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ျမန္မာအစုိးရသုိ႔အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

မွတ္ခ်က္။

ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပရာတြင္ လတ္တေလာလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ေရတုိလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အတြက္ အစဥ္လုိက္တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

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

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

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

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

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

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

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

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

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

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

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

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

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

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

• မည္သူ႔ ကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္မလဲ။

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

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

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

 □ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ထဲတြင္ အဓိကက်ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ MIC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ထားေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အားေကာင္လာေစရန္။
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• တာဝန္ယူမႈရွိသည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
(မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားသည့္ PSC တြင္ပါသည့္အတိုင္း) MIC လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခ်ေပးသည့္အခါ လိုက္နာရမည့္ 
အခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ထို MIC က ခ်ထားေပးေသာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကိုလည္းMICႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္သည္။

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

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

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

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

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

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

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

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

 □ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ရည္႐ြယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ 
မူေဘာင္ေရးဆြဲျခင္းကို ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္။

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

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

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

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

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

၅။ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံခ်က္မ်ားမွရရွိ္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို  ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ခြဲေဝယူရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နမူနာပံုစံတစ္ခုကို ခ်မွတ္ရန္။ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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