည္ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္မႈရွိသည္ဟူသည့္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းအခံုမ်ားရွိေသာ္ 

373 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ - အခန္း (၈) ပုဒ္မ ၃၄၈။
374 ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ အက္ဥပေဒ - အခန္း (၈) ပုဒ္မ ၁၄ (ဇ)
375 ILO သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ေက်ာက္ၾကမ္းတူးေဖာ္ျခင္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ မတ္လ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္။
376 WHO လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊  ေလထဲတြင္ ရွိေသာ ဖုန္မႈန္႔ေလးမ်ား၊ ၁၉၉၉ စာမ်က္ႏွာ ၂၃။
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လည္း ကမၻာ့အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ သိပၸံနည္းက်ေလ့လာခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္  သတၱဳတြင္းရွိ 
ဆီလီကြန္ဖုန္မႈန္႔မ်ား ႐ွဴ႐ုိက္မိျခင္းႏွင့္ တီဘီေရာဂါျဖစ္ေပၚလာမႈအၾကား ဆက္သြယ္မႈမ်ားရွိသည္ကို မွတ္တမ္းတင္ 
ထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။377

ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈမ်ား 

ျပဒါး 

အျခားကုိးကားခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႊတူးေဖာ္ရာတြင္ ျပဒါးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ 
ျပန္႔ အသုံးျပဳၾကသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္လူတုိ႔အေပၚ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ 
မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ ျပဒါးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ထိခုိက္လြယ္ေသာ လူအုပ္စု (၂) ခုရွိပါသည္။ ျပဒါး၏အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ထိခိုက္လြယ္ေသာသူမ်ားအျဖစ္ ပထမ 
အုပ္စုမွာ သေႏၶသား၊ ေမြးကင္စကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ဒုတိယအုပ္စုမွာ ျပဒါးႏွင့္မ်ား
စြာထိေတြ႕ေနရေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျပဒါးကို ပတ္ဝန္းက်င္ထဲသို႔ စြန္႔ထုတ္လုိက္ပါက ၎သည္ ေျမ၊ ေရ၊ ေလႏွင့္ 
အနည္မ်ားတြင္ လည္ပတ္ေနထုိင္ႏုိင္သည့္ ဂုဏ္သတၱိရွိပါသည္။378 ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎သည္ ေဒသတြင္းေနထုိင္ေသာ 
အမ်ားျပည္သူတစ္စုလံုးကို ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။379

ေရႊႏွင့္ျပဒါးေရာစပ္ထားေသာ ျပဒါးသတၱဳစပ္ကို မီး႐ႈိ႕ၿပီး ျပဒါးမ်ားကုိအေငြ႕ပ်ံေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လက္လုပ္ 
လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႕ေနေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။380 ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေနအိမ္အတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး  ျပဒါးကိုျပန္လည္ဖမ္းယူသည့္စနစ္ သို႔မဟုတ္ ေလဝင္ 
ေလထြက္ေကာင္းသည့္စနစ္ အသံုးမျပဳၾကသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။381 လက္လုပ္လက္စားေရႊလုပ္သားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ 
ရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာခ့ဲရာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚေသာေရာဂါမ်ားမွာ အာ႐ံုေၾကာ ထိခိုက္မႈေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္  
tremor ဟုေခၚေသာ တုန္ရီသည့္ေရာဂါ၊ ataxia ဟု ေခၚေသာ ခႏၶာကုိယ္လႈပ္ရွားမႈ မမွန္ကန္သည့္ေရာဂါ၊ မွတ္ 
ဉာဏ္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မ်က္လံုးကိုထိခုိက္ေစသည့္ ေရာဂါမ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။382  အျခားက်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား 
မွာ အေရျပားယားယံျခင္း၊ အျမင္အာ႐ံုႏွင့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းျပႆနာမ်ား၊ ေက်ာက္ကပ္ျပႆနာ၊ ႏွလံုးႏွင့္ 
ေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အသက္ဆံုး႐ံုးမႈမ်ားျဖစ္သည္။383

SWIA လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္  ျပဒါးပ်ံႏွံမႈ (ျပဒါးအညစ္အေၾကးမ်ား) မည္မွ်ရွိေနသည္ကို တုိင္တားစစ္ေဆးျခင္း  
မျပဳလုပ္ခ့ဲပါ။ ယခင္ကလုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေရႊလက္လုပ္လက္စားလုပ္ကုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ျပဒါးပါဝင္ႏႈန္းသည္ 60 μg/m3 ျဖစ္သည္။384 WHO ၏အဆိုအရ တုန္ရီသည့္ေရာဂါကို 30 μg/m3 ႏႈန္း ရွိေသာေနရာ 
တြင္ ေတြ႕ရၿပီး ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပြန္မ်ားႏွင့္အင္းဇုိင္းဓာတ္မ်ားသည္ 15 μg/m3 ႏႈန္းတြင္ ျဖစ္ေပၚသည္ကို 

377 Sanjay Basu et al, သံုးစြဲမႈမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း - ေတာင္အာဖရိကရွိ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္ေသာ တီဘီေရာဂါကို ကုိင္တြယ္ျခင္း 
(၂ဝဝ၉)  ၅:၁၁ ကမၻတစ္ဝန္းတိုးတက္လာမႈႏွင့္က်န္းမာေရး - စာမ်က္ႏွာ ၁-၈၊  David Stuckler et al, Sub-Saharan အာဖရိကတြင္ သတၱဳတူးေဖာျ္ခင္းႏွင့္ 
တီဘီေရာဂါျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မႈ  (၂ဝ၁၁) ၁ဝ၁:၃၊ အေမရိကန္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဂ်ာနယ္ - စာမ်က္ႏွာ ၅၂၄-၅၃ဝ။  Aliakbar Yaramadhi et al, အီရန္ႏုိင္ငံ၊ 
Lorestan ေဒသအတြင္း ဆီလီကာရွဴသြင္းမႈႏွင့္တီဘီေရာ ဂါျဖစ္ေပၚလာျခင္းဆက္ႏြယ္မႈ (၂ဝ၁၃) ၁၂:၂ Tanaffos စာမ်က္ႏွာ ၃၄-၄ဝ; ILO,၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဆီလီကာအဆိုေရာဂါဆုိင္ရာ ေဆးပညာေလ့လာခ်က္မ်ား ။

378 UNIDO, UNIDO ႏွင့္ ျပဒါး၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္။
379 Herman Gibb and Keri G. O’Leary, Mercury Exposure and Health Impacts among Individuals in the Artisanal and Small-Scale Gold Mining 

Community: A Comprehensive Review (2014) 122:7 Environmental Health Perspectives (Online) pp. 667-672 
380 WHO, Guidance for Identifying Populations at Risk from Mercury Exposure, 2008.
381 MCRB field research 2016
382 Herman Gibb, Keri G. O’Leary, Mercury Exposure and Health Impacts among Individuals in the Artisanal and Small-Scale Gold Mining 

Community: A Comprehensive Review (2014) 122:7 Environmental Health Perspectives (Online) pp. 667-672
383 UNIDO, UNIDO ႏွင့္ ျပဒါး၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္။
384 Takahito Osawa and Yuichi Hatsukawa, Artisanal and small-scale gold mining in Myanmar: preliminary research for environmental mer-

cury contamination (2015) pp 221-230
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ေတြ႕ရပါသည္။385 ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ေတြ႕ရေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈမ်ားရွိေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဒါးသတၱဳ 
စပ္ကို  အပူေပးဖယ္ထုတ္ၿပီး ေရႊကို ထုတ္ယူျခင္းမ်ဳိး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေနအိမ္မ်ားတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ဧည့္ခန္းတြင္ ျပဒါးပါေသာအေငြ႕မ်ား ျပည့္ေနသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
ျပဒါးအဆိပ္သင့္မႈသည္ အမ်ိဳးသမီး သတၱဳလုပ္သားမ်ားမွ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပိုမိုျဖစ္ေပၚသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိခင္မ်ားႏွင့္အတူရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ျပဒါးအဆိပ္သင့္မႈပိုမိုျဖစ္ေပၚသည္
ကို ေတြ႕ရပါ သည္။386 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ပဲခူး၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ကခ်င္ေဒသမ်ားရွိ လက္လုပ္လက္စား 
ေရႊတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ သတၱဳစပ္ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ  ရရွိလာေသာေရႊကိုသန္႔စင္ရန္ အက္စစ္ကို အသံုးျပဳသည့္ 
နည္းကို သံုးၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။387

ဆုိင္ယာႏုိဒ္

ဆုိင္ယာႏုိဒ္ျဖင့္ အရည္ေဖ်ာ္၍ စစ္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္အသံုးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
လုပ္ေလ့ရွိေသာ ေရႊသန္႔စင္သည့္ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းလမ္းသည္ သတၱဳ႐ိုင္းမွေရႊကို ခဲြထုတ္ၿပီး 
ေပ်ာ္ဝင္ေစသည့္ နည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆုိင္ယာႏိုဒ္အသံုးျပဳျခင္းကို 
တရားဝင္ပိတ္ပင္ ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ခြ်င္းခ်က္အျဖစ္ ခြင့္ 
ျပဳေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေသာအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ေရႊတူးေဖာ္သည့္ သတၱဳတြင္းေနရာမ်ား 
တြင္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္အသံုးျပဳမႈကို ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ ဆုိဒီယံဆုိင္ယာႏိုဒ္သည္ တားျမစ္ဓာတုပစၥည္း (၂) ခုထဲမွ တစ္ခု 
ျဖစ္ၿပီး ျပဒါးသည္ အလားတူပင္တားျမစ္ထားသည့္ ဓာတုပစၥည္း ၂၉ ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိတားျမစ္ခ်က္ကို 
ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအႏၲရာယ္မွ တာဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ အပုိင္း ၅ - အပုိဒ္ခြဲ (ဇ) အရ တားျမစ္ 
ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။388

ဆုိင္ယာႏုိဒ္ျဖင့္ သတၱဳသန္႔စင္ျခင္းနည္းလမ္းသည္ သတၱဳလုပ္သားမ်ားကို နည္းပညာဆုိင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားရွိေစႏုိင္ 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပဒါးက့ဲသို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာ မျဖစ္ေစပါ။ 
ဆုိင္ယာႏုိဒ္တြင္ပါဝင္ေသာ အဆိပ္မ်ားသည္ ေလႏွင့္ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ  လွ်င္ျမန္စြာ ဓာတ္ပ်ယ္သြား 
သည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပဒါးကဲ့သုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဇီဝေဗဒအရစုေဆာင္းမႈမ်ား မရိွပါ။389  ေဘးအႏၲရာယ္ 
ကင္းရွင္းစြာ ကုိင္တြယ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ပိုမိုအေလးသာေသာ အေျခအေနတြင္ရွိေနလင့္ကစား ဆုိင္ယာႏုိဒ္သည္ သဘာဝအေလွ်ာက္ ညစ္ညမ္းမႈ 
ကာကြယ္ရန္ အႏၲရာယ္မရွိေသာျဒပ္စဥ္မ်ားအျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာ ဓာတ္ပ်ယ္ျခင္း မျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါ။390 ဆုိင္ယာႏုိဒ္သည္ 
ေျမေအာက္ေရ စနစ္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနႏုိင္ပါသည္။ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေရႊသတၱဳ 
တူးေဖာ္မႈစီမံကိန္းမ်ားအနီးရွိ  ေဒသခံမ်ား၏ ေရတြင္းမ်ားသည္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္မ်ားျဖင့္ ညစ္ညမ္းေနသည္ကို ေတြ႕ရပါ 
သည္။391 ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရေရႊသန္႔စင္သည့္အခါ အသံုးျပဳသည့္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
က်န္းမာေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္သည္ကို ညႊန္ျပေနပါသည္။392

385 WHO ၏ ဥေရာမအတြက္ ေလအရည္အေသြးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား,၂ဝဝဝ, p. 158
386 Takahito Osawa and Yuichi Hatsukawa, Artisanal and small-scale gold mining in Myanmar: preliminary research for environmental mer-

cury contamination (2015) 人間生活文化研 究 pp. 221-230
387 MCRB ၏ ကြင္းဆင္း သုေတသန၊ ၂ဝ၁၆
388 စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ၏ Central Leading Board on Prevention of Hazard from Chemical and Related Substances Notification No: 2/2016 Issuing 

the List of Restricted Chemical၊ ၃ဝ ဇြန္လ ၂ဝ၁၆
389 Images Asia and Pan Kachin Development Society, At What Price, November 2004, p. 30
390 Ibid
391 MCRB ကြင္းဆင္းလက္ေတြ႔သုေတသန, ၂ဝ၁၆
392 MCRB ကြင္းဆင္းလက္ေတြ႔သုေတသန, ၂ဝ၁၆
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လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ထိေတြ႕မႈမ်ားသည္ ႐ွဴသြင္းမိျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ယာႏိုဒ္မ်ားကို အေရျပားထဲတြင္ က်န္ရွိေနျခင္းကို ဆုိ 
လိုပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္ကို ေလ၊ ေသာက္သံုးေရႏွင့္အစားအေသာက္တုိ႔မွ 
တစ္ဆင့္ ထိေတြ႕ၾကပါသည္။393 ဆိုင္ယာႏုိဒ္သည္ ဆိုးရြားေသာဓာတုအဆိပ္မ်ားပါဝင္ေနၿပီး မ်ားျပားသည့္ ပမာဏ 
ကို မ်ိဳျခင္း၊ အသက္႐ွဴသြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေရးျပားထဲသို႔ဝင္ပါက အသက္ေသေစႏုိင္သည္အထိ အႏၲရာယ္ျပဳႏုိင္ပါ 
သည္။394 ဆုိင္ယာႏုိဒ္အဆိပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ျပင္းထန္သည့္ လကၡဏာမ်ားကို ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္ကို 
အသက္႐ွဴသြင္းၿပီး စကၠန္႔အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ ဆုိင္ယာႏိုဒ္ဓာတ္ဆားကို မ်ိဳခ်ၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္တြင္ ေတြ႕ရပါ 
သည္။395 ဆုိင္ယာႏုိဒ္ထိခိုက္မိ၍ ျပေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ  ၁၄ ရက္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ၎ထက္နည္းေသာအခ်ိန္တြင္ 
မ်က္ေစ့ႏွင့္အေရျပား ယားယံျခင္း၊ အသက္႐ွဴက်ပ္ျခင္းႏွင့္ အသက္ဆံုးရံႈးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပါသည္။ နာတာရွည္ 
က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ားမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပိုသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ 
၎တို႔တြင္ ကင္ဆာေရာဂါ၊ မ်ိဳးပြားစနစ္ထိခိုက္ျခင္း၊ အာရံုေၾကာစနစ္ကို ထိခိုက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာအဂၤါမ်ားကို 
ထိခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။396 ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အာဟာရမလံုေလာက္မႈမ်ားသည္လည္း အႏၲရာယ္ 
တစ္ခုျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ခဲမျဖဴတူးေဖာ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ခဲမျဖဴသတၱဳေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ လူသားမ်ား၏က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈမွာ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ ႏုိင္ငံ၏ခဲမျဖဴ 
က႑သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူသားမ်ား၏က်န္းမာေရးကို ပ်က္စီးေစႏုိင္သည့္ ေရႊတူးေဖာ္ရာတြင္ အသံုးျပဳ 
သည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕သက့ဲသို႔ ထိခိုက္ျခင္းမ်ိဳး မရွိပါ။397 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခဲမျဖဴဆင့္တက္ျပဳလုပ္ျခင္းကို
ဆြဲငင္အားအသံုးျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သတၱဳ႐ုိင္း ေျမစာမ်ားမွ 
သယံဇာတကို ဓာတုပစၥည္းမ်ားအသံုးမျပဳဘဲ ေရကိုသာအသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ သတၱဳ႐ိုင္းကိုအရည္ 
က်ိဳသည့္ လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရလာဒ္အားျဖင့္ လူတို႔၏က်န္းမာ ေရးကို 
ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ႏုိင္ေသာ ခဲမျဖဴ အခိုးအေငြ႕မ်ား ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထုတ္လႊတ္မႈမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာ 
ခ်က္မ်ားအရ ခဲမျဖဴလုပ္သားမ်ားသည္ ဖုန္ႏွင့္ထိေတြ႕ျခင္းႏွင့္ ဆီလီကြန္ျဒပ္ေပါင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ အဆုတ္ေရာဂါ 
(Silicosis)398 ႏွင့္အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါမ်ား399 မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤ 
အေပၚတြင္ အျငင္းအခံုမ်ား ရွိေနပါသည္။400 ခဲမျဖဴလုပ္သားမ်ားအား ဆီလီကြန္ျဒပ္ေပါင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ 
အဆုတ္ေရာဂါ (Silicosis) သည္ ထုတ္ယူျခင္း၊ ဆင့္တက္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ သတၱဳ႐ိုင္းအတြင္း 
ရွိ သလင္းေက်ာက္မ်ားထြက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ခဲမျဖဴတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ 
ပါ။ 

မိုလိုအမ်ိဳးသမီး သတၱဳတြင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ရက္၏ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္အရ ခဲမျဖဴသတၱဳလုပ္သား အမ်ားပုိင္း 
သည္ အဆစ္အျမစ္ကုိက္ခဲသည့္ေရာဂါ (Arthritis) ကို ခံစားၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခဲမျဖဴမ်ား 
ေကာက္ယူစုေဆာင္းၿပီး ေရေဆးခ်ိန္တြင္ ေျခႏွင့္လက္မ်ား နာက်င္မႈႏွင့္ထံုက်င္မႈကို ခံစားၾကရသည္ဟု တင္ျပထား 
ပါသည္။401 ထိုေလ့လာခ်က္သည္ ခဲမျဖဴလုပ္သားမ်ားသည္ ညံ့ဖ်င္းသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကရသည္ကို 

393 WHO - ေသာက္ေရ အရည္အေသြး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား - ၂ဝဝ၄။
394 ICMM  ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။ ၁၉၉၉။
395 WHO - ေသာက္ေရ အတြင္းရွိ ဆုိင္ယာႏုိဒ္  - ၂ဝဝ၇။
396 ICMM  ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။ ၁၉၉၉။
397 MCRB field research, 2016, MCRB Interviews, 2015
398 Weihon Chen et al, Risk of Silicosis in Cohorts of Chinese Tin and Tungsten Miners, and Pottery Workers (I): An Epidemiological Study 

(2005) 48:1 American Journal of Industrial Medicine pp. 1-9
399 Weihong Chen, Nested case-control study of lung cancer in four Chinese tin-mines (2002) 59:2 Occupational and Environmental Medicine 

pp. 113-118 
400 Agency for Toxic Substance and Disease Registry, Public Health Statement: Tin and Tin Compounds, 2005
401 Molo Women Mining Watch Network, Lost Paradise: Damaging Impact of Mawchi Tin Mines in Burma’s Karenni State, 11 December 2012, p. 12
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ေဖာ္ျပထားပါသည္။ MCRB ၏ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအတြင္း လုပ္သားမ်ားသည္ ေရမ်ားအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေသာ 
ေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုးရြားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအသုံးျပဳမႈ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအသံုးျပဳသူမည္မွ်ရွိသည္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္အလက္ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ 
UN ႐ံုး၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ေဝထားေသာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဘိန္းစိုက္ 
ပ်ိဳးမႈတိုင္းတာေရး အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးပ်ံႏွံ႔မႈသည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ လူဦးေရ၏ - 
ဘိန္း (opium) ဝ.၉%၊ ရာဘ (အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စိတ္ၾကြေဆးဟုသိၾကသည္ - methamphetamine) ဝ.၇% 
ႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ (heroin) ဝ.၁% 402 ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ အပ်ံ႕အႏွံ႔ 
ဆံုးျဖစ္သည္။ 

မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲပ်ံႏွံ႔လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။403 လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေျခအေန ၾကမ္းတမ္း 
ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားသတၱဳလုပ္သားမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲျဖစ္ေစသည္ဟုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈတြင္ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားရွိ လုပ္သား ၉ဝ% သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
အသံုးျပေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။404 ဖားကန္႔ရွိ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ ေဆးထိုးအပ္ျဖင့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးအသံုးျပဳသူမ်ား၏ ၄ဝ% သည္ HIV ေရာဂါရွိၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ပ်မ္းမွ်၏ ႏွစ္ဆျဖစ္ပါသည္။405 
အခ်ိဳ႕ေသာ သတၱဳကုမၸဏီမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား နာရီအခ်ိန္ၾကာၾကာ ပိုမိုလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား 
ေဝေပးသည္ဟု ဆိုၾကသည္။406

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ အျမင့္ဆံုး႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာမႈရရွိပိုင္ခြင့္ အခြင့္ 
အေရး၊ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈအခြင့္အေရးမ်ား။ 

 ဆိုးရြားသည့္ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈ။ MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတၱဳလုပ္သားမ်ား၊ယခင္အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္သားမ်ားႏွင့္  ေဆးဖက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ား၏ 
ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို  မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ပါသည္။

 ထံုးေက်ာက္ဆင့္တက္ ျပဳလုပ္သည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္မႈတြင္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ 
ျပႆနာမ်ား။

 ေရႊတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကုိက္ႏွင့္ခႏၶာကိုယ္ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းမ်ားႏွင့္

 ခဲမျဖဴႏွင့္ေရႊတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ အေရျပားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ား။ 

402  ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ - အခန္း (၈) ပုဒ္မ ၃၄၈။ 
403 Kyi Htun, Sustainable Mining in Myanmar(2014) 36:1 Applied Environmental Research pp. 25-35; Reuters, Myanmar’s Old Guard Runs a 

Jade Empire, 29 September 2013
404 ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) ၏ Silent Offensive: How Burma Army Strategies are fuelling the Kachin drug crisis ၊၂ဝ၁၄, p. 6
405 Reuters, Myanmar’s Old Guard Runs a Jade Empire, 29 September 2013, p. 6
406 ကခ်င္ျပည္လံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားသမဂၢ ၏ Blood Jade: Burmese Gemstones and the Beijing Games ၊၂ဝဝ၈
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ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုတစ္ခုမွ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ထံုးေက်ာက္ဖုန္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္အ 
သက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းျပႆနာ သို႔မဟုတ္ တီဘီေရာဂါမ်ားခံစားရသည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
ေနမေကာင္းသည့္အခါ သင့္တင့္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မရရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္မ်ားက ေရာဂါ 
လကၡဏာအား စစ္ေဆးေပးမႈမ်ားမရွိပါဟု ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ကို ေျပာပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎ 
တို႔ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ မသိရွိႏုိင္ပါ။ အေသးစားေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ 
သားမ်ားသည္ ေခါင္းကုိက္မႈကို ခံစားရသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူ 
ႏွစ္ေပါက္ရွိသည့္ေနရာမွလြဲ၍ လႈိဏ္ဂူလမ္းေၾကာင္း ေလဝင္ေလထြက္ မေကာင္းသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ေျမ 
ေအာက္ရွိ ေရတြင္ နာရီေပါင္းမ်ား စြာေနထုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ယားယံမႈမ်ားခံစားၾကရသည္ကိုလည္း တင္ျပၾကသည္။ 
ရြာတစ္ရြာမွ အႀကီးစားေရႊတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ႏုိင္ 
ျခင္းႏွင့္ ပ်က္က်မႈမ်ားရွိသည္ဟု ထုိေဒသမွ လူမ်ားက ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကိုေျပာျပၾကသည္။ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္ 
မႈတြင္ ေရ၌ တစ္ေနကုန္ေနေသာ လုပ္သားမ်ားသည္ အေရျပားေရာဂါမ်ားခံစားရသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး  အထူးသျဖင့္ 
၎တို႔၏ လက္တြင္ ေရာဂါပိုးဝင္ေနမႈ မ်ားရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ခဲမျဖဴသတၱဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္သားမ်ားသည္ 
လည္း စိုးရိမ္ဖြယ္အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ျပႆနာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။ 

 က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း။ ၿခံဳငံု၌ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အဖြဲ႕၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
သင္တန္းမ်ားကို ႀကံဳသလိုသာ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လံုေလာက္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။ သြား 
ေရာက္ေလ့လာခ့ဲေသာ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းႏွစ္ခုတြင္သာ OSH မူဝါဒရွိၿပီး တစ္ခုသာလွ်င္ သီးသန္႔ခန္႔အပ္ 
ထားေသာ OSH တာဝန္ခံရွိသည္။ သတၱဳတြင္းတစ္ခုမွာ ISO 9001 လက္မွတ္ရရွိထားၿပီး OSH သင္တန္းမ်ားကို 
အလုပ္သမားမ်ားအား ၎တို႔တို႔၏ သင္တန္းစင္တာတြင္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ပါသည္။ ေနာက္သတၱဳလုပ္ကြက္ 
တစ္ခုတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွ OSH သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးေသာ္လည္း ၎တို႔၏ လုပ္သားကို ျပန္လည္သင္တန္း 
ပို႔ခ်ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ထားမႈမရွိပါ။ အေသးစား သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ OSH သင္တန္း 
ပို႔ခ်မႈ လုံးဝလုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိပါ။ ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယမ္းေဖာက္ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းမ်ားရွိၿပီး အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားကသာ ကုိင္တြယ္ၾကသည္။ အႀကီးစားေရႊသတၱဳတြင္း 
တစ္ခုတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔သည္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္ကို အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားကသာ ကုိင္တြယ္ၾကသည္ဟု 
ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ကို ေျပာေသာ္လည္း ကြင္းဆင္းအဖြဲ႔၏ေတြ႔ျမင့္ခဲ့မႈႏွင့္ အတူညီသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အႀကီးစား 
သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ သန္႔စင္ထားမႈမရွိေသာ ေရကို ေသာက္သံုးေနသည္ကို ေတြ႕ 
ရွိရၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေျမေအာက္ရွိ တစက္တစက္က်ေနေသာ ေရကိုေသာက္သံုးသည္ကုိ ေတြ႕ရွိပါသည္။ 
ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အႏၲရာယ္ကို မသိရွိျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ လံုေလာက္သည့္ ေသာက္ေရသန္႔ မပ့ံပိုး 
ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

 တစ္ကိုယ္ရည္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း (PPE) ကို စနစ္တက် အသုံးမျပဳျခင္း။ ျခံဳငံုၾကည့္လ်င္ PPE မ်ား စနစ္တက် 
အသံုးျပဳျခင္း ကိုအေသးစား၊ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လ်င္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာစနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လုပ္ 
ကြက္အားလံုးတြင္ ထိုျပႆနာရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကြက္တစ္ခုမွလြဲ၍ 
က်န္သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ PPE ကို အခမ့ဲေပးပါသည္။ ၎တုိ႔အထဲမွ (၂) ေနရာတြင္ PPE မျဖစ္မေန 
ဝတ္ဆင္ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးဝတ္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခား 
ေနရာ (၃) ခုတြင္ PPE ကို အၿမဲတမ္းဝတ္ဆင္မႈမရွိပဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း တုိက္တြန္းညႊန္ၾကားမႈ 
အားနည္းသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အထက္ပုိင္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ အစုိးရအာဏပုိင္မ်ားမွ 
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အလုပ္သမားမ်ား PPE ဝတ္၊မဝတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးမည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္ 
မ်ားအရ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ အလုပ္္သမားမ်ားကုိ လာစစ္မည့္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပထားေသာေၾကာင့္ လာ 
ေရာက္စစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားႏုိင္ပါသည္။ PPE မ်ား၏ 
အရည္အေသြးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပႆနာမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲၾကသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျမေအာက္သတၳဳ 
တြင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ဦးထုပ္ဝတ္ဆင္ထားေသာ္လည္း ယူနီေဖာင္း၊ ဖိနပ္ သို႔မဟုတ္ ႏွာေခါင္းစီးမ်ား  
ဝတ္ဆင္ထားျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဦးထုပ္မ်ားကို ပံုမွန္ျပန္လည္လဲလွယ္ေပးျခင္းမရွိပါ။ အေသးစား 
ႏွင့္လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရႊသန္႔စင္ရာတြင္ လက္အိတ္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားေသာ္လည္း ႏွာ 
ေခါင္းစီးမ်ားဝတ္ဆင္ထားျခင္းမရွိပဲ အဝတ္စမ်ားကိုသာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ မ်က္ႏွာႏွင့္ပါးစပ္ကာကြယ္ရန္ 
ဝတ္ဆင္ၾကပါသည္။ ထို႔အတူပင္ အႀကီးစားေရႊသတၱဳတြင္းတစ္ခုတြင္ ေရႊသန္႔စင္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
လုပ္သားမ်ားသည္ ႏွာေခါင္းစီးမ်ားဝတ္ ဆင္ထားျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရၿပီး အနံ႔မွာ မခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ 
သည္ကိုလည္း ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕မွ ေတြ႕ရွိခ့ဲၾကသည္။ ေရႊတူးေဖာ္ေရးသတၱဳတြင္း အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အႀကီးစား 
သို႔မဟုတ္ အေသးစားလုပ္ကြက္မ်ား၌ ေရႊသန္႔စင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပဒါးအသံုးျပဳ၍လုပ္ကုိင္ေနရေသာ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အစီအမံမ်ား မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

 က်န္းမာေရး။ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းထားမႈနည္း 
ျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား။ သတၱဳတြင္းအားလံုးသည္ မေတာ္တဆမႈမ်ားႏွင့္အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို 
MONREC သို႔ သတင္းပို႔ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီတစ္ခုသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအစီရင္ခံသည့္ အစီအစဥ္ရွိသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈႏႈန္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ မွတ္တမ္း တစ္ခုအရ 
၂ဝ၁၅ တြင္ ျပင္းထန္ေသာ မေတာ္တဆမႈ ၃ဝ ခုႏွင့္ အသက္ဆံုးရံုးမႈ ၃ ခုသာ မွတ္တမ္းတင္ ထားပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ အႀကီးစားသတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားရွိ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ 
ျပင္းထန္သည့္ မေတာ္တဆမႈမ်ားမရွိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ လုပ္ကြက္အတြင္း 
တစ္ဆင့္ခံလုပ္ကုိင္ေသာသူမ်ားသာ မၾကာခဏ မေတာ္မဆမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ အသက္ဆံုး႐ႈံးသည္ 
အထိ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားတြင္  ေက်ာက္တံုးမ်ားက်ျခင္း၊  ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားကို  ေကာင္း 
မြန္စြာအသံုးမျပဳျခင္း၊ ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူလမ္းေၾကာင္းၿပိဳက်ျခင္း၊ ဓာတ္လိုက္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴမြန္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္ မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္း (ပုိက္ျပဳတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား အသက္ဆံုး 
႐ံႈးျခင္း)ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ တျခားတင္ျပခ့ဲ 
ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားတြင္ ေက်ာက္တံုးမ်ားျပဳတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ စက္ကိရိယာမ်ား 
ေၾကာင့္ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ား ျပတ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဆံပင္မ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာစက္ႀကီး 
မ်ားထဲ ပါသြားျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီက ၎အလုပ္ 
သမားမ်ား၏လက္ေခ်ာင္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးမွ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္ဟု တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အေသးစားလုပ္ငန္း ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူ 
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေပၚေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားသည္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားေသာ  ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူ 
တူးေဖာ္မႈအစီအစဥ္မ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ အစုလိုက္ ၿပိဳက် 
သည္ကို  ေတြ႕ရပါသည္။ 

 တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္ယူထားေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားတြင္ အလြန္ညံ့ဖ်င္းေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘး 
အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသာရွိပါသည္။ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္ယူထားေသာ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမွ သတ္မွတ္ေသာ နည္းဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ OSH ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ေပါက္ကြဲတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈဆုိင္ရာစည္းကမ္းမ်ား (လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္သူသည္ ေဖာက္ 
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ခြဲသည့္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ယမ္း ေဖာက္ခြဲမည္ကို အသိေပးရန္လိုအပ္သည္)၊ 
ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ထိုလမ္းေၾကာင္းမ်ား ေလဝင္ေလထြက္ 
ေကာင္းေစရန္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္စြန္႔ပစ္မည္ စေသာအခ်က္မ်ားအတြက္ စည္းကမ္း 
မ်ားပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ုိက္ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ လုပ္သားမ်ားကို တစ္ကုိယ္ 
ရည္ကာကြယ္ေရးပစၥည္း (PPE) မ်ားကို အခမ့ဲေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လစာမွ ျပန္ႏုတ္ယူျခင္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ 
လုပ္သားမ်ားသည္ မိမိတို႔ေငြျဖင့္ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ တစ္ဆင့္ခံ 
ကန္ထ႐ုိက္ယူၿပီး လုပ္ကုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္သားမ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်မႈရွိ ေကာင္းရွိႏုိင္ေသာ္လည္း 
SWIA ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕၏ေတြ႔ဆံုခ့ဲေသာ အလုပ္သမားမ်ား ေျပာၾကားခ်က္အရ OSH ဆုိင္ရာ စနစ္တက်သင္တန္း 
ပို႔ခ်မႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုအလုပ္သမားမ်ားသည္ အေရးေပၚအခ်ိန္တြင္ အေျခခံအက်ဆံုး 
ျဖစ္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာသည့္ပံု မေပၚပါ။ ဥပမာ - ေပါက္ကြဲမႈ 
ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ ဂူအတြင္းမွ ထြက္ခြာျခင္း။ အစီရင္ခံခ်က္အရ မေတာ္တဆမႈ အလြန္ပင္ျမင့္မားသည္ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအျခားေဒသမ်ားမွ လာေရာက္ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကုိင္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ 
မရွိေသာသူမ်ားတြင္အမ်ားဆံုး  ျဖစ္ေပၚသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ 
အေသးစား လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း လူ ၃ဝ မွ ၄ဝ အထိ ထိခိုက္ မႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး၊ ၁ ဦး မွ ၂ 
ဦးအထိ အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။  အျခားလုပ္ကြက္သစ္ တစ္ခုတြင္ ေဆးကုသေရးဘက္ဆုိင္ရာ 
လုပ္သားတစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ေသာ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား 
ပိုမိုျဖစ္ေပၚသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ နည္းဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ကုိင္ 
သူမ်ားသည္ မေတာ္တဆမႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားထံသုိ႔ အစီရင္ခံ သတင္းပုိ႔ၾကရမည္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းရမည္ကို 
ေရွာင္ရွားရန္ ပံုမွန္သတင္းေပးပို႔ျခင္းမရွိသည္ကို ဝန္ခံထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ အခ်ိဳ႕လုိင္စင္ကုိင္ 
ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ထားရွိသည္ 
ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။

 ကုမၸဏီအနည္းငယ္သာ၎ တို႔၏လုပ္သားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးေပးေဆာင္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈ 
ဖူလံုေရး ဥပေဒအရ အႀကီးစားသတၱဳကုမၸဏီ (၄) ခုသာ ၎တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရး 
ရန္ပံုေငြကို ေပးေဆာင္ၾကသည္။ သြားေရာက္ခ့ဲေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏လုပ္သားမ်ားအတြက္ 
အခမ့ဲေဆးေပးခန္းကို လုပ္ကြက္ျခံဝင္းအတြင္းတြင္ ပ့ံပိုးေပးၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ 
မိမိတို႔ကုမၸဏီတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေငြေၾကးရန္ပံုေငြရွိေသာေၾကာင့္ လူမႈဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ မထည့္ 
ဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လႈမႈဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ 
ထည့္ဝင္ျခင္း၊ မထည့္ဝင္ျခင္းကုိ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ၿပီး၊ သုိ႔ေသာ္ သူတို႔သည္ မထည့္ဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကၿပီး၊ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူမႈဖူလံုေရးေဆး႐ုံမ်ားသည္ အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ 
လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ လုပ္သားမ်ားသည္ လူမႈဖူလံုေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စနစ္တြင္ပါဝင္ၾကသည္ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီမွ 
ဦးေဆာင္ေသာ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္မ်ိဳးကို ပိုမိုလိုလားေၾကာင္း ကြင္းဆင္းအဖြဲ႔ကို ေျပာၾကားၾကသည္။ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ လူမႈဖူလံုေရးအက်ဳိးအျမတ္သည္ အလြန္နည္းပါးၿပီး ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ား 
သည္လည္း အလြန္ေဝးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

 ကုမၸဏီမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ပံပုိးေပးသည္။ သတၳဳလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီ 
အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္ကို အလုပ္သမားမ်ား၏ ရာထူးအေပၚမူတည္၍ လအလုိက္ ပမာဏတစ္ခု 
အထိ ပံ့ပုိးေပးပါသည္။ ေပးေဆာင္သည့္ ပမာဏသည္ အေျခခံလုပ္သားအတြက္ အေမရိကန္ (၈) ေဒၚလာမွ 
မန္ေနဂ်ာအတြက္ အေမရိကန္ (၃၄ဝ) ေဒၚလာအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားမႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။  လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ 
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လုပ္သားမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ  ေဆးစစ္မႈျပဳလုပ္ေပးပါသည္။  ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မဝင္မီ 
ေဆးစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ား ေနမ 
ေကာင္းျဖစ္ခ်ိန္မွသာလွ်င္  ေဆးေပးခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကုသၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဆရာဝန္ 
ကို ခန္႔အပ္ထားၿပီး အခ်ိဳ႕လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳကို ခန္႔အပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ 
ရပါသည္။ ကိစၥအခ်ိဳ႕တြင္ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕၏ေတြ႕ရွိခ်က္အရေဆးပစၥည္းမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ အေရး 
ႀကီးသည့္ ေဆးဝါးမ်ားထားရွိျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္သားမ်ားသည္ ၎ 
တုိ႔၏ေဆးဖိုးကို မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ေပးေခ်ရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ကြင္းဆင္းေတြ႕ရွိခ်က္အရ တစ္ဆင့္ခံ 
ကန္ထ႐ုိက္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားတြင္ လူမႈဖူလံုေရးကဒ္မရွိသည့္အျပင္ ကုမၸဏီမွေပးေသာ 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုလည္း မရရွိႏုိင္ပါ။ သာဓကတစ္ခုတြင္ လုပ္သားမ်ားသည္ ကုိယ္တုိင္ထည့္ဝင္ 
ၾကေသာရန္ပံုေငြမ်ားကုိ စုထားၾကၿပီး၊ ထိုရန္ပံုေငြမ်ားမွ ေဆးကုသမႈ သို႔မဟုတ္ နာေရးကူညီမႈမ်ားအတြက္ 
ေထာက္ပ့ံေပးၾကပါသည္။ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ မေတာ္တဆျဖစ္သည့္အခါ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ 
ကုမၸဏီမွေပးေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရယူႏုိင္ပါသည္။

 မေတာ္တဆမႈႏွင့္အသက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈသည္ကြဲျပားပါသည္။  ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင့္အသက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေငြသား 
ေလ်ာ္ေၾကးကို ေပးၾကသည္ကိုသာ ေတြ႔ရသည္။  သို႔ေသာ္ မည္မွ်ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ 
ဘဲ ပံုမွန္သတ္မွတ္ခ်က္လည္းမရွိပါ။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ တည္ေဆာက္ေရးကာလ၌ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ 
ပုိက္မ်ားျပဳတ္က်လာ၍ အသက္ဆံုးရံႈးခ့ဲရာ ကုမၸဏီသည္ နာေရးအတြက္ ေငြေၾကးေပးၿပီး မိသားစုအတြက္ 
ႏွစ္နာေၾကးေပးခ့ဲပါသည္။ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ  သတၱဳတူးေဖာ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အသက္ 
ဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ ၁၅ သိန္းမွာ သိန္း ၃ဝ အထိေပးသည္ဟု ေျပာပါသည္။ အမ်ားေသားအားျဖင့္ တရားဝင္ေပး 
ေဆာင္ရမည့္ အဖိုးအခမ်ားႏွင့္တရားဥပေဒအရလုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေရွာင္ရွားရန္ မိသားစုႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ 
ေဆာင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေနာက္ကုမၸဏီ တစ္ခုသည္ ေသဆုံးသြားသည့္လုပ္သား၏ မိသားစုအတြက္ 
၃၅ သိန္းေပးခ့ဲၿပီး ေနာက္ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ ၄၅ သိန္းေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္ 
လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေသဆံုးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ၾကရၿပီး ကုမၸဏီ 
တစ္ခုသည္ မေတာ္တဆျဖစ္စဥ္တစ္ခုအတြက္  ေလ်ာ္ေၾကး သိန္း ၅ဝ ေပးခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

 မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ HIV။  တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ သတၳဳတြင္း လုပ္သားမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါး 
အသံုးျပဳမႈသည္  ပံုမွန္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနပါသည္။  အထူးသျဖင့္ ေရႊတူးေဖာ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ အေသး 
စားေရႊတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ကြက္တစ္ခုမွ သတၱဳလုပ္သားမ်ားသည္ ရာဘႏွင့္ဘိန္းျဖဴအသံုးျပဳၾကသည္ကိုေတြ႕ရ
ပါသည္။ ေဒသခံ NGO အဖြ႕ဲ၏ေျပာဆုိခ်က္အရ သတၱဳလုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ 
အလြန္ပင္ပန္းသျဖင့္ တရားမဝင္စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားသံုးစြဲရန္ အလားအလာျဖစ္ေစပါသည္။ သတၱဳလုပ္သား 
မ်ားသည္ သာမန္ေဒသခံလူမ်ားႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ပုိက္ဆံပိုရရွိေနေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ ပိုမ်ားသည္ကို 
ေတြ႔ရပါသည္။ ထုိေဒသတြင္ HIV/AIDS ပ်ံႏွံ႔မႈ ျမင့္မားေနသည္ကိုလည္း မွတ္သားခဲ့ရပါသည္။ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာေရးအဖဲြ႕အေနျဖင့္ လက္လုပ္လက္စား ေရႊသတၳဳတြင္းတူးေဖာ္သည့္ ေနရာတစ္ခုကိုၾကည္ၿပီး ေယဘုယ် 
လူဦးေရထက္ သတၱဳလုပ္ကုိင္သူမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြျခင္း ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈမ်ားျပားသည္ဟု မွတ္ခ်က္မျပဳႏိုပါ။ 
သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔၏အလုပ္သည္  ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲေသာ္လည္း၊ လုပ္ကိုင္ခ်င္သူမ်ားျခင္း၊ ေငြသားလက္ဝယ္တြင္ 
ရွိၾကေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္း ပ်ံႏွံ႔မႈပိုမိုျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၇။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း
ရွင္းေရး။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္  အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္  
လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕မွ အမ်ားစုေတြ႕ရွိရေသာျပႆနာမ်ား အက်ဥ္း 
ခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။

 က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ မရွိပါ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
မ်ား မရွိပါ။ ေရွးဦးသူနာျပဳပစၥည္းမ်ား ထားရွိမႈ မရွိပါ။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ေဒသခံရြာမ်ား
ရွိေဆးပစၥည္းကိရိယာ အနည္းငယ္သာရွိေသာ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားကိုသြားရပါသည္။ ထံုးေက်ာက္ထုတ္ 
ယူေသာ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ထံုးေက်ာက္ကို အေျခခံ စက္ကိရိယာေလာက္ျဖင့္သာ  
ထုတ္လုပ္ၿပီး ႀကိတ္ခဲြျခင္း၊ ႐ိုး႐ုိးမီးဖုိေလးမ်ားျဖင့္ မီးေလာင္ကြ်မ္းေစျခင္းကုိ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား မပါဘဲ 
လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။  လက္လုပ္လက္စား မီးဖိုမ်ားတြင္ ႀကိတ္ခြဲ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ားကို အကာအကြယ္မ်ားမရွိဘဲ 
လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးသည္ ရြာျဖင့္နီးကပ္ေသာ္လည္း၊ မီးဖုိမ်ားကုိ ကာရံထားျခင္း 
မရွိပါ။ ေကာင္းမြန္ေသာ သန္႔ရွင္းေရး၊ ေရဆုိးေျမာင္းစနစ္မ်ားထားရွိျခင္း မရွိပဲ၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္၎တို႔၏
မိသားစုမ်ားသည္ တဲငယ္မ်ားျဖင့္ မီးဖိုမ်ားအနီးတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ 

 ျပဒါးႏွင့္အျခားအႏၲရာယ္ရွိေသာပစၥည္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဂ႐ုစုိက္မႈမရွိဘဲ သံုးစဲြျခင္း။ ျပဒါးကို တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွတင္သြင္းၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ေရႊတူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားရွိ ဆိုင္မ်ားတြင္ 
လည္း ထုိပစၥည္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ေနသည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။ ေနရာတစ္ခုတြင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးအရြယ္ေပါင္းစံုသည္ ေရႊက်င္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ျပဒါးကို အကာအကြယ္ 
မရွိဘဲ အသံုးျပဳေနၾကသည္ကိုလည္း  ေတြ႕ရပါသည္။  ေရႊက်င္ၾကသည့္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ့ဲရာ 
၎တို႔သည္ ျပဒါး၏ဆိုးရြားသည့္ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည္ကုိ သတိမထားမိပါဟုဆိုသည္။ တစ္ခါ 
တစ္ရံတြင္ ထိုအႏၲရာယ္ႀကီးမႈကို လွ်စ္လ်ဳရႈ႕ၿပီးလုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အေၾကာင္းအရာမွာ 
၎တို႔တြင္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ကြက္ 
တစ္ခုရွိ သတၱဳလုပ္သားမ်ားသည္ ျပဒါးကို မ်ိဳခ်သည့္အခါတြင္မွသာ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူထားၿပီး 
ကေလးမ်ားမယူႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သာထားရိွၾကသည္။ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္  ျပဒါးကုိ လုပ္ကြက္ 
ပုိင္ရွင္အိမ္တြင္သာ အသံုးျပဳၾကသည္။ ေရႊလက္လုပ္လက္စားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ 
ေရႊလုပ္သားမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးေခၚ၍ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈႏွင့္ေဘးကင္းစြာ သန္႔စင္ႏုိင္ 
မႈကို  ရွင္းျပသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ ေတြ႕ဆံုခ့ဲေသာ လက္လုပ္လက္စားလုပ္သားမ်ားသည္ 
ဤက့ဲသို႔ အစည္းအေဝးမ်ားရွိသည္ကို မသိရွိခ့ဲပါ။ ရြာတစ္ရြာတြင္ လက္လုပ္လက္စား ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ 
ျခင္းကို  ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူျဖင့္တူးေဖာ္၍ ယမ္းဘီလူးမ်ားကို ေနအိမ္တြင္သိုေလွာင္ကာ  ျပဒါးႏွင့္ဆုိင္ယာႏုိဒ္ 
မ်ားကိုလည္း လံုေလာက္သည့္ အကာအကြယ္မ်ားမရွိဘဲ အသံုးျပဳေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

 ကေလးသူငယ္မ်ား သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ရွိေနျခင္း။ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕သည္  ေမြးကင္စကေလးမ်ား 
အပါအဝင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ မိဘမ်ားအလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားသို႔ ေခၚေဆာင္ 
သြားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူမ်ားသည္ မိသားစုမ်ားေနထုိင္သည့္ 
အိမ္မ်ား၏ေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
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 သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ျခင္း။ အမ်ိဳးသမီးေရႊက်င္သူ 
တစ္ဦးသည္ ေရႊထဲတြင္ တစ္ေနကုန္ က်င္ရေသာေၾကာင့္ ဖ်ားနာရသည္ဟု ညည္းတြားေျပာဆုိပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေခါင္းမူးသည္ဟုလည္း ဆုိၾကသည္။ လက္ႏွင့္လက္သည္းမ်ားသည္ 
အလုပ္ေၾကာင့္ ျပတ္ရွနာ၊ ပြန္းပ့ဲဒဏ္ရာႏွင့္ အတြင္းေၾကဒဏ္ရာမ်ား ခံစားၾကရသည္။ က်န္းမာေရးမွဴး၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ ေခါင္းကိုက္ခဲမႈသည္ ေရႊက်င္သူမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေယဘုယ်လကၡဏာတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ေျမေအာက္လုပ္သားမ်ားသည္ တီဘီေရာဂါလကၡဏာက့ဲသို႔ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း 
ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။ ဘီပုိးႏွင့္ငွက္ဖ်ားေရာဂါမ်ားသည္ ေရႊတူးေဖာ္သူ 
မ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ေရထဲတြင္ လုပ္ကုိင္ရေသာ 
ေၾကာင့္ အေရျပားေရာဂါမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ ေရဆိုးႏုတ္စနစ္မရွိပါ။ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ လုပ္သားမ်ား အသက္ ၆ဝ ခန္႔ရွိေသာ 
သူမ်ားသည္ ေရတြင္ တစ္ေနကုန္ ေရႊက်င္သည့္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားအတြက္ စနစ္တက် ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမရွိ။ ျဖစ္ရ ပ္တစ္ခုတြင္ ေျမၿပိဳက်မႈျဖစ္ေပၚၿပီး 
လူအေယာက္ ၂ဝ ခန္႔ ထိခိုက္ခ့ဲကာ တစ္ဦးေသဆံုးေၾကာင္း သိရွိခ့ဲရသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈလည္း 
မရွိခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေနရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မွ လုပ္ကြက္ကို ပိတ္သိမ္း 
ခ့ဲသည္။ ေရႊလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားသည္ ယခင္က မၾကာခဏျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ရြာတစ္ရြာ 
တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခန္႔မွန္းေခ် ၁ဝ ဦးခန္႔ အေသအေပ်ာက္၊ ထိခိုက္ရွနာမႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုက့ဲသို႔ 
မေတာ္တဆမႈမ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္မ်ားမွ ေျမတူးစက္မ်ားႏွင့္ စက္ 
ကိရိယာႀကီးမ်ားျဖင့္ ပိုမိုစနစ္တက် တူးေဖာ္လာျခင္းေၾကာင့္ နည္းပါးလာသည္။ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားသည္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ရြာႏွင့္နီးၿပီး အကာအရံ သို႔မဟုတ္ သတိေပးသေကၤတမ်ား မထားရွိေသာ သတၱဳတြင္း 
ေဟာင္းမ်ားအား  ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္  ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။  ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ၁၇ ႏွစ္သားအရြယ္ 
လူငယ္တစ္ဦးသည္ ၎၏သူငယ္ခ်င္းျဖင့္ သတၱဳ႐ုိင္းမ်ားေကာက္ရန္ သတၱဳတြင္းေဟာင္းတစ္ခုသို႔သြားခ့ဲရာ 
ေျမၿပိဳမႈႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ခ့ဲရၿပီး ယခုတြင္ မသန္စြမ္းျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမ်ိဳးလည္း 
မရွိခဲ့သည့္အျပင္ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ဤသတၱဳတြင္းေဟာင္းကို မည္သူပုိင္ဆို္္င္သည္ကိုလည္း မသိရွိပါ။

စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အလုပ္ခန္႔ထားမႈအေျခအေန

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ တရားမွ်တၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္ရရွိခြင့္၊ 
တူညီေသာ အလုပ္အကိုင္အတြက္ တူညီသည့္ လုပ္ခလစာခံစားခြင့္။

 ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားတြင္သာ  စာခ်ဳပ္မ်ားရွိၾကသည္။ အႀကီးစားကုမၸဏီႏွစ္ခု 
သာလွ်င္  အလုပ္သမားမ်ားကို တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည္။ အျခားအႀကီးစားလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထား 
ေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ third-party မ်ားမွ ရရွိေသာ  စာခ်ဳပ္ျဖင့္လုပ္ကုိင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႐ုိး႐ုိး 
အလုပ္သမားမ်ားပါဝင္ၿပီး၊ က်ပန္းႏွင့္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္မွကုမၸဏီ 
မ်ားသည္ လစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ ခြင့္ ခံစားခြင့္ႏွင့္အျခား အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပါဝင္သည့္ အလုပ္ခန္႔အပ္စာ သို႔မဟုတ္ 
စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးရသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္မိတၱဴကုိ မရရွိဘဲ၊ ကုမၸဏီက 
သာ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္သာ အၿမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ 
ျခင္း စာခ်ဳပ္ရွိသည္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနသည္ ကုမၸဏီမ်ား 
ကို စာခ်ဳပ္မ်ားထားရွိရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စာခ်ဳပ္၏ၾကာခ်ိန္သည္ ၆ လမွ ၅ ႏွစ္ခန္႔ 
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ျဖစ္သည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္  ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားသည္ လစာမရရွိဘဲ အလုပ္သင္အျဖစ္ ၁ဝ ႏွစ္ လုပ္ 
ခ့ဲရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစားထုိးေပးသည့္အေနျဖင့္ ေစ်းတြင္ ဒီဇယ္္မ်ားကုိေရာင္းစားရန္ ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္မွသာ ၅ ႏွစ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပါသည္။ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္မရွိဘဲ 
ပုိင္ရွင္ႏွင့္ႏႈတ္ျဖင့္သာ သေဘာတူလုပ္ကုိင္ၾကသည္။ အေသးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အျမဲတမ္းလုပ္သား 
၃ဝဝ ခန္႔သည္ စာခ်ဳပ္မရွိဘဲ ႏႈတ္ျဖင့္သေဘာတူညီမႈျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ပထမ (၃) 
လ အရင္ဆံုး အလုပ္လုပ္ရန္ ကနဦး ႏႈတ္ျဖင့္ကတိျပဳထားၾကသည္။ ထိုေဒသရွိ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ 
အလားတူေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္မ်ားျဖင့္ 
ျပႆနာမ်ားရွိၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ လုပ္ကြက္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ကုိင္ေဆာင္ထားသူ 
သည္ အျမဲတမ္းအလုပ္သမား (၈) ဦးကုိသာခန္႔အပ္ထားၿပီး က်န္လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ုိက္ 
တာမ်ားကိုလႊဲ၍ လုပ္ကုိင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားသည္  ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားကို ျပန္ 
လည္ခန္႔အပ္ၾကသည္။ အလုပ္သမား ၃ဝဝဝ ခန္႔ရွိေသာ အႀကီးစား လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ မူရင္းကုမၸဏီမွ ၅% 
ထက္နည္းေသာ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈသာရွိၿပီး တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ုိက္တာ ၁ဝဝ ခန္႔ကသာ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားကို 
ေခၚယူ၍ သတၱဳတူးေဖာ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မည္သည့္လုပ္ကြက္တြင္မွ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း မရွိပါ။

အလုပ္ခ်ိန္၊ လစာႏွင့္ခြင့္  

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ တရားမွ်တၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္ရရွိခြင့္၊ 
လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိပုိင္ခြင့္။

 အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ လုပ္ကုိင္ရျခင္း။ သြားေရာက္ခ့ဲေသာ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အလုပ္သမားဥပေဒကို 
အျပည့္အဝ ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိၾကပါ။ အလုပ္သမားဥပေဒတြင္ အေထြေထြအလုပ္သမားမ်ားအတြက္   
တစ္ပတ္လွ်င္ ၄၄ နာရီ လုပ္ကုိင္ရမည္ကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး (၁၉၉၆ သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒ) တြင္ သတၱဳတြင္း 
လုပ္သားမ်ားအတြက္  နာရီ ၄ဝ လုပ္ကုိင္ၿပီး တစ္ပတ္အတြင္းတြင္   ၅ ရက္လုပ္ကုိင္ၿပီးသည့္အခါ ႏွစ္ရက္ဆက္ 
တုိက္နားႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လုပ္သားမ်ားသည္  တစ္ 
ပတ္လွ်င္ ၆ ရက္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္နားစနစ္ျဖင့္ ၄၈ နာရီ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရသည္ကို ေတြ႕ရ 
သည္။ အေသးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္  ေျမေအာက္သတၱဳတြင္းလုပ္သားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၆ ရက္ အလုပ္ 
လုပ္ရၿပီး ႐ံုးလုပ္သားမ်ားသည္ ၇ ရက္တစ္ပတ္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ တနဂၤေႏြေန႔ အလုပ္ လုပ္ရသည့္အတြက္ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃ဝဝဝ ထပ္ေပးသည္။ ေနာက္အေသးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ တနဂၤေႏြေန႔အတြက္ ႏွစ္ဆ 
ေပးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အျခားလုပ္ကြက္ေနရာမ်ားတြင္  ခြင့္ရက္ႏွင့္ပံုမွန္အ  လုပ္ခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း လုပ္ကုိင္ 
ေသာနာရီမ်ားကို ျပန္ေပးျခင္းမရွိပါ။ အေသးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္  မနက္ ၆ နာရီမွ 
ညေန ၅ နာရီအထိ လုပ္ကုိင္ရၿပီး ၾကားတြင္ တစ္နာရီသာ နားခ်ိန္ေပးပါသည္။  အခ်ိဳ႕အေသးစားလုပ္ကြက္ 
မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္မ်ားမွလြဲ၍ ခြင့္ရက္မရွိ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္ခ်ိန္အဆုိင္း အၾကာျမင့္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး၊ ခြင့္ရက္ရရွိမႈမွာလည္း အနည္း 
ဆံုးရၾကပါသည္။ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အၾကာဆံုးအဆုိင္းကုိ လုပ္ကုိင္ၾကရၿပီး ခြင့္ရက္အနည္းဆံုး ေပးခံ 
ရသည္။ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ တစ္ပတ္ လွ်င္ ၇ ရက္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ (လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ၃ ရက္ 
ေရွာင္တခင္ခြင့္ႏွင့္ ၁ဝ ရက္ ႏွစ္စဥ္ အားလပ္ရက္ခြင့္မ်ားရွိသည္)။

 လုပ္ခလစာ။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ သို႔မဟုတ္ ပိုျမင့္ေသာ 
လစာကို ရရွိၾကၿပီး ၎တို႔၏လစာသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွရေသာ ဝင္ေငြထက္မ်ားသည္ဟု ဆိုေသာ္ 
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လည္း အလုပ္ခြင္ဝင္ခါစ အလုပ္သမားမ်ားကမူ ၎တို႔၏လစာသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္သာ လံုေလာက္ 
ၿပီး စုေဆာင္းရန္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါဟုဆိုၾကသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုရွိ လံုျခံဳေရးလုပ္သားမ်ားသည္  သတ္မွတ္ 
ထားေသာ အနည္းဆံုးရရွိရမည့္ လုပ္ခလစာထက္ နည္း၍ရရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ား 
တြင္ လစာေပးသည့္ရက္ထက္ ၁ဝ ရက္အထိ ေနာက္က်သည္ဟုလည္း သိရွိခ့ဲရသည္။ မည္သည့္ကုမၸဏီမွ 
လစာေပးေခ်သည့္ လက္ခံစာရြက္ကို အလုပ္သမားမ်ားထံသို႔ ေပးေလ့မရွိပါ။ အေသးစားလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား 
သည္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ကုမၸဏီဝင္ေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္၍ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည့္ စနစ္ကို အသံုးျပဳ 
သည္။ အေသးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔ရရွိမည့္ ေဝစုကို ၆ လ အလုပ္ 
လုပ္ၿပီးမွသာ ရရွိသည္ဟု သိရသည္။

 ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားသည္ ဝင္ေငြ ပံုမွန္မရရွိၾကသည္ကုိ ၾကံဳေတြ႕ရသည္။ အႀကီးစားႏွင့္အေသးစား 
သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေရး ၊  ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ထုပ္ပိုးသည့္အလုပ္မ်ားကို 
လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။ ၎တို႔သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔စားလုပ္ခမ်ားကုိ ရရွိၾကသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ 
third-party မွ ခန္႔အပ္ထားေသာ ကန္ထ႐ုိက္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၿပီးေျမာက္ေသာ အလုပ္ေပၚတြင္ ပုိက္ဆံ 
ေပးပါသည္။ ဥပမာ- တစ္ေန႔ဘိလပ္ေျမသယ္ယူသည့္ အိတ္အေရအတြက္အေပၚ မူတည္၍ ရရွိသည္။ 
အႀကီးစား ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္းတစ္ခုတြင္ သတၱဳ႐ုိင္းမ်ား သယ္ယူျခင္းႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ေရျဖင့္ေဆးေၾကာျခင္း 
မ်ားကို တန္ခ်ိန္ႏွင့္ေပးသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမေအာက္တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ သတၱဳလုပ္သားမ်ား 
သည္  သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔စားလုပ္ခကိုသာ ရရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေန႔စားလုပ္ခရရွိမႈသည္ 
မ်ားေသာ္လည္း ေန႔စားလုပ္သားမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ၎တို႔၏လစာမ်ားသည္ အေျခခံ အသံုးစရိတ္အတြက္ 
သာ လံုေလာက္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

 လုပ္ခလစာ ႏုတ္ယူထားျခင္း။ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လစာထဲမွတခ်ဳိ႕ကုိ ႏုတ္ယူ 
ထားသည္ဟုေျပာၾကသည္။  လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္  ကုမၸဏီသည္ အလုပ္သမားတစ္ဦးစီအတြက္ ဘဏ္အေကာင့္ 
ဖြင့္ေပးထားၿပီး တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဝ ကို လစာမွႏုတ္ယူ၍ ထည့္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ 
သမားမ်ားသည္ ထိုပုိက္ဆံကို အလုပ္သက္တမ္း (၃) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးမွ ထုတ္ခြင့္ရွိသည္။ အေသးစားလုပ္ကြက္ 
တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီသည္ လစာထဲမွတခ်ိဳ႕ကုိ ႏုတ္ယူထားၿပီး ပုိက္ဆံစုေပးရန္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾက 
သည္။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ 
ရညရ္ြယ၍္ ပထမ (၅) ႏစွအ္တြင္း အလပုထ္ြကပ္ါက အလပုသ္မားမ်ားသည ္ကမုၸဏကီိ ုျပနလ္ည္ေလ်ာ္ေၾကးေပးရ 
မည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္ကို  ေတြ႕ရသည္။ ေနာက္အႀကီးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
ကုမၸဏီတြင္ အနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္ လုပ္ကုိင္ရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၈။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန

ကြင္းဆင္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန 
သည္ လြန္စြာဆိုးရြားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 ေနထုိင္မႈအေျခအေန။ ေရႊတူးေဖာ္သည့္ေနရာတစ္ခုတြင္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္း လုပ္သားအမ်ားစု 
သည္ ျပည္တြင္းမွေရြ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မိသားစုလုိက္ အေျခခ်ေနထိုင္လာ 
ၾကေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ထိုေနရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနထုိင္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ရာသီအလိုက္ 
ႏွစ္၏ အစိတ္အပုိင္းအခ်ိဳ႕တြင္သာ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္သားမ်ား 
ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကၿပီး ေနထိုင္ၾကသည့္ ေနရာမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ စာရင္းသြင္းထားျခင္းမရွိပါ။ 
ထိုသူမ်ားသည္ ဆင္းရဲၾကၿပီး က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း မရရွိၾကပါ။
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ေနာက္ေရႊတြင္းတစ္ခုတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသတၱဳလုပ္သားမ်ားသည္  လုပ္ကြက္အနီးတြင္ တဲအိမ္ငယ္မ်ားေဆာက္ 
၍ ေနထုိင္ၾကသည္။ ေဒသခံ သတၱဳလုပ္သားမ်ားသည္ ရြာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနထုိင္ၾကသည္။

 အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ေန႔စားလုပ္ခ။ အမ်ားအားျဖင့္ သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္က အလုပ္သမားမ်ားကို ေခၚယူေလ့ရွိၿပီး၊ 
ထိုသူမ်ားသည္ ႏႈတ္ျဖင့္သာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္သေဘာတူညီထားၾကပါသည္။ သတၱဳတြင္း 
အနီးအနားရွိ အေျခအေနမ်ားသည္ တူညီၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။  ေရႊတူးေဖာ္ေသာေနရာတစ္ခုတြင္ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၂ နာရီ လုပ္ကုိင္ၾကရၿပီး၊ အလုပ္ခ်ိန္ၾကားထဲတြင္ တစ္နာရီသာ 
နားခ်ိန္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အမ်ိဳးသားလုပ္သားမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ (၅ဝဝဝ) က်ပ္ ရရွိပါသည္။ 
ညပုိင္းအတြက္ (၈ဝဝဝ) က်ပ္ရရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားလုပ္ေဆာင္ေသာ အလုပ္မ်ား 
ႏွင့္မတူသည့္ အျခားအလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ရပါသည္။  ထိုအမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၄ဝဝဝ 
မွ ၅ဝဝဝ က်ပ္ခန္႔ ရရွိပါသည္။ လစာမ်ားကို ၁ဝ ရက္တစ္ႀကိမ္ေပးပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးထမင္းခ်က္ အပါအဝင္ 
အခ်ိဳ႕ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ (၆ ေသာင္းမွ ၁ သိန္း) ခန္႔ ရရွိပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္  
တစ္ရက္ ထမင္း (၃) နပ္ႏွင့္ ညလုပ္သားမ်ားအတြက္ သေရစာမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ 
ၾကေသာအလုပ္သမားသည္  ေငြေၾကးရေသာခြင့္ရက္မ်ားရရွိျခင္းမ်ဳိး မရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား တစ္ 
ေယာက္ေနမေကာင္းျဖစ္လွ်င္ ေငြေၾကးရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ သာမန္ေပးေနက် လစာေပး 
ျခင္းကို အခ်ိန္မီေပးျခင္းမရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေရႊထုတ္လုပ္မႈနည္းပါကေငြလည္ပတ္မႈ 
နည္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနရာမွာပင္ သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္မွ စက္ပစၥည္းဝယ္ပါက  အလုပ္သမားမ်ား 
သည္ အလြန္ရွည္ၾကာေသာ အဆိုင္းမ်ားအျဖစ္ (၂၄ နာရီအထိ) လုပ္ကုိင္ၾကရၿပီး ဤသုိ႔ျဖင့္ တြင္းပုိင္ရွင္မ်ား 
စက္ပစၥည္းကုန္က်စရိတ္ကုိ  ျပန္လည္ရ ရိွေစရန္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သတၱဳတြင္းပိုင္ရွင္မ်ားသည္ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ရရွိေသာအျမတ္မ်ားကုိ ခဲြေဝယူမည္ဆုိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထားရွိပါသည္။ 
ရြာတစ္ရြာတြင္ ရြာဧရိယာအတြင္း ေျမေအာက္တြင္ တူးေဖာ္ေနၾကၿပီး အက်ိဳးခြဲေဝျခင္းစနစ္ သတ္မွတ္ထားပါ 
သည္။ ပုိင္ရွင္မွ စက္ကိရိယာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ထုတ္လုပ္သည့္ ပမဏ၏ ၆ဝ% ကိုယူကာ က်န္ ရာခုိင္ႏႈန္း 
မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ခြဲယူၾကသည္။

 သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္ကုိ ေပးရေသာေငြေၾကး။ တရားမဝင္လုပ္ကုိင္ေနေသာ သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔ 
၏ေနရာတြင္ အင္ဝုိင္းလွည့္ျခင္း(pan) (သို႔မဟုတ္) စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားမွ သတၱဳ႐ုိင္းမ်ားေကာက္ယူျခင္းတို႔ကို 
လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး  တစ္ရက္လွ်င္  က်ပ္ ၅ဝဝဝ အား သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္ကုိ ေပးရသည္။  အျခား 
က်င္းပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို လုပ္ကြက္အတြင္းခြင့္မျပဳပါ။ လက္လုပ္လက္စားမ်ား ဝင္ 
ေရာက္ပါက စစ္တပ္ေခၚ၍ ဖမ္းခိုင္းသည္အထိ လုပ္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေရႊသတၱဳလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ 
ရြာသူႀကီးသည္ အလုပ္သမားပဲြစား အခန္းက႑အျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။ ထုိအခန္းက႑မ်ားထဲတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားအတြက္ ၎တို႔ပုိင္ေသာေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးမႈမ်ားပါဝင္သလုိ၊ သတၱဳ 
တြင္းမ်ား ထုိေနရာမ်ားတြင္ တူးေးဖာ္ျခင္းကုိ ေဒသခံမ်ားခြင့္ျပဳရန္အတြက္လည္း က်င္းပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ပုိက္ဆံ 
ေပးရျခင္း၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေပ်က္ဆုံးျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိလွ်င္ တာဝန္ယူမႈရွိစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရပါ 
မည္ျဖစ္သလုိ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ ေရႊမ်ားကုိ ဝယ္ယူျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ က်င္းပုိင္ကို ပုိက္ဆံေပး 
ၿပီး ထုိသူမ်ားကို တူးေဖာ္ေစပါသည္။ ထိုသို႔တူးေဖာ္သူမ်ားသည္  ပစၥည္းကိရိယာမ်ားပ်က္စီးျခင္း  ေပ်ာက္ဆံုး 
ျခင္းအမႈမ်ားကို တာဝန္ယူရၿပီး  ၎တို႔၏ ရရွိလာေသာ ေရႊကို ဝယ္ယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ အေသး

အေသးစား သို႔မဟုတ္ အႀကီးစား လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္လည္း လက္လုပ္လက္စားမ်ားကို 
သတၱဳတြင္းေနရာအတြင္း သတ္မွတ္ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ တူးေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳႏုိင္ပါသည္။ အႀကီးစား ခဲမျဖဴသတၱဳ 
တြင္းတစ္ခုတြင္ ရြာလူႀကီးတစ္ေယာက္သည္ သတၱဳကုမၸဏီကုိ အခေၾကးေငြေပးၿပီး ရြာသားမ်ား အင္ဝုိင္းျဖင့္ 
ေခ်ာင္းမ်ားထဲတြင္ေရႊက်င္ႏုိင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေပးခ့ဲသည္။ ၿပီးေနာက္ရရွိလာေသာ သတၱဳတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကို 
ရြာလူႀကီးထံ ျပန္ေရာင္းခ်ရသည္။
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ရြာလူႀကီးမွ ကုမၸဏီထံသို႔ ျပန္ေရာင္းခ်သည္။ အႀကီးစား ခဲမျဖဴတြင္းႏွစ္ခုတြင္ လူမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္သာေပး 
ရေသာ ဝငခ္ြင္က့တ္ျဖင္ ့လပုက္ြက ္အတြင္းရွ ိစြန္႔ပစ္ေျမစာပံမု ွသတၱဳ႐ုငိ္းမ်ားကိ ုေကာကယ္ခူြင့္ေပးထားသညက္ိ ု
ေတြ႕ရပါသည္။ ရရွိလာေသာသတၱဳ႐ုိင္းမ်ားကို ေပါက္ေစ်းထက္နည္းသည့္ေစ်းျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ လုိင္စင္ 
ကုိင္ေဆာင္ထားေသာသူထံသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရသည္။ အင္ဝုိင္းလွည့္သူတစ္ဦးခ်င္း၏ဝင္ေငြႏွင့္  ေကာက္ 
ယူႏုိင္ေသာ စြန္႔ပစ္ေျမစာသည္ ပံုမွန္မရွိပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိစုေဆာင္းႏုိင္ေသာ ပမာဏႏွင့္ 
ေရာင္းခ်ႏုိင္မႈအေပၚမူ တည္၍ ဝင္ေငြရရွိျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းျခင္း၊ ေနရာတစ္ခုတြင္ လုပ္ခလစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား အျငင္းအခံုျဖစ္ပါက ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖသူအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္သည္။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ဤက့ဲသို႔လုပ္ေဆာင္ရသည္မွာ မိမိအေနျဖင့္ ကသိက 
ေအာက္ျဖစ္သည့္ဟု ခံစာရေၾကာင္းေျပာပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤအမႈမ်ားသည္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ကြင္းဆင္းအဖဲြ႕ကုိ ရွင္းျပပါသည္။ 

 ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း။ တရားဝင္လုိင္စင္ထုတ္ထားေပးေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လက္လုပ္လက္စားအမ်ိဳး 
သမီးမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္မ်ားကိုသာ လုပ္ကုိင္ၾကရပါသည္။ (အင္ဝုိင္းလွည့္ျခင္း၊ ထမင္းခ်က္ျခင္း၊ 
ေက်ာက္မ်ားသယ္ေပးျခင္း၊ သတၱဳ႐ုိင္းကို ေဆးေၾကာေပးျခင္း ၊ ေျမေအာက္လႈိင္မ်ားအတြင္းအတြင္ လုပ္ကုိင္ 
ေစျခင္းမရွိပါ။) အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားဟု မျမင္ၾကပါ။ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အခေၾကးေငြ ေလ်ာ့ေပးၾကေသာ္လည္း လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားရွိသည္ဟု တင္ျပေျပာဆိုျခင္းမ်ားမရွိပါ။ အၾကမ္းဖ်င္းဆိုလွ်င္ ငယ္ရြယ္ေသာအလုပ္သမားမ်ား 
ကုိပင္ သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားမွ တူညီစြာေျပာဆိုဆက္ဆံၾကသည္ဟု ထင္ 
ျမင္မိေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္သမားအားလံုးသည္ အတူတကြမွ်ေဝ စားေသာက္ၾကသည္။

 ခြင့္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အႀကီးစားႏွင့္အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ခြင့္ရက္ (၁ဝ) 
ရက္ေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမားဥပေဒအရ ေရွာင္တခင္ခြင့္ႏွင့္ မီးဖြားခြင့္မ်ားေပးၾကသည္။ 
အခ်ိန္ပုိင္း လုပ္သားႏွင့္ ကန္ထ႐ုိက္မွ တစ္ဆင့္ခံေခၚယူေသာ လုပ္သားမ်ားသည္ ပံုမွန္ခြင့္ရက္မ်ား မရရွိပါ။ 
ကုမၸဏီငယ္ အခ်ိဳ႕သည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ခြင့္မ်ားကုိ လိုအပ္ျခင္း 
မရွိေသာေၾကာင့္ မီးဖြားခြင့္ မူဝါဒမရွိဟုဆိုသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ မတူညီေသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ 
ဘာသာမ်ားအတြက္ မတူညီေသာ အားလပ္ရက္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ဟု သိရပါသည္။

လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ စုေပါင္းေတာင္းဆုိျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏နစ္နာမႈမ်ား 
တိုင္ၾကားျခင္း။ 

 အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာကုိယ္စားျပဳမႈမ်ား မရွိပါ။  လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ 
အစည္း(၂)ခု ရွိသည္။ တစ္ဖြဲ႕မွာ အလုပ္သမားစုေဆာင္းေရးေကာ္မတီမွခန္႔အပ္ထားေသာ က်ပန္းလုပ္သားမ်ား 
ႏွင့္အျခားတစ္ဖြဲ႔မွာ ကုမၸဏီမွတိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ေသာ လုပ္သားမ်ားျဖစ္သည္။ က်ပန္းလုပ္သားမ်ားသမဂၢမွ လုပ္ခ 
လစာျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုၿပီးေနာက္ ေခါင္းေဆာင္ (၃) ဦးကို အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းလုိက္သည္။ 
ထိုသူမ်ားသည္ ၃ လ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မရွိၾကပါ။

 နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းေပးရန္ တုိင္ၾကားေသာနည္းစနစ္မ်ား အလုပ္မလုပ္ျခင္း။ သြားေရာက္ခ့ဲေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ 
သည့္ ေနရာအားလံုးတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီကို ဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္း
မ်ဳိးမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားျပႆနာႏွင့္ မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တုိင္ 
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ၾကားမႈမ်ားကုိကုိင္တြယ္ရန္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း ထားၿပီးျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အလုပ္သမား 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မပါဝင္ပါ။ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း ထိုက့ဲသို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိၿပီး မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ေန 
ၾကသည္ကို မသိရွိၾကပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ 
ေကာ္မတီကိုတည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ေကာ္မတီသည္ မေက်လည္မႈမ်ား၊ 
နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တုိင္ၾကားျခင္းမ်ဳိးတစ္ခုမွ မရွိသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ သတၱဳတြင္းေနရာေတာ္ေတာ္မ်ား
မ်ားတြင္ အၾကံေပးစာထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ အႀကံျပဳစာပုံးမ်ားထားရွိသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း ၎ကို အသံုး 
မျပဳၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလုပ္သမားမ်ား၏ မေက်လည္မႈမ်ား၊ 
နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ မန္ေနဂ်ာထံသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ေရာက္ရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

 ေဒသႏၲရအာဏာပုိင္မ်ားသို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ဖက္စပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေသာ ပါတနာမ်ားသည္ အလုပ္ 
သမားအျငင္းပြားမႈတြင္ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖသူအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ပုိင္လုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီ မွ လြဲေျပာင္းယူၿပီးေနာက္ ေဒသခံလုပ္သားမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈျဖင့္ 
စု႐ုံကာ သင့္တင့္ေလ်ာ္ညီေသာစာခ်ဳပ္မ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ အနိမ့္ဆုံုးလုပ္ခလစာထက္  ေလ်ာ့နည္းၿပီးေပးေနျခင္းတို႔ 
အား ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားသို႔ တုိင္ၾကားခ့ဲပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေဒသ၏ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနသည္  ထို 
လုပ္ကြက္ကို သြားေရာက္ခ့ဲၿပီး ျဖန္ေျဖခ့ဲသည္။ ကုမၸဏီအတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ားျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ပ့ံပုိးကူညီခ့ဲၿပီး 
အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆိုမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးခ့ဲသည္။ သာဓကေနာက္တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံျခားသားႀကီးၾကပ္ေရး 
မွဴးမွ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာေၾကာင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သည့္ ပါတနာကုိေခၚ၍ ေျဖရွင္းခ့ဲရာ ထိုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး 
သည္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္္ခံခ့ဲရပါသည္။ 

အလုပ္သမားတန္းလ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာျခင္းကုိ ကန္႔သက္ျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိပုိင္ခြင့္၊  တရားမွ်တၿပီး   
ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္ ရရွိပိုင္ခြင့္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း၊ အိမ္ရာပုိင္ဆုိင္ခြင့္။

 အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပံုေသမဟုတ္ေသာ အိုးအိမ္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္မ်ားရွိ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ကြက္အတြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကြက္အျပင္တြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ကုမၸဏီမွအိမ္ရာမ်ားစီစဥ္ေပးပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားခြဲကာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနစရာအိမ္ရာမ်ား ထားေပးထားပါသည္။  အခ်ိဳ႕ေသာမိသားစု 
တန္းလ်ားမ်ားသည္ ပံုေသငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ ေနထုိင္ၾကရပါသည္။ ဥပမာ-၁ဝဝဝဝ က်ပ္တြင္ ေရႏွင့္မီးပါရွိသည္။  
လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ တန္းလ်ားမ်ားကို တြဲေနျခင္းအတြက္ စီစဥ္ထားရာ (တစ္ခန္းလွ်င္ ၂ ေယာက္ႏႈန္းျဖင့္ 
အခန္း ၁၂ ခုပါေသာ တုိက္ခန္း) အခန္းမ်ားသည္ က်ယ္ဝန္းပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေသာက္ေရ၊ ေရးဆိုးႏုတ္ထုတ္ 
သည့္စနစ္၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေနရာႏွင့္ညအခ်ိန္တြင္ Wi-fi စသည့္ေကာင္းမြန္သည့္ လူေနမႈစံႏႈန္းမ်ား ရွိပါသည္။ 
အျခားေသာ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္  အလုပ္သမာမ်ားအတြက္ထားေပးေသာ အိုးအိမ္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားမွာမေကာင္း 
ပါ။ လုပ္ကြက္တစ္ခု၏ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ ေရသိုေလွာင္သည့္ ေနရာမ်ားသည္ (အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ေရစင္)မ်ားသည္ ၂ ရက္ ၃ ရက္ ေရမရွိပါ။ အလုပ္သမားမ်ား အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္း 
ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိပါ။ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အညစ္ေၾကးစြန္႔သည္ေနရာမ်ား နည္းပါးပါသည္။ ဥပမာ- 
အလုပ္သမား ၁၅ဝဝ ဦးအတြက္ အိမ္သာ ၃၂ ခုသာရွိသည္။ လုံျခံဳေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ထားရွိေသာ 
ေနရာသည္ အလြန္ပင္ဆိုးပါသည္။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ လံုျခံဳေရးလုပ္သားမ်ား ေနထုိင္ရန္ သတ္ 
မတ္ွထားသည့္ေနရာမရွပိါ။ ၎တုိ႔သြားေရာကလ္ပု္ေဆာငရ္ေသာ လုံျခံဳေရးတဲတြငသ္ာ အပိၾ္ကရသညက္ိုေတြ႕ရ 
ပါသည္။ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ လံုျခံဳေရးေနထုိင္ေသာေနရာသည္ တဲကေလးျဖစ္ၿပီး မိုးယိုကာ ညဘက္ 
ေရာက္လွ်င္လည္း ၂ နာရီသာ မီးရရွိပါသည္။ 
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 လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကို ကန္႔သက္ျခင္း။ အလုပ္သမားအားလံုး၏တန္းလ်ားသည္ (တစ္ခုမွလြဲ၍) ညအခါ 
တြင္ ပိတ္ထားပါသည္။ ည ၇ နာရီမွ မနက္ ၇ နာရီအထိျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္္တြင္ မည္သူမွ ဝင္၍ထြက္၍ 
မရပါ။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေနထုိင္ေသာ အလုပ္သမားတန္းလ်ားေနရာကို ၎တို႔လံုျခံဳေရး 
အတြက္ သီးသန္႔ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲသည့္အဖြဲ႕သည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံမ်ားအၾကား ညအခ်ိန္တြင္  ျငင္းခံုျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မရွိေစရန္ ပိတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိကိစၥမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္စဥ္မ်ားမရွိခ့ဲပါ။ အေသးစားသတၱဳလုပ္ကြက္ႏွစ္ခု 
တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမွ သိမ္းထားၿပီး အလုပ္သမားမ်ား 
သည္ အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ထြက္ခြာသြားမႈမရွိေအာင္ စီမံထားျခင္းျဖစ္သည္။

 ေန႔စားအလုပ္သမားႏွင့္ကန္တ႐ုိက္တာလုပ္သားမ်ားအတြက္ တန္းလ်ားမ်ားမွာ ည့ံဖ်င္းသည္။ လုပ္ကြက္ 
တစ္ခုတြင္ ေန႔စားေျပာင္းေရြ႕လုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ကြက္ႏွင့္နီးသည့္ ရြာတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ၎တို႔ 
ေနထုိင္ေသာ အိမ္မ်ားေဆာက္ထားသည့္ေျမအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၁ဝဝဝ က်ပ္ေပးရပါသည္။ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ 
မွေတြ႔ရွိခဲ့သည္မွ ထိုသူမ်ားေနထုိင္ျခင္းသည္ လူေနထုိင္မႈ သိပ္သည္းၿပီး ေရဆိုးႏုတ္ထုတ္သည့္စနစ္လည္း 
မရွိပါ။ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏အိမ္အနီးတြင္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားေမြးထားပါသည္။ ထိုေဒသတြင္ ေနထုိင္ 
ေနေသာသူမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ ေျပာင္းေရြ႕ေနထုိင္ၾကေသာ မိသားစု ၂ဝ တြင္ ကေလး (၃) ဦးမွာ 
တီဘီေရာဂါခံစားေနၾကသည္။ အျခားအႀကီးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေန႔စားေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ 
သတၱဳတြင္းအျပင္တြင္ေနထုိင္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။ ၎တို႔ေနရာသည္ လံုျခံဳမႈမရွိဟု ခံစားရသည္ဟုေျပာၾက 
သည္။ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ထိုေနရာသည္ ေျမၿပိဳလုနီးပါး ေနရာျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ တစ္ခါ 
တစ္ရံ ေႏြရာသီတြင္ ေရမ်ားပ့ံပိုးေပးၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးပ့ံပိုးေပးျခင္း မရွိပါ။ တဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိကမ္်ား၏တၱဳတြင္းမ်ားတြင ္
လုပ္ေဆာင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေနရာတစ္ခုထဲတြင္  အျမဲေနထုိင္ၾကျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ။ ၎တုိ႔ေနထုိင္ 
ရမည့္ တြင္းအနီးအနားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိေနရာမ်ားတြင္ ေရဆိုးႏုတ္ထုတ္သည့္ 
စနစ္မရွိျခင္း၊ ဆိုးရြားသည့္ အစားအေသာက္အရည္အေသြးႏွင့္ ဖုန္မ်ားေသာေနရာမ်ား စေသာ ဆိုးရြားလွေသာ 
အေျခအေနမ်ား ရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား 

အပုိင္း ၅.၅ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားက႑ကို ၾကည့္ပါ။ 

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ တရားမွ်တၿပီး ပိုမိုႏွစ္လိုေသာလုပ္ငန္းခြင္ရရွိပိုင္ခြင့္၊ တရားမွ်တၿပီး ခြဲျခား 
ခံရမႈမရွိေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္အေျခအေနတြင္  အလုပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္။ 

 ေန႔စားအမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ အမ်ိဳးသားလုပ္သားမ်ားထက္နည္းသည့္ လုပ္ခလစာကို 
ရရွိၾကသည္။ ေန႔စားအမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္အားခကို တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းဆံုး 
လုပ္ခလစာ (၃၆ဝဝ က်ပ္) ေအာက္ ရရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သတၱဳတြင္းတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
၂၅ဝဝ က်ပ္ရရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၂ဝဝဝ က်ပ္ရရွိပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
၄ဝဝဝ က်ပ္ရရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၃ဝဝဝ က်ပ္ရရွိပါသည္။ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
၅ဝဝဝ က်ပ္ရရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၃၅ဝဝ က်ပ္ရရွိပါသည္။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေရႊသန္႔စင္ 
လုပ္ငန္းအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ ၁၂ဝဝဝဝ က်ပ္ရရွိၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ 
၁၅ဝဝဝဝ က်ပ္ရရွိသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသားေန႔စားလုပ္သားသည္ ၆ဝဝဝ မွ ၇ဝဝဝ က်ပ္ 
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ခန္႔ရရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄ဝဝဝ က်ပ္ခန္႔ ရရွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္  အလုပ္အနည္း 
ငယ္သာလုပ္ေဆာင္ရသည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရး မူဝါဒမ်ားမရွိျခင္း။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိေန 
သည္ဟု အစီရင္ခံထားၾကပါသည္။ သြားေရာက္ခ့ဲေသာ ေနရာအားလံုးတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ 
ျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မရွိပါ။ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီသည္ ေရသားထားျခင္း 
မရွိသည့္ ခြဲဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစေရး မူဝါဒရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎မူဝါဒသည္ မည္သည္မ်ားျဖစ္သည္ 
မည္သုိ႔အသံုးျပဳမည္ကိုမူ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ အလုပ္သမားႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲသူ ႏွစ္ဖက္လံုးသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မ်ားစြာအေလးထားမႈမရွိပါ။ အခ်ိန္ပုိင္းလုပ္ကုိင္္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို 
ကုိယ္စားျပဳသည့္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ကို ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုရွိခ့ဲသည္ဟု အစီရင္ခံထားပါ 
သည္။ လစာတုိးေပးရန္ေတာင္းဆုိၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္သံုးဦးကို ဆက္မလုပ္ခိုင္း 
ေတာ့သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ NLD 
အဖြဲ႕ထဲဝင္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္၍ အလုပ္မေပးေတာ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔လုပ္ကုိင္ေနေသာ 
ကုမၸဏီသည္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ (USDP) ပါတီကို ေထာက္ခံေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္လုပ္ကြက္ 
တစ္ခုတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဗမာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈအခြင့္ 
အေရးနည္းသည္ဟု ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ကို ေျပာပါသည္။ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုမွ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံျခားသားႀကီးၾကပ္သူမ်ား၏ ႏႈတ္ျဖင့္ေစာ္ကားမႈမ်ားရွိသည္ဟု အစီရင္ခံခ့ဲပါသည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏အက်ိဳးခံစားရမႈမ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆုိင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင္အ့တန္းရရွပိုငိခ္ြင္၊့ တရားမွ်တၿပီးႏစွလ္ိဖုြယ ္
ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနရရွိခြင့္။

 အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္  အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို  
အလုပ္သမားမ်ားသုိ႔ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အိမ္ရာတန္းလ်ားမွ အလုပ္ခြင္သုိ႔ အခမဲ့ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေသာကားေပၚတြင္ မတ္တပ္ရပ္လိုက္ရေသာ 
ေၾကာင့္ လဲက်ၿပီး အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ယခုက့ဲသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ နီးစပ္ရာရြာမွ လုပ္ကြက္ 
သို႔သာျဖစ္သည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ကေလးမ်ားအတြက္ တစ္လကုိ 
၁ဝဝဝဝ က်ပ္ျဖင့္ ကေလးထိန္းေက်ာင္း ဖြင့္ေပးခ့ဲပါသည္။ အႀကီးစား သုိ႔မဟုတ္ အေသးစား ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ 
တစ္ေန႔လွ်င္ ထမင္း ၃ နပ္ေကြ်းပါသည္။ သို႔မဟုတ္ အစားအေသာက္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြကို ေပးပါသည္။ 
(အေျခခံလုပ္သားမ်ားအတြက္ ၁၅ဝဝ က်ပ္ေပးၿပီး အေျခခံလုပ္သားထက္ရာထူးရွိေသာလုပ္သားမ်ားအတြက္  
၃ဝဝဝ က်ပ္ ေပးပါသည္။) အခ်ိဳ႕ အႀကီးစားလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အပိုဆုေၾကးေငြမ်ားကို ေပးေသာ္ 
လည္း စနစ္တက် ေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ၎တို႔တြင္ ရက္မွန္ေၾကး၊ ဘာသာေရးပြဲေန႔မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ 
ျခင္းအတြက္ အပုိဆုေၾကးႏွင့္ ခြင့္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္  အပိုဆုေၾကးမ်ားပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕အလုပ္ 
ရွင္မ်ားသည္ မဂၤလာေဆာင္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးေမြးဖြားျခင္းအတြက္ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ဥပမာ ႏွစ္ခုေပးရလွ်င္- ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူငယ္လုပ္သားမ်ားအတြက္ ပညာ 
သင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ စာေပးပြဲအခ်ိန္မ်ားတြင္ လစာရခြင့္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ အားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ၾကသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အလုပ္သမားမ်ား ခြင့္ရက္ျဖင့္ ျပန္သည့္အခါ အနီးဆံုးၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးပါ 
သည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီသည္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းေပးပါသည္။  စီမံခန္႔ခြဲ 
ေသာသူမ်ား၏ေျပာဆိုခ်က္အရ အတိုးမ့ဲဟုေျပာေသာ္လည္း အလုပ္သမား၏ေျပာဆိုခ်က္အရ ၁ဝ% အတိုးေပး 
ရသည္ဟု ေျပာပါသည္။ 
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(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၉။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ 
တကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊  လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား။  

ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ (ILO) ၏  သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္မ်ားကုိ Bold ျဖင့္ျပဳထားပါသည္။ 

 C29 Forced Labour Convention, 1930

 C87 Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948

 C182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အတည္ျပဳ လက္မွတ္မထုိးထားေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား

 C98 Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 

 C100 Equal Remuneration Convention, 1951

 C105 Abolition of Forced Labour Convention, 1957

 C111 Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958

 C138 Minimum Age Convention, 1973

ILO ၏ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 C176 Safety and Health in Mines Convention, 1995
 R183 Safety and Health in Mines Recommendation, 1995

အျခားဆက္စပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 

 UN Guiding Principles on Business and Human Rights

 UN International Bill of Human Rights and Core Human Rights Instruments

 ICMM Sustainable Development Framework

 IFC Performance Standards and Guidance Notes:
  PS 1 – Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts
  PS 2 – Labour and Working Conditions
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http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3Dnormlexpub:12100:0::no::p12100_instrument_id:312232
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ChildLabour.aspx
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C100
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3D1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C176:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R183
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://www.icmm.com/publications/pdfs/429.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3be1a68049a78dc8b7e4f7a8c6a8312a/PS1_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC%2BSustainability/Our%2BApproach/Risk%2BManagement/Performance%2BStandards


လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ICMM, Health and Safety

ICMM, Health and Safety Performance Indicators

IFC, Environmental, Health and Safety Guidelines for Mining

IFC, Good Practice Note: Non-Discrimination and Equal Opportunity

IFC, Good Practice Note: Workers’ Accommodation: Processes and Standards

IFC, Measure & Improve Your Labor Standards Performance: Performance Standard 2 Hand-
book for Labor and Working Conditions

IFC, Women in Mining: A Guide to Integrating Women Into the Workforce

ILO, Safety and health in small-scale surface mines: a handbook, 2001

ILO, Safety and health in opencast mines: an ILO code of practice, 1991

International Cyanide Management Code for the Manufacture, Transport, and Use of Cyanide 
in the Production of Gold

ႏုိင္ငံတကာေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

Pure Earth သည္  လက္လုပ္လက္စားေရႊတူးေဖာ္သူမ်ားကို ျပဒါးမပါဘဲ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္သင္ၾကားေပး 
ျခင္း (Teaching Artisanal Gold Miners to Extract Gold without Mercury။  Pure Earth) အစီအစဥ္သည္ 
ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာတိုင္ အသံုးျပဳခ့ဲသည့္ ျပဒါးမပါဘဲ ႐ိုးရာအရ ေရႊထုတ္လုပ္သည့္နည္းစနစ္ကို သင္ၾကားလွ်က္ 
ရွိပါသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္  Pure Earth အစီအစဥ္သည္ ဘိုလီးဗီးယား၊ မြန္ဂိုလီးယားႏွင့္ ပီ႐ူးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုစာတမ္းသည္  ျပဒါးမပါဘဲ ေရႊကို မည္သို႔အဆင့္လုိက္ ထုတ္လုပ္မည္ကို 
ရွင္းျပထားသကဲ့သုိ႔ အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။ 

UNDP ၏ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားေရႊသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာေရးအစီအစဥ္ဆြဲေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ (Guidance: Developing a Na-
tional Strategic Plan to Reduce Mercury Use in Artisanal and Small Scale Gold Mining)။ 
ဤစာတမ္းသည္ အစိုးရမ်ားကို အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္
အေျခအေနမ်ားတုိးတက္ေစရန္ လမ္းညႊန္ေပးၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈကို ေလွ်ာ့ 
ခ်၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

US ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးေအဂ်င္စီ (EPA)၏ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူးေဖာ္မႈတြင္ျပဒါး 
အသံုးခ်မႈမွ ညစ္ညမ္းမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (Reducing Mercury Pollution from Artisanal and Small-Scale 
Gold Mining)။ EPA သည္ Argonne National Laboratory ႏွင့္ မိတ္ဖက္ျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္နည္းသည့္ 
Gold Shop Mercury Capture System ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ေသာ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
၎အား Amazonian ေရႊထုတ္လုပ္ေသာ ေဒသျဖစ္သည့္ ဘရာဇီးလ္ႏွင့္ပီရူးမ်ားတြင္ စမ္းသပ္၍ လက္ေတြ႕ 
လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျဖစ္သည္။
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http://www.icmm.com/en-gb/health-and-safety
http://www.icmm.com/en-gb/publications/health-and-safety-performance-indicators
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final%252B-%252BMining.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26id%3D1323153264157
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/learning%2Band%2Badapting/knowledge%2Bproducts/publications/publications_gpn_nondiscrimination
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/learning%2Band%2Badapting/knowledge%2Bproducts/publications/publications_gpn_workersaccommodation
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/learning%2Band%2Badapting/knowledge%2Bproducts/publications/publications_handbook_laborstandardsperformance__wci__1319577153058
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/learning%2Band%2Badapting/knowledge%2Bproducts/publications/publications_handbook_laborstandardsperformance__wci__1319577153058
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b31e4e804879eacfafb9ef51e3a7223f/IFC-LONMIN_WomenInMining_Manual.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2001/101B09_459_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1991/91B09_393_engl.pdf
International%20Cyanide%20Management%20Code%20for%20the%20Manufacture%2C%20Transport%2C%20and%20Use%20of%20Cyanide%20in%20the%20Production%20of%20Gold
International%20Cyanide%20Management%20Code%20for%20the%20Manufacture%2C%20Transport%2C%20and%20Use%20of%20Cyanide%20in%20the%20Production%20of%20Gold
http://www.pureearth.org/blog/in-photos-mercury-in-gold-mining/
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Guidance%2520document/Version%25202.0%2520Guidance%2520Document.pdf
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Guidance%2520document/Version%25202.0%2520Guidance%2520Document.pdf
https://www.epa.gov/international-cooperation/reducing-mercury-pollution-artisanal-and-small-scale-gold-mining
https://www.epa.gov/international-cooperation/reducing-mercury-pollution-artisanal-and-small-scale-gold-mining


Artisanal Gold Council မွ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား ေရႊထုတ္လုပ္မႈ ေရရွည္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာ္ေဆာင္ေသာလုပ္ငန္း (Sustainable Development of Artisanal and Small-Scale Gold 
Mining in Indonesia) စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဝင္ေငြ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္  လက္လုပ္လက္စားေရႊလုပ္ငန္းကို 
မွီခိုေနၾကသည့္ ထိရွလြယ္ေသာ၊ အသိအမွတ္ျပဳမခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ပတ္ 
ဝန္းက်င္မ်ားတိုးတက္လာေစရန္တို႔ ျဖစ္သည္။   ယခုစီမံကိန္းသည္ ျပဒါးအသံုးမျပဳဘဲ ေရႊသန္႔စင္နည္းလမ္းမ်ား 
ကို မိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။ 

The Ban Mercury Working Group ၏ လက္လုပ္လက္စားေရႊတူးေဖာ္မႈတြင္ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈကို အဆံုးသတ္ 
ျခင္း (Ending Mercury Use in Artisanal Gold Mining) အစီရင္ခံစာသည္  ျပဒါးကို အေထြေထြအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 
ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ ေဒသခံအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ျပဒါးမသုံးဘဲ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္း 
တို႔ပါဝင္သည္။   
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http://www.artisanalgold.org/our-projects
http://www.artisanalgold.org/our-projects
http://archive.ban.org/Ban-Hg-Wg/Briefing%2520Papers/endingmerc.pdf


ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ား

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား
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အပုိင္း ၅.၅ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား

ဤအပုိင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား 
• အမ်ိဳးသမီးမ်ား
• ကေလးသူငယ္မ်ား 

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
• သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ထိခိုက္မႈမ်ား 
• သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ထိခိုက္မႈမ်ား 

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ gender အရမွ်တမႈမရွိျခင္း။  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကို မတူညီသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မၾကာခဏ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 
တုိက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည္။ (ဇယား - ၂ဝ) 

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခဲြျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CE-
DAW) ကို လက္ခံသေဘာတူညီၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားျပဌာန္းထား 
ေသာဥပေဒမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခဲြျခားမႈမ်ားကုိ ဥပေဒအရ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား မရွိေသးပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးထိခိုက္ေစႏုိင္မႈကို ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆဲြျခင္း၊ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေစပါ 
သည္။407 ဥပမာ - ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၅ဝ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တူညီသည့္ အလုပ္ 
အကုိင္မ်ားအတြက္ တူညီေသာလုပ္ခလစာ ရရွိရမည္ဟု ထည့္သြင္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ 
အျခားအစိတ္အပုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိေနျပီး ထုိေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေန 
သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ - ပုဒ္မ ၃၅၂ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံ့ ဝန္
ထမ္းေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ သတ္ မွတ္ေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည္စံုပါက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္
မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ သာသနာ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးကို 
အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ရာထူးေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းတြင္ ခြဲျခားမႈမျပဳရ ဟုေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားႏွင့္သာ 
ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ ရာထူးတာဝန္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားအားေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားျခင္းကို ဤပုဒ္မအရ 
အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစရဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ တန္းတူညီမွ်လုပ္ခရရွိေရး 
သို႔မဟုတ္ မီးဖြားခြင့္ဆုိင္ရာအကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ILO ၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳထားျခင္း 

407 က်ား/မ တန္းတူညီေရးကြန္ယက္ ႏွင့္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ တရားမွ်တေရး ဗဟိုစင္တာ။ ၆၄ ၾကိမ္ေျမာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြဲျခားမႈပေပ်က္ေရးေကာ္မတီ  
အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေနာက္ခံအစီရင္ခံစာ။ ဇူလိႈင္ ၂ဝ၁၆ - စာမ်က္ႏွာ ၂။
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မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာအက္ဥပေဒတြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ အမ်ိဳး 
သား၊ အမ်ိဳးသမီးခြဲျခားမႈမရွိပဲ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာကို ရပုိင္ခြင့္ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ကနဦးအားျဖင့္ ႏုိင္ငံ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏လစာကို တုိးေပးခ့ဲပါသည္။408

တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ထားရွိမႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ၂ဝ၁၅ 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွစ၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဝင္အေရအတြက္ ျမင့္တက္လာခ့ဲပါသည္။ ၂ဝ၁ဝ မွ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕ဝင္သည္ ၅.၉ % ရွိခ့ဲၿပီး  မၾကာေသးမီက ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးရာခိငု္ႏႈန္းသည ္လႊတ္ေတာတ္ြင ္၁၄.၅ % အထ ိတိုးလာခဲပ့ါသည။္ ယခကု့ဲသို႔ တုိးတကမ္ႈမ်ားရွခိ့ဲေသာလ္ည္း 
ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္စားျပဳမႈသည္ အလြန္ပင္နည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေရြးခ်ယ္တင္ 
ေျမာက္ခ့ဲေသာ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ၂၉ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသမီးမွာ ၅ ဦးသာရွိသည္။409

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း (CSOs) မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတုိးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေယဘုယ်ႏုိင္ငံေရးလုပ္ရွားမႈမ်ား လုိအပ္ေနသည္ဟု ေထာက္ျပ 
ေဝဖန္ခ့ဲၾကသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ၁ဝ ႏွစ္တာ စီမံကိန္းသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏လူ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျမင့္တင္ရန္ ကတိကဝတ္တစ္ခုအျဖစ္ ႐ုပ္လံုးေပၚေစပါ 
သည္။410 အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာကာကြယ္မႈအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။ 
ဥပမာ - ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ေသာ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ျဖားေယာင္း 
ေသြးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အသက္မျပည့္ေသးေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို လိင္ဆက္ဆံျခင္းက့ဲသို႔ ပစ္မႈမ်ား ပါဝင္ပါ 
သည္။ လူကုန္ကူးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ကိစၥအတြက္ 
ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ ေထာင္ခ်ႏုိင္သည့္ျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ ပံုေသလက္ခံထားသည့္ က်ား/မဆိုင္ရာကို အေျခခံသည့္ ကန္႔သက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ထားၿပီး က်ား၊မ တန္းတူညီေရးကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီေရးကုိ အားေပးသည့္ CE-
DAW ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါ။ ဥပမာ - ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုျပဳထားေသာ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ 
၁၆၈ သည္  ၁၉၉၆ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒ၏ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ အခ်က္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား က်န္း 
မာေရးႏွင့္လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားမွလြဲ၍ ေျမေအာက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းမျပဳရဟူသည့္ 
အခ်က္ကို ဆက္လက္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေဒသခံဓေလ့ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခုအရ ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးတြင္း 
သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းအတြင္းသို႔ အမ်ိဳးသမီးဝင္ေရာက္ပါက တြင္းၿပိဳက်ျခင္း သို႔မဟုတ္ သယံဇာတမ်ားဆက္လက္
ထြက္ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကပါသည္။411 ယခုက့ဲသို႔ အယူသည္းမႈသည္ အခ်ိဳ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ရွိေနေသးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။412

ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျမကုိ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားတြင္ ခြျဲခား ဆက္ဆံ 
ျခင္းႏွင့္အတားအဆီးမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ေျမယာကိစၥအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 
ႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ႏုိင္ပါ။413 တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ 
ၿပီး အာမခံခ်က္ရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ တည္ၿငိမ္မႈပိုရွိေစ ၿပီး အမ်ိဳးသမီးႏွင့္၎တို႔၏ 

408 ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ အက္ဥပေဒ။ ပုဒ္မ ၁၄ (ဇ)။
409 အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အစဥ္အလာအရမဟုတ္ပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံေရြးေကာက္ပြဲ လမ္းညႊန္သူ အမ်ိဳးသမီးပါလီမန္မ်ားအေရ အတြက္
410 က်ား/မ တန္းတူညီေရးကြန္ယက္ႏွင့္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ တရားမွ်တေရး ဗဟိုစင္တာ။ ၆၄  ႀကိမ္ေျမာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြဲျခားမႈပေပ်က္ေရးေကာ္မတီ  

အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေနာက္ခံအစီရင္ခံစာ။ ဇူလိႈင္ ၂ဝ၁၆ - စာမ်က္ႏွာ ၇။
411 အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ျငင္းခံုျခင္း၊ ျမန္မာတုိ႔ အဆံုးသက္ႏုိင္ဖယ္ရွားႏုိင္ေသာ ဒ႑ာရီပံုျပင္ဆန္ေသာအခ်က္မ်ားကို တံု႕ျပန္ခ်က္။ Shin Saw aung, TeacircleS,၊ 

ၾသဂုတ္လ ၂ဝ၁၇။
412 ခ်ီလီႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ား အတားအဆီးမ်ားကို ေဖာက္ခြဲဝင္ေရာက္ခ့ဲသည္။  Interpress Service ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၁။
413 Transnational Institute - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကားခ်ိတ္ဆက္ျခင္း။ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒတြင္ က်ား/မ ပါဝင္မႈကို 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ - ၇။
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မိသားစုမ်ားအတြက္ လံုျခံဳမႈကိုဖန္တီးေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္စီပြားေရး တုိးတက္မႈ 
မ်ားအတြက္ကိုလည္း ပ့ံပိုးေပးပါသည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေျမယာပုိင္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္တြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုခံရရန္ ထိရွလြယ္ေသာသူအျဖစ္ ပါဝင္ႏုိင္မႈနည္းပါသည္။414 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၂ဝ။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ က်ား/မဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား 415

ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္က်ား/မဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ မွတ္တမ္းတင္ 
ထားပါသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ ေယဘုယ် 
ထိခိုက္ေစေသာအခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။397

 လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာအျမင္မ်ား။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာရိွႏိုင္ၿပီး၊ မိသားစု 
တစ္ခုစီအတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပ့ံပိုးေပးႏုိင္ပါသည္။ ေတြ႕ရွိခ့ဲရေသာ သက္ေသသာဓကမ်ားအရ 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးအဆင့့္ျမင့္တင္ေပးႏုိင္ၿပီး ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ရလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပန္ခြဲေဝ 
ရာတြင္ စီးပြားေရးတန္းတူညီမ်ွမႈမရွိမႈမ်ားကို အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိရွိသည္ကို လည္းေတြ႕ရပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ သြယ္ဝုိက္္ၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိက္႐ုိက္ေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ႐ုတ္တရက္ရရွိ 
လာေသာအခါ (သာမန္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား) ေဒသခံမ်ား၏ဘဝကို သိသာစြာေျပာင္းလဲသြားေစၿပီး၊ 
အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပါသည္။ သတၱဳ 
တူးေဖာ္မႈသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္ ဆုိးရြားေသာလူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ 
ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား အရက္ေသစာေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အလဲြသံုးစားလုပ္မႈမ်ား၊ အိမ္တြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ သာမန္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။  ေက်းရြာေဒသမ်ားအတြင္းသုိ႔            
အမ်ိဳးသားဦးေရ အမ်ားအျပားဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ ဂယက္ထ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား မ်ားစြာရွိေစပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ငယ္ရြယ္သူမ်ားမွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳျခင္းမ်ား၊ HIV 
ႏွင့္ အျခားေသာ ကူးစက္ျပန္႔ပြားႏုိင္သည့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေရာဂါမ်ား၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားလာႏုိင္ပါသည္။ 

 ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကုိင္ရရွိႏုိင္မႈ။ ေဒသခံမ်ားအတြက္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ ရရွိႏုိင္ေသာ ထင္ရွားသည့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ တုိက္႐ုိက္ႏွင့္သြယ္ဝိုက္၍ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ရရွိၾကၿပီး အိမ္တြင္းေနထုိင္မႈ 
ဘဝမ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္း 
အလဲမ်ား သယ္ယူလာႏုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထားပါက ထို   
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ႐ုိးရာဓေလ့ အိမ္တြင္းမႈအလုပ္မ်ားအျပင္ ဝင္ေငြရွာေဖြသူအေနအျဖင့္လည္း 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။ ထုိလုပ္ငန္းခြင္၌ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
အလြဲသံုးစားျပဳမႈ၊ လုပ္ခလစာ မညီမွ်မႈႏွင့္အျခားေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ပါသည္။ 
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 ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္မႈကိစၥျဖစ္သည့္ အစား 
အေသာက္ခ်က္ျပဳတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းတာဝန္ကိုယူရသည္။ ေရ ရရွိႏုိင္မႈနည္းပါျခင္း သို႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား
ဆံုးရံႈးျခင္းက့ဲသို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားသည္ မိသားစုမ်ား၏ အစားအေသာက္ရင္း ျမစ္မ်ားအေပၚ 
ဆုိးရြားသည့္ ထိခုိက္မႈမ်ားသက္ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားေနထုိင္သည့္ ေနရာသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ 
သည့္ေနရာျဖစ္လာေသာအခါ ထိုေဒသတြင္ ေနထုိင္မႈစရိတ္မ်ားျမင့္တက္လာၿပီး အစားအေသာက္မ်ားမွာ 
လည္း ေဈးႀကီးလာသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ မိသားစု၏ စားေသာက္ေရးကို တာဝန္ယူထားသည့္ အိမ္ 
ေထာင္ရွင္မမ်ားသည္ ဖိစီးမႈမ်ားကုိရင္ဆုိင္ရပါသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လာၿပီး 
ေနာက္ အရည္အေသြးႏွင့္ရွားပါးလာေသာ ေရစုေဆာင္းရသည့္တာဝန္ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး 
ငယ္ေလးမ်ားကယူရသည္။ 

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းေပးျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပျခင္းႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႐ုပ္ပုိင္း၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္
စီးပြားေရးဖယ္ရွားမႈစသည့္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာရလဒ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚအခ်ိဳးမက် 
ေသာထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဥပမာ - လက္လုပ္လက္စား အသိုက္အဝိုင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ ေျမယာဆိုင္ရာရပုိင္ခြင့္မ်ားမရွိဟု အသိအမွတ္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျမယာႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေလွ်ာ္ေၾကး 
ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဖယ္ရွားျခင္းခံထားၾကရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေဒသရွိ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ကေလးငယ္မ်ားေမြးဖြားေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမွ သီးႏွံႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ား ၾကည့္႐ႈ 
ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးႀကီးသည့္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ားမွာ မ်ိဳးဆက္ 
ပြားျခင္းႏွင့္  လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ေျမယာ 
ဆိုင္ရာလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ရွိေစရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုကုိ ဖန္တီးရာတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာကဲ့သုိ႔ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ေသခ်ာေအာင္ 
ေထာက္ပံ့့ေပးမႈသည္ အေရးႀကီးအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပါသည္။416

 ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သတၱဳတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကနဦးအစ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့္ အဆင့္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားကို တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံမႈမရွိျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုက့ဲသို႔  
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းခံၾကရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ားအပါအဝင္ ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္လည္း 
ခ်န္လွပ္ခံခဲ့ရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လံုေလာက္သည့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ မျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳ ဗဟုသုတမ်ားကို စီမံကိန္းအစီအစဥ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ေစ 
လိုသည့္ ဆႏၵမရွိသည့္ သေဘာျဖစ္ေစၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈႏွင့္ 
ပဋိပကၡမ်ားကုိ ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ား416

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မျမင္ၾကရသလုိ၊ ထိုကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေရအတြက္ကုိလည္း ေရတြက္ 
သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေဒသခံအစိုးရမ်ားႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း 
အတြင္းတြင္ ၎တို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သတၱဳုတြင္းလုပ္ငန္း 

416 Transnational Institute, အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာမ်ားဆက္စပ္မႈ ၊ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒတြင္ က်ား၊မကို အသိအမွတ္ျပဴျခင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ 
၂ဝ၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ- ၄။
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တြင္ ကေလးသူငယ္အလုပ္သမားျပႆနာသည္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားခံေနရေသာ ျပႆနာသည္ ကေလးလုပ္သားျပႆနာထက္ ပိုဆိုးပါသည္။ 
ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားတုိ႔သည္ တိုက္႐ုိက္ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ 
(ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ -၂၁)

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္အစိုးရသည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (CRC) ကို အတည္ျပဳ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားအားေရာင္းစားျခင္း၊ ျပည့္တန္႔ဆာအျဖစ္ခိုင္ေစျခင္းႏွင့္  လိင္အလြဲသံုးစား
မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ CRC ေရြးခ်ယ္လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ လက္ခံသေဘာ တူညီခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 
အေျခခံပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခမ့ဲေပးေဆာင္ရန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု အတည္ 
ျပဳေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကေလးသူငယ္အမ်ားစုသည္ အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္ကို တက္ေရာက္၍ ၿပီးေျမာက္မႈႈ 
ႏႈန္းမွာ ၅၄ % ရွိၿပီး အလယ္တန္းအဆင့္ေက်ာင္းေနအရြယ္  ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ၅၈.၃% သာ ေက်ာင္းတက္ 
ေရာက္ႏို္င္ၾကသည္။417 ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္  ကေလးငယ္အမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းထြက္၍ သူတို႔၏မိသားစုမ်ားအ 
တြက္  ပိုက္ဆံကူရွာေပးၾကရပါသည္။  ILO မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ရွိ 
ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ့ဲရာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ကေလးလုပ္သားျပႆနာ၏ အဓိက 
တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။418

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကေလးအလုပ္သမားအတြက္ အထူးျပဳသည့္ ဥပေဒမရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ 
သက္ဆုိင္ရာတည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားစံခ်ိန္စံညႊန္း 
မ်ားႏွင့္အညီ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိကို ဆန္းစစ္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာဥပေဒမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ CRC ၏   
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေနပါသည္။ ေမလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲေသာ အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒႏွင့္ 
ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေစ်းဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား ဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္ခြင္ 
ဝင္ရန္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ အသက္ကန္႔သက္ခ်က္ကို ၁၄ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုအသက္အရြယ္သတ္မွတ္ 
ခ်က္သည္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ရသည့္ အလုပ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 
ရွိေသာ္လည္း ပံုမွန္အလုပ္ခြင္မ်ားအတြက္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ကုိ သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္း
မ်ားႏွင့္မူ ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။419 ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ကေလးသူငယ္ဥပေဒတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ 
ကို ကေလးသူငယ္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားၿပီး အသက္ ၁၄ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကားကို  လူငယ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ 
ထုိကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ထုိ 
ေပါ့ေပါ့ပါးပါးဆုိသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိပါ။420 MCRB ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလး 
သူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္စာလႊာကို ေမလ ၂ဝ၁၇ တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ၎တြင္ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။421  

ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား အဆုိးဆံုးပံုစံျဖင့္ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းဆိုင္ရာ ILO သေဘာ 
တူညီခ်က္၏ နံပါတ္ ၁၈၂ ကုိ အစိုးရအေနျဖင့္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးအလုပ္သမား 
ခန္႔အပ္ထားမႈသည္ မ်ားျပားေနၿပီး၊ သတၱဳတြင္း က႑အပါအဝင္ ၎တို႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း က႑ေပါင္းစံုတြင္ 
ခန္႔အပ္ထားမႈမ်ား ရွိသည္ကုိေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မၾကာေသးခင္က ကေလးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍  ေလ့လာမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေပး 

417 UNICEF, Situation Analysis of Children in Myanmar, July 2012, p. 116
418 ILO, Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) Study on Child Labour in Yangon, Ayeyarwady Region and Mon State, January 2016, p. 11
419 Freedom House, The Global State of Workers Rights, 31 August 2010, pp. 14-15
420 US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2015 Country reports on Human Rights practices: Burma, 2015
421 Briefing paper on Children’s Rights and Business, Myanmar Centre for Responsible Business, May 2017
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ေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးအလုပ္သမားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုေတသနျပဳထား 
ျခင္းမရွိေၾကာင္းေျပာသည္။ ႏုိင္ငံ၏အနည္းငယ္ေသာေနရာမ်ားမွရရွိသည့္ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပင္ 
မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပပါသည္။422 အစိုးရသည္ ILO၊ UNICEF တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ 
ကေလးမ်ားအား အဆိုးဆံုးပံုစံျဖင့္ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းမ်ားပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။423 ILO 
အေနျဖင့္ အဓိကဦးေဆာင္ၿပီး အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ကေလးလုပ္သား 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ 
ပါသည္။424 သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ ကေလးလုပ္သားမ်ားစြာလုပ္ကုိင္ေနမႈႏွင့္ ပတ္ 
သက္ေသာ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖမႈ သို႔မဟုတ္ သုေသသနျပဳေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ေသာ  ေဖာ္ေဆာင္ 
ေရးမ်ားမရွိပါ။ 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုျပဳ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၄၆ (၁၉၉၆နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၄ ႏွင့္အစားထုိးထားသည္) 
အရ သတၱဳတြင္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ က်န္းမာေရးဌာနမွ လုပ္ကုိင္ရန္သင့္ေလွ်ာ္ 
သည့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနရွိေၾကာင္း  ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ ႏွင့္အတူ အနည္းဆံုး အသက္ ၁၈ ျပည့္သည္ကို 
ေထာက္ခံခ်က္ရွိရမည္။

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၂၁။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးအေပၚ ထိခိုက္မႈ။425

 လူမႈစီးပြားေရး႐ႈေထာင့္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ မ်ား 
ေသာအားျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ကေလးငယ္မ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နႈန္းျမင့္မားျခင္းစသည့္  ဆိုက်ိဳးမ်ား ခံရႏုိင္မႈအေျခအေန ျမင့္တက္ေစပါ 
သည္။ ထိုက့ဲသို႔ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္း သက္တမ္းတစ္ 
ေလွ်ာက္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေသာ HIV အပါအဝင္  
ေရာဂါမ်ား ခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ 

 ကေလးအလုပ္သမား။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားကို တုိက္႐ုိက္ 
ခန္႔ထားျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ထုိလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆံုးအႏၲရာယ္ 
မွာ တစ္ဆင့္ခံလုပ္ကုိင္ေသာကုမၸဏီမ်ားတြင္ ပါဝင္လာျခင္း (အထူးသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခ်ိန္မ်ား
တြင္) သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္လုပ္ကြက္မ်ားရွိ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ မိဘမ်ား၊ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းမ်ား၊ ရပ္ေက်းအဖြဲ႕သားမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ 
ႏုိင္ဖြယ္ အေျခအေနရွိပါသည္။ 

 သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈရွိေသာ အလုပ္အကုိင္။ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္ဆင့္ခံ 
လုပ္ကုိင္သူမ်ားမွ ေနထိုင္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားမေပးပါက မိဘမ်ားက မိသားစုမ်ား အသက္ရွင္ေနထုိင္ရန္ 
အတြက္ လံုေလာက္သည့္ဝင္ေငြမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားမ်ားကို ပ့ံပုိးေပးသည့္ အိမ္ရာမ်ားသည္ 
မိသားစုမ်ားအတြက္မေကာင္းမြန္ပါက ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား 
ခံၾကရပါသည္။

422 The Woman and Child Rights Project, Children for Hire, November 2013, p. 8
423 US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2013 Country reports on Human Rights practices: Burma, 2015
424 ILO, Project Updates: Myanmar Programme on the Elimination of Child Labour, Volume 4, 2016
425 ကေလးလုပ္သားခုိင္ေစမႈ ရပ္၊ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ ညႊန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕၊ သတၱဳတြင္းက႑အတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အခ်က္ ၁ဝ ခ်က္။ UNICEF. ကေလး
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 ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ  ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ 
မႈမ်ားမွာ ဖုန္၊ ေျမဆီလႊာတုိက္စားျခင္း၊ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ 
သတၱဳသန္႔စင္သည့္အခါ အသံုးျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဆိုင္ယာႏုိဒ္၊ အာဆင္းနစ္၊ ဆာလ္ျဖဴရစ္ 
အက္စစ္၊ ျပဒါးႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာသတၱဳမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီ၊ ကုန္းေျမႏွင့္ေျမေပၚေရ ဓာတ္ျပဳ 
ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္ေသာလူႀကီးမ်ားထက္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈဒဏ္မ်ားကုိ ပုိၿပီးခံရႏုိင္ေသာ ထိရွလြယ္အုပ္စုမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေျမ၊ ေလ၊ 
ေရမ်ား ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အျခားေသာထိခိုက္ႏုိင္မႈမ်ားထဲမွာမွ ထိုကေလးငယ္မ်ား၏ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖံြ႔ၿဖိဳး
မႈႏွင့္တုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ထိခုိက္ေစပါသည္။ 

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း။ သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့့္္/
သို႔မဟုတ္ ေျမယာရရွိႏုိင္မႈသည္ အေရးႀကီးေသာအဆင့္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သာမန္အားျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို 
အမ်ားဆံုးထိခိုက္ႏုိင္ေသာ သိသာသည့္ လူမႈစီးပြားေရးထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္  
ေျမအသံုးခ်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ကြက္အနီးေကာ၊ လုပ္ကြက္အတြင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အိမ္မ်ားရွိ 
ေဒသခံမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကေလးမ်ား၏အိမ္မ်ား ဆံုးရႈံးသြားသည့္အျဖစ္မ်ားသုိ႔ 
ဦးတည္သြား႐ုံမွ်မက ေနရာဖယ္ရွားျခင္းနွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္းသည္ လူမႈဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာဆက္ႏြယ္မႈ
မ်ားႏွင့္ မိသားစု၏ဖဲြ႕စည္းမႈစေသာ အေျခခံက်ေသာ အခ်က္မ်ား ပ်က္ျပားေစႏုိင္ပါသည္။

 ကေလးသူငယ္မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး။ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လမ္း 
ေပၚတြင္ ယဥ္ယႏၲရားမ်ားသြားလာမႈ ပိုမိုမ်ားလာသျဖင့္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ အသက္ 
ဆံုး႐ံႈးရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား မ်ားျပားလာပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားမွ 
ပုဂၢလိကလုံျခံဳေရးဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရလုံျခံဳေရးဝန္ထမ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႕မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
လဲ ဆိုးရြားသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားခံရႏုိင္ပါသည္။

 တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ႏွင့္ အေသးစားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သတၱဳကုိထုတ္ယူရန္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ 
အေျခခံက်ေသာနည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ အသက္ ၅ မွ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိေသာ 
ကေလးသူငယ္တစ္သန္းခန္႔သည္ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်ာက္ 
တူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၎တို႔အလုပ္ လုပ္ေသာေနရာမ်ားသည္  
လံုေလာက္သည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာက္ေရွာက္သည့္ ေဆးေပး 
ခန္းမ်ားမရွိသည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ အေျခ 
အေနမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

 ကေလးငယ္မ်ားမွ မိသားစုဝင္ေငြအတြက္ ပ့ံပိုးေပးရန္ လိုအပ္ေသာအခါ ကေလးသူငယ္အလုပ္သမား 
မ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း၊ ပညာေရးဆံုး႐ံႈးျခင္း။ 

 ကူးစက္ႏုိင္သည့္ ေရာဂါႏွင့္ျပဒါး၊ ဆိုင္ယာႏိုဒ္ကဲ့သို႔ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာေသာ  ထိခိုက္မႈမ်ားျမင္႔တက္လာျခင္းမ်ားအပါအဝင္ သိသာသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရးျပႆနာမ်ားရွိပါသည္။ ျပဒါးႏွင့္ဆုိင္ယာႏုိဒ္သည္ ကေလးမ်ားအေပၚ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားသည္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္မတူပဲ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိပါသည္။ ျပဒါးဆိပ္သင့္ျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုး၊ 
ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ အဆုတ္တုိ႔ကို ထိခိုက္ႏုိင္ၿပီး ကေလးမ်ား၏အာ႐ံုေၾကာစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ႏုိင္ေသာ 
ေၾကာင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစြမ္းေဆာင္ရည္ မေကာင္းေတာ့ျခင္း (မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း) အျဖစ္သုိ႔ ဦးတည္ပါ 
သည္။ ထိုေၾကာင့္ ျပဒါးအဆိပ္သင့္မႈသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ႀကီးမားပါသည္။
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 ကေလးမ်ားကို အတင္းအဓမၼလက္ထပ္ယူျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း။

 လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာေနရာမ်ား အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡဇုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡ 
ၾကံဳေတြ႕ရေသာေနရာမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ားသို႔ ေခၚ 
ေဆာင္သြားသည့္ အႏၲရာယ္ျမင္႔တက္လာျခင္း။

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအတြင္း ေတြ႕ရွိခ့ဲရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးအေပၚ သတၱဳ 
တြင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ အဓိကထိခိုက္မႈအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးအေပၚ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ခြဲျခားခံရမႈမရွိျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျမင့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ား ရရွိပိုင္ခြင့္။

 အမ်ဳိးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းအလုပ္တြင္ မတူညီသည့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကုိင္ၾကရၿပီး ပ်မ္းမွ် 
လုပ္ခရရွိမႈမွာ မတူညီပါ။ ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သတၱဳ 
သန္႔စင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးလုပ္ကုိင္ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ သတၱဳ႐ုိင္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ 
အမ်ားဆံုးလုပ္ကုိင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္းအခ်ိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ ခဲမျဖဴ 
ေဆးေၾကာျခင္း၊ ေက်ာက္ေကာက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ထုျခင္းႏွင့္ ဟင္းလင္းဖြင့္တူးေဖာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
လုပ္ကုိင္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သြားေရာက္ခ့ဲေသာ အခ်ိဳ႕သတၱဳတြင္းအခ်ိဳ႕တြင္ တူညီသည့္အလုပ္မ်ားကို 
လုပ္ကိုင္ၾကရၿပီး တူညီသည့္ လုပ္ခလစာရရွိသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္သန္႔စင္ျခင္း၏
လုပ္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္  အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား လုပ္ခလစာ ကြာဟခ်က္မ်ားရွိသည္ကို 
ထုတ္ေဖာ္ေတြ႕ရွိခ့ဲရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တရားဝင္ေျမေအာက္ 
သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ လုပ္ခ ၇ဝဝဝ မွ ၁ဝဝဝဝ က်ပ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဟင္းလင္းဖြင့္တူးေဖာ္မႈမ်ားတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ ၅ဝဝဝ က်ပ္ 
ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တူညီသည့္အလုပ္ကို လုပ္ၾကေသာ္လည္း လုပ္ခ မတူညီသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ 
ကြာဟခ်က္မ်ားသည္ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားတြင္ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္းေတြ႕ရပါသည္။ ထို 
က့ဲသို႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ကေလးမ်ားပါဝင္သည့္ မိသားစုအလုိက္ လုပ္ကုိင္ၾကေသာ 
လုပ္ငန္းျဖစ္သည္ကိုလည္း မွတ္သားရပါသည္။ တရားဝင္ အႀကီးစားႏွင့္အေသးစားသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားလုပ္ကုိင္ေနျခင္း မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ ဤကဲ့သုိအလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အလားတူအလုပ္မ်ားလုပ္ကုိင္ၾကရေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ 
လုပ္ခလစာ သိသာစြာကြာျခားေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းသည္ အကန္႔အသက္သာရွိၿပီး အလုပ္ခန္႔အပ္ရာတြင္လည္း 
ခြဲျခားမႈမ်ားရွိပါသည္။ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ အလုပ္မ်ား 
ရွိပါက သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ ခ်င္ၾကသည္ဟု ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိး 
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သမီးမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္တာဝန္ႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္စေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အနည္းငယ္သာသိ 
ရၿပီး၊ ေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ားေနရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားမွ ေနရာယူထားၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီမွ အလုပ္ေၾကာ္ျငာရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္တာဝန္ႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား 
တြင္ သက္ဆုိင္သည့္ က်ား/မႏွင့္အသက္ကို ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အခြင့္အလမ္း 
နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

 ေျမေအာက္သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိ 
ခ်က္မ်ားအရ တရားဝင္ႏွင့္တရားမဝင္လုပ္ကြက္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေျမေအာက္သတၱဳတြင္း 
မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္အရ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေျမေအာက္သို႔သြားေရာက္လွ်င္ မေတာ္တဆျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ 
ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေျမေအာက္သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ပါက သတၱဳအထြက္ႏႈန္းႏွင့္အရည္ 
အေသြးက်ဆင္းမည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။

 မီးဖြားခြင့္။ အပုိင္း ၅.၄ အလုပ္သမား အပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသို႔ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ မီးဖြားခြင့္ကို 
သက္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအရ လိုက္နာသည္ဟု ဆုိထားေသာ္လည္း အႏၲရာယ္ရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားျခင္းမ်ိဳး မရွိပါ။ လက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳတြင္းေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေနက်အေလ့အထမ်ားအတုိင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိယ္ဝန္စေဆာင္ပါက အလုပ္မွ 
ရပ္နားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခြင့္ယူေနစဥ္တြင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လံုၿခံဳစိတ္ရမႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
အခ်ိဳ႕လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကုိယ္ဝန္ရွိေနသည့္အခ်ိန္မွာလည္း 
ျပဒါးမ်ားအသံုးျပဳၿပီး ေရႊသန္႔စင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တရားမဝင္က႑ႏွင့္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ၾက 
သည္။ တရားဝင္ႏွင့္တရားမဝင္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တရားမဝင္သတၱဳ တူးေဖာ္သည့္ 
က႑မ်ားတြင္ အဓိကလုပ္ကုိင္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ - လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
အေသးစား ေျမေအာက္သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
တရာမဝင္လက္လုပ္လက္စား ဟင္းလင္းဖြင့္တူးေဖာ္ေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရ 
သည္။ ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ကြင္းဆင္ေလ့လာမႈမ်ားအရ  အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္သမား၊ ထမင္း 
ခ်က္၊ အင္ဝုိင္းလွည့္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳ႐ုိင္းေကာက္ယူျခင္း၊ သန္႔စင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ 
ၾကသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ရြာသားမ်ား၏ေျပာဆို 
ခ်က္အရ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားဟု မျမင္ၾက 
ဘဲ အမ်ိဳးသားသတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးသူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ဥပမာ - ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္မႈ
မရွိသည့္အလုပ္မ်ား၊ ထမင္းခ်က္၊ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ကေလးမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္တာဝန္မ်ားကို ယူရသည္။ 

 အလုပ္တာဝန္ ႏွစ္ဆလုပ္ရျခင္း။ လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
ထမင္းခ်က္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားေက်ာင္းသြားရန္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ ေနထိုင္သည့္ေနရာကုိ စီမံျခင္း၊ အစားအေသာက္ 
မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရျခင္း၊ ထင္းရွာျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ လုပ္ကုိင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ 
အလုပ္တာဝန္ ႏွစ္ဆလုပ္ေဆာင္ရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 ျပဒါးႏွင့္ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ရျခင္း။ တရားမဝင္က႑တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေန႔စားအလုပ္သမား 
ျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ရျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လံုျခံဳမႈမရွိသည့္ အခ်က္မ်ားအျပင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
လုပ္ကုိင္ရေသာ အလုပ္မ်ားသည္ ျပဒါးႏွင့္အျခားသန္႔စင္ရာတြင္အသုံးျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရ 
ေသာအလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ - လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အင္ဝုိင္းလွည့္ျခင္းႏွင့္ 
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ျပဒါးမ်ားအသံုးျပဳျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုေနရာရွိ ေရႊတူးေဖာ္ 
သည့္လူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခ့ဲရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျပဒါးေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားထိခုိက္ႏုိင္သည္ကို 
သိရွိထားျခင္းမရွိပါ။

 လိင္လုပ္သား။ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လက္လုပ္လက္စားေရႊတူးေဖာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
လိင္လုပ္သားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ပိုမိုပ်ံႏွံ႕ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထုိေနရာမ်ားတြင္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ျခင္းမ်ား 
ရွိသည္ဟု သိရေသာ္လည္း  တိက်ၿပီး ခုိင္မာသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္ ခက္ခဲပါသည္။

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အသင္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈအပုိင္းတြင္ ကုိယ္စားျပဳဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ 
ေနျခင္း နည္းပါးပါသည္။ ျခြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုမၾကည့္ဘဲ သုံးသပ္ရလွ်င္ ဆယ္အိမ္မွဴး သို႔မဟုတ္ ရာအိမ္မွဴး 
သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈရာထူးႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈမရွိ 
သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ျပဳလုပ္သည့္ 
လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈ မ်ားမရွိပါ။

ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား 

ကေလးသူငယ္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ခြဲျခားခံရမႈမရွိျခင္း၊  ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိခြင့္၊ လံုေလာက္သည့္လူေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္း စံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ရရွိပုိင္ 
ခြင့္၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ေဆာ့ကစားခြင့္၊ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္းမွ ကေလးသူငယ္မ်ား 
အကာအကြယ္ရပုိင္ခြင့္၊ လိင္အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ား အကာအကြယ္ရရွိ 
ပုိင္ခြင့္။

 သတၱဳတြင္းအနီးႏွင့္လမ္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္း 
တစ္ခု၏  အနီးတြင္ ယခင္က ေဒသခံမ်ားအသုံးျပဳသည့္လမ္းသည္ အပိတ္ခံလိုက္ရၿပီး ေက်ာင္းသားေလးမ်ားသည္ 
လမ္း (ဖုန္လမ္း) အသစ္ကို အသုံးျပဳၾကရသည္။ ထိုလမ္းသည္သတၱဳတြင္းမွ သန္႔စင္စက္႐ံုအထိသြားေသာ  
ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားသြားလာသည့္ လမ္းျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ကားႀကီးမ်ားမွက်လာႏုိင္ေသာ ေက်ာက္
တံုးႀကီးမ်ားႏွင့္ဖုန္မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔ကေလးငယ္မ်ား၏လံုျခံဳေရးကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပံုမွန္ 
ယမ္းေဖာက္သည့္အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ထားၿပီး အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ေၾကညာသည္ဟု သိရသည္။ အျခားေသာလုပ္ 
ကြက္မ်ားတြင္ ယမ္းေဖာက္မည့္အခ်ိန္ကို ရြာသားမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားထား 
ျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ ထုိသူမ်ားမသိရိွၾကပါ။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ မုိးရာသီတြင္ ေရမ်ားျပည့္ေနေသာ လုပ္ကြက္ 
ေဟာင္းမ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတြင္းအနီးတြင္ ေဆာ့ကစားေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ၎သည္အႏၲရာယ္မ်ားေသာ 
အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။

 သတၱဳတြင္းအနီးႏွင့္အတြင္းတြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအတြင္း ကေလးငယ္မ်ားပါဝင္ 
သည့္ သတၱဳတြင္းအနီး မေတာ္တဆမႈမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ 
ေကာင္ေလးတစ္ဦးသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားသို႔ ေန႔လယ္စာ ထမင္းဘူးသြားပို႔ခ်ိန္တြင္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္ 
ေပၚမွက်လာေသာ ေက်ာက္တံုးေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးခ့ဲရသည္။ ေရနစ္သည့္ ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားလည္းရွိခ့ဲ 
သည္ဟုေျပာၾကသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျမအေပၚယံလႊာဖယ္ရွားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေန 
ေသာ ေရကန္အတြင္း ကေလးတစ္ဦးမွာ ေရကူးစဥ္ေရနစ္ခဲ့သည္ဟုလည္း တင္ျပထားခဲ့ပါသည္။  လက္လုပ္ 
လက္စားေနရာမ်ားရွိ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့သည့္သတၱဳတြင္းႀကီးမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားသည္ ေရႊရွာေဖြ 
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စဥ္ မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္ဟုလည္း ေျပာၾကသည္။ ဥပမာ - လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ 
အရြယ္ရွိသည့္ လူငယ္ေလးတစ္ဦးသည္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ကြက္အေဟာင္းတြင္ အင္ဝုိင္းလွည့္ေန 
စဥ္  ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ မသန္စြမ္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ အသက္ရွင္ေနရပါသည္။ ထို 
လုပ္ကြက္တြင္ ပုိင္ရွင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား 
အတြက္ မည္သူမွ်တာဝန္ယူေပးႏိုင္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးမရရွိခဲ့ပါ။  အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္လည္း  
အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္သည္ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၏ စြန္႔ 
ပစ္ေျမစာပံုၿပိဳက်ခဲ့မႈေၾကာင့္ ထုိလုပ္ကြက္အနီးအနားရွိ ၎၏ေနအိမ္တြင္ပင္ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားပိကာ အသက္ 
ဆံုး႐ံႈးခ့ဲရသည္။

 ဆူညံသံႏွင့္ေလထုညစ္ညမ္းမႈ။ ဆင့္တက္စက္ရံုအနီးရွိ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ 
အနံ႔ႏွင့္ဆူညံသံကို ယဥ္ပါးမႈရွိေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈကိုေတာ့ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ဟု 
ေျပာပါသည္။ ေရႊတူးေဖာ္သည့္သတၱဳတြင္းတစ္ခုအနီးရွိ ရြာေလးရြာမွရြာသားမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းမွ အနံ႔မ်ား 
ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားတစ္ညလံုး မအိပ္ႏုိင္ၾကပါဟု ေျပာပါသည္။ 

 သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား။ လုပ္ကြက္တစ္ခုအနီးရွိ ရြာမ်ားမွ 
ကေလးငယ္မ်ားသည္ တီဘီေရာဂါႏွင့္အလားတူသည့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ျပင္းထန္သည့္ အသက္ 
႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈ (ARDS) လကၡဏာကိုလည္း ခံစားၾကရသည္ဟုဆိုသည္။ ရြာသားမ်ားႏွင့္ 
ဆရာဝန္မ်ားသည္ ဤေရာဂါမ်ား မည္သို႔ျဖစ္လာသည္ကို  အတည္မျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားသည္ ထို 
ေရာဂါမ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဆက္စပ္မႈရွိေနသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ လက္လုပ္ 
လက္စားလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ လူငယ္ေလးမ်ားသည္ ျပဒါးဝယ္၍အင္ဝိုင္းလွည့္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ 
ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ (အပုိင္း ၅.၄ - အလုပ္သမား တြင္ၾကည့္ရန္)။ အခ်ိဳ႕အင္ဝိုင္းလွည့္ျခင္းမ်ားတြင္ ျပဒါး 
ႏွင့္အျခားဓာတုပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳၿပီး နီးစပ္ရာေခ်ာင္းမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ၾကသည္။ ထိုေခ်ာင္းသည္ ရြာ၏အဓိက 
ေရအရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး ေခ်ာင္းအတြင္း ေရခ်ိဳးျခင္း၊ ေရကူးျခင္းႏွင့္စားသံုးရန္ ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ 
ထို႔အျပင္ အင္ဝုိင္းလွည့္ျခင္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာျပဒါးႏွင့္ အျခားဓာတုပစၥည္းမ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေနထုိင္ျခင္း၊ ကစားျခင္းႏွင့္ ေရခ်ိဳးျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ အစားအေသာက္မ်ားကို 
လည္း ထိုဓာတုပစၥည္းမ်ားရွိသည့္ နီးစပ္ရာေနရာမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္စားေသာက္ၾကသည္။ အေသးစားေရႊလုပ္ 
ကြက္တစ္ခုတြင္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ဆုိင္ယာႏုိက္၏အႏၲရာယ္ကို မသိရွိဘဲ ဆိုင္ယာႏုိက္ပါဝင္ေနေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားမပါဘဲ သယ္ယူျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ဆိုးရြားသည့္ က်န္းမာေရး 
ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။  ေနာက္လုပ္ကြက္ 
တစ္ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အသက္ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ ကေလးငယ္မ်ားကို သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားသို႔ 
ေခၚေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ျပဒါးႏွင့္အျခားဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ ကေလးမ်ား 
အေပၚ ေရရွည္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္သည္ကို မသိရွိၾကဟုေျပာၾကသည္။

 ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ပူပန္မႈမ်ား။ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ ဧရိယာမ်ားတြင္ 
ေနထုိင္ၾကေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားသည္  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အျခားေဒသမ်ားမွ လာေရာက္ေျပာင္းေရြ႕ေနထုိင္ 
ၾကေသာေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းဧရိယာအနီးရွိေဒသမ်ားတြင္ ျပစ္မႈႏွင့္ခိုးမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာၿပီး လံုျခံဳေရးအတြက္ 
စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ဖြင့္ဟလာၾကသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ လူငယ္မ်ားသည္ ညေနပိုင္း
က်ဴရွင္အတန္းမ်ားသြားတက္ခ်ိန္တြင္ လံုျခံဳေရးစိတ္မခ်ရေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ားမွအတူသြားၾကရသည္။ ခဲမျဖဴ 
သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ ေနရာတစ္ခုတြင္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ေရြ႕ေျပာင္းလာသူ သတၱဳတြင္းလုပ္သားတစ္ဦးက 
မုဒိမ္းက်င့္ခ့ဲသည္ဟုေျပာသည္။ အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားအား မွ်ေဝေျပာၾကားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္ 
မ်ားသည္ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကေလးမ်ား ေက်ာင္းသြားရာတြင္ စိတ္ 
မခ်ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။
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 လူငယ္မ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း။ လက္လုပ္လက္စားေရႊလုပ္ကြက္ အေတာ္မ်ား 
မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး (ရာဘႏွင့္ဘိန္းျဖဴ) သံုးစြဲမႈပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္ဟုဆိုၾကသည္။ မိဘမ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲ 
သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အသက္ ၁၂ မွ ၁၄ ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းထြက္၍ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ အလုပ္ 
လုပ္ကုိင္ၾကသည္ဟု သိရသည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ့ဲရာ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ကေလး 
ငယ္မ်ား အသက္ငယ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားစတင္အသံုးျပဳမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ သတၱဳတြင္း 
ပိတ္ထားသည့္ ရာသီတြင္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အျခားလုပ္ကုိင္စရာမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား 
အသံုးျပဳလာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ပညာသင္ၾကားႏုိင္မႈ 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ခြဲျခားခံရမႈမရွိျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္။ 

 ေရႊ႕ေျပာင့္ေနထုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊။ ရြာသားမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးအပါအဝင္ ေဒသခံ 
မ်ားသည္ ဗမာစကားေျပာသည့္ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ား၏ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေဒသခံတုိင္းရင္း 
သားမ်ားေနထုိင္ရာအနီးရွိ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေရာက္ရွိလာျခင္းသည္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား 
ကေလးငယ္မ်ား၏ပညာေရးကို ထိခုိက္ေစသည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား 
ကေလးငယ္မ်ားသည္ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ဗမာစကားျဖင့္စာသင္ေသာေၾကာင့္ ဗမာစကားေျပာရန္ စိတ္ေခၚမႈ 
တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ ၎သည္ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာကေလးမ်ား၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး ေဒသခံကေလး 
ငယ္မ်ား၏ ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အထက္ပါေဖာ္ျပပါစိန္ေခၚမႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွ ႏႈတ္ 
ထြက္မႈမ်ားရွိၾကသည္ဟု သိရပါသည္။

 ေျမယာမ့ဲျပႆနာ။ ေရႊတူးေဖာ္ရန္အတြက္ လယ္သမားမ်ား၏ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူျခင္းသည္ ၎တို႔အား 
ေျမယာမ့ဲမ်ားျဖစ္ေစကာ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေစရန္ ဦးတည္ပါသည္။ (အပုိင္း- ၅.၃ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ 
မႈကိုၾကည့္ရန္)။ လယ္သမားမ်ား၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ အလုပ္သမားမ်ားကိုေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 
ခ့ဲရာ ေက်ာင္းေနေသာကေလးငယမ္်ားသည ္မလူတန္းၿပီးလွ်င ္ေက်ာင္းမထွြကၿ္ပီး ဥပမာ - အငဝ္ုငိ္းလညွ္သ့အူျဖစ ္
သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကရသည္ဟု ဆုိပါသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ကုိင္သည့္ ရြာတစ္ 
ရြာတြင္ ကေလးငယ္ဦးေရ၏ ၁ဝ% သာလွ်င္ မူလတန္းထက္လြန္သည့္ ပညာေရးကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ 
ခ့ဲသည္။

 ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏုိင္မႈ။ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕တြင္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ တရားမဝင္သတၱဳ 
တြင္းပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဆရာမ်ားေနထုိင္ရန္ေနရာမ်ား တည္ 
ေဆာက္ေပးေသာ္လည္း အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ထိေရာက္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။ ေနရာ 
တစ္ခုတြင္ မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကေလးမ်ားႀကီးျပင္းလာလွ်င္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္သာ အခြင့္ 
အေရးရွိသည္ဟု ယူဆထားေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ပညာေရးကို အားမေပးပါ။ ဤသို႔ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား 
သည္ အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္မလုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။  ေနာက္ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ခဲမျဖဴလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျမၿပိဳၿပီးေနာက္ အႏၲာရာယ္ရွိေသာေနရာဟု သတ္မွတ္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းေလး 
ေက်ာင္းပိတ္လုိက္ရသည္။ ၎၏ရလဒ္အေနျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ အျခားေက်ာင္းတြင္ သြားေရာက္တက္ရန္ 
ပိုမိုေဝးကြာသည့္ေနရာသို႔  သြား၍ေက်ာင္းတက္ရသည္။ အနီးဆံုးအထက္တန္းေက်ာင္းသည္ အလြန္ေဝးေသာ 
ေၾကာင့္  အသက္ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔ရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္ျခင္းမရွိၾကေတာ့
ပါ။  ေက်ာင္းတတ္ရမည့္အစား  ကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏မိဘမ်ားကို သြားေရာက္ကူညီခ့ဲၾကသည္။ ဥပမာ-
အားျဖင့္  ခဲမျဖဴမ်ားသယ္ယူေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲရသည္။
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ကေလးအလုပ္သမား 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ခြဲျခားခံရမႈမရွိျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ သက္ေသာင့္သက္သာေနႏုိင္ခြင့္၊ 
ေဆာ့ကစားခြင့္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသိရွိခြင့္၊ ကေလးအလုပ္သမားျဖစ္မႈမွ ကေလးသူငယ္မ်ားလြတ္လပ္ခြင့္။ 

 တရားဝင္သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားခန္႔ထားမႈ။ အႀကီးစားသတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ကေလး 
လုပ္သားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈမရွိဟုဆိုေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိခ့ဲဟုဆုိပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားမႈကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ တားျမစ္မႈမ်ားရွိေသာ္ 
လည္း ကေလးအခ်ိဳ႕သည္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုတြင္ ခန္႔အပ္ထားမႈမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အလုပ္သမား 
အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စက္႐ံုတြင္အလုပ္ရရွိရန္ ၎တုိ႔၏အသက္မွန္ကို လိမ္လည္ေျပာဆိုၿပီး အသက္ ၁၄-၁၅ 
ႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္အလုပ္လုပ္ၾကသည္ဟုဆုိပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ့ဲေသာအဖြဲ႕ေတြ႕ဆံုခ့ဲေသာ သတၱဳ 
ကုမၸဏီမ်ားက အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား ခန္႔အပ္ထားျခင္းမရွိဟုဆိုေသာ္လည္း ကေလးမ်ား၏ 
မွတ္ပံုတင္မ်ားကိုစစ္ေဆးရာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ခန္႔ရွိေသာ ကေလးမ်ားအလုပ္ခန္႔ထားသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး အသက္ 
၁ဝ-၁၁ ႏွစ္ရွိေသာကေလးမ်ားသည္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခြန္အားရွိပါက အေသးစားေရႊသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ 
ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္း 
တစ္ခုတြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မတုိင္မီ အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္အတြင္း ကေလးအလုပ္ သမားခန္႔အပ္ထားသည့္ 
ျဖစ္စဥ္ရွိခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္စစ္ေဆးမႈမ်ားေၾကာင့္ ကေလးအလုပ္သမားခန္႔အပ္မႈ 
ရပ္ဆုိင္းခ့ဲၾကသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ 
မရွိဘဲ သစ္ပင္စုိက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အပင္မ်ားေရေလာင္းျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ဆုိင္ယာႏုိဒ္မ်ားအား အကာအကြယ္ပစၥည္း 
မ်ားမပါဘဲ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔  သယ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ CSR စီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ၾကသည္။  ကေလးငယ္ 
မ်ားသည္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ကစားေနပါက အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမွ ၎တို႔အား သတိေပးျခင္းခံရပါသည္ဟု 
ေျပာပါသည္။ 

 လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးအလုပ္သမား ခန္႔အပ္ထားမႈ။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ 
ရွိခ်က္မ်ားအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၆ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၇ ႏွစ္အရြယ္မ်ား 
တြင္ လက္လုပ္လက္စားေနရာမ်ားတြင္ အင္ဝုိင္းလွည့္သူမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ မနက္ ၅ နာရီ သို႔မဟုတ္ ၆ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ 
ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေန႔အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းတက္၍ ညေနပုိင္းတြင္ နာရီအနည္းငယ္အလုပ္ လုပ္ၾကသည္။ 
တစ္ရက္လွ်င္ ၇ဝဝ မွ ၁၅ဝဝ က်ပ္အထိရၾကသည္။ အင္ဝုိင္းလွည့္သည့္အလုပ္မွရေသာ ဝင္ေငြသည္ ထို 
ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္အျဖစ္သံုးၾကသည္။ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အင္ဝိုင္းလွည့္အျဖစ္ သတၱဳလုပ္ကြက္ 
တြင္လုပ္မည္ဆိုပါက တစ္ေန႔ ၅ဝဝဝ က်ပ္ကို အင္ဝိုင္းလွည့္ခြင့္ရရွိေစရန္ က်င္းပိုင္ရွင္သို႔ေပးရသည္။ ကေလး 
သူငယ္မ်ားကို ေက်ာက္တူးသည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ရသည္။  ေက်ာက္ေကာက္ျခင္း၊  ေက်ာက္ထုျခင္း၊ 
ထံုးႏွင့္ေျမေရာျခင္း စသည့္အလုပ္မ်ားလုပ္ၾကရသည္။ မိန္းကေလးမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၅ဝဝ မွ ၄ဝဝဝ 
က်ပ္ရရွိၿပီး ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၄ဝဝဝ မွ ၅ဝဝဝ က်ပ္အထိ ရရွိၾကသည္။ ကြာဟခ်က္ 
အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ မိန္ကေလးမ်ားထက္ ပိုမိုခက္ခဲသည့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကုိင္ရ 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အျခားေဒသမ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္မ်ားသည္  အသက္ ၁၆ ႏွစ္ထက္ငယ္ေသာ 
ကေလးမ်ားကို သတၱဳတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္မေပးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထိုကေလးမ်ားသည္ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ သန္မာမႈမရွိဟု သတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ ၁၆-
၁၈ ႏွစ္ရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ သတၱဳတြင္းတြင္ ေရပုိက္ျဖင့္ထုိး၍ေက်ာက္မ်ားဖယ္ရွားသည့္ သတၱဳတူး 
ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယမ္းဘီလူးသံုး၍ ေက်ာက္မာမ်ားကို ေဖာက္ခြဲျခင္းက့ဲေသာ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
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မ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ရွိ ငယ္ရြယ္ေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ သတၱဳ႐ုိင္းမ်ားေဆးေၾကာျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ထုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကရသည္။  
သို႔ေသာ္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေျမေအာက္တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈမရွိပါ။

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား။ 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္  ၂၂။  ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သတၱဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား။

ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
 ICMM Sustainable Development Framework
 IFC Performance Standards and Guidance Notes

ILO Conventions:
 C111 Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958
 C100 Equal Remuneration Convention, 1951
 C156 Workers with Family Responsibility Convention,1981
 C183 Maternity Protection Convention, 2000

 UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 UN International Bill of Human Rights and Core Human Rights Instruments, in particular UN 

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 1979

လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
 CSRM, Mining and Local-Level Development: Examining the Gender Dimensions of Agree-

ment Making and Benefit Sharing
 IFC, Good Practice Note: Non-Discrimination and Equal Opportunity
 IFC, Women in Mining: A Guide to Integrating Women Into the Workforce
 Oxfam Australia, Tunnel Vision-Women, Mining and Communities
 Oxfam Australia, Women, Communities and Mining: The Gender Impacts of Mining and the 

Role of Gender Impact Assessment
 Rio Tinto, Why Gender Matters
 UNIFEM and United Nations Global Compact, Women’s Empowerment Principles

 UN Women focus on promoting leadership and political participation of women, economic 
empowerment, and ending violence against women.

 World Bank, Gender Dimensions of Artisanal and Small-scale Mining: A Rapid Assessment 
Toolkit

 World Bank, Gender Dimensions of the Extractive Industries
 World Bank, Women and Artisanal and Small-scale Mining
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https://www.icmm.com/publications/pdfs/429.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC%2BSustainability/Our%2BApproach/Risk%2BManagement/Performance%2BStandards
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID%2CP12100_LANG_CODE:312256%2Cen
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_84_en.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312301
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/maternity-protection/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.csrm.uq.edu.au/research/mining-and-local-level-development-examining-the-gender-dimensions-of-agreement-making-and-benefit-sharing
https://www.csrm.uq.edu.au/research/mining-and-local-level-development-examining-the-gender-dimensions-of-agreement-making-and-benefit-sharing
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/629b648048865944b8aafa6a6515bb18/NonDiscrimination.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b31e4e804879eacfafb9ef51e3a7223f/IFC-LONMIN_WomenInMining_Manual.pdf%3FMOD%3DAJPERES
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2011/11/oaus-tunnelvisionwomenmining-1102.pdf
http://resources.oxfam.org.au/pages/view.php%3Fref%3D460
http://resources.oxfam.org.au/pages/view.php%3Fref%3D460
http://www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_gender_guide.pdf
http://www.unwomen.org/en/partnerships/businesses-and-foundations/womens-empowerment-principles
http://siteresources.worldbank.org/INTEXTINDWOM/Resources/Gender_and_ASM_Toolkit.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEXTINDWOM/Resources/Gender_and_ASM_Toolkit.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTOGMC/Resources/eifd8_gender_equity.pdf
https://olc.worldbank.org/sites/default/files/WB_Nairobi_Notes_4_RD3_0.pdf


ေလးေထာငဇ္ယားကြက္ ၂၃။ ႏုငိင္တံကာ  စခံ်နိစ္ညံႊန္းမ်ား၊ ကေလးသငူယအ္ခြင္အ့ေရးႏငွ္ ့သတၱဳလပုင္န္းမ်ားအတြက ္
လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား။ 

ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
 IFC Performance Standards and Guidance Notes

ILO Conventions:
 C182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999
 C138 Minimum Age for Admission to Employment and Work Convention, 1973

 UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 UN International Bill of Human Rights and Core Human Rights Instruments, in particular UN 

Convention on the Rights of the Child, 1989
 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No.16 on State Obligations re-

garding the impacts of the business sector on children`s rights, 2013

လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
UNICEF, Children’s Rights and the Mining Sector project and pilot study report
UNICEF, UN Global Compact & Save the Children, Children’s Rights and Business Principles
UNICEF & Save the Children, Children’s Rights in Policies and Codes of Conduct
UNICEF & DIHR, Children’s Rights in Impact Assessment
UNICEF, Children’s Rights in Sustainability Reporting
UNICEF, Engaging Stakeholders on Children’s Rights
UNICEF, DIHR and ICAR, Children’s Rights in National Action Plans on Business and Human Rights
Save the Children, Children as Stakeholders: The Business Benefits of Investing in Children
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https://www.icmm.com/publications/pdfs/429.pdf
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/C182Youth_Convention/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.unicef.org/csr/332.htm
http://www.unicef.org/csr/332.htm
http://www.unicef.org/csr/files/UNICEF_REPORT_ON_CHILD_RIGHTS_AND_THE_MINING_SECTOR_APRIL_27.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Childrens_Rights_and_Business_Principles.pdf
http://www.unicef.org/csr/css/Children_s_Rights_in_Policies_26112013_Web.pdf
http://www.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Sustainability_Reporting_Second_Edition_19092014.pdf
http://www.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Sustainability_Reporting_Second_Edition_19092014.pdf
http://www.unicef.org/csr/568.htm
http://www.unicef.org/csr/files/Childrens_Rights_in_NAPs_WEB%281%29.pdf
http://crb.savethechildren.se/child-rights-and-business-benefits


ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ား

ပဋိပကၡႏွင့္ လံုၿခံဳေရး
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အပိုင္း ၅.၆

ပဋိပကၡႏွင့္ လံုျခံဳေရး

ဤက႑တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။

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

မူေဘာင္

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

ၾကားပဋိပကၡ
• ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာလုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစီးဆင္းပံု
• လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေနာက္ခံအေျခအေန

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

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

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ

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

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

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)

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

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

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

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိလာမႈသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေျပာင္းလဲေစသည္၊ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၂ဝ၁၄။
430 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္။
431 ႏုိင္ငံတကာ အတိဒုကၡကူညီေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးစကားဝိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိေရး။  ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 

စာမ်က္ႏွာ ၂။
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NCA ကို လက္မွတ္မထိုးသည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား လက္ရွိအခ်ိန္ထိတိုက္ခိုက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ အဖြဲ႔မ်ား 
အားလံုးအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဓိကအေလးထားစရာကိစၥႏွင့္စိတ္ဝင္စားမႈမွာ 
၎တို႔နယ္နိမိတ္အတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွ်တေသာ 
သေဘာတူညီမႈတစ္ခု လိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရသည္ ၎၏ ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံအရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 
ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ညီလာခံႏွစ္ခု က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ အေၾကာင္းအမိ်ဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနသည္။432 သို႔ေသာ္ ေနာက္ထပ္အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ မြန္ 
ႏင့္ွ လားဟူတုိ႔သည္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္တြင္ NCA ကုိ လက္မွတ္ထုိးခဲ၍့ အဖြ႔ဲ ေပါင္း ၁ဝ ဖြ႔ဲအထိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးျဖစ္သည္။433

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

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

ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

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

432 ပူပူေႏြးေႏြးျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ျငမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ကို ေႏွာက္ေႏွးေစပါသည္။ VOA ဇန္နဝါရီလ ၁ဝ ၂ဝ၁၈။
433 သံုးသပ္ခ်က္၊ မြန္ႏွင့္လားဟူအဖြဲ႕မ်ား NCA လက္မွတ္ထိုးေသာေၾကာင့္ၿငိမ္ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ အႏုိင္ရေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃၊ ၂ဝ၁၈ 

ခုႏွစ္။
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္၂၄။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)၏ ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ 
လိုင္စင္မ်ားအတြက္  နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စဥ္းမ်ဥ္းမ်ား။ 434

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

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

 အျခားဓာတ္သတၱဳသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္အရာဝတၳဳမ်ားကို လုပ္ကြက္တြင္ေတြ႔ရွိပါက 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ KNU ၏ သတၱဳတြင္းဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ရမည္။

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

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

 သစ္ေတာေျမတြင္ရွိသည့္ သစ္ပင္မ်ားကိုခုတ္လွဲရမည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ KNU သစ္ေတာဌာနမွ ႀကိဳတင္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္အား ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုင္ေဆာင္ထားသူမွ ရယူထားရမည္။

 လုပ္ကြက္တြင္ ခုတ္လွဲထားေသာ မည္သည့္သစ္ပင္မ်ားကုိမဆို KNU သစ္ေတာဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူရမည္။

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

 ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ KNU ၿမိဳ႕နယ္သတၳဳတြင္းေကာ္မတီကို အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ 
နည္းဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရမည္။

ပဋိပကၡဓာတ္သတၱဳမ်ား

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

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

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

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

တရားမဝင္ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈ၊ က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
ဥပေဒမူေဘာင္

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

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

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

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

437 ကမၻာ့ကုလသမဂၢတကၠသိုလ္၊ အရင္းအျမစ္မ်ား တန္းတူညီစြာမေေဝမႈ၏ ပဋိပကၡက်ိန္စာ၊ ဧၿပီလ ၂ဝ၁၆။
438 ကရင္ရြာမ်ား ေတာင္မ်ားအကာအကြယ္ရရွိရန္ ဆုေတာင္း၊ ကရင္သတင္း ၂၉ မတ္လ ၂ဝ၁၆။
439 ျမန္မာတုိင္းမ္စ္ စစ္တပ္သည္ တယ္လီကြန္းက႑ ေရြ႕လ်ားေအာင္ျပဳလုပ္သည္။  ၃၁ ဇူလိႈင္လ ၂ဝ၁၃။
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လာသည္။440

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၁၄၃ တြင္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အစုအေဝးျပဳလုပ္မႈ၊ ပုဒ္မ ၁၄၅ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ 
အစုအေဝးတြင္ လာေရာက္ပူးေပါင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပုဒ္မ ၁၄၇ တြင္ ဆူပူအံုၾကြမႈတို႔ ပါဝင္ 
သည္။ ျမန္မာရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ ယခင္က 
လည္း ဤကန္႔သတ္ခ်က္ကို လက္ပံေတာင္းေတာင္မွ တ႐ုတ္ပိုင္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို 
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသား ၇ဝ ဝန္းက်င္အား တရားစြဲဆိုရန္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။441

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွေတြ႔ရွိေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတို႔ျဖင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ေအာက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ကုမၸဏီႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ပဋိပကၡႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ 
အဖြဲ႕မ်ား။

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

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

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

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

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

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

သတၱဳတြင္းတည္ေနရာမ်ားအနီးမွ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း၏ မလံုၿခံဳမႈ

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

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

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

တရားဝင္ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္တရားမဝင္လက္လုပ္လက္စားဓာတ္သတၱဳ
တူးေဖာ္သူမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ

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

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

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

တရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ

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

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

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

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

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

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား

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

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

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

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

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၂၅။  ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းနွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ပဋိပကၡအတြက္ 
ႏို္င္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္  ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား။ 

ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား

 ICMM Sustainable Development Framework 
 IFC Performance Standards and Guidance Notes: 

 PS 1 - Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts 
 PS 4 - Community Health, Safety and Security 

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

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

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

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

ed and High-Risk Areas. 
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https://www.icmm.com/publications/pdfs/429.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3be1a68049a78dc8b7e4f7a8c6a8312a/PS1_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a40bc60049a78f49b80efaa8c6a8312a/PS4_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.geneva-academy.ch/docs/publications/briefing4_web_final.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/files/voluntary_principles_english.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://www.gold.org/sites/default/files/documents/Conflict_Free_Gold_Standard_English.pdf
https://www.commdev.org/mining-together-large-scale-mining-meets-artisanal-mining/
https://www.commdev.org/mining-together-large-scale-mining-meets-artisanal-mining/
http://www.ihrb.org/pdf/from_red_to_green_flags/complete_report.pdf
http://www.ihrb.org/pdf/from_red_to_green_flags/complete_report.pdf
http://www.international-alert.org/sites/default/files/Economy_2005_CSBPGuidanceForExtractives_All_EN_v2013.pdf
https://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf
https://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf


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

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

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

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

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

and Impacts, Guidance for the Private Sector in Emerging Markets

ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား
 ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လူစုလူေဝးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ (Crowd 

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

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

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

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

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




ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ား

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
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အပိုင္း (၅.၇)

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဤက႑တြင္ ေအာက္ပါတို ့ပါဝင္ပါသည္။

(က)  အမ်ဳိးသားအဆင့္ေနာက္ခံအေျခအေန      
• ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမူေဘာင္

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

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ေနာက္ခံအေျခအေန

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

ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမူေဘာင္

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

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

ျပဒါးႏွင့္ဆုိင္ယာႏိုဒ္အပါအဝင္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား

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

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၂၆။ ျပဒါး၊ ဆိုင္ယာႏိုဒ္တို႔ႏွွင့္ပတ္သက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား

Minamata ကြန္ဗန္းရွင္း

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

442 1919 Poisons Act, Article 2
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၇၄ ႏုိင္ငံမွာ အတျပည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမူ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသးေပ။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိုင္ယာႏိုဒ္စီမံခန္႔ခြဲမႈက်င့္ဝတ္                                                           

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

ယမ္းဘီလူးႏွင့္ေဖာက္ခြဲမႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

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

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

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

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

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

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

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

ေရစီးေၾကာင္းမ်ား၊ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္နီးေသာေနရာမ်ားတြင္ ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း

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

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

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

ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈ

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

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

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

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

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္။

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                      

ေျမအရည္အေသြး နိမ့္က်လာျခင္း

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

 ေျမလႊာတိုက္စားျခင္းႏွင့္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအား သိသိသာသာ ထိခိုက္ 
ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတည္ေနရာမ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္
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ငန္းမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစေသာ သာဓကမ်ားရွိေနသည္။ လုပ္ငန္းတည္ရာတစ္ေနရာတြင္ 
လယ္သမားတစ္ဦးသည္ ၎၏စိုက္ပ်ိဳးေျမတစ္ပိုင္းအား တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္ေသာ လုပ္ငန္းငယ္တစ္ခုကို 
အငွားခ်ထားခဲ့သည္။ ယင္းသတၱဳတြင္းငယ္ ပိတ္သိမ္းၿပီးေသာအခါ ထိုေျမတြင္ သံပုရာပင္မ်ား ျပန္လည္ 
စိုက္ပ်ိဳးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမဆီလႊာမွာ ေရတိုက္စားျခင္းခံခဲ့ရၿပီး မည္သည့္အပင္မွ် စိုက္ပ်ိဳး၍မရႏိုင္ 
ေတာ့ေၾကာင္း ေျမပုိင္ရွင္မွေျပာျပခဲ့သည္။ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္ႏွင့္ ေျမစာပံုမ်ားေၾကာင့္ ေျမၿပိဳႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ 
အလားအလာႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဟင္းလင္းပြင့္တူးထားေသာ 
သတၱဳတြင္းႀကီးမ်ား  ေဘးခ်င္းကပ္လ်က္ အစုအေဝးလိုက္ ရွိျခင္းမ်ားသည္ ပိုမိုဆိုးရြားလာေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ 
တင္ျပခ်က္ကို စုေပါင္းထိခိုက္မႈမ်ားအျဖစ္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ မုတ္သုန္ 
ရာသီတြင္ မိုသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈမ်ား၊ ေျမငလ်င္ႏွင့္တုန္ခါမႈမ်ား ပံုမွန္ျဖစ္ပြားမႈတို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုးရြားလာသည္ 
ဟု သိရွိရသည္။

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

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

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။  ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္စိတ္ပိုင္းက်န္းမာေရး အျမင့္ဆံုးထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာ စံႏႈန္း 
ရရွိခြင့္။

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

သစ္ေတာ အရင္းအျမစ္မ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ယုတ္ေလ်ာ့လာျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာလူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိခြင့္။

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

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

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

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

လုပ္ငန္းခြင္ေနရာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈ

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိခြင့္၊ ေျမအိမ္ယာ        
အေဆာက္အအံုရရွိခြင့္။

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


ႏိုင္ငံတကာေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား

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

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

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




ေဒသအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္
ပဋိပကၡအား သံုးသပ္ျခင္း
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အပိုင္း(၆)

ေဒသအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပဋိပကၡအား သံုးသပ္ျခင္း

ဤက႑တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။

(က) ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး

(ခ)  ပဋိပကၡမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေစသည့္အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ား

(ဂ)  ကခ်င္ျပည္နယ္
• ပ႗ိပကၡအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ရႈျမင္မႈ 
• ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈတြင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားပါဝင္ပတ္သက္မႈ

(ဃ)  ”ဝ” ႏွင့္ “ပအိုဝ္း” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား(ရွမ္းျပည္နယ္)
• ပ႗ိပကၡအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ရႈျမင္မႈ 
• ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား၌ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈတြင္ လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ 

့မ်ားပါဝင္ပတ္သက္မႈ

(င) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရွ့ေတာင္ပိုင္း (ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္တနသၤာရီ)
• ပ႗ိပကၡအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ရႈျမင္မႈ 
• ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈတြင္လက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားပါဝင္ပတ္သက္မ

(က)  ပဋိပကၡႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး     

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္တန္းထူထပ္ေသာ နယ္စပ္ေဒသအမ်ားအျပားသည္ ဗဟိုအစိုးရ၏အာဏာစက္ေအာက္တြင္ 
မည္သည့္အခါကမွ် အျပည့္အဝမရွိခဲ့ဖူးေပ။ ကိုလိုနီမျဖစ္ခင္က ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေကာင္းစြာရခဲ့ၾက၍ ကိုလိုနီ 
ေခတ္တြင္ အာဏာထက္ဝက္ရေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသည့္ နယ္ျခားေဒသမ်ားအျဖစ္ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၄၈ 
ခုႏွစ္၌  လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစဥ္ကတည္းက အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မဟုတ္ေသာ လက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၾသဇာ (သို႔မဟုတ္) 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာရွိေနခဲ့ၾကသည္။

ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ တိုင္းျပည္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု
မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈယႏၲယားမ်ားကို ေရာက္ရွိရန္ခက္ခဲသည့္ ေဝးလံေခါင္ပါးေသာ ေနရာမ်ားအထိခ်ဲ႕ထြင္ရန္ 
ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမဟုတ္ဟုဆုိလုိသည္။ အတိအက်ဆုိရလွ်င္ ယင္းမွာ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ 
ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားသည္ အလြန္အမင္းပိုမုိခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚမႈပင္ျဖစ္သည္။ ၎စိန္ေခၚ 
မႈမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကြဲျပားမႈကို ေလးစားသည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပိုမိုပါဝင္သည့္ ဘံုအျမင္တစ္ခုကို ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းတည္ေဆာက္ရန္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားအေပၚ တည္မွီေနျပန္ပါသည္။ [အပိုင္း(၄) က႑ 
အဆင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကိုၾကည့္ပါ] ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားေသာ NCA တြင္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားအပါအဝင္ ၎တို႔ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တရားဝင္မဟုတ္ေသာအာဏာကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ၾကားကာလအစီအမံမ်ားပါဝင္သည္။453 
သတၱဳတူးေဖာ္မႈက့ဲသုိ႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လက္နတ္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 
ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတို႔ျဖင့္ အနီးကပ္တိုင္ပင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း NCA က သတ္မွတ္ထား 

453 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခက္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - အပုိဒ္ ၂၅။
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ပါသည္။

လတ္တေလာကာလ အႀကီးအက်ယ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေဒသမ်ားတြင္ ယင္းကိစၥရပ္ 
မ်ားမွာ အစိုးရ၏အာဏာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နတ္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာ (စစ္ေရး 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္စာလ်င္)မ်ားႏွင့္္ ပိုမိုဆက္စပ္ေနသည္။ ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ အသိုင္း 
အဝိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕အား လ်စ္လ်ဴရွဳ (သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္ထူးေပး)သည္ဟု ႐ႈျမင္သံုးသပ္နိုင္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ 
ျပင္ပမွေဒသကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားမွာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒသအလိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို 
နားလည္၍ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ၎နစ္နာမႈမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားမသြား 
ေစရန္ ေသခ်ာစြာ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။

(ခ) ပဋိပကၡမ်ားကို ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေစသည့္ အၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ 

သဘာဝသယံဇာတမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပဋိပကၡအေျခအေနတြင္ ပထဝီအပိုင္းအျခားတစ္ခု သိသာထင္ရွားစြာတည္ရွိေနပါသည္။ ယိုးဒယားႏွင့္
နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား (ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယား၊ 
ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ တနသၤာရီ) တိုု႔ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ အေရွ့ေျမာက္ပိုင္း (ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း) အၾကားတြင္ျဖစ္သည္။ NCA ကို လက္မွတ္္ေရးထိုးခဲ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုသည္ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီး အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွအဖြဲ႔မ်ားမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ယင္းနယ္နိ 
မိတ္အပိုင္းအျခားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား ထင္ဟတ္ေစသည္။454 ဤ နယ္နိမိတ္အပိုင္းအျခားေၾကာင့္ပင္ တ႐ု
တ္ႏိုင္ငံႏွင့္ယိုးဒယားႏိုင္ငံတို႔၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့
ရလမ္းမ်ားအပါအဝင္ ထိုေဒသႏွစ္ခုတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစီးပြားေရး လက္ေတြ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာလည္း အလြန္ ကြဲျပား 
ေနပါသည္။

သစ္၊ ေရႊ၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ (၎တို႔ေလာက္အေရးမပါေသာ) အျခားဓာတ္သတၱဳမ်ားအပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတ 
မ်ားသည္ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ အမွန္ပင္အေရးပါေသာ က႑တြင္ပါဝင္ေနပါသည္။ သယံဇာတမွရရွိေသာ အခြန္အခမ်ား 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ 
ပိုမိုနည္းပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား၏ နယ္ေျမအမ်ားအျပား၌ သစ္ေတာမ်ား ခုတ္လွဲ 
ၿပီးျဖစ္ကာ လက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ပိုင္နက္မ်ားမွာလည္းက်ဥ္းေျမာင္းေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြမ်ားမွာ 
လည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိသည္။ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေရႊေၾကာမ်ားရွိေသာ္လည္း ေရႊႏွင့္သစ္သာမက မွတ္တမ္း 
မွတ္ရာမရွိေသာ ေဒၚလာဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာတန္ဖိုးရွိသည့္ ႏွစ္စဥ္ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈတို႔မွ အခြန္အခမ်ားရရွိႏိုင္ 
သည့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ မေျပာပေလာက္ေပ။455

သဘာဝသယံဇာတမ်ားသည္ ပဋိပကၡဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစေသာ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုနိုင္သည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္တခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ၾကြယ္ဝေသာသယံဇာတမ်ား ပိုင္ဆုိင္ထားလင့္ကစား လူနည္းစု ေဒသခံမ်ားေနထုိင္ 
သည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ အခြန္အခအနည္းအက်ဥ္းသာ ျပန္လည္ရရွိ၍ အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲၿမဲဆင္းရဲလ်က္ရွိၾက 
ေသာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအမ်ားအျပားမွာ ထိခိုက္နစ္နာၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ပုဂၢလိက 
ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ အလားအလာမ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိမႈသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိသည့္အျပင္ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းမ်ား၏ ပင္မဝင္ေငြရင္းျမစ္ျဖစ္၍ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ 
မႈမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ရွိေနပါသည္။

454 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပ႗ိပကၡအဖြဲ႕၊ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ - ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္းသို႔ ဦးတည္လ်က္ - ၁၉ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၆။ အပုိင္း (၂)။
455 Global Witness - ေက်က္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ‘အၾကီးဆံုးလွ်ိဳဝွက္ခ်က္’ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၅။့
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(ဂ) ကခ်င္ျပည္နယ္

ပဋိပကၡအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ရႈျမင္မႈ 

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO ကို ၁၉၆၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ကခ်င္မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွ စတင္တည္ 
ေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းလူငယ္တို႔မွာ လြတ္လပ္ေရးအခါသမရတြင္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ေပးမည္ဟူေသာ ကတိကဝတ္မ်ားအေလးဂ႐ုမျပဳဟု ခံစားၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကခ်င္ေဒသႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ 
ပိုင္းေဒသကိုထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ KIO သည္ အင္အားအႀကီးဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ 
ေတာ္လွန္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာေပၚေပါက္္ခ့ဲသည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၊ ၁၉၇ဝ 
ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားျပဳလုပ္၍ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ခုမွ် မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။456

ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္လာေသာအခါ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ KIO သည္လည္း အကြဲအၿပဲမ်ားျဖင့္ 
အဖြဲ႕ကဲြခဲ့ပါသည္။ KIO ၿပိဳကြဲရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းအခ်က္တခ်ဳိ႕တြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ဝါဒေရးရာကြဲျပား 
မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း သေဘာထားတင္းမာမႈတို႔အျပင္ ရံဖန္ရံခါ အစိုးရ၏အားေပးမႈ သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးမႈတို႔ 
ပါဝင္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ရာဂဏန္းအေရအတြက္ေလာက္ရွိသည့္ လားရွီႏွင့္မာ႐ူတိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ 
အတူ ထင္ရွားသည့္ လားရွီအမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္သူ တိမ္းယိမ္းသည္ KIO မွခြဲထြက္ခဲ့သည္။ ဤအုပ္စုမွာ ေသာင္း 
က်န္းသူဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) လက္ေအာက္သို႔ ယူနစ္ ၁ဝ၁ အျဖစ္ ေပါင္းစည္းသည္။ ၁၉၈၉ တြင္ 
ဗကပမ်ား ၿပိဳကြဲစျပဳေသာအခါ တိမ္းယိမ္းအဖြဲ႔မွာ ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္သစ္ (ကခ်င္ျပည္နယ္) (NDA-K) 
အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလ်က္ အစိုးရႏွင့္ပစ္ခတ္ရပ္စဲခဲ့သည္။ ၎သည္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

KIO ကိုယ္တိုင္ကမူ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြား ရင္းခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေခါင္းေဆာင္ 
ပိုင္းမွ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ညိႇိႏိုင္းအေျဖရွာရမည္ဟု အခိုင္အမာယံုၾကည္လာခဲ့သည္။ အတိုက္အခံ လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔စည္းမ်ား ကုိယ္စားတစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးညႈိႏႈိင္းကာ ႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္းမ်ား ဖန္တီးရန္ 
ရည္ရြယ္လ်က္ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္း၌ အစိုးရႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ား KIO က 
စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားညီညႊတ္မႈမွာ မၾကာခင္ၿပိဳကြဲကာ KIO သည္ ၎၏ အျခား 
တိုင္းရင္းသား မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားအား ယံုၾကည္လက္ခံေစရန္ မတက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ၁၉၉၄ တြင4္57 ၎တို႔သာ ပစ္ခတ္ 
တိုက္ခိုက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ကခ်င္ေဒသ 
ရွိ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားကို အဆံုးသတ္ေစခဲ့ေသာ္လည္း ငုပ္လွ်ိဳးေနေသာေတာ္လွန္မႈ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို 
မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

စစ္ျဖစ္ေနေသာအေျခအေနမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာစီးပြားေရး အကူးအေျပာင္းေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲသည္။ 
KIO သည္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ပံုမွန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရယူကာ ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ နယ္ေျမခံအစိုးရ
အျဖစ္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ထားရွိခ့ဲသည္။ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး စသည့္ဌာနမ်ားျဖင့္ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ကခ်င္ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသင္ၾကားေသာ 
ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား စတင္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ စသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို  အဓိကအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္  ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း၊ သစ္မ်ားေမွာင္ခုိ 
ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားမွ ေငြေၾကးအရင္း အျမစ္မ်ားရရိွခဲ့သည္။458 သုိ႔ေသာ္ အခြန္အခမ်ားရသည့္ အရင္းျမစ္မ်ား၏ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္အခြန္အခတို႔မွ အနည္းငယ္သာ လူထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးျပဳမႈတို႔အေပၚ ေဒသခံ 
456 Transnational Institute ၏ The Kachin Crisis: Peace Must Prevail၊ မတ္လ ၂ဝ၁၃။ Martin Smith ၊ Burma: Insurgency and the Politics of Eth-

nicity  (Zed Books - ၁၉၉၉)
457 Ibid
458 Ibid – Tom Kramer, Transnational Institute- စစ္ပြဲေလာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ - ဗမာႏုိင္ငံရွိ အနာဂတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီစာခ်က္။
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မ်ားအတြင္း မေက်နပခ္်က္မ်ား ျမင္တ့ကလ္်ကရ္ွသိည။္ ပစခ္တတ္ိက္ုခိကုမ္ႈရပစ္ဲေရးေၾကာင္ ့ ျပငပ္မစွီးပြားေရးလပုင္န္း 
မ်ား စိတ္ဝင္စားစရာေနရာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေရရွည္အက်ိဳးမျဖစ္နိုင္ေသာ သယံဇာတထုတ္ယူမႈတြင္ 
ပါဝင္ ပတ္သက္ခဲ့လာေတာ့သည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲသည့္ကာလအတြင္း KIO သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး အမ်ိဳးသားညီလာခံ 
တက္ေရာက္ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ခံမဲ 
ေပးရန္ အၾကံျပဳျခင္း၊ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံျခင္းတို႔အပါအဝင္ အစိုးရ၏ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေသာ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ဤေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈ 
ကို အာဏာပိုင္မ်ားက တားဆီးခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ KIO ကို စစ္တပ္မွ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ အျခားအပစ္ရပ္ 
အဖြဲ႔မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၎မွာလည္း စစ္တပ္မွတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ 
သို႔ေျပာင္းလဲရန္ ညႊန္ၾကားခံခဲ့ရသည္။ KIO က ျငင္းဆန္ေသာအခါ အစိုးရမွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲထားသည္မ်ား
ကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။459

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ စစ္ပြဲမ်ား ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တ႐ုတ္တို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရာ ဆည္ႏွစ္ခုအနီး KIO တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေရွ႕တန္းစခန္းႏွင့္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ား အၾကားထိ 
ေတြ႔မႈျဖင့္ ဇြန္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္မီးေတာက္ခဲ့ျပန္သည္။ ရက္အနည္းငယ္တိုက္ခိုက္ၿပီး ျမန္မာစစ္က KIO ေရွ႕ 
တန္းစခန္းကို သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။ KIO တို႔သတ္မွတ္ေသာ ဆုတ္ခြာရက္ကို ျမန္မာစစ္တပ္က လစ္လ်ဴ ႐ႈခဲ့ေသာအခါ 
KIO တပ္မ်ားကို စစ္ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနအရ ေနရာခ်ထားကာ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔မ်ား ရိကၡာျဖတ္ေတာက္ရန္ 
တံတားအခ်ိဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။460 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပႆနာကို 
မေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ပဲ ၂ဝ၁၃ တြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား တစ္ဖန္အရွိန္ျမင့္ခဲ့သည္။ တင္းမာမႈမ်ား အခ်ိန္အတန္ၾကာ ေလ်ာ့ 
က်ေစခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲအခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ေနာက္ဆံုး၌ ၂ဝ၁၃ ေမလတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ 
ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔ထက္တိုင္ ျပင္းထန္၍ အႀကိတ္အနယ္ရွိေသာ တိုက္ပြဲအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပတ္ 
ေတာင္းျပတ္ေတာင္းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ပဋိပကၡမ်ား အၾကြင္းမဲ့ရပ္တန္႔ႏိုင္မည့္ အလားအလာမွာ အလွမ္းေဝးေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ KIO မွာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ကို လက္မွတ္မထိုးခဲ့ပါ။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ KIO ႏွင့္ အစိုးရအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားအရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ 
ေရးထိုး၍ ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႔ၾကား အဆက္အသြယ္မပ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း ပိုမိုေရရွည္ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈလမ္းေၾကာင္း 
ဆီသို႔ ဦးမတည္ႏိုင္ေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေရွ႕သို႔ေရႊ႕ေနခ်ိန္တြင္ (အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား 
ဝိုင္းက႑) KIO ေနာက္က်က်န္မေနခဲ့ရန္မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း KIO က ယူဆသည္။ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ 
အာမခံခ်က္မ်ားပင္လ်င္ KIO သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္လိုသည့္ဆႏၵမ်ား ရွိလာႏုိင္ပါသည္။ 

ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္မႈ

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားသည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ 
မႈမ်ားအတြက္ အခြန္အခမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။ (ေလးေထာင့္ 
ဇယားကြက္ ၂၈)

459 Transnational Institute- ကခ်င္ပ႗ိပကၡ - ျငိမ္းခ်မ္းေရး လႊမ္းမိုးရမည္။ မတ္လ ၂ဝ၁၃။
460  Ibid
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္၂၈။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကခ်င္လက္နတ္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား 
ပါဝင္မႈ461

 ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ၏ လက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႔မွာ ကခ်င္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ေထာင္ဂဏန္းအေရအတြက္ အေတာ္ 
အတန္ရွိသည့္ အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ စနစ္အက်ဆံုးဖြဲ႔စည္းထားေသာ လက္နတ္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားထဲမွ တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ 
သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်းရြာျပည္သူ႔စစ္မ်ားလည္း အေျမာက္အမ်ားရွိသည္။ KIO မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္း 
ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္လႈပ္ရွားသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ကိုဖြဲ႔စည္းသည္။ ရံဖန္ရံခါ ျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲမ်ားအပါအဝင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၄ တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို 
လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲပါသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းရန္ကုိ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ျမန္မာအစိုးရတပ္ျဖင့္ ပုိမုိတင္းမာမႈမ်ားရွိလာၿပီး၊ အစုိးရဘက္မွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ 
ခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းေၾကညာၿပီး၊ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြမွာပင္ ကခ်င္ကုိယ္စားျပဳ ေရြးခ်ယ္ခံျခင္းကုိလည္း 
ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၏ ႏွစ္အလယ္ပုိင္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေမလ ၂ဝ၁၃ တြင္ အရွိန္ေလ်ာ့မည့္ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ ျပင္းထန္၍ အႀကိတ္အနယ္ရွိေသာ တိုက္ပြဲအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ 
တိုက္ပြဲမ်ား ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး၊ လူဦးေရ တစ္သိန္းေလာက္သည္ ဒုကၡသည္စခန္း 
တြင္ က်န္ေနပါေသးသည္။ KIO မွာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို 
လက္မွတ္မထိုးေသးပါ။

 ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ (ကခ်င္ျပည္နယ္) (NDA-K ယခု နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ား)။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ 
တိမ္းယိမ္းဟုအမည္ရေသာ ထင္ရွားသည့္လားရွီလူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္သည္လားရွီးႏွင့္မာရူ တိုက္ခိုက္ေရး 
သမားရာဂဏန္း အခ်ိဳ႕ျဖင့္ KIO မွခြဲထြက္ေသာ ဒီမိုကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္ (ကခ်င္ျပည္နယ္) (NDA-K) ကို 
စတင္ဖြဲ႔စည္းသည္။ ဤခြဲထြက္ အုပ္စုသည္္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPB) လက္ေအာက္တြင္ ေပါင္းစည္း 
ခဲ့ပါသည္။ ဗကပတို႔ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ၿပိဳလဲေသာအခါ ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္(ကခ်င္ျပည္နယ္) 
(NDA-K) ဟု ျပန္လည္ပံုေဖာ္၍ အစိုးရႏွင့္ ပစ္ခတ္ရပ္စဲမႈမ်ားလုပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ၎အဖြဲ႔ကို 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ တိမ္းယိမ္းႏွင့္သားျဖစ္သူယိမ္းဆူးတို႔ႏွစ္ဦးစလံုး ၂ဝ၁ဝ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံခဲ့ရသည္။ ၂ဝ၁၅ တြင္လည္း ႏွစ္ဦးစလံုး အေရြးခံ 
ခဲ့ရေသာ္လည္း ဖခင္ျဖစ္သူမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္ျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာဆံုး႐ႈံးခဲ့ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အႀကီးမားဆံုး တြင္းထြက္ပစၥည္းတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမွာ ေက်ာက္စိမ္းျဖစ္ 
သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ သန္းဖိုးတင္သြင္းသည္ဟု ေၾကညာခဲ့ကာ Global 
Witness မွ တရားမဝင္တင္သြင္းမႈမ်ား ထည့္သြင္းလ်င္ ယင္းႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ 
သည္။462 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္လ်င္ သဘာဝသယံဇာတမွ အခြန္အခရရွိမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) ဘီလ်ံသာ 
ရရွိသည္ကိုေထာက္ဆလ်င္ ေဖာ္ျပပါတ႐ုတ္မွ ေက်ာက္စိမ္းဝယ္ယူမႈအမ်ားစုမွာ တရားဝင္မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မရွိဟု 
ဆိုႏိုင္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမွာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕တစ္ဝိုက္နယ္ေျမမ်ားတြင္ တည္ရွိကာ 
ထုိပတ္ဝန္းက်င္ရွိထင္ရွားေသာ ေဒသမ်ားကိုမူ KIO တို႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကပါသည္။

461 စာပံုးပါအခ်က္အလက္မ်ားကို က႑ေပါင္းစံုမွ ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။ ၄င္းတို႔တြင္: Martin Smith, Burma: ေသာင္းက်န္းမႈႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ႏုိင္ငံေရး (Zed Books, ၁၉၉၉); အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပ႗ိပကၡအဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္းသို႔ ၁၉ ေအာက္တိုဘာလ 
၂ဝ၁၆။ အပိုင္း (၂)  Transnational Institute ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ - တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ႏုိင္ငံေရး ဘယ္လိုဆက္ျဖစ္မည္နည္း။ ဒီဇင္ 
ဘာလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။

462 Global Witness - ေက်ာက္စိမ္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၅။
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ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ KIO အပါအဝင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ 
မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈမွသည္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈအထိ အဆင့္ဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိသည္ဟု သိရွိ 
ရသည္။ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) သည္လည္း  ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ 
အႀကီးအက်ယ္ ပါဝင္သည္။ ဖားကန္႔ရွိလုပ္ကြက္မ်ားစြာတြင္ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
ေနေသာကုမၸဏီမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ပအိုဝ့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီး 
ျဖစ္သည့္ ပတၱျမားနဂါးအုပ္စုျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးတြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။463 KIO ႏွင့္ NDA-K တို႔ကလည္း 
၎တို႔ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ရံဖန္ရံခါ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္းဟု သံုးႏႈန္းသည့္ အျခား 
ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ကလည္း ယင္းလက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား 
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားမွ ေရႊတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား ဝယ္ယူၿပီးျဖစ္သည္။464

(ဃ) ‘ဝ’ ႏွင့္ ပအိုဝ့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား (ရွမ္းျပည္နယ္)

ပဋိပကၡအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ႐ႈျမင္မႈ 

၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၎တို႔ႏွင့္ လမ္းစဥ္တူေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
(ဗကပ) တို႔ကို ေထာက္ပံ့မႈအရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ခဲ့သည္။ ဗကပတို႔သည္ ယခင္က ဗမာျပည္အလယ္ပိုင္းကို ေျခကုပ္ 
ယူခဲ့ေသာ္လည္း ရင္းျမစ္အသစ္မ်ားျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာစစ္ဆင္ေရးစတင္ႏိုင္ခဲ့ကာ 
အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ‘ဝ’ႏွင့္ ကိုးကန္႔နယ္ေျမမ်ားအပါအဝင္ နယ္စပ္ေဒသအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားစစ္တပ္ 
အခ်ိဳ႕ကို သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း အစိုးရဆန္႔က်င္ေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအနက္ အင္းအားအႀကီးမားဆံုး 
ျဖစ္လာပါသည္။ ေဘးခ်င္းကပ္နယ္ေျမမ်ားမွ အုပ္စုအခ်ိဳ႕ဗကပႏွင့္ ေလ်ာ့ရဲေသာစစ္ မဟာျဗဴဟာေျမာက္ မဟာမိတ္ 
မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ပအိုဝ့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္တို႔ကမူ ကြန္ျမဴနစ္တို႔အား ဝါဒေရးရာရပ္တည္ 
ခ်က္တို႔၌ ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။465

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာအမ်ားစုေခါင္းေဆာင္မႈကို တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ေတာ္လွန္ၾကကာ ဗကပတို႔ 
လ်င္ျမန္စြာၿပိဳကြဲခဲ့သည္။ ယင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအလိုက္ အဖြဲ႔စည္းသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ‘ဝ’ 
ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ဤအဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်ားအား 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေပး၍ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖင့္ အစိုးရမွအခြင့္အလမ္း 
ကို လ်င္ျမန္စြာဆုတ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွာမူ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ 
ဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ အသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ‘ဝ’ အဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ရွိႏွင့္ၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ားအား ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ျဖစ္ခြင့္ေပး
လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္သျဖင့္ UWSP တို႔က လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မတင္မက်ျဖစ္ေနကာ 
တရားဝင္သည္ျဖစ္ေစ မဝင္သည္ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အာဏာကို UWSP က လက္ေလ်ာ့မည္မဟုတ္ 
ဆိုေသာအခ်က္မွာ တည္ဆဲအမွန္တရား တစ္ခုျဖစ္သည္။466

463 Global Witness - Ibid
464 အာရွႏွင့္ပန္းကခ်င္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕မွ ပံုရိပ္မ်ား - At what price၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝဝ၄။ ကခ်င္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႕၊ Valley of Darkness – ဗမာ့ 

ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝမး္အတြင္း ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္စစ္ေရးလုပ္ရွားမႈ - ၂ဝဝ၇၊ ကခ်င္သတင္းအဖြဲ႕ - သစ္သီးျခံမွ တ႐ုတ္ေရႊတြင္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ ၂၃ 
ရက္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ဝဝ၉။

465 Martin Smith - ဗမာ - ေသာင္းက်န္းမႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး (Zed Books, ၁၉၉၉);
466 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပ႗ိပကၡအဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္းသို႔ ၁၉ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၆။ အပုိင္း (၂) 
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ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား၌ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 
မ်ားပါဝင္ေနမႈ

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသငါးခုသည္ 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္တည္ရွိသည္။ (ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ေဒသေျခာက္ခုရွိရာ က်န္ေဒသတစ္ခုမွာ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္တည္ရွိသည္) ယင္းတို႔ကို တေအာင္း/ပေလာင္၊ ဓႏု၊ ပအိုဝ္းႏွင့္ ကိုးကန္႔တို႔အတြက္    
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေလးခုႏွင့္ ‘ဝ’တို႔အတြက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႀကီးတစ္ခုတို႔ျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းထားေပးခ့ဲသည္။467 ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒမွ ယင္းေဒသမ်ား၏ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္ 
၏ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာတို႔၏ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြဲေဝေပးထားသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ေပးထား 
ေသာ ယင္းအခြင့္အာဏာမ်ား၌ သဘာဝသယံဇာတမ်ားမွ အခြန္အခေကာက္ယူျခင္းႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္ 
မွတ္ျခင္းတို႔အတြက္ မပါဝင္ပါ။ သုိ႔လင့္ကစား နယ္ေျမအခ်ိဳ႕တြင္ တရားဝင္သည္ျဖစ္ေစ တရားမဝင္သည္ျဖစ္ေစ   
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေပၚ အာဏာပိုင္မႈရွိေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ‘ဝ’ ေဒသ 
(နယ္ေျမ၏ေဒသအမ်ားစုမွာ USWA ၏ အျပည့္အဝထိန္္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိ၍ တရားဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဝင္သည္ 
ျဖစ္ေစလက္ေတြ႔တြင္ ျပည္နယ္အေသးစားေလးသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္)၊ ပအုိဝ္းေဒသ (အင္အားအႀကီးဆုံးေသာ 
PNO ျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေၾကာင့္)ႏွင့္ ကိုးကန္႔ေဒသ468 (ကိုးကန္႔နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ 
အာဏာအေတာ္ရွိေသာေၾကာင့္) တို႔တြင္ျဖစ္သည္။

UWSP သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္ေရး၌ အႀကီးအက်ယ္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။ (အထက္ 
တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔)။ ‘ဝ’အဖြဲ႕သည္ ကမာၻ႕ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္ေရးတြင္ မၾကာေသးခင္က အဓိကက်ေသာ ထုတ္ 
လုပ္သူျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အလ်င္အျမန္ႀကီးထြားလာေသာ ျမန္မာ့ခဲမျဖဴထုတ္ 
လုပ္ေရးအတြက္ အေရးပါဆံုးသတၱဳတြင္းမ်ားမွာ UWSP ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမတြင္တည္ရွိသည္။ သကၠရာဇ္ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ (၅) ႏွစ္တာထုတ္လုပ္မႈအတြင္း ၄၉ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔ 
တတိယအႀကီးမားဆံုး ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေပၚထြက္ခဲ့ကာ ကမာၻ႕ခဲမျဖဴေစ်းကြက္တြင္ အဓိက 
သြင္းအားစု ပံ့ပိုးသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။469 ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မတိုင္မီက “ဝ” ေဒသတြင္ ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္မႈသမိုင္းေၾကာင္း 
မရွိခဲ့ပါ။ ၿပီးေနာက္ အနာဂတ္ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္မႈအတြက္ သို႔မဟုတ္ လက္က်န္အရံခဲမျဖဴပမာဏအတြက္ ခန္႔မွန္း 
ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အလားအလာပိုမိုနည္းပါးေသာ လက္က်န္ 
သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္လုပ္နိုင္မည္မွာ မေသခ်ာေသာ္လည္း ‘ဝ’ ေဒသ၏ ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္မႈမွာ အျမင့္ဆံုးသို႔ 
ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မၾကာေသးမီကာလကထြက္ေပၚခဲ့သာ အစီရင္ခံစာမ်ားက ေဖာ္ျပက်သည္။470 တရားဝင္ 
သည္ျဖစ္ေစ တရားမဝင္သည္ျဖစ္ေစ “ဝ”ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမသည္ 
ျပည္နယ္အေသးစားတစ္ခုအျဖစ္ လည္ပတ္ေနသည္ကို ေထာက္ခ်င့္လ်င္ သယံဇာတမွရရွိေသာ အခြန္အခမ်ားမွာ 
UWSP သို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိသြားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) သည္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္မႏၲေလး 
တိုင္းေဒသႀကီး၏ မုိးကုတ္ေဒသ၌ ပတၱျမားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။

467 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖံြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ - ပုဒ္မ ၅၆။
468 Kim Jolliffe, အာရွ ေဖာင္ေဒးရွင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡႏွင့္နယ္ျခားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ၊ ဇူလႈိင္လ ၂ဝ၁၅။
469 Gardiner et al - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္အလားအလာမ်ား (၂ဝ၁၅) ၄၆၊၂ သယံဇာတမူဝါဒစာမ်က္ႏွာ - ၂၁၉-၂၃၃။
470 Reuters – သီးသန္႔ - ခဲမျဖဳေဈးကြက္ကို လုပ္ခါလုိက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္သတၱဳတြင္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ ေႏွးေကြးမႈ လ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းလာ။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ 

ရက္ - ၂ဝ၁၆။



6-a'otvdkuftkyfcsKyfrIESifh y#dyu©tm; oHk;oyfjcif; 283

ေလးေထာင့္ယားကြက္ ၂၉။  “ဝ”ႏွင့္ “ပအိုဝ့္”ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ား (ရွမ္းျပည္နယ္)ရွိ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ 
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား471 472

 ‘ဝ’ ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ(UWSP) ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အမည္မွာ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ေသြးစည္း 
ညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္းေျခအၿမဲတမ္းစစ္သား ၂ဝဝဝဝ ခန္႔ရွိ၍ လိုအပ္လ်င္ခ်က္ခ်င္း 
ဆင့္ေခၚႏိုင္ေသာ အရန္စစ္သည္အင္အားမွာ ထို႔ထက္ပို၍မ်ားျပားသည္။ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီညြတ္ 
ေရးတပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အင္အားအႀကီးမားဆံုး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုက ယင္းအဖြဲ႔အား “အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏အႀကီးမားဆံုး မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုအဖြဲ႔”အျဖစ္ 
ေဖာ္ညႊန္း၍ “ထင္ရွားေသာမူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုအဖြဲ႔“အျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည္။  ၎စစ္တပ္ 
သည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ‘ဝ’ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏နယ္ေျမတြင္ ေျခကုတ္ယူထားသည္။ ယင္းနယ္ေျမ 
သည္ တ႐ုတ္စံေတာ္ခ်ိန္၊ တ႐ုတ္ေငြေၾကးႏွင့္ တ႐ုတ္လက္ကိုင္ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ား အသံုးျပဳ 
လ်က္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာမွာ အလြန္ျမင့္မားသည္။ UWSP သည္ ယင္းတို႔ေဒသႏွင့္ကပ္လ်က္မရွိ 
ေသာ ေတာင္ဘက္ခပ္လွမ္းလွမ္း ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ရွိေသာ အေရးပါသည့္ နယ္ေျမေဒသကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားသည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္လြန္မ်ားတြင္ ဘိန္းဘုရင္ “ခြန္ဆာ”၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားေခ်မႈန္းရာတြင္ အကူအညီ 
ေပးခဲ့ၿပီ ‘ဝ’ရြာသူရြာသား တစ္သိန္းခန္႔ကို ယင္းေဒသသို႔ အတင္းအၾကပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေစကာ စုစည္း 
နယ္ေျမခ့်ဲထြင္ခဲ့သည္။ UWSP အေနျဖင့္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားနွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ထပ္မံအတည္ျပဳမႈမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခိုင္ၿမဲခဲ့လင့္ကစား ႏွစ္ဖက္အၾကား 
တင္းမာမႈမ်ား မၾကာခဏ ျမင့္မားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား အသိအမွတ္မျပဳသည့္ ေတာင္ 
ပိုင္းနယ္ေျမမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္သည္။ ‘ဝ’တုိ႔၏ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆို 
ခ်က္တစ္ခုမွာ ၎တို႔ေဒသအား ရွမ္းျပည္နယ္လက္ေအာက္တြင္ မထည့္သြင္းဘဲ သီးျခားတိုင္းရင္းသား 
ျပည္နယ္တစ္ခု အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရးျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွ 
လက္မခံေပ။ UWSP သည္ NCA ကို လက္မွတ္ မထိုးရေသးပါ။

 ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)။ ပအိုဝ္းတို႔သည္ ၁၉၅ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရကိုေတာ္လွန္ၾကရာ 
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ PNO ကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ 
ေအာင္ခန္းထီ(ဦး)က ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာ 
ျပည္သူ႔စစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အစိုးရအာဏာေအာက္တြင္ ရွိသည္ဆိုျခင္းမွာ အမည္ခံမွ်သာျဖစ္၍ ပအိုဝ္းကိုယ္
ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္အတြင္း တရားဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာရရွိသည္။ 
ျပည္သူ႔စစ္ထက္ပိုမိုကာ PNO သည္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုျဖစ္လ်က္ ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ပအုိဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအားလံုး အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး နယ္ေျမတစ္ခု 
လံုးထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ျဖစ္လာခ့ဲသည္။

471 Martin Smith - ဗမာ - ေသာင္းက်န္းမႈႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး (Zed Books, ၁၉၉၉);Kim Jolliffe, အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ပ႗ိပကၡႏွင့္နယ္ျခားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ၊ ဇူလႈိင္လ ၂ဝ၁၅။ Tom Kramer - ညီညႊတ္ေသာ ‘ဝ’ ျပည္ နယ္ပါတီ - မူးယစ္စစ္တပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးခ်စ္ပါတီ၊ (အေရွ႔-ေနာက္ စင္တာ - ၂ဝဝ၇)

472 US Drug Enforcement Agency News Release, Eight high-ranking leaders of Southeast Asia’s largest narcotics trafficking organization 
indicted by a federal grand jury in Brooklyn, New York, 24 January 200
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(င) ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း (ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္တနသၤာရီ)

ပဋိပကၡအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္မႈ 

၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ေတာခိုစဥ္ကတည္းက ကရင္ျပည္နယ္သည္ ပဋိပကၡႏြံ 
အတြင္း နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္လာေသာအခါ ပဋိပကၡသဘာဝႏွင့္ေဒသတြင္းေနလူထုအေပၚ သက္ 
ေရာက္မႈမွာ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ကာလမ်ားအတြင္း (KNU) တို႔ နယ္ေျမအမ်ားအျပား အားထိန္းခ်ဳပ္ 
ကြပ္ကဲႏိုင္ခဲ့သည္။473 ျမန္မာ့စစ္တပ္သည္ ႏိုင္တစ္ဝွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာအား တိုက္ခိုက္ေနခဲ့ရသည္။ 
ယင္းတပ္ဖြဲ႔တို႔မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းမရိွသည့္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈျဖင့္ သို႔မဟုတ္ 
ေျပာင္က်က် ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားရရွိလ်က္ ဘ႑ာေငြေကာင္းစြာရရိွခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ကုန္းထူထပ္ေသာ ေျမျပင္ 
အေနအထားသည္လည္း ျမန္မာ့စစ္တပ္၏ စစ္ဆင္ေရးအား ထပ္မံဟန္႔တားေနွာင့္ယွက္ခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သမား႐ိုးက်ေျခကုပ္ယူ စစ္ပြဲမ်ားဆင္ႏြဲႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏နယ္ေျမမ်ား 
တိုက္ပြဲတြင္မပါဝင္ေစဘဲ ကာလၾကာျမင့္စြာ တည္ၿငိမ္ေသာေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ ဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ (အေျခခံမွ် 
ျဖစ္ေသာ္လည္း) အေတာ္အတန္က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ေဆးခန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည့္ ပညာေရးႏွင့္က်န္း
မာေရးဌာနမ်ားျဖင့္ KNU သည္ တရားဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္သည္ျဖစ္ေစ အစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ 
သည္။ 474

၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္ ေဖာ္ျပပါအေျခအေန သိသိသာသာေျပာင္းလဲစျပဳသည္။ ၿပီးေနာက္ 
ပိုမိုငယ္ရြယ္ေသာ စစ္အရာရွိအုပ္စု အာဏာရလာေစသည္။ ၎တို႔က ျမန္မာ့စစ္တပ္ကို လ်င္ျမန္စြာပင္အင္အားႀကီး 
မား၍ ေခတ္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသမ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္ေရာက္ရွိေရး ရည္ 
မွန္းခ်က္ကို ပိုမို၍ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအား ပို၍ တစ္ညီတစ္ညႊတ္တည္း 
စစ္ဆင္ျခင္းႏွင့္အတူ သီးျခားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားျဖင့္ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။475 အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ သေဘာထားမွာလည္း စစ္ေအးကာလလြန္ အျဖစ္မွန္မ်ားႏွင့္ 
အလိုက္သင့္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလာၾက၍ ရန္ကုန္အစိုးရႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရရန္ ပိုမိုဦးစားေပးေဆာင္ 
ရြက္လာၾကကာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သို႔မဟုတ္ 
အျခားညႇိႏႈိင္းေျပလည္မႈမ်ားရရွိေစေရး ဖိအားေပးလာၾကသည္။

၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္း၌ KNU သည္ ၎တို႔၏ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမအမ်ားစုအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈလက္ 
လႊတ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၄ ခု ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ဦးေဆာင္မႈကို စိတ္ပ်က္က်ေသာ ေရွ႕တန္းစစ္သား ရာဂဏန္း 
အခ်ိဳ႕ ခြဲထြက္သြားသျဖင့္ KNU ၏က်ဆင္းမႈမွာ ပိုမိုဆိုးရြားခဲ့သည္။ ခြဲထြက္ကရင္အဖြဲ႔သည္ အစိုးရႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳ 
သည့္ တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ဗုဒၶဘာသာကရင့္တပ္မေတာ္(DKBA) ကုိ ဖြဲ႔စည္းကာ အခ်ိန္တိုအတြင္း 
မာနယ္ပေလာရွိ ကာလရွည္ၾကာတည္ရွိခဲ့ေသာ KNU တို႔၏ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကို စီးနင္းခဲ့သည္။476 အျခားအဖြဲ႔ 
အခ်ိဳ႕သည္လည္း အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္သီးျခားသေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ 
တိုက္ခိုက္ရန္ ခြဲထြက္သြားၾကသည္။ 

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ငါးဖြဲ႔ပါေသာ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး 
ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔မ်ားမွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU), ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ 
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္/ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊ ယခင္ DKBA ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ား (BGF) ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ 
ကရင္အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ ယခင္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔ျဖစ္သည္။ ကရင္ႏိုင္ငံေရး၊ 
473 Martin Smith ၏ Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity (Zed Books, 1999); Ashley South, Transnational Institute, Burma’s 

Longest War: Anatomy of the Karen Conflict, March 2011
474 Smith, Ibid
475 Smith, Ibid
476 Smith, Ibid
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ညီညြတ္မႈျမႇင့္တင္ရန္၊ မတူညီေသာအဖြဲ႔မ်ားၾကား၊ ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားလာလ်င္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာေျဖရွင္းမႈ ရွာေဖြရန္္တို႔မွာ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။477  အဖြဲ႔မ်ားၾကား 
တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေသာ္လည္း အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသးေပ။

ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားၾကား တင္းမာမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KNU တို႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး 
လက္မွတ္ထိုးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲမ်ား သိသိသာသာေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ေဒသခံ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ား အႀကီးအက်ယ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။ သို႔ 
ေသာ္ျငား စိုးရိမ္ရေသာလံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ား တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ား 
ေပၚသို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပးေနရေသာ လူေပါင္းမ်ားစြာရွိ၍ ယိုးဒယားႏိုင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ရွိသည္။ အမ်ားစု 
မွာ ေနရပ္ျပန္လိုစိတ္မရွိ (သို႔မဟုတ္ မျပန္ႏိုင္) ၾကေသးေပ။478  နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မလံုျခံဳမႈမွာ ျပႆနာ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ေနေသးကာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာကလည္း က်ပန္းအခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ 
လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။

ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္မႈ

ကယားျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းမွာ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္ေရး၏ 
အဓိကေနရာျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကုိ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ 
စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ (UMEHL) တို႔မွ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရမွခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ျပည္သူ႔ 
စစ္အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (KNSO)သည္လည္း အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
ကယားေငြၾကယ္ ကုမၸဏီဖြင့္လွစ္ကာ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။    

ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဘးခ်င္းကပ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္လႈပ္ရွားေနေသာ KNU သည္ 
နယ္ေျမအခ်ိဳ႕တြင္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ထံုးေက်ာက္ထုတ္ယူျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္သည္။ KNU သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း 
(အဓိကအားျဖင့္ ေရႊ) လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သူတုိ႔၏သတၱဳတြင္းဌာနမွ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းသတ္ 
မွတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္။ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ KNU တပ္မဟာ ၂၊ ၃ ႏွင့္ 
၅ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

KNU တြင္ သတၱဳတြင္းလိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ဥပေဒမ်ားရွိသည္။ KNU ႏွင့္မွတ္ပံုတင္ 
ထားၿပီးေနာက္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္လုပ္ခႏွင့္အခြန္မ်ား၊ သတၱဳတြင္းတြင္ ေသဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားကို သတင္းပို႔ျခင္း၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း (ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၂၄) တို႔ပါဝင္သည္။ KNU သတၱဳတြင္းဌာန ဦးစီးမွဴးသည္ ၂ဝ၁၆ 
စက္တင္ဘာတြင္ ဤစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာၾကားၿပီး 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိေပးခဲ့သည္။479

KNU သည္ ထံုးေက်ာက္ထုတ္ယူျခင္း၊ ဘိလပ္ေျမထုတ္ယူျခင္းတို႔အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ေလ့လာမႈကိုေဆာင္ရြက္ 
ရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို ခြင္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မ်ားလည္းထုတ္ေပးခဲ့ရာ မြန္ျပည္နယ္လည္းပါဝင္သည္။480  

477 ကရင္သတင္းစဥ္၊ Karen armed groups unite, agree KNU takes political lead, 5 March 2016
478 Kim Jolliffe, Asia Foundation, Ethnic Armed Conflict and Territorial Administration in Myanmar, July 2015
479 Burma News International, Head of KNU Mining Department Urges Close Supervision of Mining, 28 September 2016
480 Mizzima, KNU Suspends Min Lwin Mountain Cement Factory Project, 2 May 2016
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ေလးေထာင့္ယားကြက္ ၃ဝ။  ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း (ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ ႏွင့္ တနသၤာရီ) တြင္ ဓာတ္သတၱဳ 
တူးေဖာ္ျခင္း၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား481

 ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မွာ ကရင္ 
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေထာင္ဂဏန္းရွိေသာ ျမန္မာျပည္ရွိ္ အႀကီးဆံုး
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ တပ္မဟာ ၇ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ၁၉၄၇ 
ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္အတြက္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးတပ္ဖြဲ႔မ်ားထဲမွ တစ္ဖြဲ႔လည္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ယင္းမတိုင္မီ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ ေရွ႕တန္း 
တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စစ္ျဖစ္ပြားမႈ အနိမ့္ဆုံးေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွစ္အေတာ္အတန္ၾကာ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈမ်ားအား အေတာ္ပင္ 
ကန္႔သတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဘက္အၾကား ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ 
ငယ္အနည္းအက်ဥ္းသာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔တြင္ 
KNU ပါဝင္သည္။

 ကရင္နီ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (KNSO)။ ဤအဖြဲ႔မွာ ကယားျပည္နယ္အေျခစိုက္ စေကာ 
ကရင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ လက္နက္ 
ကိုင္အဖြဲ႔မွ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ခြဲထြက္ခဲ့ကာ ဖားေဆာင္းအနီး အေျခစိုက္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ပါဝင္သည္။ (ေမာ္ခ်ီးရွိ ကားအငွားလုပ္ငန္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း) 
လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ံုး ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္သည္။ KNSO တြင္ တပ္ဖြဲ႔ ၂ မ်ိဳးရွိသည္။ ျပည္သူ႔ 
စစ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔၏  တပ္ဖြဲ႔အခ်ိဳ႕တို႔ျဖစ္ရာ ဝတ္စံုႏွင့္တံဆိပ္မ်ား 
လည္းကြဲျပားသည္။ (မတူၾကေပ)။ အဖြဲ႔၏အဆိုအရ စစ္သားစုစုေပါင္း ၁၈ဝ ရွိသည္။ ၎တို႔ကို ၾကယ္ျဖဴအုပ္စု 
ဟု လူသိမ်ားသည္။

481 Martin Smith, Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity (Zed Books, 1999); Ashley South, Transnational Institute, Burma’s Longest 
War: Anatomy of the Karen Conflict, March 2011; MCRB field research, 2016
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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။္ 
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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။



7-tBuHjyKcsufrsm; 305

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။



308  7-tBuHjyKcsufrsm;

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။ 



7-tBuHjyKcsufrsm; 311

 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။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က)

SWIA လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းစနစ္အဆင့္ဆင့္၏   ေနာက္ဆက္တဲြ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

(က) SWIA တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္

SWIA လုပ္ငန္းစဥ္အား ခိုင္မာၿပီးျဖစ္ေသာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္သည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္တိုင္းအတြက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တိက်သည့္ ကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။  482

ေနာက္ဆက္တြ(ဲက)

SWIA လုပ္ေဆာင္ပုံနည္းစနစ္အဆင့္ဆင့္၏ ေနာက္ဆက္တဲြ သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ား

(က) SWIA တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္

SWIA လုပ္ငန္းစဥ္အား ခုိင္မာၿပီးျဖစ္ေသာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္သည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ

သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္တုိင္းအတြက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တိက်သည့္ ကိရိယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ နည္း 

လမ္းမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ ျပထားသည္။ 455

၁။ စိစစ္ျခင္း

ရည္မွန္းခ်က္ စံႏႈန္းအခိ်ဳ႕အေပၚအေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စီးပြား

ေရးက႑မ်ား။

 ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ဤက႑၏အေရးပါမႈ
 က႑တြင္ပါဝင္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ

အႏၲရာယ္အလား အလာ၏ ခက္ခရဲႈပ္ေထြးမႈႏွင့္
အတုိင္းအတာ။

 က႑အသီးသီးကုိ ရႈျမင္သုံးသပ္ထားေသာ ထိခိုက္မႈ 
အလားအလာ ကဲြျပားျခားနားမႈ။

 လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အလားအလာ ႏွင့္ 
 ပထဝီအသြင္အျပင္အလုိက္ခြဲျခားထားေသာနယ္ေျမမ်ား။

အဓိကရလဒ္ / နည္းလမ္းမ်ား

 SWIA အတြက္ က႑ ၄ ခုကုိေရြး 
ခ်ယ္ျခင္း။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ 
ေငြ႔၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သ
တင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေ
ရး(၂၀၁၅ ခုႏွစတ္ြင္ ဓာတ္သတၱဳ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အစားထုိး 
သည္။)

455 ယခုဇယားကို ကင္ညာႏုိင္ငံ ခရီးသြားက႑ ၏ Kuoni’s HRIA အတြကျ္ပင္ဆင္ထားေသာ presentation မွ ေကာက္ႏုတ္ထားပါ
သည္။ 

၁။ စိစစ္ျခင္း  ၂။ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ 

သတ္မွတ္ျခင္း 

၃။ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 

ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္  

သတ္မွတ္ျခင္း 

၄။ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား  

ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္  

စီမံခန္႔ခြျဲခင္း 

၅။ ေဆြးေႏြးညိွႏွႈိင္းျခင္းႏွင့္ 

အၿပီးသတ္ျခင္း 

၁။ စိစစ္ျခင္း

ရည္မွန္းခ်က္။ စံႏႈန္းအခိ်ဳ႕အေပၚအေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ 
ထားေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ား။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ဤက႑၏ အေရး 
ပါမႈ။
က႑တြင္ပါဝင္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ 
ရာအႏၲရာယ္အလားအလာ၏ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြး 
မႈႏွင့္ အတိုင္းအတာ။
က႑အသီးသီးကို ရႈျမင္သံုးသပ္ထားေသာ 
ထိခိုက္မႈ အလားအလာ ကဲြျပားျခားနားမႈ။

 လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အလားအလာႏွင့္ 
ပထဝီအသြင္အျပင္အလိုက္ ခြဲျခားထားေသာ 
နယ္ေျမမ်ား။

အဓိကရလဒ္/နည္းလမ္းမ်ား
SWIA အတြက္ က႑ ၄ ခုကုိေရြးခ်ယ္ျခင္း။ 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏငွ့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဓာတ္သတၱဳ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အစားထိုးသည္။)

တာဝန္မ်ား 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း/အျပင္တြင္ က႑မ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္အတည္ ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။

482 ယခုဇယားကို ကင္ညာႏုိင္ငံ ခရီးသြားက႑ ၏ Kuoni’s HRIA အတြက္ျပင္ဆင္ထားေသာ presentation မွ ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။
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၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈက႑ရွိ ေလ့လာမည့္ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ သတ္  
    မွတ္ျခင္း။
ရည္မွန္းခ်က္။ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈ ပိုမိုခိုင္မာေစ 
ရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈကုိ သတ္မွတ္ခ်က္ထား 
ရန္ မာသည့္ အေျခခံက်ေသာအသိပညာမ်ား တည္ 
ေဆာက္ျခင္း။ 
တာဝန္မ်ား

သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ေလ့လာမည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း။ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားျပ ေျမပံုေရးဆဲြ 
ျခင္း။
သတၱဳတူးေဖာ္မႈ SWIA အတြက္ ဆက္စပ္ 
သည့္ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ နယ္ 
ပယ္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ျပည္ပတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ခ့ဲသည္။ 
ေလ့လာမည့္ သတၱဳအမ်ဳိးအစားကုိ ေရြးခ်ယ္ 
ျခင္း။

အဓိကရလဒ္/နည္းလမ္းမ်ား
နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္သည့္ 
စာတမ္း။
SWIA လုပ္ငန္း  အစီအစဥ္။

၃။ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ျခင္း။

ရည္မွန္းခ်က္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ သုေတသနျပဳလုပ္ 
ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ေနရာမ်ားမွ ကြင္းဆင္းသုေတ 
သနျပဳလုပ္၍ တိုက္႐ိုက္ေကာက္ယူရရွိသည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အသိပညာမ်ားခိုင္မာစြာ
တည္ေဆာက္ရန္။

အဓိကရလဒ္မ်ား/နည္းလမ္းမ်ား
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္။
သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာလႊာမ်ား

တာဝန္မ်ား
ကြင္းဆင္းအဖြဲ႔သည္ မတူကြဲျပားေသာ ေနရာ 
ရွစ္ေနရာသို႔ ေလးႀကိမ္သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ 
သည္။ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အႀကိမ္တိုင္းတြင္ 
အသက္ေမြးမႈမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အိုးအိမ္ႏွင့္ 
ေျမယာ၊ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ေဆြး 
ေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ၊ နစ္နာမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားသည့္ 
စနစ္၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း 
အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရး၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာအစုအဖြဲ႔မ်ား၊ 
အလုပ္သမားကိစၥမ်ား၊ လံုျခံဳေရး၊ ပဋိပကၡ 
စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အရည္အေသြးဆိုင္ 
ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ 
ခဲ့သည္။

အဓိကရလဒ္မ်ား/နည္းလမ္းမ်ား
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္။
သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ စာလႊာမ်ား။
က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္ေသာ သုေတသနဆိုင္ရာ 
မူဝါဒ။
ေလ့လာကြင္းဆင္းဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရး လမ္း 
ညႊန္ခ်က္မ်ား။
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈခရီးစဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ား 
(ပါဝင္ပတ္ သက္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈ 
အပါအဝင္)
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DIHR မွ ရန္ကုန္တြင္ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားကို ေမးျမန္းမွတ္သားျခင္းအပါအဝင္ ကြင္း 
ဆင္းေလလ့ာမႈမရွရွိေသာ အခ်က္အလကမ္်ား 
ကို စုစည္းျခင္းႏွင့္ေပါင္းစပ္ျခင္း/
ေလ့လာထားၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
(တစ္ဆင့္ခံေလ့လာၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ား)ကို ကြင္းဆင္းသုေတသနမသြားမီ desk 
research ျပဳလုပ္ျခင္း။

၄။ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား  ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။

ရည္မွန္းခ်က္။ ဤက႑၏ အလားအလာရွိေသာ ထိ 
ခိုက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္၊ နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေစရန္ႏွင့္ 
ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ေသာ ေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္။ 
တာဝန္မ်ား

ျဖစ္လာႏိုင္ေသာထိခိုက္မႈမ်ား တားဆီးရန္ႏွင့္ 
ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားႏွင့္ ဤက႑မွ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူ 
မ်ားအား အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ 
ထုတ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ က႑အဆင့္၊ ဆက္စပ္မႈ 
အဆင့္ႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္တို႔ ျဖစ္ေသာအဆင့္ 
သံုးဆင့္မွ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အား ေပါင္းစပ္ျခင္း။ 

အဓိကရလဒ္မ်ား/နည္းလမ္းမ်ား
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၏ 
ကနဦးစုေပါင္း အစီရင္ခံစာမ်ား။ 

၅။ ေဆြးေႏြးညႇိႏွႈိင္းျခင္းႏွင့္ အၿပီးသတ္ျခင္း

ရည္မွန္းခ်က္။ SWIA ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္တကြ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ၊ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၿပီျဖစ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္ရန္စီစဥ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးကာ က်ဳိးေၾကာင္း ခိုင္လံုေၾကာင္း 
သက္ေသျပတင္ျပျခင္း။

အဓိကရလဒ္မ်ား/နည္းလမ္းမ်ား
SWIA အစီရင္ခံစာကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 
မူၾကမ္းဆြဲျခင္း။
SWIA ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ား၏နယ္ပယ္မ်ား (အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ 
ဘာသာျဖင့္)။
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အစီရင္ခံစာ။
အၿပီးသတ္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ 
SWIA အစီရင္ခံစာႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း။
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တာဝန္မ်ား
SWIA ၏ အဓိကအပိုမ်ားကုိ မူၾကမ္းေရး 
ဆြဲျခင္း။
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဘာသာျပန္ျခင္း။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း။
SWIA အား မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ျပန္လည္သံုး 
သပ္ျခင္းႏွင့္
အၿပီးသတ္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ထုတ္ 
ေဝျခင္းႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ 
SWIA ကို ျဖန္႔ခ်ိျခင္း။

(ခ) Mining SWIA ၏ အကန္႔အသတ္မ်ား

ရရိွခဲ့ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ရည္ညႊန္းမႈမျပဳျခင္း။ SWIA တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အသင္း 
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဤက႑အား ေလ့လာမႈျပဳစဥ္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္မႈအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ လုပ္ကုိင္ေပးခဲ့သူမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ 
လူပုဂၢိဳလ္၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ေနရာမ်ား၏ အမည္နာမမ်ားကိုေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာမႈမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ကုမၸဏီ၊ မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္ကိုမွ် သီးသန္႔ကိုယ္စားမျပဳပါ။ ေျမျပင္မွ 
ထိခိုက္မႈနယ္ပယ္ကို နားလည္ရန္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအဖြဲ႔မွ အသံုးျပဳေသာ GPS အမွတ္အသားမ်ားအပါအဝင္ 
သတၱဳတူးေဖာထ္တ္ုလပု္ေနေသာ တည္ေနရာမ်ားျပ ေျမပံမု်ားႏငွ္ ့မတွမ္သိရိွိႏိငု္ေသာ လပုင္န္းတည္ေနရာမ်ားႏငွ္ ့
တသီးပုဂၢလပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ထည့္သြင္းထား ျခင္းမရွိပါ။

နယ္ပယ္တုိင္းတာသက္မွတ္ရာတြင္ ကန္႔သတ္မႈရွိျခင္း။ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေဒသႀကီး ၈ ခုကိုသာ 
သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ျခင္း။ သတၱဳထုတ္ကုန္ ၃ မ်ိဳးသာေလ့လာခဲ့ျခင္း။ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္း၊ ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ 
ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္းတို႔ကိုသာ စူးစိုက္ေလ့လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရင္းျမစ္မ်ားအကန္႔အသတ္ရွိျခင္း၊ ယင္းတို႔ကို 
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွိၿပီးသားေလ့လာမႈမ်ားကို ထည့္သြင္း 
တြက္ခ်က္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ သတၱဳအမ်ိဳးအစား ၃ မ်ိဳးကိုသာ လက္ရွိ SWIA တြင္ အဓိကထားေလ့လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ က႑အတြက္အေရးပါေသာ အခ်ိဳ႕သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ားကို 
ခ်န္ထားခဲ့ရပါသည္။ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အဖြဲ႔သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆင့္တက္ 
သန္႔စင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး။ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း 
အဆင့္မ်ားျဖစ္သည့္ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းၿပီး ေနာက္အဆင့္ 
တို႔ကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္းႏွင့္တင္ပို႔ျခင္း၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
အခန္းက႑ကိုလည္း ဤေလ့လာမႈတြင္ အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းစဥ္စားထားျခင္းမရွိပါ။ ဤလစ္ဟာမႈကို 
ျဖည့္စြက္ရန္ ေနာက္ထပ္သုေတသနလုပ္ငန္း ျမန္မာျပည္တြင္ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

တရားဝင္အခ်က္အလက္မ်ား ၊ေျမပံုမ်ားႏွင့္ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားမရွိျခင္း။ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား၊ 
ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ား ၊ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အားထားထိုက္ရသည့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အကန္႔အသတ္ရွိေသာ 
ေၾကာင့္ က႑အဆင့္ထိခိုက္မႈမ်ားမွာ စီစစ္အကဲျဖတ္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ႏွင့္တရားမဝင္ 
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သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈက႑ရွိ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စားရင္းေကာက္ယူထားသည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား မရရွိႏိုင္ပါ။ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ EIA မ်ားတြင္ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္း၏ 
လူမႈအေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား လံုးဝမပါဝင္ပါ သို႔မဟုတ္ အလြန္နည္းပါးစြာ ပါဝင္သည္။ ထိခိုက္မႈမ်ားကို 
ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခိုက္မႈမ်ားထက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈကို အာ႐ံုစိုက္ၾက 
သည္ ကိုေတြ႔ရသည္။ MCRB မွ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၏ အလုပ္သမားေရးရာ စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ထုတ္ 
လုပ္မႈေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈရန္ အခြင့္ 
မရခဲ့ပါ။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အားနည္းျခင္း။ MCRB အဖြဲ႔မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
တြင္သာ အထူးျပဳေလ့လာထား၍ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
မရွိပါ။ SWIA ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေလ၊ ေျမႏွင့္ ေရတို႔အား စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ 
MCRB အဖြဲ႔သည္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအမႈထမ္းမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ တသီး 
ပုဂၢလေဆးကုသမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ္လည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ ေနရာရွိ 
လူမ်ား၏က်န္းမာေရးအေပၚ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမွ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အခိုင္အမာေျပာဆိုႏိုင္ရန္ 
သံုးသပ္မႈအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေလ့လာထားရွိမႈမ်ား 
အသံုးျပဳခြင့္မရခဲ့ပါ။ ထို႔အျပင္ SWIA တြင္ ထည့္သြင္းရန္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ခ်ျပထားၿပီးျဖစ္ေသာ တစ္ဆင့္ခံ  
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္ကုိသာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ MCRB သည္ ကြင္းဆင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ႏွင့္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ႏွစ္ခုစလံုးမွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိခဲ့ကာ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ၎တို႔၏လုပ္ငန္း 
တည္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရွိႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရး 
အဖြဲ႔မ်ားသည္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းမ်ား၊ သတၱဳဥမင္လိႈင္မ်ားႏွင့္ ဆင့္တက္သန္႔စင္ရာေနရာမ်ားကို 
ေလ့လာခြင့္ တရားဝင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရာေနရာမ်ား၊ အလုပ္သမား
တန္းလ်ားတည္ေနရာမ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာ ျပင္ပတို႔တြင္ သတၱဳတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔၏ 
အေႏွာင့္အယွက္ တစ္စံုတစ္ရာမရိွဘဲ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ား (ကုမၸဏီႀကီး သံုးခု) ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားမပါဘဲ အလုပ္ 
သမားမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားတန္းလ်ားမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္မ်ိဳးကုိ MCRB 
၏ ကြင္းဆင္းသုေတသနအဖြဲမွ မရရွိခဲ့ပါ။

ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားခံရျခင္းမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားသည္ လူမႈသိပၸံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အေတြ႕အႀကံဳရွိထားၾကသူမ်ားျဖစ္ၾက၍ SWIA ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ပါဝါဒိုင္းနမစ္ကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ျခင္း၊ ကြဲျပားျခားနား 
ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တိက်ေသာကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာေနရာမ်ား   အားလံုးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အေတြ႔အႀကံဳ ဗဟုသုတမ်ား အားနည္းၾကပါ။ ေလ့လာသူေျခာက္ေယာက္အနက္ သံုးေယာက္မွာ 
အမ်ိဳး သမီးမ်ားျဖစ္၍ ၎တုိ႔မွာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ရသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ေဒသတိုင္းတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမွ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ 
ေပးေသာ ေဒသခံကူညီေဆာင္ရြက္သူ တစ္ေယာက္က ပ့ံပိုးေပးသည္။ ၎မွာ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္ လူထု 
အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ယံုၾကည္ရေသာ ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ေဒသခံကူညီေဆာင္ရြက္သူျဖစ္သလို ေဒသခံဘာသာစကားမ်ားလုိအပ္လ်င္ ဘာသာျပန္ၾကားေပးသူ အျဖစ္ 
လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ဆုိင္ေသာ၊ တိုင္းရင္းသား သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး လကၡဏ 
သြင္ျပင္ကုိအေျခခံ၍ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားက ေကာင္းစြာ 
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နားမလည္ၾကပါ။ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းတင္းမာမႈႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အေတာ္ပင္ထိရွလြယ္ၾကသည္။ 
ထို႔အျပင္ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ရွိသည္မွာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာ အသိုက္ 
အဝန္း အသီးသီးမွပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈ အေတြ႔အႀကံဳ 
မ်ားကို MCRB သုိ႔ မွ်ေဝရန္လိုသည့္ စိတ္အားထက္သန္မႈကိုေတြ႔ရသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ရပ္ရြာ 
အသိုက္အဝန္းမွပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စစ္တပ္၊ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ EAO မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။

(ဂ) ကြင္းဆင္းသုေတသနဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းစနစ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈနည္းလမ္း

သတၱဳက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ ပထမဦးစားေပးေလ့လာမႈႏွင့္ ဒုတိယဦးစားေပးေလ့လာ 
မႈႏွစ္ခု စလံုးပါဝင္သည္။ ပထမဦးစားေပးေလ့လာမႈအတြက္ ေလ့လာသူသံုးဦး (ႏွင့္ ေဒသခံလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးသူ၊ 
ဘာသာျပန္ႏွင့္လိုအပ္ပါက ယာဥ္ေမာင္း) စီပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔သည္ ေနရာရွစ္ေနရာကို သြားေရာက္ေလ့လာ 
ခဲ့ၾကသည္။ အဓိက လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအားႏွိဳင္းယွဥ္ ခ်က္မ်ားအားလံုး ပါဝင္ခြင့္ရေစရန္ 
ျပည့္စံုစြာခ်ိန္ကိုက္လ်က္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ တင္းမာမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေဒသအလိုက္ အကန္႔ 
အသတ္ရွိသည့္ အကဲခတ္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းသံုးသပ္ရန္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေဒသတြင္ ဆက္စပ္ 
စဥ္းစားရမည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ 
နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားမွာ ၎တို႔၏ ေျပာဆိုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေဆာက္ရြက္ရန္ 
အတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈလမ္းညႊန္ခ်က္ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္မွာ DIHR ၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ကိုက္ညီလိုက္နာမႈ စိစစ္ေရးနည္းလမ္း (HRCA )483  ကို အေျခခံထားေသာ၊ ပထမ SWIA မ်ားအတြက္ျပဳလုပ္ထားသည့္ 
ေမးခြန္းလႊာမ်ားမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည့္ HRCA မွာ ကုမၸဏီမ်ား ၎တို႔၏လုပ္ကိုင္မႈမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး
ကိုက္ညီလိုက္နာမႈကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ စိစစ္အကဲျဖတ္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေလ့လာသူမ်ားသည္ 
ပထမ SWIA မ်ားထက္ ပို၍ အေတြ႔အၾကံဳရွိလာကာ အရည္ အေသြးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ေပၚေစရန္ ပိုမို 
စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေမးခြန္းလႊာထက္လမ္းညႊန္ခ်က4္84 ကို အသံုးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူအဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔ အား တစ္ဦးခ်င္းစ ၊ အဖြဲ႕ငယ္ႏွင့္ အုပ္စုမ်ားဖြဲ႕၍ 
ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းမွပုဂၢိဳလ္မ်ား (ေဒသခံ)
ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား
ကုမၸဏီမ်ား
အစိုးရႏွင့္
လက္လုပ္လက္စားဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား

483 DIHR, Human Rights Compliance Assessment
484 For example of guidance for stakeholder engagement in Human Rights Impact Assessment, see: DIHR, Human Rights Impact Assess-

ment Guidance and Toolbox, 2016.
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၃၁။ SWIA ေမးခြန္းလႊာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

 ညႇိႏိိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏငွ့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းတုိ႔အပါ 
အဝင္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းအား သက္ေရာက္မႈ 
မ်ား။ 

 ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ် 
ထားမႈ အေလ့အက်င့္မ်ား။

 ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ အသက္ဝမ္းေက်ာင္း 
ျပဳသည့္ပံုစံမ်ား။

 ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းအား ေရြ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္ 
လာမႈမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသြားမႈမ်ား၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား။

 အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ား 
၏က်န္းမာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားေဘးအႏၲရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ေနထိုင္မႈ။ 

 ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားကို 
တိုင္ၾကားႏုိင္သည့္စနစ္။

 ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း 
အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။

 အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား။

 ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား။

 လုံျခံဳေရးအစီအမံမ်ား။

 ပဋိပကၡ။

 ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။

 က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့ 
အက်င့္မ်ား။

ေျဖၾကားသူမ်ားကို ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္အေတြးမ်ားႏွင့္ စကားလံုးမ်ားကုိးအသံုးျပဳ၍ ေျဖၾကားေစးရန္ႏွင့္ ၎တို႔ အေရး 
ႀကီးသည္ဟုယူဆေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေစရန္ (အဖြင့္ေမးခြန္း) အကန္႔အသတ္မရွိ ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်အသုံးျပဳခဲ့သည္။  ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအားလံုးကို လက္ေရးမွတ္စုမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ 
ခဲ၍့ ျဖစရ္ပအ္မ်ားစတုြင ္ေမးျမန္းမႈေျဖၾကားသမူ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင္ ့အသသံြင္းယခူဲသ့ည။္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအမ်ားစမုွာ 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အျခား 
တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို အသံုးျပဳလ်င္ ေဒသခံၾကားမွဆက္သြယ္ေပးသူက ဘာသာျပန္ေပးပါသည္။ 
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၃၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတၱဳတြင္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သည့္ 
တည္ေနရာမ်ား

SWIA ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ 
ကယားျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔ျဖစ္ 
သည္။ ထုံးေက်ာက္အတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို အႀကီးစားစီမံကိန္းသံုးခုတြင္ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
သည္။ လက္လုပ္လက္စား ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထံုးေက်ာက္ဆင့္တက္သန္႔စင္သည့္ လုပ္ငန္း 
အခ်ိဳ႕ကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေရႊအတြက္ အႀကီးစားစီမံကိန္းသံုးခုႏွင့္ အေသးစားစီမံကိန္း ၁၁ ခု 
ကို ေလ့လာခဲ့သည့္အျပင္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ရာ ေနရာ ၁၅ ခု ကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 
ခဲမျဖဴအတြက္ အႀကီးစားစီမံကိန္းေလးခုႏွင့္ အေသးစားစီမံကိန္း ေလးခုကိုေလ့လာခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ 
အသားေပးေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာအႀကီးစားႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၎တို႔လုပ္ကြက္နယ္နိမိတ္ 
အတြင္းတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို တစ္ 
ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္ခ်ထားေပးခဲ့သည္။
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ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေလ့လာသူမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ေျပာဆိုလ်က္ မတူညီေသာၿမိဳ႕မ်ား 
သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ 
အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ကနဦးအေနျဖင့္ နားလည္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေလ့လာသူမ်ားသည္ 
ပိုမို၍ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးရန္၊ အျခားအျမင္မ်ားကို ပိုမိုတိက်၍ နက္ရိႈင္းေသာနားလည္မႈရရွိ္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းေတြ႔
ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ အုပ္စုတူအဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (FGD) ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာစဥ္အတြင္း 
လူပုဂၢိဳလ္ေပါင္း ၁၃၇၈ ဦးအား  သီးျခားစီျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႔လိုက္ျဖစ္ေစ  ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္း 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၄၈၇ ခု ႏွင့္ အုပ္စုတူအဖဲြ႕လုိက္ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) ၁၄ဝ ပြဲ ပါဝင္သည္။ မတူကြဲျပားသည့္ ပတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအား ေဒသတိုင္းတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ (SWIA Mining ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.mcb.org.mm တြင္ ၾကည့္ပါ)

ပံု ၅။ SWIA Mining ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေသာ ေနရာမ်ား

  

  
 

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊ႏုိင္ငံတကာ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မႈ အတြက္ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ကုလသမဂၢပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 

 ဗန္းေမာက္ 
 ေကာလင္း 
 ဟုမၼလင္း  
 

 Banmauk 

 Kawlin 

 Homalin  
 ရမည္းသင္း 
 သပိတ္က်င္း 

 
 Yamethin 
 Thabeikkyin 

 ေရႊက်င္ 

 
 Shwegyin 

 မိုးညွင္း 
 

 
 Mohnyin 

 

 ဟုိပုန္း 

 ပင္ေလာင္း 

 
 Hopong 
 Pin Laung 

 ဖာေဆာင္း 

 
 Phasawng 

 ဘားအံ 
 

 
 Hpa-an 

 

 ထား၀ယ္ 
 ေရျဖဴ 
 ေမတၱာ 

 
 
 Dawei 
 Yebyu 
 Myitta 

 



336  aemufqufwGJ

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊ႏိုင္ငံတကာ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မႈ အတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ကုလသမဂၢပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
အစီအစဥ္ႏွင့္ ကမာၻဘဏ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ)၊ NRGI ၊ Spectrum၊ MATA၊ ျမန္မာ့အစိမ္းေရာင္ကြန္ယက္ ( The Myan-
mar Green Network) တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ဆက္စပ္သည့္ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသ
င္းခ်ဳပ္ႏွင့္ သတၱဳတြင္းဥပေဒဆိုင္ရာ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ၊ ဓာတ္သတၱဳစီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ ၊သတၱဳ ဆင့္တက္သန္႔စင္မႈ 
ဆိုင္ရာ၊ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အထူးသျဖင့္အစီရင္ခံစာတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအတြက္ ဦးစားေပး 
သတ္မွတ္ရန္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္မ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရန္၊ 
သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပံုႏွိပ္မႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္တြင္ အဖက္ဖက္မွ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ 
သူမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ Mining SWIA အတြက္ 
အၾကံေပး အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ အၾကံေပးအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   
(Mining SWIA ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တည္ေနရာမ်ား )

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ SWIA အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တို 
ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ (ပါဝင္သူ ၃၆ ဦး) ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ (ပါဝင္သူ ၃၉ ဦး) ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံု(မူၾကမ္း)ႏွင့္ 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္တို႔ကို ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္မီ ၃ ပတ္ႀကိဳတင္၍ မွ်ေဝခဲ့ၿပီး Slides 
မ်ားကိုလည္း အသင့္ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေလ့လာေရးသမားမ်ား၊ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားက 
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈတြင္ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို MCRB ဝဘ္ဆိုက္မွ 
တဆင့္ရယူ၍ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အီးလ္ေမးမ်ားႏွင့္ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းၾကားျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။ 
MCRB website မွတဆင့္ အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းအား ထင္ျမင္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္ ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔စည္းမ်ားအား 
အီးေမးလ္မွတဆင့္ ျဖန္႔ေဝကာထင္ျမင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။  ရန္ကုန္၌က်င္းပခဲ့ေသာ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဝမႈမျပဳမီ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာတြင္ ျဖည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွိေသာ ျဖည့္သြင္းရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားပါသည္။

Mining SWIA ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔

SWIA အစီအစဥ္၏ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားအား နားလည္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့သုေတသီ 
မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ႏွင့္ EIA အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ အနာဂတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဤကဲ့သို႔ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ျမန္မာ့ 
သုေတသီမ်ားေပၚထြန္းကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆက္သြယ္မႈကို တည္ေဆာက္ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။
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အဖြဲ႔ဝင္ ၆ ေယာက္ပါဝင္ေသာ သုေတသနအဖြဲ႔တြင္  
ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ 
MCRB ၏ တြင္းထြက္သယံဇာတ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ၊ 
ေနာက္ထပ္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦးႏွင့္ကြင္းဆင္းေလ့လာသူ ေလးဦးတို႔ပါဝင္သည္။ 
၎တို႔အား ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသား 
သုေတသနအတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးမွ ၁ဝ လၾကာ ႏွင့္ DIHR 
မွ အႀကီးတန္းအႀကံေပးႏွစ္ေယာက္က ပ့ံပိုးေပးခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ 
qualitative ႏွင့္ quantitative ဆိုင္ရာ လူမႈသိပၸံသုေတ 
သနလုပ္ငန္းမ်ားကု လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမျပဳမီ သုေတသီအားလံုးကို DIHR မွ ႏွံ႔ႏွံ႔ စပ္စပ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းမ်ားကို 
ေဒသခံကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေကာင္းမြန္စြာ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းပို႔ခ်မႈတြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအားဆန္းစစ္သည့္ပံုစံမ်ားကို အေလ့အက်င့္ မိတ္ဆက္ျခင္း၊ 
သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈက႑ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အႏၲရာယ္အလားအလာရွိေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခန္းက႑၊ သုေတသနက်င့္ဝတ္ ဆိုင္ရာ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိစၥရပ္မ်ား၊ EIA ႏွင့္ အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စသည္တို႔ 
ပါဝင္သည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ တစ္ႀကိမ္ၿပီးတိုင္း သုေတသီမ်ားသည္ အတိုင္ပင္ခံႏွင့္/သို႔မဟုတ္ DIHR မွ ကၽြမ္း 
က်င္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ာအးား ျပန္လည္အစီရင္ခံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။



 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
The Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) was set up in 2013 by the Institute for 
Human Rights and Business (IHRB) and the Danish Institute for Human Rights (DIHR) with 
funding from several donor governments.  Based in Yangon, it aims to provide a trusted and 
impartial platform for the creation of knowledge, building of capacity, undertaking of advocacy and 
promotion of dialogue amongst businesses, civil society, governments experts and other 
stakeholders, with the objective of encouraging responsible business conduct throughout 
Myanmar.  Responsible business means business conduct that works for the long-term interests 
of Myanmar and its people, based on responsible social and environmental performance within 
the context of international standards.  
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ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ကုိ ယူေကအေျခစုိက္ Institute for Human Rights 
and Business (IHRB) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ အေျခစုိက္ Danish Institute for Human Rights (DIHR) တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ 
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းကာ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစုိက္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ ျပည္ပအစုိးရ အလွဴရွင္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ 
ေပးထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့အထမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အစုိးရ၊ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား အသိပညာ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ စကားဝုိင္းမ်ားဖန္တီးရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္း 
(Platform)တစ္ခုေပၚထြန္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ 
ႏႈန္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား၏ 
ေရရွည္အက်ုဳိးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။




