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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။




