


ေက်းဇူးတင္လႊာ
ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ကုိ ယူေက အေျခစုိက္ Institute for 
Human Rights and Business (IHRB) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ အေျခစုိက္ Danish Institute for Human Rights (DIHR) 
တုိ႔၏ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ဖြဲ႔စည္းကာ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစုိက္ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ 
ျပည္ပအစုိးရ အလွဴရွင္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အေလ့အထမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ အစုိးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကား အသိ 
ပညာ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ စကား၀ုိင္းမ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္း (platform) တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ 
ရည္ရြယ္သည္။ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ႏႈန္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
လူမႈေရးတာ၀န္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား၏ 
ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ၊ Institute for Human Rights and 
Business (IHRB) ႏွင့္ Danish Institute for Human Rights (DIHR) တုိ႔၏ မူပိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၄

MCRB၊ IHRB ႏွင့္ DIHR တုိ႔က ထုတ္ေ၀သည္။

မူပိုင္ခြင့္-အစီရင္ခံစာတြင္ပါရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လြတ္လြပ္စြာထုတ္ႏုတ္၊ ကူးယူအသုံးျပဳရန္ MCRB၊ IHRB 
ႏွင့္ DIHR တုိ႔က ခြင့္ျပဳထားသည္။ အစီရင္ခံစာကုိ ရယူရန္ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာအတုိင္း ရံုးခ်ဳပ္သုိ႔ ဆက္သြယ္ 
ႏိုင္သည္။ အစီရင္ခံစာအား ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ ဘာသာျပန္ျခင္းအတြက္ MCRB၊ IHRB ႏွင့္ DIHR ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ကုိ ရယူပါ။
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MCRB ကုိ အဓိက ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဒိန္းမတ္၊ အိုင္ယာလန္၊ 
နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ယူေက အစုိးရတုိ႔အား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ သီးသန္႔အေနျဖင့္ 
General Electric Foundation အားလည္း ယခုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အတြက္ IHRB က 
အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္းမွ မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ၂၀၁၄-
ခုႏွစ္၊ မတ္လႏွင့္ဧၿပီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ SWIA အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပြဲတြင္ ပါ၀င္အားျဖည့္ေပးခဲ့ၾက 
ေသာ အဖြ႔ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ 
မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီးအစုိးရ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရတုိ႔အား 
ေက်းဇူးအထူးတင္ ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

ပဋိပကၡအား ဘက္ေပါင္းစုံမွ ႐ႈျမင္မႈ (Con ict Dimensions) မူၾကမ္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈႏွင့္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားအတြက္ Peace Nexus Foundation ႏွင့္ Dr Richard Horsey တို႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

အစီရင္ခံစာ ေရးသားသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ IHRB မွ Margaret Wachenfeld, Donna Guest ႏွင့္ Haley St. Dennis၊ 
MCRB မွVicky Bowman ႏွင့္ သီသီသိမ္း၊ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ၾကေသာ DIHR မွ Allan Jorgensen ၊ Frank Seier၊ 
Tulika Bansal ႏွင့္ Elin Wrzoncki တုိ႔ႏွင့္ MCRB ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔က႑၏ ကြင္းဆင္းသုေတသနအဖြ႔ဲ၀င္မ်ား 
ျဖစ္ၾကေသာ သုေတသနမွဴး ေအာင္ေက်ာ္စိုးႏွင့္ သုေတသီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေက်ာ္သူရ၊ ခင္မို႔မို႔ျမင့္၊ စႏၵာခ်ိဳဦး၊ လႈိင္ 
မင္းဦး၊ သက္ႏိုင္ဦးႏွင့္ ဥမၼာေဆြ၊ သုေတသနအတြက္ ေနာက္ခံစာတမ္း (Background Papers) မ်ားအား ကူညီေဆာင္ 
ရြက္ေပးခဲ့ၾကေသာ Delphia Lim ၊ Ross Wilson ႏွင့္ Chandler Vandergrift တုိ႔အား အထူးပင္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ေက်းဇူးတင္ ရွိပါေၾကာင္းေဖာ္ျပလုိပါသည္။



အသိေပးခ်က္

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) မွ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၏ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 
ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ထိုအၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာထဲမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္အပိုင္းအခ်ဳိ႕အား ထုတ္ႏႈတ္၍ ျမန္မာ 
ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မာတိကာ ဘာသာျပန္ဆုိထားသည္/မျပန္ဆုိထားပါ။

အပုိင္း (၁) နိဒါန္း ဘာသာ မျပန္ဆုိထားပါ

အပုိင္း (၂) ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ဖဲြ႕စည္းတည္ရွိပံုႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္ ဘာသာ မျပန္ဆုိထားပါ

အပုိင္း (၃) က႑အဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ား ဘာသာ မျပန္ဆုိထားပါ

အပုိင္း (၄) စီမံကိန္းအဆင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
အပိုင္း (၄.၁) စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္    ခ်ိတ္ဆက္  

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္း 
ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား။

အပုိင္း (၄.၂) ရပ္ရြာလူထု
အပုိင္း (၄.၃) ေျမယာ
အပုိင္း (၄.၄) အလုုပ္သမား
အပုိင္း (၄.၅) လူမ်ဳိးစု လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား၊   တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား
အပုိင္း (၄.၆) အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား         
အပုိင္း (၄.၇) လံုျခံဳေရး
အပုိင္း (၄.၈) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္

ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္
ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္
ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္
ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္
ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္
ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္
ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္

အပုိင္း (၅) ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈအဆင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္

အပုိင္း (၆) ေဒသအလုိက္ ပဋိပကၡမ်ားအား ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း။ 

အပုိင္း (၆.၁) ရခုိင္ျပည္နယ္
အပုိင္း (၆.၂) တနသၤာရီတုိင္း

ဘာသာ မျပန္ဆုိထားပါ

အပုိင္း (၇) ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အပုိင္း (၇.၁) ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အပုိင္း (၇.၂) ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းက႑တြင္ ေဆာင္ 

ရြက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အပုိင္း (၇.၃) အရပ္ဘက္လူ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္  ေထာက္ခံအႀကံ 
ျပဳခ်က္မ်ား

အပုိင္း (၇.၄) ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ား။

အပုိင္း (၇.၅) ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းက႑တြင္ ရင္း 
ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္  ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္
ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္

ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္

ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္

ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္



မာတိကာ ဘာသာျပန္ဆုိထားသည္/မျပန္ဆုိထားပါ။

အပုိင္း (၇.၆) ဆက္စပသ္က္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ အညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား- Model Pro-
duction Sharing Contracts အား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္

ဘာသာျပန္ ဆုိထားပါသည္

ဘာသာ မျပန္ဆုိထားပါ

အညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား (က) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
က႑အလိုက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ပံုနည္း 
အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တဲြသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ဘာသာ မျပန္ဆုိထားပါ

အညႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ား (ခ) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား

ဘာသာ မျပန္ဆုိထားပါ



မာတိကာ

အပိုင္း (၄)  စီမံကိန္းအဆင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

အပိုင္း (၄.၁) စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္  ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္  ၁
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား အတြက္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား။

အပိုင္း (၄.၂) ရပ္ရြာလူထု ၁၅

အပိုင္း (၄.၃) ေျမယာ ၃၁

အပိုင္း (၄.၄) အလုပ္သမား ၄၉

အပိုင္း (၄.၅) လူမ်ဳိးစု လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား / တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ၆၅

အပိုင္း (၄.၆) အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား ၇၇

အပိုင္း(၄.၇) လံုၿခံဳေရး ၈၉

အပိုင္း (၄.၈) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ၉၉

အပိုင္း (၅)  ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈအဆင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ၁၁၃

အပိုင္း (၇)  ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ၁၂၁

အပိုင္း (၇.၁) ႏုငိ္ငံေတာ္အစုိးရသုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ၁၂၃

အပုိင္း (၇.၂) ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းက႑တြင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ၁၃၃
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အပုိင္း (၇.၃) အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ၁၄၅

အပုိင္း (၇.၄) ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊  ၁၄၇
ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အပုိင္း (၇.၅) ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းက႑တြင္  ၁၅၁
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္  ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အပုိင္း (၇.၆) ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ၁၅၃
ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ အညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား-
Model Production Sharing Contracts အား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္”



၄
၄.၁

စီမံကိန္းအဆင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား



၄
၄.၁

2 အပိုင္း - ၄.၁



၄
၄.၁

အပိုင္း - ၄.၁ 3

အပိုင္း - ၄.၁

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား

ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား -

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန 
(ခ) ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းတုိင္ 
ပင္ျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိစၥမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ အလြန္ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္သည္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္မွ် အတင္းအၾကပ္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး မၾကာေသးမီ 
ကာလမ်ားမွသာ ရရွိလာခဲ့ေသာ အခြင့္အေရးလည္းျဖစ္ပါသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ အထူးသျဖင့္ 
အစိုးရ၊ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ဝန္ေလးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ေၾကာက္႐ြံ႕လ်က္ပင္ ရွိေနပါသည္။ 
၎အေျခအေနသည္ စတင္ေျပာင္းလဲရမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား ၾကားခံအျဖစ္တည္ရွိေနခဲ့ၿပီး ဤအစဥ္အလာအားေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္ယူျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ကြဲျပားျခားနားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမွသူမ်ား 
သိရွိနားလည္ရန္ ခက္ခဲမည့္ မတူညီေသာ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ စုေဝးခြင့္

 ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခ်ိန္မွစ၍ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မ်ား သိသိသာသာ 
တိုးတက္ရရွိလာၿပီး သတင္းမီဒီယာအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်ိမ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ 
ခြင့္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ကန္႔သတ္မႈ 
မ်ားလည္း ပါရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃၅၄) အရ "ရပ္႐ြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစျခင္းမျဖစ္ပါက" 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ စည္း႐ံုးခြင့္ကို ခြင့္ျပဳသည္ဟုပါရွိသည္။ ၎ေဖာ္ျပခ်က္သည္ အလြန္ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ေနၿပီး ေဖာ္ျပပါအခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ႏိုင္မည့္အေျခအေန ေရာက္ရွိရန္ အလြန္လြယ္ကူ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎အခြင့္အေရးမ်ားကို လြန္စြာဟန္႔တားပိတ္ပင္ေသာ ဥပေဒမ်ားလည္း ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝး၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုတည္ဆဲ 
ဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုတည္ဆဲဥပေဒမ်ားမွ အခ်ဳိ႕မွာ ၁၉ဝ၈-ခုႏွစ္ တရားမဝင္ အသင္းအဖြဲ႔ဥပေဒ၊ 
၁၉၅ဝ-ခုႏွစ္ အေရးေပၚအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၇၅-ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၅ဝ၅-(ခ) 
ကဲ့သို႔ေသာ ေျမာက္မ်ားလွသည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိခဲ့ၾကေသာ္ 
လည္း အမ်ားစုမွာ သံတိုင္မ်ားေနာက္တြင္ ဆက္လက္က်န္ရွိေနၿပီး ေဖာ္ျပပါဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားအရ ထပ္မံဖမ္းဆီး 
အက်ဥ္းခ်ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုတိုင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားမွ အမ်ားစုမွာ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္႐ွားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အဓမၼေျမသိမ္းခံရမႈအတြက္ ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကေသာ
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လယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လွည့္လည္ဆႏၵျပႏိုင္ခြင့္ဥပေဒကို  
ျပဌာန္းေပးခဲ့ရာမွ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ပထမဦးဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးႏုိင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း လူတစ္ဦး 
ထက္ပိုေသာ စုေဝးျခင္း၊ ခ်ီတက္ဆႏၵျပျခင္းတို႔အတြက္ အစိုးရ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး (သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္      
ရဲစခန္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ျဖစ္ၿပီး) ၎ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ မ်ားစြာခက္ခဲလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ပုဒ္မ(၁၈)သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို 
ပစ္မွတ္အျဖစ္ထားၿပီး ၎ပုဒ္မအရ လူအေျမာက္အမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်မက အစိုးရ၏   
ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားကို ထိုဥပေဒပုဒ္မ(၁၈)အရ တစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပဌာန္း 
ခ်က္ပါရွိသည္။ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္မွ ထိုဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ၎ျပဌာန္းခ်က္အရ 
ျငင္းပယ္ရန္ "ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား" မရွိပါက ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ 
အေပၚ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူဘဲ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္အေနႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ 
အစား ေျခာက္လသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ျပဌာန္းခ်က္အသစ္အေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားကို ဆက္လက္ 
ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ႏိုင္ဆဲ ျဖစ္သည္။

 ပုဂၢလိကစီမံကိန္းမ်ား အပါအဝင္၊ အထူးသျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတပစၥည္းမ်ား တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ 
ဆႏၵျပမႈမ်ားအား ေရွးယခင္ကပင္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈ
မ်ားပင္ရွိပါသည္။ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးၿပီး ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မ်ားကိုလည္း  
ေတြ႕ရပါသည္။ ၂ဝဝ၉-ခုႏွစ္အတြင္းႏွင့္ မၾကာေသးမီကာလျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေ႐ႊ-သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းအေပၚ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရမဟုုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တင္ျပခဲ့ 
ၾကသည္။ အျခားသိသာထင္႐ွားေသာ ဥပမာတစ္ခုအေနႏွင့္ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ 
မံုရြာၿမိဳ႕အနီးရွိ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားကို ရဲမ်ားက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ၾကသည္။ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံခ်က္မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကသူမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတြက္ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) 
တြင္ပါဝင္ေသာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အစိုးရထံသို႔တင္ျပရာ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္ 
မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္။

 မီဒီယာဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့ၿပီး ႏွစ္(၅ဝ) အတြင္း ပထမဦးဆံုးအေနႏွင့္ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစတင္ကာ  
စာေပစိစစ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့သည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အစိုးရအေပၚ ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား၊  စစ္တပ္ႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လယ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ပံုမွန္အစီရင္ခံတင္ဆက္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ ျပႆနာရွိေနေသးေၾကာင္း မၾကာေသးမီကာလျဖစ္ေသာ ဇူလိုင္-၂ဝ၁၄ တြင္ 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးခဲ့မႈမ်ားက ေထာက္ျပလ်က္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ၎တို႔၏ သတင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ အလုပ္ၾကမ္း 
ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္မ်ားပင္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ၂ဝဝ၄-ခုႏွစ္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေရး အက္ဥပေဒ 
ကဲ့သို႔ေသာ မီဒီယာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ စြဲခ်က္တင္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားလည္း က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ကို 
ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ 
တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒတို႔သည္ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ 
ထြက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဒုတိယဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ မရွင္းလင္းသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္လိုင္စင္ 
ထုတ္ေပး/ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိသည့္ မွတ္ပုံတင္ေပးသူအရာရွိ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေနေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ 
ဆင္ဆာတည္းျဖတ္ရန္ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
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လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္

 အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ ရပ္ေက်းအဆင့္တြင္ လႈပ္ရွားရွင္သန္ၿပီး အရင္းအျမစ္ျပည့္စံုေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ရပ္႐ြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ကြန္ရက္သည္ သက္ဝင္လႈပ္႐ွားေနၾကၿပီး တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားကို အေျခခံေသာ 
အဖြဲ႔မ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္။ ေမလ ၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းအလြန္တြင္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ 
မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တိုးပြားလာခဲ့ပါသည္။ ၎အဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ 
အတြင္း ထင္ရွားေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အင္အားစုတစ္ခုအေနျဖင့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ အစိုးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အစိုးရမွ ျမန္မာ့အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ပိုမိုလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားေပး
ခဲ့ၿပီး ၎အခြင့္အလမ္းအရ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားကို ေတာင္းဆိုေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။

 EITI ၏ လိုအပ္ခ်က္အမွတ္ (၁.၃) အရ၊ အစိုးရတစ္ရပ္အေနႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ 
႐ြက္ေရးတြင္ အဟန္႔အတားမ်ား မႀကံဳေတြ႕ေစရန္၊ EITI အေပၚ တရားဝင္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္ 
ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ EITI ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား 
လိုက္နာရန္ ကတိကဝတ္ ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္အရ MEITI အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ 
လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိၿပီး လက္ေတြ႔တြင္လည္း အမွန္တကယ္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံခဲ့ၾကပါ 
သည္။ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ မူလေဖာ္ျပခ်က္အရ အဖြဲ႔အားလံုးသည္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္ပါက ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
ေထာက္ျပခဲ့ၾကၿပီး EITI အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အေနႏွင့္ EITI ၌ ပါဝင္ရန္ သေဘာတူညီမႈမျပဳမီ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ 
အေျဖကို ရရွိလိုခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္ကို ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး ဥပေဒကိုအတည္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
အျခားအခ်က္အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးအဆင့္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္(အမ်ဳိးသားအဆင့္)တစ္ခုခုတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ 
သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ နယ္ေျမေဒသကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ သေဘာျဖစ္ေနပါသည္။ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ 
မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစင္တာ (ICNL) ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ျမန္မာ့ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ အားနည္းျခင္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အပါအဝင္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို႔၏ အဂတိလိုက္စားျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈ အားနည္းျခင္းတို႔သည္ ရွည္ၾကာစြာအျမစ္တြယ္လာေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနႏွင့္ 
အဂတိလိုက္စားမႈျပႆနာမ်ားရွိေၾကာင္း ဝန္ခံလာၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အဆင့္မ်ား စတင္လာခ်ိန္တြင္ (အဂတိလိုက္စားမႈ 
အေပၚ ထားရွိေဆာင္႐ြက္မည့္အဆင့္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္းကို အခန္း-၃ တြင္ၾကည့္ရန္) အဆင့္ဆင့္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအတြင္း 
အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား သိသာစြာေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အေျခအေနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဓိကျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဌာနသို႔ 
တင္ပို႔ေသာ ကိုကာကိုလာ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေပၚ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အဂတိ 
လုိက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္စားမႈမ်ားကို စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎တို႔ကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ အခ်က္မ်ား 
ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ၾကားမွ ဆက္ဆံေရးတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား 
ဘက္မွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ မၾကာေသးမီက အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ၊ သမၼတ႐ံုး 
ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတိုးတက္ေရးအတြက္ စတင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
အေနႏွင့္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လက္ရွိဥပေဒမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၎၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ရင္းႏွီး     
ျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ထားျခင္း 



၄
၄.၁

6 အပိုင္း - ၄.၁

မ်ား ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ 
မရွိေသးဘဲ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ထိုသို႔ေသာ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာအစုိးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔နယ္ေျမေဒသအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသခံရပ္႐ြာလူထုသို႔ ျဖန္႔ေဝအသိေပးျခင္း မရွိၾကပါ။ 
(စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑အလိုက္ သက္ေရာက္မ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား)

 ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားျခင္း
စာနာေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ၊ 
သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ား တုိင္တန္းမည့္သူမ်ားအတြက္ ဖမ္းဆီး၊ ညႇဥ္းပမ္း၊ ေထာင္ခ်မည့္အႏၲရာယ္လည္း 
ရွိပါသည္။ ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အဓမၼေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမား 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရပ္႐ြာလူထုအေပၚ နစ္နာေစခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္မႈမ်ား သိသာစြာ  
ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ အစိုးရ၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ားဆီေလ်ာ္မႈ မရွိသည္မွာ တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ပါဝင္သည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ျပည့္စံုမႈမရွိေသာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ဆန္႔က်င္ဆႏၵ 
ျပသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားရာတြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားကို ၎တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆာင္႐ြက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားအတြက္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ တိုင္တန္းမႈမ်ား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းကာ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း 
တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္အခြင့္အာဏာကို ေပးအပ္ျခင္းမရွိပါ။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ 
အျငင္းပြားျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္ (တရား႐ံုးျပင္ပ တရားစီရင္ေရး ယႏၱရားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အခန္း ၂-ဂ တြင္ ၾကည့္ပါ)။ ထင္ရွားေသာအမႈ ကိစၥမ်ားအတြက္ ျပႆနာတစ္ခုစီကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား 
မွ ေကာ္မရွင္မ်ားကို သင့္သလိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕အဖြဲ႔မ်ားမွာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ေဝဖန္ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ 
မတ္လေနာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ 
ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အကူအညီေပးေရးလုပ္သားမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္မွ စြန္႔ခြာခဲ့ၾကရသည္။ အေျခအေနကို စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ 
အတြက္ အစိုးရမွအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔အား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကိုတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းရန္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈ 
သည္ "အလြန္ေႏွးေကြး" ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည္။ အစိုးရမွ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့ေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္မွ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ 
ႏိုဝင္ဘာလ လက္ပံေတာင္းဆႏၵျပမႈအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္လည္း မီးစုန္းဓာတ္ပါ မီးခိုးဗံုးအသံုးျပဳမႈအပါအဝင္ အၾကမ္း 
ဖက္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့သည့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔အေပၚ ေဝဖန္ေထာက္ျပထားပါသည္။

 ထိေရာက္မႈမရွိေသာ၊ အဂတိလုိက္စားမႈရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ သီးသန္႔ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
ေကာ္မရွင္မ်ားပင္ မေက်နပ္မႈမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းႏွင့္ 
ရပ္႐ြာလူထုတြင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိျခင္း၊ အစိုးရမွသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
(အထူးသျဖင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္) ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ 
ရရွိႏိုင္ရန္ အေျခအေနမရွိျခင္းမွာ ထင္ရွားပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စတင္ခ်ိန္မွစ၍ ျပည္သူလူထုမွ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 
ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သို႔ အစိုးရႏွင့္စစ္တပ္တို႔၏ လြဲမွားစြာျပဳက်င့္မႈမ်ား 
အေပၚ ရာႏွင့္ခ်ီေသာတိုင္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ မ်ားစြာေသာ သူတို႔မွာ 
၎တို႔၏ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ေစာင့္ဆိုင္းေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

 ပဋိပကၡျဖစ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္ ထိေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ သီးျခားစိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ျဖစ္ေပၚ 
ေနေသာပဋိပကၡ၏ အေျခအေနႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္သည့္ အဓိကပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားထံမွ ပဋိပကၡအေျခအေန 
မ်ားအား သံုးသပ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ သိရွိနားလည္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုသို႔ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ၎နယ္ေျမ 
ဧရိယာ၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွမည္သူက ကိုယ္စားလွယ္ျပဳေနသည္ ေဖာ္ထုတ္သိရွိရန္အတြက္လည္း အေရးပါသည္ (သို႔ေသာ္လည္း 
မည္သည့္အုပ္စုမွ အသံမ်ားကို မၾကားရေသးေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိရန္လုိအပ္သည္ - ဥပမာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအုပ္စု၊ သို႔မဟုတ္ 
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ထိခိုက္လြယ္အုပ္စု)။ ထို႔အျပင္ အၿမဲတေစ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား မဟုတ္ေသာ္္လည္း အဓိကအာဏာကို လက္ကိုင္ထားသူမ်ား 
ကိုလည္း သိရွိေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
အေနႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ လက္ခံ 
စည္း႐ံုးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သျဖင့္ ယံုၾကည္ရေသာ ၾကားခံအဖြဲ႔မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုုင္သည္။ ပဋိပကၡ 
နယ္ေျမမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အေျခအေနတစ္ခုမွာ အဓိကပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎တို႔ထံမွ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူ႐ံု လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္းအျဖစ္ 
႐ႈျမင္သင့္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာနယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းသည္ ပိုမိုခက္ခဲတတ္ 
ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာဘက္မွ ၾကားဝင္ဆက္သြယ္ေနျခင္း၊ လူအမ်ားမွ ပြင့္လင္းစြာ 
ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ဝန္ေလးေနတတ္ျခင္းမ်ားအျပင္ ေကာင္းမြန္စြာကိုင္တြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈသည္ ရပ္႐ြာလူထု 
အတြက္ အႏၲရာယ္ပင္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
 ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရွိေန 
ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္လည္း အလားတူစိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူ႔ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသည္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းကိစၥရပ္အေပၚ ဆန္႔က်င္မည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ဤသို႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ အျခားတစ္ဖက္မွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေစေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႔စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ၿပီး ေဒသအေျခအေန၏ အတြင္း 
သေဘာကို အတိအက် နားလည္ထားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ဘက္မလိုက္ေသာ 
အေျခအေနတြင္ ရွိေနတတ္ပါသည္။ (ရခိုင္၊ တနသၤာရီႏွင့္ မြန္တို႔ရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ားကို အပိုင္း-၆ တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

(ခ) ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ

• ေရရွည္ခ်ိတ္ဆက္မႈ။ ။ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား အလြန္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ 
ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ေစာစီးစြာျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ပံုမွန္ျပဳလုပ္ရန္လည္း အလြန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝထိခိုက္ေစမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (ESIA) ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းထက္ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ပိုမို 
ေလးနက္ေသာ၊ ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးကို ရရွိေစေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ျပည္တြင္း
ျပည္ပ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေရနံ/သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ရွာေဖြျခင္းအဆင့္မွ ကုန္းတြင္းေရနံတူးေဖာ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားပါက၊ သို႔မဟုတ္ ကမ္းလြန္ေရနံတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး လိုအပ္ 
ေသာ စက္ပစၥည္း/အလုပ္႐ံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားရွိမည္ဆိုပါက ရပ္႐ြာအတြင္းတြင္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း (၂ဝ)မွ (၃ဝ) အထိ 
ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ ကနဦးစတင္ခ်ဥ္းကပ္စဥ္မွစ၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈကို ျပဳလုပ္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ - (၁) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈ 
သည္ ရပ္႐ြာလူထုအေပၚ ေလးစားမႈရွိေၾကာင္း ျပသရာေရာက္ပါသည္။ လတ္တေလာအေျခအေနအထိ ရပ္႐ြာလူထု၏
မေက်နပ္ခ်က္/တိုင္တန္းခ်က္မ်ားသည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံေနရျခင္း၊ အၿငိဳးအေတးထား ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခံရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။
(၂) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္မ်ားကို 
ရပ္႐ြာလူထုသို႔ အသိေပးရန္ႏွင့္ ၎တို႔ထံမွရယူရန္ ပံ့ပိုးမႈေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ (၃) သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ ရပ္႐ြာလူထု၏ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကို အသိေပးေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ (၄) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုအၾကား လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ နားလည္သဘာေပါက္ေစရန္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။
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• လြတ္လပ္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈ။ ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ အဓိကတာဝန္ရွိသူမွာ
ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရပင္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္မႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ ဥပမာ - ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (ESIA) ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား။ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF)၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း
(MOGE)၊ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကားတြင္ သဘာဝႏွင့္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အား အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းႏုိင္မည့္ ပံုစံမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ 
ရွင္းလင္းတိက်ေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုထားရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE) တို႔အၾကား ကာလရွည္ၾကာစြာ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးျခင္း
မ်ားရွိခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းအား ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား တစ္ဆင့္ခံ 
ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ ၾကားခံဆက္သြယ္ေရးအျဖစ္ မထားရွိသင့္ပါ။
ေက်းလက္လူထုအၾကားတြင္လည္း စိုးရိမ္မႈျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးျခင္းတို႔ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ 
ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းေနရာမ်ားတြင္ စစ္တပ္မ်ားေနရာခ်ထားျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ေရနံ/သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္၍ စစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ားရွိခ့ဲျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ စစ္တပ္၊ ရဲ၊
သို႔မဟုတ္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ၊ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ 
ေသာ၊ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္လာရန္ သိသိသာသာ အားနည္းေနပါေသးသည္။ သေဘာထား
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အထက္အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအဆင့္သို႔ု႔ 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္ေပၚလာရန္္မွာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲရန္မွာ ထိုမွ်ေလာက္ အခ်ိန္မရွိႏိုင္ပါ။ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ 
စစ္တပ္မပါရွိဘဲ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆုံႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊
သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား မယံုၾကည္မႈမ်ား ရွည္ၾကာစြာ အျမစ္တြယ္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ယံုၾကည္ရသည့္ ၾကားခံ 
အဖြဲ႔မ်ား လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ား
အေပၚ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ အလြန္သိမ္ေမြ႔စြာ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

• စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း။ ။ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း
လုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အဦးဆုံး "မ်က္ႏွာစာ" ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ ေဒသခံလူထုအေပၚ ထင္ရွားေသာ အက်ဳိး
သက္ေရာက္မႈ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ 
စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း သေဘာတရားမ်ားကို ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ျခင္း
မရွိၾကပါ။ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို လက္ခံေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္  
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို တိုက္႐ိုက္သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေစာဆံုး လုပ္ငန္း
အဆင့္ျဖစ္ေသာ ေရနံ/သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြေရးအဆင့္မွစ၍ ေဒသခံလူထုႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရး
မ်က္ႏွာစာတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအား သင္တန္းမ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ ဆက္စပ္ေသာ
မက္လံုးမ်ားေပးျခင္း/တားျမစ္ခ်က္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

• အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း။    ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရး
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းကိစၥအား အခ်ိဳ႕ေသာအစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမွ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားက မေကာင္းျမင္ ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိၿပီး ၎ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္  
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရး လႈံ႕ေဆာ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾက
သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ၎ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မၾကာမီကာလမ်ားမွရရွိလာေသာ ၎
တို႔၏ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္အား အသံုးျပဳေနၾကျခင္းအေပၚ ထင္ဟပ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ 
ပူးေပါင္း၍ ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ 
ရြက္မူမ်ားအားလည္း ေပၚေပါက္လာေစသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံလူထုႏွင့့္ ပြင့္လင္းစြာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္၊
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ရပ္ရြာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ မည္သုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မည္ကို နားလည္သေဘာ  
ေပါက္လာႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးရန္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ဥပေဒအရ၊ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈအရ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို အားေပးေသာ ေဆာင္႐ြက္ 
ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္လည္း အားေပးထားပါသည္။ ေဝဖန္အႀကံျပဳမႈမ်ားအေပၚ အသံုးမဝင္ေသာအမည္တပ္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ 
လူတစ္ဦးစီ/အုပ္စုမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ျခင္းက့ဲသို႔ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲ  
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိႏွင့္ သေဘာထားမတူညီမႈမ်ားကို အျခား 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ျပသရာေရာက္ပါသည္။ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေသာ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရွိေနပါက ကုမၸဏီမ်ားမွ အစိုးရႏွင့္ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရာတြင္ မသိသာဘဲျဖစ္ေစ၊ လူသိထင္ရွားျဖစ္ေစ၊ 
သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

• ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ အျခားလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ MEITI ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းထြက္သယံဇာတ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (The Myanmar Extractive Industries Trans-
parency Initiative - MEITI) သည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာျဖင့္ စုစည္းထားၿပီး သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ဆိုင္ 
ေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ အဓိကက်ေသာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (Forum) ျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

• ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ ။ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ရွိရာ
ေနရာမ်ားတြင္ ၎အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါ
သည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အမ်ားစုမွာ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိထားၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း
(လက္နက္မပါဘဲ) လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္ျခင္း၊ မည္သူႏွင့္မဆို ေတြ႔ဆံုႏုိင္ျခင္းအခြင့္မ်ား ရရွိထားပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ
အဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိၾကၿပီး လက္နက္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ နယ္ေျမ အကန္႔အသတ္ 
ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ၾသဇာေညာင္းၾကသည္ကို သိရွိထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု နယ္ေျမအမ်ားစုသည္ 
အစဥ္အလာအရ ဗဟိုအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိခဲ့ၾကေၾကာင္းကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားရမည္ျဖစ္သည္။
ပိုမိုအားေကာင္းေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ စင္ၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးမွ အစျပဳကာ
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ သစ္ေတာေရးရာႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ားပင္ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ အမွန္ 
တကယ္ ၾသဇာသက္ေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားရွိေနသည့္ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္း ေဆာင္႐ြက္မည့္ မည္သည့္ လုပ္ 
ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ဳိးမဆို ၎အဖြဲ႔မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအားလံုး၏ အျမင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳလိမ့္မည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးကို အတင္းအၾကပ္ ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ၿပီး ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ 
အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္ေသာ ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူူမ်ားမွ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဆြးေႏြးရာေနရာတြင္ အစိုးရ
အဖြဲ႔ရွိေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားရွိေနျခင္းသည္ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ
ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈဆိုင္ရာ ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းေရးစနစ္မ်ား

• လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္တြင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးစနစ္မ်ား ထားရွိေဆာင္႐ြက္ျခင္း ။ ။
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြဲသည့္တိုင္ ရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ၊ လူမႈ 
ေရးရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားအေပၚ မ်ားစြာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိၾကပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ 
အေရး စံႏႈန္းမ်ားအရ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုစားေပးရန္လိုအပ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ
အေလ့အက်င့္မ်ားအရ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ေစာစီးစြာခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္း
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ေပးျခင္း (အမွန္တကယ္စိုးရိမ္မႈျဖစ္ေစ၊ ယူဆထားခ်က္မ်ားျဖစ္ေစ) မ်ားသည္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ေရး 
အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ကုစားေရးကို 
လက္ခံႏိုင္ရန္ လြန္စြာခက္ခဲၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိပါ။ အထိေရာက္ဆံုး အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုမွာ 
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တရားေရးစနစ္သည္ ျပန္လည္ကုစားျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္မႈနည္းေနျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈမရွိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအေပၚ ထိခိုက္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ 
ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟုယံုၾကည္ရေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ ကုစားမႈမရွိျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအၾကား၌ တင္းမာမႈမ်ား တိုးပြားလာေစႏိုင္ပါသည္။ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား - ဆိုလိုသည္မွာ ေပၚေပါက္လာေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို (အလြန္ေဝးလံေသာ႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ) လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာအဆင့္တြင္ပင္ လက္ခံ 
ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား - ထိုသို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ပိုမိုအေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားကုိ လက္ခံေျဖ႐ွင္းေပးမည့္ေနရာမ်ား နည္းပါးျခင္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း 
က႑အတြင္း မေျပလည္ေသးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားစြာရွိေနျခင္း၊ ကိစၥရပ္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အလမ္း နည္းပါးျခင္း၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို အျပဳသေဘာဆန္ဆန္ ထိေရာက္မႈရွိရွိ ေဖာ္ထုတ္ကိုင္တြယ္ရမည့္ 
ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳနည္းပါးျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရပ္႐ြာလူထုအတြင္းတြင္ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ၾကားခံေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေပးႏုိင္မည့္ အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈ 
ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မခ်င့္မရဲျဖစ္ေစေသာ သာဓကတစ္ခုမွာ ကန္ထ႐ိုက္ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအၾကားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ကိုင္တြယ္တံု႔ျပန္ 
ျခင္းဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရိွအေနျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး 
နည္းလမ္းမ်ားမွာ ႀကီးမားစြာ လစ္လပ္ေနဆဲ၊ သို႔မဟုတ္ နားလည္မႈလြဲမွားေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

• ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ား။ ။ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္ရွိ ထိခိုက္ 
နစ္နာမႈကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူ 
မ်ား (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားအတိုင္း၊
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑အတြက္ သီးသန္႔လမ္းၫႊန္ထားေသာ ေကာင္းမြန္သည့္အေလ့အထမ်ားအတိုင္း (ဇယား
၁၆-တြင္ ၾကည့္ပါ။) အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ 
ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ၏
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွ ရရွိေသာသင္ခန္းစာမ်ားကို လက္ရွိ 
ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္၊ ယခင္ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေစရန္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ထိခိုက္နစ္နာမႈ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ား
အေပၚ ေဒသခံမ်ားမွ မည္သို႔႐ႈျမင္သံုးသပ္သည္၊ ေဒသခံလူထုအေပၚ ေကာင္းမြန္သည့္၊ သို႔မဟုတ္ ဆိုးရြားသည့္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္ကို နားလည္ေစၿပီး "ကနဦး ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း" စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ အေထာက္ 
အကူျပဳပါသည္။

• စာေပဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား။ ။ ရပ္႐ြာလူထုၾကားတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စာေပတတ္ 
ေျမာက္မႈ ပံုစံရွိေနၿပီး အေရး/အဖတ္အေပၚ၌ မွီတည္ေနသည့္နည္းလမ္းထက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ႐ႈျမင္ပံုမ်ား၊
တိုင္တန္းခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိသင့္ပါသည္။ မတူညီေသာ ဘာသာစကားမ်ားအသံုးျပဳသည့္ တိုင္းရင္း
သားလူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

• အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ား ရယူအသံုးျပဳျခင္း။       ။ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္တြင္ ထိခိုက္နစ္နာ မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္ အျခားေသာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ တရား႐ံုးစနစ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တရား႐ံုးျပင္ပ
တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျဖစ္ေစသင့္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ အလွဴ႐ွင္မ်ား၏
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အာ႐ံုစိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မည့္ အျခား
ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္ႏိုင္ရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
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(ဂ)  ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- လူတိုင္း မိမိယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ တင္ျပခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေဒသအတြင္း၌ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမ်ား မေဖာ္ေဆာင္မီအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳတင္၍ အသိေပးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေပးျခင္း မရွိသေလာက္ရွားပါးသည္။ 
(ေျမယာျပႆနာဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအဆင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ထပ္မံၾကည့္႐ႈပါ)။ ရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္ 
ေရနံ/သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္သည့္အခ်ိန္မွသာ သိရေလ့ရိွၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တစ္ဆင့္စကားျဖင့္သာ 
ၾကားသိၾကရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ကုမၸဏီႏွင့္အစိုးရေျမတိုင္းအဖြဲ႕မ်ား ေဒသခံရြာမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚမွ 
ျဖတ္သန္းသြားလာ၍ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈျပဳၾကေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားက ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စုံစမ္း 
ေမးျမန္းမႈမ်ား ရွိေသာအခါ မည္သုိ႔မွ်အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈ မရွိခဲ့ပါ။ (စီမံကိန္းမတိုင္မီျဖစ္ေစ၊ စီမံကိန္းျပဳလုပ္ေနစဥ္ 
ျဖစ္ေစ)။ ရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္ ၎တို႔ထံမွ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရရွိၿပီးပါက အနည္းဆံုး မည္သည့္အတြက္ 
ေကာက္ယူသည္၊ မည္သို႔အေျဖထြက္သည္ ဆိုသည္ကို သိရွိလိုၾကပါသည္။

 � ေဒသခံမ်ား၏ မည့္သည့္ေျမအစိတ္အပိုင္းကို အသံုးျပဳမည္ဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
အနည္းအက်ဥ္းသာရွိခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လံုးဝမရွိသည့္အခါလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ေဒသရပ္ရြာႏွင့္  
ေဒသရွိ မည္သည့္ေျမယာမ်ားအား အသံုးျပဳမည္ကို တိက်စြာႀကိဳတင္ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသူ 
မ်ားအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အရ တန္ဖိုးရွိေသာေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတိျပဳေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ တန္ဖိုးထားျခင္း၊ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါက၎ေျမေနရာမ်ားအား ေရွာင္ရွားျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ခက္ခဲပါသည္။

 � ေဒသခံရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခြင့္ အလြန္နည္းပါးသည္။ 
၎တို႔အား ကုမၸဏီမ်ားမွေရးဆြဲထားေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာစနစ္မ်ား 
ႏွင့္ တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားအားလည္း ေကာင္းစြာအသိေပးထားျခင္း မရွိပါ။

 � ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာ 
မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ႀကံဳသလို၊ သင့္သလို္  
ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ၾကျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဤကိစၥမ်ားအား ၎တို႔၏႐ံုးခ်ဳပ္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏  
တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ေသာဌာန (Corporate Social Responsibility – CSR) အဖြဲ႔သို႔ 
တာဝန္မ်ားအား လႊေဲျပာင္းေပးၾကသည္။ အျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ ႐ြာတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ဆက္သြယ္ရန္ ေနရာသတ္သတ္ 
မွတ္မွတ္ထားရွိၿပီး ရပ္ရြာအေရးအား ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ရပ္ရြာမွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကုမၸဏီအားကိုယ္စားျပဳသူမ်ားပါဝင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံမွ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ဥပမာကိုၾကည့္႐ႈပါ)။ 

 � ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံု အေလ့အထမ်ား 
တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ မတူညီၾကေသာ္လည္း အဓိကစိန္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္မွာ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ 
၎တို႔သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္မ်ားရွိိၿပီး ထိုအစားေဒသခံမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္  
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၾကားခံမ်ားအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕မွာမူေဒသခံမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ပံုမွန္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 � ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္မွာ ထိုကုမၸဏီသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရွိခဲ့ဘဲ ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳးထိခိုက္ဖြယ္ျပႆနာေပၚေပါက္လာသည့္ 
အခါ ကုမၸဏီထံသုိ႔ ေဒသခံမ်ားကတုိင္ၾကားစာတင္ျပရန္ ဖုန္းနံပါတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီတည္ရိွသည့္ တည္ေနရာ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္႐ိုက္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္မည့္ေနရာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားကို ေပးထားျခင္း မရွိ 
သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
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ထိခုိက္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာရည္ညႊန္းခ်က္ - ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအားကုစားမႈရယူပိုင္ခြင့္။ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား တင္ျပျခင္းမရွိဘဲ ဆိတ္ဆိတ္သာေနၾကေၾကာင္း၊ 
အထူးသျဖင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း၊ MOGE သို႔လည္းေကာင္း တင္ျပျခင္းမရွိပါ။ အေၾကာင္းရင္းမွာ 
ထိုသို႔တင္ျပတိုင္ၾကားေသာ္လည္း ထူးျခားေျပာင္းလဲလာမည္မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 � ကုမၸဏီအနည္းငယ္မွ်တြင္ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား ထားရွိပါသည္။ မေက်နပ္  
ခ်က္မ်ားလက္ခံရန္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္သူအား ထားရွိေသာ္လည္း အၿမဲတမ္းအတြက္ မရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ဤ      
ထိခုိက္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ရွိေသာသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္္တြင္ ႐ံုးထိုင္ အလုပ္လုပ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အဟန္႔အတား၊ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ ေဒသခံ 
ရပ္ရြာလူထုမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေလ့ရိွေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ကိစၥမ်ားအားေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္  
ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ MOGE သို႔လည္းေကာင္း၊ MOGE မွ ကုမၸဏီသို႔လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီမွတစ္ဖန္ ေဒသအာဏာပိုင္ 
ထံသို႔လည္းေကာင္း အဆင့္ဆင့္လမ္းညႊန္ၾကၿပီး အဆံုးတြင္ ကိစၥျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း မွတ္သား 
သိရွိရပါသည္။

• ေဒသခံမ်ား၏ သီးႏံွပင္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေသာက္သံုးေရကန္မ်ားပ်က္စီးျခင္း စသည့္ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား
အတြက္ ကုမၸဏီအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ေတာင္းခံရာ၌ ကုမၸဏီသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူ 
လက္ခံႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။

• တခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားတြင္ ေဒသရပ္ရြာမ်ားအတြင္း၌ ဆက္သြယ္ရန္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား သတ္သတ္မွတ္မွတ္ထားရွိ 
ေပးၿပီး၊ သို႔မဟုတ္ ထားရွိရန္စီစဥ္ေနၾကၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ ရပ္ရြာမွတိုင္တန္းမႈမ်ားအား လက္ခံရန္ႏွင့္ ျပႆနာ
မ်ားရွိပါက ေျဖရွင္းမႈတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

• ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား လက္ခံျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ ရပ္႐ြာလူထု 
သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရံုမွ်သာမက တိုးတက္လာေသာ
လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းအသံုးျပဳမႈမ်ား၊ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမ်ား၊ လူမႈေရးသတင္းမီဒီယာမ်ားအား အသံုးခ်ျခင္း
ျဖင့္လည္း ဆက္သြယ္ဆက္ဆံႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ထုတ္ေဖာ္ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အတြက္ အင္တာနက္ 
ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ား (Webpages) ဖန္တီးအသံုးျပဳျခင္းကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

 � အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေပးအပ္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကိုလက္ခံရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
၎ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားအား လက္ခံျခင္းျဖင့္ (ဥပမာ- ေျမယာသိမ္းယူမႈ၊ ေရရရွိေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္) 
အနာဂါတ္တြင္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥမ်ားအား တင္ျပရန္ေပၚေပါက္လာပါက၊သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအား 
တင္ျပရန္ရွိလာပါက ေလ်ာ္ေၾကးအား လက္ခံရယူၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တင္ျပရန္တားျမစ္ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္မည္ကို စိုးရြံ႕ 
ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 � ေဒသခံမ်ားမွ ေဒသတြင္းရွိ တရားရံုးမ်ားသို႔ တိုင္ၾကားသည့္ ကိစၥအနည္းငယ္ရွိေၾကာင္းလည္း မွတ္သားသိရွိရၿပီး အခ်ဳိ႕ 
အမႈကိစၥမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားပင္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပႆနာကိစၥမ်ားအား 
တရား႐ံုးမ်ားသို႔ တင္သြင္းျခင္းလမ္းေၾကာင္းအား အသံုးျပဳေလ့မရွိၾကပါ။ တင္ျပလာေသာကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ အဂတိ 
လိုက္စားမႈတစ္ခုအား ေဒသတရား႐ံုးမွ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေဒသရပ္ရြာအား ေထာက္ခံေသာဆံုးျဖတ္မႈ၊ အားေပး 
ေထာက္ခံမႈရွိခဲ့ၿပီး ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွလည္း ဟန္႔တားျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထေကာင္းမ်ား ဥပမာ

 � အခ်ဳိ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ႐ြာအလိုက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ 
လူပုဂၢိဳလ္၊ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ရပ္႐ြာလူႀကီးမ်ား၊ ရပ္ေက်းကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ား၊ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ေဒသခံပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ၎အဖြဲ႔သည္ ရပ္႐ြာ 
အေရးအား တက္ႂကြစြာျဖင့္ ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။
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စီမံကိန္းအဆင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
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ရပ္ရြာလူထု

ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား -

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန 
(ခ) ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
(ဂ)  ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေက်းလက္ေဒသ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရးကိုအေျချပဳေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မ်ားစြာေသာသူ 
တို႔သည္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။ ဆင္းရဲေသာမိသားစုအမ်ားစုမွာ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ သို႔မဟုတ္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကၿပီး လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာၫႊန္းကိန္းမ်ားအတြက္ 
တိက်ခိုင္မာေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မရွိေသးပါ။ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ၏ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာၫႊန္းကိန္း 
(UN Human Development Index) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ်လူ႔ သက္တမ္းမွာ (၆၅.၂) ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈမွာ 
(၄.ဝ) ႏွစ္သာ ရွိပါသည္။ ၎ၫႊန္းကိန္းမ်ားအရ ၁၈၇-ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အဆင့္ (၁၅ဝ) သတ္မွတ္ထားၿပီး "လူသားဖြံ႕ 
ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆံုးအဆင့္" (low human development category) အတြင္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အနီးနားရွိ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ 
ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈၫႊန္းကိန္းအဆင့္မ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ (၈၉)၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ (၁၂၁)၊ ကေမၻာဒီးယား 
ႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ (၁၃၆)ျဖစ္ၿပီး လာအိုႏိုင္ငံမွာ အဆင့္ (၁၃၉)ျဖစ္သည္။

 ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP)မွ အစီရင္ခံခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၂၆-ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး 
ေက်းလက္ေဒသ၏ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းမွာ ၿမိဳ႕ျပထက္ ႏွစ္ဆျမင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္၏ ကိန္း 
ဂဏန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ေမလတြင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ (World Bank) သတင္းအခ်က္အလက္ 
တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ေန႔စဥ္စားသံုးသည့္ အနည္းဆုံး ကယ္လိုရီပမာဏ (Calories) အေပၚ ျမင့္မားသည့္ 
ကိန္းဂဏန္းတစ္ခု အသံုးျပဳထားၿပီး၊ ၿမိဳ႕ျပမွဆင္းရဲမႈရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုျမင့္ေနကာ ႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲမႈႏႈန္းမွာ ၃၇.၅-ရာခိုင္ႏႈန္းဟု ၫႊန္းဆို 
ထားပါသည္။ ထိုသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ၇၇.၉-ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ 
ရွိေနေၾကာင္း အသိေပးၫႊန္းဆိုထားပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္း ျဖတ္သန္းသြားသည့္      
ကုန္းတြင္းပိုင္းျပည္နယ္ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၂ဝ၁ဝ-ခုႏွစ္၌ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ (၃၃) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ 
ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ား အဓိကလုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂ဝ၁ဝ-ခုႏွစ္၌ ဆင္းရဲမႈ(၂၇) ရာခိုင္ႏႈန္း 
ရွိခဲ့သည္။ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းျမင့္မားျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုျဖစ္ပြားေနၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြား 
ေနျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္လည္းျဖစ္သည္။ (လံုၿခံဳေရးအပိုင္း အခန္း ၄.၇ တြင္ ၾကည့္႐ႈပါ)။ ၂ဝ၁ဝ-ခုႏွစ္တြင္ ကမ္းလြန္ေရနံဓာတ္ 
ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္လာမည့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတစ္ေလွ်ာက္၌ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ (၄၄) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ (၃၃) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ (၁၆.၃) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ (၃၂) 
ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ရွိသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းမွာ (၂၆) ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

 ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အားနည္းေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းအခ်ဳိ႕မွာ ႏိုင္ငံ၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တစ္သီးတစ္သန္႔ 
ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ၁၉၉ဝ-ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတး 
လ်၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတို႔မွ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔မွ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္စစ္အစိုးရ 
အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိခဲ့ ေသာေၾကာင့္လည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ (၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃)ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (GDP) ၏ (ဝ.၇၆) 
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ရာခိုင္ႏႈန္းအား က်န္းမာေရးက႑၊ (၁.၄၆) ရာခိုုင္ႏႈန္းအား ပညာေရးက႑ႏွင့္ (ဝ.ဝ၁) ရာခိုင္ႏႈန္းအား လူမႈဖူလံုေရးက႑ 
အတြက္ ဤပမာဏေအာက္ ေလ်ာ့နည္း၍ သံုးစြဲခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈက႑အတြက္ ႏိုင္ငံ့အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝ 
အသံုးခ်မႈ အလြန္နည္းပါးခဲ့သည့္ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
တြင္ ဆုတ္ယုတ္လ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေဝးလံေခါင္သီသည့္ ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားတြင္ ပိုမိုဆိုးရြားပါသည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္တစ္ခု လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အသိ 
အမွတ္ျပဳလာၿပီး လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းမႈ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေကာ္မတီ (National Committee for the 
Coordination of Social Protection) တစ္ခုအား "ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ သာတူညီမွ် မျဖစ္မႈ၊ လူမႈေရးရာမ်ားတြင္ 
ခ်န္လွပ္ထားျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေျဖ႐ွင္းေရးႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန တံု႔ျပန္မႈမ်ားအတြက္ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ 
ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍" ဖြဲ႔စည္းမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာေရး

 စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (OECD) မွ ၎၏ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒသံုးသပ္ခ်က္တြင္ 
"ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးက႑အတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈကန္႔သတ္ျခင္းသည္ အနာဂတ္တြင္ ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
အတြက္ အဓိကအဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ေစသည္"ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါသည္။ မူလတန္းအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းထြက္သြားျခင္း၊ 
အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံသူနည္းပါးျခင္းတုိ႔မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ထိုကိစၥသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္
ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းေနသက္တမ္းမွာ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေနပါ 
သည္။ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္(Framework of Economic and Social Reforms – 
FESR) တြင္ မူလတန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ (၈၇)ရာခိုင္ႏႈန္းဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေထာင္စုႏွစ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (Mil-
lennium Development Goal) အမွတ္-၂ ျဖစ္သည့္ "လူတိုင္း မူလတန္းပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရး" အခ်က္ေအာက္တြင္ အျခား
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ေနာက္တြင္ ရွိေနပါသည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (OECD)မွ ထပ္မံ၍ 
မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္မွာ ပညာေရးအဆင့္အတန္း နိမ့္က်ေနျခင္း၊ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္မႈအလြန္ ပညာေရးတြင္ အကန္႔အသတ္ 
ရွိေနျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ပညာေရးစနစ္ ပိုမိုတိုးတက္လာေစေရး အစိုးရ၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

 တရားဝင္စာရင္းအရ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ (၉ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ္လည္း စစ္တမ္း 
တစ္ခုအရ ေက်းလက္လူထု၏ သံုးပံုတစ္ပံုုခန္႔သည္ လက္ေတြ႔တြင္ စာေကာင္းမြန္စြာတတ္ေျမာက္မႈ မရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိရ 
သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသ ာျပႆနာအျဖစ္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား (Vocational Trainings) ပိုမိုလိုအပ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး

 ခန္႔မွန္းအားျဖင့္ (၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျမန္မာ့လူဦးေရသည္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိ 
ၾကပါ။ ဆင္းရဲသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျမာက္အမ်ားကို ပုဂၢလိကက႑မွ ပံ့ပိုးေပးေနေသာ္လည္း လံု 
ေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တတ္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရပါသည္။ လက္ရွိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အေျခခံ 
အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ေဆးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားလံုေလာက္မႈ မရွိေသးပါ။ (၈၇) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ 
မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားမွ ကုန္က်ခံၾကရၿပီး ၎ပမာဏမွာ ေဒသတြင္း အျမင့္ဆံုးပမာဏ ျဖစ္ေနပါသည္။ က်န္းမာေရး 
လုပ္သားႏွင့္ လူဦးေရအခ်ဳိးမွာ (၁း၂၁,၈၂၂) ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဆရာဝန္ဦးေရမွာ (၂၆,၄၃၅)ဦး ျဖစ္သည္။

 "အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံသားအားလံုး တန္းတူညီမွ်ရရွိေရး"အတြက္ က်န္းမာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏွစ္(၂ဝ) အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္အတြင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ (၂ဝ၁၁-
၂ဝ၁၆) (National Health Plan) တစ္ခုကို ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္(FESR) မွ 
ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အစိုးရအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႏွစ္ဆႀကိဳးပမ္းသြားမည္ 
ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေထာင္စုႏွစ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျပည့္မီေစရန္ ျပည္သူ႔ေရးရာဘ႑ာေငြခြဲေဝျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ပါရွိပါသည္။
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 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၉-ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ 
ေသာ တီဘီျဖစ္ပြားမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတစ္ခုအရ လူ ၁ဝဝ,ဝဝဝ တြင္ ၄၃၄ ဦးႏႈန္းျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
မဲေခါင္ေဒသအတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရ၏ (၇ဝ) 
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ငွက္ဖ်ားျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေဆးယဥ္ပါးေသာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ 
(Artemisinin-resistant Malaria) မ်ား ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP)မွ အစီရင္ခံခ်က္ 
အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသည္ ၂ဝဝ၇-ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ (၅ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်သြားၿပီျဖစ္ၿပီး 
၁၉၉၇-ခုႏွစ္ကတည္းက တီဘီျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္အတြင္း ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္သူ ၂၁၆,ဝဝဝ ရွိၿပီး မူးယစ္ေဆးထိုးသြင္း အသံုးျပဳသူမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းျဖင့္ 
အသက္ေမြးသူမ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ဆက္ဆံသူမ်ား၊ အမ်ဳိးသားခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူမ်ားအၾကား ကူးစက္မႈျမင့္မ်ားလ်က္ရွိသည္။ 
ေဖာ္ျပပါအုပ္စုမ်ားအတြင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ "လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္"။

အစားအစာ

 ၂ဝ၁ဝ-ခုႏွစ္တြင္ (၅) ရာခုိင္ႏႈန္းေသာလူဦးေရသည္ အစားအစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းကုိ ႀကံဳေတြ႔ခ့ဲၾကရပါသည္။ တုိင္း/ျပည္နယ္ 
အလိုက္ ကြဲျပားမႈရိွၿပီး အျမင့္ဆံုးအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။ အစားအစာငတ္မြတ္ျခင္း၏ (၈၅) 
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသမွ ျဖစ္သည္။

အေျခခံအေဆာက္အအံု

 လူဦးေရ၏ (၇ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိျခင္း မရွိပါ။ လမ္းမ်ားႏွင့္ မီးရထားလမ္းမ်ားအပါအဝင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
က႑၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ  သိသာစြာေနာက္က်ေနပါသည္။ ထို႔အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနရၿပီး ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူ 
ေ႐ြ႕ေျပာင္းရန္၊ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ား ေစ်း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔သြားေရာက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႕ၾကရ 
ျခင္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင့္ေသဆံုးမႈ ျမင့္မားျခင္းမ်ားရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အႀကံေပးအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ေသာ MDRI-CESD ၏ 
ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ မာစတာကဒ္ (Mastercard)၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရပံုမွန္ဘဏ္လုပ္ငန္း ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈသည္ ၿမိဳ႕ျပ 
ေဒသမ်ားတြင္ (၁ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပိုမိုနည္းပါးေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေငြစကၠဴေပၚတြင္မွီခိုေနၾက 
ၿပီး ဘဏ္စနစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယဥ္ေက်းမႈႏွွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ ေနရာမ်ား

 တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား/ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အခန္း(၄.၅)တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ယဥ္ေက်းမႈအရ အလြန္ကြဲျပားျခားနားစြာ တည္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ 
ဆိုင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ဆိုင္ရာေနရာမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာျပန္႔ႏွံ႔တည္ရွိေနၿပီး ေဒသရွိဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ေစတီမ်ားႏွင့္အတူ 
တည္ရွိေနထိုင္ေသာ အလြန္အေရးပါသည့္ လူအုပ္စုမ်ားလည္းရွိသည္။ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ေနရာမ်ား 
တြင္လည္း မတူကြဲျပားေသာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ အေရးႀကီးေသာ ေနရာေဒသမ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္။ 
ထိုေဒသမ်ားတြင္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ပါဝင္ၿပီး ေဒသခံမြန္လူမ်ဳိးမ်ား၊ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား၊ ထားဝယ္လူမ်ဳိးစု 
မ်ားအတြင္း ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ားႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူမ်ား ေရာေႏွာလ်က္ 
ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားအျပင္ မြတ္စလင္ဘာသာကို 
ကိုးကြယ္သူအုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ ကမန္ (Kaman) ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (Rohingya) ဆိုသူမ်ား တည္ရွိေနထိုင္ၾကသည္။

 အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား တည္ရွိရာေနရာမ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔တူးေဖာ္ျခင္းကို တားျမစ္ပါသည္။ ယဥ္ 
ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာေနရာမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၁၉၉၈) အပိုဒ္ (၂ဝ-ဃ)၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒ 
အမွတ္ (၁/၂ဝဝ၉) တြင္ "မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား တည္ရွိရာေနရာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္း 
မ်ား လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳရ …. (ဃ) ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း 
လုပ္ငန္း" ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈ တာဝန္ယူမႈ (CSR) / လူမႈဘဝ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား

 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈ (Corporate Social Responsibility – CSR) လုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိအျမင္အယူအဆမ်ား တိုးပြားလာသည့္အခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးအဖြဲ႔မ်ားအေပၚ၊ 
သို႔မဟုတ္ ရပ္႐ြာလူထုအေပၚ လွဴဒါန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ပရဟိတေရးရာအယူအဆမ်ားမွာ တစ္ခါတစ္ရံ၌ အကန္႔အသတ္ရွိေန 
ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈတာဝန္ယူမႈ (CSR) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ၎စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လူမႈအသိုက္ 
အဝန္းအေပၚႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား တာဝန္ယူသည့္ သေဘာတရားအေပၚ 
အေျခခံသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုသည္ "လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လူမႈေရးရာခြင့္ျပဳခ်က္" တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိစီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ ေသခ်ာစြာသေဘာေပါက္နားလည္မႈ နည္းပါးပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားအရ ရရိွေသာလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ထက္ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထု၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚ လက္သင့္ 
ခံႏိုင္မႈက ပိုမို၍ အေရးပါအရာေရာက္ပါသည္။

 သယံဇာတတူးေဖာ္ေရး ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံကိန္းနယ္ေျမတစ္ဝိုက္တြင္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ 
လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ရပ္႐ြာလူထု၊ 
ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ထိေရာက္ေသာဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးကို မည္သို႔တည္ေဆာက္ႏိုင္ေၾကာင္း 
နည္းလမ္းမ်ားကို ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔မွ မသိရွိရပါ။

 ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝစာခ်ဳပ္ (The Model Production Sharing Contract – PSC) အရ လူမႈဘဝရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီ 
အစဥ္မ်ား (Social investment Programmes) ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳႏွံမႈေကာ္မ႐ွင္ (MIC) ၏ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အခြန္မေပးေဆာင္မီ ရွိေနေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား၏ (၁-၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) ပမာဏကို 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈတာဝန္ယူမႈ (CSR) လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လ်ာထားရန္ႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထု၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား 
ႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။ ေဖာ္ျပပါပမာဏသည္ လက္ရွိအေျခအေနအရ 
မျဖစ္မေန ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥ မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းမႈတြင္ (၂-ရာခိုင္ႏႈန္း) ကို 
အမွန္တကယ္ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။

 ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE)ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ကုမၸဏီတို႔အၾကား ေဖာ္ျပထားသည့္
စာခ်ဳပ္ပါလုပ္ငန္းဧရိယာအတြင္းတြင္ ၎တို႔၏ လိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား (Code of Conduct)ႏွင့္အညီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား၏ လူမႈတာဝန္ယူမႈႈ (CSR) လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။ ၎စာခ်ဳပ္အရ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ 
သက္ဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးအတြက္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ 
ျဖစ္ေစေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ လူမႈတာဝန္ယူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ လူမႈဘဝရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေရးဆြဲႏိုင္မည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ပရဟိတဆန္ေသာ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈ 
တာဝန္ယူမႈဆိုင္ရာ လ်ာထားေငြကို စြမ္းေဆာင္ရည္ နည္းပါးေသာ ေဒသ/ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား 
သည္ ရပ္႐ြာလူထု၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လူမႈေရးရာခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရးတြင္ ထိေရာက္မႈ မရွိလွပါ။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 
ေဒသခံမ်ားအတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ား၏         
ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ထိုသို႔ေသာေပးကမ္းမႈမ်ားကို ခြင့္မျပဳပါ။

 အကယ္၍ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ လိုအပ္ခ်က္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈ/တာဝန္ခံမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လ်ာထားေငြသတ္မွတ္ခ်က္ကို မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္ အခ်က္တစ္ခုအေနႏွင့္ သတ္မွတ္မည္ဆိုပါက ၎ 
လ်ာထားေငြကို မည္သုိ႔အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း ပြင့္လင္းမႈရွိေသာ မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ - ေဒသ 
အတြင္းတြင္ အသံုးျပဳမည့္ေငြပမာဏကုိ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ သေဘာတူညႇိႏိႈင္းမႈျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအတြက္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဦးစြာေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မူေဘာင္မ်ားျဖစ္သည္။ လ်ာထားေငြ 
ကို မည္သည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ သံုးစြဲျခင္းမျပဳရန္ (ဥပမာ-သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (ESMP) ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီးလိုအပ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥမ်ား)ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအက်ိဳးအျမတ္မ်ား
ခြဲေဝခံစားမႈဆိုင္ရာ စံျပသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (PSC) ေအာက္မွ ျပန္လည္ရရွိမည့္စရိတ္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲျခင္းမျပဳရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ 
မ်ားထားရွိသင့္သည္။ ၿခံဳငံုၾကည့္မည္ဆုိပါက လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမ်ား 
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အၾကား စီးပြားေရးဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အဆက္အစပ္အျဖစ္ထားရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ကုမၸဏီမ်ား 
အေနႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္႐ြက္ေသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ပရဟိတလူမႈအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑သို႔သာ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၎အေျခအေန 
သည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ မူလရည္မွန္းခ်က္ မဟုတ္ပါ။ အမွန္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑အပါအဝင္ အခြန္ 
ေကာက္ခံရရွိႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားမွ အခြန္အခမ်ား ျပည့္ဝစြာေကာက္ခံရယူၿပီး ၎၏ "ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္"၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။

(ခ) ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

 � ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ႏိုင္မႈ ျမင့္မားျခင္း ။ ။  ေက်းလက္ေဒသလူထုအတြင္းတြင္ ေျမေနရာအေျချပဳ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္ ေဒသငါးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အလြန္မွီခိုအားထားၾကရေသာေၾကာင့္ လူမႈေရးရာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ 
သက္ေရာက္မႈ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ၎တို႔အတြက္ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ႏုိင္မႈ အလြန္ျမင့္မားပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ရပ္႐ြာလူထုအတြင္း အခက္အခဲ၊ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အ႐ြယ္ 
မေရာက္ေသးသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ ပိုမို၍ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ (လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုမ်ား/ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအေၾကာင္းကို အခန္း (၄.၅)ႏွင့္ အခန္း (၄.၆) တြင္ 
ၾကည့္ပါ။)

 � ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားနည္းျခင္း ။   ။ ရပ္႐ြာလူထု၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုအဖြဲ႔လိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား၊ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ (တစ္ခါတစ္ရံ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ပင္) ေဆာင္႐ြက္ 
ျဖည့္ဆည္းရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား အားနည္းပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ေျမလႊာညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ေျမေအာက္ေရ ညစ္ညမ္းေစမႈတို႔ကိုျဖစ္ေစသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈသည္ တေျဖးေျဖးခ်င္း၊ သို႔မဟုတ္ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

 � ေပးေလ်ာ္မႈအမ်ဳိးအစား အကန္႔အသတ္မ်ား ။   ။ ရြာသူ႐ြာသားမ်ားအား ေျမယာအေျချပဳ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း 
ကိစၥရပ္မ်ား၌ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိျခင္းႏွင့္ ေပးေလ်ာ္မႈအမ်ဳိးအစား အကန္႔အသတ္မ်ားရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
အေျခခံအက်ဆံုးေသာ ဘဏ္စနစ္မ်ားမရွိသည့္ မ်ားစြာေသာေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ေငြေၾကးအသံုးျပဳ၍ ေပးေလ်ာ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္မႈအေျခအေန၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရွိေနပါသည္။

 � ကနဦးစုေဆာင္းထားေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား အားနည္းျခင္း ။   ။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မည္သည့္ ကိစၥရပ္အတြက္မဆို 
ကနဦးစုေဆာင္းထားေသာ အေျချပဳအခ်က္ အလက္မ်ားအားနည္းျခင္း၊ အေျခခံစံျပဳရမည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္            
မွတ္တမ္းထားသည့္ အေလ့အထအားနည္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ခ်က္ မထားရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရပ္႐ြာလူထု (ႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ား) တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္တင္ျပေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ အခက္ 
အခဲမ်ား ရွိေနပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းသမားမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၎တို႔၏ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိလာမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိျခင္းမ်ား 
ျဖစ္လာပါသည္။

 � ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ။ ။ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ ငါးတည္ရွိရာေနရာမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ 
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးသည့္စီမံကိန္းေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထုအေပၚ ဆိုးဝါးစြာ ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ 
ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ (ေရလမ္းခရီးစဥ္မ်ား၊ တုန္ခါမႈမ်ားထုတ္လႊတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ကန္႔သတ္နယ္ေျမ 
သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္) တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား 
အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ (ဥပမာ - ႏိုင္ငံေရးအရ 
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ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဘဝအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား လံုလံုေလာက္ 
ေလာက္ မျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မည့္ သယံဇာတ၏ သဘာဝအေျခအေနႏွင့္ ၎သယံဇာတကို လူတို႔၏ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အသံုးခ်မႈနည္းလမ္းမ်ား) ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ ၎လူထုအေပၚက်ေရာက္ေနေသာ စီမံကိန္းအက်ဳိး 
ဆက္မ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ လံုေလာက္မႈမရွိပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ လူထုအတြင္းတြင္ (အထူး 
သျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားရွိ "ပင္လယ္ေပ်ာ္ ဂ်စ္ပဆီမ်ား"ဟု အမည္တြင္သည့္ မြန္ကင္း 
တိုင္းရင္းသား (Moken) လူမ်ဳိးမ်ားက့ဲသို႔) ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ပင္လယ္အေျချပဳ၍ ေ႐ြ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသျဖင့္ 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ငါးလုပ္ငန္းအေပၚ အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားအေပၚ အထူးပင္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။

 � မိုက္ခ႐ို စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ။   ။ ျဖန္႔က်က္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမွ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာေနရာမ်ားသို႔ ေငြစီးဆင္းမႈသည္ မိုက္ခ႐ိုစီးပြားေရးအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း 
စြာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ေဒသတြင္း ေပါက္ေစ်းထက္မ်ားစြာပိုေသာ လစာရရွိသည့္ဝန္ထမ္းသည္ ၎ရပ္႐ြာေဒသတြင္ ပစၥည္း 
ဝယ္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါ ေဒသတြင္းရွိ အေျခခံကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ တက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ 
ေသာ အေျခခံကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္း တက္လာျခင္းသည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဆင္းရဲေသာသူမ်ားႏွင့္ ထိရွလြယ္သူမ်ား 
အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ ၎တို႔သည္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားမွ စီးပြားေရးရာ အက်ဳိး 
အျမတ္မ်ားကိုလည္း ရရွိခံစားရမည္ မဟုတ္ပါ။ ပိုမိုဆိုးရြားေစသည့္ အေျခအေနမွာ ေ႐ြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔၏မိသားစုမ်ားသည္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာေနရာမ်ားသို႔ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
ဤသို႔အားျဖင့္ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စုေပါင္းအက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ အသစ္ေရာက္ရွိလာသူမ်ား 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအေပၚတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနပါသည္။ (ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အေၾကာင္း အခန္း-၅ တြင္ ၾကည့္ပါ။)

ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသအေျခအေန

 � ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္အၾကား ကြာဟခ်က။္    ။ ေဒသခံလူထုအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာထားေသာ္လည္း ေဒသခံအမ်ားစုမွာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ပညာ 
မ်ား ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အခ်ဳိ႕ေသာကာလမ်ားတြင္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိရန္မလိုေသာ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္သည္ ခဏတာျမင့္ေလ့ရွိသည္မွအပ (ဥပမာ - ဘူမိ႐ူပ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ေနစဥ္) ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာလုပ္သားမ်ားကို ေရရွည္အတြက္ ခန္႔ထား 
ႏိုင္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာ လုပ္သားမ်ားသည္ ပိုလွ်ံေနတတ္ၿပီး ၎ အေျခ 
အေနအရ ယာယီလုပ္သားမ်ားအား ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ဳိးကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ား 
အေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းအလုပ္သမားထုမွ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ရွာေဖြရရွိႏိုင္ရန္ခက္ခဲသည့္ 
အျပင္ ရပ္႐ြာေဒသတြင္းရွိ အလုပ္သမားထုမွ ရွာေဖြရရွိႏိုင္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။

 � ေဒသတြင္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျမင့္မားျခင္း ။  ။ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈမရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း 
မွာ အေရအတြက္အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈကာလ (construction 
period) ေနာက္ပိုင္း၊ အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္းၾကား၌ အလုပ္ရရွိရန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ပိုမိုရွိလာႏိုင္သကဲ့သို႔ အလုပ္သမားထု  
ႏွင့္ ကမုၸဏီမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားရွိလာႏိငု္သည့္အျပင္ အလပု္သမားမ်ားကိငုွားရမ္းရာ၌ လာဘ္ေပးလာဘယ္မူႈမ်ားလည္း  
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

 � ေဒသတြင္း ပစၥည္းဝယ္ယူေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ။ ။ ထုတ္လုပ္မႈအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ခြေဲဝခံစားမႈဆုိင္ရာ စံျပသေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ (PSC) တြင္ ေဒသတြင္း ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူျခင္းဆိုင္ရာ အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ား ပါရွိ 
ပါသည္။ စာခ်ဳပ္အရ စီမံကိန္းမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ေဒသတြင္းျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းဆိုင္ရာ အျခားအခြင့္အလမ္းတစ္ခု 
ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ ေဒသခံ 
ကုမၸဏီမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ကနဦးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
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အေျခခံအက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အစားအေသာက္ပံ့ပိုးမႈမ်ားတြင္ပင္ အရည္အေသြးမျပည့္မီမႈမ်ား ေတြ႔ရွိရပါ 
သည္။ "ေဒသတြင္း" ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း (ေဒသတြင္း၏အဓိပၸာယ္မွာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ျဖစ္သည္။) အေပၚ ေဒသ 
ရပ္႐ြာလူထု၏ သိျမင္သေဘာေပါက္မႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏/ဥပေဒေရးရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ (ႏိုင္ငံျခားမွ တင္သြင္းျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဝယ္ယူျခင္း) ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

ပညာေရး

 � ပညာတတ္ အလုပ္သမားမ်ားမရွိျခင္း ။ ။ ပညာေရးစရိတ္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈ 
အဆင့္မ်ား နိမ့္က်ေနသည့္အတြက္ ပညာတတ္ေျမာက္ေသာ၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ေသာဝန္ထမ္းမ်ား ရွားပါးေနပါသည္။ 
လက္ရွိျပဳလုပ္ေနေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ား ထြက္ရွိလာရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအေျခအေနသည္ ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ အနာဂတ္ကာလအထိ ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႔ေနရ 
မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒကို လိုက္နာထားၿပီး ၎ 
ဥပေဒအရ လုပ္ငန္းေရးရာကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ၎ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ က်ခံရန္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎စနစ္ကုိစတင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈေရးရာစီမံကိန္းမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား ဘြဲ႕ရရွိႏိုင္ရန္ 
အခ်ိန္မ်ားစြာယူရမည္ျဖစ္သည္။ (လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈေရးရာစီမံကိန္းမ်ားရွိသည္ဟု ယူဆ 
လ်က္)။ (အလုပ္သမ်ားက႑အေၾကာင္း အခန္း-၄.၄ တြင္ ၾကည့္ပါ)

က်န္းမာေရး

 � က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည ္။ ။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ 
ငန္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈပံုစံအခ်ဳိ႕အား ေမွ်ာ္ 
လင့္လ်က္ရွိသည္ကို ရင္ဆိုင္ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုး ၎ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္သားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကမည္ျဖစ္ၿပီး (အလုပ္သမ်ားက႑အေၾကာင္း အခန္း-၄.၄ တြင္ ၾကည့္ပါ) ရပ္႐ြာလူထုမွ 
လည္း ၎တို႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

 � က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ား ။     ။ ဝန္ထမ္း၊ သို႔မဟုတ္ ကန္ထ႐ိုက္တာ၏ အျပဳအမူမ်ားသည္ ရပ္႐ြာလူထုအတြင္း 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ၎အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားမ်ာ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ 
ဒီအက္စ္ အပါအဝင္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား ကူးစက္ျပန္႔ပြားျခင္း၊ စက္တပ္ယာဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
ေသဆံုးမႈႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းမ်ား၊ ဆိုးရြားလာေသာ လမ္းခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ကုမၸဏီႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားသည္ ရပ္႐ြာလူထုအေပၚတြင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား ထပ္ေပါင္း 
ျဖစ္ေစႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္လည္း ပိုမိုတက္ေစပါသည္။ ရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္   
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရယူႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားမရွိသကဲ့သို႔ ေငြေၾကးလည္းမရွိပါ။ ၎အေျခအေနေပၚတြင္ စီမံကိန္း 
တစ္ခုတည္း၌ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ္လည္း ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအၾကား အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ 
ကြဲျပားျခားနားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးႏိုင္ပါသည္။ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုတြင္ သိသာထင္႐ွားေသာ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ 
သည့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးမႈကိစၥမ်ားအတြက္ မည္သူ႔တြင္တာဝန္ရွိသည္၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈျမင့္တက္ 
ေစျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ မည္သူကတာဝန္ယူမည္ ဟူေသာအခ်က္မ်ားသည္ ကန္ထ 
႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအတြင္း ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေန 
မ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။

 � ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ။  ။ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခ 
အေနကို အၿမဲတမ္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစၿပီး ကာလတိုႏွင့္ ကာလရွည္ေရာဂါ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ေစရန္ အလားအလာ 
ရွိပါသည္။ ၎လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကဲ့သို႔ အင္းဆက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ 
ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားရွိႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ငွက္ဖ်ားျဖစ္လြယ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္သမား 
မ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုကိုပါ ကူးစက္ႏုိင္သည္ ျဖစ္သည္။
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အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

 � အေျခခံအေဆာက္အအံုလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း။   ။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ေရနံႏွင့္ 
ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိေသာ အခြန္အခမ်ားမွ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုပံ့ပိုးေပးေရး၊ သို႔မဟုတ္ လူမႈ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပ့ံပုိးေပးေရးတုိ႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားအၾကား အခြန္ 
အခမွ်ေဝေရးဆိုင္ရာယႏၲရား သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိေသးပါ။ ကုမၸဏီမ်ား၏ စီးဆင္းဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 
အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရလိုမႈမ်ားအၾကား ကိုက္ညီမႈမရွိပါ။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနသည္ ရပ္႐ြာလူထု 
မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းခံျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားတြင္ 
၎တို႔ေဒသရွိ လမ္း၊ တံတားမ်ားအပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိပါ။ လမ္း၊ တံတားမ်ားသည္ စီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး အႀကီးစားယာဥ္ယႏၲရားမ်ားေၾကာင့္ 
ပ်က္ဆီးႏိုင္သည့္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား အသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္ဆီးမႈမ်ားအတြက္ 
ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္မည္ဆိုပါက သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

 � ကုမၸဏီမွ ပံ့ပိုးမည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား။ ။ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိသည့္အတြက္ ရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားမွ ၎တို႔ 
လုပ္ငန္းနယ္ေျမ တစ္ဝိုက္တြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ပံ့ပိုးေပး 
လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ အစိုးရမွပံ့ပိုးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထက္ 
ကုမၸဏီမ်ားမွပံ့ပိုးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုလိုလားၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အစိုးရႏွင့္ရပ္႐ြာလူထု ႏွစ္ဖက္လံုးသည္      
အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိရန္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ေရရွည္မွီခိုအားထားလိုမႈ 
မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္္။ အစိုးရမွ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မွီခိုၿပီး ရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္ အစိုးရထံမွ 
အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈ/တာဝန္ခံမႈကိစၥမ်ား ေတာင္းဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ 
သြားႏိုင္ပါသည္။ ေဒသတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိေနစဥ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ လူထုအတြက္ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုး အက်ဳိးရွိေစမည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ေဒသ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ လ်ာထားရံပံုေငြမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ မတူကြဲျပားမႈ

 � ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ထိရွလြယ္မႈအေျခအေန။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မတူကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားရွိၿပီး တစ္ခါ 
တစ္ရံတြင္ ေသးငယ္ေသာနယ္ပယ္တစ္ခုအတြင္း မ်ားစြာေသာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စ႐ိုက္မ်ား ေတြ႔ရွိရႏိုင္ပါသည္။ အထူး 
သျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမရွိေသာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ပင္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ နည္းပါးေသာ ေဝးလံ 
ေခါင္သီသည့္ ေဒသမ်ားရွိ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ ေဒသယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စ႐ိုုက္မ်ား၊ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး 
ေလးစားသမႈျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္ျဖစ္ေစ ေဝးလံေခါင္သီေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားရွိ အလုပ္သမား 
မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထမွာ ရပ္႐ြာလူထုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္ေစၿပီး ေဒသယဥ္ေက်းမႈ 
ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဒသယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ရပ္႐ြာလူထုအေပၚ ေလးစားမႈျပဳႏိုင္မည့္ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ လိုက္နာက်င့္ႀကံေစျခင္း
မ်ားျဖစ္သည္။

 � အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား။ ။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေနရာမ်ားျပန္႔ႏွံ႔စြာ တည္ရိွေနခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားမွာ ေဒသခံ 
မဟုတ္ေသာ ျပင္ပမွလာေရာက္သူမ်ား သတိမထားမိႏိုင္သျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ၌ မပါဝင္ဘဲ က်န္ရစ္ခဲ့ႏိုင္ပါသည္။ 
ထို႔အတြက္ နယ္ေျမေဒသအတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေနရာမ်ားကို အသံုးျပဳမႈအေျခအေန၊ သို႔ 
မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္တကြ ခ်ိတ္ဆက္၍ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈ-တာဝန္ခံမႈ/လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း စီမံကိန္းမ်ား

 � စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ရပ္႐ြာလူထုပါဝင္ျခင္း။      ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ျမင့္မားေစေရး၊ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအား ရပ္႐ြာလူထုမွစတင္ ထိေတြ႔ ေစေရးတို႔ႏွင့္အတူ၊ လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းစီမံကိန္း
မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ေက်းလက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ပိုမိုေမွ်ာ္လင့္လာၾကပါသည္။ 
လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းစီမံကိန္းမ်ား ရွားပါးေနေသးသည့္အခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္႐ြက္ေသာ၊ ၎တို႔ကို ေလးစားလိုက္နာေသာ လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာေနပါသည္။

 � လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို MEITI ေအာက္မွ ေဖာ္ထုတ္လာဖြယ္ရွိျခင္း။     ။ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးဆြဲထားေသာ 
EITI စံႏႈန္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးသံုးစြဲမႈျပဳႏိုင္မည့္ လူမႈဘဝရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အသံုး 
စရိတ္မ်ားကို ဥပေဒအရ၊ သို႔မဟုုတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအရ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္း ပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း EITI ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ထုတ္လုပ္မႈအက်ိဳးအျမတ္ 
မ်ား ခြဲေဝခံစားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (PSC) ေအာက္တြင္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
လူမႈတာဝန္ယူမႈ (CSR) စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား (Social Investment) အတြက္ 
သံုးစြဲမည့္ေငြေၾကးပမာဏမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုရန္ လိုအပ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

 �

(ဂ)  ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- လူတိုင္းမိမိယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္တင္ျပခြင့္။ မိမိၾကမၼာအားကုိယ္
တိုင္ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရေသာသူမ်ားမွာ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
မရွိျခင္း။ (ဥပမာ - ယခင္က ျဖစ္ခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေျမေနရာမ်ား၌ မုတ္သံုရာသီ ေရလႊမ္းမိုးမႈ 
မ်ားသည္ ရာသီဥတု၏ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္၏) ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမယာအခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားသည္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 
လယ္သမားမ်ားအတြက္ မိမိတို႔လယ္ယာေျမနစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်နပ္မႈမ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္စနစ္၊ 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရန္နည္းလမ္းမ်ား တိက်စြာမရွိပါ။ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို 
တိုင္ၾကားတင္ျပရာ၌ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေဒသမွတာဝန္ရွိသူမ်ား (သို႔) ထိုေဒသတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား
မွတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မေဆာင္ရြက္သည္ကို ရွင္းျပရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေရရွည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ 
နစ္နာေသာလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္မွာ ခက္ခဲသည္ကို ေတြ႕ႀကံဳလာရသည္။

• ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာအတြင္းတြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ 
ေသာသူ/စနစ္ ထားရွိရပါမည္။

• တျခားကုမၸဏီတစ္ခုမွ စမ္းသပ္ အစီအမံအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုမွ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္း
ေရးနည္းလမ္းမ်ား (Grievance mechanisms) ႏွင့္ ၎တို႔မွကုမၸဏီႏွင့္ မည့္ကဲ့သို႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္၊
တိုင္ၾကားရမည္တို႔ကို ပညာေပးေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိပါသည္။
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 � လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈကာလအတြင္း အသံုးျပဳခဲ့ေသာေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ
လာရေသာ ငါးအေကာင္ေရရွားပါးမႈေၾကာင့္ တံငါသည္မ်ား ငါးရရွိရန္အတြက္ ကမ္းႏွင့္ပိုမို္ေဝးကြာေသာ ေနရာမ်ားသို႔ 
သြားေရာက္၍ ငါးမ်ားကို ရွာေဖြေနၾကရသည္။ တံငါလုပ္ငန္းႏွင့္အသက္ေမြးေနသူတခ်ိဳ႕ ႀကံဳေတြ႕ရေသာကိစၥတခ်ိဳ႕တြင္ 
ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္၍ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 
ထုိ႔အျပင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကို မွီခိုေနသူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား ေလ်ာ့နည္းရန္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားလည္း မရွိခဲ့ပါ။ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေဒသမွအစီရင္ခံ 
တင္ျပၾကေသာ္လည္း  ရပ္ရြာလူထုအား ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ ငါးအေကာင္ေရ အေရအတြက္စာရင္းဇယားအား 
သက္ေသအျဖစ္တင္ျပရန္ ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ 

 � စီမံကိန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းအဆင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမယာျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
မ်ားရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မူလေျမဆီေျမသားမ်ား 
အစား (ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ေျမဆီေျမႏွစ္နည္းပါးမႈ) ညံ့ဖ်င္းေသာ ေျမဆီေျမႏွစ္မ်ား အစားထိုးျပဳျပင္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္သူ 
လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္စို္က္ပ်ိဳးေသာ အသီးအႏွံမ်ားအစား သီးႏွံအသစ္ကို ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးရျခင္း  (စိုက္ပ်ိဳး 
ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံအသစ္မ်ားသည္ ယခင္စိုက္ပ်ဳိးအသီးအႏွံထက္ အစာအာဟာရၾကြယ္ဝမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ 
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈနည္းျခင္းမ်ား ရွိတတ္သည္)၊ သို႔မဟုတ္ ေျမယာမ်ားမွေက်ာက္ခဲမ်ားအား အခ်ိန္ကုန္၍ ပင္ပန္းႀကီးစြာ 
ႀကိဳးပမ္းစစ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရသည္္။ ျပဳျပင္ၿပီးေသာ ေျမယာမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ 
ရည္ရြယ္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား (ေျမဆီေျမႏွစ္ မ်ားေကာင္းမြန္ရန္ ရိုးျဖတ္မ်ားကိုမီးရိႈ႕ျခင္းကို တားျမစ္ထားျခင္း) ရွိေသာ္ 
လည္း ယင္းတားျမစ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အစားထိုးေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ျခင္းမ်ား မရရွိပါ၊ (ေလ်ာ္ေၾကးရပါက ၎အစား 
ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ဝယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။) အေျခခံအေဆာက္အဦအသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာမွ လယ္ယာေျမမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားရွိသည္။

 � ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမ်ားအေပၚ ရပ္ရြာလူထုမွ အပင္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳျခင္း၊ 
မျပဳျခင္းမွာ ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ား ရွိသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမ်ားအေပၚ ျပန္လည္စိုက္ပိ်ဳးခြင့္ေပးေလ့မရွိပါ။ ဤကိစၥမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအား 
ဆက္လက္မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခါ ေျမယာဆံုး႐ႈံးမႈအား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ 
အတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ အစားထိုးေျမယာမ်ား ေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ေျမယာ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္အခါမ်ား၌လည္း ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမ်ား မရွိခဲ့ပါ။ (ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သက္ေရာက္မႈ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုၾကည့္ပါ။) 

 � တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ားေလ်ာ္ေၾကးေငြရႏိုင္ရန္၊ အာမခံခ်က္မ်ားရရွိရန္၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားမွစြန္႔ပစ္လိုက္ 
ေသာေရဆိုးေရညစ္မ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးေျမမ်ား ပိုမိုပ်က္စီးသြားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ 
ဆိုရန္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။

 � ေဒသမွထြက္ကုန္မ်ားအားဝယ္ယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသမွဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ငွားရမ္းအသံုးျပဳျခင္းနည္းပါးေသာေၾကာင့္ 
ေဒသ၏စီးပြားေရးအေပၚ ေကာင္းေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေစမည့္အေျခအေန အားေလ်ာ့နည္းေစသည္။

• ဤအခ်က္ကို ေထာက္ရႈႈေသာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္မႈမလိုအပ္ေသာ အလုပ္သမား ေနရာ
မ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ားအားဦးစားေပးရွာေဖြ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။
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ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ရပ္႐ြာေဒသအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ ေနထိုင္မႈအဆင့္ရရွိပုိင္ခြင့္၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား 
အတြက္ အျမင့္မားဆံုးရယူႏိုင္ခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားႏိုင္္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုင္ခြင့္၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၏ လြတ္လပ္ 
မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈရရွိပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � စီမံကိန္းတစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္အသြားအလာမ်ားျပားလာရာမွ ေဒသတြင္းရွိ လမ္းမ်ားပ်က္စီးလာ 
ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏သြားေရးလာေရးမ်ားမွာ ခက္ခဲလာမႈမ်ားရွိသည္။

• တခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေဒသတြင္း၌ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ေဒသတြင္းရွိလမ္းမ်ား
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေသာလမ္းမ်ား ရရွိလာျခင္းမ်ားရွိသည္။
အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးထရပ္ကားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖုန္ထူထပ္မႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္း
ကိစၥမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ားရွိသည္။

 � အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးမၾကာမီ တံတားပ်က္စီးမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုအေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသရပ္ရြာ လူထုသို႔ေပးေသာ 
ေသာက္ေရပိုက္မ်ား၏ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေရေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ကြဲျပား 
ေၾကာင္း ႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားမွ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ လမ္းတံတားမ်ားသည္ အရည္ 
အေသြး ညံ့ဖ်င္းၿပီး၊ တည္ေဆာက္ဆဲကာလအတြက္သာ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍ ေဒသခံလူထုကို ေရရွည္ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳး မဟုတ္ျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရသည္။ တံတားတည္ေဆာက္ၿပီး မၾကာမီ တံတားက်ိဳးက်ျခင္းကိစၥ၊ ရပ္ရြာလူထု 
ေသာက္သံုးေရရရွိရန္ သြယ္တန္းထားၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ပိုက္သံေခ်းတက္မႈကိစၥႏွင့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း၊ အလုပ္သမား 
မ်ားအတြက္ သြယ္တန္းထားေသာ ေရပိုက္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ကြာဟမႈ စသည္တို႔ကိုေတြ႕ရသည္။

• တခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ တံတားသစ္မ်ားနွင့္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ 
ထားေသာ တံတားႏွင့္လမ္းမ်ားသည္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္ေသာေဒသခံမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ ရပါသည္။

 � ေက်းရြာလူထုအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးမွာ အဓိကေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းေရးကို ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေသေသခ်ာခ်ာေပးေဝႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ 
ကိစၥရပ္တစ္ခုတြင္ ကတိေပးထားသည့္ေက်းရြာမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ရရွိေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္မွႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုသို႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အျခားကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ အစိုးရမွ မီးစက္မ်ားတပ္ဆင္ေပးရန္ ကတိရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း 
တပ္ဆင္ေပးျခင္းမရွိသည္တိုကို ေတြ႕ရသည္။

• ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းအနီးအနားရွိ ေဒသခံလူထုအနည္းစုသည္ လွ်ပ္စစ္မီးပိုမိုရရွိျခင္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
မ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ရြာအခ်ိဳ႕ကိုေရြးခ်ယ္၍ ေနစြမ္းအင္ျဖင့္
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ဆိုလာျပား (Solar) မ်ားကို ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည့္အျပင္ 
အျခားကုမၸဏီတစ္ခုကလည္း ေဒသခံလူထုအတြက္ မီးစက္မ်ားတပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသခံလူထုသည္ 
မီးစက္တြင္ထည့္ရန္ ဒီဇယ္ဆီဝယ္ယူကာ သံုးစြဲရန္လိုသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 � ကိစၥရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လမ္းေဖာက္ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးျမႇင့္ရရွိေရး 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ား မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းကိစၥမ်ား 
ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုသည္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ စိတ္ပ်က္လွ်က္ရွိၿပီး ေဒသတြင္းစီးပြားေရးအက်ိဳးရွိရန္ ကတိျပဳမႈမ်ား 
အေပၚ၌လည္း ယံုၾကည္ခ်က္ကင္းမဲ့လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
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28 အပိုင္း - ၄.၂

 � ႁခြင္းခ်က္အနည္းငယ္မွအပ ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထု၏ လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
ရမည့့္ကိစၥမ်ားအတြက္ ေဒသခံလူထု၏ ဦးစားေပးရမည့္ကိစၥႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ 
သေဘာေပါက္ေစရန္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လုံေလာက္ေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား မျပဳခဲ့ပါ။ ေဒသခံတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ 
လည္း ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မစမီ ရပ္ရြာလူထု၏ လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း မရွိခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရ၏။ (စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ျခင္း၊ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ 
အတြက္ မူၾကမ္းကိုၾကည့္ပါ။)

ရပ္႐ြာလူထု က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- ကိုယ္ကာယႏွင့္ စိတၱက်န္းမာေရးအေျခအေန အျမင့္ဆံုး ရရွိခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီအနည္းအက်ဥ္းမွ်ကသာ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕ကို 
ေရြးခ်ယ္ၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးဗဟုသုတရရွိရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ကို စီစဥ္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ (၂၄) နာရီ သူနာျပဳယာဥ္အဆင္သင့္ထားျခင္း၊ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ကုသ 
ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

 � ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ က်န္းမာေရးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ထိုစိုးရိမ္မႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာ 
ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ က်န္းမာေရးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားမေပးျခင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား၊ ထိခိုက္သည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ဆက္သြယ္ရန္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေနရာမ်ားမရွိျခင္းတို႔လည္း 
ပါဝင္သည္။ ထိုစိုးရိမ္ပူပန္မႈသည္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေသခ်ာစြာေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါလွ်င္  ထိုပူပန္မႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ် 
ႏိုင္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။ ၎ေျဖရွင္းမႈမ်ားအား စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခ်ိန္တြင္ေပးေကာင္းေပးခဲ့မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ 
ေပးခဲ့လွ်င္ပင္ တိက်ရွင္းလင္းေသာေျဖရွင္းမႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပံုမွန္ေပးေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 � ေဒသခံအမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားမွ 
ကာကြယ္ရန္ ျပည့္စုံေသာ အေရးေပၚစီမံခ်က္မ်ား (Comprehensive Emergency Plan) ရွိပံုမေပၚေၾကာင္းႏွင့္ ရွိခဲ့လွ်င္ 
လည္း အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့လွ်င္ မည္ကဲ့သုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို အမ်ားသိရွိရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 � ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္အတြက္ စနစ္၊ ပံုစံမရွိျခင္းေၾကာင့္ SWIA 
သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးေသာရပ္ရြာလူထုအတြင္း က်န္းမာ 
ေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပညာေပးသင္တန္း အနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

 � ပိုက္လိုင္းျဖတ္ရာေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထုအား က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အျမင္ဖြင့္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ 
စိတ္ကူးလ်ာထားမႈရွိေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ စိတ္ကူးအဆင့္သာရွိၿပီး လုပ္ငန္းစတင္္လည္ပတ္ၿပီး အေတာ္အတန္ အဆင့္ 
ေရာက္မွသာ ထိုအျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 � ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ ယင္းမွာေရနံမ်ား  ယို
စိမ့္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာကိစၥမ်ား၌ ေရနံထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ တာဝန္ေလာ၊ ေဒသခံ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
တာဝန္ေလာဆိုသည္မွာ အေျဖရရန္ ဒြိဟျဖစ္ေနပါသည္။
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ပညာေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- လူတိုင္းပညာသင္ၾကားခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ အၿမဲတမ္းလိုလို ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ ေဒသ 
တြင္း၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ တစ္စိတ္္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

 � တခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ အေရအတြက္ လံုေလာက္ 
ေအာင္ ခ်ထားေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ မူလတန္း ဆရာ/ဆရာမဦးေရ မလံုေလာက္မႈႏွင့္ 
ရွားပါးသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ေဝးလံေခါင္ပါးေသာအရပ္ေဒသမ်ား၌ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား ထိန္းထားႏိုင္ျခင္း အားနည္း 
သည္ကို  ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤအက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ား ရွိေသာ္လည္း ထိုအေဆာက္အဦ 
မ်ားကို အသံုးမျပဳျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔တြင္ အျပည့္အဝ အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းမ်ားမရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 � ႁခြင္းခ်က္တစ္ခုမွအပ ေဒသခံျပည္သူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း မေဆာင္ 
ရြက္ေပးႏိုင္ပါ။

 � ကုမၸဏီအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမ်ားတြင္ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားရွိသလို လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈ 
ဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - လူတိုင္းမိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈဘဝပံုစံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ 
ႏုိင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသမ်ားအေပၚ၌ သက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္မွ်ေလာက္သာ ရွိသည္ကိုေတြ႕ 
ရသည္။

 � MOGE အရာရွိမွ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းအနီးရွိ သခၤ်ဳိင္းကုိေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ထိုကိစၥအား ေဒသခံ 
မ်ားက ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ထက္တိုင္ ထိုသခၤ်ဳိင္းကို မေျပာင္းေရႊ႕ဘဲထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 � ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္ႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ားစခန္းခ်ရာအနီးရွိ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေရကန္ငယ္သည္ သမိုင္း 
ဝင္ အထိမ္းအမွတ္ေနရာျဖစ္ၿပီး ေရနံပိုက္လိုင္းခ်ရန္ တူးေဖာ္သည့္ ေျမစာမ်ားျဖင့္ ေရကန္ အဖို႔ခံလိုက္ရသည္။ 

 � ႏိုင္ငံေတာ္က ေရနံတြင္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္အျဖစ္ သိမ္းပိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေရွး႐ိုးစဥ္ဆက္မျပတ္ရွိခဲ့ေသာ တြင္း႐ိုး၊ 
တြင္းစားမ်ား၏ အခန္းက႑သည္လည္း ျပည္သူပိုင္ သိမ္းပိုက္မႈႏွင့္ႏြယ္လ်က္ က်ဆံုးေမွးမွိန္သြားခဲ့ရသည္။ (တြင္းရိုး၊ 
တြင္းစားမ်ားသည္ လက္ယက္တြင္း ပိုင္ရွင္၊  ႐ိုးရာလက္မႈ ေရနံအလုပ္သမားမ်ား) ယင္းတြင္း႐ိုး၊ တြင္းစားမ်ားသည္ 
ေရွးယခင္ရာစုႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ျမန္မာဘုရင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိခဲ့၏။ ေရနံေခ်ာင္းတြင္ တြင္း႐ိုး၊ 
တြင္းစားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားျဖစ္ခဲ့သလို ယင္းတို႔၏ ဥစၥာဓနၾကြယ္ဝမႈမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခမ္းအနား
မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သူမ်ားဟု သိသိသာသာ၊ ထင္ထင္ရွားရွားရွိခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။
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လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳႏွံမႈမ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - လူတိုင္း မိမိယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္တင္ျပခြင့္၊ မိမိၾကမၼာအား 
ကုိယ္တိုင္ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � SWIA သုေတသီမ်ားမွ ေဒသရပ္ရြာအား ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလွ်င္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား 
အား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလိုပါသနည္းဟုေမးျမန္းရာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအား အမ်ားဆံုးမွတ္သားရပါသည္။ 
• အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ေပးေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးတို႔ကို 

ေတာင္းဆိုေလ့ရွိသည္။
• စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသြားေသာအခါ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ပ်က္စီးသြားမႈမ်ား

အား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးေရးႏွင့္ ထိုနယ္ေျမမ်ားကို မူလအေျခအေနအတိုင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရန္။
• စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ ဗဟုသုတႏွင့္သင္တန္းမ်ားေပးရန္။
• ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္။
• အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ 

ေပးရန္။
• အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူငယ္အုပ္စုမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ၊ ပိုမို ေရ႐ွည္ျဖစ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ 

အလမ္းမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္။
 � လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ - ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ႏွင့္ ရပ္ရြာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေရွးဦးစြာ ေဒသရပ္ရြာလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ရပ္ရြာ၏ 
အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေမးျမန္းျခင္းမျပဳဘဲ တစ္ဖက္သတ္ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားမွာ 
ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး တိုင္ 
ပင္ျခင္း၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ (ရပ္ရြာလူထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈအႏွစ္ခ်ဳပ္ 
ကို ၾကည့္ပါ)။

 � ခ်ိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ရပ္ရြာအာဏာပုိင္မ်ားမွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုရွိေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ သံုးစြဲစရိတ္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုတိုးျမင့္ေစလိုေၾကာင္း တင္ျပေျပာဆိုခဲ့ 
ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ဥပမာ
 � ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ေျပာၾကားတင္ျပခ်က္အရ ၎ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

တို႔ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိၿပီး ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ ရပ္ရြာေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား မွ်ေဝအသိေပးခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ လုပ္ငန္းမ်ား မထပ္ရန္ႏွင့္ 
ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ားအား အျမင့္ဆုံးရရွိရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုမွလည္း ရပ္ရြာအတြက္    
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဦးစားေပးအဆင့္မ်ားသတ္မွတ္၍ ရပ္ရြာမွဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္
မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ရပ္ရြာေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ျမန္မာပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုမွလည္း ၎တို႔၏ ရပ္ရြာေဒသ 
တြင္း လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (social investment) အား ေထာက္ပံ့ကူညီမႈလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီ 
အစဥ္ရွိၿပီး ၎လုပ္ငန္းအား ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရပ္ရြာ၏ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံစံျပဳႏိုင္ 
မည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္ (community baseline assessment) အား ေကာက္ခံရန္စီစဥ္လွ်က္ ရွိသည္။
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ေျမယာ

ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား -

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန 
(ခ) ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန

 ေျမယာသည္ ေက်းလက္ေဒသေနမိသားစုအမ်ားစု၏ အဓိကက်ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္ပါသည္။ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾက 
ပါသည္။ လယ္သမားအေျမာက္အမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထိုင္တည္ရွိရာ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ေအာက္၌ ေျမယာအသံုးခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ 
ေျမယာသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ ကာလၾကာျမင့္စြာပင္ က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကပါသည္။ ကြင္းဆင္း 
သုေတသနျပဳလုပ္ရာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဆင့္ခံရရွိေသာ (secondary research) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ ထင္ရွား 
သည့္အခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳေပးသည္။ ယင္းမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ေျမယာအေပၚ အမွီျပဳေနၾကေသာ ျမန္မာ 
လူဦးေရအမ်ားစုအတြက္ ေျမယာ အသိမ္းဆည္းခံရသည့္အခါ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိလွ်င္ပင္ သင့္ေတာ္သည့္ လူေနမႈ 
အဆင့္အတန္းအေပၚ ႀကီးမားသည့္သက္ေရာက္္မႈရွိႏိုင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေပးေလ်ာ္ေသာ 
ေငြေၾကးပမာဏသည္ လ်င္ျမန္စြာျမင့္တက္လာေသာ ေျမယာေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမရွိပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ေျပာင္း 
ေ႐ႊ႕ေပးရမည့္ လယ္သမားမ်ားသည္ အနီးအနားရွိ ေျမေနရာအသစ္ကို ျပန္လည္ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ မတတ္ႏိုင္ၾကပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာမဲ့မ်ား

 ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကိုဆက္လက္ ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎အႏၲရာယ္ 
သည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ရွိေနခဲ့ၿပီး လူထုအတြင္းတြင္ ေျမယာမဲ့ဦးေရ မ်ားျပားလာေစခဲ့ပါသည္။ ခန္႔မွန္းအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လယ္သမားမ်ားအား လယ္ယာမဲ့လယ္လုပ္သားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး အထူးသျဖင့္ 
အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားလာခ်ိန္တြင္ ၎တို႔အား စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈမရွိေသာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစပါသည္။ 
အစိုးရကိုယ္တိုင္ ၎၏စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ (FESR) တြင္ ေျမယာမဲ့ျပႆနာသည္ အဓိက 
ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားၿပီး ၂ဝဝ၅-ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လယ္ယာမဲ့ျဖစ္ေနေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ "ဆန္အိုးႀကီးမ်ား" ဟု အမည္သတ္မွတ္ထားေသာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၎ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
ပိုမိုျမင့္မားေနၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး 
တြင္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ရွိ သိန္းဂဏန္းပမာဏရွိေသာ လူနည္းစုလူမ်ိဳးစုႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေစခဲ့ပါသည္။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူထုအခ်င္းခ်င္းအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစတင္ကာ 
လူေပါင္း ၁၄၃,ဝဝဝ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္ရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ 
မ်ားစြာတည္းက ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားလာေနထိုင္ေနၾကရ၍ ၎တို႔၏ မူလေျမေနရာပိုင္ဆိုင္မႈပင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ မရွိေတာ့ေပ။ ၎တို႔ 
မူလပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားမွ အသံုးျပဳေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနႏိုင္ 
ပါသည္။
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ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Land Regime)

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ျပည့္စံုမႈမရွိေသးဘဲ ေျမယာအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာမူဝါဒအား ျပည့္စုံစြာေရးဆြဲထားရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ ေျမယာခြဲေဝအသံုးခ်မႈ စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီ (the Land Allotment and Utilisation Committee) သည္ အစိုးရဝန္ႀကီးအဆင့္ေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ၂ဝ၁၂-
ခုႏွစ္မွ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေျမယာအသုံးခ်ေရးမူဝါဒ၊ ေျမယာအသံုးခ်မႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး၊ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို ျမင့္မားေစမည့္ ေျမယာအသံုးခ်မႈအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ 
ပိုမိုမွ်တေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေျမယာခြဲေဝေပးေရးတို႔ကို ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီတစ္ခုတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ၿပီး လက္ရွိတြင္ 
ေျမယာမူဝါဒအၾကမ္းကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး အၿပီးသတ္ကိုမူ ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္၊ သို႔မဟုတ္ ၂ဝ၁၆-ခုႏွစ္ အထိ လႊတ္ေတာ္သို႔ေရာက္ရွိရန္ 
မေမွ်ာ္မွန္းထားပါ။ မူဝါဒအတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆-ခုႏွစ္တြင္ အဓိကက်ေသာ ေျမယာဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ဥပေဒအေဟာင္းမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထပ္ေနျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ေနျခင္း၊ 
႐ႈပ္ေထြးျခင္းမ်ားျဖစ္ေနသည့္ အပိုင္းမ်ားလည္းရွိေနသည္။ ခိုင္ၿမဲမႈမရွိေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကလည္း အဓိကျပႆနာတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္တြင္လည္း ျပည့္စံုမႈမရွိျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ႈပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ ေျမယာ 
မွတ္ပံုတင္ရျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမရိွျခင္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ကုလသမဂၢျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ (UN 
HABITAT)မွ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈအသစ္အား မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ေျမပံုေရးဆြဲမွတ္တမ္းျပဳျခင္း (Cadastral) စနစ္သည္ 
အားနည္းေနေသးသည့္အတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားျခင္းျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ေျမယာအမ်ဳိးအစားခြဲျခားမႈမ်ားႏွင့္ ေျမပံုဆြဲျခင္း မွတ္တမ္းျပဳျခင္းကိစၥမ်ားသည္ တစ္ခုခုႏွင့္တစ္ခုထပ္ေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အမွန္ 
တကယ္ ေျမယာအသံုးခ်မႈႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမပံုတစ္ခုတြင္ ေျမေနရာတစ္ကြက္အား 
သစ္ေတာေျမအျဖစ္ အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားေျမပံုတစ္ခု၌ ၎အကြက္အား လယ္ယာေျမအျဖစ္ 
အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ထားႏိုင္ပါသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ေျမယာအသံုးခ်ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ႐ႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေစ 
ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ ေျမေနရာ ဟုတ္/မဟုတ္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ ေျမယာအသံုးျပဳေသာသူ 
အားလံုးအတြက္ ခ်ိန္မွ်ေပးေစမည့္ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ေျမယာအသံုးခ်ေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲႏိုင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။
 စီးပြားေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔(OECD) မွ ၎၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ 
မူဝါဒသံုးသပ္ခ်က္တြင္ "အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လယ္သမားငယ္မ်ားအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ မရွိေသးပါ။    
(၁) ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အခ်ိန္ရွည္ၾကာသည့္အတြက္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္မႈနည္းပါးျခင္း၊ (၂) 
သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမယာအမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မရွိဘဲ အမွန္တကယ္ရွိေနေသာ ေျမယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ (၃) ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္း၊ (၄) မွတ္ပံုတင္ထားေသာ 
ေျမယာအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ (၅) ျဖစ္ေျမာက္မႈမရွိေသာ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ 
(၆) လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအမံမ်ားမပါရွိဘဲ အႀကီးစားေျမေနရာ ခြဲေဝျခင္းမ်ားအား ေထာက္ကူ 
အားေပးျခင္း" ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (OECD) မွ အႀကံျပဳထားသည္မွာ 
ေျမယာဝယ္ယူမႈအားလံုးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီမႈ (Free, Prior and In-
formed Consent – FPIC)  ကို အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္သည္။

ေျမယာအျငင္းပြားမႈ

 မၾကာမီကစတင္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား 
ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကသည့္အေၾကာင္း   အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သတင္းစာမ်ားတြင္ အၿမဲမျပတ္ေဖာ္ျပမႈမ်ား
ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အႀကီးစား ေျမယာခြဲေဝေရးကိစၥရပ္မ်ားလည္း ျမင့္တက္ 
လာခဲ့ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွာ အသစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာ အမႈကိစၥမ်ားမွာ ယခင္အစိုးရ 
လက္ထက္မွ ျမစ္ဖ်ားခံလာသည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ 
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၎လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ယခုအခါ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွ စိန္ေခၚလာသည့္ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္လာသည္။ အတိတ္ကာလက 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းမ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျပာင္းေ႐ြ႕လာသည့္ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ေက်း႐ြာမ်ားအား အလိုဆႏၵမပါဘဲ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္ခ်ိန္မွစ၍ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခ်ဳိ႕ေသာေျမယာမ်ားကုိ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ 
လတြင္ ယခင္ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေသာ အေလ့အထမ်ားကို ရပ္တန္႔သြားမည္ဟု 
ကတိျပဳပါေၾကာင္း စစ္တပ္မွတင္ျပခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာေျမယာမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ေသာင္းဂဏန္းမွ်ေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ေျမယာမ်ား ဆက္လက္ဆံုး႐ံႈးလ်က္ရွိပါသည္။

 ေျမယာအျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ေျမယာျပႆနာအလိုက္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔ 
ႏွစ္ဖြဲ႔ကို အစိုးရမွဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ (အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ) ေျမယာ ခြဲေဝအသံုးခ်မႈ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ 
လယ္ယာေျမစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ (ျပည္သူလူထုမွ တိုင္ၾကားမႈမ်ားလက္ခံရန္) တို႔ကို ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ဖြဲ႔စည္း 
ခ့ဲပါသည္။ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္မွ အစိုးရအား လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္ 
ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအား သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္ျဖစ္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ မတ္လ-
၂ဝ၁၃ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဆိုးရြားေနေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈအေျခအေနမ်ားကို ထိေရာက္စြာတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
မရွိေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာျပႆနာကိစၥရပ္မ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ သမၼတမွ ၂ဝ၁၁-
ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (the Myanmar National Hu-
man Right Commission) မွလည္း ၎တို႔လက္ခံရရွိေသာ တိုင္ၾကားစာအမ်ားစုမွာ ေျမယာသိမ္းယူမႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးေရးကြန္ရက္ (Myanmar Legal Aid Network - MLAW) 
အဖြဲ႔သည္လက္ရွိတြင္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳေသာ ေျမယာဆုိင္ရာတရားေရးကူညီမႈ (Land Legal Aid-LLA) နည္းစနစ္ႏွစ္ခု
အားကြပ္ကဲလ်က္ရွိၿပီး ကိစၥအခ်ိဳ႕အားတရား႐ုံးသို႔႔ပင္ ေရာက္ရွိသည့္အဆင့္သို႔ ကူညီႏိုင္ခဲ့သည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 
အတိုင္းပင္၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) ၏ အဓမၼအလုပ္ 
ေစခိုင္းမႈယႏၲရားအေပၚ အစီရင္ခံစာ၌ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ဆက္စပ္၍ အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းမႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈမ်ား အေရ 
အတြက္ ျမင့္မားလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (အလုပ္သမား က႑အေၾကာင္း အခန္း-၄.၄ တြင္ ၾကည့္ပါ)။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းခံျပည္သူမ်ား အတြက္ျပန္လည္ေနရာခ်
ထားေရးလမ္းစဥ္အေပၚ စိုးမိုးသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာ ၁၉၈၄-ခုႏွစ္ ေျမယာ သိမ္းဆည္းေရးအက္ဥပေဒတြင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအရ အစိုးရမွသိမ္းယူခဲ့ေသာ 
ေျမယာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအမံမ်ားနည္းပါးၿပီး ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မပါရွိပါ။

 မၾကာေသးမီက ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုမွာ ပို၍ႀကီးမားေသာ ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား မရွိသည့္အျပင္ အစိုးရ၌လည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေတြ႔အႀကံဳအနည္းငယ္သာရွိသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔၏ (JICA) ေထာက္ခံမႈျဖင့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္ဘက္တြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းပထမအဆင့္အျဖစ္ အိမ္ေထာင္စုေျခာက္ဆယ့္ရွစ္ခုအား ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခံရသည့္ လယ္လုပ္သူမ်ားသည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိေသးဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ေနရာအသစ္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ပင္ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားခံရသူမ်ား၏ ကုိယ္စားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔သို႔ တိုက္႐ိုက္တင္ျပတိုင္ၾကားရန္၊ JICA ၏ ကိုယ္ပိုင္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ က်င့္သုံးရန္ႏွင့္ တြန္းအားေပးရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။
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ေျမယာရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမယာအငွားခ်ျခင္းအတြက္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္

ျမန္မာအစိုးရမွ/ႏွင့္အတူ ေျမယာရယူျခင္း
 ၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာအားလုံး၏အဆုံးစြန္ေသာပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ္
လည္း ပုဂၢလိကေျမယာပိုင္ဆိုင္င္ခြင့္ႏွင့္ ကာကြယ္ခြင့္ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားသကဲ့သို႔ 
အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအရ မျဖစ္မေန ေျမယာသိမ္းယူျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 
ပုဂၢလိကက႑မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ အစိုးရထံမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိကေျမယာသံုးစြဲခြင့္ရွိသူထံမွ ေသာ္လည္း 
ေကာင္း ေျမယာရယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေျမယာသံုးစြဲခြင့္ရယူျခင္းတို႔ကို လက္ခံရယူႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအေနႏွင့္  
ေျမယာ ငွားရမ္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 အျခားေသာ တိတိက်က်သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ ေျမယာဥပေဒမ်ား ("ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား" သို႔မဟုတ္ 
"လယ္ယာေျမ" - ေအာက္တြင္ဆက္လက္ ၾကည့္႐ႈပါ။)ႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ေသာေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူရာ၌ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္
လက္က်န္ျဖစ္ေသာ အႏွစ္ ၁၂ဝ ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ဥပေဒျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ၁၉၈၄-ခုႏွစ္ ေျမယာသိမ္းဆည္းေရး 
အက္ဥပေဒတြင္ အစိုးရအေနႏွင့္ "ျပည္သူ႔အတြက္ အက်ဳိးျပဳေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ဖြယ္ရွိပါက" ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေျမယာ 
သိမ္းယူႏိုင္ေၾကာင္း (အပိုဒ္ ၄ဝ-၁ (ခ)တြင္) ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစိိုုးရအေနႏွင့္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ၎အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြေပးအပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း ေပးအပ္မည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား ေျမယာရယူသံုးစြဲမည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ  
ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအျဖစ္ ေငြေၾကးအစား ေျမယာျပန္လည္ပံ့ပိုးျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေျမယာသိမ္းယူမႈ 
အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေျခခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပဌာန္းထားၿပီး ေျမယာအား ကနဦးစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ 
႐ြက္ျခင္း၊ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေျမယာအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပုဂၢလိကျငင္းဆိုျခင္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္ (အပိုဒ္-၅(က))။ ကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ျပန္တမ္း (ႏိုင္ငံ့သတင္းစာ) ၌ ေဖာ္ထုတ္ေၾကညာၿပီး ျပည္သူလူထုအား အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္ (အပိုဒ္-၄၂)။ 
သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအား မည္သို႔မည္ပံု အသိေပးရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမႈမရွိဘဲ ေျမေနရာပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအား တိုက္႐ိုက္အသိေပးရန္ လိုအပ္္ေၾကာင္း မပါရွိေပ။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ေဒသခံ ေျမယာ 
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ၎ေျမယာေပၚတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမည္ကို 
သတိမျပဳမိဘဲ ရွိေနတတ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပန္တမ္း(သတင္းစာ)တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ သတိေပးခ်က္သည္ လံု 
ေလာက္မႈမရွိဘဲ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္အရ ျငင္းဆိုမႈျပဳႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ တိုေတာင္းၿပီး ျငင္းဆိုမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ျပန္တမ္း(သတင္းစာ)တြင္ မွန္ကန္စြာ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပၿပီး အသိေပးမႈျပဳသူမ်ားအတြက္ 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား ဥပေဒ

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)သည္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားရရွိႏိုင္ေရး ေျမယာကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳရန္အတြက္ အစိုးရ၏ ေျမယာမူဝါဒ 
မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္တစ္ခုအျဖစ္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ စိတ္ခ်ရသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ 
ဆိုသည္ကို ကန္႔သတ္ထားရွိၿပီး အစိုုးရမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆမည္ဆိုပါက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္/အသံုးျပဳခြင့္ 
လြဲေျပာင္းေပးရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အစိုးရမွ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားဟု အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႔တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားေပၚ၌ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အထ 
မ်ားျဖင့္ လူအမ်ားသံုးစဲြေနပါသည္ဟု အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လယ္သမားအဖြဲ႔မ်ားမွ ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိး 
ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္မ်ားေအာက္ရွိ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာ လယ္ယာေျမမွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ လယ္သမားငယ္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ လယ္ေျမမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ေရး ပိုမို ႐ုန္းကန္ရႏိုင္ေျခရွိ 
ၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းေသာ အျခားသူမ်ားမွ ရယူမွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေခ်ရွိေနပါသည္။ကာလ႐ွည္ၾကာစြာ 
အသံုးျပဳခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားအျဖစ္ စာရင္းဝင္လာၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ 
အလားအလာရွိသူမ်ားမွ လယ္ယာေျမမ်ားအား ၎တို႔၏ အမည္ေပါက္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒ 



၄
၄.၃

အပိုင္း - ၄.၃ 37

ေၾကာင္း အရမဟုတ္ေသာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္း၊ လက္ေတြ႔ႀကံဳေတြ႔ရေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွ 
မဟုတ္ဘဲ အမည္ခံေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္းမ်ားျဖင့္ ဥပေဒအသစ္မ်ားသည္ လက္ရွိရွိေနသည့္ မညီမွ်မႈ 
မ်ားအား ပိုမိုဆိုးရြားေစျခင္းႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္ တရားမွ်တမႈမရွိသည့္ အေျခအေနအသစ္မ်ား၊ တင္းမာမႈ/ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ရာ၊ 
သို႔မဟုတ္ ပိုမိုးဆိုးရြားဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား (VFV) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ 
(VFV) ေျမယာအခြင့္အေရး ရရွိရန္အတြက္ အစိုးရထံမွ ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမ႐ိုင္းမ်ားဥပေဒ အပိုဒ္ခြဲ-၅ (က)၊ (ဃ) ႏွင့္ (င) အရ အစိုးရႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ျဖစ္ေစ အက်ဳိးတူလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မည့္ 
(Joint Ventures) ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွလည္းေကာင္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား၌ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ရန္၊ အသံုးျပဳရန္ VFV 
စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ MIC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ 
ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ထား၍ မရႏိုင္ပါ။ ဤ VFV အသံုးျပဳခြင့္မွာ ယာယီသာျဖစ္ၿပီး လြဲေျပာင္း၍လည္းမရပါ။

 ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ VFV ဥပေဒ အပိုဒ္-၅၅ အရ VFV ေျမမ်ားေပၚ၌ "ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အထူးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္"ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါက 
အျခားသူအား ေပးအပ္ထားေသာ VFV ေျမယာမ်ားအား VFV စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ ျပန္လည္ရယူရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး 
ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမွာ ကာလတန္ဖိုးအေပၚတြင္ အေျချပဳရန္ျဖစ္သည္ (အပိုဒ္-၅၆)။၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ VFV ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
တြင္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းအေပၚ၊ သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးအေပၚ ကန္႔ကြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မပါရွိ 
သည့္အျပင္ တရားေရးရာအရ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈျပဳႏိုင္မည့္ လုပ္ထံုးလပ္နည္းမ်ား မပါသည့္အတြက္ မ်ားစြာေဝဖန္ခံခဲ့ရပါသည္။
ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ VFV ေျမမ်ားအတြင္း“က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း”၊ VFV ေျမမ်ားေပၚရွိ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
“ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားျခင္း”၊ VFV ေျမမ်ားေပၚရွိ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား၏ “အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား” 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သူမ်ားအား အဟန္႔အတားျပဳႏိုင္ရန္၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ VFV ဥပေဒအတြင္း 
အထူး ၾကပ္မတ္ထားပါသည္။ VFV ေျမယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ကုစားေရး ဆိုင္ရာ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ 
ဤရာဇဝတ္ေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။

လယ္ယာေျမ

 လယ္ယာေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ အပိုဒ္ခြဲ-၆(က-၄)ႏွင့္ အပိုဒ္ခြဲ-၇(က-၄)တို႔တြင္ တစ္ဦးခ်င္း 
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ရမည္ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရဌာန၊ 
သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ "အဖြဲ႔အစည္းမ်ား" ကိုလည္း 
ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္ (အပိုဒ္ - ၆-ခ၊ ၇-ခ)။ ဤေဖာ္ျပခ်က္အရ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားရာ၌ 
လယ္ယာေျမအသံုးျပဳခြင့္ ေပးအပ္မည့္ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာကုမၸဏီျဖစ္ရမည္ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ဆိုခ်က္အတြင္း ထည့္သြင္း 
မထားသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားပါ အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ 
လယ္ယာေျမအသံုးျပဳခြင့္အား လြတ္လပ္စြာလႊဲေျပာင္းႏိုင္ပါသည္ (ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို လႊဲေျပာင္းျခင္းအား ကန္႔သတ္ 
ျခင္းကဲ့သို႔ အခ်က္မ်ားမွအပ)။ ဤအခ်က္သည္ပင္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဆင္းရဲသည့္လယ္သမားမ်ား 
အေနႏွင့္ ယာယီအားျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိႏိုင္သည့္ ၎တို႔၏ လယ္လုပ္ခြင့္ကိုေရာင္းခ်ေစရန္ အားေပးေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၿပီး 
ေျမမဲ့၊ ယာမဲ့ဘဝျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမရွိေသာ ဘဝမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစႏုိင္၍ ျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမ 
အသံုးျပဳခြင့္ရွိသူအေနႏွင့္ ၎ပိုင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္းကို အလိုရွိသည့္အခ်ိန္၌ ေငြသားတန္ဖိုးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္အတြက္ 
လယ္ယာေျမအသံုးျပဳခြင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းအား ပုဂၢလိကညႇိႏိႈင္းမႈႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ 
မဟုတ္ပါ။ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်အထိ အကာအကြယ္ေပးမည္ဆိုသည္ပင္ျဖစ္သည္ (မွ်တမႈမရွိေသာ ေဖာ္ျပ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးသားခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ သေဘာတူညီမႈျပဳေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဖိအားေပး၍ သေဘာတူေစ 
ျခင္း၊ အမွားအယြင္းမ်ားျဖင့္၊ သို႔မဟုတ္ လြဲမွားစြာ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူေစျခင္းအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈျပဳေစျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္  
ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၌ အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္)။၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ 
ဥပေဒ၌ "ႏိုင္ငံေတာ္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္" လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္"ကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး 
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"သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ အာမခံခ်က္ေပးရန္၊ လယ္ယာေျမအသုံးျပဳခြင့္ရွိသူအား "ဆံုး႐ံႈးမႈတစ္စံုတစ္ရာ" မရွိေစဘဲ 
ေပးေလ်ာ္မႈျပဳရန္" ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္ (အပိုဒ္-၂၆)။ VFV ဥပေဒႏွင့္အတူ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္လည္း 
ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းမ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တရား 
ေရးရာ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏုိင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မပါရွိပါ။

ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ား၏ ေျမအသံုးခ်ျခင္း

 ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၈၇-ခုႏွစ္ မေ႐ႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ 
ကန္႔သတ္မႈဥပေဒ (the Restriction on the Transfer of the Immoveable Property Law - 1987) အရ ေျမယာဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ 
တစ္ႏွစ္ထက္ပိုေသာ ေျမယာငွားရမ္းျခင္းမျပဳရန္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား 
အေနႏွင့္ ယခုအခါ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းမွ သာမာန္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ေျမယာရယူသံုးစြဲႏိုင္ၿပီး ေအာက္ပါ ဥပေဒေရးရာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ ေျမယာကို ႏိုင္ငံျခားသားထံသို႔ ပုဂၢလိကေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈအရ 
ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္မူ ဤကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ 
ေပးႏိုင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၃၉/၂ဝ၁၁) အရ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအား ေျမယာအငွားခ်ႏိုင္မည့္ 
အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ 
VFV ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ လယ္ယာေျမအသံုးျပဳခြင့္မ်ားကို ပုဂၢလိကေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈအရ ရယူခြင့္မရွိပါ (VFV ဥပေဒ 
အပိုဒ္-၁၆-ဂ) (လယ္ယာေျမဥပေဒ အပိုဒ္-၁၄)။ အသစ္ျဖစ္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ပိုမိုရွည္လ်ားေသာ အခ်ိန္ကာလအထိ (အႏွစ္-၅ဝ) ေျမယာငွားရမ္းသံုးစြဲခြင့္ျပဳႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား၊ 
လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏအလိုက္ ၁ဝ-ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ထပ္မံသက္တမ္းတိုးႏိုင္ပါသည္။ "ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏွင့္ 
လက္လွမ္းမမီသည့္ ေနရာေဒသမ်ား" တြင္မူ ေျမယာငွားရမ္းမႈသည္ ပိုမိုသက္တမ္း ရွည္ၾကာႏိုင္ပါသည္။

 ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၌ လြဲမွားစြာ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးထားေသာ္လည္း 
ထိုအကာအကြယ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ေျမယာ 
ငွားရမ္းမႈမ်ားသည္သာ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ ေျမယာငွားရမ္းမႈကိစၥမ်ားကို MIC သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ကတိ 
ျပဳထားသည့္ ငွားရမ္းခေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားရွိပါက ေျမယာ 
ငွားရမ္းေပးသူ (ေျမပိုင္ရွင္)မွ  MIC သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ MIC မွ ငွားရမ္းမႈကို ရပ္ဆိုင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
သူမွ ငွားရမ္းထားသည့္ ေျမယာေပၚ၌ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု MIC မွ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါကလည္း ေျမယာ 
ငွားရမ္းမႈကို ရပ္ဆိုင္းခြင့္ရွိပါသည္။ ပို၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ “ျပည္သူလူထုမွ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ဆႏၵမရွိေသာေနရာ 
ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ဆႏၵမရွိေသာေနရာ”ကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအား ငွားရမ္းခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ငွားရမ္းမည့္ 
ေျမေနရာ၌ လက္ရိွေနထိုင္သူရွိပါက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေျမပိုင္ရွင္၏ သေဘာတူညီမႈေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ျပန္လည္အေျခခ်ျခင္း၊ ကာလတန္ဖိုးအပါအဝင္ ေပးေခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပ်က္ဆီးနစ္နာမႈမ်ားအေပၚ ေက်နပ္မႈရွိ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို MIC သုိ႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ၎အခ်က္မ်ားအရ ေျမယာငွားရမ္းသံုးစြဲရာ၌ ပုဂၢလိကညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား 
ျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး သေဘာဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ား မရွိသင့္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပလ်က္ရွိပါသည္။ ဤသို႔ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိေနခ်ိန္ အစိုးရအေနႏွင့္ ၎ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ အခြင့္အာဏာမ်ား တည္ၿမဲအားေကာင္းေစေရး 
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္လား၊ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္႐ြက္လိမ့္မည္လားဟူသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္လာပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ားတည္ရွိရာ ေနရာမ်ားငွားရမ္းျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။

လက္ရွိဥပေဒေရးရာမူေဘာင္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

 လက္ရွိဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမယာပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ ရရွိသူမ်ား 
အေပၚ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားအေပၚ၌လည္းေကာင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ "ျပည္သူ႔ 
အက်ဳိးစီးပြားအတြက္"၊ သို႔မဟုတ္ "ျပည့္သူ႔အတြက္ အက်ဳိးရွိမည္ဟု သက္ေသျပႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္"ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ပင္ 
ေျမယာသိမ္းယူေရးအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ၁၉၈၄-ခုႏွစ္ ေျမယာသိမ္းယူမႈ အက္ဥပေဒအရ ေျမယာ 
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သိမ္းယူမႈကို ခြင့္ျပဳပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရသည္ အျခားျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ 
ရွိရန္မလိုဘဲ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုအရ ေျမယာေပးအပ္ရန္ "တာဝန္ရွိေနေသာေၾကာင့္" ျဖစ္သည္။ 
ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အေသးစိတ္ျပဌာန္းခ်က္ အနည္းငယ္သာ 
ပါရွိၿပီး ေျမယာသိမ္းယူျခင္းခံရမည့္သူအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အနည္းငယ္သာပါရွိေၾကာင္း သိရွိရပါ    
သည္။ ၁၉၈၄-ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒ၌သာ ျငင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားပါသည္။ VFV ေျမယာ 
ဥပေဒႏွင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈျပဳ 
လုပ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မပါဝင္ပါ။ ထိုဥပေဒမ်ားမွအပ အျခားေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားမရွိပါ။

(ခ) ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

ေျမယာရယူျခင္း / ေျမယာအသံုးခ်ျခင္းအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား

 � ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္မတိုင္မီ နည္းလမ္းမ်ား။  လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈရရွိေရးႏွင့္ ထုတ္ယူမႈေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
နယ္ေျမမ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစသည့္ ဇစ္ျမစ္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေနၿပီး တိုင္းရင္းသားေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းအျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ 
ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္ 
မတိုင္မီနည္းလမ္းမ်ား (လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား)၊ အထူးသျဖင့္အစိုးရ၊ သို႔မဟုတ္ စစ္ဘက္မွသိမ္းယူမႈမ်ိဳးသည္ လက္ေတြ႔တြင္ 
ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူမွ လက္မခံေတာ့ေပ။

 � ေျမယာ သိမ္းယူမႈအတြက္ ေရွးက်ေသာနည္းလမ္းမ်ား။   ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ 
က်သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မရွိေပ။ ေျမသိမ္းယူမႈႏွင့္ ေရနံလုပ္ကြက္နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္းကိစၥမ်ားအတြက္ (၁၉) ရာစုႏွင့္ 
(၂ဝ) ရာစုမ်ားမွဥပေဒမ်ားကို သုံးစြဲေနပုံရသည္။ ဤဥပေဒမ်ားသည္ အျခားေသာဘံုဥပေဒ အသံုးျပဳသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ သတ္ 
မွတ္ထားသည့္နည္းနာမ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ား၏ ပိုမိုေခတ္မီေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား 
အေပၚ ထင္ဟပ္မႈမရွိသည့္အျပင္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႔ (FAO) မွ ဦးေဆာင္၍ မၾကာေသးမီက 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေျမယာရယူျခင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပင္ အလွမ္း 
ေဝးေနပါေသးသည္။

 � ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္း။        ။ ေျမယာဥပေဒအသစ္သည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ 
ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရး၊ သို႔မဟုတ္ ေျမယာအတြင္းဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ သို႔မဟုတ္ ေျမယာသုံးစြဲခြင့္ 
တရားဝင္ အေထာက္အထားမရွိသည့္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္မျပဳေပ။ အစိုးရအေနႏွင့္ ေျမယာသံုးစြဲခြင့္ 
အေပၚ ထုံးတမ္းစဥ္လာဥပေဒမ်ားအား တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုအခြင့္အေရးမ်ားအား အကာ 
အကြယ္ေပးမႈမ်ားမွ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားပိုင္ (ရပ္႐ြာပိုင္) ေျမေနရာသတ္မွတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ားပံ့ပိုးေပးရန္ ကၽြမ္း 
က်င္ပညာရွင္မ်ားမွ အႀကံျပဳၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း အစိုးရအေနႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေျမလြတ္ 
မဟုတ္သည့္ ေျမယာအား ေျမလြတ္အျဖစ္ ေၾကညာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ရလဒ္အားျဖင့္ မည္သည့္အစိုးရမွတ္တမ္းတြင္မွ မပါ 
ရွိဘဲ ေျမယာမဲ့မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသည့္ စီးပြားေရးမ်ားအတြက္ 
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ၾကရၿပီး ထို႔အတြက္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆံုး႐ႈံးသြားသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ရရွိရန္ျဖစ္ၿပီး လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္လည္း ၎ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္း 
ႏိုင္ပါသည္။

 � ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား။   ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကာလအတြင္း ေဒသခံရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာအသိမ္းခံရၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး 
မရသည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္မႈမရွိေသာ "ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား" အား သတင္းစာမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဖာ္ျပလာၾကသည္။ ေျမယာအတြက္ ထိုက္သင့္သည့္  
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တန္ဖိုးေအာက္ေလ်ာ့ခ်၍ အေပးခံရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စစ္ဘက္၊ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက  ရြာသား 
မ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈကို အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းမ်ားလည္းရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ေျမယာကိစၥမ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေရွ႕ဆက္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ႏိုင္သည္ဟူေသာ လက္ေတြ႔က်သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ၎ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထု၏ အေျခအေနတင္းမာမႈ 
ကိုျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းခံျဖစ္ေစသည့္အျပင္ (ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ေစလိုေသာ) အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဦးတည္ေျပာဆိုမည့္ 
အေၾကာင္းအရာလည္းျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
အဖြဲ႔ (OECD) ၏ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ 
ေျမယာ ရယူသံုးစြဲရာ၌ လူနည္းစု လူမ်ဳိးစုမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္/အသံုးျပဳသည့္ ေျမယာမ်ားသာမက မည္သည့္ေျမယာအတြက္ 
မဆို လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီမႈ (Free, Prior and Informed Consent – FPIC) 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ ပိုမို ႏိႈးေဆာ္လာပါသည္။

 � ေစ်းကစားျခင္း ။   ။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေစ်းကစားမႈမ်ားကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ 
စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ယူဆရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေစ်းကစားသူမ်ားမွ ေျမယာရယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ေရာက္ႏွင့္ေနသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိမျပဳမိေသးေသာ မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ ေျမယာမ်ားကို 
အဖိုးႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ရယူထားၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြအက်ဳိးအျမတ္မ်ားရယူႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အမွန္ 
တကယ္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးအပ္သည့္အခါ၌ မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔အား လိမ္လည္၍ ေျမယာရယူ 
သည္ဟု ခံစားရႏိုင္ၿပီး အေျခအေနတင္းမာမႈမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

 � အေသးစိတ္က်သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား။      ။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာ နယ္ေျမ 
အတြင္း ေဒသခံရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေရရွည္တည္ၿမဲသည့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
ဤဆက္ဆံေရးမ်ားအား အစဦးပိုင္းကတည္းမွစတင္၍ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖင့္ ေျမယာရယူျခင္း၊ 
ေျမယာသုံးစြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေဒသမွမည္က့ဲသို႔တံု႔ျပန္မႈမည္ (အေကာင္း/အဆုိး) ဟူေသာ အခ်က္အေပၚ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ တူညီသည့္ပံုစံႏွင့္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ ထံုးတမ္း 
စဥ္လာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ အသိအမွတ္မျပဳျခင္း၊ သိသာထင္ရွားေသာ ေျမယာအေျချပဳ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 
မ်ားႏွင့္ ဘုိးဘြားပိုင္ေျမယာမ်ားေပၚ၌ အေျခခ်ေနႏိုင္မႈမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ေျမအသံုးခ်ေရးႏွင့္ ေျမယာ ရယူသိမ္းဆည္းျခင္း 
ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္နာရန္ လိုအပ္ၿပီး ၎ 
ေျမယာပိုင္ရွင္မ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ တူညီမွ်တစြာ ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ 
ထိုသိုျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႐ြာသူ/သားမ်ား၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးကာ အေသးစိတ္ 
က်ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားထားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို တင္ျပေျပာဆိုသည့္အခါ ႐ြာသူရြာသားမ်ား၏ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္ကို 
ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ ဖံုးကြယ္ေနၿပီး ေျပလည္မႈ မရရွိႏိုင္ဘဲ 
ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေနႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ 
ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရာ၌ အစိုးရဘက္မွ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လံုးဝ ညႇိႏိႈင္းမႈမရွိျခင္း၊ ထံုတမ္းစဥ္လာအရ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေျမယာသံုးစြဲေနသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတြင္းရွိဥပေဒႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံ-သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားအား ေလးစားလုိက္နာျခင္း ရွိ၊ မရွိ အပါအဝင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ပ်က္ 
ကြက္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အေလးထားသင့္ပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈ 
မ်ားသည္ အစိုးရမွျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဥပေဒႏွင့္အညီ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ၊ 
ရပ္႐ြာလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္သည္ဟုမယူဆသင့္ပါ။ SWIA အဖြဲ႔မွ သိရွိခဲ့ရသည္မွာ ေျမယာသိမ္းယူမႈ 
ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ပါက သိမ္းယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE) သည္ အဓိက တာဝန္ရွိသူ 
ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာနႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနမ်ားပါဝင္သည့္ ေျမယာရယူေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ 
ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ရယူသည့္ ေျမယာမွန္သမွ်အတြက္ MOGE မွ အမည္ခံပါသည္။ PSC အား လက္မွတ္ေရးထိုး 
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သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားလက္မွတ္မ်ားကို ေျမယာပိုင္ရွင္ 
မ်ားထံမွရယူၿပီး ပ်က္ဆီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ အပါအဝင္ ယာယီ/အၿမဲ ေျမယာရယူမႈအတြက္ အခေၾကးေငြေပးအပ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ရရွိထားေသာ ေျမယာ (Voluntary Land Acquisition) မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ 
MOGE ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
အခ်ဳိ႕ေသာ ေျမတိုင္းပံုစံမ်ားသည္ စာ႐ြက္ပံုစံအျဖစ္ အမ်ားအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ရွိေနၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မည္သူက  
အမည္ေပါက္ေျမပိုင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

 � ေျမယာအေမြကိစၥရပ္မ်ား။      ။ ဝင္ေရာက္လာမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာအရ တာဝန္မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း 
အစိုးရမွခြဲေဝေပးေသာ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသာထင္႐ွားသည့္ အေမြစားအေမြခံဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားရွိေနၿပီး လက္ေတြ႔ 
တြင္ ၎ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပါက တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈပ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ အေမြ 
ဆိုင္ ေျမယာေတာင္းခံမႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရာတြင္လစ္ဟာခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႔ရွိလာပါက ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
ေျမယာေကာ္မတီႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား အေပၚ၌သာ မွီခိုေနျခင္းထက္ (လိုအပ္ပါက ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းသင့္ပါေသာ္
လည္း) ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။

 � ေျမအသံုးခ်မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း။ ။ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ ေ႐ႊ႕ 
ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မ်ား မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ ေျမယာမဲ့ဦးေရ မ်ားျပားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လုုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ လူအမ်ားကို 
မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈမ်ဳိးမွ မလုပ္ဘဲ ရွိေနႏိုင္သည္မွာ ရွင္းလင္းပါသည္။ ထို႔သို႔ ေျမယာအေျချပဳ ေလ်ာ္ေၾကးေပး 
အပ္ျခင္းမ်ဳိးကို ေဆာင္႐ြက္ေလ့မရွိခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို အနည္းဆံုး ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြသင့္ပါသည္။ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမွ ပတ္ဝန္းက်င္အား အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆက္လက္သံုးစြဲရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ေျမယာျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူမႈ မဟုတ္ 
သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္း (ေျမယာကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳျခင္း - ထုိ႔အတြက္ ေျမပိုင္ရွင္အား ပံုမွန္ဝင္ေငြ ရရွိေစ 
ပါသည္) (လယ္ယာေျမႏွင့္ပတ္သက္၍မူ စိုက္ပ်ဳိးေရးမွအပ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲခြင့္မျပဳဘဲ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလြန္ 
႐ႈပ္ေထြးပါသည္)။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း

 � ဥပေဒေရးရာ လစ္ဟာမႈမ်ား။ ။ မၾကာေသးမီက လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ VFV ဥပေဒမ်ား အပါအဝင္ လက္ရွိဥပေဒ 
မူေဘာင္သည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ "ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္"ဟုသာ ေယဘုယ်ေဖာ္ျပထားၿပီး 
ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔က်သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မပါရွိသည့္အတြက္ လြဲမွားစြာ 
ျပဳမူေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ (လုပ္ငန္းစဥ္အရ အိမ္ေထာင္စုမ်ားေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ လိုအပ္လာခ်ိန္၊ 
သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈ မဟုတ္သည့္တိုင္ စီးပြားေရးအရ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ လိုအပ္လာခ်ိန္တြင္) ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 
ေျမယာအမ်ိဳးအစားအားလုံးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြသတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ဆင့္၊ သို႔မဟုတ္ အလိုဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မရွိပါေသးပါ (မည္သည့္ အရာကို "အလိုဆႏၵမပါဘဲ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း"ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ ရွိေနပါသည္)။ ေလ်ာ္ေၾကးေပး 
အပ္မႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္လည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္နည္းလမ္း အဆင့္ဆင့္ မရွိသည့္အတြက္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ အျခားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံ-သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ 
ကြဲလြဲလ်က္ ရွိေနပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ 
ပစၥည္းဥစၥာအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း သက္သက္မဟုတ္ဘဲ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အျပည့္အဝ ျပန္လည္ 
ျဖည့္ဆည္းေပးေရးျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ဆံုး႐ံႈးသြားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေပးေလ်ာ္သည့္ေငြသားမ်ား အလြယ္တကူကုန္ဆံုးေပ်ာက္ပ်က္မႈ မရွိေစရန္အတြက္ 
ေငြေၾကး (ေငြသား) ေလ်ာ္ေၾကးထက္ ေျမယာအစားျပန္ေပးျခင္းကို ဦးစားေပးသင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လတ္တေလာ အေျခ 
အေန၌ ေျမယာအစားျပန္ေပးျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ပံုစံတူညီသည့္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ား မရွိျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္ လြဲမွားစြာက်င့္သံုးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ မ်ားစြာေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေျမယာ 
ရယူမႈကို ျငင္းပယ္ႏုိင္မည့္၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးအေျခအေနကို ညႇိႏိႈင္းႏိုင္မည့္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မရွိပါ။ အလို 
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ဆႏၵျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အလိုဆႏၵမပါဘဲျဖစ္ေစ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ 
လံုးဝမရွိသည့္အတြက္ အစိုးရအား IFC လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၅) တို႔ကို က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ ၎တို႔ 
ကိုယ္တိုင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရန္ ကုမၸဏီမ်ားအေနမွ တိုက္တြန္းသင့္ပါသည္။

 � အလိုဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအေပၚ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမူၾကမ္း။  ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမူၾကမ္း၏ ေနာက္ဆံုးအဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုမႈ
တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ မပါဝင္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥမ်ားပါဝင္မည့္၊ သို႔မဟုတ္ တိုင္း 
ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား ထိခိုက္ဖြယ္ရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေနႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ထုတ္ျပန္သည့္ သီးသန္႔ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္။"ထိုသို႔ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမရွိပါက ၎စီမံကိန္းမ်ားအေနႏွင့္ 
သေဘာတူညီမႈမပါေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားကို 
က်င့္သံုးရမည္…"ဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေလ့အထ 
ေကာင္းမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းသည္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာတစ္ခုအေနႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္
လာမည္ျဖစ္သည္။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေနရာႏွင့္ လူထုအတြင္းတင္းမာမႈ ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားမွ ေျမယာ

 � ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈ။ ။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ား၌ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာပါသည္။ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားရာေနရာအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံ၏အေျခခံက်ေသာ ေျမပံုမ်ားအတြင္း မပါရွိဘဲ၊ သို႔မဟုတ္ အလိုအေလ်ာက္ပင္ VFV 
ေျမယာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း 
အတြက္ ၎တို႔၏ကုိယ္ပိုင္စနစ္ရွိၿပီး အမ်ားပိုင္အခြင့္အေရး၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာအခြင့္အေရးႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ၎စနစ္မ်ားအတြင္း အားနည္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ လာဘ္စားမႈမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
မရွိျခင္းတို႔မွာ သစ္ခုတ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဓာတ္သတၳဳရွာေဖြျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ ၎ေဒသအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႔မ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားရွိ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားတြင္မူ တစ္ခါတစ္ရံ ထိုသို႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္းကိုပင္၊ သို႔မ 
ဟုတ္ မည္သူက လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသည္ကိုပင္ မသိရွိလိုက္ၾကပါ။ ေဒသလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ အရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ဌာနခ်ဳပ္သို႔ပင္ အသိမေပးဘဲ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ နယ္စပ္စည္းတစ္ေလွ်ာက္ စစ္ပြဲမွက်န္ရစ္ေသာ ေျမျမႇဳပ္ 
မိုင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေပါက္ကြဲေစသည့္ အႂကြင္းအက်န္မ်ား ျပန္႔ႏွံတည္ရွိေနၿပီး ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ အျခားေျမယာအသံုးျပဳမည့္သူ
မ်ားအတြက္ ၎ေနရာမ်ားကို အသံုးမျပဳႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ အသံုးျပဳခြင့္ 
ရရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ကာလၾကာျမင့္စြာပင္ အသံုးမျပဳႏိုင္ဘဲ ဆံုး႐ံႈးရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားျပားလာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ ေျမယာအသံုးျပဳမႈအတြက္ ေနာင္တြင္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးစီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ေျမယာ 
သိမ္းယူမႈကိစၥမ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ရာရွိပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေျမယာကိစၥရပ္မ်ား၏ 
အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (Myanmar Peace Center) အတြင္း ေျမယာစင္တာ 
(Land Center) ၏ အဆိုျပဳခ်က္မွာ မူဝါဒေရးရာႏွင့္ နည္းပညာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ (ေကာင္းကင္ေျမပံု ေရးဆြဲျခင္းကဲ့သို႔ - 
geospatial) အေလးေပးထားပါသည္။

 � ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ထပ္မံလိုအပ္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းတြင္ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ 
ဇြန္လမွစတင္ကာ လူထုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၄၃,ဝဝဝ-ခန္႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး အမ်ားစုမွာ 
မူဆလင္ဘာသာဝင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ လူထုအတြင္း တင္းမာမႈမ်ားရွိေနသည့္ ေနရာမ်ား၌ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ အသံုးျပဳရန္လုိအပ္မည့္ မည္သည့္ေနရာမဆို ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူရင္းဇစ္ျမစ္အေပၚ     
သင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အထူးေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ လူထုအတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေနေသာလူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိ၊ မရွိအား ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား 
အေနႏွင့္ ၎တို႔၏အိမ္ယာမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ခြင့္ရွိသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ထပ္ေလာင္းျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစ 
ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ လူထုေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈျဖစ္ေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တိတ္တဆိတ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္အသြင္ မေရာက္ရွိေစရန္၊ 
သို႔မဟုတ္ ၎ကိစၥရပ္မ်ားမွ အက်ဳိးေက်းဇူးရေနသည့္ အသြင္မျဖစ္ေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ 



၄
၄.၃

အပိုင္း - ၄.၃ 43

ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်မီတြင္ ထိုသို႔ေသာေနရာမ်ားရွိ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ေဒသကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူေတာင္းခံသင့္ပါသည္။ ပဋိပကၡကိစၥရပ္မ်ား 
ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ားအား အခန္း (၆) တြင္ ၾကည့္႐ႈပါ။

(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ေျမသိမ္းျခင္းမျပဳမီ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္။ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရရွိပိုင္ခြင့့္္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေဒသရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ အၾကံဉာဏ္ယူျခင္းအတြက္ လံုေလာက္သည့္အသိေပးမႈ မရွိေပ။ ထိုသူတို႔၏ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေပၚ ႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေျမ
သိမ္းမႈမ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ မရရွိၾကေပ။ ကိစၥအမ်ားစု တြင္ေဒသရပ္ရြာလူထုသည္ -

• ၎တို႔၏ ေျမကိုသိမ္းယူရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည့္အေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေျမကိုသိ္မ္းယူမည့္ စီမံကိန္းအေၾကာင္း
ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရရွိၾကပါ။

• စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေၾကာင္းၾကားတိုင္ပင္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အသိေပးခံရရန္ အခြင့္အေရး
မရရွိၾကပါ။ ထိုအစား ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍သာ သတင္းရရွိၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ပိုက္လိုင္းတည္ 
ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔သားမ်ား ေရာက္မလာမီ တိုေတာင္းသည့္ ကာလအတြင္းမွသာ ကပ္၍အသိေပးတတ္သည္။

• စီမံကိန္းပံုစံေရးဆြဲျခင္းအဆင့္ဆင့္တြင္ စီမံကိန္း၏ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ 
ေဆြးေႏြးခြင့္တို႔ မရရွိပါ။

• သမိ္းယမူည့္ေျမကြက၊္ ေျမယာသမိ္းယမူႈႏငွ္ပ့တသ္က၍္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈငိ္းခြင္၊့ သို႔မဟတ္ု ေျမယာသုံးစြမဲႈႏငွ္ပ့တသ္က၍္ 
ကန႔္သတ္ထားရွိေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခြင့္ မရရွိခဲ့ပါ။

ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမျပဳမီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ဆႏၵအေလ်ာက္သိမ္းယူျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သင့္ေတာ္ 
လုံေလာက္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ရရွိပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေျမယာသိမ္းယူမႈမျပဳလုပ္မီ ရြာသားမ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အားနည္းသည္ (ကုမၸဏီအစား 
အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၊ ရယူမႈႈကို ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွသည္)။ ရပ္ရြာလူထုအား ၎တို႔၏ ေျမယာ 
မ်ား သိမ္းယူျခင္းမျပဳမီ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာ၏ သေဘာတူညီမႈႈ ခြင့္ျပဳမႈရယူျခင္း၊ 
ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကိစၥအား ညႇိႏိႈင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေဒသရပ္ရြာလူထု 
အေနျဖင့္ - 
• ၎တို႔၏ ေျမသိမ္းယူရန္ေဆြးေႏြးရာတြင္ မည္သည့္အစိုးရအာဏာပိုင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတို႔ ပါဝင္သည္ကိုပင္ 

အသိေပးခံရျခင္း မရွိေပ။ မည္သူ႔ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မည္မွ်ရႏိုင္မည္ စသည္တို႔ကို အသိေပးခံရျခင္းမရွိေပ။ ေျမယာေကာ္မတီ ပါဝင္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္သာ ႁခြင္းခ်က္ရွိ 
ပါသည္။
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• ၎တို႔၏ ေျမဝယ္ယူမႈအေျခအေနမ်ားအား ေဖာ္ျပေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ တစ္သမတ္တည္းရွိေသာ စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ား ေပးအပ္ခံရျခင္းမရွိေပ။

• အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားနားမလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ စာရြက္စာတမ္း
မ်ားတြင္ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းျခင္း ခံရသည္မ်ားရွိသည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျမန္မာစာမွ တိုင္းရင္းသားဘာသာ
စကားသို႔ ျပန္ဆိုထားျခင္းမရွိေပ။ တစ္ခါတစ္ရံ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ပင္ ေရးသားထားသည္ကို မေတြ႔ရေပ။
(ဥပမာ - ႏိုင္ငံျခားဘာသာမ်ား)။ (အခိ်ဳ႕စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္မူ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားၾကသည္။)

• တစ္ခါတစ္ရံ စာရြက္စာတမ္းတြင္ လက္မွတ္ထိုးျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းကို မကန္႔ကြက္ရန္၊ တားဆီးေႏွာင့္ယွက္မႈမျပဳရန္ 
သေဘာတူၿပီး ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၾကသည္။

• အခ်ိဳ႕ ျမန္မာဘာသာစကားသို႔ ျပန္ဆုိထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ သေဘာတူညီမႈစာရြက္စာတမ္းမွ ေဖၚျပ
ခ်က္အတိုင္းမဟုတ္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ တူညီသည့္သေဘာအယူကို ထင္ဟပ္မႈမရွိေသာ စာရြက္စာတမ္း ျဖစ္ေန
သည္။ ဥပမာ - ရြာတစ္ရြာတြင္ သေဘာတူညီမႈ စာရြက္စာတမ္း၏အဂၤလိပ္မူတြင္ “ေလ်ာ္ေၾကး” ဟူေသာ အသုံး
အႏႈန္းကို ျမန္မာမူ၌ “က႐ုဏာေၾကး”ဟု ရည္ညႊန္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ရပိုင္ခြင့္အျဖစ္ 
ေပးရန္ရွိသည့္ေလ်ာ္ေၾကး”ဟူေသာ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ အားေပ်ာ့ေလ်ာ့နည္းသြားေစသည္။

• ေလ်ာ္ေၾကးအားလက္ခံရရွိရန္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစေသာ အပိုလုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္လည္း ရွိသည္။ ဥပမာ-ေလ်ာ္ေၾကးကိုေတာင္းယူရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးစိုက္ရာၿမိဳ႕သို႔ သြားရသည္။
တိုက္႐ိုက္အေပးခံရျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွတစ္ဆင့္ ေပးေခ်ေငြကိုထုတ္ယူရသည္။
တစ္ခါတစ္ရံ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်မႈရရွိရန္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားကို လာဘ္ထိုးရျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ 
သည္။

 � ရြာအမ်ားစုတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ပုံစံ (၇) ကို အေျခခံ၍ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိသည္။ (ယခင္ ပုံစံ- ၁ဝ၅၊ ေျမယာ၊ သို႔မ ဟုတ္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ အခြန္ေဆာင္ထားသည္ကိုျပသည့္ အခြန္ပံုစံ) သို႔မဟုတ္ အျခားစာရြက္စာတမ္း၊ အိမ္နီးနားခ်င္း၏     
ေထာက္ခံံခ်က္(အစစ္ခံခ်က္)ျဖင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တသမတ္တည္းက်ေသာ၊ အလြယ္တကူ ရယူသုံးစြဲႏိုင္သည့္ 
ေျမယာမွတ္ပုံတင္မႈ မရွိျခင္းကိုၾကည့္လွ်င္ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုသက္ေသျပရန္ အျခားေသာ စာရြက္စာတမ္းပုံစံ တင္ျပႏိုင္မႈသည္ 
ေျမယာပိုင္ရွင္အတြက္ အေရးပါသည့္ ကာကြယ္မႈျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းနည္းလမ္းသည္   အစဥ္အလာအရ 
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုေက်ာ္လႊားသြားရန္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ျပႆနာလည္း ျဖစ္လာ 
ႏိုင္ဖြယ္လည္းရွိသည္။ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ အစဥ္အလာအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အပါ အဝင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကိစၥရပ္
မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ လူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္တို႔ကို တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္စိစစ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္
အေၾကာင္းအျခင္းအရာမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားစီးရန္ အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစရွိသည့္ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ 
ကန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး မၾကာခဏ ရြာသားမ်ား၊ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြး 
ရန္လည္း လိုအပ္သည္။
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ေျမယာရယူမႈ၊ အသံုးျပဳမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားအား လက္လြတ္စပယ္သိမ္းယူမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္။ လူတိုင္းလံု 
ေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရပိုင္ခြင့္၊ ထိေရာက္သည့္ကုစားမႈရရွိပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ မၾကာခဏဆုိသလို ေျမယာ၊ ေနအိမ္၊ သီးႏွံတို႔အတြက္ လုံေလာက္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိျခင္းကို 
မေက်မနပ္တိုင္တန္းေျပာဆိုၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ -

 � ေျမႏွင့္သီးႏွံတို႔အတြက္ေပးေခ်သည့္ႏႈန္းထားႏွင့္ပတ္သက္၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အားနည္းျခင္း။ 
အဓိကအားျဖင့္ ေျမႏွင့္သီးႏွံအတြက္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္းေပးေလ်ာ္ပုံရၿပီး ယင္းမွာသင့္ေတာ္သည့္စံႏႈန္းလည္းျဖ
စ္ပါသည္။ ေဒသအလိုက္ ၎ေဒသ၏ ေျမယာေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအေပၚ မူတည္ၿပီးတြက္ခ်က္ေသာေၾကာင့္စီမံကိန္းေ
ဆာင္ရြက္ေနေသာျပည္တြင္းရွိ အျခားေသာေနရာမ်ား၏ ေပါက္ေစ်းႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္မူရလဒ္မ်ားကြဲျပားျခားနားမႈ
မ်ား ရွိႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ ကိစၥမ်ား တြက္မူ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ႏႈန္းထားမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္ေသာ 
မွတ္တမ္းမ်ားမွာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအနည္းငယ္သာရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ လံုးဝမရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏႈန္းထားမ်ား      
ကြဲျပားမႈရွိၿပီး တြက္ခ်က္ပံုနည္းစနစ္မ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ နယ္ေျမမ်ားရွိ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္
အျခားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ ၎တို႔ထက္ ပိုမိုရရွိေၾကာင္း ၾကားသိရေသာအခါ မေက်နပ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္္ကို ေတြ႔ရသည္။

 � အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်မႈကို အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ခြဲျခားေပးေခ်မႈမရွိဘဲ တစ္ေပါင္းတည္းေပးေခ်မႈမ်ား
ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိသူေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ သင့္ေတာ္သည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ လက္ခံရရွိမႈ ရွိ၊ မရွိကို ကိုယ္တုိင္ 
စစ္ေဆး အတည္ျပဳရန္ ခက္ခဲပါသည္။ 

 � တည္ေနရာႏွင့္ ကုမၸဏီအေပၚမူတည္၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ပံုစံ ကြဲျပားမႈလည္းရွိသည္။  အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္း 
ေနထိုင္လုပ္ကိုင္သည့္ေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသလို ေျမကြက္အတြင္း သီးႏွံရွိလွ်င္ ငါးႏွစ္စာသီးႏွံအတြက္ ေလ်ာ္ 
ေၾကးေပးသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းလုပ္ကိုင္သည့္ ေျမအတြက္ပင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ေျမအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ သုံးႏွစ္စာသီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးသာ ရရွိသည္ဟု SWIA သုေတသီမ်ားမွသိရွိရသည္။ ယာယီလုပ္ကိုင္သည့္ 
ေျမအတြက္ ေျမတန္ဖိုး၏ (၉ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သုံးႏွစ္စာသီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ ကုမၸဏီရွိသကဲ့သို႕အခ်ိဳ႕တြင္ 
ေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးရေသးသည့္ ကုမၸဏီလည္းရွိသည္။ ေဒသအမ်ားစုတြင္ သီးႏွံအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေပး 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမပ်က္စီးသည့္အခါ ကုမၸဏီတစ္ခုက ပထမႏွစ္အတြက္ တစ္ႏွစ္စာသီးႏွံအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး 
ခ်ိန္တြင္ ၎ေဒသအတြင္းရွိ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုမွ ပထမတစ္ႏွစ္စာအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအားတစ္ႏွစ္ခြဲစာအတြက္ 
(၁၅ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ေပးေခ်ခ့ဲသည္။ 

 � အရင္းအျမစ္သုံးစြဲစရာနယ္ေျမသို႔ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေပါက္ေရာက္မႈဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ အစဥ္အဆက္ သုံးစြဲခဲ့ရာ 
နယ္ေျမႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါးသည္။ ေဒသခံမ်ား၏အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အသံုးျပဳေသာ၊ စီးပြားေရးအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ေျမယာမ်ားမွေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္း (economic 
displacement) အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ျငင္းပယ္ခံရသည္ (လုပ္ငန္းအရင္းအႏွီး 
ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ ဝင္ေငြရလမ္းရင္းျမစ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြးမႈနည္းလမ္းမ်ား ရယူသုံးစြဲႏိုင္မႈ ဆုံးရႈံးျခင္း)။

 � အခ်ိဳ႕မွာ ၎တို႔ေျမယာအေပၚ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိေရး သင့္ေလ်ာ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ တင္ျပေတာင္းဆိုသည့္တိုင္ 
မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွ ရရွိျခင္းမရွိဘဲ အခ်ဳိ႕သူမ်ားမွာမူ ၎တို႔ရရိွေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအနည္းအမ်ားအေပၚ 
မေက်နပ္၍ တိုင္တန္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္ (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အျခားေနရာမ်ား၌ ရရွိေနသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏ၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ႏိႈင္းယွဥ္ပါသည္)။ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ 
ေဒသခံမ်ားအားေပးေခ်ေသာေငြအား ျဖတ္ေတာက္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္တန္းခံရမႈမ်ား 
လည္းရွိသည္။
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 � အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႐ြာသားမ်ားမွ လက္ခံရရွိေသာ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈရွိၾကပါသည္။

 � ပိုက္လိုင္းေၾကာင္းတစ္ခုတြင္ ယင္းပိုက္လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျမယာေကာ္မတီသတ္မွတ္ထားရွိၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ 
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ MOGE ႏွင့္ ကုမၸဏီက ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ လူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 
ေျမယာရယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္သေဘာေဆာင္ၿပီး ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 
လည္း စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက တစ္ေနရာတည္းသို႔သာ သြားေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းလည္းျဖစ္သည္။ 

 � ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္ခံ 
ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အတားအဆီးမရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ 
အမည္ျဖင့္သာ မွတ္ပုံတင္ၾကၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဴးသားမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးအား မိသားစုတြင္ 
ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွသာ လက္ခံရယူေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မုဆိုးမမ်ားကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ 
လည္း အမ်ိဳးသားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားနည္းတူ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္ခံရရွိၾကပါသည္။ 

 � စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း သက္ေရာက္မႈခံရသူူမ်ားအတြက္ အျခားေသာအသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းဖန္တီးေပးမႈမ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈပံုစံ စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမႈ နည္းပါးပါ 
သည္။

 � ေျမယာအေျချပဳ အသက္ေမြးသူမ်ားအတြက္ အျခားေသာေျမေနရာ အစားထိုးေပးျခင္းရွိသည္ဟု မၾကားရေပ။ ထို႔          
ေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေျမေနရာအစားျပန္လည္မရရွိႏိုင္ေသာ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းအေပၚ ႀကီးမားသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္။

 � ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ ေပးေခ်မႈအားေငြသားျဖင့္သာ ျပဳလုပ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားစြာတြင္ ေငြသားမ်ားလုံျခံဳ 
စြာ ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း သိရွိမႈ အလြန္ 
နည္းပါးသည္။ ထို႔အတူ ေငြေၾကးအား စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲရန္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိပါ။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြကို လ်င္ျမန္စြာသုံးစြဲပစ္ၾကၿပီး အသက္ေမြးမႈ၊ သို႔မဟုတ္ အရင္းအႏွီးျပဳလုပ္ရန္အတြက္မရွိဘဲ ျဖစ္က်န္ေနတတ္ၿပီး 
အလုပ္သမားအျဖစ္ အသက္ေမြးရပ္တည္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားလည္းမရွိဘဲ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ 

 � အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတိုးျမႇင့္ရန္ 
သက္ဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္၊ အမ်ားျပည္သူ၏ေရွ႕၌ ေငြေပးေခ်မႈကိုျပဳလုပ္ၾကသည္၊ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ေငြစာရင္း 
မ်ားအတြင္းသို႔႔ တိုက္႐ုိက္ေပးသြင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- အိုးအိမ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္။ သင့္ေတာ္လုံေလာက္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရိွပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � SWIA ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ လူ 
အမ်ားစုအား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ိဳး မေတြ႕ရွိခဲ့ရပါ။ (အျခားေနရာေဒသမ်ားအတြက္ သိရွိ 
ႏိုင္ရန္ အထက္တြင္ေရးသားထားေသာ "ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန"ကို ဖတ္႐ႈပါ။)

 � ကြင္းဆင္းေလ့လာေသာေနရာမ်ားတြင္ မိသားစုတစ္စု၊ ႏွစ္စု စသျဖင့္ အနည္းငယ္သာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
၎မိသားစုအား ေနရာသစ္တြင္ ျပန္လည္အေျခက်ရန္ အကူအညီေပးျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။ ေငြသားေလ်ာ္ေၾကး ေပးေသာ္ 
လည္း ၎ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ားမွသာ ၎တို႔၏အစီအစဥ္္ျဖင့္ ေနရာအသစ္ရွာေဖြျခင္း၊ ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေနအိမ္ 
အသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကရသည္။
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ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ကုစားမႈနည္းလမ္းမ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈနည္းလမ္းမ်ား ရရွိပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ရြာသားအမ်ားစုသည္ ေျမယာသိမ္းယူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်နပ္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို 
ရန္ စိုးရိမ္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိသည္။ ေၾကာက္ရြံ႕မႈပင္ရွိၿပီး မေက်နပ္မႈအား တိုင္တန္းေျပာဆိုလွ်င္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ 

 � အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္(bureaucracy)အတြင္း အဆင့္မ်ားစြာရွိၿပီး ႐ံုးဌာနတစ္ခုမွတစ္ခုသို႔၊ သို႔မဟုတ္ အာဏာ 
ပိုင္တစ္ေယာက္မွ အျခားတစ္ေယာက္သို႔ လက္ဆင့္ကမ္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနၿပီး သိသိသာသာကာ ဆီးထား 
သျဖင့္ တိုင္တန္းမႈမ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္တန္းျခင္းေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည္ဟူေသာကိစၥမ်ိဳး SWIA သုေတသီမ်ားမွ 
မၾကားသိခဲ့ရပါ။ သို႔ရာတြင္ အမႈကိစၥတစ္ခုတြင္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြအား လက္ဝယ္သိမ္းယူထားမႈျဖင့္ ေဒသခံ 
တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ တရားစြဲဆိုခံရၿပီး အလုပ္မွ အနားေပးခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ 

 � ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း၍ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား 
(grievance mechanism) အား ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား ပုိမိုလြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ ေဒသမွလြယ္ကူစြာပိုမို 
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 � ရြာသားမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၎တို႔၏တိုင္တန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ MOGE သို႔ ညႊန္းဆိုခံရေသာ္လည္း၊ အလွည့္က် 
စနစ္ျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကၿပီး ရပ္ရြာလူထုမွ တိုင္တန္းမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္း 
ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား မရရွိထားၾကပါ။

 � ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ေဒသခံမ်ားမွ ေဒသတြင္းဆႏၵျပမႈမ်ား 
ရွိခဲ့ၿပီး အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြင္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္သူမ်ား ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထေကာင္းမ်ား ဥပမာ

 � ပိုက္လိုင္းေၾကာင္းတစ္ခုတြင္ ယင္းပိုက္လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျမယာေကာ္မတီ သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ 
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ MOGE ႏွင့္ ကုမၸဏီကေရြးခ်ယ္ေပးေသာ လူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။   
ေျမယာရယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ သေဘာေဆာင္ၿပီး ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 
လည္း စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက တစ္ေနရာတည္းသို႔သာ သြားေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းလည္းျဖစ္သည္။

 � အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးျမႇင့္ရန္ 
သက္ဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္၊ အမ်ားျပည္သူ၏ေရွ႕၌ ေငြေပးေခ်မႈကို ျပဳလုပ္ၾကသည္၊ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ေငြ 
စာရင္းမ်ားအတြင္းသို႔႔ တိုက္႐ုိက္ေပးသြင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

 � "ေက်းရြာအခြင့္အေရးေကာ္မတီ" (Village Rights Committee – VRC) ပံုစံသည္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးရာ၌ 
ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ လူထုပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိခိုက္ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈျပန္လည္ ရရွိ 
ေစရန္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္ေစေရးအတြက္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲျခင္း မျပဳလုပ္ပါက "ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရး" (Legal Clinics) (ကၽြမ္းက်င္သူ ေရွ႕ေန၏ အကူအညီကိုယူၿပီး ထိုသူမွ 
ရပ္႐ြာလူထုအတြင္း ၾကားခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း) အေလ့အထသည္ အလြန္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
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အလုပ္သမား

ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား -

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန 
(ခ)  ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
(ဂ)  ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန

 အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း တာဝန္ယူရမည့္ စိန္ေခၚမႈအေျမာက္ 
အမ်ားရွိေနပါသည္။ အႏွစ္(၅ဝ)ကာလအတြင္း လြတ္လပ္ေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႔စည္း 
ျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဥပေဒမ်ားသည္ ေခတ္ေဟာင္းေနျခင္းႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္ 
အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနျခင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွ အရပ္သားမ်ားအား အဓမၼေစခိုင္းျခင္းမ်ားမွာ အစဥ္အလာ 
ကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္မွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 
၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္-၃၄၈ အရ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမဆို ၎ 
တို႔၏ လူမ်ဳိး၊ ေမြးရပ္၊ ကိုးကြယ္မႈဘာသာ၊ တရားဝင္အလုပ္အကိုင္၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္း၊ လိင္၊ ႂကြယ္ဝမႈ 
တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လက္ခံက်င့္သံုးေနသည့္ 
စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အသားအေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ မိခင္ႏိုင္ငံတို႔ 
အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ဳိး မျပဳလုပ္ရန္ကိုမူ အေျခခံဥပေဒအရ အကာအကြယ္မေပးထားသည့္အတြက္ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အကာအကြယ္ေပးမႈတြင္ ကြာဟခ်က္ႀကီးမ်ား ရွိေနပါသည္။

 ခန္႔မွန္းအားျဖင့္ ၇ဝ-ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူဦးေရသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး 
၂၃-ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဝန္ေဆာင္မႈက႑အတြင္း၊ ၇-ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑မ်ားအတြင္း အသီးသီးလုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေနပါ 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏႈန္းမွာ ၂ဝ၁ဝ-ခုႏွစ္တြင္ ၃၇-ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၎ကိန္းဂဏန္းမွာ ေက်းလက္တြင္ 
ေနထိုင္သူ/ ၿမိဳ႕ျပတြင္ေနထိုင္သူ၊ ဆင္းရဲသူ/မဆင္းရဲသူ၊ က်ား/မ အားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္ေနကာ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စာရင္းအင္းႏွင့္ အျခားတိက် 
ခိုင္မာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိပါ။ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Labour, 
Employment and Social Security) မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္ 
သမားထုဆိုင္ရာ ၿပီးျပည့္စံုေသာစစ္တမ္းတစ္ခုကို ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ တတိယလပတ္အတြင္း ေကာက္ယူမည္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းအေရးဆိုခြင့္

 အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအေပၚ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အဓိကက်သည့္ အလုပ္သမားဥပေဒအသစ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း 
ခြင့္အေပၚ အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနေသးေသာ္လည္း ႏွစ္(၅ဝ)အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လြတ္လပ္ 
ေသာ အလုပ္သမားသမဂၢဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာ 
အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳၿပီး ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒအရ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား 
ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယႏၲရားမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မွတ္ပံုတင္လာၾကရာ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ 
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး အမ်ားစုမွာ လုပ္ငန္းအဆင့္ (Enterprise Level) ၌ ျဖစ္ၾကသည္။



၄
၄.၄

52 အပိုင္း - ၄.၄

 တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ယခုအခ်ိန္သည္ တိုင္းျပည္အတြက္လုိအပ္လွ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္ 
ရွင္၊ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အခြင့္အခါေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိဥပေဒအရ 
သမဂၢမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ (Enterprise Level) ထက္ေက်ာ္လြန္၍ သမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းရန္    
ခက္ခဲလွ်က္ရွိပါသည္။ သမဂၢကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္   
ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ အေတြးအေခၚအျပဳအမႈမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိုအေျခခံေသာ အလုပ္ 
သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ (မူေဘာင္မ်ားအရအခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို အေျခခံေသာ 
အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္) ပဋိပကၡပံုစံအသြင္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေစႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္လာႏိုင္ေျခသည္ လူသိမ်ားသည့္ ျငင္းခုံမႈကိစၥရပ္မ်ားကိုအေျခခံေသာ နားလည္မႈအျမင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား 
ေၾကာင့္ လက္ေတြ႔တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒအသစ္အရ ၎တို႔၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္ ရွာေဖြ 
ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO)မွ 
အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ခံုသမာဓိ၏ ခုိင္မာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ပါတီမ်ားအတြင္း အေပးအယူမွ်တ 
ေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအေပၚ တာဝန္ရွိျခင္းဟူေသာ အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႔စည္းခြင့္ ဥပေဒ 
အသစ္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဓမၼေစခိုင္းမႈ

 ၁၉၉၅-ခုႏွစ္တြင္ အဓမၼေစခိုင္းမႈမျပဳလုပ္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO)၏ ကြန္ဗင္းရွင္းအမွတ္-၂၉ အား 
အစိုးရမွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ (ျမန္မာ့စစ္တပ္) ႏွင့္ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားမွ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း 
အရပ္သားမ်ားအား အဓမၼေစခိုင္းမႈမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိေနျခင္းႏွင့္ ပံုစံတက် အသံုးျပဳျခင္းမ်ားမွာ အဓိကစိုးရိမ္ဖြယ္ရာတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ေနရာမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
ဆက္စပ္၍ မ်ားစြာေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားအတြင္း အဓမၼေစခိုင္းမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တိုင္တန္းခ်က္မ်ား 
ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခ်ိန္မွစ၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) 
အပါအဝင္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမွ ေလ်ာ့ပါးသြားသည့္ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားအေပၚ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္တြင္ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ကတိ 
ကဝတ္ ျပဳခဲ့ပါသည္။

 ယခုအခါ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းေဖာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏၲရာယ္ 
နည္းပါးလာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါကိစၥရပ္သည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ က်င့္သံုးလာသည့္ အေလ့အထျဖစ္ေနျခင္း၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးႏွင့္ အျခားေသာအာဏာရွိသူမ်ားမွ ယခုအခ်ိန္ထိ တစ္ခါတစ္ရံ က်င့္သံုးေနျခင္းမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ 
လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) မွ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္မွာ ပုဂၢလိကက႑အတြင္း 
အဓမၼေစခိုင္းမႈကိစၥရပ္ဆိုင္ရာ တိုင္တန္းမႈမ်ား အလြန္နည္းပါးေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဓမၼေစခိုင္းမႈသည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္သာ ဆက္စပ္ေနသည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အတိတ္ကာလအတြင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႔စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဓမၼေစခိုင္းမႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈ အေျမာက္အမ်ားရွိခဲ့ၿပီး မ်ားမၾကာမီက ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ေ႐ႊ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း (Shwe Gas Pipeline) ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းကိစၥတစ္ခုႏွင့္ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပိုက္လုိင္းတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥတစ္ခုအတြင္း အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျမန္မာ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ  
အထူးကိုယ္စားလွယ္မွ သူ၏ ၂ဝ၁ဝ-ခုႏွစ္ မတ္လအစီရင္ခံစာအတြင္း ေ႐ႊဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းအနီး ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ကန္ေပါက္-ၿမိဳင္ကေလး ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေဒသမ်ားမွ အဓမၼေစခိုင္းမႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈ  
အေျမာက္အမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ကေလးလုပ္သား

 ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ေတြ႔ရွိရၿပီး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ သို႔မဟုတ္ စားေသာက္ဆိုင္ 
အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္၊ လမ္းေပၚ ေစ်းသည္မ်ားအျဖစ္၊ အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ားအျဖစ္၊ အမိႈက္ေကာက္သူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္     
ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားအျဖစ္ ရွိေနသည့္အျပင္ အစားအစာျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစားကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ လယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈ မရွိႏိုင္သည့္တိုင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားအတြင္း ကေလး 
မ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကေလးလုပ္သား 
အႏၲရာယ္မွာ ႀကီးမားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ အသက္အ႐ြယ္ကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ကိစၥရပ္မွာ လြယ္ကူမႈ 
မရွိပါ။

 ၿမိဳ႕ျပရွိ ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္မႈမွာ ၉၄-ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္မူ ၆၄-ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္ဟု တင္ျပ 
ထားပါသည္။၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေဒသမီဒီယာတစ္ခုမွ အစီရင္ခံံ တင္ျပထားသည္မွာဒီဇင္ဘာ-၂ဝ၁၃ တြင္ အစိုးရမွ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) ကြန္ဗင္း႐ွင္းအမွတ္-၁၈၂ ျဖစ္သည့္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ 
ကေလးလုပ္သားပံုစံမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္ 
တြင္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ ကေလးလုပ္သားပံုစံမ်ား ပေပ်ာက္သြားေစရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား

 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းအေရးဆိုခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအျပင္ အလုပ္ 
သမားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့ေသာ ဥပေဒအသစ္မ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္း
က်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒ (၃ဝ ၾသဂုတ္လ ၂ဝ၁၃)၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ (ၾသဂုတ္လ ၂ဝ၁၂) ႏွင့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ အက္ဥပေဒ-
၂ဝ၁၃ တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အျခားေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ အၾကမ္းအဆင့္သာရွိေနမည္၊ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းေရးဆြဲ ေနဆဲအဆင့္၌သာ 
ရွိေနသည္ဟု ယံုၾကည္ရၿပီး ေစ်းဆိုင္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား အက္ဥပေဒ-၂ဝ၁၃၊ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး 
အက္ဥပေဒႏွင့္ စက္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒၾကမ္း-၂ဝ၁၃တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ 
(ILO) သည္ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒတစ္ခု အၾကမ္းေရးဆြဲႏိုင္ရာ၌ လႊမ္းၿခံဳအေျချပဳႏိုင္မည့္ 
ဥပေဒေရးရာႏွင့္ မူဝါဒေရးရာမူေဘာင္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

 အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာဥပေဒအသစ္တြင္ လခစားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ရက္ နားခြင့္ရရွိရန္ႏွင့္ ၎ 
နားရက္အတြက္ လစာခံစားခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး နားရက္တြင္အလုပ္လုပ္သည့္ လခစားအလုပ္သမားအတြက္ အခ်ိန္ပိုေၾကးေပး 
ရန္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္ (အပိုဒ္ ၁၆-ဃ)။ ေန႔စား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးမႈမွာ သိသိသာသာနည္းပါးပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ေန႔စားအလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အလုပ္သမားေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္ရွင္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ရသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းသြားမႈအတြက္ အဆုိပါအလုပ္သမားအေနႏွင့္ တစ္ရက္လုပ္ခ အျပည့္အဝရရွိမည္ျဖစ္သည္ 
(အပိုဒ္ ၁၆-င)။ ဥပေဒအရအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္မ်ား၊ ၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ သို႔မဟုတ္ ၿပီးေျမာက္သည့္အခုေရကို အေျခခံသည့္အလုပ္မ်ား 
(အပိုဒ္ ၁၆-ဂ) ပါဝင္ၿပီး အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအၾကား ခြဲျခားမႈမရွိေစဘဲ တူညီသည့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ ရရွိသင့္ပါသည္ 
(အပိုဒ္ ၁၆-စ)။ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာဥပေဒတြင္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာေပးရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ အလုပ္ရွင္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာႏႈန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးပါ။ အလုပ္ 
သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ထုတ္ေဖာ္မည္ဟူ၍ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ 
သမားေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အနည္းဆံုးလုပ္ခ 
လစာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာတရားမ်ားအေပၚ အျပည့္အဝ နားလည္မႈမရွိေသးဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ားမွာ ၾကာျမင့္ေလ့ရွိၿပီး အလုပ္သမားဥပေဒအသစ္ႏွင့္အတူ အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ဦးတည္သြားၾက 
မည္ ျဖစ္သည္။

 လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒအသစ္ (ၾသဂုတ္လ ၂ဝ၁၂) တြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ထည့္ဝင္ရမည့္ 
လူမႈဖူလံုေရးရံပံုေငြမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအာမခံစနစ္၊ မိသားစု ပံ့ပိုးမႈအာမခံစနစ္၊ နာမက်န္းခံစားခြင့္၊ ပင္စင္ခံစားခြင့္ႏွင့္ 
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အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္ႏွင့္ အလုပ္မရရွိခ်ိန္ခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ဤဥပေဒအရ 
လူမႈဖူလံုေရး အက္ဥပေဒ-၁၉၅၄ အား လႊမ္းမိုးပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ တစ္ရက္ေန႔မွ စတင္ သက္ေရာက္မည္ 
ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လူမႈဖူလံုေရး စနစ္ အတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားပါသည္ဟု လူမႈဖူလံုေရး
ဘုတ္အဖြဲ႔ဦးေဆာင္သူထံမွ သိရွိရပါသည္။ လူမႈဖူလံုေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ 
ေန႔မွစ၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး မည္သည့္ဝင္ေငြပမာဏရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္မဆို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ကုမၸဏီအမ်ားစု 
အတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑မ်ားအားလံုးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ဝန္ထမ္းႏွစ္ 
ေယာက္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္အထက္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ ေငြေၾကးေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ လူမႈ 
ဖူလံုေရးလုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မွ အခ်ဳိ႕ေသာခံစားခြင့္မ်ားအား ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစတင္ကာ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

 အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒအရ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးအပ္ 
မည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ထည့္ဝင္ရမည့္ရံပံုေငြအား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၎ဥပေဒအရ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ 
ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရး႐ံုး (Employment and Labor Exchange 
Office) တစ္႐ံုးဖြင့္လွစ္ရန္လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အထူးအခ်က္အေနႏွင့္ ဥပေဒအပိုဒ္-၃ အရ ယခုအခါ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 
အလုပ္သမားအၾကား အလုပ္ခန္႔အပ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဥပေဒသည္ 
၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၃ဝ) ရက္ေန႔မွ စတင္အသက္ဝင္ခဲ့ၿပီး အလုပ္ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအက္ဥပေဒ 
(၁၉၅ဝ) အား ပယ္ဖ်က္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

 လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအက္ဥပေဒအသစ္သည္ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း၌ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ 
ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ လုပ္သားစစ္ေဆး 
ေရးမွဴးမ်ား၏ အေရအတြက္ ပိုမိုလိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆိုအရ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ 
လုပ္ငန္းက႑အတြက္ လုပ္သားစစ္ေဆးေရးမွဴးအသစ္မ်ား ငွားရမ္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ မျပဳလုပ္မီ 
သင္တန္းမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ၁၉၅၁-ခုႏွစ္ ေရနံေျမအက္ဥပေဒ (လုပ္သားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာ) (Oilfields – labour 
& welfare – act)တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္သားမ်ားအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ျပဌာန္း 
ထားၿပီး က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လုပ္သားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဥပေဒတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ နာရီ 
သတ္မွတ္ခ်က္၊ အားလပ္ရက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းအား ျပင္းထန္စြာတားျမစ္ျခင္းမ်ား 
ျပဌာန္းထားသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း 
လုပ္ငန္းခြင္ စစ္ေဆးျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ အဆိုပါ အေျခခံျပဌာန္းခ်က္မ်ား လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈမ်ားမွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသးပါ။

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား သိရွိျခင္းႏွင့္ က်င့္သံုးျခင္း

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ဥပေဒအရေပးအပ္ေသာ အခြင့္အေရးအသစ္မ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈဆိုင္ရာ
အသိအျမင္မ်ား မရွိၾကပါ။ ဥပေဒအသစ္မ်ားအား လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေရးသည္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
လိုအပ္ၿပီး ၎ဥပေဒအား ျပည့္ျပည့္ဝဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာမႈမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ အဆိုပါအခ်က္အား ျပန္လည္ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သိသာထင္ရွားသည့္ 
အားနည္းခ်က္တစ္ခုမွာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈမ်ားကို အလြန္ကြဲျပားစြာပင္  
အစီရင္ခံ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား က်င့္သံုးမႈတြင္ တေျပးညီမျဖစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
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(ခ) ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

အလုပ္ခြင္မွ ကိစၥရပ္မ်ား

 � အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား။   ။ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားအလုပ္သမားမ်ားအား ၎တို႔၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား 
(အထူးသျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဥပေဒအသစ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၅ဝ)အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လြတ္လပ္ေသာ 
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ 
မ်ား၊ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းက႑အတြင္း အလြန္နည္းပါးေသာ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔
အေရအတြက္ေၾကာင့္ပင္ မေဝးေတာ့သည့္ကာလအတြင္း အဆိုပါအခန္းက႑အတြက္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းေတာင္းဆိုခြင့္ဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈ 
မ်ား မရွိေသးျခင္း၊ ယခုအခ်ိန္မွ စတင္သိရွိလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို 
အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ သိရွိလာေစရန္ႏွင့္ ရရွိေစရန္အတြက္ ၎အလုပ္သမားမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အလုပ္ 
သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

 � ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းတာျခင္း ။ ။ လ်င္ျမန္စြာေပၚေပါက္လာသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအား က်င့္သံုးျခင္း 
ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါဥပေဒမ်ားအတြင္း ထပ္ေနသည့္ေနရာမ်ား၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ 
ေနသည္မ်ား ရွိေနႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိရာတြင္ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ 
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) သည္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ၿပီး လႊမ္းၿခံဳ 
ႏိုင္မည့္ အလုပ္သမားဥပေဒတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ၎ဥပေဒ 
မတိုင္မီ အခ်ိန္အတြင္း၌ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ တိုင္းတာႏိုင္မည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အလုပ္ 
သမား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ခိုင္မာမွန္ကန္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ေခၚယူေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား

 � "ေဒသခံ" ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအေပၚ မတူညီသည့္ ယူဆခ်က္အျမင္္မ်ား။  ။ ေဒသရပ္ရြာလူထုမွ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္မားလ်က္ရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ပညာ
အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ မရွိျခင္းမ်ားရွိေနပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္  ျမန္မာျပည္တြင္းရွိအျခားေဒသမ်ားမွ အလုပ္သမား 
မ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းသည္လည္း "ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္" အား ျပည့္မီႏိုင္ေသာ္လည္း 
ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ "ေဒသခံ"မ်ားအား အလုပ္ေပးအပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ၎ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအား 
အလုပ္ခန္႔အပ္္ျခင္းဟု နားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။

 � ဤကဲ့သို႔ ေဝါဟာရ၏အဓိပၸာယ္ႏွင့္ သိျမင္ယူဆခ်က္အၾကား လြဲမွားစြာျဖစ္တည္ေနမႈသည္ ေဒသအတြင္း၌ ေရရွည္တြင္ 
ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈမ်ားအား ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ေနရာ 
အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္အဆင့္မ်ား (လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ အထူးမလိုအပ္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ခနည္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယာယီဝန္ထမ္းအျဖစ္သာ) ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ မေက်မနပ္ျဖစ္ျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚ ခံစားရေစႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ကၽြမ္းက်င္မႈမလိုအပ္ေသာ အလုပ္သမားေနရာမ်ားတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္ကာလအလြန္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
ကာလတြင္မူ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုသာ လိုအပ္ၿပီး ရပ္႐ြာလူထုအတြင္းတြင္ ထိုသို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား ျပည့္မီသူ 
မရွိပါ။

 � ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ေခၚယူေရး လ်ာထားခ်က္မ်ား။ ။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားသည္ "ေဒသ 
တြင္း ေနထိုင္သူ"မ်ားအား အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ေရး လ်ာထားခ်က္မ်ား ျပည့္မီရန္အတြက္ ႐ုန္းကန္ၾကရႏိုင္ပါသည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေနသည့္ ျမန္မာ့ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားထုအတြင္း ၾကပ္တည္းစြာပင္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ရယူၾကရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ပထမ(၂)ႏွစ္အတြင္း ၂၅-ရာခိုင္ႏႈန္း၊ 
(၄)ႏွစ္အတြင္းတြင္ အနည္းဆံုး ၅ဝ-ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ (၆)ႏွစ္အတြင္းတြင္ အနည္းဆံုး ၇၅-ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား 
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ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ စံ-ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ 
ခြဲေဝေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (PSC) ခ်ဳပ္ဆိုရန္ "ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသား 
မ်ားအား အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး ဝန္ထမ္းေနရာခ်မႈအစီအစဥ္အား တင္ျပရပါမည္" (အပိုဒ္ ၁၅-၁)၊ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရန္ႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္ သင္တန္းပံ့ပိုးရန္အတြက္ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးေသာင္း 
ႏွစ္စဥ္ အသံုးျပဳရန္ (အပိုဒ္ ၁၅-၂) သေဘာတူလိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားအား လတ္တေလာ 
ဘြဲ႔ရမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အလုပ္ေခၚယူရန္အတြက္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမွ တိုက္တြန္းထား 
ပါသည္။ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ စီးပြားေရးမ်ားအတြင္း တူညီသည့္ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ဤသို႔ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားသည္ 
လုပ္ခလစာႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းေဖာင္းပြမႈမ်ားကို ဦးတည္ေစၿပီး အခ်ဳိးမညီစြာပင္ လုပ္ခနည္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ 
ေဘာင္ျပင္ပမွ လုပ္သားထုမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါသည္။

 � စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းအတြင္း ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈ။  ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ 
တြင္ပါရွိေသာ ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရး စဥ္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္းအဆင့္အတြက္ အက်ဳံး 
မဝင္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားက ေျပာၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္ ၎တို႔ ေဒသအတြင္း 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသခံလုပ္သား အနည္းငယ္ျဖင့္သာ သံုး-ေလးႏွစ္အထိ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည္ 
ဟု ျမင္လာပါက တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

အဓမၼေစခိုင္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား

 � အဓမၼေစခိုင္းမႈ ေလ်ာ့ပါးလာျခင္း။ ။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း အဓမၼေစခိုင္းမႈကိစၥရပ္မ်ား ေလ်ာ့ပါး 
လာသည္ႏွင့္အမွ် ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ေပၚေပါက္လာ 
ဖြယ္ရွိေသာ အဓမၼေစခိုင္းမႈဆို္င္ရာအႏၲရာယ္မ်ားအား သတိခ်ပ္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနသင့္ပါသည္။ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ တပ္မေတာ္မွ အဓမၼေစခိုင္းမႈကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚဖြယ္ရွိေနေသးၿပီး အဆိုပါကိစၥရပ္သည္ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအုပ္စုမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားဖြယ္ရာ တြန္းအားတစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရန္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနပါေသးသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဓမၼေစခိုင္းမႈအၾကားမွ 
အဆက္အစပ္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ တပ္မေတာ္၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ားမွ တစ္ဆင့္သာျဖစ္ၿပီး ပိုက္လိုင္းမ်ား 
ကဲ့သို႔  ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းေနရာတစ္ဝိုက္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စစ္တပ္အသံုးအေဆာင္ 
မ်ား သယ္ပို႔ရန္ျဖစ္ေစ၊ လမ္းတံတားႏွင့္ အျခားအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ လုပ္အားပံ့ပိုး 
ျခင္းျဖစ္ေစ ေဒသခံ႐ြာသားမ်ားအား ေခၚယူစုေဆာင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း  အဓမၼ 
ေစခိုင္းမႈကိစၥရပ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာခ်ိန္တြင္ အဓမၼေစခိုင္းမႈဆိုင္ရာ တုိင္ၾကားမႈမ်ား လက္ခံေျဖရွင္းေရးယႏၲရားအား 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) မွ အဆိုျပဳျခင္း မရွိေသးပါ။ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္လည္း အခ်ိန္မ်ားစြာ 
ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံ႐ြာသားမ်ားအား အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားမွ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ 
ႏွင့္ အျခားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေနျခင္း ရွိပါက ပိုမိုအခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။

 � အျခားေသာ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္မႈပံုစံမ်ား။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး (LDC) ေက်းလက္ 
ေဒသႏြမ္းပါးမႈအေျခအေန ျမင့္မားျခင္း၊ စာမတတ္သူလူဦးေရ မ်ားျပားျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္မရရွိသူ မ်ားျပားျခင္း၊ စီးပြားေရး 
ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္လိုသည့္ ဆႏၵျပင္းျပသူမ်ားစြာ ရွိေနျခင္း၊ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိအလုပ္ 
သမားမ်ားမွ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား သိရွိမႈရွိျခင္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား နည္းပါးေနျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
အဆိုပါ ေဒသရပ္႐ြာမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ားစြာမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈမလိုအပ္ေသာ၊ ေန႔စားအလုပ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေနၿပီး 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ၎အလုပ္မ်ားအား အတိအလင္းျဖစ္ေစ၊ မသိမသာျဖစ္ေစ (ၾကားခံပုဂၢိဳလ္) လုပ္သားပြဲစားမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအား ေပးအပ္ရမည့္လုပ္ခမ်ားမွ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုကို လုပ္သားပြဲစားမ်ားမွ 
ရယူၾကေၾကာင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားမွ ၫႊန္ျပလ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ အေျခခံကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားလည္းမရွိပါ (ေရးသားထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ အလုပ္လုပ္ရမည့္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖြင့္ဆို 
ခ်က္မ်ား၊ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈရွိေစမည့္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ စရိတ္မ်ား)။ ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာ 
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မ်ားအၾကားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ခေပးေခ်ရန္အခ်ိန္ အလြန္ၾကန္႔ၾကာပါသည္ (ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
အတြင္းတြင္ ၂-လ မွ ၃-လ အထိ)။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေဒသခံမွ 
လံုၿခံဳေရးအေစာင့္မ်ားကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ မလိုအပ္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္သာလိုအပ္ေသာ ေရရွည္အလုပ္ 
အကိုင္မ်ား အပါအဝင္ အဓိကမက်ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Outsourcing) ရယူသံုးစြဲေနၾကၿပီဟု 
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားမွ ၫႊန္ျပလ်က္ရွိပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္မွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းသည္ ေျပာင္းျပန္ 
ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရန္အတြက္ ျပန္လည္ 
ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလုိပင္ လုပ္အားခ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရေလ့ရွိပါသည္။

 � ေ႐ြ႕ေျပာင္းလုပ္သားႏွင့္ ယာယီအလုပ္သမားမ်ား။  ။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အေျခအေနႏွင့္ အေလ့အထမ်ားအတြင္း ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားသည္ အဓမၼေစခိုင္းမႈ 
အျဖစ္ပင္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ျပစ္ဒဏ္တစ္ခုျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈေအာက္မွ ေဆာင္႐ြက္ရ 
သည့္လုပ္ငန္းကို အဓမၼေစခိုင္းမႈဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ အခေၾကးေငြရရွိသည့္ မည္သည့္ 
အလုပ္မ်ဳိးကိုမဆို ေဆာင္႐ြက္ရန္ဆႏၵရွိၾကသည့္အတြက္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား 
အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ဝန္ေလးၾကပါသည္။ ေန႔စားလုပ္သား၊ သို႔မဟုတ္ ယာယီအလုပ္သမားမ်ားအား ၾကားခံ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရာတြင္ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ အေျခအေနမ်ား မျဖစ္ေျမာက္ေစေရးအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအေန 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အထူးအေလးေပးေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားစံႏႈန္းမ်ားအရ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးအပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ လုပ္သားပြဲစားမ်ားသည္ အလုပ္ 
သမားမ်ားထံမွ အခေၾကးေငြရယူျခင္းကို တားျမစ္ပါသည္။ ၎အစား အလုပ္အကိုင္႐ွာေဖြေပးအပ္ခမ်ားကို အလုပ္႐ွင္မွသာ 
ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရ အေနႏွင့္ ထိုအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားကြန္ဗင္းရွင္း 
အား လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိပါ။ အဆိုပါ ကြန္ဗင္းရွင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားလက္ေတြ႔ က်င့္သံုးရမည့္ လမ္းၫႊန္ျဖစ္ၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိပါးမႈကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္မည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာသံုးစံႏႈန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ 
ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ဝန္ထမ္းငွားရမ္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္သားပြဲစားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ 
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ လုပ္သားႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈဆိုင္ရာ လကၡဏာ 
မ်ားအား သိရွိနားလည္ထားရန္ႏွင့္ လုပ္သားပြဲစားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ အခေၾကးေငြရယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခား 
ခံစားခြင့္မ်ားလက္ခံျခင္းကို တားျမစ္ထားေၾကာင္း နားလည္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြဲေဝမႈမ်ားႏွင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ 
အေလ့အထမ်ားက်င့္သံုးသည့္ လကၡဏာမ်ားေတြ႔ရွိရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။ ယာယီ 
လုပ္သားမ်ားအပါအဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးသည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈတိုင္ၾကားေရးယႏၲရားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္လည္း 
ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈအႏၲရာယ္မ်ားသည္ ထုတ္ကုန္ပံ့ပိုးမႈကြင္းဆက္ 
အတြင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုစီ၌ ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ပါသည္။ ဆိုးရြားသည့္ လူ႔အခြင့္အရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အမ်ားစုမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
အဆင့္နိမ့္ပါးေသာ၊ လုပ္ခနည္းပါးေသာ၊ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္သားအဆင့္မ်ားတြင္ ပိုမိုျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး အဆိုပါ အလုပ္အကိုင္ 
မ်ားသည္ ယာယီအားျဖင့္သာ တည္ရိွျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္အလုပ္အျဖစ္ တည္ရွိမႈမရွိျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေရနံႏွင့္    
ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။

ကေလးလုပ္သား

 � စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ား။ ။  ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
အတြက္ ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္မႈ အလြန္နည္းပါးႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးလုပ္သားမ်ားအေပၚ 
ထားရွိသည့္ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ေယဘုယ်လက္ခံထားမႈမ်ား၊ အသက္အ႐ြယ္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ကိစၥရပ္မ်ား 
ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား/ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးရာတြင္ ကေလး 
လုပ္သားအသံုးျပဳမႈ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်မ်ားအေပၚ အထူးသတိျပဳသင့္ပါသည္ (ဥပမာ - ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သို႔မဟုတ္ အေကၽြး 
အေမြးတာဝန္ယူရသည့္ လုပ္ငန္း)။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း မတူညီသည့္ ထိရွလြယ္အုပ္စုမ်ားအေပၚ အထူးျပဳ 
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ဦးတည္သည့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီးကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္မည့္ ကေလးမ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ႏိုင္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားလည္း မ်ားျပားလာၿပီျဖစ္သည္။ (အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္အုပ္စုမ်ားအေၾကာင္း အခန္း ၄.၆ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ)

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

 � လုပ္သားထုအတြင္း အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ။ ။ ပညာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား 
အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိပါသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ပညာေရး 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ (ဥပမာ - အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္) အမ်ဳိးသမီးမ်ား (ေက်ာင္းသူမ်ား)သည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ရမွတ္ 
ပိုမိုျမင့္မားရန္  လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းအေနႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား အမ်ဳိးသမီးအင္ဂ်င္နီယာ 
မ်ား ပိုမိုခန္႔အပ္ရန္ တိုက္တြန္းထားၿပီး ၎သည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
အစဥ္အလာျပင္ပမွ ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျပမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ 
က႑အတြင္း အမ်ဳိးသမီးလုပ္သားခန္႔အပ္မႈႏႈန္းမွာ အျခားေသာႏုုိင္ငံမ်ားနည္းတူ နည္းပါးေနပါေသးသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား 
ကဲ့သို႔ပင္ အေကၽြးအေမြးတာဝန္ယူျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အစဥ္အလာမ်ားကို ေက်ာ္ 
လြန္ကာ အမ်ဳိးသမီးလုပ္သားဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ အျပဳသေဘာျဖင့္ တက္ႂကြစြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ (အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္အုပ္စုမ်ားအေၾကာင္း အခန္း ၄.၆ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ) 

 � လုပ္သားထုအတြင္း လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ၊ ဘာသာေရးအေျချပဳခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား။     ။ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ လုပ္သား 
ရွာေဖြခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိိုင္သည့္ လူမ်ဳိးစုဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား အထူးသတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမ်ဳိး/ဘာသာ 
မ်ားသည္ သိသာထင္ရွားမႈ မရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနႏွင့္ ပိုမို၍ သတိျပဳ 
ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မူဆလင္မ်ားအၾကား လူထုအတြင္းတင္းမာမႈမ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအေပၚ (ကုမၸဏီအား မည္သူက၊ မည္သည့္ရာထူးျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး) 
ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုးၾကားမႈရွိေနရန္ လိုအပ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ 
ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းေနမႈကို နားလည္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ စိန္ေခၚမႈရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေရာေထြးမႈမ်ားရွိေနသည့္ 
အေျခအေနအတြင္း ႏိုင္ငံသားမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားသည္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈထက္ ပိုမိုတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေစႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား အေျမာက္အမ်ားသည္ ပံုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ပင္ မူလကတည္းက ေရာေႏွာခဲ့ၿပီး၊ သို႔မဟုတ္  
နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေနပါသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ထိရွလြယ္မႈ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာသိျမင္မႈမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစေရး ရွင္းလင္းသည့္မူဝါဒမ်ား၊ အဆိုပါ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာတိုင္းတာမႈမ်ား 
ပါဝင္သည့္ တူညီသည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစျခင္း စံျပဳနည္းလမ္းမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါ 
သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ေရာက္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လြယ္ကူေသာအေျဖ  
အနည္းငယ္ရွိၿပီး ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမရိွေရးအတြက္ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ၊ အထူးအေလးထားေသာ ကတိကဝတ္တစ္ခု 
ျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ အစျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 � ရပ္႐ြာလူထုအေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား။       ။ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာေဒသမ်ားရွိ 
ရပ္႐ြာလူထုအတြင္းႏွင့္ အလုပ္ေခၚယူမည့္ေဒသမ်ားရွိ ရပ္႐ြာလူထုအတြင္းတြင္ လူမ်ဳိးစုဦးေရ မည္မွ်ရွိသည္ကို သတိျပဳမိရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ လူမ်ဳိးစုမ်ားေရာေႏွာလ်က္ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ 
မြန္လူမ်ဳိးမ်ား၊ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအျပင္ ပအိုဝ္လူမ်ဳိးမ်ားပါ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္အတူ ရွိေနႏိုင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ 
ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားရွိသကဲ့သို႔ မူဆလင္လူထုမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ မတူညီသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားတြင္ 
မတူညီသည့္ဘာသာစကား အသံုးျပဳၾကၿပီး၊ မတူညီသည့္ဓေလ့မ်ားလည္း ရွိသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အဆိုပါ 
အခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။

 � မသန္စြမ္း။ ။ မသန္စြမ္းမ်ားသည္ လူထုအတြင္း ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မႈနည္းသည့္ အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 
တြင္ပင္ ေတြ႔ရေလ့မရွိပါ။ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ မသန္စြမ္းလုပ္သားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ 
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ျခင္းႏွင့္ (မသန္စြမ္းတြဲဖက္ လုပ္သားမဟုတ္ဘဲ) လုပ္သားထု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေစျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ အမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ပံုစံ (Universal 
Design) အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္ (အမ်ား 
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပံုစံဆိုသည္မွာ - လူအမ်ားမွ ရယူသံုးစြဲႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္ပံုစံမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ၎တို႔အားအသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳျပင္ရန္ 
မလိုအပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အထူးျပဳလုပ္ရေသာ ပံုစံမ်ား မလိုအပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္)။ (အႏၲရာယ္က် 
ေရာက္လြယ္အုပ္စုမ်ားအေၾကာင္း အခန္း ၄.၆ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ)

 � လိင္တူစိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ လိင္မႈကူးေျပာင္းထားသူမ်ား (LGBT)။   ။လိင္တူ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ လိင္မႈကူးေျပာင္း 
ထားသူမ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းႏွင့္ လူထုအတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား အလုပ္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ သတိျပဳရန္ လို 
အပ္ၿပီး လက္ရိွအေျခအေနတြင္ လိင္တူဆက္ဆံေရးမ်ားမွာ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေနဆပဲင္ျဖစ္သည္။ (အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ 
အုပ္စုမ်ားအေၾကာင္း အခန္း ၄.၆ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ)

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး

 � မေတာ္တဆျဖစ္မႈႏႈန္း။ ။ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ကုမၸဏီစံႏႈန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရးသည္ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ၁၉၅၁-ခုႏွစ္ ေရနံေျမ (လုပ္သားႏွင့္ 
လုပ္သားေရးရာ) အက္ဥပေဒမွ အေျခခံျပဌာန္းခ်က္မ်ားထက္ သာလြန္ပါသည္။ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကြာျခားသည္မွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း မေတာ္တဆျဖစ္မႈႏႈန္းကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမရွိပါ။

 � က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ား။ ။ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား  (ငွက္ဖ်ား၊ တီဘီ၊ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ/ေအအိုင္ဒီ 
အက္စ္) ေျမာက္မ်ားစြာရွိေနၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္မွာ လုိအပ္ေသာ လုပ္သားအင္အား မရရွိ 
ျခင္းႏွင့္ လုပ္သားထု၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ေလ်ာ့က်ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားမွေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း 
အေနႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား (ESIAs) ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး (က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း 
ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳရန္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံ 
ျခင္း ပံုစံတစ္ခုခုျဖစ္ေစရန္ အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ပါ။) ထုိသို႔ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ 
မဟာဗ်ဳဟာတစ္ခု စီစဥ္ေရးဆြဲရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကုန္တင္ကား 
မ်ားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေျမာက္အမ်ားအသံုးျပဳမည္ဆိုပါက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ား (ကန္ 
ထ႐ိုက္တာမ်ား) အား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား 
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

တဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအၾကားမွ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး

 � စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား။ ။ ေဒသခံျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းရွင္း 
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ၊ အဂတိလိုက္စားမႈကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ အစရွိသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေစေရးအတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ အဓိက ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပံ့ပိုးေပးမည့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ သင့္ေလ်ာ္ရာမက္လံုးမ်ား/ဟန္႔တားမႈမ်ား ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုျခင္းျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏိုင္ငံ 
တကာ၊ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမွစံႏႈန္းမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္စဥ္ 
အတြင္း ေဖာ္ျပခ်က္အရ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုၾကသည္မွာ တစ္ဆင့္ခံ 
ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းပါးေသာ၊ လုပ္ခနည္းပါးေသာ၊ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရေသာ 
အလုပ္အကိုင္ ေနရာမ်ားသည္ ယာယီအားျဖင့္၊ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္မရွိေသာ လုပ္ငန္းပံုစံမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါသည္။ 
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားမွာ ျဖစ္သလိုသာရွိေနၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားမွ ပံ့ပိုးသည့္ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားအား လက္လွမ္းမွီျခင္း မရွိၾကပါ။
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(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

အလုပ္အကိုင္အေျခအေန

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - တရားမွ်တမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနရရွိပုိင္ခြင့္။ တူညီေသာ  
လုပ္ငန္းအတြက္ တူညီေသာလစာ ရရွိပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အၿမဲတေစေပးအပ္ျခင္းမရွိပါ၊ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထား 
ေသာ စာခ်ဳပ္အား အလုပ္ရွင္မွထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

 � အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းမ်ားမွလြဲ၍ အျခားအလုပ္သမားမ်ားအား လစာျဖတ္ပိုင္း 
ေပးရာတြင္ ဝင္ေငြ၊ ျဖတ္ေငြမ်ားအား အေသးစိတ္ခြဲျခား၍ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မရွိပါ။
• ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ၎၏ တစ္ဆင့္ခံ လုပ္ငန္းမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္စာခ်ဳပ္ပံုစံ၊ လစာျဖတ္ပိုင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္အရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေျပာၾကားပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။
 � ကာလၾကာရွည္စြာပင္ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနရသူမ်ားမွာ အမ်ားအျပားျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 

အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္လစာ၊ လူမႈေရးေထာက္ပံ့ေငြမ်ားစသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေနၾကရၿပီး အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္္းမ်ားထက္ 
ညံ့ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါသည္။ လူမႈေရးအက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္မ်ားကိုလည္း မရရွိ 
ၾကပါ။

 � ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း၏ တည္ေဆာက္ေရးကာလ အေတာအတြင္း အသံုးျပဳေနၾကေသာ 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားအား ငွားရမ္းေလ့ရွိၾကၿပီး အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ပိုမို 
အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။ ၎လုပ္ငန္းသည္ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေပးေရး အခေၾကးေငြမ်ားကို 
ေျမာက္မ်ားစြာ ယူငင္လ်က္ရွိၾကၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ တိုက္ 
႐ိုက္ဆန္႔က်င္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ 

 � ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ငွားရမ္းထားရွိေသာ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚမည္ကဲ့သို႔ဆက္ဆံ
သည္၊ မည္သည့္စံႏႈန္းမ်ားထားရွိသည္ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းျခင္း မရွိပါ။

အလုပ္ခ်ိန္၊ လုပ္ခလစာႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - တရားမွ်တမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနရရွိပုိင္ခြင့္။ လံုေလာက္   
ျပည့္စံုေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းဆုိင္ရာ ခံစားခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ယာယီေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းရွိလွ်င္ရွိသလို ဝင္ေငြပိုမိုရရွိရန္အတြက္ ေန႔စဥ္လိုလို အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာေၾကာင့့္္ အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းဥပေဒေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားကို ေက်ာ္လြန္သြားတတ္ပါသည္။

 � အခ်ိန္ပိုေၾကးေပးျခင္းကို အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားတြင္ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္း 
ေအာက္တြင္ အလြန္ရွားပါးပါသည္။
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ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � အလုပ္သမားအၾကား လုပ္ခလစာႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္အေပၚသိရွိနားလည္မႈမွာ ကြဲျပားမႈမ်ားစြာ ရွိေနပါ 
သည္။ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွ ၎တို႔၏ ခံစားခြင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍နားလည္မႈသည္ အလုပ္ရွင္၊ 
သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ႏိႈင္းစာလွ်င္ အလြန္ပင္နိမ့္က်ေနပါသည္ဟု ဝန္ခံထားၾကပါသည္။ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ၎တို႔ဘက္မွစတင္၍  မွ်ေဝျခင္းမွာ နည္းပါးသည္၊ မရွိသေလာက္ရွားပါးပါသည္။ ဤအခ်က္ 
သည္ လတ္တေလာတြင္ တြန္းအားေပးေနသည့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္ 
သမားဥပေဒအသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္အမွ် ပို၍ပင္ အေရးႀကီးလာမည္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးကုသခံယူပိုင္ခြင့္။ အသက္ရွင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္လံုၿခံဳခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားမွာ 
ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ တစ္ဆင့္ခံ-ကန္ထ႐ိုက္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကားတြင္လည္း ကြဲျပားျခားနားမႈကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္္ ေကာင္း 
မြန္ေသာ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (HSE) အေလ့အက်င့္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အထူးဂ႐ုျပဳလိုက္နာၾကသည္။ ကုမၸဏီအမ်ားစုတြင္ ၎တို႔၏စီမံကိန္း 
အတြင္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း တူညီေသာက်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (HSE) လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ေတာင္းဆိုၾကပါသည္။
• သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေပးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ 

ေဒသတြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ (HSE) စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ သိရွိနားလည္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို 
တည္ေဆာက္ေပးရန္အခြင့္အလမ္း ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုမွ ၎တုိ႔၏ တစ္ဆင့္ခံကန္႐ိုက္တာမ်ားအတြက္ 
ဤအခ်က္အား ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

 � လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕မွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔အားလုပ္သားႀကီးၾကပ္သူမ်ားမွ (HSE) သင္တန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ (HSE) 
အသိပညာေပးမႈမ်ား ပံ့ပိုးမႈမရွိေၾကာင္း သတိျပဳမိၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ (HSE) အား ဂ႐ုတစိုက္ ေဆာင္႐ြက္ 
ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုပင္ အလုပ္သမားမ်ားမွ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္ၾကပါသည္။

လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းအေရးဆိုျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္။ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းအေရးဆိုခြင့္

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေသာ စီမံကိန္းေဒသ (၆) ခုအတြင္း ကုမၸဏီ (၃) ခုတြင္သာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရပါသည္။



၄
၄.၄

62 အပိုင္း - ၄.၄

 � ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အျခားလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ေနမႈမ်ား၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား အလုပ္သမားသမဂၢ၏ (အလုပ္သမား အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၏) အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိျမင္နားလည္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ သမဂၢ 
အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသစ္ျဖစ္ေနၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအား ယခုထက္တိုင္ စုစည္းႏိုင္မႈမရွိေသးပါ။ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ နစ္နာခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္တိုင္ၾကားရန္အတြက္ 
အလုပ္သမားသမဂၢမွလြဲ၍ အျခားေသာေဖာ္ထုတ္တိုင္ၾကားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း  သိရွိနားလည္ျခင္း မရွိၾကပါ။
• ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ၎တို႔၏လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ သမဂၢဆိုင္ရာသေဘာထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္တစ္ခုအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) အားယခင္ႏွစ္အတြင္းက တင္ျပခဲ့ပါ
သည္။

 � ကုမၸဏီအမ်ားစုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအၾကား ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား မရွိၾကပါ။ ကုမၸဏီအနည္းစု 
တြင္သာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား 
(grievance mechanism) ထားရွိပါသည္။

 � အလုပ္အကိုင္ေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အလုပ္အကိုင္ရလိုသူက ပိုမိုမ်ားေနေသာေၾကာင့္   ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာ အလုပ္ 
သမားမ်ားအေနျဖင့္  အလုပ္တစ္ခုရလွ်င္ပင္ ျငင္းပယ္ျခင္းမရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ အလုပ္သမား 
မ်ားအေနျဖင့္ လစာ မရရွိျခင္း၊ လုပ္ခလစာ မလံုေလာက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ (HSE) စံႏႈန္း 
မ်ားအားနည္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သမဂၢဖြဲ႔စည္းရန္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားရွိျခင္း စသည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုရန္အတြက္  ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါသည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း၊ တူညီမွ်တစြာ ဆက္ဆံျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္။ အလုပ္လုပ္ခြင့္။ တရားမွ်တမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္ 
ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနရရွိပုိင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � "အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မလုပ္ေဆာင္ဘူး" ဟူေသာ က်ား/မ အခန္းက႑ ခြဲျခားျခင္း 
သည္ မွန္ကန္မွ်တၿပီး ရွင္းလင္းသည္ဟုယူဆၾကၿပီး ဤအခ်က္အေပၚတြင္ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ 
စိန္ေခၚမႈမွာ အလြန္ရွားပါးပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၏ သက္ေသ အေထာက္အထားအေနျဖင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

 � အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းရွိ မူဆလင္မ်ားအား အလုပ္ခန္႔မည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတင္းမာမႈမ်ား၊ 
မေက်နပ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အမူ 
အက်င္႔မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္ဟူေသာ အယူအဆမ်ားရွိေနၿပီး ဤအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ 
လုပ္သားထုအတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိရန္ဟူေသာ မူဝါဒကိုအေကာင္အထည္ေဖၚေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈ အဆင့္ဆင္႔ 
ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ဤအခ်က္ကို ကာကြယ္တားဆီးသည့္အေနျဖင့္ ၎၏ဝန္ထမ္း ေဒသခံ 
မူဆလင္အလုပ္သမားတစ္ဦးအား ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္သို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းေပးခဲ႔သည္။ SWIA သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္  
လံုျခံဳေရးအရ လူနည္းစုမူဆလင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ မရရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
မွာ ယခင္ကတည္းကပင္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။

 � အျခားပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အလံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ အလုပ္ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအက်ဳးိဆက္မ်ားမွာ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ သက္ေရာက္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရ 
သည္။ ၎အစား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံသည္႔အျပဳအမူမ်ားအား အဓိကထားေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။ သို႔ရာ 
တြင္ မၾကာေသးမီကပင္ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြင္း အတူလုပ္ကိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ား 
အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕႔ ပ်က္ဆီးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး လူသိမ်ားေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခု 
ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
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အလုပ္သမားမ်ားအား လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားပံ့ပိုးျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းခံစားခြင့္။ တရားမွ်တ၍ သင္႔ေလ်ာ္ 
ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္။ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ေနရာတစ္ဝုိက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အိုးအိမ္ေနရာပံ့ပိုးမႈသည္ တစ္သမတ္တည္း 
မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အတည္တက်ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အိုးအိမ္ေနရာပံ့ပိုးမူမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သီးျခားအိုးအိမ္ 
ေနရာခ်ထားမႈမ်ားရွိၿပီး အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားအားလံုးအတြက္ တူညီေသာအဆင့္အတန္းျဖင့္ တစ္ 
ေနရာတည္းတြင္ အိုးအိမ္ေနရာခ်ထားေပးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

 � အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ ေန႔စဥ္ အလုပ္ခြဲတမ္းရရွိေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္အနီးတစ္ဝိုက္တြင္  ယာယီတဲထိုးစခန္းခ်၍ 
ေနၾကပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ဆဲလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေနထိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔ 
ကိုယ္တိုင္ ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကသည္ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွ မွတ္သားေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ ထိုေနရာမ်ားသည္ 
၎တို႔အတြက္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး ေျခာက္ေသြ႔မႈ၊ ေႏြးေထြးမႈ၊ အကာအကြယ္ရရွိမႈတို႔မွာ ျပည့္စံုလံုေလာက္ျခင္း မရွိပါ။ 
ထိုေနရာတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးနိမ့္က်ေသာ အိမ္ယာ 
ႏွင့္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းမႈစနစ္ အလြန္ဆိုးရြားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အဓမၼေစခိုင္းမႈႏွင့္ ကေလးလုပ္သား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - အဓမၼေစခိုင္းမႈႏွင့္ အခိုင္းေစဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္၊ ကေလးလုပ္သားဘဝမွ လြတ္ 
ေျမာက္ခြင့္၊ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ခံစားခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ မဟုတ္ဘဲ 
ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားရွိသည္ဟု ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တင္ျပခဲ့ပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း 
မရွိပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔ (ILO)မွ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ား 
တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်လာသည္ကုိ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အဓမၼေစခိုင္းမႈျပႆနာသည္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိက 
စီးပြားေရးက႑တြင္ သိသိသာသာနည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္သည္ လက္ရွိျဖစ္ပၚေနေသာ 
အေျခအေနမ်ားကို ထင္ဟပ္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားအား အစိုးရမွသာေဆာင္ရြက္ 
သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 � ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔႔သည္ ၎တို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ ကြင္းဆင္းခဲ့သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မေတြ႔ရွိခဲ့ပါ။ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းခြင္၏ အေလ့အထအရ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳမႈကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ၾကသျဖင္႔ ကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေတြ႔ရွိရန္လည္း မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါ။ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ကေလးလုပ္သားကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု 
ျဖစ္ၿပီး ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာေနရာရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အရက္ဆိုင္မ်ားတြင္ 
ပိုမိုေတြ႔ရွိရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

 � ေလ့လာခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အသက္အရြယ္ မွန္/မမွန္ကို ပံုမွန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရပါသည္။
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စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈ

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- တရားမွ်တမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနရရွိပုိင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ေလးစားလိုက္နာမႈမ်ား မရွိၾကပါ (ဥပမာ - အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား)။ စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား၏ ေျပာင္းလဲမႈတန္ဖိုးကြင္းဆက္၏ အခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား 
ေရးသားခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီႏွစ္ခုလံုးတြင္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

 � လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားအား ပိုမိုတင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာ 
မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုရာ၌ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားျပည့္မီရန္ အေျခအေနမ်ား ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုသည့္တိုင္ 
၎တို႔၏ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္မူ တူညီစြာလိုက္နာျခင္းမရွိပါ။ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
႐ြက္သူမ်ားမွ ၎တို႔တြင္ ထိုသို႔ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားထားရွိၿပီး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႐ႈျခင္း စနစ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေန 
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ေရရွည္ျဖစ္မည့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားအား ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ရွိၾကပါသည္။

 � အခ်ဳိ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားမွ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္မွာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္ 
တာမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏လုပ္ခမ်ားမွ အခ်ဳိးညီမွ်မႈ မရွိစြာပင္ ေငြေၾကးမ်ားရယူေနၾကၿပီး အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို 
ရယူေနၾကသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာေအာက္၊ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္စားေသာက္ႏိုင္႐ံု 
ေလာက္လုပ္ခမ်ားသာ ရရွိေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထေကာင္းမ်ား ဥပမာ

 � စီးပြားေရးရာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား - ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ၎၏တစ္ဆင့္ခံ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္ စာခ်ဳပ္ပံုစံ၊ လစာျဖတ္ပိုင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္အရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား 
ေျပာၾကားပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။

 � အလုပ္သမားမ်ားအၾကား အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း - ကုမၸဏီတစ္ခုမွ 
၎တို႔၏လုပ္သားမ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ သမဂၢဆိုင္ရာသေဘာထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေရွ႕ေျပး အစီအစဥ္တစ္ခု 
အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) အား ယခင္ႏွစ္အတြင္းက တင္ျပခဲ့ပါသည္။
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လူမ်ဳိးစု လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား/တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား

ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား -

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန 
(ခ) ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန

လူမ်ဳိးစုလူနည္းစု ျဖစ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရာနယ္နိမိတ္မ်ား

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားအတြင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ႐ုိးရာဓေလ့ ကြဲျပားျခားနားဆုံးေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူမ်ဳိးစု 
ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားသည္ သိမ္ေမြ႕႐ႈပ္ေထြးကာ အျငင္းအခုံမ်ားရေသာ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ သိမ္ေမြ႔ခက္ခဲေသာ ကိစၥတစ္ရပ္လည္းျဖစ္   
သည္။ လူမ်ဳိးစုအုပ္စုမ်ားသည္ အစုိးရမွ ၎တုိ႔အေပၚတြင္ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျခယ္လွယ္လုပ္ကုိင္္ေနသည္ဟု 
ကာလရွည္ၾကာကတည္းကပင္ ယုံၾကည္ထားၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမ်ဳိးစုလူနည္းစုမ်ားသည္ ခန္႔မွန္းအားျဖင့္ ႏုိင္င့ံလူဦးေရ 
၏ ၃ဝ-၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းထိရိွေနၿပီး လူမ်ဳိးစုျပည္နယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအက်ယ္အဝန္း၏ ၅၇-ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ ကုန္းေျမျဖစ္ကာ 
ႏုိင္ငံနယ္နမိတ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပ်ံ႕ႏံွ႔တည္ရိွေနပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုမ်ား (ethnic minorities) 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရည္ၫႊန္းဖြင့္ဆုိထားခ်က္ မရိွပါ။ ယင္းအစား "တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား" (national races) ဟူေသာ စကားရပ္ကုိ 
သာ အသုံးျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎အသံုးအႏႈန္းသည္လည္း ၁၉၈၂-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဥပေဒ (1982 Myanmar 
Citizenship Law) မွ အသုံးအႏႈန္းအား ျပန္လည္အသုံးျပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎ဥပေဒ၏ ၁၉၈၃-ခုႏွစ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဥပေဒ၌ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္း ၁၃၅-မ်ဳိးရိွသည္ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆုိပါ ႏုိင္ငံသားဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တုိင္းရင္း
သားမ်ားတြင္ "ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၁၈၅)၊ ခရစ္ႏွစ္(၁၈၂၃)ခုႏွစ္ မတုိင္မီက 
စတင္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္နက္မည္သည့္ နယ္ေျမအတြင္းမဆုိ အေျခခ်၍ အၿမဲတေစေနထုိင္ခ့ဲေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ား" ပါဝင္ 
ပါသည္။ ၁၉၈၂-ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒအရ ႐ုိဟင္ဂ်ာအားလုံးနီးပါးသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရရိွပါ။ ၎တုိ႔သည္ တင္းၾကပ္ၿပီး 
ခြဲျခားမႈရိွေနသည့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုိက္ညီခ့ဲသည့္တုိင္ သက္ေသအေထာက္ 
အထားျပႏုိင္မႈ မရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၊ အိႏၵယိ၊ သုိ႔မဟုတ္ နီေပါမ်ဳိးဆက္မ်ားမွာမူ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ "တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား"အတြင္း အက်ဳံးမဝင္သည့္အတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ အလုိအေလ်ာက္ပင္ အျပည့္အဝ 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရရိွၾကပါ။

 ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးအား အသုံးျပဳထားၿပီး စာရင္းေကာက္ယူ 
ရာ၌ ၎သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုကုိေ႐ြးခ်ယ္ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ "အျခား"ဟု ေဖာ္ျပရန္သာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္းေနထုိင္သူမ်ား 
အၾကား ကျပားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ပင္ ေရြးခ်ယ္စရာ မပါရိွခ့ဲပါ။ ထုိက့ဲသုိ႔လူမ်ဳိးမ်ားကုိ က႑အလုိက္ခြဲျခားျခင္းသည္ လူမ်ဳိးစု 
လူနည္းစုမ်ား၏ အမွန္တကယ္ျဖစ္တည္ေနေသာ လူမ်ဳိးစုကုိ တိက်မွန္ကန္စြာ ကုိယ္စားမျပဳႏုိင္ဟု ယုံၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ 
လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုမ်ားမွ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ခ့ဲၾကပါသည္။ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားျဖင့္သာ အဓိကဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အစုိးရအေနႏွင့္လည္း 
အမွန္တကယ္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ျဖစ္တည္ေနေသာ လူမ်ဳိးစုအုပ္စုမ်ား၏ အေရအတြက္ကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ထုိသုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး 
မ်ားအေပၚ က႑အလုိက္ကန္႔သတ္ျခင္းကုိ အသုံးျပဳပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္တြင္မွ ရခုိင္ 
ျပည္နယ္အတြင္းရိွ မူဆလင္မ်ားက ၎တုိ႔မွာ "႐ုိဟင္ဂ်ာ"မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကုိယ့္ကုိယ္သတ္မွတ္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ 
႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ေရးသားလုိျခင္းအား  အစုိးရမွဖယ္ရွားခ့ဲပါသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးရာနယ္နိမိတ္မ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တည္ရိွေနထုိင္မႈ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါသည္။ ျပည္နယ္(၇)ခုအား ပင္မတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုႀကီးမ်ားအလုိက္ ျပည္နယ္အျဖစ္ 
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သတ္မွတ္ေပးခ့ဲသည္ (ဥပမာ- ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုိင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္)။ ဗမာသည္လူမ်ိဳးစုမ်ားထဲတြင္ လူဦးေရ 
အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း ဗမာမ်ိဳးႏြယ္မ်ားတြင္ သီးျခားျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးဟူ၍ မရိွဘဲ ႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္ၾကသူမ်ား 
အတြင္း လႊမ္းမုိးမႈရိွေသာ လူမ်ဳိးစုျဖစ္ကာ အထူးသျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီး (၇) ခုတြင္ ေနထုိင္ၾကပါသည္ (စစ္ကုိင္း၊ မေကြး၊ တနသၤာရီ၊ 
မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး)။ မိမိတုိ႔ သက္ဆုိင္ရာေဒသအလုိက္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား  
အမ်ားအျပားေနထုိင္ေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမ (၆) ခု ရိွပါသည္ (ယင္းတုိ႔မွာ နာဂ၊ ဓႏု၊ ပအုိဝ့္၊     
ပေလာင္၊ ကုိးကန္႔ႏွင့္ ဝကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္)။ ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒအရ တုိင္းရင္းသားႏြယ္ဖြားမ်ားအား 
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံခြင့္ကုိလည္း ျပဌာန္းေပးထားပါသည္။

လူမ်ဳိးစု လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ

 ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားႀကီးစုိးသည့္ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ လူမ်ဳိးစုလူနည္းစု လက္နက္ 
ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကားတြင္ (ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ) နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲပါသည္။ ခါးသီး 
ဖြယ္ေကာင္းၿပီး ကာလရွည္ၾကာခ့ဲသည့္ အဆုိပါပဋိပကၡသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဆက္လက္တည္ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အား အစုိးရႏွင့္ လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၁၆-ဖြဲ႔ ပါဝင္ 
ကာ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရိွပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ညႇႏိိႈင္းေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း ေအာင္ျမင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါ။ 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဒုတိယအဆင့္အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ၿပီး လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား 
တင္မက အျခားေသာႏုိင္ငံအဆင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားပါ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။

 ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ခ့ဲေသာ လူနည္းစု လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအား တန္ျပန္ေခ်မႈန္းရာတြင္ ျမန္မာ့စစ္တပ္အေန 
ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒမ်ားကုိ မ်ားစြာခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲ 
ပါသည္။ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ လူမ်ဳိးစုလူနည္းစု ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ၾကရာ၌ အစားအစာမ်ားသိမ္းပုိက္ျခင္း၊ ေက်း႐ြာ 
မ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားအား အလုပ္ၾကမ္းအတြက္ အသုံးျပဳျခင္း (အထူးသျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရန္)၊ 
အရပ္သားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါ 
ျပဳမူမႈမ်ားက့ဲသုိ႔ မျပင္းထန္ေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္လူနည္းစု လူမ်ဳိးစုအုပ္စုမ်ားသည္လည္း လြဲမွားစြာျပဳက်င့္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ 
ခ့ဲၾကပါသည္။

 ဤသုိ႔ေသာ လြဲမွားစြာျပဳက်င့္မႈမ်ားတြင္ လူမ်ဳိးစုမ်ားအား ထိခုိက္နစ္နာေစမႈမ်ား ပုိမုိထင္ရွားလာေစပါသည္။ ဗဟုိအစုိးရ၏ 
ကုိယ္တုိင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (self-governance)ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ မွ်ေဝသုံးစြဲမႈမရိွျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္ခ်န္ရစ္ျခင္း၊ 
ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈအေပၚ လြဲမွားစြာျပဳမူျခင္း၊ လူမ်ဳိးစုလူနည္းစု ဘာသာစကားမ်ားဆုိင္ရာ ပညာေရးမရိွျခင္း။ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား 
ႀကီးစုိးေသာ ဗဟုိအစုိးရမွ "ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ" (Burmanisation) ကုိ စြဲကုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ကာ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုတုိ႔၏ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ 
မ်ား၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားအေပၚ ဖိႏိွပ္ထားၿပီး လူမ်ဳိးစုမ်ားအေပၚတြင္ "ဒုတိယတန္းစား ႏုိင္ငံသားမ်ား" 
အျဖစ္ဆက္ဆံေၾကာင္း မ်ားစြာေသာ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ယုံၾကည္လ်က္ရိွသည္။

 ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈသည္ တုိင္းရင္းသားနယ္စပ္ေဒသမ်ားရိွ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး ၎ေဒသမ်ားရိွ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းမွာ ျမင့္မားလ်က္ရိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ လူဦးေရ၏ ၇၃-ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
မ်ဥ္းေအာက္တြင္ ရိွေနၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၄၄-ရာခုိင္ႏႈန္း (ကမၻာ့ဘဏ္၏ ကိန္းဂဏန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ၇၇.၉-ရာခုိင္ႏႈန္းဟု 
ခန္႔မွန္းထားပါသည္)။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၃၃-ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အသီးသီးရိွေနၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာရ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းမွာ 
၂၆-ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ (ကမၻာ့ဘဏ္၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၃၇.၅-ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ - ရပ္႐ြာလူထုဆုိင္ရာ အခန္း ၄.၂ 
တြင္ဖတ္႐ႈပါ)။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ လူမ်ဳိးစုလူနည္းစုမ်ားေနထုိင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဓာတ္သတၳဳမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ 
သစ္မ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ားအပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ႂကြယ္ဝလ်က္ရိွေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎ျပည္နယ္မ်ား၏ 
ကမ္းလြန္ေနရာမ်ားမွ ႏုိင္ငံ၏ အဖုိးတန္ရတနာျဖစ္သည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ားလည္း ရိွေနပါသည္။ ရခုိင္ကမ္း႐ုိးတန္းတစ္ေလွ်ာက္၊ 
မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္အတြင္းတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ား 
အေျမာက္အမ်ား ျဖစ္တည္လ်က္ရိွပါသည္။
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 အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာအေျမာက္အမ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပုိမုိ အသုံးျပဳလာႏုိင္ပါသည္။ 
အခ်ဳိ႕ေသာ ေျမယာမ်ားမွာ ဗဟုိအစုိးရ၊ စစ္တပ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစု လက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႔မ်ားတြင္လည္း ၎တုိ႔၏နယ္ေျမအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရိွေနပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းပင္ ထုိေဒသမ်ားသည္ လက္နက္ 
ကုိင္ အေစာင့္အၾကပ္မ်ားလည္း ထူေျပာေနၿပီး ျမန္မာ့စစ္တပ္မွ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစု လက္နက္ 
ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ လက္နက္ကုိင္ ဒုစ႐ုိက္သမားမ်ား မ်ားစြာရိွေနပါသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အလြန္ 
အားနည္းၿပီး ေျမယာသိမ္းယူခံရႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားျခင္း၊ အေျခအေန မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ စုိးရိမ္ထိန္႔လန္႔မႈမ်ားျဖင့္ 
ေနထုိင္ရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္ ေဆာင္႐ြက္လာႏုိင္သည့္ ေျမျမႇဳ ပ္မုိင္း ရွင္း 
လင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေျမယာမ်ားကုိ ပုိမုိသုံးစြဲလာႏုိင္ေစၿပီး စီးပြားေရးအရလည္း အဖုိးတန္သည့္အေလွ်ာက္ အထက္ 
ေဖာ္ျပပါ အႏၲရာယ္မ်ား ပုိမုိတုိးျမင့္လာဖြယ္ရာ ရိွေနပါသည္ (ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း ၄.၃ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ)။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ႐ုပ္ပုိင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိရွလြယ္ေသာ သူမ်ားအျဖစ္္လည္းေကာင္း၊ အခြင့္ 
အေရး အနည္းပါးဆုံး ရရိွသူမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဘးအဖယ္ခံထားရေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္       
ခံရပါသည္။ ထုိသုိ႔ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး 
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္လြယ္ကူၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ား၌လည္း အမ်ားဆုံးခံစားရသည့္ လူ႔ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ထုိမွတစ္ဖန္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွ 
သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုိင္ခြင့္မရိွဘဲ ခ်န္လွပ္ခံထားရျခင္း၊ အျခားညႇႏိႈင္ိးတုိင္ပင္ အႀကံဉာဏ္ 
ရယူျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း မၾကာခဏ ခ်န္လွပ္ခံထားျခင္းသည္ ၎လူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚတြင္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ေပၚ 
ေစသည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၏ ၂ဝဝ၇-ခုႏွစ္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UN Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples)ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးရန္၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ သီးျခား 
လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ခံရန္၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား သိသိသာသာ ပုိမုိမ်ားျပားလာေသာ္လည္း ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေသာလုပ္ငန္းရပ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကပင္ ျငင္းဆုိ၊ 
အပယ္ခ်ခံေနရေသာ ကိစၥတရပ္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း အျငင္းဆုိခံေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။

 ကုမၸဏီမ်ားမွ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလည္း မ်ားျပားလာၿပီး အထူးသျဖင့္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွ မူဝါဒ 
ေရးရာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေရးရာအဆင့္မ်ားတြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလမ္းစဥ္မ်ားကုိ အသိ 
အမွတ္ျပဳ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ (ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရိွ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဆုိးရြားခ့ဲသည့္ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈနည္းပါးေနေသးၿပီး မုန္းတီးဆန္႔က်င္ေန 
ေသာ္လည္း) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ႏုိင္ငံေရးအရ၊ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ မူဝါဒေရးရာႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္မႈကိစၥရပ္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ "ဌာေန 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး"ဟူသည့္ ေဝါဟာရမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္မႈမရိွေသးဘဲ ေယဘုယ်အားျဖင့္လည္း အသုံးမျပဳပါ 
(အဆုိပါကိစၥရပ္အား ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ သုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္)။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဌာေန 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သီးသန္႔အခြင့္ေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အမ်ိဳးသားဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
ဥပေဒမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒတုိ႔တြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အထူးလုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးစံက်င့္ထုံးမ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ 
ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑မ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး 
ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ လြပ္လပ္စြာလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏႊယ္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇႏိိႈင္း 
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း လြတ္လပ္စြာႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီမႈ 
ရယူျခင္း (FPIC) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔ ပါဝင္သည္။
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(ခ) ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား က်င့္သံုးျခင္း

 � ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေတြးေခၚယူဆခ်က္။ ။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ၏ ကုိယ္ပုိင္
လကၡဏာ (ethnic identity) သည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အင္အားေျပာင္းလဲမႈမ်ား (dynamics) အတြက္ အေရးပါၿပီး 
တြင္းထြက္သယံဇာတ ထုတ္ယူေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာမူဝါဒ၊ စီမံကိန္းမ်ားရိွသည့္ေနရာမ်ားအတြက္ မည္သည့္ 
ရလဒ္မ်ား ရရိွလာမည္ဆုိသည့္ကိစၥအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ နယ္ေျမအတြင္း ကာလရွည္ၾကာတုိက္ခိုက္မႈ 
မ်ား၊ ေဒသတြင္း မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားရိွခ့ဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစျပဳေနေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ အေရးပါသည္။ မၾကာေသးမီကာလအထိ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ၏ အမွတ္အသားလကၡဏာမ်ားအား ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္၍ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳၿပီးေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါ။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာခ်ိတ္ဆက္မႈကြန္ရက္မ်ား၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ စတင္ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္သည္။ 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (အပါအဝင္ အျခားေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေန 
သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား) အေနျဖင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအား 
ရည္ညႊန္းလာၾကၿပီး ညႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ထုိစံႏႈန္းမ်ားအား မူေဘာင္အျဖစ္ ပုိမုိအသုံးျပဳလာၾကပါသည္။

 � ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ EIA လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား မူၾကမ္း။ ။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ 
ထားေသာ EIA လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမူၾကမ္းတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း (FPIC) ကုိ သီးျခားရည္ညႊန္းထားျခင္းမရိွပါ။ 
၎မွ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္မွာ "ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား  
လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္လာဖြယ္ရိွသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ   
ထုတ္ျပန္ထားရိွေသာ သီးျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိပါ လုိက္နာရန္လုိအပ္ၿပီး ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲထားျခင္းမရိွပါက ဆႏၵ 
အေလ်ာက္မဟုတ္ေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား (Involuntary resettlement and 
indigenous people) ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သံုးရမည္"ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ က်င့္သုံးျပဳမူျခင္းသည္ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အရာတစ္ခု
အေနႏွင့္မဟုတ္ဘဲ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုအေနႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (OECD) မွ အႀကံျပဳထားသည္မွာ လူမ်ဳိးစုလူနည္းစုမ်ား/ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ေျမယာ 
ရယူမႈမ်ဳိးတြင္မဆုိ လြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း (Free, prior and informed consent – 
FPIC) အေလ့အထကုိ အသုံးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 � ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔မ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေစမႈ။ ။ 
အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asian Development Bank) ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု (World Bank Group) အပါအဝင္ ေျမာက္မ်ား 
စြာေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔မ်ား (International Financial Institutions – IFIs) သည္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ အကာအကြယ္ေပးေရးအပါအဝင္ ၎တုိ႔၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး မူဝါဒမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မည္သုိ႔ 
အသုံးခ်ႏုိင္မည္ကုိ စဥ္းစားလ်က္ရိွေနပါသည္။ လက္ရိွ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္ရိွ အမ်ဳိးသားအဆင့္မူဝါဒမ်ား၌ အဓိက 
ေျပာင္းလဲမႈႀကီးမ်ား မျဖစ္ႏုိင္သည့္အေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး 
အဖြဲ႔အစည္း (IFIs) မ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေဝဖန္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိလည္း လက္ခံရရိွၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးရာအေျခအေနအတြင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားအသုံးခ်ရာ၌ လက္ေတြ႔က်ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
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လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ထိခိုက္ခံရသည့္ ေနရာမ်ားအပါအဝင္ 
လူနည္းစု လူမ်ဳိးစုေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

 � ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း။ ။ လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးက႑တြင္
က်င့္သုံးေနသည့္ အေလ့အထမ်ားမွာ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြးမႈနည္းပါးသည္မွ လုံးဝပင္မရိွေၾကာင္း ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာမႈမ်ားမွ ေတြ႕ရိွခ့ဲရပါသည္။ ထုိေတြ႔ရိွခ်က္အရ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ေျမယာကိစၥ၊ အရင္းအျမစ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ 
အေထြေထြလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၌ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ အမ်ားသေဘာတူလက္ခံႏုိင္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားအတြက္ 
ပုိမုိေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းမႈျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေနေၾကာင္း ၫႊန္ျပလ်က္ရိွပါသည္။ လူမ်ဳိးစုမ်ားေနထုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ယုံၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပုိမုိအားစုိက္ထုတ္ရန္လုိအပ္ၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္၊ ေဒသသုံး 
ဘာသာစကားအသုံးျပဳ၍ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

 � သမုိင္းအေမြ။ ။ ယခင္ ၁၉၉ဝ-ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းမွ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ 
မ်ားစြာ၏အေတြ႔အႀကံဳမွာ "စစ္ပြဲရပ္ဆုိင္းျခင္း"သည္ "ၿငိမ္းခ်မ္းေရး"ႏွင့္ မတူျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားစြာမွ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ထပ္ေနသည့္ နယ္ေျမအပုိင္းအျခားမ်ားအတြင္း ဆက္လက္သိမ္းပုိက္ထားၾကၿပီး  
တရားဝင္မဟုတ္ေသာ အခြန္အခေကာက္ခံျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ဥပေဒျပင္ပ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရိွသည့္ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရိွေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ေနရာေဒသ 
မ်ားတြင္ အပစ္အခတ္မ်ားရပ္စဲၿပီး ကနဦးအခ်ိန္ကာလ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မည့္ ပုဂၢိဳ လ္အသစ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာ 
မည္ဆုိပါက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဒသရပ္႐ြာလူထုအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ားထက္ ဆုိးရြားေသာ ရလဒ္မ်ားသာ ရရိွ 
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားႏုိင္မည့္ စီးပြားေရးရာအရ ထပ္မံေခါင္းပုံ 
ျဖတ္မႈမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ားရိွေနၿပီး ထုိေဒသမ်ား၌ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
၎တုိ႔ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရမည့္ ျမင့္မားေသာစုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ သကၤာမကင္းမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

 � အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀သုံးစြဲေရး။ ။ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အဓိကလုိလားေတာင့္တခ်က္မွာ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝေပးေရးဆုိင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္ (အဆိုပါကိစၥရပ္ကုိ 
အနာဂတ္ကာလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအဆင့္အတြင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ေျခရိွေသာ္လည္း 
လက္ရိွ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းမရိွပါ)။ ထုိ႔အျပင္ လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ 
၎တုိ႔ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားရိွ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ပုိမုိထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္လည္း လုိလားၾကပါသည္။ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ဳိးစုလူနည္းစုမ်ား၏ ၎တုိ႔၏ေဒသအတြင္းရိွ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔တူးေဖာ္ 
ထုတ္လုပ္ေရးမွ ရရိွသည့္ အက်ဳိးအျမတ္အလြန္နည္းပါးသည္ဟူေသာ လႊမ္းမုိးေနသည့္အျမင္မ်ားအေပၚတြင္ အလြန္ သိမ္ေမြ႔ 
စြာႏွင့္ တာဝန္သိစြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ 

 � ထိေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းမႈ။  ။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းမႈမ်ားကုိ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွေနပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရအေနႏွင့္ သမုိင္းအစဥ္အဆက္ ထုိသုိ႔ေသာ 
ေဒသမ်ားအား ကုိယ္စားျပဳခ့ဲျခင္းမရိွဘဲ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈသည္လည္း အေျခခံအားျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနပါသည္။ 
ထုိသုုိ႔ေသာ ေဒသမ်ား၌ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎ေဒသအတြင္း အမွန္ 
တကယ္ အာဏာသက္ေရာက္ေသာ လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ညႇႏိိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် လူမ်ဳိးစုကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ေတြ႔ဆုံ ညႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြးသင့္သက့ဲသုိ႔ လက္ရိွေဆာင္႐ြက္ေန 
သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပ်က္ဆီးေစျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္မႈျပဳျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္ အထူး 
ဂ႐ုျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ထုိလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တုိ႔ေဒသအတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ ရပ္႐ြာလူထု 
အားလုံး၏ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား အမွန္တကယ္ ကုိယ္စားျပဳမည္မဟုတ္သည့္အတြက္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြး 
ညႇႏိိႈင္းမႈမ်ားကုိ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းမႈမ်ားကုိယ္စားအျဖစ္ မယူဆသင့္ပါ။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံရသည့္ ေနရာ 
ေဒသမ်ားတြင္ ထုိသုိ႔ေသာ ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားသည္ 
လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေျပာဆုိရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းမႈမ်ားကုိ မွားယြင္းစြာ ကုိင္တြယ္ျပဳလုပ္မိပါက ပါဝင္ 
ေဆြးေႏြးသူမ်ားအတြက္ ႀကီးစြာေသာအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
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၎ေဒသအတြင္း အလားတူအေတြ႔အႀကံဳမ်ဳိး ခုိင္မာစြာရိွခ့ဲဖူးသည့္ လူပုဂၢိဳ လ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္ 
ေဆြးေႏြးေစရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးစုအေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ အေ႐ႊ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ 
ဗဟုသုတျဖင့္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ မႏုႆေဗဒကၽြမ္းက်င္သူ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ျမန္မာ့လူမ်ဳိးစုလူနည္းစုဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၌ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာ လူမႈေရး သိပၸကံၽြမ္းက်င္သူ 
မ်ားထံမွ ပညာရွင္အႀကံဉာဏ္မ်ားရယူရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

 ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း ၄.၃ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ - အဆုိပါအခန္းတြင္ အမ်ဳိးသားဥပေဒမ်ားသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာ 
ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အမ်ားပုိင္ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္မျပဳသည့္အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္ရန္အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။

(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္အညီ မိမိတုိ႔ကိုယ္တိုင္  
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသား လကၡဏာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ႐ိုးရာ၊ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ 
မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ျဖစ္ခြင့္အား သတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္။ 

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မီွတင္းေနထုိင္လ်က္ရိွသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ဳိးစုအုပ္စုမ်ားအား "ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား"အျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳရန္မွာ ဥပေဒအရရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရိွဘဲ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈတြင္လည္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနပါသည္။

 � ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒအမ်ားစုသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအတြက္ 
အထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား လံုးဝ အသိအမွတ္မျပဳပါ။

 � ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ "တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား" (Ethnic Nationalities)၊ သို႔မဟုတ္ "မူလ ေနထိုင္သူမ်ား" 
(Native Peoples) (ဘာသာျပန္ဆိုမႈ အေပၚမူတည္၍ကြဲျပားသည္) ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အတြင္းရွိ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)မွ ဟန္႔တား၊ တားဆီးႏိုင္မည့္အာဏာကို သီးျခားေပးအပ္ထားေသာ္လည္း  ထိုရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ 
မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား အထူးသျဖင့္ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း အက်ိဳးရွိေစမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ေဒသခံလူထု၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ 
ေဒသအစုိးရအဖြဲ႔၊  ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 � ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔၏ ကြန္ဗင္းရွင္းအမွတ္-၁၆၉ (ILO Convention 169) ျဖစ္သည့္ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္း႐ွင္းအား အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ 
၂ဝဝ၇-ခုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢ၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကို အတည္ျပဳရန္ ေထာက္ခံမဲ 
ေပးခဲ့ၿပီး ၎ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ "လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳျပင္ၿပီး လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား
ကို ရွာေဖြရမည္" ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား 
ရွိေနသည္၊ သို႔မဟုတ္ မရွိပါဟူသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မပါရွိပါ။ "ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား" ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီရန္ လက္ေတြ႔စံႏႈန္းအဓိပၸာယ္အတြက္ မ်ားစြာေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အသံုးျပဳထားပါသည္။ သမိုင္းအစဥ္အလာ 
အရ အစဥ္အဆက္တည္ရွိခဲ့ျခင္း၊ မိမိတို႔လူမ်ဳိးစု အမွတ္လကၡဏာမ်ားကို အေလးထားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊  လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္း၏ လႊမ္းမိုးေနေသာက႑မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားရွိျခင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လႊမ္းမိုးမႈနည္းပါး 
ေသာက႑မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ အသိုက္အဝန္းျဖစ္ျခင္းတုိ႔ အပါအဝင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္း 
ခ်က္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ခ်က္ (self-identification) သည္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ 
ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ လူမ်ဳိးစုလူနည္းစုအုပ္စုမ်ား ႐ွိ 
ေနပါသည္။
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 � ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔မ်ား (IFIs) အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစေရးမူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းက်င့္သံုးေနၿပီ ျဖစ္သည္။
• ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ၎တို႔၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာမူဝါဒကို 

မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဓာတ္အားေပးစီမံကိန္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ က်င့့္သံုးခဲ့ၿပီး ၎ေဒသ
တြင္ ေနထိုင္သူအမ်ားစုမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းသက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခံ၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥအလို႔ငွာ ကိုယ္ပိုင္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � "သာသနာ့နယ္ေျမမ်ား"၊ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာနယ္ေျမ၊ သို႔မဟုတ္ သဘာဝအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအျဖစ္ 
အစိုးရမွသတ္မွတ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ေျမယာငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ အသံုး 
ခ်ခြင့္ကို တားျမစ္ထားပါသည္။
• အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔သတ္မွတ္သည္၊ ထိုသို႔သတ္မွတ္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား

လူနည္းစုမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္ဆိုေသာအခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ
တြင္ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။

 � ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာစနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ (ဆိုလုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖြဲ႔ 
စည္းထားေသာအစိုးရ)။ ထို႔အျပင္္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အပ္ႏွင္းထားၿပီး ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တုိင္းေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းကိုလည္း ဗဟိုအစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ႀကီးမားေသာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္၊ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ 
ရယူရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ လိုပါသည္။

 � ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေျမယာအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ 
ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအားလံုး၏ တစ္ဦးတည္းေသာပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတပစၥည္း 
မ်ားအား စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားက ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို ကြပ္ကဲႀကီးႀကပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္း     
ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္းဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္        
တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးထားေသာ္ျငားလည္း ယင္းေဒသခံ 
နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေျမယာအားလံုးႏွင့္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ပိုင္ရွင္ 
အစစ္ျဖစ္ၿပီး ထိုကိစၥမ်ားအတြက္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို တူးေဖာ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ပိုင္ခြင့္တို႔
အတြက္ အစိုးရ၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မသက္ေရာက္ပါ။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔မ်ားအား 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အလို႔ငွာ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္အတြင္း လိုအပ္ေသာဥပေဒျပဌာန္းႏိုင္ 
ခြင့္ကို အပ္ႏွင္းထားသည္။

 � ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ အလုပ္တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပိုမို၍လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေသာ  
အစိုးရျဖစ္ရန္ ဦးတည္လ်က္ရွိပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကို ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္တြင္းမွ 
စတင္ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္၊ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ အစိုးရအဆင့္ 
မ်ား၌ မည္သို႔ကိုယ္စားျပဳရမည္၊ မည္ကဲ့သို႔ တာဝန္မ်ားခြဲေဝယူၾကရမည္ဟူေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဒြိဟျဖစ္စရာအေျခ 
အေနမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရ၌သာ သဘာဝသယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ရွိေနၿပီး  လာမည့္အနာဂတ္ 
ကာလ၌လည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မရွိႏိုင္ပါ။ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ရလဒ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ား၏ ရလဒ္အေပၚ၌သာ မ်ားစြာမူတည္လိမ့္မည္္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားသည္လည္း ၎တို႔မွီတင္းေနထိုင္ 
လ်က္ရွိေသာ နယ္ေျမေဒသတြင္းရွိ သယံဇာတမ်ားအေပၚ၌ ပိုမိုခ်ဳပ္ကိုင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ား 
ပိုမိုရရွိလာေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိပါသည္။
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 � EITI လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာသည္ႏွင့္အမွ် သယံဇာတမ်ား တူေဖာ္ေတြ႔ရွိရာေဒသမ်ား 
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြရရွိမႈသည္လည္း 
ပိုမို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 � တြင္းထြက္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအား 
ပိုမိုျမႇင့္တင္ရန္ကိစၥရပ္မွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသစ္ေပၚေပါက္လာေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီးထြက္ရွိသည့္ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲအသံုးျပဳမႈမွရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအေပၚ၎တို႔၏ (အမ်ားပိုင္) ေျမအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ 
ႏိုင္မႈ ဆက္လက္ရရွိႏုိင္ရန္လည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒသည္ ကုန္းတြင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး မိမိတို႔ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိသာ ကန္႔သတ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ 
ေအာက္တြင္ တူးေဖာ္ထုတ္ယူႏိုင္မည့္ပံုစံအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္မွာ လက္တေလာအေျခအေနတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္ - ေဆြးေႏြးၫႇိႏိႈင္းႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ား အပါအဝင္ 
လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီမႈ ရယူပိုင္ခြင့္

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (၁၁/၂ဝ၁၃)အရ ျမန္မာရင္းႏွီးႁမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းအေပၚက်ေရာက္ႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား  ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္၊ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လံုေလာက္ေသာ ခ်င့္ခ်ိန္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အဆိုျပဳထားျခင္း ရွိ/မရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးမွ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသ၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၫႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ေဒသအတြင္း႐ွိ 
ေနထိုင္သူအမ်ားစုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုတို႔အား ကိုယ္စားျပဳသည့္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာ 
သံုးသပ္ရန္ အခြင့္အေရးရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းေနထုိင္သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား    
ႏွင့္ ေရရွည္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့့္္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္မတူညီႏိုင္ပါ၊ အစားမထိုးႏိုင္ပါ။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမွ ေဒသ 
အစိုးရ၏ ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ ေဒသအတြင္းရွိစီပြားေရး၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဒသခံလူထု၏ သေဘာထား 
ႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

 � ႏိုင္ငံေတာ္သည္ REDD+ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္ပတ္သက္၍ FPIC ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈအား အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး အဓိကအားျဖင့္ 
တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ FPIC ၏ အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။

 � SWIAမွ ကြင္းဆင္းေလ့လာရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေျမယာသံုးစြဲမႈ၊ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ FPIC ဟုသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေသခ်ာစြာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔  ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္မႈမ်ား နည္းပါးခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ 
၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒမတုိင္မီက ဥပေဒေၾကာင္းအရ သက္ေရာက္ႏိုင္ 
သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္ မရွိခဲ့ျခင္းအား 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ထင္ဟပ္ေနေစပါသည္။

 � အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)၊ ကမၻာ့ဘဏ္ (World Bank) ႏွင့္IFC တုိ႔သည္ ၎တို႔၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈမ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္၍ ယင္းတို႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယင္းမူဝါဒအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါမည္ဟူေသာ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ မၾကာခင္ 
ကာလတြင္ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ေသာ EIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား သတင္း
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္ပါဝင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရပါသည္။ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္ထြက္႐ွိေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္  ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စမ္းသပ္ရွာေဖြေရးႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရး ျပဳလုပ္ 
ရာတြင္ EIA လိုအပ္ပါသည္။ စံ-ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝစာခ်ဳပ္ (Model PSC) အပိုဒ္ (၁၇.၂-ခခ) တြင္ EIA ႏွင့္ SIA မ်ား 
အား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္တစ္ဆင့္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ EIA  လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
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လူမ်ဳိးမ်ား/ လူမ်ဳိးစုလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးတို္င္ပင္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္  
ေတာင္းဆိုထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္းသတ္မွတ္ထားသည့္ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရွိခ်ိန္တြင္ 
ႏိုင္ငံတကာမွ အေလ့အထေကာင္းမ်ားအား အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုနက္႐ိႈင္းေသာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈ
မ်ားျပဳလုပ္ႏို္င္ရန္ စံႏႈန္းမ်ားအသံုးခ်ျခင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း (FPIC) ကို 
သတ္မွတ္အေျခအေနမ်ား၌ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေဒသတြင္း အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္/ေနထိုင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားႏွင့္ သယံဇာတပစၥည္း
မ်ားအားပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ရပ္ရြာေဒသမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ 
မွ်ေဝခံစားႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ မရွိေသးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဝယ္ယူသံုးစြဲရာ 
တြင္ မ်က္ႏွာလိုက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  စံ-ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေ၀စာခ်ဳပ္ (Standard PSC) တြင္ အခ်က္အနည္း 
ငယ္သာ (အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနေပၚမူတည္၍) ပါရွိၿပီး "စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာ၀န္ (CSR) မ်ားအား 
ကန္ထ႐ိုက္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္"ဟူသည့္အခ်က္ကို စာခ်ဳပ္တြင္္ 
လိုအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မည္သည့္ PSC အပိုဒ္တြင္မွ် ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားႏွင့္ 
ေသေသခ်ာခ်ာ နက္နက္နဲနဲ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ 
သည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။

 � တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသရပ္႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သေဘာတူညီခ်က္ (Communi-
ty Development Agreement - CDA) ႏွင့္ တစ္နည္းတစ္ဖံု  ပတ္သက္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 
ပိုမိုမ်ားျပားလာပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အစိုးရမ်ားမွ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြင္းသို႔ တရားဝင္ 
ဝင္ေရာက္္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးၿပီး၊ ႏိုင္ငံအလိုက္ သီးျခားခ်မွတ္ထားေသာ တာဝန္မ်ားကိုလိုက္နာရန္ တြန္းအား 
ေပးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေျမယာမ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းညႇိႏိႈင္းေနေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ဓေလ့ထံုးစံအရ ေျမယာရယူျခင္းႏွင့္ ေျမယာ 
အသံုးျပဳျခင္းအား ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေဆြေႏြးႏိုင္ရန္  တရားဝင္ျဖစ္ၿပီး တိက်သည့္စနစ္တစ္ခု ခ်မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္လည္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူႏွင့္ ေဒသခံမ်ားပါဝင္ေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေနာက္တြင္၊ 
သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီး သေဘာတူညီမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ 
ႏိုင္မည့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူၾကည္ျဖဴမႈ social license to operate ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ျဖစ္ေစ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ရပ္႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သေဘာတူညီခ်က္ (CDA) အား အဆိုျပဳတင္ျပႏိုင္ပါသည္။
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စီမံကိန္းအဆင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
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အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား

ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား -

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန 
(ခ)  ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
(ဂ)  ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန

 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသက့ဲသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပားျခားနားဆုံးႏုိင္ငံ 
တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားႀကီးစုိးေသာ ဗဟုိအစုိးရမွ "ဗမာလူမ်ဳိးႀကီး" (Burmanisation) မူဝါဒစြဲကုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ကာ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးစုတုိ႔၏ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားအေပၚ ဖိႏိွပ္ထားၿပီး တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအား 
"ဒုတိယတန္းစား ႏုိင္ငံသားမ်ား"အျဖစ္ ဆက္ဆံေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ယုံၾကည္လ်က္ရိွသည္။ 
ဤသုိ႔လူနည္းစုလူမ်ဳိးစု ပုံစံမ်ားအၾကား ႐ႈပ္ေထြးမႈရိွေနခ်ိန္တြင္ ခြဲျခားခံရမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္ အျခားေသာ 
လူအုပ္စုမ်ားလည္း ေျမာက္မ်ားစြာရိွေနပါသည္။ ၎အုပ္စုမ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ပုံေဖာ္သည့္ျဖစ္စဥ္ 
အတြင္း ၎တုိ႔ထံမွ အသံမ်ားအား ၾကားသိႏုိင္ေစမည့္ ျပယုဂ္မရိွျခင္းႏွင့္ ပုိမုိၾသဇာသက္ေရာက္သည့္ အင္အားမ်ားကုိ ခံႏုိင္ရည္ 
အား မရိွျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း မ်ားျပားလာသည့္ ေျပာင္းလဲမႈအက်ဳိးဆက္မ်ား၏ဒဏ္ကုိ ခံၾကရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏     
ေျပာင္းလဲေရး အရိွန္အဟုန္ေနာက္တြင္ ထုိသုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္က်ရာက္လြယ္အုပ္စုမ်ား က်န္ရစ္ေနခ့ဲပါသည္။ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ထုိသုိ႔ေသာအုပ္စုမ်ားအေပၚ ျပႆနာမ်ား ပုိမုိဆုိးရြားလာေစျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရိွႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ မည္သည့္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစ ဘက္လုိက္မႈကုိအေျခမခံသည့္ အက်ဳိးဆက္သာျဖစ္ေစျခင္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ၎အေမ့ေလ်ာ့ခံ အုပ္စုမ်ားအတြက္ တူညီေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွေစမည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားျဖစ္ေစျခင္း၊ လုိအပ္ေသာ  
အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြရ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပ့ံပုိးေပးမည့္ လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏီွး 
ျမႇဳ ပ္ႏံွျခင္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ တူညီေသာ အခြင့္အလမ္းရရိွေစျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါသည္။ 

လူနည္းစုဘာသာဝင္မ်ား

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မူဆလင္မ်ား (အစၥလမ္ဘာသာဝင္မ်ား)

 ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ (၃၄) ႏွင့္ (၃၅၄) တုိ႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚ ယူဆခြင့္၊ ဘာသာအယူ 
ကုိးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာခြင့္မ်ားအား ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္အခ်ဳိ႕ ရိွေနပါေသးသည္။ 
လုံၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားေရးတုိ႔အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားအား 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေအာက္တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အပုိဒ္ (၃၅၄)ေအာက္တြင္မူ "အမ်ားျပည္သူ၏ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ"အတြက္ဟူသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းပါရိွျခင္းသည္ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ကာ ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏုိင္ၿပီး အကာ 
အကြယ္ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပန္လည္ ခ်ဳိးေဖာက္ရန္ လြယ္ကူေစပါသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေနရာေဒသမ်ားစြာတြင္ေနထုိင္ၾကသည့္ မူဆလင္မ်ားသည္ လူဦးေရ၏ လူနည္းစုတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ 
၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ မတ္လ-ဧၿပီလ သန္းေခါင္စာရင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားမရိွသည့္အတြက္ ပုိမုိတိက်မႈရိွသည့္ ခန္႔မွန္းေျခရရိွရန္ ခက္ခဲ 
ပါသည္။ ၎ကိစၥရပ္သည္ မၾကာေသးမီကျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အလြန္အထိမခံသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီး 
ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္သူမ်ားအေနႏွင့္ မူဆလင္လူထု တုိးပြားမ်ားျပားလာမည္ကုိ ေၾကာက္႐ြ႕ံလ်က္ရိွပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္ 
ေရးသည္ အရွင္းလင္းဆုံးအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာသာမက မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား 
ျပန္႔ပြားလ်က္ရိွရာ ႏုိင္ငံ၏အျခားေနရာေဒသမ်ားရိွ မူဆလင္မ်ားအားလည္း ဆန္႔က်င္လ်က္ရိွပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ 
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အတုိင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မူဆလင္မ်ားအၾကား လူထုတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ ဇြန္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ 
အတြင္း၌ ျဖစ္ပြားခ့ဲပါသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ပြားခ့ဲမႈေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူေပါင္း ၁၄၃,ဝဝဝ-ခန္႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခ့ဲရၿပီး 
ယာယီစခန္း (Camps) မ်ားတြင္ အလြန္ဆုိးရြားေသာ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္ၾကရၿပီး အမ်ားစုမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ ျပန္႔ႏံွ႔သြားခ့ဲၿပီး အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏အလည္၌တည္ရိွသည့္ မိတီၳလာတြင္ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္ 
မတ္လအတြင္း လူေပါင္း (၄ဝ) ေက်ာ္ ေသဆုံးခ့ဲရပါသည္။ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ 
ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံ၍ လူထုတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲရာ လူေပါင္းမ်ားစြာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရၿပီး လူေပါင္းမ်ားစြာ 
ဒဏ္ရာရရိွခ့ဲၾကပါသည္။ ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္း အနည္းဆုံးလူ (၂)ဦး ေသဆုံးမႈရိွခ့ဲၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း တင္းၾကပ္သည့္ 
ညမထြက္ရအမိန္႔  ထုတ္ျပန္ခ့ဲရပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အခ်ဳိ႕ေသာဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္မ်ားမွ (ဘုန္းႀကီးမ်ားမွ) "၉၆၉" လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ခ့ဲၾကၿပီး 
မူဆလင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအား က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္ေနေၾကာင္း အစရိွသျဖင့္ ေဟာေျပာလ်က္ရိွပါသည္။ "၉၆၉" လႈပ္ရွားမႈမ်ားအရ  
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား မူဆလင္မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ေရွာင္ရွားရန္ တြန္းအားေပးၿပီးလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ 
ေထာက္ခံမႈအခ်ဳိ႕လည္း ရရိွပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဖာ္ျပပါအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း အခ်ဳိ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာကုိ "ကာကြယ္ရန္" အတြက္ ဥပေဒျပဳေရး အစုိးရအားေတာင္းဆုိခ့ဲၾကၿပီး လက္ရိွအခ်ိန္ထိ အဆုိျပဳလႊာေလးခုအား 
တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎အဆုိျပဳလႊာေလးခုမွာ - ဗုဒၶဘာသာမွ အျခားဘာသာသုိ႔ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ဘာသာျခားႏွင့္ လက္ထပ္ 
ထိမ္းျမားျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္ေသာ အိမ္ေထာင္စု၏ မိသားစုဝင္ဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားစြာထားရိွျခင္းတုိ႔ကုိ ကန္႔သတ္ 
ထားပါသည္။ ၎တုိ႔ထဲမွ အနည္းဆုံးတစ္ခု ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒမွာ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးျဖစ္၍ လက္ရိွတြင္ 
လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအရ ဘာသာတစ္ခုမွ အျခားဘာသာသုိ႔ 
ကူးေျပာင္းလုိသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ရယူရန္လုိအပ္ပါသည္။ ၎လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဘုတ္အဖြဲ႔မွ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရန္ႏွင့္ "ဘာသာကူးေျပာင္းမႈလက္မွတ္" ထုတ္ 
ေပးရန္လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

အျခားေသာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား

 အျခားေသာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားရိွသည့္ သူမ်ားသည္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ေဘးဖယ္ခ်န္ရစ္ခံရျခင္းမ်ား ႀကံဳ 
ေတြ႔ရပါသည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား နည္းပါးေသာ္လည္း ခ်င္းႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ဳိးစုအမ်ားစုမွာ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီလူမ်ဳိးစု အနည္းငယ္သည္လည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အျခား 
ေသာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ အနည္းစုႏွင့္အတူ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားသည္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစုိးရဝန္ထမ္းအဆင့္ႏွင့္ 
စစ္တပ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ား တုိးျမႇင့္ခံထားရျခင္းမရိွပါ။ လူမ်ဳိးစုလူနည္းစု ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားအေနႏွင့္ ဝတ္ျပဳရန္ 
ေနရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းအပါအဝင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးပြဲမ်ား 
က်င္းပရန္ေနရာမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အထိမ္းအမွတ္ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ 
လြဲမွားစြာ ျပဳက်င့္မႈမ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း 
ေဒသမ်ား၌ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားမွ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားက့ဲသုိ႔ မျပင္းထန္ေသာ္လည္း ဗမာ/
ကျပား ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အခမ္းအနားမ်ားျပဳ
လုပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ခံရမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။

ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနေသာလူမ်ား

 ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားလာခ့ဲေသာ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္းသိန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾက 
ရၿပီး အျခားသူမ်ားမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ ေဘးဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ 
ကုိယ္စားလွယ္႐ုံး (UNHCR) မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူေပါင္း ၄၉ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေနၾကေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔မွ 
အမ်ားစုမွာ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ ၂၃ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ေတာင္ဘက္ပုိင္း၌ ဆက္လက္ေနထုိင္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ေဘးဒုကၡသည္ ၁၂၈,ဝဝဝ ခန္႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏နယ္စပ္အနီး ထုိင္းႏုိင္ငံ 
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အတြင္းရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေနထုုိင္လ်က္ရိွပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း လူထုအတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူေပါင္း ၁၄၃,ဝဝဝ ခန္႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခ့ဲရၿပီး အမ်ားစုျဖစ္သည့္ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ 
မ်ားမွာ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုုကၡသည္မ်ားအတြက္ စခန္းမ်ား၌ (IDP Camps) ေနထုိင္လ်က္ရိွပါသည္။

 ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ အတင္းအဓမၼထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အဓမၼေစခုိင္းျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ဳိဳးေဖာက္ခံရရန္ အႏၲရာယ္ရိွေသာအေျခအေနတြင္ ရိွေနၾကပါသည္။ စားနပ္ရိကၡာမဖူလုံမႈႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပင္ မရရိွၾကပါ။ ရခုိင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားရိွ ဒုကၡသည္စခန္း 
မ်ား၏ အေျခအေနမွ အလြန္ပင္ႏြမ္းပါးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ မူလပုိင္ဆုိင္ခ့ဲသည့္ ေျမေနရာ 
မ်ား လက္လြတ္ဆုံး႐ံႈးရန္အႏၲရာယ္လည္း ရိွေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔၏ ေနရာမ်ား၌ အျခားသူမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ 
ေနထုိင္ေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အစုိးရႏွင့္ လက္ႏုိင္ကုိင္လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႔မ်ားမွ အမ်ဳိးသားအဆင့္ (တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္း 
အတာအရ) အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွႏုိင္မည္ဆုိပါက၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ ေနရပ္ေဒသမ်ား၌ ျပန္လည္ေနထုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ အေျခအေနထိ ေရာက္ရိွသည့္တုိင္ 
၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေျမေနရာမ်ားကုိ အျခားသူမ်ားမွ ပုိင္ဆုိင္သည္ဟုဆုိကာ ေတာင္းယူျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား ျမႇဳ ပ္ႏံွ 
က်န္ရိွေနျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွေနပါေသးသည္ (ေျမယာအေၾကာင္း အခန္း-၄.၃ တြင္ၾကည့္ပါ)။

ေျမယာမဲ့မ်ား

ေျမယာမ့ဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အတုိခ်ဳံးသိရိွႏုိင္ရန္ ေျမယာအပုိင္း (အခန္း ၄.၃-က) ကုိၾကည့္ပါ။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ပုိမုိခံစားရဖြယ္ရိွၿပီး ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္စာလွ်င္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရန္အခြင့္အလမ္း ပုိမုိနည္းပါးၿပီး လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ 
လည္း တန္းတူေနရာမရရိွျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားေပးထားေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား နည္းပါးျခင္းႏွင့္ 
စာတတ္ေျမာက္မႈ နည္းပါးေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ အခ်ဳိးညီမွ်မႈမရိွစြာပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အေပၚ ပုိမုိအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ မၾကာခဏပင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းမတက္ႏုိင္သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီး 
ထုတစ္ခုလုံးအေနႏွင့္ ပညာတတ္ေျမာက္သူနည္းပါးၿပီး စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းလည္း က်ဆင္းေစပါသည္။ အလြန္ေဝးလံသည့္ 
ေတာင္ေပၚနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြင္း စာမတတ္ေျမာက္သူဦးေရမွာ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ယူႏုိင္
မည့္အခြင့္အလမ္းမရိွပါက အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ေစ်းကြက္အတြင္း အလုပ္အကုိင္မရရိွႏုိင္ဘဲ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ 
အလုပ္အကုိင္မ်ားသာ ရရိွျခင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရႏုိင္ေျခ ပုိမုိျမင့္မားျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ၾကရပါသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးအား ဆန္႔က်င္သည့္ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္း႐ွင္း (the UN 
Convention against All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) အား ၁၉၉၇-ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ သေဘာတူ 
လက္မွတ္ေရးထုိးထားပါသည္။ ၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ မွ်တမႈရိွေရးအတြက္ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ 
ထိေရာက္မႈရိွေသာ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။ ၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ (၃၅ဝ) တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ "တူညီသည့္ အလုပ္အေပၚ" အမ်ဳိးသားမ်ား ရရိွသက့ဲသုိ႔ "တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
လစာႏႈန္းထားမ်ား" ရရိွႏုိင္မည့္အခြင့္အေရးကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "တူညီသည့္ အလုပ္အေပၚ" ဟု သုံးႏႈန္းျခင္းသည္ CEDAW 
တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ တူညီသည့္အလုပ္တန္ဖုိးအတြက္ တူညီစြာေပးရမည္ဟူေသာ အႏွစ္သာရကုိ ရမည္မဟုတ္ေပ။ လက္ေတြ႔ 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ တူညီေသာ အလုပ္တန္ဖုိးအတြက္ တူညီသည့္အဖုိးအခ မရရိွၾကေခ်။ ဥပေဒတြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးအၾကား တန္းတူျဖစ္ေစေရး ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း က်င့္သုံးမႈအားနည္းပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အတြင္း အမ်ဳိး 
သမီးကုိယ္စားျပဳမႈ နည္းပါးၿပီး ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ အမ်ဳိးသားမ်ားမွသာ အမ်ားစု ေနရာရရိွၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ၁ဝ 
ႏွစ္တာ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ အစုိးရမွ ခ်မွတ္ခ့ဲပါသည္။ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) မွ အစုိးရအား က်ား/မက႑ အေျခအေန 
သုံးသပ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပ့ံပုိးေပးထားၿပီး ထုိသုံးသပ္မႈမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေျခအေနအေပၚ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူႏုိင္ရန္ ထပ္မံေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
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 အမ်ဳိးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မီးဖြားခြင့္ကုိ ၁၉၅၄-ခုႏွစ္ လူမႈဖူလုံေရးအက္ဥပေဒအရ မီးမဖြားမီ ေျခာက္ပတ္ႏွင့္ ခန္႔မွန္း 
ကေလးေမြးဖြားရက္ေနာက္ ရွစ္ပတ္ေပးထားၿပီး ထုိခြင့္ရက္ကုိရရိွရန္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ မီးဖြားမည့္ေန႔မတုိင္မီ ၅၂-ပတ္ 
အတြင္းတြင္ လူမႈေရးအာမခံစနစ္ (social insurance system) သုိ႔ ၂၆-ပတ္ကုိ ထည့္ဝင္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒအရ တားျမစ္ထားၿပီး ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ 
ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ၎ကိစၥရပ္သည္ လူသိရွင္ၾကားမျဖစ္လုိေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ေသာ ျပစ္မႈမ်ားစြာမွာ တုိင္ၾကားမႈအဆင့္ထိ မေရာက္ရိွၾကပါ။

 ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဘာသာျခားႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအေပၚ 
ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခ့ဲၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းပုံစံ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ "ဘာသာေရး 
အေျချပဳ အစြန္းေရာက္အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီသည္ တုိင္းျပည္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဖ်က္ဆီးႏုိင္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္" ဟု 
ေဖာ္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါဥပေဒမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ခ့ဲၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ လူတစ္ဦး 
ခ်င္းသည္ ၎တုိ႔၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ (facebook) ႏွင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားမွတဆင့္ အမည္မသိသူမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 
ခံၾကရပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း ဤဥပေဒကုိ ကန္႔ကြက္ခ့ဲၾကၿပီး ၎ဥပေဒအရ ဗုဒၶဘာသာဝင္ 
တစ္ေယာက္ႏွင့္လက္ထပ္မည့္ အျခားဘာသာဝင္သည္ ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ ကူးေျပာင္းရန္လုိအပ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 
သည္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သူမ၏ မိဘမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ 
သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားအေနႏွင့္မူ ထုိသုိ႔ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား မလုိအပ္ပါ။

ကေလးသူငယ္မ်ား

 ျမန္မာအစုိးရမွ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း (the Convention on the Rights of the Child – 
CRC) ကုိ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ၎ကြန္ဗင္း႐ွင္း၏ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေရာင္းဝယ္မႈျပဳျခင္း၊ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအား လိင္ကၽြန္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လိင္အသားေပးပုံမ်ား ဖန္တီးျခင္းဆုိင္ရာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ 
ပ႐ုိတုိေကာ (optional protocol) အား ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ 
(ILO) ၏ အဆုိးဆုံးေသာ ကေလးလုပ္သားပုံစံမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္း႐ွင္း (၁၈၂) အား ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း 
အသီးသီး သေဘာတူညီမႈ ျပဳၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္မူ ျမန္မာ့ဥပေဒသည္ ကေလး 
သူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္း႐ွင္း (CRC) ႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ားရိွေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၉၃-ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ 
တြင္ ျပဌာန္းထားသည္မွာ အသက္ ၁၆-ႏွစ္မွ ၁၈-ႏွစ္အတြင္း ကေလးသူငယ္အား လူငယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ရာဇဝတ္မႈ 
ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္မည့္ အငယ္ဆုံးအသက္အ႐ြယ္အား ၇-ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အစုိးရအေနႏွင့္ ထုိအခ်က္မ်ားအား 
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္း႐ွင္း (CRC) ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္ 
လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳလုပ္ရေသးေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံတင္ျပထားပါသည္။

 ကေလးလုပ္သားျပႆနာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရိွ က႑ေပါင္းစုံ၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရိွေနၿပီး ထင္သာျမင္သာလည္း 
ရိွေနပါသည္ (အလုပ္သမားက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း-၄.၄ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ)။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ လမ္းေပၚတြင္၊ ဘတ္စ္ 
ကားေပၚႏွင့္ ဘူတာ႐ုံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား အေျမာက္အမ်ား လည္ပတ္လ်က္ရိွသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေတာင္းရမ္းစား 
ေသာက္သူမ်ားအျဖစ္လည္း လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွေနပါသည္။ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္အရ (survey) ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ သုံးပုံ 
တစ္ပုံသည္ လမ္းေပၚေစ်းသည္မ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ အစုိးရအေနႏွင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး 
ႏွင့္ အဆုိးဆုံးေသာ ကေလးလုပ္သားပုံစံမ်ား အဆုံးသတ္ေရးတုိ႔အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO)ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္ရံပုံေငြ (UNICEFF) တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရိွပါသည္။ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည့္ အငယ္ဆုံး 
အသက္အ႐ြယ္ကုိ ၁၃-ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၎သတ္မွတ္ခ်က္မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံႏႈန္းအရ ေပါ့ပါးေသာအလုပ္မ်ားကုိ 
လုပ္ကုိင္ရန္သာ အက်ဳံးဝင္ေသာ္လည္း အသက္ ၁၅-ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးသည္ လူႀကီးတစ္ဦးက့ဲသုိ႔ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည္ဟူေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွပါ။ ၁၉၉၃-ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒတြင္ အသက္ ၁၄-ႏွစ္ႏွင့္ ၁၇-
ႏွစ္ၾကားကုိ လူငယ္ဟုသတ္မွတ္ထားၿပီး "ေပါ့ပါးေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား" ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
"ေပါ့ပါးေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား"ကုိမူ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါ။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မၾကာခဏဆုိသလုိ စီးပြားေရး 



၄
၄.၆

အပိုင္း - ၄.၆ 83

အရ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံၾကသူမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ၎တုိ႔ လုပ္အားမည္မွ်ပင္ စုိက္ထုတ္သည္ျဖစ္ေစ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ လုပ္ခအနည္းငယ္သာ 
ေပးေလ့ ရိွပါသည္။

 အသက္ ၁၈-ႏွစ္ေအာက္ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္အျပင္ အစုိးရက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္ 
သမားအဖြဲ႔ (ILO) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ထုိသုိ႔ေသာတပ္သားစုေဆာင္းျခင္း ပေပ်ာက္ေစေရး ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာ့စစ္တပ္ 
ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအတြင္း ကေလးတပ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ကေလးစစ္သားအသုံးျပဳမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနဆဲပင္ 
ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားသည္လူမ်ဳိးစု
ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ဆုိးရြားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္လ်က္ရိွပါသည္။ လူဦးေရ ေသာင္းဂဏန္းခန္႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေနၾက 
ရၿပီး အမ်ားစုမွာ ဆုိးရြားေသာအေျခအေနတြင္ ေနထုိင္ၾကရပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ပညာေရးႏွင့္ ေဝးကြာလာ 
ၿပီး မိသားစုဘဝမ်ား ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ကာ လူကုန္ကူးခံရမႈအပါအဝင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ရိွေန 
ပါသည္။

 ၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အခမ့ဲအေျခခံပညာေရးႏွင့္ အခမ့ဲက်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈပ့ံပုိးရန္ ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိထားပါသည္။ ကေလးသူငယ္အမ်ားစုသည္ မူလတန္းေက်ာင္းတက္ေရာက္ၾကေသာ္လည္း 
အေျခခံပညာ မူလတန္းၿပီးေျမာက္မႈမွာ ၅၄-ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရိွပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ၅၈-ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အလယ္တန္း 
ေက်ာင္း တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ က်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈမရိွေသာ စီးပြားေရးအေျခအေန 
မ်ားေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္အမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းထြက္ၾကရၿပီး ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္ေငြအတြက္ ကူညီႏုိင္ရန္ အခေၾကးေငြနည္းပါး 
ေသာအလုပ္မ်ား လုပ္ကုိင္ၾကရပါသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား

 ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ၏ မသန္စြမ္းဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း (UN Convention on Disabil-
ities) အား သေဘာတူလုိက္နာခ့ဲပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အဓိကတာဝန္ရိွသည့္ အစုိးရဌာနမွာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန 
(လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန) ျဖစ္ပါသည္။  မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပး 
ေရးႏွင့္ ၎တုိ႔အေရးအတြက္ အဆုိျပဳေျပာဆုိေပးရန္ ေဒသခံအရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းအပါအဝင္ ေျမာက္ 
မ်ားစြာေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ ျမန္မာ့အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရိွပါသည္။ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ 
ခ့ဲေသာ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္အရ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနၾကရၿပီး ၎တုိ႔ေနထုိင္ရာ လူထုအတြင္း၊ မိသားစု 
အတြင္းႏွင့္ လူမႈနယ္ပယ္တစ္ခုလုံးတြင္ ဖယ္ၾကဥ္ခံၾကရေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ 
ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ားကုိ ပုိမုိခံစားေနၾကရပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးမရိွဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ေလ့လာမႈ 
တစ္ခု၌ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ၅ဝ-ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မည္သည့္ပညာေရးမွ ရရိွျခင္းမရိွေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။ အဆုိပါ ေလ့လာ 
ခ်က္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ၈၅-ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိလည္း ဆက္လက္တင္ျပထားပါသည္။ မသန္စြမ္း 
သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာသင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား အလြန္နည္းပါးစြာသာရိွေနၿပီး ရံပုံေငြပံံ့ပုိးမႈျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းလုိအပ္ခ်က္မွာ မ်ားစြာလုိအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ မသန္စြမ္းဆုိင္ရာ 
ဥပေဒတစ္ရပ္အား မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အဆုိျပဳေျပာဆုိေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနတုိ႔မွ အၾကမ္းေရး 
ဆြဲၿပီး ယခုအခါ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသုိ႔ ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ ၎ဥပေဒအား ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳ 
လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ (အလုပ္သမားက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း-၄.၄ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ)။

လိင္တူစိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ လိင္မႈဘဝကူးေျပာင္းထားသူမ်ား

(Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered (LGBT) People)

 ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီေခတ္မွ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၇-အရ "ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ကာမစပ္ယွက္မႈ 
မွန္သမွ်" မည္သည့္ ျပဳလုပ္မႈမ်ဳိးမဆုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ အဆုိပါပုဒ္မအား လိင္တူခ်င္း 
ခ်စ္ခင္စုံမက္ျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ LGBT Rights Network မွ ၎ပုဒ္မအား 
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ဖယ္ရွားေပးရန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲၾကပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဌာန၏ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးအစီရင္ခံစာတြင္ LGBT မ်ားသည္ ရာထူးတုိးျမႇင့္ခံရမႈ မရိွျခင္းႏွင့္ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းအပါအဝင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခြဲျခား 
ဆက္ဆံခံေနၾကရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာေနထုိင္ေသာ Gay မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း 
မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာရိွေနေၾကာင္းႏွင့္ လူထု၏ကူညီပ့ံပုိးမႈမရိွေၾကင္း လူ႔အခြင့္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ အစီရင္ခံ 
တင္ျပထားပါသည္။ (အလုပ္သမား က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း-၄.၄ တြင္ ဖတ္႐ႈပါ)။

(ခ) ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

စီးပြားေရးအရဦးေဆာင္မႈ

 � ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား။     ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ လူမႈေရးရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားသည္ 
တူညီသည့္ ပုံစံတစ္ခုအတြင္း ရိွမေနေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားမွာ (အထူးသျဖင့္ မူဆလင္ 
ဘာသာဝင္္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍) ပုိမုိ၍ အျမစ္တြယ္ခုိင္မာလာၿပီး သိသာထင္ရွားလာပါသည္။ မၾကာေသးမီက ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေနာက္တြင္ ပုိမုိသိသာထင္ရွားလာၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာသုိ႔ ဦးတည္လ်က္ရိွေနပါသည္။ လတ္ 
တေလာျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ လူထုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ အစုိးရ၏ထိေရာက္မႈမရိွသည့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ 
မ်ားအတြက္ ယာယီစခန္းမ်ား၏ အလြန္ဆုိးရြားေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားရိွခ့ဲၿပီး ၎အေျခအေန 
မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ တာဝန္ယူေျဖ႐ွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ လူထုအတြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားမွ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္မႈမ်ား 
အေပၚ သက္ေရာက္ေနသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ခုခ်င္းျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ 
ေထာက္ျပေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။

 � တူညီေသာအခြင့္အလမ္းျဖစ္ေစမည့္ ပုံစံသတ္မွတ္ျခင္း။ ။ ရွည္ၾကာအျမစ္တြယ္ေနေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ 
ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရိွေနေသာ သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ က်ယ္ 
ျပန္႔စြာလက္ခံႏုိင္မည့္ မွ်ေျခတစ္ခုအတြက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ အလ်င္အျမန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ၎တုိ႔တြင္ 
ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ မိန္႔ခြန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ႏုိင္ၿပီး - "ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရိွေသာ ေရရွည္တည္တ့ံမည့္" ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီး 
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သမၼတ႐ုံးမွ မၾကာခဏေဆာ္ၾသျခင္းက့ဲသုိ႔ ဥပေဒေရးရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အသြင္သ႑န္ 
တူသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ တူညီေသာအခြင့္အလမ္း 
ႏွင့္ တူညီေသာရပုိင္ခြင့္မ်ား ပ့ံပုိးေပးျခင္းပုံစံျဖင့္လည္း စတင္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၏ ေျပာင္းလဲမႈတန္ဖုိး ကြင္းဆက္အတြင္း မည္သည့္အရြယ္အစားလုပ္ငန္းတြင္မဆုိ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္ 
အေရးႀကီးသည့္ က႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဦးေဆာင္သူမ်ား၏ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ထင္သာျမင္သာ 
ရိွသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဖန္တီးေပး႐ုံမက အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ ခြဲျခားဖယ္က်ဥ္ခံရဖြယ္ 
ရိွသည့္ လူအုပ္စုမ်ားအတြက္ တူညီေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေစျခင္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါသည္္။

စီမံကိန္းမ်ား၏ မတူကြဲျပားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 � ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။    ။ ခြဲျခားဖယ္ၾကဥ္ခံရဖြယ္ရိွသည့္ လူအုပ္စုမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ
ရိွႏုိင္မည့္ စီမံကိန္း၏အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္ ပထမဆုံးအဆင့္မွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္လူထု 
အတြင္းတြင္ မည္သည့္လူအုပ္စုမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လူမႈ 
ေရးသိပၸပံညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳ လ္မ်ားပါဝင္ရန္ လုိအပ္ႏုိင္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏုိင္ 
မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ရွာေဖြႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ထိရွလြယ္လူပုဂၢိဳ လ္၊ သုိ႔မဟုတ္ လူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးႏုိင္
မည့္နည္းလမ္းမ်ား လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။ ခ်ိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးရာ၌ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သီးျခားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းရာ၌ ယခင္ 
ကတည္းက သီးသန္႔ေဆာင္႐ြက္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားရိွေနၿပီး အျခားေသာလူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြးရာ၌လည္း 
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ထုိသုိ႔ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာေနပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသက့ဲသုိ႔ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
လူအုပ္စုတစ္ခုမွ အျခားလူအုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းျခင္းအေပၚ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ႏုိင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိ 
ေသာ္ ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ထုိလူအုပ္စု၏ တရားဝင္တည္ရိွျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားအား 
လက္ခံမည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွာလည္း ဘက္လုိက္မႈမကင္းပါ။ ထုိသုိ႔ 
ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ သိမ္ေမြ႔စြာကုိင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္လုိအပ္ၿပီး ေဒသ၏ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အေသးစိတ္ နားလည္မႈ 
လည္း လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

 � ကြဲျပားျခားနားသည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား။ ။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ 
သက္ေရာက္မႈအက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္အုပ္စုမ်ားအေပၚ မည္၍မည္မွ် အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္ 
ကို ပိုမိုနားလည္လာေစရန္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အဆိုျပဳစီမံကိန္း၏ ဆိုးဝါးသည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ 
မည္သူက ပိုမိုထိခိုက္ခံစားရဖြယ္ရွိသည္ကို နားလည္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ က႑ 
အလိုက္ သတ္မွတ္ေကာက္ယူထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား 
အား ေဖာ္ထုတ္၊ ရွာေဖြ၊ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား၊ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား 
အား ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္၊ ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔အတြက္ ျပန္လည္ကုစားေပးႏိုင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို ရပ္႐ြာလူထု 
ႏွင့္အတူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ရာ၌ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား ေဖာ္ 
ထုတ္ႏိုင္မည့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ပါးေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္ႏိုင္ 
ပါသည္။ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ လူအုပ္စုမ်ားအေနႏွင့္ အျခားသူမ်ားနည္းတူ စီမံကိန္း၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ အက်ဳိး 
ေက်းဇူးမ်ား ရရွိခံစားခြင့္ရသင့္ၿပီး ထိုသို႔ရရွိႏိုင္ရန္လည္း ကြဲျပားျခားနားေသာ အက်ဳိးအျမတ္မွ်ေဝခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းေပးသည့္အခါ အႏၲရာယ္က် 
ေရာက္လြယ္လူအုပ္စုမ်ားအေနႏွင့္ စီမံကိန္းမွအလုပ္တစ္ခုအတြက္ လိုအပ္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိမေနႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခားလႊမ္း 
မိုးသူ အုပ္စုမ်ားမွ ခြဲျခားဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားအား ခံရႏုိင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုအလိုက္ အထူးျပဳအ 
စီအစဥ္မ်ား၊ သိုု႔မဟုတ္ သီးျခားသင္တန္းမ်ား လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ စီမံကိန္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္
သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူတစ္ဦးခ်င္းအေပၚ၊ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုအလိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
အေပၚ၌လည္း က႑အလိုက္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

အလုပ္သမား

 အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအတြက္ 
အခန္း (၄.၄) တြင္ၾကည့္ပါ။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား

 � ကေလးသူငယ္မ်ား။ ။ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေဆြးေႏြး
ေျပာဆုိရာ၌ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာခဏႏွင့္ အၿမဲလုိလုိပင္ တစ္သီးတစ္သန္႔ ပါဝင္ေလ့ရိွပါသည္။ သယံဇာတ 
တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအေနႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွႏုိင္ပါသည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကေလးမ်ား၏ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္ႏုိင္မႈတြင္ ရင့္က်က္မႈ မရိွေသးေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အ႐ြယ္အစား၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ လုိအပ္ေနေသာ 
ခႏၶာကုိယ္၊ ဇီဝေလာင္ကၽြမ္းမႈႏႈန္း၊ သဘာဝအေလ်ာက္ သိစိတ္ျပင္းျပမႈႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွ 
ေနသည့္ အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမရိွျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လူႀကီးမ်ားထက္ပုိမုိ၍ ပတ္ဝန္းက်င္၏အႏၲရာယ္ကုိ 
ပုိမုိခံရႏုိင္ဖြယ္ရိွေနပါသည္။ ညႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားမွာ မၾကာခဏ ခ်န္ရစ္ခံရၿပီး 
၎တုိ႔၏ အနာဂတ္ကာလတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွလာမည့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားအေပၚ ၎တုိ႔၏ 
အျမင္မ်ားေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ရေလ့မရိွၾကပါ။ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအတြင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္႐ြာလူထုအတြင္းမွ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ေဆြးေႏြး 
ညႇႏိိႈင္းမႈမ်ားအတြင္းႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရယူႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးဦးေဆာင္အိမ္ေထာင္စုမ်ား 
အေပၚ လႊမ္းမုိးေျပာဆုိေဆာင္႐ြက္ေလ့ ရိွပါသည္။ အခေၾကးေငြျဖင့္မဟုတ္ေသာ ပုဂၢလိကဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကေလး 
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သူငယ္အားေစခုိင္းျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားအား႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ာအား ဟန္႔တားမႈမ်ားက့ဲသုိ႔ ကေလး 
အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အထူးၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ  လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္းအား ခ်မွတ္ေပးရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခရိွေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ နားလည္မႈရယူျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ကေလးမ်ားပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာလည္း ရိွေနပါသည္။

 � အမ်ဳိးသမီးမ်ား။  ။ အမ်ဳိးသားအလုပ္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ (အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသား အမ်ဳိးသား 
လုပ္သားမ်ား) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လိင္မႈဆုိင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈအေပၚ ရပ္႐ြာထူထုမ်ား၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိရာ၌ စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေနရာမ်ားအတြင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ေနသည့္တစ္ေလွ်ာက္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေျပာဆုိျခင္း 
မရိွခ့ဲပါ။ ၎သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ၍မရေသာ အရာကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရိွေနပါသည္။ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအေပၚအပါအဝင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈမ်ားသည္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ 
ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေနၿပီး အမ်ဳိးသားအေျမာက္အမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရိွကာ ရွာေဖြေရးႏွင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
အဆင့္မ်ားအတြင္း အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ပြားသည့္ ကာလမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီအတြင္း က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈမ်ား 
အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လိင္မႈဆုိင္ရာထိေတြ႔မႈ မျပဳလုပ္ရန္တားျမစ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ လုပ္သားမ်ားအတြင္း အသိ 
ပညာျမႇင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ 
မည့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈဆုိင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းယႏၲရားမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီေစရန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားသည္ အသုံး 
ဝင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

အမ်ဳိးသမီးမ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ အလုပ္အကိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ မွ်တမႈ႐ွိၿပီး 
သင့္တင့္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနရရွိခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � က်ား/မအလိုက္ က႑မ်ားခြဲျခားထားသည္မွာ ရွင္းလင္းပါသည္ (ဥပမာ - "ဒီအလုပ္ေတြက အမ်ဳိးသားေတြလုပ္ရမယ့္ 
အလုပ္ျဖစ္လို႔ အမ်ဳိးသမီးေတြမလုပ္ဘူး"ဟူေသာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ အေတြးအျမင္မ်ား)။ ၎ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေဒသအလုပ္ 
သမားမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အလြန္ရွားပါးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သယံဇာတ ထူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ 
မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္အကိုင္ေနရာ ရာခိုင္ႏႈန္း အလြန္နည္းပါးေလ့ရွိၿပီး ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ 
တစ္ဆင့္လည္း သက္ေသျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 � ယဥ္ေက်းမႈအရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ားရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုကိစၥရပ္မ်ားသည္ လူတစ္ 
ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ား (personal privacy) ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္း 
ဖက္ေႏွာင့္ယွက္သည့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ SWIA အဖြဲ႔မွ သတိျပဳမိေစေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ကိစၥရပ္အမ်ားစုမွာ    
ေဒသခံမ်ားထက္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ပိုမိုပတ္သက္ၿပီးပါဝင္လာၿပီး ကိစၥရပ္တစ္ခုတြင္ ရလဒ္အေနျဖင့္ကုမၸဏီ၏ ႏိုင္ငံ 
ျခားသား ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးအား၎၏ မူလႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္ခဲ႔ရပါသည္။

 � ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြမေပးႏိုင္ရန္ 
တရားဥပေဒအရ ပိတ္ပင္တားဆီးခ်က္မ်ား မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအေနႏွင့္ 
အမ်ဳိးသား(ခင္ပြန္း)၏အမည္ျဖင့္သာ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ရာ၌လည္း မိသားစုအတြင္း အိမ္ေထာင္ 
ဦးစီး(ခင္ပြန္း)ကိုသာ လႊဲေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ မုဆိုးမမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ (တစ္ဦးတည္းျဖစ္သည့္) မိခင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း 
အမ်ဳိးသားအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
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 � အမ်ဳိးသားလုပ္သားမ်ား မ်ားစြာ႐ွိေသာ (အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ဳိးသား လုပ္သားမ်ား) ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးပုဂၢိဳလ္မ်ားမရွိပါက စိတ္မလံုၿခံဳမႈ ပိုမိုခံစားရေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ 
ၫႊန္းဆိုခဲ့ပါသည္။

 � ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အရက္ဆိုင္မ်ား သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာမႈကို  
စိုးရိမ္မႈရွိေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ေသာ ရပ္႐ြာလူထုမွ မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ဆိုင္မ်ားတြင္ တစ္ေန႔လံုး အရက္ေသာက္ 
သံုးေနၾကေၾကာင္း သတိျပဳမိၿပီး အထူးသျဖင့္ဆိုင္မ်ား၌ လူငယ္အ႐ြယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား အရက္ေသာက္သံုးလာ 
သည္ကို ပိုမိုစိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ ရပ္႐ြာအတြင္းတြင္ လြယ္လင့္တကူရရွိႏိုင္သည့္ အရက္ေသစာမ်ား ေရာက္ရွိလာသည့္ 
အတြက္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈအေသးစားမ်ား မ်ားျပားလာၿပီး လံုၿခံဳေရး အေျခအေန ေလ်ာ့နည္းလာမည္ကို 
စိုးရိမ္လ်က္ရွိေနၾကပါသည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- ကေလးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ လံုေလာက္ေသာ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္း 
ရရွိခြင့္၊ ပညာသင္ယူခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ား၌ ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္မ်ား မေတြ႔ရွိခဲ့ပါ။ လုပ္ငန္းေရးရာ 
အေလ့အထမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး/လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းေရးအေပၚ ေဆာင္႐ြက္ထားမႈမ်ားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သို႔ 
မေတြ႔ရွိရပါ။ ကေလးလုပ္သားျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အသိ 
အမွတ္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာ ေနရာအနီး 
တစ္ဝိုက္ရွိ အရက္ဘားမ်ား၌ ပိုမိုေတြ႔ရေလ့ရွိပါသည္။

 � ေလ့လာခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၌ လုပ္သားမ်ား၏ အသက္ျပည့္/မျပည့္ စစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။

ပညာေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္-  ပညာသင္ယူခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ရပ္႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဒသခံရပ္႐ြာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးေနသည္ 
ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေရးျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ေက်ာင္းမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား အၿမဲျပဳလုပ္ေလ့မရွိပါ။

 � အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထိုသို႔ေဆာက္လုပ္ေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အစိုးရအေနႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ဆရာ/
မမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း႐ွိ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ မူလတန္းျပ ဆရာ/မမ်ား ရွားပါးေနၿပီး ေဝးလံေခါင္သီ 
သည့္ အရပ္ေဒသမ်ား၌ အလုပ္မၿမဲသည့္ ျပႆနာမ်ားရွိေနပါသည္။ ရလဒ္အေနႏွင့္ ၎အေဆာက္အဦးမ်ားကို အသံုး 
မျပဳဘဲထား႐ွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။

 � ႁခြင္းခ်က္တစ္ခုမွအပ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား မေတြ႔ရွိခဲ့ရပါ။

 � မ်ားစြာေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ အလယ္တန္း၊ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေထာက္ပံ့ေပး 
ေနခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕မွာ ကနဦးကေလးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ သင္တန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ေပးပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထေကာင္းမ်ား ဥပမာ

 � ရပ္႐ြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေရးရည္႐ြယ္လ်က္ 
ေဒသရပ္႐ြာမ်ား၌ ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။

 � မ်ားစြာေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အလယ္တန္း၊ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေထာက္ပံ့ 
ေပးေနခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕မွာ ကနဦးကေလးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ သင္တန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
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လုံၿခဳံေရး

ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား -

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန 
(ခ) ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ဧရိယာအတြင္းရွိ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား

 လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳေနသည့္ ကုန္းတြင္းေရနံလုပ္ကြက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ 
အဓိကတည္ရွိပါသည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္သမုိင္းေၾကာင္း မရွိခဲ့ဘူးသည့္ ေဒသျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ့သမုိင္းအတြက္ 
အေရးပါသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ကာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑ႏွင့္ နီးကပ္စြာ စည္းေႏွာင္မႈရွိေနပါသည္။ ကုိလုိနီလက္ေအာက္ 
ေခတ္ကာလတြင္ Burma Oil Company (BOC) အလုပ္သမားမ်ားမွ စတင္ခဲ့သည့္ သပိတ္သည္ ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕၏ ဖိႏွိပ္မႈကုိ 
ဆန္႔က်င္သည့္ သပိတ္အျဖစ္သုိ႔ ႏုိင္ငံအဝန္း ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစခဲ့ပါသည္။   

 မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ဗဟိုအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု လက္နက္ကုိင္မ်ား 
အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡကုိ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ၍ ခံစားရၿပီးျဖစ္ပါသည္။  ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ႏွင့္ 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) စသည့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တနသၤာရီေဒသအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ 
ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရတနာ/ရဲတံခြန္ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းတည္ရွိရာေဒသမ်ားတြင္ အဆုိပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မရွိ 
ေတာ့ေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေနပါေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ မြန္ႏွင့္ ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ရာဇာဝတ္ဂိုဏ္းမ်ား စသည္တုိ႔၏ စစ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ရဆဲျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မလုံၿခဳံမႈ 
မ်ားသည္ အတိတ္ကာလတြင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕မွာ ယခုုတုိင္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (ေျမယာ 
သိမ္းဆည္းျခင္း၊ မတရားေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ့ အဓမၼအခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
စသည္) ကုိ ဦးတည္ေစပါသည္။ 

 Southeast Asia Gas Pipeline Company (SEAGP)/ the Southeast Asia Crude Oil Pipeline Company (SEAOP) 
မွ မၾကာေသးမီကမွ တည္ေဆာက္သြယ္တန္းခဲ့သည့္ ပုိက္လုိင္းသည္  (Shwe Gas Pipeline ဟုလည္း ေခၚသည္) ရခုိင္ျပည္နယ္ 
ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းကုိ ျဖတ္သန္းလ်က္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ သြယ္တန္းထား 
ပါသည္။ ထုိပုိက္လုိင္း တည္ေဆာက္မႈကာလအတြင္း အစုိးရသည္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း  ႏုိင္ငံ 
တကာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အစီအရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ 
အဆင့္ တစ္ဘက္ေစာင္းနင္း ျမင့္မားၿပီး၊  လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ အနည္းငယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ မရွိဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ေရွ႕တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း  အစၥလာမ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အုပ္စုမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနလ်က္ရွိေနေသာ 
ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္ေတာင္းပုိင္းသည္ လက္နက္ကုိင္  တုိင္းရင္းသားအုပ္စုအေတာ္မ်ားမ်ား အေျခစုိက္ရာ 
ေဒသျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔တြင္ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA ( ႏုိင္ငံတြင္းရွိ အႀကီးမားဆုံးလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ 
ျဖစ္ၿပီး၊ အစုိးရႏွင့္ မေျပျပစ္လွေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ကာလအေတာ္ၾကာ ရယူထားသည္)၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး 
အဖြဲအစည္း KIO (အဓိက လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအုပ္စု)၊  တေအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ 
TNLA၊  ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္-ေျမာက္)ႏွင့္ မၾကာေသးမီက ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာသည့္ ကုိးကန္႔ 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ စသည္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ KIO ႏွင့္အတူ TNLA တုိ႔သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ခုိက္ 
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ပစ္ခတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ပေလာင္ေဒသအတြင္း တပ္အင္အားခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အတင္း 
အဓမၼ ေပၚတာထမ္းခိုင္းေစျခင္း၊ ရက္စက္ျခင္းအျပင္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ လူထုအေပၚ မၾကာေသးမီကာလ 
မ်ားအတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စြပ္စြဲထားပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး  
အဖြဲ႕အစည္း၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစတင္ကာ KIO ႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
အၾကား တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္ေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား တြင္က်ယ္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသူမ်ားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
၎ေဒသမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္တုိက္ပြဲမ်ားသည္ ေရႊဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း လမ္းေၾကာင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ အနည္းဆုံး တစ္စိတ္ 
တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားပါသည္။ 

 တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္စဥ္ေအာင္ျမင္သြားသည့္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ မလုံၿခံဳမႈျပႆနာသည္ 
ၿပီးဆုံးသြားဖြယ္မရွိပါ။ ေဆြးေႏြးေရးစားပြဲတြင္ အဓိက လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ား၊ ေက်းရြာ 
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ား (အခ်ိဳ႕တြင္ အင္အား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ပါရွိ) ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ရာဇဝတ္ဂုိဏ္းမ်ား ပါဝင္ေနပါသည္။  စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈမရွိျခင္း၊ လက္နက္မ်ားလြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္ျခင္း၊ လုံၿခဳံေရးအားနည္းျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား 
သည္ ထိုေဒသမ်ားအား လုံၿခံဳမႈမရွိေသာဧရိယာအျဖစ္ ကာလအတန္ၾကာသတ္မွတ္ခံရရန္ အေၾကာင္းျဖစ္ေစပါသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ တပ္႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း 
(DDRR) စသည့္ အဆင့္မ်ားသုိ႔ (ႏွစ္ကာလမ်ား လုိအပ္မည္ဆုိေသာ္လည္း) ေနာက္ဆုံးေရာက္ရွိသြားမည္ဆုိပါက၊ စစ္သည္ 
ေဟာင္းမ်ားသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည့္ လုပ္ငန္းကုိင္ငန္းမ်ားရရိွရန္ အခက္ခဲမ်ားရွိလာေသာအခါတြင္ မိမိတို႔ ဘဝ 
ရပ္တည္ေရးအတြက္ အတင္းအဓမၼ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ တရားမဝင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဝင္ေငြရွာျခင္းႏွင့္ ရာဇဝတ္ေျမာက္ 
ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဝင္ေငြရွာျခင္းစသည့္ အေျပာင္းအလဲအေျခအေနမ်ား မလႊဲမေရွာင္သာျဖစ္လာရေပမည္။ ယခုမ်က္ေမွာက္ 
ကာလတြင္းမွာပင္ ထုိသုိ႔ေသာ ျဖစ္အင္လကၡဏာအခ်ိဳ႕ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီျဖစ္ပါသည္။  

ျမန္မာ့လုံၿခဳံေရးအင္အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အေထာက္အပံ့

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္စတင္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္ ကတည္းကပင္၊ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရမ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရဲႏွင့္တပ္မေတာ္တုိ႔အား လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ က႑မ်ားအား သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပး
ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာတြင္ ႐ုံးစုိုက္ထားသည့္ ICRC သည္ အင္အားကုိ မွန္ကန္စြာအသုံခ်ျခင္း၊ လူအုပ္စုအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စက္တင္ဘာလ၊ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္တြင္  ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ ထိပ္ပုိင္းအရာရွိမ်ားအား သင္တန္းစတင္ေပးခဲ့ပါသည္။  ဒီဇင္ဘာ၂ဝ၁၃ တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရဲစခန္း 
မ်ားအတြက္ ICRC မွ  ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ ရဲအင္အားကုိ မွန္ကန္စြာအသုံးခ်ျခင္း စသည့္သင္တန္းမ်ားကုိ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္ EU မွ ပုိ႔ခ်သည့္သင္တန္းကုိ ႏုိဝင္ဘာလ၊  ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၄ တြင္ EU မွ ရဲအရာရွိမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂ဝဝ အား ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ လူ႕ 
အခြင့္အေရး၊ လူစုအား ထိေရာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အေျခအေနကုိ တားဆီးကာကြယ္ျခင္းစသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။ မတ္လ ၂ဝ၁၅ အေရာက္တြင္ ရဲတပ္သား ၄ဝဝဝ ခန္႔ကုိသင္တန္းေပးႏုိင္ရန္ EU 
မွ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ 

 အေမရိကန္အစုိးရသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိပါသည္။ ထိပ္္ပုိင္း ကြပ္ကဲေရးအရာရွိမ်ားအား
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္္ သင္တန္းမ်ားကုိ ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ 
မ်ားေၾကာင့္ တရားဝင္သင္တန္းေပးမႈမ်ား မရွိေသးပါ။  US Congress ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈ 
အေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တပ္မေတာ္မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ရွိေနေသးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ဆက္လက္ေပၚထြက္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဇန္နာဝါရီလ ၂ဝ၁၄-
ခုႏွစ္တြင္ UK အစုိးရမွ တပ္မေတာ္အရာရွိ ၄ဝ ဦးအား ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္၏အခန္းက႑၊ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သင္တန္း 
ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ UK အစုိးရ၏ အႀကီးပုိင္းအရာရွိမ်ားမွ ၎သင္တန္းသည္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးဆုိင္ရာစြမ္းရည္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ 
ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
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 ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီကာ အထီးက်န္ ခ်န္လွပ္ထားခံရၿပီးေနာက္တြင္  နယ္စပ္ေဒသ လုံၿခဳံေရးက႑အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးသည္ အေရးႀကီးလာပါသည္။ လုံၿခဳံေရးအင္အားစုမ်ားသည္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ႔ 
ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားရပါေသာ္လည္း၊ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းထားသည့္ (အစုိးရ၊ အလွဴရွင္ႏွင့္ ျမန္မာ့မူဝါဒႏွင့္ 
ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ပုံေဖာ္ရန္ရည္ရြယ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္) က႑ ၁၆ ခု သုေတသနအဖြဲ႕မ်ားတြင္ 
ထုိအခ်က္၏ သြင္ျပင္လကၡဏာကုိ မေတြ႕ရွိရေပ။ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ယခုထိတုိင္ ပုိ႔ခ်ေပးႏုိင္သည့္သင္တန္းသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအင္အားစု၏ အစိတ္အပုိင္းအနည္းငယ္မွ်ကုိသာ အက်ဳံးဝင္ 
ႏိုင္မႈွရွိပါသည္။ စစ္တပ္၏  လုပ္ငန္းစဥ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ 
စဥ္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒမ်ား ျပည့္ဝစြာ သက္ဝင္ေပါင္း 
စပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္မ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လုံၿခံဳေရး၏ အဓိကအခန္းက႑သည္ 
လူထုအား ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္႐ုံ သက္သက္မွ်သာမဟုတ္ေၾကာင္း ႐ႈေထာင့္သစ္တစ္ရပ္ကုိ ေပါင္းစပ္ 
စုစည္းေပးရန္လည္း လုိအပ္ပါေသးသည္။ ထုိ႔အျပင္ လုံၿခံဳေရးအင္အားစုမ်ား၏ လူထုအားကုိင္တြယ္ဆက္ဆံရာတြင္ အျပဳအမူ 
ဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

(ခ) ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ က႑အတြက္ အဓိကလူ႔အခြင့္အေရး ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား

ျမန္မာ့လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

 � စပ္တပ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈမ်ား ။    ။ ဥပေဒႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈအားထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အစုိးရသည္ အဓိကတာဝန္ရွိသူ ျဖစ္ပါသည္။ လုံၿခဳံေရးသည္ အစုိးရ၏တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာေဒသႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာေဒသမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထု (အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသ
မ်ားတြင္)ႏွင့္ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပႆနာသေဘာေဆာင္တတ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိေလ့ရွိသည့္  
တပ္္မေတာ္သည္ ထုိလုံၿခဳံေရးတြင္ တာဝန္ရွိသူျဖစ္သည္။ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ေရနံေျမ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရွိၿပီး ေရနံေျမလုံၿခဳံေရးအား  
ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ 

 � PSC ႏွင့္ အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈတြင္ပါရွိသည့္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒအပုိဒ။္   ။ ပုံစံနမူနာထုတ္လုပ္မႈအေပၚ 
ခြဲေဝစာခ်ဳပ္ (the model Production Sharing Contract ) PSC ၊ အပုိဒ္ ၁၇.၁ အရ MOGE သည္ ေအာက္ပါအတြက္ 
တာဝန္ရွိပါသည္။ "လုံၿခဳံမႈအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမွ ေတာင္းခံလာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
MOGE ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္” ေတာင္းခံလာလွ်င္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားရရိွႏုိင္မႈ အဆင္သင့္အေနအထားတြင္မရွိေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ MOGE သည္ 
ေဆာလ်င္စြာ အျခားအရင္းအျမစ္မွ အစားထုိးအသုံးခ်မႈျဖင့္ လုံၿခဳံေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခါ စာခ်ဳပ္တြင္ေတာင္းဆုိ 
ထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမွ MOGE ထံသုိ႔ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပမွ 
လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မွဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ေငြေၾကးေပးေဆာင္ရသည္ဟု  
႐ႈျမင္ခံရမည္ကုိ လြန္စြာမွ တြန္႔ဆုတ္မိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေပးေဆာင္မႈသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
အား တုိက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္မိေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိဥပေဒအပုိဒ္သည္ အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈအား အျပည့္အဝ ခ်ိဳး 
ေဖာက္ႏုိင္ပါသည္။ လုံုၿခံဳေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေပ်ာ့ေျပာင္းၿပီး အေျပာင္းအလဲ 
ကုိလက္ခံရန္ လြယ္ကူသည့္အေနအထားတြင္ ရွိရန္လုိအပ္ၿပီး လုိအပ္လွ်င္ ကုမၸဏီမ်ားမွ လုံၿခဳံေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းမ်ားအခ်ိဳ႕ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကုိင္တြယ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးလည္း ထားရွိေပးထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။     
ကုိယ္ပုိင္လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ား ထားရွိပုိင္ခြင့္ကုိ ကုမၸဏီမ်ားအား တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားသင့္ေပသည္။ 

 � ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ျခင္း။  ။ စစ္တပ္မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အၿမဲတေစ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟူသည့္ သမုိင္းေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ လူအခြင့္အေရးအသိပညာ နိမ့္ပါးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
မရွိျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးသင္တန္း ပုိ႔ခ်မႈနည္းပါးျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔  
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ လုံၿခဳံေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက  လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစား 
ပါေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ အထူးဂ႐ုစုိက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံသုိ႔ အျပဳသေဘာ 
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ေဆာင္သည့္ပုံစံျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း စသည္ 
တုိ႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။  ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔ၿပီး နည္းစနစ္ပုိက်သည့္ နည္းလမ္း 
ျဖင့္ တံု႔ျပန္ရန္ အႀကံေပးၾကသည္။ ထုိသုိ႔ တုံ႔ျပန္ရာတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔၏ အလြဲသုံးစားျပဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္  
အေျခအေနရွိတတ္ၿပီး၊ ပိုမုိက်ဥ္းေျမာင္းေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပုံႏွင့္ အတိတ္ကအသုံးျပဳခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးခ်ရန္ 
ဦးစားမေပးတတ္ေပ။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိတုိ႔၏ စီမံကိန္းပတ္လည္တြင္ "Cordon Sanitaire" မ်ား ဖန္တီးထားၿပီး၊ 
ကုမၸဏီသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္သဖြယ္ တည္ရွိေနသည့္ အေနအထားကုိ ျဖစ္ေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
၎ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ မိမိတုိ႔ေဖာ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပဧရိယာမ်ားအတြက္ ထိေရာက္မႈနည္းပါးပါသည္။  ထုိ႔ 
အျပင္ အျခားဧရိယာအား ေစာ္ကားက်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါသည္။ ဥပမာ ေငြေၾကးေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ လုပ္အားေပးေဆာင္ေစျခင္း)  

 � ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒ။    ။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဥပေဒကုိ က်င့္သုံးသည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ နီးကပ္စြာဆက္ႏႊယ္ေနေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (တည္ေနရာအေနအထားအရ၊ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝအရ) သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္႐ႈေထာင့္မ်ားကုိ ေလးစားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ကုမၸဏီမ်ား 
သည္ လုံၿခဳံေရးအင္အားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပုိင္ဆုိင္ရာေျမယာ၊ ဥစၥာပစၥည္းရယူပုိင္ဆုိင္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ 
အျခားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ထပ္ေလာင္း ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။ 

� ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏုငိ္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (VP) ။ ဆႏၵအေလ်ာက္
ေလးစားလိုက္နာႏုိင္္ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခံခံမူမ်ား (VPs) သည္ အစုိးရ၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင္ ့
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ ဲ ႕အစည္းမ်ားပါဝင္သည့္ စတင္ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တစ္သီး 
ပုဂၢလ လုံၿခံဳေရးကုိပံ့ပုိးေပးႏုငိ္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကုိအားေပးသည့္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈ မူေဘာင္အတြင္းမွ 
လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေျခခံမူသေဘာတရားမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ 
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ျဖစ္ေစသည္။ ဆႏၵအေလ်ာက္ 
ေလးစားလိုက္နာႏုငိ္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (VP) သည္ အစုိးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား  
အထူးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူလုံၿခံဳေရးကို ပံ့ပုိးေပးမႈမ်ားသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ျမႇင့္တင္ေရးတုိ႔ျဖင့္ ဆီေလ်ာ္ကုိက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ ေသခ်ာေစရန္ ကုမၸဏီမ်ားမွအေလးေပးေၾကာင္း အထူးသိေစပါသည္။ 
လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ  အႏၱရာယ္ရွိႏုငိ္မႈႏွင့္ မွန္ကန္သင့္ ေလ်ာ္ေသာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလုံၿခဳ ံ
ေရးတပ္ဖြဲ႕(စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕) တုိ႔ ပုံမွန္ဆက္ သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာသည ္ ဆႏၵအေလ်ာက္ 
ေလးစားလိုက္နာႏုငိ္ေသာ လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား(VP)၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏုငိ္ငံ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ 
ထုိအခ်က္သည္ ကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာႏုငိ္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
စသည္တုိ႔အား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည္ မဟုတပ္ါ။ အထက္တြင္ဆုိခဲ့သည့္ အမ်ားျပည္သူ လုံၿခဳံေရးက႑အတြက္ 
သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္းသည္ ထုိေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအတြက္ အေျခခံလုပ္ငန္းခ်မွတ္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ၎အပိုင္းသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ စုေပါင္းေဆြးေႏြးျခင္းသည္ 
အေရးပါအသုံးဝင္မႈရွိေသာ အပုိင္းျဖစ္ႏုငိ္ပါသည္။  

အသစ္ထြက္ေပၚလာသည့္ လံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ထည့္သြင့္စဥ္းစားခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား

 � ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းဝန္းက်င္တြင္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈ။   ။ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီကာ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ 
ဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ေဒသအစုိးရမွ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားမႈမရွိေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းဝန္းက်င္၌ ဆန္႔က်င္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ဆႏၵျပသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းစသည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ပါသည္။

 � အၾကမ္းဖက္မႈမွ ထြက္ေျပးေရွာင္တိမ္းသူမ်ား။ ။ အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနရပ္မ်ား၊ ဥပမာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ 
ဆိုသူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ေရွာင္တိမ္းထြက္ေျပးရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ အဆုံးစြန္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ 
ေလွျဖင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ကုိ ျဖတ္သန္းၾကသည္။ (အစုိးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ၊ ထုိေလွမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
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ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိပါ သယ္ေဆာင္သည္)။ ထုိေလွမ်ားသည္  ပင္လယ္ျပင္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သေဘာၤႀကီးမ်ား၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပုိ႔ေရယာဥ္မ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ျဖတ္သန္းသြားၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ထုိသုိ႔ေသာ 
ေလွမ်ားမွ ဒုကၡေရာက္ေန၍ အကူအညီလုိေနသူမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိေသာအခါ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္မွန္ကန္ 
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စမ္းသပ္ရွာေဖြေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ သေဘာၤမ်ားသည္ စစ္ေတြႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းမွေပၚထြက္လာသည့္ ဆက္စပ္သက္ 
ေရာက္မႈသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္းက်င္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေရးတြင္ ၾကားဝင္ထိခုိက္မႈ ရွိႏုိင္ 
ပါသည္၊ သို႔မဟုတ္ ထုိဆိပ္ကမ္းႏွစ္ခုတြင္ ပုိမုိႀကီးမားသည့္ လုံၿခံဳေရးခ်ထားမႈ အေျခအေနျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ေဒသလူထုႏွင့္ 
ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတုိ႔အတြက္ အျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေစပါသည္။ 

 � ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ေဒသတြင္းရာဇဝတ္မႈ။   ။  ေဒသခံအဆင့္တြင္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အရက္ေသစာမ်ားသည္ 
ေဒသတြင္းဝင္ေရာက္လာသည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အတူ တုိးပြားလာျခင္း၊ ေဒသတြင္း စားေသာက္ဆုိင္မ်ားသည္ 
အရက္မ်ားကုိေရာင္းခ်ျခင္း (ကေလးမ်ားကုိပါ) စသည္တုိ႔အတြက္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ စုိးရိမ္ပူပန္မႈရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ 
ၾကသည္။  ထုိနယ္ပယ္အေျခအေနသည္ ကုမၸဏီ၏ ပုိင္ဆုိင္ရာဥစၥာစည္းစိမ္မ်ား တုိးပြားလာျခင္းႏွင့္အတူ ေရနံႏွင့္သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ား တိုးပြားလာေစႏုိင္ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထု၏ လံုၿခံဳေရးကုိလည္း ထိပါးေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားနည္းတူ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မခံစားၾကရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကပါသည္။ 

ကုမၸဏီမွ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား

 � စီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ား။ ။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုံၿခဳံေရးဝန္းထမ္းမ်ားအတြက္ ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားထံမွ ငွားရမ္းၾက 
ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္း၊ ပုိင္ဆုိင္သူ၊ မန္ေနဂ်ာ၊ ဝန္ထမ္း စသူတုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ရာဇဝင္ေနာက္ခံ မရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစသင့္ပါသည္။ ထုိသူမ်ားအား လူ႔အခြင့္ 
အေရး ေလးစားလိုက္နာျခင္းဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးသင့္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ 
အပ္မႈစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးစံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီ 
ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရပါသည္။  ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ ေဒသတြင္းလူမ်ားအား ဦးစားေပးရန္ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးသည္ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝို္င္းတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ 
တတ္သည္ကုိ သိရိွထားသင့္ပါသည္။ (အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အပိုင္း ၄.၂ ၊ ရပ္ရြာလူထုတြင္႐ႈပါ။) ယခု 
အခါတြင္ ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ 
ပုဂၢလိကလုံၿခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ အေျခခံမူႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ ႏုိင္ငံတကာ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ 
နည္းဥေပေဒ (ICoC) မ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားမွ နည္းဥေပဒကုိလိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိး 
ႏုိင္္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ကုိက္ညီသည့္ ရည္ညႊန္းခ်က္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎အား သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလအတြင္း ကုမၸဏီ၏ ကတိကဝတ္မ်ားအတြက္ ခ်ိန္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ 
သင့္ပါသည္။ 

 � လက္နက္အသုံးျပဳမႈ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ျခင္း မရိွၾကပါ။ ထုိ 
အခ်က္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္အဆင့္ကုိ ေလွ်ာ့က်ေစပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အႏၱရာယ္ကြယ္ 
ေပ်ာက္သြားျခင္း မဟုတ္ပါ။ သင့္ေတာ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သင္တန္္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။
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(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ကုမၸဏီလုံၿခဳံေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး၏ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအခြင့္အေရး။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ကုမၸဏီမွ ငွားရမ္းခန္႔အပ္သည့္ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသရပ္ရြာလူထုမွျပဳသည့္ တုိင္တန္းခ်က္မ်ား 
မၾကားသိခဲ့ရပါ။ ပုိက္လုိင္းတည္ရွိရာေဒသအတြက္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသာ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေဒသ 
တြင္း ရပ္ရြာလူထု အသိုက္အဝန္းမွ အထူးေခၚယူခန္႔အပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထုတြင္း လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ား 
ရွိေနပါသည္။ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သာမာန္ျဖစ္ရပ္မ်ားသာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါ 
သည္။ (ဥပမာ-ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မွ အလုပ္သမားမ်ား အရက္ေသစာေသာက္စားမူးယစ္ကာ ရန္ျဖစ္ျခင္း။ 
ပုိက္လုိင္းလုံၿခဳံေရးအား ပုိက္လုိင္းတြင္းတပ္ဆင္ထားသည့္ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထားၿပီး၊ ပုိက္လုိင္း ေစာင့္ 
ၾကည့္သူဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပုံမွန္ေစာင့္ၾကည့္မႈအျဖစ္ (ေန႔စဥ္ဆုိသည္ထက္ လစဥ္၊ သုိ႔မဟုတ္ အပတ္စဥ္) ပုိက္လုိင္း 
တစ္ေလွ်ာက္(ေျမမ်က္ႏွာျပင္) အား လုိက္လံေစာင့္ၾကည့္ရပါသည္။ 

 � အလုပ္သမားမ်ားမွ မိမိတုိ႔၏အလုပ္ရွင္ (တစ္ဆင့္ခံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုိင္ၾကားခ်က္အခ်ဳိ႕  ရွိခဲ့ပါသည္။ 
အေၾကာင္းအရာမွာ အျခားတစ္ဆင့္ခံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူလက္ေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ရာထူး၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ား 
တူညီေနပါေသာ္လည္း လုပ္အားခ ပုိမုိနည္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူ လုံျခဳံေရး 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး၏ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရး အခြင့္အေရး။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေရနံေျမဧရိယာ (OFA)အား ေရနံေျမရဲတပ္ဖြဲ႕ (MOGE ႏွင့္ နီးကပ္စြာဆက္ဆံေရးရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ခြဲေပး 
ထားသည့္တပ္ဖြဲ႕)မွ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး၊ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ထုိအထူးတပ္ဖြဲ႕သည္ ေရနံေျမအတြင္း ခုိးမႈႏွင့္ 
ေရနံတရားမဝင္ ခုိးထုတ္မႈမ်ားကုိ အဓိကေစာင့္ၾကည့္ရသည္။ 

 � စစ္တပ္၊ သို႔မဟုတ္ MOGE လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ သုေတသနျပဳသူမ်ားထံသို႔ တုိင္ၾကား 
ေျပာဆိုသည္မ်ားရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိတုိ႔သိရိွသည္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေလ့မရွိျခင္းကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ရေပမည္။

လံုၿခံဳေရးကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- လုံေလာက္ေသာ သက္ရွင္ေနထုိင္မႈ အခြင့္အေရး။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � တံငါသည္ရပ္ရြာလူထု၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ လုံၿခဳံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ ကမ္းဦးေရတိမ္ပုိင္း ပုိက္လုိင္းအနီးတြင္ 
ငါးဖမ္းရန္ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ၊ သုိ႔မဟုတ္ အတိအက်မသိႏုိင္ေသာ ကာလတစ္ခုအထိ 
ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ငါးဖမ္းျခင္းပိတ္ပင္မႈေၾကညာခ်က္အား ေဒသအာဏာပုိင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေရတပ္မွ 
ထုတ္ျပန္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ငါးဖမ္းပိတ္ပင္ျခင္းသည္ မိမိတုိ႔၏ဝင္ေငြႏွင့္္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကုိ ထိခိုက္ေၾကာင္း 
တံငါသည္ရပ္ရြာလူထုမွ တုိင္တန္းၾကပါသည္။
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က်ားမသဘာဝ (ဂ်င္ဒါ)/အခက္အခဲျပႆနာ ႀကဳံေတြ႕ဖြယ္ရွိေသာသူမ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး၏ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ အခြင့္အေရး။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ား ရွိေနသည္ဆုိေသာ္လည္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဦးေရမ်ားသည့္ လုပ္သားအင္အားရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မလုံၿခဳံမႈကုိခံစားရေၾကာင္း အထူး 
သျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားအမ်ိဳးသားလုပ္သားအင္အားကုိ ထည့္သြင္းသုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။

 � အခ်ိဳ႕မွာမူ မ်ားျပားလာသည့္ အရက္ဆုိင္မ်ားအေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ တစ္ေန႔တာ၏ အခ်ိန္တုိင္း 
တြင္ အရက္ေသာက္သုံးေနျခင္းႏွင့္္ တက္သစ္စလူငယ္မ်ား အရက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အရက္ေသာက္သုံးမႈအေၾကာင္း ေျပာ 
ဆုိခဲ့ၾကသည္။ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းအတြင္း အရက္မ်ား အဆင္သင့္ရရွိႏုိင္မႈသည္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ  
ရာဇဝတ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစကာ လုံၿခဳံေရးကုိ ထိခုိက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စုိးရိမ္ၾကပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ဥပမာ

 � ကုမၸဏီတစ္ခုမွ MOGE ၊ စစ္တပ္၊ ေရတပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္္ေပၚလာေသာ 
လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူသေဘာတရားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး (VPs) သင္တန္းကုိ ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

 � ကုမၸဏီတစ္ခုမွ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူသေဘာတရားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကုိ ၎တုိ႔ကုမၸဏီ၏ လုံၿခဳံေရးစီမံမႈ၊ သင္႐ိုးတန္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။   

 � ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အက်င့္ျဖင့္  လုပ္ေဆာင္သည့္အတိုင္း ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအား မွတ္သားရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီရွိ 
သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားကာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူထုႏွင့္ခ်ိတ္  
ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။
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သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား -

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန 
(ခ) ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ေရေအာက္ျမက္ခင္းမ်ား၊ လမုေတာမ်ား၊ သဲေသာင္ျပင္ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ 
လတာမ်ားအပါအဝင္ ကမ္း႐ုိးတမ္းႏွင့္ အဏၰဝါဇီဝ အမ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္တည္ တည္ရိွပါသည္။ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ေပါႂကြယ္ဝ 
ၿပီး ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ကၽြန္းသစ္၊ ေငြ၊ ခဲ၊ ခဲမျဖဴႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ေျမဆီႂကြယ္ဝ 
ေသာ ေဂဟဇုန္မ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ အစဥ္အဆက္ တည္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ဤအရင္းအျမစ္ 
မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက လူဦးေရအေျမာက္အမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ထြက္ကုန္စုႀကီးအျဖစ္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

 သို႔ပါေသာ္လည္း သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္း၊ အႀကီးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားႏွင့္ ေျမယာမ်ား ပ်က္ဆီးလာ 
ျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ရွားပါးလာျခင္းတို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဖိအားသက္ေရာက္လာၾကသည္။ တိုးခ်ဲ႕လာ 
ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ လူဦးေရတိုးပြားျခင္းမ်ားသည္ အထိန္းအကြပ္မရွိေသာ သယံဇာတ 
ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္အေပၚ ဆိုးရြားစြာပင္ ပ်က္ဆီးမႈျဖစ္ေစပါသည္။ ၁၉၉ဝ-ခုႏွစ္မွ 
၂ဝ၁ဝ-ခုႏွစ္အတြင္း ရာဘာပင္စိုက္ပ်ဳိးမႈသည္ ႏွစ္ဆနီးပါးခန္႔ရွိလာၿပီး ဆီအုန္းပင္စိုက္ပ်ဳိးမႈ အေျမာက္အမ်ားႏွင့္အတူပင္ ဇီဝ 
မ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ အႀကီးမားဆံုးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားထဲ၌ ပါဝင္ပါသည္။ ဤသုိ႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္
ပင္စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္က႑မ်ားအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာလူမႈစီးပြားေရးက႑မ်ားသည္ အားနည္း 
ထိခို္က္လြယ္မႈ ျမင့္တက္လာေစပါသည္။ တိက်သည့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရားမဝင္ 
သား႐ိုင္းကုန္သြယ္မႈသည္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေၾကာင္းယူဆရပါသည္။ တရားမဝင္ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္အတူ သား႐ိုင္းတိရစၧာန္ပမာဏ 
သည္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလ်ာ့က်သြားေစပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ သယံဇာတမ်ားထုတ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ရင္းႏွီး     
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ သဘာဝျဖစ္တည္မႈမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိလာမည္ကို မ်ားစြာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ေဒသတြင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

 ေျပာင္းလဲလာေသာရာသီဥတုကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည့္ ျမန္မာ့စီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန 
ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အဓိကဖိအားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ သဘာဝ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား/ရာသီဥတုဆိုးရြားစြာေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္ ျပဳန္းတီးျခင္းမ်ား။ ကုန္းတြင္း 
ထုတ္လုပ္ေရးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ 
ႀကီးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားမွာ ပင္လယ္ေရျမင့္တက္ျခင္း၊ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ 
လိုင္းမ်ားႀကီးျခင္း၊ ေရလႊမ္းျခင္း စသည့္ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံ၏အေနာက္ေတာင္ပိုင္းသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း တည္ရိွေနၿပီး အနိမ့္ပိုင္း ကမ္း႐ိုးတန္းဇုန္ျဖစ္သည့္အတြက္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံသည္ ဘူမိေဗဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဇလေဗဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ 
ေနရၿပီျဖစ္သည္ (ဥပမာ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ဆိုင္ကလုန္းမ်ားႏွင့္ ဆူနာမီမ်ား)။ ေရ႐ွည္တြင္ အျခားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ 
ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈ၏ အက်ိဳးဆက္တစ္ခု 
ျဖစ္ေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရႏိုင္သည္။
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ေရႏွင့္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး

 အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားသည္ အလြန္ပင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိေနသည့္အတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ 
ေသာက္သံုးေရႏွင့္ အေျခခံသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ လက္လွမ္းမမီျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကက်ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ 
သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရရရွိမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးအလိုက္ သိသာစြာ ကြဲျပား 
ျခားနားပါသည္။ ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ေသာေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ အိမ္ေထာင္စု (၆၈) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကိုရရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စု (၁၇) ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ထုိသို႔ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေရကို သန္႔ရွင္းစြာထုတ္ယူ
သံုးစြဲႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ရရွိေသာ ေရ၏ညစ္ညမ္းမႈအႏၲရာယ္ ပိုမိုျမင့္မားလာေနေၾကာင္း ၫႊန္ျပထားပါသည္။ အာရွေဒသ  
ေရထုပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ (the Water Environment Partnership in Asia – WEPA) မွ အစီရင္ခံထားသည္မွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းေရအသံုးျပဳခ်မႈတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္တြင္းသံုး 
ေရပမာဏမွာ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားျမင့္မားေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္သံုးစြဲမႈ စုစုေပါင္း 
မွာ သုံးစြဲႏုိင္သည့္ပမာဏ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိပါေသးသည္။ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစိုင္ 
အခဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေရကန္မ်ားညစ္ညမ္းေစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ပိုမိုဆိုးရြားေသာ ျပႆနာမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္း တစ္ခုတည္းေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈမွာ ၁၉၉၄-ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္း အသစ္မ်ားတြင္ စြန္႔ထုတ္ၿပီးေရအား ျပန္လည္ 
သန္႔စင္မႈစနစ္ ရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

ေလထုအရည္အေသြးႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း

 လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေလထုအရည္အေသြးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေလထုအရည္အေသြး စစ္ေဆး 
တိုင္းတာႏိုင္ေသာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ၊ သို႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိမေနေသးပါ။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အဓိကအာ႐ံုစိုက္သည္မွာ 
အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ ေလထုအရည္အေသြးသည္ ထင္သာျမင္သာရွိလာေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီး ေလထု 
ညစ္ညမ္းမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကိရိယာမ်ားကို ၿမိဳ႕အတြင္းတြင္ စတင္တပ္ဆင္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ 
တစ္ဝန္း အျခားေနရာမ်ားတြင္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ႀကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္ 
လႊတ္မႈျမင့္မားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားလာမည္ကို ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ပါသည္္။ အထူးသျဖင့္ ကုန္းတြင္းႏွင့္ကမ္းလြန္ 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္ (PSC) တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစေရး ထပ္ေလာင္း 
အစီအမံမ်ား မလိုအပ္ဘဲ၊ သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ေစေရး၊ သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 
မပါရွိဘဲ ေဒသမွ ထုတ္လုပ္ေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကို မီး႐ိႈ႕စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေျမယာပ်က္ဆီးျခင္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုန္းတြင္းဧရိယာစုစုေပါင္း၏ တစ္ဝက္နီးပါး (၄၉-ရာခိုင္ႏႈန္း)သည္ သစ္ေတာမ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္ေသာ အေရွ႕ 
အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသႏိုင္ငံမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား အလြန္အကၽြံ 
ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈမရိွေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရး အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီး 
ျခင္းကို ေတြ႔ႀကံဳရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ၁၉၉ဝ-၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဟက္တာေပါင္း ၇,၄၄၅,ဝဝဝ (စုစုေပါင္း 
သစ္ေတာဧရိယာ၏ ၁၉.ဝ-ရာခိုင္ႏႈန္း) ကို ဆံုး႐ံႈးၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚရွိ ႏွစ္စဥ္သစ္ေတာဧရိယာ အသားတင္ 
ျပဳန္းတီးမႈအမ်ားဆံုး ၁ဝ ႏိုင္ငံအတြင္းမွ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ၂ဝဝဝ-၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အႀကီးမားဆံုး 
လမုေတာဧရိယာ အသားတင္ျပဳန္းတီးမႈ ငါးႏိုင္ငံအတြင္း ပါရွိပါသည္ (အင္ဒိုနီးရွား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ျမန္မာ၊ မက္ဒါဂါစကာႏွင့္ 
မိုဇမ္ဘစ္)။ အလားတူပင္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၌ ေျမဆီလႊာခန္းေျခာက္မႈျပႆနာသည္ အဆိုးရြားဆံုးကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနၿပီး 
ႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာေျမ၏ ၁ဝ-ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔တြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ အစိုးရ၏ ေျမယာျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး 
အစီအမံမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္း၊ ေတာင္ေပၚေဒသ လယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းစနစ္မ်ား၊ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနေသာ 
လူဦးေရတိုးပြားမႈတို႔ႏွင့္အတူ ေျမဆီခန္းေျခာက္မႈျပႆနာ ပိုမိုဆိုးရြားလာပါသည္။

လက္ရွိတြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ကာကြယ္ေတာ ၄၃ ခုရွိေသာ္လည္း ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း 



၄
၄.၈

အပိုင္း - ၄.၈ 103

အခ်က္မ်ားသည္ လံုေလာက္မႈမရွိဘဲ ျပန္႔က်ဲေနကာ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း မဟုတ္ပါ။ ဤကာကြယ္ေတာ 
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ၇.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ႏွင့္ အနီးအနားရွိ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီသံုးခုမွ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ရံပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

အဏၰဝါပတ္ဝန္းက်င္

 ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ရွိ သက္ရွိဇီဝမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ အကန္႔အသတ္ရွိပါသည္။ ပင္လယ္ျပင္မွ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေန 
ေသာအရာမ်ားမွာ အလြန္အကၽြံ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ကမ္း႐ိုးတမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဒိုင္းနမိုက္အသံုးျပဳျခင္း၊ အဆိပ္ခ်ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
ပ်က္ဆီးေစသည့္ ငါးဖမ္းနည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတြင္ ရွည္လ်ားေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းတည္ရွိေသာ္လည္း 
အဏၰဝါကာကြယ္ေရးဧရိယာမ်ားမွာ ေလးေနရာသာရွိၿပီး ပင္လယ္ျပင္မွ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္၊ 
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္နည္းပါးပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရမွ ၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္အဏၰဝါဧရိယာ၏ ၁ဝ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းကို ကာကြယ္မႈေပးပါမည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း  ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ၊ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိေသးျခင္းအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား 
ရွိေနၿပီး ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား၊ နည္းပညာအရင္းအျမစ္မ်ား မရွိျခင္းက အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီွႏိုင္ေရးတို႔အား လြန္စြာဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာမ်ားအပါအဝင္ အလြန္အကၽြံ ငါးဖမ္း 
ျခင္းမ်ားက တံငါ႐ြာေလးမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အေျခအေနမ်ားကို က်ဆင္းေစပါသည္။

 ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ကမ္းလြန္ကၽြန္းစု အေျမာက္အမ်ားတည္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ၇ ႏိုင္ငံႏွင့္ 
အတူတကြ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အဏၰဝါေဂဟစနစ္ႀကီး (the Bay of Bengal Large Marine Ecosystem – BOBLME) 
စီမံကိန္းကို ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ၎၏ 
ငါးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမွတစ္ဆင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ေနထုိင္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ား 
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိိ ငါးရင္းျမစ္မ်ား၊ အဏၰဝါဇီဝမ်ဳိးကြဲ 
မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ သိပၸံနည္းက် စစ္တမ္းတစ္ခုကို ႏိုရတ္ (Norad) ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမူေဘာင္

 ၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမည္ဟု  
အတည္ျပဳထားပါသည္။ သို႔္ေသာ္လည္း သန္႔ရွင္းေသာပတ္ဝန္းက်င္ ရရွိခြင့္မပါရွိဘဲ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ 
၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ပါရွိပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းႏိုင္ 
ပါသည္။

 လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ေနေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ (the Environmental Conservation Law) အရ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF) အေနႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ညစ္ညမ္းေစ 
ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား ဘက္စံုေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခု ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ MOECAF မွ 
၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလုိက္နာက်င့္သံုးၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး  
ျမင့္မားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစတင္ျခင္းႏွင့္ ေရဆိုးထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစတင္ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါ 
သည္။ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) အေနႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ (National Environmental Management Framework and Action) ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ 
အစိုးရအား အကူအညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

ျပဳျပင္ၿပီး ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
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ေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ MOECAF အား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ "တံခါးမွဴး" (Gate Keeper) အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
အခြင့္ လႊဲအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ "သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မည့္" စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အေပၚ "ဦးစားေပးစနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ေရးအစီအစဥ္" (Prior Permission Scheme) တစ္ခု စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ MOECAF 
အား အခြင့္အာဏာ လႊဲအပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ အျခားအစိုးရဌာနမ်ားမွ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားသည္ MOE-
CAF ၏ ဆီေလ်ာ္ေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေနာက္မွသာ ေပးအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒေအာက္တြင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (EIA) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္မြမ္းမံမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ႐ွင္၏ (MIC) အသိေပးခ်က္အမွတ္ (၁) တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (ESIA) 
ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး အပါအဝင္ MOECAF 
၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုအပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (Foreign Direct Invest-
ment Law) တြင္ အေျခခံညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤဥပေဒတြင္လည္း အေျခခံျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒသည္ "ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစသူမွ ကုန္က်ခံရမည့္ စည္းမ်ဥ္း" (Polluter Pays Principle) 
အား အေျခခံထားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို MOECAF မွ ထူေထာင္ထားေသာ ရံပံုေငြ 
အတြင္း ထည့္သြင္းေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒအရ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဆို ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရန္ 
လိုအပ္ၿပီး (ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အက်ဳိးဆက္ 
မ်ားအား ကာမိႏိုင္မည့္ အာမခံထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး (၎သည္ 
စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ မရွင္းလင္းေသးေသာ္လည္း) ပ်က္ဆီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးႏိုင္ပါသည္။

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒမူေဘာင္တြင္ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒ ၄၄ ခုရွိၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေစေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ လိုက္နာရမည့္ ပံုစံမ်ားအသြင္ျဖင့္ တည္ရွိေနပါသည္။ ၂ဝဝ၆-ခုႏွစ္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ (the 2006 Conservation of Water Resources and Rivers Law) အရ 
ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ေရးကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ဤဥပေဒ 
မ်ား က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ အသစ္ျဖစ္လာမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ 
ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(ခ) ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

 � ကြဲျပားျခားနားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ အက်ဳိးဆက္မ်ား။   ။ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအေၾကာင္း အခန္း (၄.၂) တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ကမ္း႐ိုးတန္းေန ရပ္႐ြာလူထုအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ ေျမမ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းအတြက္ အလြန္မွီခိုအားထားရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ မွီခိုေနရျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ 
လူမႈဘဝႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ လြယ္လင့္တကူပင္ ပိုမို၍ ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ကမ္းနီးကမ္းေဝး 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြမဲႈမရိွပါက သိသာထင္ရွားေသာ၊ မတူကြျဲပားေသာ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္ဆီးျခင္း (နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး၊ သို႔မဟုတ္ တုန္ခါမႈျဖစ္ေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ား 
အေပၚ ထိခိုက္ျခင္းကဲ့သို႔)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး (ေလထု၊ ပင္လယ္၊ ေရခ်ဳိဧရိယာမ်ားႏွင့္ ေျမယာ 
ညစ္ညမ္းျခင္း၊ အသံဆူညံျခင္းကဲ့သို႔)၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းျခင္း (စြန္႔ပစ္အဆိပ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
ညစ္ညမ္းေစသည့္အရာမ်ား၊ ဆီယိုစိမ့္မႈမ်ားကဲဲ့သို႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ)ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ျပဳန္းတီးျခင္း (ေရ 
အသံုးခ်မႈ၊ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ားကဲ့သို႔) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း၏ မတူညီေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အလုိက္ မတူညီေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ 
ပါသည္။ ဥပမာ - စီမံကိန္း၏ အေစာဆံုးကာလမ်ား၌ ကမ္းလြန္လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ရာတြင္ တုန္ခါမႈ 
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ေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ယာယီအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ 
အတြင္း ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္မႈသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ေနမည့္ ႏွစ္ကာလမ်ားတစ္ေလွ်ာက္၊  
သို႔မဟုတ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ လိုအပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားမွတစ္ဆင့္  
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားသည္ က်န္းမာျခင္းအခြင့္အေရး၊ အသက္ရွင္သန္မႈအခြင့္အေရး၊ လံုေလာက္ေသာ  
ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္း ရရွိမႈအခြင့္အေရး (အစားအေသာက္၊ ေရႏွင့္ ေနထုိင္ရန္ေနရာရရွိရန္ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္) 
ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဘဝပံုစံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္မ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။

 � သင့္ေလ်ာ္သည့္ေဆာင္႐ြက္ခ်က။္ ။ ထိေရာက္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ကုစားေစျခင္းတို႔အတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ က႑တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရွာေဖြေရးမွ 
ထုတ္လုပ္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ေရးမွ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာေရးကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္ႏွင့္အမွ် သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အက်ဳိးဆက္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနတြင္ သိသာေသာ ေျပာင္းလဲမႈ 
တစ္ခု၏ အက်ဳိးရလဒ္အေနႏွင့္လည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ မုန္တိုင္း 
မ်ား မ်ားျပားလာမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး ၎သည္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန ေျပာင္းလဲမည့္ 
အလားအလာမ်ား ျဖစ္ပါသည္)။ ထို႔အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဘဝ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာ 
ျခင္း (ESIA)ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ (ပတ္ဝန္းက်င္(လူမႈေရး)စီမံခန္္႕ခြဲမႈအစီအစဥ္ E(S)MP မ်ားကို လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသည္ႏွင့္အမွ် အၿမဲျပဳျပင္မြမ္းမံေနရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ လက္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝစာခ်ဳပ္ 
(PSC) အရ ၎စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ပထမ (၆) လအတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (ESIA) 
မ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ၫႊန္ျပထားပါသည္။ ၎စာခ်ဳပ္အရ စီမံကိန္းစက္ဝန္းအတြင္း အျခားေသာ 
အဆင့္မ်ား၌လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (ESIA) ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္း MOECAF အေနႏွင့္ တရားဝင္အသိေပးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ား၏ မြမ္းမံရမည့္၊     
သို႔မဟုတ္ (ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း/ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဘဝ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (IEEs/ESIAs) 
အသစ္မ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာက အေသးစိတ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းေနရန္လုိအပ္ၿပီး PSC တြင္လည္း သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။ (အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါ။)

 � ျပန္႔ႀကဲေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက။္ ။ ကုန္းတြင္း၊ ကမ္းေဝး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ နည္းပါးေနၿပီး မရွိသေလာက္ပင္ ရွားပါးပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္ 
မ်ားတြင္ ေျမဆီ၊ သို႔မဟုတ္ ေရႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုန္ထုတ္မႈစြမ္းအား ေလ်ာ့က်လာျခင္းအတြက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ကိစၥရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အနီးအနားရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ သယံ 
ဇာတ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ တစ္ခုတည္းေသာ ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းခံတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

 � စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္မႈ။  ။ အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
ႏွင့္ လူမႈဘဝကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာ 
ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္အညီ၊ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အထမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း 
အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား သ႐ုပ္ေဖာ္ေပးျခင္း၊ လမ္း 
ၫႊန္ေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဆက္အႏြယ္မ်ားအတြင္းႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တန္ဖိုးေျပာင္း 
လဲမႈ ကြင္းဆက္အတြင္းမွတစ္ဆင့္ တုိက္တြန္းေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္သူေနရာမွ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
၎တို႔၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အတြင္း အသံုးခ်ရန္ ကတိကဝတ္ကို PSC ၏ ထပ္တိုးျပင္ဆင္ခ်က္အေနႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္ ပူးတြဲစာအေနႏွင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ ၎၏ E(S)MP ႏွင့္အတူတကြ အမ်ားသူငါ သိရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ 
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနႏွင့္ ထိုကတိကဝတ္ကို ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ ၎ကုမၸဏီ၏ လူမႈ 
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ဘဝမ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းစီမံကိန္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနႏွင့္လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ရပ္႐ြာလူထုအား ကုမၸဏီ 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူ႔ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစႏိုင္ပါသည္။

 � ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ။ ။ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ "သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ 
အျမင့္ဆံုးအဆင့္အတန္းမ်ား" ရရွိေစေရး အစိုးရမွ ကတိကဝတ္ျပဳခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔၏ မူရင္းႏိုင္ငံရွိအစိုးရမ်ားမွ 
လည္း ၎တို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း ေပါင္းစည္းလာၾကသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑မွ ရရွိႏိုင္မည့္အက်ဳိး 
ေက်းဇူးမ်ားကို ျမင္ရႏိုင္ရန္လည္း ျမန္မာျပည္သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္လာၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူ၏ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာမူဝါဒမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ၎တို႔၏ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမႈ 
သည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑အတြင္း ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည္။

 � စီမံကိန္း ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ျခင္း။ ။ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာျခင္း (EIA) ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမူၾကမ္းတြင္ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထုအား ေကာင္းမြန္စြာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား 
ျခင္းႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ရန္ ပါဝင္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ၎လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားသည္ ယခင္က ရပ္႐ြာလူထုမ်ားမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာရရွိျခင္း၊ လံုးဝမရရွိျခင္း၊ သို႔မ 
ဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမရွိျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအား အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာရာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုရယူလိုေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနပါသည္ 
(ပံုစံတစ္ခုအသြင္ႏွင့္ ေဒသမွနားလည္ႏိုင္မည့္ ဘာသာစကားျဖင့္)။ ရပ္႐ြာလူထုမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ရရွိမည္ဆိုပါက ၎တို႔အေနႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အလားအလာရွိေသာ၊ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေသာ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ပိုမိုနားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမည့္အရာမ်ား၊ 
အက်ဳိးဆက္မ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္ ကုမၸဏီ 
၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိသင့္ၿပီး ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ထိုသို႔ေသာ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ ရပ္႐ြာလူထုအား ၎တို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေျဖရွင္း 
ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

 � အေရးေပၚလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား။ ။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္႐ြာလူထု၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆိုရာတြင္ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းဆိုျခင္းမွစ၍ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္  
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎အေျခအေနသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
႐ြက္သူမ်ားအား ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိႏိုင္သည့္ အျခားကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

 � ဓာတ္ေငြ႔အား မီး႐ိႈ႕စြန္႔ပစ္ျခင္း။ ။ စံ-ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝစာခ်ဳပ္ (Model PSC) တြင္ ျမန္မာလုပ္ကြက္မ်ားမွ 
ထုတ္လုပ္သည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အား သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမပါဘဲ (ထြက္ရွိလာ 
မည့္ ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈအတြက္) မီး႐ိႈ႕စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အခန္း (၃) ရွိ က႑အလိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံအေျမာက္အမ်ား၌ ဓာတ္ေငြ႔မီး႐ိႈ႕စြန္႔ပစ္ျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ရပ္တန္႔ႏိုင္ရန္ 
ေဆာင္႐ြက္ေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။

တဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း

 � စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား။ ။ မ်ားစြာေသာ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ (တုန္ 
ခါမႈထုတ္လႊတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွစ၍ အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္ရန္ေနရာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ 
ေသာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ လုပ္ငန္းမ်ားအထိ) ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားျဖင့္ တစ္ဆင့္ခံေဆာင္႐ြက္ၾကရာ ၎စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား 
ေၾကာင့္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အလားတူပင္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ 
လည္း ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းအ႐ြယ္အစားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈသည္ အလြန္ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
အညီ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအ႐ြယ္အစား အလြန္ႀကီးမားၿပီး အထူးျပဳလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ 
သူမ်ားမွ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေခတ္မီသည့္အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈမရွိသည့္ ေဒသခံ ကုမၸဏီ 
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အေသးမ်ားအထိ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း (၄.၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ တစ္ဆင့္ခံ 
ကန္ထ႐ိုက္တာအမ်ားစုသည္ ျဖစ္လာလတၱံ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေစာဆုံး "မ်က္ႏွာစာ" ျဖစ္ေနေလ့ရွိၿပီး ေဒသခံလူထု 
အေပၚ ထင္ရွားေသာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ ေယဘုယ်ဆန္မႈႏွင့္ 
တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအေပၚ ၫႊန္ၾကားထားသည့္ အေသးစိတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္ 
တာမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုမႈျပဳလုပ္ရာ၌ တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ၎ကို MOECAF, ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ 
ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) တို႔ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္(PSC)၊ E(S)MP တို႔တြင္ အနိမ့္ဆံုး 
လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားအေပၚ 
တြင္ ထိုသို႔ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏုိင္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

 � ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ပုဂၢိဳလ။္ ။ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္ အဓိကလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူႏွင့္ 
တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားအၾကား ခြဲျခားႏိုင္ေလ့မရွိဘဲ အမ်ားအားျဖင့္ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူ၏ အမည္ကိုသာ 
သိရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လံုးဝမသိျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ရပ္႐ြာလူထု၏ အဓိကျပႆနာတစ္ခုမွာ ၎တို႔၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို 
လက္ခံမည့္သူတစ္ဦးသာ အဓိကလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူအျဖစ္ ရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး (ခန္႔မွန္းအားျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္) ၎တို႔သည္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူ 
မ်ား၏ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိ၊ မရွိလည္း မသိရွိၾကပါ။ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ မတူညီေသာ 
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအလိုက္ လုပ္ငန္းနယ္ေျမအတြင္းတြင္ ရွိေနၾကမည့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ 
ႏိုင္မည့္အရာတစ္ခုကို ေစာစီးစြာသတ္မွတ္ထားရွိျခင္းသည္ အလြန္အသံုးဝင္ႏိုင္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုစားျခင္း

 � ျပန္လည္ကုစားျခင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လည္ကုစားျခင္းအတြက္ လက္ရွိနည္းလမ္း 
မ်ားမွာ အလြန္နည္းပါးၿပီး ေႏွးေကြးသည့္အျပင္ ပ်က္ဆီးသြားသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေတာင္း 
ဆိုေသာ ေဒသခံေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ပင္ မရွိပါ။ ပ်က္ဆီးသြားမႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ 
ဆံုး ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးေပးေလ်ာ္ျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားမႈကိုရယူရန္ အခြင့္အေရး 
ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေဒသတြင္းသက္ေရာက္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား ျပန္လည္တံု႔ျပန္ 
ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ပ်က္ဆီးသြားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ 
ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မူလအတိုင္း ျပန္လည္ရွိေနေစျခင္းမ်ားသည္ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထုအား မူလအေျခအေနအတိုင္း ျပန္ 
လည္ တည္ရွိေနေစျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းစီမံကိန္းမ်ား၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသအတြက္ေပးအပ္ေသာ အက်ဳိးအျမတ္တစ္စံုတစ္ရာအျဖစ္ မသတ္မွတ္သင့္ပါ။ 
မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ခု၌ "ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသအဆင့္အစိုးရ 
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုသည္ ဤသို႔ (ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး) လုပ္ငန္းအစျပဳမႈမ်ားတြင္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမ်ားမွတစ္ဆင့္၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီးအလိုက္ ခြဲေဝခ်မွတ္ထားသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေပးေလ်ာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ 
ပံုစံမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း က႑တစ္ခုအေနႏွင့္ ပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။"ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

 � ရွိႏွင့္ၿပီးသား အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား။ ။ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အေျချပဳအခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ေကာက္ 
ယူရန္ (အမ်ားအားျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း) အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္ဆီးမႈမ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ ထိုသုိ႔ေသာပ်က္ဆီးမႈသည္ ကုမၸဏီ၊ သို႔မဟုတ္ ၎၏ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အလံုးစံုသက္ဆိုင္မႈ 
မရွိႏိုင္သည့္တိုင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ရန္  အေရးႀကီးပါသည္။ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသအဆင့္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ အတူတကြျဖစ္ေစ ပံ့ပိုးမႈျပဳႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ -ပတ္ဝန္း 
က်င္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည္၊ မည္သို႔ျဖစ္ေပၚလာသည္၊ ထပ္ေလာင္းေပၚေပါက္ 
လာမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္ဆီးမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ ပံ့ပိုးမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
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သုေတသနျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုနားလည္ရွင္းလင္းေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း။ ပ်က္ဆီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအား ျပန္လည္ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ ေဒသရပ္႐ြာလူထုမ်ားမွ အေျခခံစံျပဳရမည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို (ေဒသတြင္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သမိုုင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကဲ့သုိ႔) ပံ့ပိုးေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ အေျချပဳထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရပ္႐ြာလူထု၏ ခိုင္မာေသာေတာင္းဆိုမႈ 
မ်ားကို ျငင္းပယ္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက လက္ေတြ႔မက်ျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ 
ႏိုင္ပါသည္။ ရပ္႐ြာလူထုအား နစ္နာေစသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ ၎ရပ္႐ြာလူထုကိုယ္တိုင္ ပါဝင္၍ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအားထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးျခင္းသည္ ပိုမိုအသံုးဝင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္းခ်က။္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑မွ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္  
ေရာက္မႈကို အဓိကထားအာ႐ုံစိုက္ပါသည္။ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားကဲ့သို႔ေသာ က်ယ္ျပန္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ 
ေရာက္မႈအား ရွာေဖြေလ့လာမည့္အစား ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ၊ သင့္ေတာ္လုံေလာက္ 
သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားႏိုင္စြမ္းစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို အထိသာအဓိကထား 
အာ႐ံုစိုက္ခဲ့ပါသည္။

ေရႏွင့္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္ - လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိပိုင္ခြင့္။ ေဘးကင္းသည့္ေသာက္ေရႏွင့္
သန္႔ရွင္းေရးစနစ္ ရရွိပိုင္ခြင့္။ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းက်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမင့္ဆုံးရရွိပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � တည္ေဆာက္ေရး၊ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဒသတြင္း လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
အတြက္ ေရေထာက္ပံ့မႈပ်က္ကြက္ျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားစြာ 
ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲ လေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ ထိုအတိုင္းရွိေနခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ  
ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည့္ အေသးစား အေျခခံအေဆာက္အအုံ ျပင္ဆင္ျခင္းကို ဦးစားေပးကိစၥအျဖစ္ ႐ႈျမင္မႈ 
မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ ျပင္ဆင္မႈအား မေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ 
ႏိုင္သည္။ ထိုကိစၥမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။

• ေနရာတစ္ခုရွိ ပိုက္လိုင္းသည္ ႐ြာ၏ အဓိကေရရရွိရာ စမ္းေခ်ာင္းကိုျဖတ္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ယင္းစမ္းေခ်ာင္း
သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ရရွိရန္အတြက္လည္း အသုံးျပဳၿပီး ေဘးကင္းသည့္ ေသာက္ေရရရွိမႈအတြက္ပါ အသံုးျပဳျခင္း
ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရမ်ားခန္းေျခာက္္သြားေစသည္။ ထိုကိစၥတြင္ ပတ္သက္ေန
ေသာကုမၸဏီမွ ၎ကိုသတိထားမိသည္ႏွင့္ ျပႆနာကိုေလွ်ာ့နည္းေစရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
ျပင္ဆင္မႈအား ရပ္ရြာမွ ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိသလို လိုအပ္သည့္ ေရပမာဏကိုလည္း ေပးေဝႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။
ထိုေဒသတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ထိုေဒသရွိ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္စား ၾကားဝင္ 
ေစ့စပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီအား ပို၍သင့္ေတာ္သည့္ ေျဖရွင္းမႈ၊ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စည္း႐ံုးႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ေပ။

• ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု 
တစ္ခုသည္ ေဒသရပ္ရြာတစ္ခုအတြက္ ေရေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈအေပၚ ျမင္သာသည့္သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ ထို 
ေဒသရွိ လယ္သမားမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိေသာ စပါးအသီးအႏွံအတြက္ ေရရရွိမႈမလံုေလာက္ေတာ့ေသာ
ေၾကာင့္ အျခားသီးႏွံသို႔ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရသည္။ (စပါးမွ ေျပာင္းဖူးသို႔)
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• ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ ေရ
ေထာက္ပံ့မႈတြင္ သံပိုက္မ်ား သုံးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုသံပိုက္လုိင္းမ်ားသည္ တပ္ဆင္ၿပီးသိပ္မၾကာမီတြင္
သံေခ်းနံ႔မ်ားရလာသည္။ (ေဘးကင္းေသာ္လည္း အရည္အေသြးညံ့သည္)။ သို႔ေသာ္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ 
စီမံကိန္းအတြက္မူ ပလတ္စတစ္ ပိုက္မ်ားသုံးထားသည္ကို ရြာသားမ်ားက ႏိႈင္းယွဥ္ၾကသည္။ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူ 
မ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံမႈ မရရွိခဲ႔သည့္အတြက္ ရြာသားမ်ား၏မေက်နပ္မႈႏွင့္ မယုံၾကည္မႈတို႔ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။

 � အလုပ္သမားမ်ား၏ အိမ္ယာနယ္ေျမအတြင္း ေသာက္ေရရွိရာေနရာတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ အမိႈက္မ်ားစြန္႔ပစ္သည့္ 
ကိစၥမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံမူမ်ားရိွခဲ့သည္။ ကိစၥအမ်ားစုတြင္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားမွ တည္ေဆာက္ေထာက္ပံ့ 
ေပးျခင္း  မဟုတ္ပါ။

 � ဓာတ္ေငြ႔အတြင္း သဘာဝအတိုင္းေတြ႔ရသည့္ ျပဒါးသည္ ေဒသတြင္းေရေထာက္ပံ့မႈအေပၚ ညစ္ညမ္းေစမည္ကို စိုးရိမ္ 
ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားအားအခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသခံမ်ားမွတင္ျပၾကသည္။

အေျခခံက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမင့္ဆုံးရရွိပိုင္ခြင့္၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေဒသရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္ 
မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိမႈ အလြန္နည္းပါးေနပါသည္။ က်န္းမာေရး၊ အစားအစာ ထုတ္လုပ္မႈ 
ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈတုိ႔အေပၚ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ မရရွိဘဲ 
ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းေနရာမွ ပိုက္လိုင္းယိုစိမ့္မႈႏွင့္ အညစ္အေၾကးထုတ္လႊတ္မႈမ်ား 
အပါအဝင္ စားသုံးကုန္မ်ားအေပၚ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖစ္လာေစသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သက္ေရာက္မႈ၏ 
အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ကို ၎တို႔ သိျမင္ၾကသည္။

 � ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းသည္ ပိုက္လိုင္းယိုစိမ့္မႈအေၾကာင္း သတင္းပို႔မႈ မရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္မႈကို 
ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ပညာေပးမႈမရွိျခင္းတုိ႔အတြက္ စိုးရိမ္မႈရွိၾကသည္။ ကြင္းဆင္းသုေတသနအဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ ပိုက္လိုင္းယိုစိမ့္မႈ 
အေၾကာင္း သတင္းပို႔ထားသည့္ ကိစၥအမ်ားစုမွာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ (MOGE)ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။ 
ထိုသို႔ေသာကိစၥမ်ိဳးတြင္ ရပ္ရြာလူထုအား က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္အသိေပး 
ထားမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ယုိစိမ့္မႈအေၾကာင္း သတင္းပို႔မူမ်ား မရွိေပ။ ပိုက္လိုင္းမ်ားသည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အလြန္အားနည္း 
ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းမႈနည္းပါးကာ ပုံမွန္လည္းမရွိေပ။ ထို႔အျပင္ ပိုက္လိုင္းမ်ားကို စနစ္တက် ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ 
မလုပ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားထံမွ ယိုစိမ့္မႈအေၾကာင္းသတင္းပို႔မႈကို ေစာင့္ေနသည့္ပုံေပၚေနသည္။ တုံ႔ျပန္ေရး ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ 
ေရးအဖြဲ႕သည္ ပိုက္လိုင္းဧရိယာ၏ အျပင္ဘက္ေဝးရာတြင္ ရွိေနျခင္းသည္ ယိုစိမ့္မႈအား အျမန္ဆံုးျပဳျပင္လွ်င္ပင္ အနည္း 
ဆုံး တစ္ရက္ၾကာမည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
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ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေလထု

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအဆင့္အတန္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အျမင့္ဆုံး ရရွိပိုင္ခြင့္၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေရနံတြင္းမ်ားမွယိုစိမ့္မႈသည္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းကိုထိခိုက္ေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔အား
ထုတ္ေဖာ္အသိေပးၾကသည္။ ကုန္းတြင္းေရနံေျမတစ္ခုတြင္ မုတ္သုန္မိုးရာသီတြင္ တြင္းပတ္လည္လွ်ံတက္ၿပီး အနီး 
ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ စိုက္ခင္းမ်ားကို ထိခိုက္ညစ္ညမ္းေစခဲ့သည္။ ပ်က္စီးသြားသည့္ သီးႏွံမ်ားအတြက္ မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးမွ 
မရရွိခဲ့ပါ။ ေရရွည္ျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္မႈမွာလည္း လုံေလာက္မႈမရွိပါ။ ေဒသတြင္းေရ၏ အရည္အေသြးအား 
စမ္းသပ္ရန္ကိရိယာ ပစၥည္းမရွိသျဖင့္ ေရအရည္အေသြးစမ္းသပ္မႈအား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ျပဳလုပ္ေစခဲ့ရေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။

 � ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ ကိစၥတစ္ခုတြင္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား ၿမိဳ႕ႏွင့္အလွမ္းေဝးေသာ 
ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္းတြင္ မီး႐ႈိ႕ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုေနရာသည္ ရပ္ရြာႏွင့္ နီးကပ္သည့္ေနရာျဖစ္သည္။ 
ျပာထဲတြင္ပါသည့္အဆိပ္သည္ ျပင္းထန္လြန္းသျဖင့္ လယ္သမား (၂) ဦး ပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏြား (၁၉) ေကာင္သည္ ျပာအား 
ရက္မိၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း ေသဆုံးကုန္သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း 
ရပ္ရြာအား မည္သည့္သတင္းအခ်က္မွ မေပးပါ။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈရွိေသာ္လည္း ရပ္ရြာမွေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သတင္းျပည့္စုံစြာ မရရွိခဲ့ပါ။ ဤစာတမ္းကို ေရးေနခ်ိန္အထိ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမွာ အျငင္းပြားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

 � ျမစ္အားျဖတ္၍ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္းရွိ ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သြားမည့္ေနရာ၌ ျမစ္ၾကမ္းျပင္တြင္
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုေနရာရိွေရမ်ားအား စုပ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ သဲအိတ္မ်ားခ်ထားၿပီး ၎သဲအိတ္ 
ကာရံထားေသာ ေနရာအတြင္းမွ ေရမ်ားကို စုပ္ထုတ္ျခင္းအား ႏွစ္ေနရာအတြက္ (ျမစ္၏ တစ္ဘက္အတြက္ တစ္ႀကိမ္၊ 
အျခားတစ္ဘက္တြက္တစ္ႀကိမ္္) ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ၿပီးစီးသြားေသာအခါ သဲအိတ္ 
မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္း သိမ္းယူျခင္းမျပဳဘဲ ထားပစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ၾကာင့္ သဲအိတ္မ်ားရွိေနေသာ ျမစ္ကမ္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ 
ဘက္ကမ္းပါးတြင္ ေရမ်ား ပိုမိုတိုက္စားမႈအား ျဖစ္ေပၚေစၿပီးအက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ၎ဘက္အျခမ္းရွိ   ကမ္းပါးႏွင့္နီးစပ္ 
ေသာ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ျမစ္ေရလွ်ံျခင္းႏွင့္ အနားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အိမ္မ်ားအားလည္း ျမစ္ေရတိုက္စားျခင္းအႏၲရာယ္မွ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

 � စီမံကိန္းေနရာသို႔သြားသည့္ ထရပ္ကားမ်ားေၾကာင့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဖုန္လုံးမ်ားထျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အနီးရွိ 
ရြာမ်ားစြာမွ မေက်မနပ္ ေျပာဆိုမႈအမ်ားသည္ ပံုမွန္ေတြ႕ရွိရေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အလုပ္ေနရာ၊ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕
တည္ေဆာက္သည့္လမ္းေပၚႏွင့္ အျခားစီမံကိန္းတည္ေဆာက္တပ္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာေနရာမ်ားတြင္ ဖုန္ထူထပ္ 
ျခင္းမွကာကြယ္ရန္္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါးသည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။ စီမံကိန္းမ်ားတည္ရွိေသာ ေနရာတစ္ခု 
တြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးေသာအခါ လုပ္ငန္းစံု၊ ေနရာစံုႏွင့္ လူမ်ားစြာတို႔မွ လမ္းသုံးစြဲၾကေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္ 
အေနျဖင့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား (cumulative impacts) ျဖစ္လာေၾကာင္း မွတ္သားေတြ႕ရွိရသည္။

႐ိုးရာလက္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေရနံထုတ္လုပ္ျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး ရပိုင္ခြင့္

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေရနံအားတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လက္ယက္တြင္းမ်ားမွ ထုတ္ယူမႈအခ်ဳိ႕ကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳ 
လုပ္ရာတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္လည္း မ်ားစြာမွတ္သားသိရွိခဲ့ရပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အျခား 
ေနရာမ်ားတြင္လည္း ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္သည့္ အေလ့အထမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။
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 � လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ အလြန္တရာ အေျခခံက်ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားအား         
ကာကြယ္တားဆီးေရးအား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ လံုးဝမရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

 � အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း မည္သည့္အကာအကြယ္ ကိရိယာ၊ ဝတ္စုံမွဝတ္ဆင္ထားျခင္း မရွိပါ။ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးကင္းေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလည္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

 � ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေရနံတူးေဖာ္ရာနေဘးတြင္ပင္ ကပ္လ်က္ ေဆး 
လိပ္ေသာက္ၾကေသာေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈႏွင့္ အျခားမေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သဘာဝအရေနထိုင္မူအေပၚ သက္ေရာက္ျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ရရွိပိုင္ခြင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရရွိပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားစြာက အစဥ္အလာအရ ငါးဖမ္းေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ 
မႈႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အျခားေသာတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ နယ္ေျမ 
အတြင္းမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ငါးရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း ညည္းညဴၾကသည္။ ငါးအေကာင္ေရ က်ဆင္းမႈႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ရပ္ရြာလူထုတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ကနဦးေကာက္ခံထားရွိေသာ အေျခခံ 
အခ်က္အလက္မ်ား (Baseline data) မ်ား မရွိပါ။ တိုင္တန္းထားမႈပိုမ်ားလာသည္ကို ကုမၸဏီတစ္ခုက သတိျပဳ မွတ္သား 
ထားပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွေန၍ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  
ဆက္စပ္ေသာ တိုင္တန္းမႈမ်ားပိုမို ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။

 � ျပည္တြင္းပညာရွင္တစ္ဦးမွ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ပုံ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ  
လိုအပ္သည့္ ေရေနႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား (Marine Mammal Observers) မရွိဘဲ 
လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ပူပန္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။ လမ္ပိကၽြန္းတြင္ ေဝလငါးေသာင္တင္ျခင္းမွာ ဤ 
အေၾကာင္းကိစၥႏွင့္ တစ္နည္းတစ္ဖံုဆက္စပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထိုပညာရွင္က ေျပာၾကားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေသာင္တင္ေဝလ 
ငါးေသရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းအား ခြဲစိတ္ေလ့လာမႈမျပဳႏိုင္မီ ပုပ္သိုး၍ ေျမျမဳပ္လိုက္ရေသာေၾကာင့္ မည့္သည့္အေၾကာင္း 
ေၾကာင့္ ေသဆံုးရသည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းအား မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ဥပမာ

 � စီမံကိန္းတစ္ခုအတြင္း ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၎တို႔ပိုက္လိုင္းျဖတ္သြားရာ ေနရာမ်ားအတြက္ EIA မွ 
ေဖာ္ျပေပးသည့္ သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေဒသတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔သို႔     
ရံပံုေငြမ်ားစြာ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ေဒသ၏သစ္ေတာႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ပိုက္လိုင္းရွိေနျခင္း၏ 
သက္ေရာက္မႈႏွင့္ အမဲလိုက္သြားရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို
ကာမိေစရန္ စသည္တို႔အား ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ 

 � ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အနီးတြင္ လမုပင္ျပန္လည္ပ်ဳိးေထာင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး 
ကို အာ႐ုံစိုက္ကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ 
ေပးခဲ့သည္။ ေဒသတြင္း ငါးလုပ္ငန္း/သားေပါက္မႈ တိုးတက္လာေစၿပီး ၎တို႔အေပၚ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ 
အသက္ေမြးမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမွ စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၎စီမံကိန္းသည္ 
လက္ရွိတြင္ ဧက (၈ဝဝ) က်ယ္ဝန္းသည္။
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အပိုင္း - ၅ 115

အပိုင္း - ၅

ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈအဆင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား -

(က) ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
(ခ) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန
(ဂ) ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

(က) ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

 "ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား" အေပၚအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အေျမာက္အမ်ားရွိေသာ္လည္း ယခု က႑အလိုက္ အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) အစီရင္ခံစာမွ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးအစားမတူညီသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမတစ္ခုတည္းတြင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တူညီေသာရင္းျမစ္မ်ား (ဥပမာ- 
ေရေဝေရလဲႏွင့္ေလထု)မွေပါင္းစပ္ကာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္တိုးလာေသာအခါ ျဖစ္ေပၚ 
လာသည့္ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈကို ဆိုလိုသည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီ (မတူညီေသာစီမံကိန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
စီမံကိန္းတစ္ခုတည္း၏ မတူညီေသာလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္မ်ား)သည္ တည္ရွိၿပီးေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲထားၿပီး 
ျဖစ္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္တြင္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေသခ်ာခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈ 
ရွိၿပီး ၎သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ေနရာတစ္ခုတည္းတြင္ ေပါင္းစပ္မိလာျခင္းျဖင့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအေပၚ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္း၏ သက္ေရာက္မႈမွာ သိသာထင္ရွားမႈ မရွိေသးေပ။ 
သို႔ေသာ္ ေသးငယ္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ေနရာတည္းတြင္သာ စုၿပံဳသက္ေရာက္ 
လာမႈေၾကာင့္ ၎တို႔၏ဒဏ္မ်ား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေပါင္းစပ္မိကာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္လာသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
ေသးငယ္ေသာျဖစ္ရပ္မွာ ဆက္တိုက္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးခံႏိုင္ရည္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ 
သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးရာမ်ားအေပၚ ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၿပီးပိုမိုႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္လာတတ္ 
သည္။ (ဥပမာ - အလုပ္ရွာသူမ်ားမွ အသစ္စတင္ေသာ စီမံကိန္းေနရာမ်ားသို႔၊ သို႔မဟုတ္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္သို႔ အလ်င္အျမန္ 
ဝင္ေရာက္လာျခင္း၊ - ၿမိဳ႕ျပေပါက္ကြဲမႈ (Boomtown Effect) မ်ဳိးျဖစ္သည္)။  ထိုကိစၥမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ထပ္တလဲလဲ 
မွားေနေသာ အားနည္းသည့္မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား 
အေပၚ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈ၊ ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈသည္ သက္ေရာက္မႈသေဘာသဘာဝႏွင့္ လူမႈအသိုင္အဝန္း၊ သို႔မဟုတ္ 
ေဂဟစနစ္၏ ထိခိုက္လြယ္မႈအေပၚ မူတည္သည္ (ထိခိုက္ရန္အလားအလာႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းနည္းပါးမႈ)

 မၾကာေသးမီက နည္းလမ္းမ်ားသည္ "႐ႈေထာင့္စံု ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား"ကို ရည္ၫႊန္းထားၿပီး "စုေပါင္းသိျမင္မႈ 
နည္းလမ္းအရ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို နားလည္လက္ခံျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ အဓိက႐ႈေထာင့္မ်ား"ဟု အဓိပၸာယ္ရ 
ပါသည္။ ၎၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ သီးသန္႔တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စုေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား 
ကို စီမံကိန္းစက္ဝန္းအတြင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားအလိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည့္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေစပါသည္။ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈသည္ အပ်က္သေဘာျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ (ဥပမာ - 
ေျမမ်ား စုၿပံဳသိမ္းပိုက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ားအျခားေနရာသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသြားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ အစိုးရမွ 
ထိုေဒသအတြက္ထားရွိေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ျခင္း)၊ အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ - ေဒသတစ္ခုတြင္ စုစည္းျဖစ္ထြန္းလာေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ 
ႏိုင္ရန္ျဖစ္လာျခင္း)။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈသည္ အျပဳသေဘာႏွင့္ အပ်က္သေဘာႏွစ္မ်ဳိးလံုး 
ေရာေထြးေနတတ္သည္။
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 ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲျခင္းမရွိပါက စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈသည္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္မည့္၊ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေပးႏိုင္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္/လူမႈေရးရာ "လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း" မ်ားကို လႊမ္းမိုးသြားႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ -

 � ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိမႈပိုင္း - ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈသည္ ေဒသတြင္းရွိ ဝန္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ားကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 
ထို႔အတူ လူအမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ျဖည့္ဆည္းရန္၊ သို႔မဟုတ္ ကုစားရန္၊ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲရန္၊ 
သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ စသည့္ကိစၥမ်ားအေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

 � လူမႈေရးရာပိုင္း - အလ်င္အျမန္စတင္ဝင္ေရာက္လာေသာ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ 
တည္ေဆာက္ပံု (Social Structure) ေျပာင္းလဲမႈကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္တို႔ကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစႏိုင္သကဲ့သို႔ 
အေျခအေနတင္းမာမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပ်က္ျပားျခင္းတို႔ ျဖစ္လာ 
ႏိုင္သည္။

 � ပတ္ဝန္းက်င္ပိုင္း - ဇီဝ႐ူပေဗဒဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ လက္ခံႏိုင္စြမ္းကို ေက်ာ္လြန္သြားႏိုင္သည္။

 ထိုသို႔ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရာ၌ မ်ားစြာေသာရွင္းလင္းသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနပါသည္။  တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
စီမံကိန္းစတင္ခ်ိန္၌ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းစတင္ခြင့္လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ပင္လ်င္ 
သက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေျမာက္ေစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာရွိေနျခင္း၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ စုေပါင္းလာၿပီး အခ်ိန္ 
ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိသည့္ အက်ဳိးသက္ရာက္မႈ 
မ်ားအား တာဝန္ယူႏိုင္ေရးမက္လံုးေပးႏိုင္သည့္ အရာမ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ ထိန္းညႇိမႈေပးႏိုင္မည့္အရာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈမရွိျခင္း၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ မရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤအက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု 
ထက္ပို၍ ပါဝင္ေနၿပီး ထိုသို႔ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ဳိးကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည့္ စုေပါင္းနည္းလမ္းတစ္ခုပင္ လိုအပ္ေလ့ရွိပါသည္။

 ပူးတြဲညႇိႏိႈင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွာ အ႐ိုးရွင္းဆံုး သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း၊ ဖိုရမ္မ်ား၊ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ကြန္ရက္ 
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအား ေပါင္းစည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကဲ့သို႔ေသာ အားစိုက္ထုတ္မႈပိုမိုလိုအပ္သည့္၊ ပိုမိုညႇိႏိႈင္းရန္ လိုအပ္သည့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈျမင့္မား 
ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအထိ ပါဝင္ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လႊမ္းၿခံဳေရးဆြဲထားသည့္အစီအစဥ္ မ်ားေနာက္တြင္ ေဒသတစ္ခု 
အတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီး၊ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္သည့္ က႑ေပါင္းစံုႏွင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
မ်ားအား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား တစ္ဆက္တည္းပါဝင္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ 
စမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုအတြက္ က႑အလိုက္ လႊမ္းၿခံဳေရးဆြဲထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းရန္ 
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ႏွစ္မ်ဳိး (ေဒသအလိုက္ႏွင့္ က႑အလိုက္) ပင္လွ်င္ လံုေလာက္ေသာ 
ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား မရွိပါ။

ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား

ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ပါက စိုးရိမ္စရာပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ-

 � စီမံကိန္းတစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုတည္းထက္ စီမံကိန္းအမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီးသက္ေရာက္ 
လာေသာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခန္႔မွန္းရန္ ပို၍ခက္ခဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အလားအလာကို 
အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ သုံးသပ္မႈမ်ားကိုအပင္ပန္းခံ၍ ေသေသခ်ာခ်ာမလုပ္လွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ လူမႈေရးရာ ေရရွည္ထိခိုက္မႈ 
မ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးမႈလုပ္ရန္္ ပိုမုိခက္ခဲသည္။ ထိုထိခိုက္မႈမ်ားသည္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ လံုၿခံဳခြင့္၊ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရးႏွင္႔သင့္တင့္ေသာ လူေနမႈအဆင့္ကဲ့သို႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိနိုင္သည္။

 � ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ သက္ေရာက္မႈ အမိ်ဳးအစားအရ (အရည္အေသြးည့ံေသာ အေဆာက္အဦအေပၚ စုၿပံဳ 
ေနထိုင္မႈေၾကာင္႔ ၿပိဳက်ၿပီး လူရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးျခင္း)၊ သို႔မဟုတ္ သက္ေရာက္မႈ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာသေဘာအရ 
(စုေပါင္းေရသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေရေလ်ာ႔နည္းလာျခင္းသည္  မိုးေခါင္ေရရွားပါးမႈကိုျဖစ္ေစၿပီး ေက်းလက္ေနလူထု၏ အစာ 
ေရစာဖူလံုမႈအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိခုိက္ျခင္း)၊ သို႔မဟုတ္ ထပ္ခါတလဲလဲျဖစ္ေပၚေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ပိုမိုျပင္းထန္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကိို တိုးပြားျဖစ္ေပၚေစသည္ (တစ္ႀကိမ္တစ္ခါသာျဖစ္ေသာ အေသးစား သက္ေရာက္ 
မႈသည္ လူ႔အခြင္႔အေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း၊ ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေသာ အေသးစား သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ 
လူ႔အခြင္႔အေရး ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည္)
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 � လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုတြင္ တာဝန္ရွိေသာအဖြဲ႔အား တာဝန္ခံမႈရရွိရန္ ျပဳ 
လုပ္ရသည္မွာ ခက္ခဲပါသည္။ တစ္ခုမကေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား ပါဝင္လာေသာအခါ၊ 
တာဝန္ရွိေသာအဖြဲ႔မ်ားသည္ ပို၍မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႕လာၿပီး၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေသာအဖြဲ႔မ်ားကို အတိ 
အက်ေဖာ္ထုတ္ရန္ ပို၍ခက္ခဲလာကာ ဆိုးကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ကုစားျခင္းတို႔အတြက္္ 
ထိုအဖြဲ႔မ်ား၏ တာဝန္ခံမႈရယူရန္ ပို၍ပင္ခက္ခဲလာသည္။

 � ကုမၸဏီမ်ားႏွင္႔ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္သူမ်ားသည္ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ၎တို႔တြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ 
လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းအေနျဖင္႔ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုစီသာျပဳလုပ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ထို 
တစ္ခုခ်င္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ လက္ခံႏိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းေဘာင္အတြင္းတြင္ ရွိေနတတ္္ 
သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာကိုလိုက္၍ျဖစ္ေပၚေသာ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုို ထည့္ 
သြင္းစဥ္စားႏိုင္ေလာက္ေသာ အဆင့္ျမင့္မားမႈမရွိေပ။

 � စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အခက္အခဲျပသနာႀကံဳေတြ႔ရဖြယ္ရွိေသာ လူအုပ္စုအဖြဲ႕မ်ားအေပၚတြင္ ပိုမိုသက္ေရာက္ 
ဖြယ္ရွိ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ ဒဏ္မွခံနိုင္ရည္ နည္းပါးၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္အနည္းပါးဆံုးသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

 � စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ တခါတရံ ေႏွးေကြးၿပီး၊ အခိ်န္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တျဖည္းျဖည္းခ်င္း စုမိလာၾကသည္။ 
ထို႔ေၾကာင္႔ တာဝန္ရွိေသာအဖြဲ႔မ်ား၏ အာ႐ံုစိုက္ခံရမႈကို ရယူရန္ခက္ခဲၿပီး ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ ခက္ခဲသည္။

(ခ) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန

 စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား (ရွာေဖြေရးကုမၸဏီမ်ား၊ ေအာ္ပေရတာမ်ား)ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္သူမ်ား
သည္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (ESIA) ကုိ လုပ္႐ိုးလုပ္ 
စဥ္သာလုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ သက္ေရာက္မႈကိုသာ အကဲျဖတ္ေသာေၾကာင့္ နယ္ေျမတစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ 
အရင္းအျမစ္သံုးစြဲမႈအေပၚ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပိုမိုတိုးပြားလာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳမိၾကပါ။  
တျခားတည္ရွိေနၿပီးေသာ၊ လုပ္ရန္စီစဥ္ထားေသာစီမံကိန္းမ်ား၏ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အရင္းအျမစ္ အသံုးျပဳ 
မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားေပ။ ေဒသတစ္ခုတြင္ ၎၏ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာစနစ္မ်ားအေပၚသို႔ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားရွိေနၿပီး ထုိသက္ေရာက္မႈမ်ားကို မထိန္းညႇိႏိႈင္ေတာ့ေသာ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ 
ရွိေနၿပီးျဖစ္ပါက (အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအျဖစ္) ထိုေဒသအတြင္းသို႔ မေကာင္းေသာ 
ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား ထပ္မံက်ေရာက္လာပါက စိုးရိမ္ဖြယ္ အေရးႀကီးေသာကိစၥ ျဖစ္လာသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ဆက္စပ္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိအခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသမ်ားကဲ့သို႔ႀကီးမားသည့္္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ 
ေဒသမ်ားအတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အလားတူအေရးႀကီးသည္။ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာမူေဘာင္၊ 
သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈသည္လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္၊ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္အသစ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားတြင္ မရွိေသးပါ။ 
သို႔ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ ပထမေျခလွမ္းအေနျဖင့္ စီပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူေဘာင္ (FESR)မွ 
စီမံကိန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၏ ေဒသမ်ားအေပၚ၊ လူအုပ္စုမ်ားအေပၚ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်၊ က႑ေပါင္းစံုအလိုက္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္ 
ေနေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎ေဖာ္ျပခ်က္မွာ "အစီအစဥ္ေရးဆြဲသူ 
မ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို 
မွ်တေစမည့္ ေရရွည္ တည္တံ့ေရး႐ႈေထာင့္မ်ားမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
အစီအစဥ္မ်ားသည္ တစ္သီးတစ္သန္႔ျဖစ္တည္ေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား ဆက္စပ္သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အသိအမွတ္မျပဳၾကေသာ္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ လူအုပ္စုမ်ားအေပၚ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည္ကိုလည္း အေလးထားသတိျပဳမိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ထိုသို႔ေသာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေရရွည္ 
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တည္တံ့ေရး ႐ႈေထာင့္အရ ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက ကာလတိုအတြင္း မွ်တေသာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအေပၚ ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ေသာ အေျခအေန 
မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ဖြယ္႐ွိေသာ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္အရာတစ္ခုခုအတြက္ ေျပလည္ႏိုင္ရန္ ကူညီႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကာလရွည္ၾကာ 
လာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမို၍ ေရရွည္တည္တံ့မႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။" ထို႔အျပင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္
ရာေလ့လားဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)လုပ္ငန္းစဥ္မူၾကမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း အမိ်ဳးသားစြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (National Energy Management Commit-
tee-NEMC) သည္ လက္ရွိတြင္ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္မူဝါဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲေနပါသည္။ ထိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တစ္စိတ္တစ္ 
ပိုင္းအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းကို မျဖစ္မေန အကဲျဖတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္လည္း 
ပါဝင္ပါသည္။ ထိုမူဝါဒမ်ားကို မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ အေသးစိတ္လုပ္မည္ဆိုသည္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑၏ ဆက္စပ္သက္ 
ေရာက္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ လုပ္၊ မလုပ္ဆိုသည္မွာ မရွင္းလင္းေပ။ စြမ္းအင္က႑၏ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈ အလား 
အလာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အေသးစိတ္က်ေသာအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္း စတင္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ သ႔ိုမွသာ ေဒသခံႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရၾကားပူးေပါင္းမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
လက္ရွိလုပ္ကိုုင္ေနဆဲ၊ သို႔မဟုတ္ အသစ္ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္းမ်ား၊ ေအာ္ပေရတာမ်ားၾကား ပူးေပါင္းမႈအလားအလာမ်ားရွိ
လာပါမည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ က႑အလိုက္အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီရန္ အလြန္အေရးႀကီး 
သည္။ သုိ႔မွသာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈျပဳႏုိင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာျပဳလုပ္ 
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ား ရွိေနေသာ၊ သို႔မဟုတ္ မၾကာမီအခ်ိန္ကာလအတြင္း ေရာက္ရွိလာေတာ့ 
မည္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ တနသၤာရီႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အလ်င္ 
အျမန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

 လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသည့္အတြက္ အစိုးရအေနႏွင့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို 
က႑အလိုက္ ေဖာ္ထုတ္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မည့္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းကို ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုတစိုက္စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။  
သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ပယ္အေၾကာင္းအရာကိစၥ အနည္းငယ္ကိုဦးစြာေ႐ြးခ်ယ္၍ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ေအာ္ပေရတာ 
မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံအာဏာပိုင္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို စတင္သင့္ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ 
အဓိကအလားအလာရွိေသာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ထိုသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ 
ေဒသခံမ်ားအေပၚ မည္သို႔ထိခုိက္မႈရွိမည္ဆိုသည္တို႔ကို နားလည္ရန္အတူတကြ ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္ (အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
အခန္း-၇ တြင္ ၾကည့္ပါ)။

(ဂ) ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑မွ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေသာ 
ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား

ဖြဲ႕စည္းတည္ရွိမႈပိုင္း

 � ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ 
(EMP) ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ေဒသခံႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔အေပၚ ဝန္ပိလာျခင္း၊ 
အထူးသျဖင့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ဝန္ပိလာႏိုင္ျခင္း။

 � အလုပ္ရွာသူမ်ား အလ်င္အျမန္ ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ လက္ရွိလူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ဝန္ပိလာျခင္း (ဥပမာ- 
ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွွင့္ ပညာေရး)၊

 � အထူးသျဖင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ရွိေသာ ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိ  လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို 
ေသခ်ာစြာလိုက္နာမႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေပးရေသာ အလုပ္သမားေရးရာ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား (labour inspectors) အတြက္ 
ဝန္ပိလာျခင္း၊
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 � ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအားစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားမွ အသုံးျပဳမႈ သိသိသာသာတိုးပြားလာမႈေၾကာင့္ ေဒသခံတံငါသည္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုဆိပ္ကမ္းမ်ားမွေနရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း။

 � စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းကို ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားမွ အသံုးျပဳမႈမ်ားလာေသာေၾကာင့္ ထိုေဒသအတြင္း ေဆာင္ 
ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ  
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း။

လူမႈေရးရာအပိုင္း

 � အလုပ္သမားေစ်းကြက္အေပၚ ဝန္ပိလာျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျမင့္မားလာျခင္း၊ လုပ္ခလစာနည္းေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေသာ္လည္း အေရးပါေသာက်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးကဲ႔သို႔ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၌ 
မလံုေလာက္ မႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း။ 

 � အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္သားရွာေဖြျခင္းေၾကာင့္ လခမ်ားျမင့္တက္ေစၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း။ အက်ဳိးဆက္ 
အေနႏွင့္ ေဒသခံအတြင္း အေျခခံစားေသာက္ ေနထုိင္မႈစရိတ္ ျမင့္တက္လာေစၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ အဆင့္ 
အတန္းအေပၚ ဆိုးရြားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္လာဖြယ္ ရွိပါသည္။

 � ေနရာေဒသတစ္ခုတည္းတြင္ ပိုက္လိုင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ထပ္ခါထပ္ခါ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင္႔ အရပ္ေဒသတစ္ခု 
တည္းရွိ ေက်းလက္ေနသူမ်ားအား အႀကိမ္ႀကိမ္ အေႏွာင့္အယွက္္ ျဖစ္ေစျခင္း။

 � ေျမမ်ား ဆက္တိုက္သိမ္းယူျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အသံုးခ်ရန္ေျမမ်ား 
အလ်င္အျမန္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း၊

 � ေယာက္်ား အလုပ္သမားအမ်ားအျပား ဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ လိင္လုပ္သားမ်ားလည္း ဝင္ေရာက္လာျခင္း၊ အႏၲရာယ္က် 
ေရာက္ဖြယ္ရွိေသာ လူအုပ္စုမ်ား (at risk groups) အေပၚအျမတ္ထုတ္ခံရႏိုင္ေခ်ရွိျခင္းႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတိုးလာႏိုင္ျခင္း

ပတ္ဝန္းက်င္အပိုင္း

 � ေဒသခံေရရင္းျမစ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေျမႀကီးမ်ား၊ အနည္က်မႈမ်ားတြင္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားတိုးလာျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေနရာ 
တစ္ခုတည္းတြင္ စီမံကိန္းအမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ဇီဝစုစည္းမႈမ်ားျဖစ္လာျခင္း၊

 � ေရ၏ အရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္း (ဥပမာ- ညစ္ညမ္းေစေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားအား ျမစ္အတြင္းသို႔စြန္႔ျခင္း)ႏွင့္ 
ေရသံုးစြဲသူ အမ်ားျပားမွ ေရသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ (ေျမေအာက္ေရႏွင့္ေျမေပၚေရ) ေရပမာဏ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊

 � ကားပိတ္ျခင္း၊ လမ္းပ်က္ျခင္းႏွင္႔ လမ္းတစ္လမ္းေပၚတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္  သြားလာအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ 
ဖုန္ပိုထူထပ္လာျခင္း၊

 � ငါးဖမ္းရရွိမႈနည္းလာျခင္း၊ ကမ္းလြန္ေရနံတူူးျခင္းမွ (အသံမ်ား၊ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား) ေလွမ်ား ကူးသန္း 
သြားလာမႈမ်ားလာၿပီး ေရေနသတၱဝါမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊

 � ကမ္းလြန္လုပ္ငန္းမ်ား (ကြန္တိန္နာမ်ားမွ အညစ္အေၾကးမ်ား ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွ 
အညစ္အေၾကးမ်ားထုတ္လြတ္ျခင္း) ေၾကာင္႔ ကမ္းလြန္ေဒသတြင္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားစုလာျခင္း၊
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ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရတိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

 � ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားေၾကာင္႔ ေဒသခံမ်ား ဝန္ပိျခင္း - လက္ရွိကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခြင့္ရရန္အတြက္ 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ EIA ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ တိုေတာင္းေသာအခိ်န္ (ေျခာက္လ)
အတြင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါမည္။ EIA လုပ္ေဆာင္ရာတြင္  ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားလုပ္ရန္ လိုအပ္ 
သည္။ EIA ကို္ ေဒသတစ္ခုတည္းမွာပင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အသီးသီးမွလာေရာက္၍ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ 
ျခင္းေၾကာင့္ ထိုေဒသခံမ်ား ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေစျခင္းႏွင္႔ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈတို႔ ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။ ကမ္းလြန္ေရနံထုတ္လုပ္မႈ 
မ်ားမွ ကုန္းေပၚသို႔ ပိုက္လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေနရာအနည္းငယ္သာရွိသျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား အပါအဝင္ ၎လုပ္ငန္းေနရာမ်ားအတြက္ EIA ျပဳလုပ္ရာတြင္  အဖြဲ႕မ်ားပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ 
သင့္သည္။ ထို႔ျပင္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတည္းစုေပါင္း၍ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္မွ် 
နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိသည္ဆိုသည့္အေပၚတြင္ မူတည္၍ (တူညီေသာေဒသတြင္ လုပ္ကြက္သစ္မ်ားလုပ္ေဆာင္မႈ)၊ သက္ 
ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို စုေပါင္းညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ပို၍အဓိပၸာယ္ရွိပါသည္။

 � တူညီေသာေနရာေဒသတစ္ခုတည္းတြင္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈ အေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ EIA အေျမာက္ 
အမ်ား လုပ္ျခင္းသည္ လုပ္အား၊ ေငြအား၊ ရင္းျမစ္မ်ားပါ ဆံုးရံႈးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ EIA အဖြဲ႕မ်ား 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင္႔ေၾကာင္း ထပ္မံအၾကံျပဳလိုပါသည္။ 

ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား (အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္)ႏွင့္္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ရန္
အလားအလာရွိေသာ အဓိကေနရာေဒသမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား -

 � ေဒသတစ္ခုတည္းတြင္ (ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ႏွစ္မိ်ဳးလံုး) ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ
အမ်ဳိးမ်ဳိးကို မ်ားစြာေသာေအာ္ပေရတာမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေနရာမ်ားရွိႏိုင္ၿပီး ထိုေနရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္ 
မွတ္ႏိုင္သည္ -
• ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားမွ ကမ္းေပၚသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ေသာေနရာ (ရခိုင္ျပည္နယ္၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေရျဖဴ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဝင္ေရာက္လာဖြယ္ရွိေသာ ေနရာ
မ်ား)။

• ကမ္းကပ္ရာေနရာႏွင့္ ကမ္းလြန္ ပလက္ေဖာင္းၾကား သြားလာမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား။
• ပိုက္လိုင္းမ်ားၿပိဳင္တန္းလ်က္၊ သို႔မဟုတ္ တျခားအေဆာက္အဦးမ်ား (တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ 

ရွမ္းျပည္နယ္ထိ) တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္တိုက္ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ ထိုေဒသတြင္းေနထိုင္ေသာ ေဒသခံမ်ားအား
အဆက္မျပတ္ ေႏွာင့္ယွက္္ေနျခင္း။

• စုျပံဳေနေသာ ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ား (ဥပမာ- မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ မင္းဘူး၊
ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ား)။

• လမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တျခားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားအားသံုးစြဲမႈ စုၿပံဳ က်ေရာက္ရာ ေနရာေဒသမ်ား။
• အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZs) (ဥပမာ-ေက်ာက္ျဖဴ၊ထားဝယ္) ေဒသမ်ားတြင္ ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ဆြဲ

ထားေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ား။
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ျမန္မာအစုိးရသုိ႔အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

မွတ္ခ်က္။

ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပရာတြင္ လတ္တေလာလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ေရတုိလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အတြက္ အစဥ္လုိက္တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၁။ ပတ္ဝန္းက်င္ (ႏွင့္ လူမႈေရး) ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (E(S)IA) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။

 ရပ္ရြာအသုိင္းအဝုိင္းတြင္ အစုိးရႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားကဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္  ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ကိစၥ 
ရပ္မ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ (E(S)IA) ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ပုိမုိနီးစပ္လာေစရန္အတြက္ ထို E(S)IA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမႈၾကမ္းမွ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိလ်က္ရွိပါသည္။  (အပိုင္း ၃ 
တြင္ ၾကည့္ပါ)။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ေနာက္ဆုံးအတည္ျပဳသည့္အခါတြင္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းသင့္ပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ်  ျခံဳငံုမိေစရန္ တုိးတက္မႈမ်ား 
ထပ္ေပါင္းထည့္ထားေသာ E(S)IA၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ဆာင္မႈမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ၊  စြမ္းေဆာင္မႈရွိေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ရန္ ေသခ်ာရပါမည္။ ထုိ႔အတူ E(S)IA  လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ အကန္႔ 
အသတ္ျဖင့္ ရွိေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အလြန္အႏၱရယ္မ်ားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ လုပ္ကုိင္ရန္ 
ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ အရာမ်ားကုိ ေသာခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ E(S)IA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ျပရပါမည္။ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းထဲတြင္ပါဝင္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ “လူမႈေရး” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ပါဝင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ၎တြင္ “လူမႈေရး 
ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ား”ႏွင့္ “လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား”၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ပါဝင္ရပါမည္။   
ထို႔အျပင္ ၎သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကုစားစားမည့္ပံုစံမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရမည္။ ေနာင္တြင္ လူမႈေရးႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အေလးထား 
မႈ၊ အတင္းအဓၶမ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား)ကို ခဲြထုတ္ရန္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ 
သည္ဟု ညႊန္းဆုိပါသည္။

 □ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး အဆင့္တုိင္းတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ အဆုိးဆံုး သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားရွိႏုိင္သည့္အတြက္ ယင္းအဆင့္တို႔ကုိ E(S)IA အျပည့္အဝ လုုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဦးစားေပးထားရွိ 
ရပါမည္။ 

 □ ကုမၸဏီ၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႔က်သည့္ ဆန္းစစ္မႈ 
မ်ား၊ ေဒသခံလူထုႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ကုမၸဏီဖက္မွ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို 
မေတြ႕ရသေ႐ြ႕ ၎အား (E(S)IA) ကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးရန္မလိုပါ။

 □ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပိုင္ခြင့္ရွိေရးအတြက္ အားေကာင္းလာေစရန္။
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 □ အခုလက္ရွိ မူၾကမ္းတြင္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းမြန္္သည့္ အခ်က္မ်ားမ်ားကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း ေဒသခံ 
လူထုကျဖစ္ေစ၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုကျဖစ္ေစ စီမံကိန္္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ သိခ်င္သည့္အခ်က္မ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုရန္ ေတာင္းပိုင္ခြင့္ရိွသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ပြင့္လင္းစြာ မေဖာ္ျပထားေပ။ ကုမၸဏီဘက္က ဖြင့္ခ်ထုတ္ 
ျပန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ရယူပိုင္ခြင့္ကိုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။

 □ ဤအခ်က္မ်ားကို လက္ခံ၊ လက္မခံ အမွန္္ျခစ္၍ ေဖာ္ျပပါဆိုသည္ထက္ ပို၍က်ယ္ျပန္္႔သည့္ ယခုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တစ္ဖက္ 
ႏွင့္တစ္ဖက္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည့္ လူထုအေနျဖင့္ E(S)IA 
လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ျငင္းခ်က္ထုတ္ရန္္အတြက္ ပန္ၾကားတင္ျပျခင္းကုိ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္႐ြက္ရမည္။

 □ (E(S)IA) လုပ္ထုံးလုပ္နည္း လုပ္ငန္္းအဆင့္ဆင့္တြင္ က်န္ေနေသးသည့္ မေရရာေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမည္ဆုိပါက -

• လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို စီစစ္ျခင္းတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ ပါဝင္ 
သည္ဆုိပါက ထုိအဖဲြ႕သည္ ေဒသခံမ်ား၏ သဘာထား၊ အျမင္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ လုိအပ္သလို ၎
ေဒသခံတုို႔၏သေဘာထားကို မည္သို႔မည္ပံု ရယူသလဲဆိုသည့္အခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

• MIC ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ထုတ္ေပးသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား (PSC ကဲ့သို႔စာခ်ဳပ္) တြင္ E(S)IA ဆိုင္ရာ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံႏိုင္ရန္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ား ပါရွိသလား၊ မပါရွိလားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

• PSC လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ (E(S)IA) ကို (၆) လအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္လား (သို႔မဟုတ္) ေနာက္တစ္ဆင့္ 
ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရန္အတြက္ ထို E(S)IA ကုိ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းလား။ (အမ်ားအားျဖင့္ ထုိသုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္သည့္ အေလ့အထကုိ ေတြ႕ရသည္)

• ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ESIA
တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ရွိၿပီး စံႏႈန္းမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းမလား (သုိ႔မဟုတ္) ပုိၿပီး အေသးစိတ္က်ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊
သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကုိ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္မလဲႏွင့္ စမ္းသပ္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားကုိ ဆက္တုိ္က္ လုပ္လိမ့္မလား
စသည္တုို႔ကုိ MOECAF အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္မလား၊ မထုတ္ျပန္ဖူးလားတုိ႔ ၾကည့္ရပါမည္။

၂။ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚအက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝ စာခ်ဳပ္ (PSC) တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္၊လူမႈေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အားျဖည့္ေဆာင္႐ြက္ရန္။

 ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ရန္ ထပ္မံမြမ္းမံရန္ 
လုိအပ္ေနေၾကာင္းကုိ FESR က လက္ခံ အသိအမွတ္ ျပဳထားသည္။ ယင္းမူေဘာင္မ်ားတြင္ PSC ကိုလည္းထည့္သြင္းသင့္သည္။ 
ဤအပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကန္းလြန္ေရနံနွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အက်ိဳးအျမတ္ 
ခြဲေဝစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ား၏ စာခ်ဳပ္မ်ားမွ ေကာင္းမြန္ေသာေဆာင္ရြက္ပံု အေလ့ 
အထမ်ားကုိ္ သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဓိကေျပာင္းလဲရန္ အႀကံျပဳထားသည့္အခ်က္မ်ားထဲမွ (၂)ခ်က္ကို ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္၊ PSC တြင္ ေျပာင္းလဲရန္အႀကံျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ကို အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ  
ေနာက္ဆက္တြဲ အပိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားအတြက္အသုံးျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ေရးဆြဲထားသည့္ ကမ္းလြန္ (သို႔မဟုတ္) ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးနွင့္ပတ္သက္သည့္ IFC လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
WBG ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား လုပ္ငန္းေဆာင္ 
႐ြက္သူမ်ားက လုိက္နာမႈရွိေစရန္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ ထားရွိေစရမည္။ PSC ကိုလည္း မူၾကမ္းဆြဲသင့္သည္၊ သို႔မွ 
သာ ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒမ်ားကလည္း IFC 
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လုပ္္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္က အကာအကြယ္ေပးထားသည္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ (သို႔မဟုတ္) ပိုေကာင္းမြန္ 
ေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားသင့္သည္။ သုိ႔မွသာ လာမည့္ႏိုင္ငံအဆင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားၾကရပါမည္။ ထုိခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ -

• အစုိးရက ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာအပုိင္းမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္မားစြာ လုပ္ေဆာင္မည္ဟုပုိင္းျဖတ္၍ ေျပာဆုိ 
ထားသည့္အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ခုိင္မာသည့္ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းေနသည္ကုိ ေဖာ္ျပသလို 
တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံသူမ်ားကုိ ဆဲြေဆာင္ရာလည္း က်ေပသည္။

• ေဒသစုံမွလာ၍ အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ကုိင္ၾကမည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုးအတြက္ ညီမွ်ေသာ ၿပိဳင္ဆို္င္ႏိုင္ခြင့္ကိုေပးျခင္း
ျဖစ္သလို သူတို႔အားလုံးအား စံသတ္မွတ္မႈတူညီစြာ (လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မည္၊ မလုပ္ေဆာင္မည္ကို မသိရႏိုင္ေပ
မယ့္ သီအိုရီအရ) လုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

• ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္အလုိ႔ငွာ လုပ္ငန္္းစီမံကိန္းမ်ားစသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ပတ္ဝန္္းက်င္ဆိုင္
ရာ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ  အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းရွိ၊ မရွိတိုင္းတာသည့္ ေပတံကိုေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။

• ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားကလည္းေကာင္း၊ ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားေငြရင္းႀကီးမားသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္ကူေပးေလ့ရွိသည့္ ကမၻာတလႊားက ဘဏ္ႀကီး(၈ဝ)ခန္႔ကလည္းေကာင္း၊
ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္မည့္သူမ်ားအား အာမခံ (သို႔မဟုတ္) ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား လုပ္ႏိုင္သည့္ OECD ႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္ပို႔ကုန္ အရည္အေသြး ဆိုင္ရာသတ္မွတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း
(Export Credit Agencies) အမ်ားအျပားကလည္းေကာင္း အသုံးျပဳေနသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အလားတူ 
သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

 □ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏ အျပဳအမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ 
ရည္႐ြယ္ထားသည့္ စာသားမ်ားကိုမြမ္းမံျပင္ဆင္ေစမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တြန္းအားေပးမည့္ (သို႔မဟုတ္) သက္ေရာက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစမည့္ ဥပေဒအမ်ားအျပား ေပၚထြန္းလာ 
ေအာင္ ဥပေဒမ်ားျပဳေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာေစေသာအစီအစဥ္လည္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ၌ 
အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သည့္အခါ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမွ်ေျခကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္ 
ဟူသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ရည္႐ြယ္ထားသည့္ စာသားမ်ား လက္ရွိ PSC တြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ထိုသို႔ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ စာသားမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက အေလးထားၾကည့္တတ္ၾကၿပီး 
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ  ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ အေရးႀကီးသည့္ဥပေဒပိုင္းတြင္ ထုိသို႔ေသာ စာသားမ်ား မပါ 
ဝင္ေစရန္ အေလးထားျပဳလုပ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
(သို႔မဟုတ္) လိုအပ္ေနသည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီ 
မ်ား၏ ကုန္က်မႈမ်ားကို ျပန္ဖာေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) ျပန္ေလ်ာ္ေပးရန္လုပ္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ အစိုးရ 
ကိုယ္တိုင္ ပိတ္မိသြားႏိုင္သည္။

၃။ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူႏိုင္ခြင့္ဥပေဒကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပည့္စံုစြာျပဌာန္းျခင္းႏွင့္အတူ MEITI 
ကို ျပည့္ဝစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အပါအဝင္ အစိုးရဌာန အဆင္ဆင့္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္။

 ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ EITI ကိုဝင္သည့္ ပိုင္းျဖတ္မႈရွိျခင္းႏွင့္ မၾကာခင္ကာလအတြင္း ကပင္International Aid Trans-
parency Initiative (IATI) ဝင္ခဲ့ျခင္း စသည္တို႔အပါအဝင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္းတာမႈမ်ားကုိေဆာင္႐ြက္ 
ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ EITI အသစ္အရ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ ဝင္ေငြကို တစ္ခု 
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ခ်င္းခြဲဲဲျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား (State Owned Enterprises – SOEs) 
အေနျဖင့္လည္း အစီရင္ခံစာတင္ရန္ လိုပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း ေငြေျပာင္းေငြလႊဲမ်ား၊ ကုန္ပို႔ (လူပို႔) ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သုံးစြဲေငြမ်ားစသည္တို႔သည္ EITI အသစ္အရ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ရမည္။ ထုိသို႔ေသာ အခ်က္ 
မ်ားသည္ ဤက႑အတြင္းဝင္ေငြမ်ား စီးဆင္းမႈကို အေကာင္းဆုံးျမင္ေအာင္ ၾကည့္ႏိုင္မည့္ (အခုလက္ရိွအခ်ိန္အထိ) အေကာင္း 
ဆုံးအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ EITI ကို ေသခ်ာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္္ လုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အက်ိဳးရလဒ္ကို 
ခ်က္ခ်င္းရႏိုင္မည္သာမက သြယ္ဝိုက္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားျဖစ္သည့္ - စီမံကိန္း၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ခံရမည့္သူမ်ား 
အားလုံး၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာျခင္း၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေပၚထြန္္းလာေရးကို 
အကာအကြယ္ေပး၍ ၎တို႔၏ အရည္အေသြးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ တင္ဒါေခၚျခင္း၊ ေထာက္ပို႔ကုန္သြင္းျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ 
ခြဲျခင္းစသည့္အပိုင္းတို႔တြင္ တိုးတက္လာျခင္း၊ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးမ်ား 
ကို ရရွိေစမည္။ အစိုးရ၏ဘတ္ဂ်က္ပုိင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္လုပ္မည္ဟု အစိုးရက FESR တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အစိုးရအေနျဖင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑ဘက္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုသို႔ေသာ တိုး 
တက္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ား ရွိသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ အေရးႀကီးေသာ EITI ဥပေဒ တခုကို မွီျငမ္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒတြင္ EITI အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ 
ခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ အက်ဳိးစီးပြားပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပရျခင္း၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပရျခင္းမ်ားကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ရေသာ ၂ဝ၁၃ EITI စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္လာသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား 
အေပၚ အျမင္မ်ား ပါဝင္ရပါမည္။ 

 □ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားကို ေလလံတင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္။ FESR အရ 
အစိုးရအေနျဖင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္၊ မွ်တစြာၿပိဳင္ဆိုင္ခြင့္ရွိရန္၊ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာခ်ျပရန္ စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ အျခား EITI အဖြဲ႔ဝင္ အသစ္မ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က 
ခ်ထားေပးသည့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို EITI ႏွင့္အညီ စာရင္းျပန္စစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယခင္က လုပ္ငန္္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ အနာဂတ္တြင္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ 
ပါက ယင္းအျပဳအမူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေလလံတင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမည့္သူကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ 
ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တိုးတက္ေစသည္။

• မည္သူ႔ ကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္မလဲ။

• ေလလံ အေအာင္ေပးမည့္သူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္မႈ၊ လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား
သတ္မွတ္မႈ (၎လုိအပ္သည့္အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍
ေလလံဆြဲသူက ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ပိုင္းျဖတ္ထားခ်က္ ရွိ၊ မရွိကိုဆန္းစစ္ႏိုင္မည့္ သက္ဆိုင္ရာ
ကုမၸဏီက ခ်မွတ္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္း
လုံၿခံဳမႈဆိုင္ရာ၊ ေဒသခံရပ္႐ြာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမည့္စနစ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရပါမည္။)

• အပိုဆုေၾကး (Bonus) ေပးထားသလား ဆိုသည္ကိုလည္း ၾကည့္႐ႈရန္လိုအပ္ၿပီး၊  ေပးထားေၾကာင္းေတြ႔ရပါက မည္သူ 
က ေပးသည္၊ မည္မွ်ေပးသည္ကို မွတ္သားရမည္။

• လုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္မည့္သူမ်ားကို မွ်တစြာေ႐ြးခ်ယ္သည့္ပုံစံျဖစ္ေစရန္ MOGE က သုံးေနသည့္အမွတ္ေပးပုံ၊ လိုအပ္ 
သည့္ အရည္အခ်င္းသတ္္မွတ္ပုံတို႔ကို ျပန္လည္သုံးသပ္အကဲျဖတ္ရန္ လိုပါသည္။

 □ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ထဲတြင္ အဓိကက်ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ MIC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ထားေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အားေကာင္လာေစရန္။



၇
၇.၁

အပိုင္း - ၇.၁ 127

• တာဝန္ယူမႈရွိသည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
(မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားသည့္ PSC တြင္ပါသည့္အတိုင္း) MIC လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခ်ေပးသည့္အခါ လိုက္နာရမည့္ 
အခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ထို MIC က ခ်ထားေပးေသာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကိုလည္းMICႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္သည္။

• MIC အေနျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ေပးသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူသို႔ အသိေပး သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကုိ  
MIC မွလုပ္ေနသကဲ့သို႔၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစာရင္းကိုသာ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ စီမံကန္း၏ သေဘာသဘာဝ၊ လုပ္ငန္္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားသည့္ အခ်ိန္ကာလ၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမွ 
လိုက္နာရမည့္ အဓိကစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုပါ ျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္သင့္သည္။

 □ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ဥပေဒျပဳရန္။ အစုိးရမွ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ျပည္သူလူထုမွ လက္လွမ္းမွီရန္ ထိုဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။ (ျခြင္းခ်က္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွအပ) သတင္း 
အခ်က္အလက္ ရယူပိုင္ခြင့္ဥပေဒကိုခ်မွတ္ရန္ ထိုကဲ့သို႔ေသာဥပေဒမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မေပၚထြန္းေသးပါ။ ျပည္သူလူထုမွ 
ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွျဖစ္ေစ၊ မီဒီယာမ်ားမွျဖစ္ေစ ထုိက႑အား ေကာင္းမြန္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၎ 
ဥပေဒသည္ အေထာက္ပံေကာင္းေပးႏုိင္ေသာ အေရးႀကီးလက္နက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၄။ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးစီမံခ်က္ကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရန္ႏွင့္ လုံေလာက္ေသာ  ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈစည္းကမ္း 
ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍  ေရႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းအတြက္  ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈရိွသည့္ မူေဘာင္ 
မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။

  “သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေရရွည္ ထုတ္ယူသံုးစဲြျခင္း” ကိစၥရပ္မ်ားကို FESR ၏ ကတိကဝတ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းသည့္အခါ 
စြမ္းအင္ႏွင့္ ဘဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမႈေဘာင္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ 
ျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ လူႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ တုိင္းတာမႈမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းရပါမည္။ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ရန္လိုေသာ ဥပေဒအမ်ားအျပားရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ေခတ္မီတိုးတက္လာသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံ အေလ့အထမ်ားႏွင့္အညီ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကုိ ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
အသစ္တစ္ခုျဖင့္ အစားထိုးျခင္းစသည္တို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သလုိ ယင္းသို႔ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားဆိုင္ရာကို ေျပာင္းလဲရာ၌ 
လည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားကို 
ေရာင္ျပန္ဟပ္ရန္ လုိသည္။ ယခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ယူရန္လုိသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္း၊ 
အျခားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္းစသည္တို႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးရမည္။ အႀကံျပဳခ်က္ (၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတိုင္း ၾကားကာလတြင္ လစ္ဟာေနမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ ဤက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ 
အာမခံမႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ (အနည္းဆုံး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါေအာင္ထည့္ရန္) PSC သေဘာတူညီမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ကို 
အစိုးရအေနျဖင့္ အသုံးခ်ႏိုင္သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ မူဝါဒတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ပုဂၢလိကက႑၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာတို႔အေပၚ လုံၿခဳံမႈေပးေရးတြင္ လုံေလာက္ေသာ အာမခံခ်က္ရွိေအာင္ ထည့္သြင္းရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
စမီကံနိ္းမ်ားတြင ္လပု္ေဆာင္ေနေသာစံႏႈန္းမ်ားႏငွ္ ့ဥပေဒေရးရာမူေဘာငမ္်ားထဲတြင ္လံုျခံဳမႈေပးေရး ဆိုငရ္ာအေၾကာင္းအရာ 
မ်ား၊ အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္ လိုပါသည္။

 □ ေသခ်ာခိုင္မာေသာ မူဝါဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အဓိကအာ႐ုံစုိက္ထားျခင္းႏွင့္ 
အတူ စြမ္းအင္ႏွင့္သဘာဝအရင္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးမ်ားတြင္လည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈရိွေစရန္အတြက္ ေျမေနရာ 
ရယူသံုးစဲြျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း ညႇိႏႈိင္းလုပ္ကုိင္ၾကရပါမည္။ 
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 □ ၁၉၃၄ က ျပဌာန္းထားေသာ လက္ရွိ ေရနံဥပေဒတြင္ အစားထိုးမည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ဥပေဒသစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲရမည္။

 □ ႏုိင္ငံပုိင္ အမ်ဳိးသားေရနံကုမၸဏီအျဖစ္ MOGE ကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး၊ ဤလုပ္ငန္းက႑တြင္ ေရရွည္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျဖစ္လာေစေရးကို ရည္ရြယ္ရင္း အကိ်ဳးစီးပြားမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ၿငိေနသည္မ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ 
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ အျခားအပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပံုမွန္လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ခဲြထားပါသည္။

 □ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ရည္႐ြယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ 
မူေဘာင္ေရးဆြဲျခင္းကို ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္။

 □ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အညီ ယာယီလုပ္သားမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား စသည့္ အလုပ္သမား အမ်ိဳး 
အစားအသစ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ စုေပါင္းေရာင္းခ်ၿပီး အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိခြင့္၊ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႔မ်ား ဖဲြ႔ 
စည္းႏိုင္ခြင့္ရွိျခင္းမ်ားပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမည့္ 
ေၾကာင္းက်ိဳးညီမွ်ျပည့္စုံကာ ဘက္ေပါင္းစုံကိုလည္း ဆက္စပ္လႊမ္းၿခဳံႏိုင္မည့္ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္ကို 
ေရးဆြဲရန္။

 □ ေပၚလစီမူေဘာင္မ်ားကို ေရရွည္အျမင္ျဖင့္ၾကည့္၍ ေရးဆြဲေရးအတြက္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ သဘာဝအရင္း 
အျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အတူတကြ တိုးတက္ေနေစရန္၊ ထုိ႔အတူ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ပိုင္းလည္းတိုးတက္ေစရန္ 
ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အေလးထား စဥ္းစားထည့္သြင္းရမည္။

 □ ဥပေဒမဲ့ေျမသိမ္းျခင္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ့က်သြားေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္အစဥ္အလာ 
ဓေလ့အရ ပုံမွန္ နည္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္မဆိုင္ဘဲ က်င့္သုံးလာၾကသည့္ ေျမငွားခြင့္ကို အာမခံထားသည့္ အကာအကြယ္ 
ေပးမႈမ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အကာအကြယ္ အာမခံခ်က္ေပးမႈမ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္သည့္ ရွင္းလင္းသည့္ အကာအကြယ္ေပး 
မႈမ်ားကို အာမခံသည့္ ေျမယာဥပေဒ ျဖစ္လာေစရန္ရည္႐ြယ္၍ လက္ရွိ ေျမယာဥပေဒကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးဆြဲရန္။

 □ အမ်ားျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အိမ္ရာ၊ ေျမစသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းယူရာ၌လက္ရွိ 
က်င့္သုံးေနသည့္ ၁၈၉၄ ေျမယာသိမ္းဆည္းေရးဥပေဒကို အစားထိုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ဥပေဒသစ္ဆြဲရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္္။

 □ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားကို 
ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းျဖင့္ ထိုသို႔ ဆႏၵျပသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သလို၊ 
ထုိသူတို႔ လက္တုံ႔ျပန္ခံရမည့္အေရး၊ ေထာင္ခ်ခံရမည့္အေရးကို ေၾကာက္႐ြံ႕ေနရသည့္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ 
ေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

၅။ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံခ်က္မ်ားမွရရွိ္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို  ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ခြဲေဝယူရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နမူနာပံုစံတစ္ခုကို ခ်မွတ္ရန္။ 

 EITI စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ဤက႑မွရေသာဝင္ေငြမ်ား၏ အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားက ပို၍ 
နားလည္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရက ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ အခုလက္ရွိအခ်ိန္ႏွင့္ အနာဂတ္၌ 
အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဤက႑အား စီမံခန္႔ခြဲပုံကို တိုးတက္ေအာင္ စီမံ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ေနရာတြင္ ယခုျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈသည္ ပို၍က်ယ္ျပန္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာေ႐ြးခ်ယ္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ အထဲမွအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာ 
ျဖစ္သည္။
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအၾကား အက်ိဳးစီးပြားကုိခြေဲဝရာတြင္သံုးမည့္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လူထုေရွ႕တြင္ ပြင့္လင္းစြာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ သို႔ျဖစ္မွသာ အက်ိဳးစီးပြား
ခြဲေဝမႈဆိုင္ရာအပိုင္းတြင္ ေဒသတြင္းျပည္သူတို႔၏ ဆိုးက်ိဳး႐ုိက္ခတ္ခံရမႈတုိ႔ကို္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာက်ေပမည္။ ထို 
ေ႐ြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္လည္း ေဒသက လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပါ၊ မပါ၊ ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္၊ မျဖစ္ စသည့္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္း လူထုအမ်ားေရွ႕တြင္လုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးရမည္။ ေဒသခံရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (Community Development 
Agreement; CDA) နမူနာပုံစံတစ္ခုကို ပို၍ပို၍ ထည့္သြင္းလာၾကသည့္ သယံဇာတစီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ 
အသိအမွတ္ျပဳေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ပုံအေလ့အထမ်ားကုိ စဥ္းစားရမည္။

 □ လူမႈေရးအရ ေကာင္းမြန္သည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား အၾကားစီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈကိုထိန္းသိမ္းထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်င့္သုံးသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္ (CSR) ကို ကုမၸဏီမ်ားမွ အေလးေပးေစရန္ အားေပးရမည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရက 
တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ - က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ား) ကို အဓိက 
တာဝန္ယူျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။ ႏွစ္စဥ္ ျပည္သူသို႔ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာကဲ့သို႔ ကုမၸဏီ၏ CSR အစီအစဥ္ 
မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုသည္။

 □ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားကို စဥ္းစားပါ။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
လက္ရွိရွိေနသည့္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္ထားျခင္းလည္း ပါဝင္သည္ (ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာ 
သည့္အေရးကို စဥ္းစားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏ရန္ပုံေငြထားျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာသုံးစြဲမႈကို 
ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ႏွင့္ ေရရွည္ခံေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းစနစ္မ်ား က်င့္သုံးျခင္း၊ ႏုိင္ငံ 
ဘ႑ာ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို မသုံးဘဲစုေဆာင္းထားျခင္း။

 စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားႏိုင္သည္။ ေရတိုလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေရရွည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ျခင္း 
အပါအဝင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း အမ်ားအျပားရွိသည္။

၆။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကို ေလးစားေသာ လံုၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ရန္။

 ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈမ်ားအေပၚ ျဖစ္လာသည့္တင္းမာမႈမ်ားကို 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ေလ်ာ့က်ေစသည့္အတြက္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွရသည့္ အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား 
ပိုျဖစ္လာႏိုင္သလို ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ေနာက္ထပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား ဝင္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ရာလည္းေရာက္ေပသည္။ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္္းမ်ားတဝိုက္ စစ္တပ္အင္အား အမ်ားအျပားခ်ထားျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေတာ့မည္ဆိုသည့္ ျဖစ္တန္စြမ္း 
သည္ ပဋိပကၡကိုဦးတည္သြားႏိုင္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္မလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားလာသည့္ အေျခအေနမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္သြားမည္ျဖစ္သလို ပို၍လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည္ဟု စိတ္ခ်ခံစားႏိုင္ 
ေပသည္။ ထို႔အတူေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို သိမ္းယူသည့္အျဖစ္မ်ား အပါအဝင္ေဒသခံတို႔ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ 
အျဖစ္မ်ား ျဖစ္လာျခင္းမွလည္း ကင္းေဝးသြားၿပီဟု ခံစားႏိုင္ေပမည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားဘက္မွလည္း သူတုိ႔ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားခ်က္ကို ရရွိထားသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔အား 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား တိုးျမႇင္႔ေစရန္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေပသည္၊ သို႔ေသာ္ ယင္း 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္လုံၿခဳံေရးကိစၥမ်ားကို မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ 
ၾကမည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မပါဝင္ေသးေပ။
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ကိုလံဘီယာကဲ့သို႔ေသာ ေရနံထုတ္ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တိုးတက္လာေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကို ေလ့လာသင္ 
ယူၿပီး သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ၊ လုံၿခဳံေရး 
ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥတို႔ကို ျပႆနာျဖစ္မလာခင္ အခ်ိန္ကတည္းက ႀကိဳတင္၍ အကာအကြယ္ လုပ္ထားရန္။

 □ အစုိးရပိုင္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္း၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းတို႔ (၃) ဘက္ပါဝင္ ကမကထျပဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 
လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စဥ္းစားသင့္သည္။

 □ ယင္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို    
အေလးထားေဆာင္႐ြက္သည္ကို အားေပးသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ားႏွင့္အတူ သူတို႔၏ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားလုံၿခဳံေရး 
ႏွင့္ ေဘးကင္းေရးတို႔အတြက္ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအား လမ္းညႊန္ရန္ ခ်မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား ျဖစ္ 
သည္။

 □ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္ ေနရာေဒသတြင္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရာ၌ 
အစိုးရ (စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီႏွင့္အတူ) အေနျဖင့္ ယင္းကိစၥကို ေဒသအစိုးရမ်ား၊ ေဒသခံရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား 
စသည္တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံတိုင္ပင္သင့္သည္။ သို႔မွသာ ထိုသူတို႔အေနျဖင့္ စိတ္ပ်က္ခံျပင္းစရာမ်ားအထိ ျဖစ္သြားႏိုင္ 
သည့္ သူတို႔ကို ဖယ္ထုတ္ထားသည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္ မျဖစ္ေစေတာ့ပါ။

 □ အခ်ိဳ႕ေရနံတြင္း လုပ္ကြက္မ်ား (OFA) တြင္ ၁၉၆ဝ ႏွစ္မ်ား တစ္ဝိုက္ကပင္ စတင္က်င့္သုံး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုံၿခဳံေရး 
ဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါ။ ယင္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူ 
မ်ား၏ ဘဝရွင္သန္ရပ္တည္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ားကို ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေနေပသည္။ ေရနံထုတ္ေနရာမ်ားသို႔ အျခား 
သူမ်ား မဝင္ႏိုင္ေရး၊ ေရနံခုိးမည့္အႏၲရာယ္မွကာကြယ္ေရး စသည့္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို တျခားနည္း 
လမ္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ကာ OFA တြင္ ယခုက်င့္သုံးေနသည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အစားထိုး 
ေျပာင္းလဲရန္ လိုသည္။ OFA တြင္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၁၄၄ အရ အေရးယူ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ မေပးထားသလို၊ ေဒသစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသခံတို႔အေနျဖင့္ လုပ္ႏိုင္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ စီစဥ္မေပးျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္မျပဳျခင္း 
စသည္တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ေနေစသည္။

၇။ ျပည္သူမ်ားက သူတို႔၏နစ္နာမႈမ်ားကို တရား႐ံုးစနစ္ျပင္ပတြင္ တိုင္ၾကားႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ခိုင္မာလာေစရန္အားေပးရန္၊ စီမံကိန္းအဆင့္တြင္ နစ္နာမႈမ်ား    
တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ပ့ံပုိးထားေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္။

 ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ဘက္ေပါင္းစုံက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ား 
စြာ ၾကာေပဦးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကားကာလတြင္ (ထုိၾကားကာလမွာလည္း ရွည္ၾကာဦးမည့္ ကာလျဖစ္သည္) ပုံမွန္ဥပေဒ 
လမ္းေၾကာင္း အရမဟုတ္ဘဲ သင့္ေလ်ာ္ၿပီးထိေရာက္သည့္ အစားထိုးစရာ အလုပ္လုပ္ပုံစနစ္ တစ္ခုရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။ 
သို႔မွသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ သူမ်ားအဖို႔ ေျဖရွင္းကုစားခ်က္ရရွိရန္ လမ္းကို ေတြ႔ႏိုင္ေပမည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ျပင္ပ၌ ဖြင့္ဟတင္ျပႏုိင္ေသာ အလုပ္လုပ္ပုံစနစ္အခ်ိဳ႕ အသစ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာေသာ္ 
လည္း သူတို႔ထံသို႔ တိုင္ၾကားမႈမ်ားမ်ားလြန္း၍ ဝန္ႏွင့္အားမမွ်ဘဲ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားရွိေနသလို ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ 
ထားခ်က္မ်ားက အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ရွိေန၍ အလုပ္ မတြင္သည္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈမ်ား ခံစားၾကသည့္သူမ်ားအား 
လက္ရွိ ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ ျပင္ပ၌ ဖြင့္ဟတင္ျပႏုိင္ေသာ အလုပ္လုပ္ပုံစနစ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ 
အားေကာင္းေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ထိုသူမ်ားအား အဆိုပါ အလုပ္လုပ္ပုံစနစ္ျဖင့္ ကူညီပံပိုး (သို႔မဟုတ္) ကုစားေပးႏိုင္ေပမည္။ 
ထိုသုိ႔ကုစားေပးရာတြင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ပိုင္ရွင္မွန္ထံ ျပန္လႊဲေပးျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးျခင္း၊ ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးျဖင့္ (သ့ုိမဟုတ္) အျခားနည္းျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ 
အေရးယူျခင္း (ရာဇဝတ္အျပစ္အရ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း) စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

 □ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္တြင္ ဖြင့္ဟတင္ျပႏုိင္ေသာ အလုပ္လုပ္ပုံစနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ အားေပးျခင္း၊ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အားေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ အဆိုပါ အလုပ္လုပ္ပုံစနစ္သည္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္(သို႔မဟုတ္) 
အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို႔ ဆက္စပ္ပူးေပါင္း၍ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စနစ္ပိုင္းတြင္ အလုပ္ျဖစ္ေစရန္္ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း စီးပြားေရးကုမၸဏီအေနျဖင့္အဆိုပါ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျပင္ပ အလုပ္လုပ္ပုံ 
စနစ္ကို အစြမ္းရွိေအာင္ လုပ္ထားပါက သက္ဆုိင္သူတို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္္မႈမ်ားကို ေစာလ်င္စြာ တိုက္႐ိုက္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္။ 
ထို႔ျပင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား ပိုမ်ားျပားလာမည့္အေရးမွ တားဆီးႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို ယင္းသို႔ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို 
ရင္ဖြင့္သည့္ အျဖစ္မ်ားတိုးလာမည့္ အေရးမွလည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္။
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ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑ရွိ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

 ဤအပိုင္းသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာကုမၸဏီ 
ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီအားလုံးသို႔ ရည္ညႊန္းသကဲ့သို႔ ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္  ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ (သို႔မဟုတ္) 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းအားလုံးကိုလည္း ရည္ညႊန္းသည္။ SWIA ၏ 
ပင္မမူေဘာင္ျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဤ 
အႀကံျပဳခ်က္အားလုံး (အပိုင္း ၁ မွ ၇ အထိ) ကို ဖြဲ႕စည္းေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားကို လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလို႔ငွာ 
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္္းက႑အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။

• ဥေရာပေကာ္မရွင္ (ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားကို လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အလို႔ငွာ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္္းက႑အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား) (၂ဝ၁၃)

• IPIECA ႏွင့္ Danish Institute for Human Rights (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းပို္င္း
ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္ခ်က္) (၂ဝ၁၃)

• IPIECA (လူ႔အခြင့္အေရး လိုက္နာေစာင့္ထိန္းေစရန္ အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ - ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း
ကုမၸဏီမ်ား လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္) (၂ဝ၁၂)

• IPIECA (စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္တြင္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ဟတင္ျပႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္ပုံအဆင့္ဆင့္ -
ေကာင္းမြန္္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ပုံအေလ့အထျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း) (၂ဝ၁၄)

၁။ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာျခင္းႏွင့္အတူ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေစရန္ လုပ္ 
ေဆာင္မည္ဟု ပိုိင္းျဖတ္ထားသည့္ ေပၚလစီမူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ရန္၊ ၎တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္။

 အစိုးရကျဖစ္ေစ၊ (ကုမၸဏီမ်ား၏) မူရင္းႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားကျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျဖစ္ေစ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္က တာဝန္ယူမႈရွိရွိ လုပ္ကိုင္ 
ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ ထုိေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္ 
လာႏိုင္ေရးအတြက္ တကယ္တမ္းပိုင္းျဖတ္စြာ လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိသည့္ စိတ္ထားရွိရန္ လိုသည္။ ႀကီးမားသည့္ ႏုိင္ငံတကာ 
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီ အမ်ားအျပားသည္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကြက္မ်ားရထားသည့္ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီမ်ားသည္၎ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပၚလစီမ်ား (သို႔မဟုတ္) လူထုသို႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို 
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ခ်မွတ္ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားကုိိ ေဒသဆိုင္ရာတြင္ ရွိေနသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္၍ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ပိုင္းျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးစေသာ စီးပြားေရးအရတာဝန္ယူမႈရွိေရးဆိုင္ရာ အျခားလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ 
ေနရာမ်ားအထိ ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္္း 
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ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္မည့္ ပိုင္းျဖတ္ခ်က္မ်ားလုပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းက႑အတြင္းရွိ အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ေစရန္ ဥပမာ 
ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၊ သူတုိ႔၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္ဟု ပိုင္းျဖတ္ထားခ်က္မ်ား ရွိ၊ မရွိ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

 □ ထိုသုိ႔ ပိုင္းျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း  ေဆာင္႐ြက္မည့္သူမ်ားအား 
ျမန္္မာႏုိင္ငံ၌လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္  ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ်ား အပါအဝင္ လုပ္ေဆာင္ 
ရမည့္ သီးသန္႔လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားရမည္။

• သင့္ေတာ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နစ္နာမႈမ်ား၊စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားအား ကုိင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းျခင္း (အပုိင္း ၄ (၁)ကိုလည္း ၾကည့္ရန္)

• ေျမသိမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ေျမအသုံးခ်ျခင္းမ်ား၊ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစိုက္ေနထိုင္ျခင္း (အပိုင္း ၄ (၃) ကိုလည္း ၾကည့္ရန္)

• အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စည္း႐ုံးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားကို စုဖြဲ႔၍ ေတာင္းဆိုညႇိႏႈိုင္းႏိုင္ခြင့္ - ယာယီအလုပ္သမား
စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ (အပိုင္း ၄(၄) ကိုလည္းၾကည့္ရန္)

• ဌာေန လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ယခုလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ပိုင္းျဖတ္ခ်က္မ်ားက ၎ဌာေနလူနည္းစု 
တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အေတြးအျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ မည့္သို႔ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သည္ဆိုသည့္ 
အခ်က္ (အပိုင္း ၄ (၅) ကိုလည္းၾကည့္ရန္)

• အလုပ္သမားမ်ားၾကားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသခံရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္ျဖစ္ေစ၊ အထူးသျဖင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ 
ႏိုင္သည့္ လူအုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳလုပ္ေရးေသခ်ာေစရန္အတြက္ စိမ္ေခၚခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄
(၆) ကိုလည္း ၾကည့္ရန္္)

• ကုမၸဏီလုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ လုံၿခဳံေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (အပိုင္း ၄ (၇) ကိုလည္း
ၾကည့္ရန္)

 □ ဤလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ပိုင္းျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဆိုပါ 
ပိုင္းျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ား၊ လုပ္ငန္္းလုပ္ေဆာင္ပုံ လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းပါ။

 □ ကုမၸဏီအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္္းအတြက္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္လည္းေကာင္း ဤပိုင္းျဖတ္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ပါ။

၂။ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား မျဖစ္ထြန္းေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္က 
လက္ခံထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ 
မည္ဟု ပိုင္းျဖတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္း။

 SWIA အေနျဖင့္ ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိရွိေနေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားတြင္ လစ္ဟကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ကို 
အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားက အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေပၚေနသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအပိုင္းတြင္လည္း အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္က 
တစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ယခုဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းဆိုသလိုခ်မွတ္ႏိုင္မည္ဟု အာမခံခ်က္မရွိေသး 
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သလို၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ဥပေဒမ်ား ထြက္ရွိလာသည့္အခါတြင္လည္း ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား 
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္က လက္ခံထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အျပဳအမူမ်ား လုပ္ေဆာင္ေစေရးအတြက္ 
ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အျပည့္အစံုပါဝင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း၍ မရႏိုင္ပါ။ စီမံကန္းအဆင့္ လုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားဆိုင္
ရာ သက္ေရာက္မည့္အခ်က္မ်ားအပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑ကို အဓိကသက္ေရာက္ 
မည့္အခ်က္မ်ားတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပထားေသာ အႏၲရာယ္မ်ား မျဖစ္လာေစရန္ ဤျဖစ္လာသည့္ ဥပေဒက အလုပ္သမားမ်ားကို 
ျဖစ္ေစ၊ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထုကုိျဖစ္ေစ၊ (ဆိုင္ရာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကိုယ္တိုင္ကိုျဖစ္ေစ 
အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ (အပိုင္း ၄)

 ႏိုင္ငံတြင္းဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ထြန္းမႈ မေသခ်ာသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ အခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္မႈမ်ားကို ကုမၸဏီ 
မ်ားသို႔ ပံ႔ပိုးေပးသည့္အတြက္ ေသခ်ာေရရာမႈမ်ား ျဖစ္လာသလို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ 
ဆိုးက်ိဳးေကာင္းက်ိဳး ပတ္သက္ခံစားရမည့္သူမ်ားအတြက္လည္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို ေပးႏိုင္မည္။ ယခု SWIA တြင္ ျမန္္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းမ်ား၏ 
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားဆို္င္ရာ ႏိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ - စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား၊ IFC ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (ယင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အပါအဝင္ 
အဓိကက်သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စီမံလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔အတြက္ 
အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္) စသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ၌ လိုက္နာရမည့္လမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။ OECD ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား 
ဆိုင္ရာ OECD ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား အသုံးျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသကဲ့သို႔ ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အခုေဖာ္ျပပါ 
အျခား စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည္။

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ ပိုင္းျဖတ္လုပ္ 
ေဆာင္ပါ။ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ပိုင္းျဖတ္လုပ္ေဆာင္မည္ဟူသည့္ ေပၚလစီ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သြားေပမည္ 
(အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊အပိုင္း (၁) ကိုၾကည့္ပါ)၊ ထို႔ျပင္ MOGE ႏွင့္ PSC ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 
တြင္လည္းေကာင္း၊ ESIAs တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ပိုင္းျဖတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း 
ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းႏိုင္ေပသည္။

၃။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ရာတြင္ 
ေဒသတြင္းရွိ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ရႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနမ်ား၊ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ လက္ခံထားခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုသလို၊ ဆန္းစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္ 
သြင္းရန္ႏွင့္ အေရးယူစီမံလုပ္ေဆာင္ရန္။

 လာမည့္ E(S)IA လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈလမ္းညႊန္တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ကိုင္သည့္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈအားလုံး အလုံးစုံကို နားလည္ေစေရး စီမံလုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ အဆိုပါသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အားလုံးမဟုတ္သည့္တိုင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ စီမံေဆာင္႐ြက္ရန္ 
လိုေၾကာင္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ယခု SWIA တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သီးသန္႔ရွိေနသည့္ အႏၲရာယ္အခ်ိဳ႕အား ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းအႏၲရာယ္မ်ားမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့က်သြားေအာင္လုပ္ႏိုင္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ယင္းတို႔ကို အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ လုံ႔လစိုက္ထုတ္ 
သတိထားမႈမ်ား ျဖစ္လာေစႏိုင္သလို E(S)MP ကဲ့သို႔ေသာ သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း အပိုင္းတို႔တြင္ 
လည္း တိုးတက္လာေစမည္။
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အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ကာလပတ္လုံး လူ႔အခြင့္အေရးအပါအဝင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႔လာ 
ရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား၊ ေဒသခံ ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေနာက္ခံဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို နားလည္ေနေစရန္ အၿမဲတမ္း လုပ္ေဆာင္ေနရမည္ 
ျဖစ္သလို အၿမဲသတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေနရန္လိုသည္။ အေျခအေနတစ္ခုကုိ ကုမၸဏီဘက္မွ စဥ္းစားသည့္အခါ အတိတ္တြင္ 
ျဖစ္ခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုသာ (legacy) ဟု စဥ္းစားေနခ်ိန္တြင္ အျခားဆက္စပ္ပတ္သက္ 
သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအေျခအေနသည္ အခုလက္ရွိတိုင္ ျဖစ္ေနေသးသည္ဟူ၍ စဥ္းစားေနႏိုင္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ 
လိုအပ္သည္။ ေဒသခံရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ လုပ္သားအင္အားစုမ်ား မည္သို႔ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚေနသည္ကို နားလည္ရန္ လို 
အပ္ၿပီး ပထမဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ မတန္တဆ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏို္င္၊ မႏိုင္ ဆန္းစစ္ရန္လိုသကဲ့သို႔ ေဒသခံ 
ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ျဖစ္လာႏိုင္၊ 
မႏိုင္ကိုလည္း ဆန္္းစစ္ရန္္လိုသည္။

 □ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေျခအေန ပိုမဆိုးသြားေစရန္အ 
တြက္ ေဒသဆိုင္ရာ ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္သည္ႏွင့္အတူ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကို ေစာလ်င္စြာေဆာင္႐ြက္ပါ။ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအတြက္ ၾကားနာအတိုင္္ 
ပင္ခံေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ရွိေရးႏွင့္ ေငြေၾကးေပးေလ်ာ္မႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) လိုက္လံဆန္းစစ္ရန္ 
အတြက္ လက္လွမ္းမီမႈတို႔ရွိေရး၊ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာအေရးမ်ားႏွင့္ အဟန္႔အတား၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္လာပါက တုံ႔ျပန္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အပါအဝင္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေစာလ်င္စြာဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ တည္ေဆာက္ 
ေရး၊ ယာယီအလုပ္သမားမ်ား အသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ေရး၊ ကုမၸဏီက တိုက္႐ိုက္ 
ခန္႔ေသာ အလုပ္သမားျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ က တင္သြင္းအသုံးခ်သည့္ ပစၥည္း( သုိ႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ 
အလုပ္သမားျဖစ္ေစ ထိုသူတို႔အား အလုပ္ခန္႔အပ္ထားမႈအေျခအေနႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာမွတ္တမ္း  ျပဳစု 
ထားျခင္း၊  ကေလးသူငယ္မ်ားအား အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းမရွိရန္၊ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းမရွိရန္၊ အေႂကြးေပးထားၿပီး 
မတန္တဆအလုပ္ေစခိုင္းကာ ဆပ္ခုိင္းျခင္းမ်ိဳး (Bonded labor) မရွိရန္ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ 
အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားရွိေရး စသည္တို႔ပါဝင္ရမည္။ 

 □ လက္ရွိႏွင့္ ေရွ႕တြင္အလားအလာရွိႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ  ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကိုယ့္ဘက္ 
က လံုျခဳံစိတ္ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုစိုက္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
လိုအပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပစၥည္းကရိယာမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ သူတုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား (Business 
Partners) (ဥပမာ - ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထ႐ိုက္မ်ား၊ ငလ်င္ေဘးဆို္င္ရာ၊ လံုျခဳံေရးဆိုင္ရာ၊ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ 
စသည့္ အထူးသီးသန္႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား) မွ တစ္ဆင့္ယူ၍ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္တတ္ၾကသည္။ ယင္း Business 
Partners မ်ား၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက လူအခြင္႔အေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ား အပါအဝင္ အျခားသက္ေရာက္မႈ 
မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္၊ မရွိႏိုင္ဆိုသည့္အေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ယင္းBusiness Partners မ်ား၏ ေပၚလစီမ်ား၊ 
စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက အဆိုပါ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိဆိုသည့္ အေပၚတြင္၎ အေသအခ်ာ 
ေလ့လာသုံးသပ္ရန္လိုအပ္သည္။

 □ စီးပြားေရးအရ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ပူးတြဲထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈျပဳရန္ အတြက္ရည္႐ြယ္သည့္ လုပ္ငန္္းစဥ္ 
မ်ားတြင္ E(S)MP လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား၊ ထပ္ေဆာင္းစီမံမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ပါဝင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
၎ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမံေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ပါဝင္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
သင္တန္းမ်ား၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားက့ဲသို႔ေသာ ထပ္ေဆာင္းအားေပးသည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ 
ေဆာင္မည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ထည့္သြင္းရမည္။ 
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၄။ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း အဆင့္တိုင္းတြင္ အရင္ကျဖစ္ဖူးေသာ၊ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ၊ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ 
ရွိေသာ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။

 SWIA သည္ ျမန္္မာျပည္တြင္ သယံဇာတထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ 
ေနျခင္းႏွင့္ ၾကာရွည္စြာရွိေနခဲ့ျခင္းတုိ႔ကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသယံဇာတထုတ္လုုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားက     
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မတူညီသည့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုၾကားမွာျဖစ္ေစ တင္းမာမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မွာ အၿမဲဆက္ရွိေနသည္ကုိ လည္း SWIA က ေထာက္ျပထားသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ ပဋိပကၡအေရး ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ဖူးသည့္ ေဒသမ်ား၊ 
ကဲြျပားသည့္ လူမ်ိဳးစုံေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ပို၍အေလးထားသင့္သည္။ 

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ပဋိပကၡဆိုင္ရာအေျခအေနကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာေဒသခံရပ္
႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းကိုျဖစ္ေစ မည္သို႔မည္ပုံ ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ရမည္ကို နားလည္တတ္ကၽြမ္းေသာသူမ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္ 
ကို ရယူသင့္သည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႕ (သို႔မဟုတ္) အုပ္စုတစ္စု (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တည္းမွ ေဒသအသိုင္း 
အဝိုင္းတစ္ခုလုံးကို လႊမ္းၿခဳံေသာအျမင္မ်ားကို ရလိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ပါႏွင့္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ဖိအားေပးသည့္ ဆက္ဆံ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုပင္ ႀကံဳရႏိုင္ေပသည္။ 

 □ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ ဆိုင္ရာအေရးမ်ားက ပဋိပကၡကို ပုိႀကီးသြားေစရန္ (သို႔မဟုတ္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ 
ပိုခက္ခဲေစရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားအျဖစ္ လက္ခံသတ္မွတ္ၿပီး ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္
ရမည္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ေဒသမ်ားတြင္းရွိ ေျမယာအားလုံးသည္ ႏိုင္ငံ၏ေျမစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနျခင္း 
မရွိသည့္အတြက္၊ ဤေျမေနရာသည္ ေျမ႐ိုင္းလား၊ ေျမလြတ္လား၊ ပလပ္ထားသည့္ေျမလားဆိုသည္ကို မဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည့္ 
အခက္အခဲႏွင့္ ႀကဳံရႏိုင္သည္။ အစဥ္အလာအရ လက္ခံထားသည့္ ထုံးတမ္းအစဥ္လာစည္းမ်ဥ္းတို႔ႏွင့္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္၍ပင္ 
မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဤကိစၥမ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးတတ္သည္။

 □ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားက ေတာင္းဆိုသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ဗဟိုႏွင့္ (တိုင္း)/ ျပည္နယ္အစုိးရ 
မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံဘ႑ာခြဲေဝမႈအေရးသာမက သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအား ေဒသ 
က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ပိုင္း၌ ပုိ၍ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရိွေရးကိုပါ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းရန္ အဓိကအခ်က္အေနျဖင့္ ေတာင္းဆို 
ေနၾကသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ႀကိဳတင္မစဥ္စားထား၊ မျပင္ဆင္ထား 
လွ်င္၊ အနည္းဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ နားမလည္ထားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ 
မ်ားကို အေလးမထားလွ်င္ျဖစ္ေစ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကဳံရႏိုင္သည္။ 

 □ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔က မတရားအႏိုင္က်င့္သည့္အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေရးကိုရည္႐ြယ္ရာတြင္ က်ဥ္းေျမာင္း 
သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းကို သုံးမည့္အစား က်ယ္ျပန္႔ေသာ၊ စနစ္က်ေသာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
စီမံကိန္းေနရာတြင္ ပိုင္နက္ေနရာ သတ္မွတ္ၿပီး အေစာင့္ခ်သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ထုိသို႔ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ 
ခ်က္မ်ားသည္ ေငြေတာင္းျခင္း၊ အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းစသည့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို အေဝးတစ္ေနရာသို႔ ပို႔လိုက္သည္ႏွင့္သာ 
အလားတူၿပီး လက္ေတြ႕ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ 
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၅။ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္႐ြာ အသိုင္း 
အဝိုင္းမွလူမ်ား ပါဝင္ေစလ်က္ ေစာင့္ၾကည့္၍ တုန္္႔ျပန္မႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္။

 ျမန္မာျပည္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက အလ်င္အျမန္္ ျဖစ္ေနသည္ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ လုပ္ထုံး      
လုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာျပင္ဆင္ထိန္းညႇိမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္းက အေရးႀကီးသည္။ ကုမၸဏီမ်ားမွတဆင့္ ကန္ထ႐ုိက္ (Sub-contractor) ေပးထားသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံ 
မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းသည္လည္း အထူးအေရးႀကီးသည္။ SWIA သုေတသန စစ္တမ္းမ်ားအရ ေဒသခံရပ္႐ြာ အသိုင္း 
အဝိုင္းအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအပါအဝင္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားအား မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 
ၾကမည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အထူးစိတ္ဝင္စားေၾကာင္း သိရသည္။ လာမည့္ E(S)IA 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ဝက္ဆိုဒ္မ်ားကတစ္ဆင့္ E(S)MP ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားအား ျပည္သူအမ်ားထံသို႔ ဖြင့္ခ်ေစရန္ ပါဝင္ေပလိမ့္မည္။

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွ ႐ိုက္ခတ္လာႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေဒသခံရပ္႐ြာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈေဆာင္႐ြက္ရန္ စဥ္းစားပါ။ ယခုအခ်ိန္အထိ ယင္းသို႔ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ 
မေပၚထြန္္းေသးေသာ္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ နမူနာပုံစံမ်ားရွိေပသည္။ ထုိသို႔ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားအေပၚ အတူနားလည္ႏိုင္ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ပို၍ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္လည္း အားေပးသည္။ 

 □ ေဒသခံရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ားကို သူတို႔မေတာင္းဆိုခင္အခ်ိန္ကပင္ ႀကိဳတင္၍ 
မွ်ေဝထားရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ အစီရင္ခံစာေရးရာ၌ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံဘာသာစကားႏွင့္ ေရးသား 
ျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားေပးျခင္း စသည့္ သူတို႔လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္အေျခအေနသ႔ို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ သူတို႔ႏွင့္ 
ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ အစဥ္တဆက္ေကာင္းမြန္သလို ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ကိုးကားစရာ အေထာက္အထားမ်ား 
အျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။ 

၆။ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိသည္ဆိုသည္တို႔ကို ျပသႏိုင္ရန္ 
အတြက္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးကို (အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထု) 
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရန္။

 ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း စသည္တို႔အား အၾကံျပဳခ်က္အမ်ားအျပားတြင္ ထည့္သြင္းထား 
သလို၊ ယင္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးမွာလည္း အဆိုပါေဆာင္႐ြက္ခ်က္တို႔က အခရာက်ေနေပသည္။ ကုမၸဏီ 
တစ္ခုအေနႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထုမ်ား စသည္တို႔ကို ႐ိုးသားသည့္ 
အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ျပႆနာ၊ အႏၲရာယ္မ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္ေစ၊ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေစ စသည္တုိ႔ 
အတြက္ အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ SWIA ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ 
ေငြ႕ထုတ္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထုတို႔ၾကား ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို အစိုးရဘက္က ျဖစ္ေစ၊ 
ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွျဖစ္ေစ (အနည္းငယ္ေသာ ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားမွလြဲ၍) လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိသည္ကို 
မေတြ႔ရေပ။ အခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ EITI တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္း ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာျခင္း၊ ESIAs လုပ္ရန္လိုသည္ 
ဆိုသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္လာျခင္း စသည္တို႔ အပါအဝင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ SWIA 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ေဒသခံရပ္႐ြာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား  
(သို႔မဟုတ္) ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) စသည္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းထက္ကို သူတို႔ေဒသရွိ 
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လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအား ပို၍လုပ္ခ်င္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အခ်က္ 
အလက္ရရွိေရးအတြက္ ဆုံရပ္တစ္ခုရွိရန္ လိုလားၾကသည္။ ေဒသခံေတြၾကား ေပါင္းကူးဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းကို ပုံမွန္ 
လုပ္ေပးသည့္ ေဒသခံရပ္႐ြာေကာ္မတီမ်ားသည္ အေကာင္းဆုံးဥပမာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုရာ ေဒသခံမ်ားအၾကား 
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရမွျဖစ္ေစ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ 
မ်ားမွျဖစ္ေစ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ရယူရန္လိုအပ္လိမ့္မည္။ 

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထု 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းျဖစ္စဥ္ စက္ဝိုင္း 
တစ္ေလွ်ာက္လုံး တုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သင့္သလို ESIA တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မတိုင္ခင္အခ်ိန္္ကပင္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ေဒသခံမ်ားအားလုံးအား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းစြာ တိုင္ပင္ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ 

 □ ထုိတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသည္ အနည္းငယ္သာ အေရးႀကီးသည့္ပံုစံမဟုတ္ပဲ အရမ္းကုိအေရးႀကီးေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါ 
သည္။ ျပဳလုပ္ေသာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို  ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူ႔ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အစုိးရအဖဲြ႕မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ ျဖစ္သင့္သည္။

 □ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈ ပုံစံ၊ အေရအတြက္ 
စသည္တို႔ကို စဥ္းစားရမည္၊ ၎တို႔အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစရန္ မလုပ္ေဆာင္ရ။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္သူူတို႔သည္ မည္ 
သည့္လူမ်ိဳး၊ မည္သည့္ဘာသာစကား ေျပာဆိုသည္၊ ၎တို႔၏ ေရးတတ္ဖတ္တတ္ႏိုင္စြမ္း၊ ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
၎တို႔အား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေရး အတြက္ လက္ေတြ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆို္င္ရာ အတားအဆီးမ်ားမွာ မည္သည့္အရာေတြရွိသည္။ 
စသည္တို႔ကို စုံစမ္းေလ့လာၿပီးမွသာ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရမည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ နည္းလမ္းတို႔ကို ရွာေဖြႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ေဒသခံအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံတိုင္ပင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ အဓိကႀကဳံရႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ 
မ်ား၊ ယခင္က မွားဖူးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ လက္ေတြ႔ ေဆာင္႐ြက္ပုံအေလ့အထမ်ားကို ပိုမိုနားလည္သြားေစမည့္ အက်ိဳး 
ေက်းဇူး ရႏိုင္ေပသည္။ 

 □ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထားသင့္သည့္ ကိစၥရပ္အားလုံး - ဥပမာ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေရးေပၚ 
အေရးကိစၥမ်ား၊ စီမံကိန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ အဓိကကုမၸဏီကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား 
ကိုျဖစ္ေစ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေျပာဆိုႏိုင္ေရး ကိစၥမ်ားစသည့္အားလုံးကို ေဒသခံရပ္႐ြာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ 
လက္လွမ္းမီမီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေဒသတြင္း၌ပင္ တစ္ေနရာ၊ တစ္ဌာနတည္း (One-Stop Shop) ၌ ေျပာဆိုတင္ျပ 
ႏိုင္ေအာင္ ေနရာဌာနတစ္ခု သတ္မွတ္စီစဥ္ရမည္။ ေဒသခံရပ္႐ြာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ သူတို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မ်ား၊ 
ျငင္းဆိုကန္႔ကြက္လိုသည္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ သြားေျပာရမည္နည္းဆိုသည့္အေပၚ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ 
သလို၊ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့သည္တို႔ႏွင့္လည္း ႀကဳံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 

၇။ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းရန္္ျပင္ဆင္ထားရန္လိုၿပီး ထိုသို႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ နစ္နာ 
ခ်က္မ်ားကို ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထားရွိရန္။

ဆိုးက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အထိေရာက္ဆုံးနည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား တင္ျပေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္ပုံအဆင့္ဆင့္ ထားရွရိန္ျဖစ္ပါသည္။ 
၎  လုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္ပုံ အဆင့္ဆင့္သည္ ျဖစ္လာေသာကိစၥရပ္မ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ 
ႀကိဳတင္အခ်က္ေပး သည့္စနစ္အျဖစ္ အေထာက္အကူေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ၎ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားပါက 
အခ်နိ္ကာလၾကာျမင့္စြာ ေျဖရွင္းသည့္တိုင္ ေျဖရွင္း၍မရႏိုင္သည့္ မေက်နပ္မႈမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားသည္ကို 
ႀကဳရံႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္း 
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အရျဖစ္ေစ၊ တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္း ျပင္ပမွျဖစ္ေစ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္း ေပးႏိုင္သည့္နည္းလမ္း အနည္း 
ငယ္ကို SWIA တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ One-Stop Shop (အႀကံျပဳခ်က္ ၆ တြင္ၾကည့္ပါ) မ်ား ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္မေက်နပ္ခ်က္ကို 
ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီမွ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္လႊဲ၍ လုပ္ကိုင္ေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မေက်နပ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေစ 
ကုမၸဏီသို႔တိုက္႐ုိက္တင္ျပ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ားလက္လွမ္းမီ၍ ထိေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္္းစဥ္မ်ားေ
ထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းမ်ားကုိ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား တင္ျပေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ 
လုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္ပုံအဆင့္ဆင့္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ လိုအပ္သည့္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

 □ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိုတင္ျပ ေျပာဆုိ၍ ေျဖရွင္းခ်က္ေတာင္းမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီကလုပ္ေပးသည့္ မေက်နပ္မႈ 
တင္ျပေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္ပုံ အဆင့္ဆင့္ကိုျဖစ္ေစ၊ အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) အျခားၾကားအဖြဲ႔တစ္ခုက ကူညီသည့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံ အဆင့္ဆင့္ကုိျဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးယူႏိုင္ခြင့္ရိွေစေရးလုပ္ေဆာင္ပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္ အလုပ္ 
သမားသမဂၢမ်ားသည္ ေပၚထြန္းကာစပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အား အေလးမထား ဂ႐ုမစိုက္ 
မျဖစ္ေစရန္ သတိထားသင့္သည္။ အစိုးရကျပဳလုပ္ေပးသည့္ မေက်နပ္မႈမ်ား တင္ျပေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္ပုံ 
အဆင့္ဆင့္သည္လည္း လာမည္ႏွစ္ပိုင္းေတြအတြင္း ေပၚထြန္္းလာႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္ (သို႔မဟုတ္) ပို၍ထိေရာက္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ တရား႐ုံးမ်ား။

 □ ကုမၸဏီအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ မေက်နပ္မႈတိုင္တန္းတင္ျပသူမ်ားကို လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း ခံရမည့္အေရးမွ 
ကာကြယ္ပါ။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊ ဆႏၵျပပြဲမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္  လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ 
လူအမ်ားစုေဝးခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာသည့္ပံုစံျဖင့္ တုန္႔ျပန္ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ၎တို႔တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ား 
အားႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊ မတရားျပဳမူျခင္းတုိ႔လုပ္ေနသည္ကုိ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားအား သိေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးရန္လည္း ပါဝင္သည္။

၈။ ရပ္႐ြာအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ စသည့္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရရွိေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ထားရန္။

 စီမံကိန္းလုပ္ငန္္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေသအခ်ာခ်မွတ္သည္ႏွင့္အတူ ကုမၸဏီအတြင္းမွ လုံေလာက္သည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားလည္း 
ရရွိပါက သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္လုပ္ေရးက႑သည္ ႏိုု္င္ငံဘ႑ာကို ေရရွည္အခြန္ဘ႑ာေငြရရွိေရးအတြက္ အေထာက္အကူ 
ျပဳႏိုင္သည္သာမက ေရတိုကာလအတြင္း စီမံကိန္းတည္ရွိရာေဒသအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ခံစားရႏုိင္သည္ဟု 
အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ကုန္္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သိုက္ရွာေဖြေရး လုပ္ကြက္သစ္အမ်ားအျပားသည္ 
အလုပ္ျဖစ္လာရန္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေစာင့္ဆိုင္းရတတ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွသာဝင္ေငြရလာႏိုင္ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဘ႑ာေငြ 
ရွာေဖြေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္္ ေရတို လက္ေတြ႔ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေပးႏိုင္ေသာ အျခားေသာ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားလည္း ရွိေနေပသည္။  

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ေဒသရပ္႐ြာအသိုင္းအဝုိင္းက လိုလားေနသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ လက္ငင္းခ်က္ခ်င္း ေရတို၊ 
ေရလတ္၊ ေရရွည္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ပါ။ လုပ္ငန္းက႑တြင္ လိုအပ္သည့္စြမ္းရည္မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးႏိုင္သည့္ 
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အေျခခံပညာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအတတ္ပညာသင္တန္းမ်ား ပါဝင္ပါေစ။ လုပ္ငန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ 
သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွသူမ်ား ပို၍ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာေစေရး ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ပါ။ 

 □ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ဘာသာေ႐ြးခ်ယ္၍ မိမိတို႔ဘာသာစီမံ ခန္႔ခြဲတတ္ေစေရး 
အတြက္ အားေပးမည့္ ေဒသခံရပ္ရြာအသို္င္းအဝုိင္းအတြက္ ေဒသခံမ်ားကုိယ္တိုင္က လုပ္ေဆာင္ေသာအေသးစားလူမႈ      
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ၎အစီအစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ေရး 
ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔လိုအပ္သလို အႏၲရာယ္သက္ေရာက္မႈ ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ 
ေသာ၊ ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ အသိုင္းအဝိုင္းက ပါဝင္လာမႈတိုးလာေစရန္အတြက္လည္း အားေပးဖို႔လိုသည္။ သို႔ေသာ္ လွဴ
ဒါန္းျခင္းပံုစံျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔မွ ေရွာင္က်ဥ္ရမည္။ သယံဇာတ ရွာေဖြထုတ္လုပ္သည့္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳ 
ေသာ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ (Community Development Agreement – CDA)အားပို၍ 
အားေပးေသာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသံုးျပဳေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။

 □ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံပိုင္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြးသည္ စီမံကိန္းကိုလည္း 
အားေပးရမည္ျဖစ္သလို ေဒသခံရပ္႐ြာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာကိုလည္း အေထာက္အကူ ျပဳသင့္ 
သည္။ ထုိ႔အတြက္ စီမံကိန္း၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးကို ပို၍စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ စီမံရန္ 
လိုသည္။ 

 □ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီလည္းျဖစ္ၿပီး ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီႏွင့္ ၎မွ ကန္ထရိုက္ခ်ေပးထားေသာ အျခား 
ကုမၸဏီမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ေဒသခံတုိ႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ား 
အား တိုးျမႇင့္ေပးရန္အလို႔ငွာ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းသင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္္းရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ျခင္းစသည္တို႔ကို 
ျမႇင့္တင္ရမည္။

 □ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအေျခခံမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ အေလ်ာ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လိုက္လံေစာင့္ 
ၾကည့္ႏုိင္ေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးတုိ႔ကို အားေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ 
ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

၉။ သဘာဝပတ္ဝန္္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ 
႐ြက္ေပးရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စုေပါင္း၊ အစုေပါင္းရယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားပါဝင္သည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳး မရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳး ေပၚထြန္းလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနလည္း ရွိပါသည္။ 
ယခုအခ်ိန္ကာလ၌ ျမန္မာျပည္ရွိ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ကိစၥမ်ားအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ကိစၥတို႔ကို ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းပါက စုေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကပိုမို အက်ိဳးရွိႏိုင္ေပသည္။ မွ်တစြာ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေရး၊ ငါးခုံးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလုံးပုပ္ရသကဲ့သို႔ မေကာင္းသူတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုလုံး 
သိကၡာက်ဆင္းသည့္အျဖစ္ မေရာက္ေစေရး စသည္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနသည္ႏွင့္အတူ အထိအခို္က္မခံသည့္ (ထိလြယ္ရွလြယ္ 
ျဖစ္သည့္) အေရးမ်ားကို စုေပါင္း၍ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္အလားတူေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ခ်မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား အသုံးခ်ျခင္းတို႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ပါမွ ပို၍ထိေရာက္ေပမည္။ အစိုးရႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခား သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူ 
မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရာ၌ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ (အျခားသူမ်ား)ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကိစၥ 
ေရးရာ မ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေပသည္။

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ MEITI လုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေပးပါ။ PSC ပုံစံအရ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ MEITI ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ခ်က္ 
တစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ EITI ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႔အၾကဳံရွိၿပီးသည့္ကုမၸဏီတိုင္းက ေရနံႏွင့္ သဘာဝ 
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ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က႑တြင္ သက္ဆိုင္ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အစုအဖြဲ ့(Multi-Stakeholders Group) ၏ အဖြဲ႔ဝင္ 
မ်ားအားအားေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ား၊ ယင္းလုပ္ငန္း၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္ 
မ်ား စသည္တို႔ကို ၎တို႔ သိျမင္နားလည္ေစေရးအတြက္ကူညီျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ား 
အေနျဖင့္ အားေပးသင့္ေသာ၊ လိုက္နာရာညႊန္းဆိုေထာက္ခံထားၾကၿပီးျဖစ္ေသာ2013 MEITI စံႏူန္းလုိအပ္ခ်က္္မ်ား 
(ဥပမာ - MEITI တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး စာခ်ဳပ္ျခင္း) တို႔ကို အားေပးရမည္။

 □ ESIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္ေစရန္ MOECAF, MOGE ၊ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္ (MIC) တို႔ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ပါ။ 
ESIA လုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ေတြ႕ရွိေနသည့္ လုိအပ္အရင္းအျမစ္အေျခအေနမွာ နည္းသည့္အျပင္၊ အစိုးရ 
အတြင္းမွာသာ စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္အတြက္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားကစုေပါင္း၍ အစိုးရကို အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ လုပ္ႏိုင္ 
စြမ္းအားမ်ားေပး၍ အားေပးျခင္းျဖင့္ ESIA လုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္လာေစႏုိင္သည္။ ထိုလုပ္ငန္္းစဥ္မ်ား လုပ္ရာတြင္လည္း 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံးရွိႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထားရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

 □ မည္သည့္ႏုိင္ငံမွ လာ၍လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တေျပးညီလိုက္နာေစရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အစိုးရကသတ္မွတ္ေပးေစေရး အားေပးရန္အတြက္ အားလုံး 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထိုသုို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ PSC မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားလုပ္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ 
သလို၊ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ မွ်တစြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏို္င္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ သာတူညီမွ်ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခြင့္ကို 
ဖန္တီးေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ PSC သည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ MOGE 
ကိုလည္းေကာင္း ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္ျဖစ္၍ MOGE ၏လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားကုိ ျမႇင့္တင္ႏို္င္သလို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
ကို အသုံးခ်ေစရန္အတြက္ အားေပးေပသည္။ (အစိုးရအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ အမွတ္စဥ္ ၂ ကို ၾကည့္ပါ)

 □ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္သင္ယူျခင္းကို ျမႇင့္တင္ပါ။ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္္းအေလ့ 
အထမ်ား(ဥပမာ-လုံၿခဳံေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာ၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာဘက္တြင္) ျမႇင့္တင္ေပးရန္အလို႔ငွာ တိုတယ္(လ)  
TOTAL ကုမၸဏီမွစတင္၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္္း ကုမၸဏီမ်ား 
အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးရန္ လုိသည္။ က႑တစ္ခုလုံးကို လႊမ္းၿခဳံသည့္ အဖြဲ႔ 
အစည္းတစ္ခု ေပၚထြန္းလာသည့္အခါ ၎အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ အခုလုိလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဦးေဆာင္လုပ္သြားႏိုင္ 
ေပသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားအား ေထာက္ခံမည္လား (သို႔မဟုတ္) ပစ္ပယ္မည္လား 
ကိုသတ္မွတ္မည့္ အနာဂတ္ေပၚလစီ (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒမ်ားအေပၚ ထိုအဖြဲ႔အစည္း၏ သေဘာထားသည္လည္းေကာင္း၊ 
ထိုသေဘာထားရပ္တည္မႈ ျဖစ္လာသည့္ျဖစ္စဥ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေနအထားသည္လည္းေကာင္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္္းဆိုင္ရာ က႑၏ ေပါင္းစုသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ 

 □ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အသုံးျပဳရန္ 
ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးရန္အတြက္ အစိုးရအား ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ ၂ဝ၁၃-၁၄ တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ 
လုပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ရသြားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုံၿခဳံေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာတို႔တြင္ သူတို႔ ကိုယ္၌ 
က လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ေနေသာ (the VPs) ကုမၸဏီမ်ားထံခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ VP ကို အေျခခံကာ 
စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးရန္အတြက္ VP ကို 
ေထာက္ခံေသာအစိုးရႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ကိုင္သင့္သည္။ ဥေရာပသမဂၢ (EU) အေနျဖင့္ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔အား လူစုလူေဝး 
အား လုံၿခဳံေဘးကင္းသည့္ထိန္းသိမ္းနည္းမ်ားကို သင္တန္းမ်ား စတင္ေပးေနၿပီျဖစ္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

 □ အငယ္စားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းမ်ာ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑ 
အတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္လာေစရန္အတြက္ ပညာေရးႏွင့္လုပ္ငန္း အတတ္ပညာသင္တန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ရမည္။ လက္ရွိေပၚထြန္းေနေသာ 
ပညာေရးႏွင့္လုပ္ငန္း အတတ္ပညာသင္တန္းမ်ားသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္္းမ်ားအား ရည္႐ြယ္မထားသည္ 
ကို ေတြ႔ရသည္ (ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ အမွတ္ ၃ ကို 
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ၾကည့္ပါ)။ ပညာေရး၊ နည္းပညာ၊ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ 
အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းစီစဥ္ျခင္းအားျဖင့္ ေရလတ္ကာလတြင္ စြမ္းရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ မျပည့္မီမႈမ်ား ကင္းပႏိုင္ 
ေရးအတြက္ အကူအညီ ျဖစ္ေစမည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္္းမ်ား အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားက စီမံကိန္းလုပ္ငန္္း 
မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလာႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေပၚထြန္းလာ 
ေရးအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ထားသင့္သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသက ထုတ္ကုန္ (သို႔မ 
ဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈကို ရရွိႏုိင္သလို၊ ေဒသစီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေပသည္။ 

 အစီရင္ခံစာ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ပါဝင္သည့္ ဇယား ၁၇ - ၂၃ အထိ ၾကည့္ပါ။ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္္းမ်ား 
ကို ပူးတြဲေပးထားၿပီး ယင္းတို႔သည္ လုပ္ငန္းအတူေဆာင္႐ြက္ႏို္င္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ညႊန္ျပေနေပသည္။ 
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အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ESIA ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တင္ျပရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
တက္ၾကြစြာပါဝင္ရန္၊ ESIA ေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာၿပီး အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားေပးရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ တြန္းအားေပးရန္။

 အစိုးရ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္ ႐ိုးရွင္းစြာေရးသားထားသည့္ စာမ်က္ႏွာေပါင္းေထာင္ခ်ီေသာ ESIA အစီရင္ခံစာ 
မ်ားကို ေရသားထားေသာ္လည္း မည္သည့္အခါ မဖတ္ၾကျခင္းမွာ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ား တိုးျမင့္လာေစေရး 
တိုက္တြန္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ အရပ္ဖက္လူ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ESIAs ႏွင့္ ESMPs မ်ားကုိေလ့လာရန္ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
မ်ား လုိအပ္ေနေသးသကဲ့သုိ႔ ကုမၸဏီမ်ားမွ ၎တို႔၏ ကတိကဝတ္ႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈရွိစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔ 
ႏွင့္အခ်ိန္ယူၿပီး ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမည္။  

၂။ ျမန္မာ့ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
အဖြဲ (MEITI) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၂ဝ၁၃ တြင္ 
ခ်မွတ္ထားေသာ EITI စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေစရန္အတြက္ MEITI အားတိုက္ 
တြန္းရန္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အင္တာနက္ႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာ 
အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္သည့္ အေတြ႔အႀကဳံအရ ျဖစ္ေစအားနည္းေနျခင္း၊ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း 
MEITI ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ ပတ္သက္ရန္အတြက္ တႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္မွာ 
အားရဖြယ္ျဖစ္သည္။ EITI အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ အလုပ္အစီအစဥ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ျခင္းႏွင့္ အတူေပးထား 
ေသာ ကတိမ်ားအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳေစာင့္ထိန္းရန္ ခက္ခဲေသာညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျဖင့့္ ေရွးဆက္ၿပီးလုပ္ကုိင္ၾကရန္ မ်ားစြာက်န္ေန 
ေသးၿပီး၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အခန္းက႑ာတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတုိးတက္လာရန္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳးစား 
အားထုတ္မႈမ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားဆက္လက္ရွိေနရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၃ EITI စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အက်ဳိးစီးပြားပုိင္ 
ဆုိင္မႈထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အားေပးျခင္းႏွင့္ အျမင္မ်ားကုိ 
ေထာက္ခံအားေပးျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ာကုိ MEITI တြင္ ထည့္သြင္းလာႏုိင္ပါက အရပ္ဘက္လူ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္း 
က႑အား ပုိမုိယံုၾကည္မႈ ရွိလာႏုိင္ပါသည္။ 

၃။ EITI က လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ရည္႐ြယ္သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားတြင္ မပါဝင္သည့္ အျခားသယံဇာတ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူအားလံုး ပါဝင္သည့္ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေစေရးအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အစုိးရကို အားေပးတိုက္တြန္း 
ရန္။ 

 ႏုိင္ငံ၏တြင္းထြက္သယံဇာတက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ျပႆာနမ်ားအေပၚ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈေျဖရွင္းမႈမ်ား အရင္ကမရွိခဲ့သည္အေပၚ အခ်ဳိ႕ CSO မ်ားက MEITI ၏ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္မည့္ ရည္ညႊန္းခ်က္ 
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မ်ားကိုခ်ဲ႕ထြင္ရန္ စိတ္ထက္သန္ေနၾကသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ အျခားလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ျဖစ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ား အတြက္ 
လည္း အေျဖရွာလုိၾကၿပီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ သာမက လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို 
အေလးထားျခင္းစသည့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္လိုၾကသည္။ ၂ဝ၁၃ EITI ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
တြင္ ေဒသတြင္းရွိ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူ အားလံုးပါဝင္ေသာ အစုအဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ 
လုပ္ေစခ်င္သည္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးရန္ အားေပးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္းအသစ္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထား 
သည့္ႏိုင္ငံအဖို႔ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွရသည့္ဝင္ေငြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ 
ထုတ္ျပန္ရမည့္ အေရးမွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနေသးဟန္တူသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည္ 
ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို (ထိုကိစၥမ်ားအထဲမွ အမ်ားစုကို SWIA တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္) ေျဖရွင္းႏိုင္ 
ရန္အတြက္ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူ အားလံုးပါဝင္ေသာ အစုအဖဲြ႕မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေသာပဲြမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါ 
သည္။  ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာနအေနျဖင့္လည္း ၎ဆက္ဆံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္လာေစ 
ရန္အတြက္ ကူညီရန္အသင့္ ရွိပါသည္။

၄။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို မီဒီယာမ်ားသို႔ ပို၍ေပးပို႔ 
ရန္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑သည္ အေရးႀကီးသည့္က႑ျဖစ္သည့္အတြက္ ကုမၸဏီႏွင့္အစိုးရ  
ပိုင္းက တာဝန္ယူမႈ၊ ဤက႑တြင္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ဤက႑အေပၚျပည္သူအမ်ားနားလည္မႈ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ တိုးတက္ 
လာေစရန္အတြက္ ထိုက႑ရွိ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေပးပို႔ျခင္းကို တုိးျမႇင့္လုပ္ 
ေဆာင္သင့္ပါသည္။
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ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား/ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား၏ မိခင္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑တြင္ပို၍ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစသည္တို႔ ေပၚထြန္းလာေရးအားေပးရန္၊ ၎လုပ္ငန္း၏ ေကာင္းမြန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရရွိရန္ ေသခ်ာေစေရးအတြက္ အစီစအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ျမန္မာ့ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (MEITI) 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္ EITI စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ပါသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဆင့္ ျမင့္တက္လာေစေရးကို အားေပးရန္။ 

 □ MEITI ကို အေျခခံကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတိုးတက္လာေစေရး လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ကူညီရန္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္ ဥပေဒ၊  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ လုပ္ 
ေဆာင္ေနျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းျဖင့္ ထိုသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ၎တို႔အား လက္တုံ႔ျပန္ခံရမည့္ 
အေရးႏွင့္ ေထာင္ခ်ခံရမည့္အေရးကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ေနသည့္အျဖစ္မွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။ ထို႔သို႔ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္  ေရနံႏွင့္သဘဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္လည္း သက္ေရာက္ရန္ အလားအလာရွိသကဲ့သို႔ 
အမွန္တကယ္လည္း သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ 

 □ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ (confusion)ႏွင့္ ပံုစံတူမ်ား (duplication) ျဖစ္ေနျခင္းတို႔အား 
ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္ ထိုက႑၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အား ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လမ္းညြန္မ်ားကို အတူတကြ  ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စြမ္းအင္မူဝါဒ 
မူေဘာင္ကို အေျချပဳကာ ေရရွည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ADB ႏွင့္ JICA တို႔၏ လုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္  UNDP မွ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္ သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒ မူေဘာင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္။

 □ က႑အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေခတ္ႏွင့္အညီ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္၊ SWIA 
တြင္ အႀကံျပဳထားသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ပံု အေလ့အထမ်ားကို တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ (အပိုင္း ၇.၁ ႏွင့္ 
အႀကံျပဳခ်က္ ေနာက္ဆက္တြဲကို ၾကည့္ပါ)ႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 
ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုင္ရာအတတ္ပညာမ်ားကို အစိုးရသို႔ ေထာက္ပ့ံကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ရန္ပံုေငြမ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။ 

 □ အမ်ားပါဝင္ေသာ လယ္ယာေျမမူဝါဒ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
လယ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ကူညီရန္အတြက္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္ယူျခင္း၊ လယ္ယာေျမ 
အေျမာက္အမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအား ထိန္းညႇိႏိုင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရရွည္ေျမအသံုးခ်မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာာင္ရည္မ်ားအား အစိုးရသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးရန္။ 
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 □ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ တြင္းထြကသ္ယံဇာတ လပု္ငန္းက႑တြင္ ေဒသခံ ကမုၸဏီမ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈလပု္ငန္းမ်ား 
ေထာက္ပံ့၍ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိလာေစေရးအတြက္ ၎တို႔အား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ 
ေပးရန္။

 □ လုပ္ငန္းက႑မွ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အျပည့္အဝရရွိေစရန္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ တိုးတက္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီရန္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ားပါဝင္ေသာ ပညာေရးက႑အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
ျခင္း (CESR)၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္တန္း (TVET) မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ILO မွ လက္ရွိ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္သစ္ (new investment strategies) တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ 
မ်ားအား ပိုမိုအလုပ္ခန္႔ထားျခင္းမ်ားပါရွိလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ေထာက္ပံ့ရန္။ 

၂။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ လူ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား အား 
ေကာင္းလာေစေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ရန္။ 

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ESIA လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္သည့္ မူေဘာင္မ်ားအား အစိုးရသို႔ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ ADB၊ JICA ႏွင့္ 
World Bank တို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ESIA လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို အားေပးေထာက္ပံ့ရန္။ 

 □ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စည္းကမ္းစနစ္က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
ရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈဘဝဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအား မြန္းမံျပင္ဆင္ေရးကို တိုးျမႇင့္ေထာက္ပ့ံရန္။ ထိုသို႔ 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းမထြက္မီ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြ႔ဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကား 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

 □ လက္ရွိၾကားကာလတြင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံ 
တကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား (ဥပမာ- အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ပံုဆိုင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္မ်ား) ကို 
ကိုးကား၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းလာေစေရးကို အားေပးသင့္သည္။

 □ အစိုးရမွ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား  ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုစြမ္းရည္ 
ျမင့္မားေစရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ILO မွတစ္ဆင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္္။

 □ ေကာင္းမြန္ေသာ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ စနစ္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ဆန္စြာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရး 
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္။ 

 □ ေရနံႏွင့္သဘဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ESIA ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အပါအဝင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျမႇင့္တင္ျခင္း အစီအစဥ္ 
မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီရန္။ 
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၃။ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစားလိုက္နာရန္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အားေပးရန္။

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏အစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ၎တုိ႔ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားလိုက္နာရန္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္၍ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညြန္မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ OECD ၏ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညြန္မ်ားမွ ဆက္စပ္ 
ေသာအခ်က္မ်ားကို ၎တို႔ မည္သို႔က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း အစိုးရ၏ရွင္းလင္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ 
ထို႔အျပင္ ျမန္မာဥပေဒမ်ား အဆင့္ျမင့္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ခိုင္မာစြာေရးဆြဲျပဌာန္းႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ အခိုက္အတန္႔တြင္  ၎ကုမၸဏီ 
မ်ားမွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကမၻာ့ 
ဘဏ္အုပ္စု၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မ်ားကို က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ရန္ကိုလည္း 
အားေပးသင့္သည္။ 

 □ ေခတ္မီေသာအစီရင္ခံရာလိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား (reporting requirement) ပံုစံ တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ အေမရိကန္ 
အစိုးရ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အစီရင္ခံရန္လိုအပ္သည့္ပံုစံကို သံုးသပ္၍ 
ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အားေပးသင့္သည္။ 

၄။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈင္းၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ 
တာဝန္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ပံု အေလ့အထမ်ား ခိုင္မာစြာ ပါဝင္ေစေရး ေသခ်ာစြာေဆာင္ 
ရြက္ရန္။ 

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ/လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရား 
မ်ား (ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ပါဝင္ရန္) ရွင္းလင္းစြာပါဝင္ၿပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢ 
၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း ေသခ်ာစြာကိုးကား၍ ၎စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ထည့္ 
သြင္းရန္။ 

 □ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈဘဝႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းမူဝါဒ
မ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ႏိုင္္ရန္ ႏွစ္ဘက္စလံုး၌ မူဝါဒျပဳျပင္မႈမ်ားအား လက္ခံႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိရမည္။

 □ လိုအပ္ေသာ မူဝါဒအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲမႈျပဳႏိုင္မည့္အေျခအေနရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုအျပင္ အစိုးရမွ ခိုင္မာစြာေဆာင္ 
ရြက္ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ပံု အေလ့အထမ်ားအား ကန္႔သတ္ 
ထားျခင္းမ်ိဳး ထည့္သြင္းပါဝင္မႈ မရွိရန္လည္း ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
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ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑မ်ားတြင္ ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဆင့္ တိုးျမင့္လာေစရန္ 
due diligence မ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါ။

 ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ due diligence မ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ား၊ စနစ္မ်ား၊ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရး 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို  တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

၂။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း၍ ထို 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ၎တို႔၏ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ 
ေသာ (သို႔မဟုတ္) ပိုလြန္ေသာ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား 
ဆိုသည္ကို ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။  

 ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တိုက္႐ုိက္ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) အစုအစပ္ပါဝင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

၃။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ အႏၲရာယ္ 
မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၎တို႔ မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲ 
ေၾကာင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းတင္ျပရန္ တိုက္တြန္းသင့္သည္။ 

 ထိုသို႔ ထုတ္ေဖာ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမွဳရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
အတြက္ အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား (reporting requirement) အား မူေဘာင္အျဖစ္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ 
ႏိုင္သည္။
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စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အုပ္စု၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ 
အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ား 

၁။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး 
ဌာနမ်ားမွ အတူတကြပူးေပါင္း၍ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားအား တားဆီးရန္ 
(သို႔မဟုတ္) ေလွ်ာ့ပါးေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

 ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္ 
လာႏိုင္ဖြယ္အဆင့္ကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း၍ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ေၾကာင္း SWIA တြင္ မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္တြင္ တျခားေသာလုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
ပိုမိုတိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုလည္း သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။  သဘာဝသယံ 
ဇာတစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈ၏ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္မ်ားကို သတ္မွတ္၍ ၎တို႔အား စြမ္းအင္မူဝါဒ၊ 
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (Energy Master Plan) ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ မူဝါဒတို႔တြင္ ထည့္သြင္းက်င့္သံုးရန္ 
လိုအပ္သည္။ ထိုဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့ပါးေစရန္ ႀကိဳတင္၍ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ 
သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ေသာ စုေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လိုအပ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ   ျပည္
နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား/ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (MOE-
CAF) ႏွင့္ တျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား/ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီး 
ဌာန (MOECAF) (တျခားေသ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား) ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၾကားစုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာ 
ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္နယ္ေျမမ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

 □ စံႏႈန္းထားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ပံုစံမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိႏိုင္ရန္၊ လုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အထူးသျဖင့္ ကမ္း 
လြန္ဆိုက္စမစ္ (seismic) လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းအမ်ားအားတစ္ေနရာတည္းတြင္ လုပ္ 
ေဆာင္ေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအားလည္း အစိုးရထံ 
ေပးပို႔ရန္ လိုအပ္သည္။

 □ ဆက္စပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္းအဆင့္ ESIA အစီအစဥ္မ်ားကို ေဝငွျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္။ ထိုသို႔ 
ေဝငွျခင္းေၾကာင့္ ESIA အတြက္ အဓိက မီးေမာင္းထိုးျပထားေသာ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစမည္။ 
ထိုစိုးရိမ္ခ်က္မ်ားသည္ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈအား ညႊန္ျပရာ (indicator) တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 
နီနီးကပ္ကပ္ (သို႔မဟုတ္) ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ESIA ဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈသည္ 
ထိေရာက္ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ၎တို႔မွာ ေဒသ 
ဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းအစိတ္ပိုင္းမ်ားကို  စီမံေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တစ္ခု 
အျဖစ္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္သည္။
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 □ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ တြင္လူပုဂၢိဳလ္ေျပာင္းလဲ 

 ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ အၿမဲတေစေမးျမန္းေဆြးေႏြးၿပီး ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အထပ္ထပ္အခါအခါ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွား 
ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ (coordinated approach) မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ရန္လိုသည္။  ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားကို အတူတကြ 
အေျဖရွာေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွ ီးျမႇဳပ္ႏ ွ ံမႈမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္ (social joint investment 
Programme) မ်ားကုိ ထည့္သြင္းသင့္သည္။
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