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လုံၿခဳံေရး

ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား -

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

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ဧရိယာအတြင္းရွိ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား

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

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

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

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

ျမန္မာ့လုံၿခဳံေရးအင္အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အေထာက္အပံ့

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

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

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

(ခ) ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ က႑အတြက္ အဓိကလူ႔အခြင့္အေရး ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား

ျမန္မာ့လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

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

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

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

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

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

အသစ္ထြက္ေပၚလာသည့္ လံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ထည့္သြင့္စဥ္းစားခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား

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

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

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

ကုမၸဏီမွ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား

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

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

ကုမၸဏီလုံၿခဳံေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး၏ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအခြင့္အေရး။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

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

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

အမ်ားျပည္သူ လုံျခဳံေရး 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး၏ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရး အခြင့္အေရး။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

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

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

လံုၿခံဳေရးကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- လုံေလာက္ေသာ သက္ရွင္ေနထုိင္မႈ အခြင့္အေရး။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

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

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး၏ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ အခြင့္အေရး။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

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

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

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ဥပမာ

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

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

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




