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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။



၄
၄.၅

အပိုင္း - ၄.၅ 69

 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။




