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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 
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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။




