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ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑ရွိ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

 ဤအပိုင္းသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာကုမၸဏီ 
ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီအားလုံးသို႔ ရည္ညႊန္းသကဲ့သို႔ ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္  ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ (သို႔မဟုတ္) 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းအားလုံးကိုလည္း ရည္ညႊန္းသည္။ SWIA ၏ 
ပင္မမူေဘာင္ျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဤ 
အႀကံျပဳခ်က္အားလုံး (အပိုင္း ၁ မွ ၇ အထိ) ကို ဖြဲ႕စည္းေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားကို လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလို႔ငွာ 
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္္းက႑အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။

• ဥေရာပေကာ္မရွင္ (ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားကို လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အလို႔ငွာ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္္းက႑အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား) (၂ဝ၁၃)

• IPIECA ႏွင့္ Danish Institute for Human Rights (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းပို္င္း
ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္ခ်က္) (၂ဝ၁၃)

• IPIECA (လူ႔အခြင့္အေရး လိုက္နာေစာင့္ထိန္းေစရန္ အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ - ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း
ကုမၸဏီမ်ား လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္) (၂ဝ၁၂)

• IPIECA (စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္တြင္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ဟတင္ျပႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္ပုံအဆင့္ဆင့္ -
ေကာင္းမြန္္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ပုံအေလ့အထျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း) (၂ဝ၁၄)

၁။ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာျခင္းႏွင့္အတူ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေစရန္ လုပ္ 
ေဆာင္မည္ဟု ပိုိင္းျဖတ္ထားသည့္ ေပၚလစီမူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ရန္၊ ၎တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္။

 အစိုးရကျဖစ္ေစ၊ (ကုမၸဏီမ်ား၏) မူရင္းႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားကျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျဖစ္ေစ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္က တာဝန္ယူမႈရွိရွိ လုပ္ကိုင္ 
ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ ထုိေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္ 
လာႏိုင္ေရးအတြက္ တကယ္တမ္းပိုင္းျဖတ္စြာ လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိသည့္ စိတ္ထားရွိရန္ လိုသည္။ ႀကီးမားသည့္ ႏုိင္ငံတကာ 
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီ အမ်ားအျပားသည္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကြက္မ်ားရထားသည့္ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီမ်ားသည္၎ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပၚလစီမ်ား (သို႔မဟုတ္) လူထုသို႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို 
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ခ်မွတ္ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားကုိိ ေဒသဆိုင္ရာတြင္ ရွိေနသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္၍ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ပိုင္းျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးစေသာ စီးပြားေရးအရတာဝန္ယူမႈရွိေရးဆိုင္ရာ အျခားလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ 
ေနရာမ်ားအထိ ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္္း 
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ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္မည့္ ပိုင္းျဖတ္ခ်က္မ်ားလုပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းက႑အတြင္းရွိ အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ေစရန္ ဥပမာ 
ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၊ သူတုိ႔၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္ဟု ပိုင္းျဖတ္ထားခ်က္မ်ား ရွိ၊ မရွိ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

 □ ထိုသုိ႔ ပိုင္းျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း  ေဆာင္႐ြက္မည့္သူမ်ားအား 
ျမန္္မာႏုိင္ငံ၌လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္  ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ်ား အပါအဝင္ လုပ္ေဆာင္ 
ရမည့္ သီးသန္႔လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားရမည္။

• သင့္ေတာ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နစ္နာမႈမ်ား၊စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားအား ကုိင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းျခင္း (အပုိင္း ၄ (၁)ကိုလည္း ၾကည့္ရန္)

• ေျမသိမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ေျမအသုံးခ်ျခင္းမ်ား၊ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစိုက္ေနထိုင္ျခင္း (အပိုင္း ၄ (၃) ကိုလည္း ၾကည့္ရန္)

• အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စည္း႐ုံးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားကို စုဖြဲ႔၍ ေတာင္းဆိုညႇိႏႈိုင္းႏိုင္ခြင့္ - ယာယီအလုပ္သမား
စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ (အပိုင္း ၄(၄) ကိုလည္းၾကည့္ရန္)

• ဌာေန လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ယခုလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ပိုင္းျဖတ္ခ်က္မ်ားက ၎ဌာေနလူနည္းစု 
တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အေတြးအျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ မည့္သို႔ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သည္ဆိုသည့္ 
အခ်က္ (အပိုင္း ၄ (၅) ကိုလည္းၾကည့္ရန္)

• အလုပ္သမားမ်ားၾကားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသခံရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္ျဖစ္ေစ၊ အထူးသျဖင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ 
ႏိုင္သည့္ လူအုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳလုပ္ေရးေသခ်ာေစရန္အတြက္ စိမ္ေခၚခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄
(၆) ကိုလည္း ၾကည့္ရန္္)

• ကုမၸဏီလုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ လုံၿခဳံေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (အပိုင္း ၄ (၇) ကိုလည္း
ၾကည့္ရန္)

 □ ဤလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ပိုင္းျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဆိုပါ 
ပိုင္းျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ား၊ လုပ္ငန္္းလုပ္ေဆာင္ပုံ လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းပါ။

 □ ကုမၸဏီအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္္းအတြက္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္လည္းေကာင္း ဤပိုင္းျဖတ္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ပါ။

၂။ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား မျဖစ္ထြန္းေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္က 
လက္ခံထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ 
မည္ဟု ပိုင္းျဖတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္း။

 SWIA အေနျဖင့္ ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိရွိေနေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားတြင္ လစ္ဟကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ကို 
အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားက အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေပၚေနသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအပိုင္းတြင္လည္း အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္က 
တစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ယခုဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းဆိုသလိုခ်မွတ္ႏိုင္မည္ဟု အာမခံခ်က္မရွိေသး 
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သလို၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ဥပေဒမ်ား ထြက္ရွိလာသည့္အခါတြင္လည္း ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား 
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္က လက္ခံထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အျပဳအမူမ်ား လုပ္ေဆာင္ေစေရးအတြက္ 
ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အျပည့္အစံုပါဝင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း၍ မရႏိုင္ပါ။ စီမံကန္းအဆင့္ လုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားဆိုင္
ရာ သက္ေရာက္မည့္အခ်က္မ်ားအပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑ကို အဓိကသက္ေရာက္ 
မည့္အခ်က္မ်ားတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပထားေသာ အႏၲရာယ္မ်ား မျဖစ္လာေစရန္ ဤျဖစ္လာသည့္ ဥပေဒက အလုပ္သမားမ်ားကို 
ျဖစ္ေစ၊ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထုကုိျဖစ္ေစ၊ (ဆိုင္ရာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကိုယ္တိုင္ကိုျဖစ္ေစ 
အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ (အပိုင္း ၄)

 ႏိုင္ငံတြင္းဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ထြန္းမႈ မေသခ်ာသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ အခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္မႈမ်ားကို ကုမၸဏီ 
မ်ားသို႔ ပံ႔ပိုးေပးသည့္အတြက္ ေသခ်ာေရရာမႈမ်ား ျဖစ္လာသလို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ 
ဆိုးက်ိဳးေကာင္းက်ိဳး ပတ္သက္ခံစားရမည့္သူမ်ားအတြက္လည္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို ေပးႏိုင္မည္။ ယခု SWIA တြင္ ျမန္္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းမ်ား၏ 
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားဆို္င္ရာ ႏိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ - စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား၊ IFC ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (ယင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အပါအဝင္ 
အဓိကက်သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စီမံလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔အတြက္ 
အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္) စသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ၌ လိုက္နာရမည့္လမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။ OECD ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား 
ဆိုင္ရာ OECD ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား အသုံးျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသကဲ့သို႔ ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အခုေဖာ္ျပပါ 
အျခား စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည္။

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ ပိုင္းျဖတ္လုပ္ 
ေဆာင္ပါ။ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ပိုင္းျဖတ္လုပ္ေဆာင္မည္ဟူသည့္ ေပၚလစီ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သြားေပမည္ 
(အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊အပိုင္း (၁) ကိုၾကည့္ပါ)၊ ထို႔ျပင္ MOGE ႏွင့္ PSC ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 
တြင္လည္းေကာင္း၊ ESIAs တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ပိုင္းျဖတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း 
ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းႏိုင္ေပသည္။

၃။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ရာတြင္ 
ေဒသတြင္းရွိ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ရႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနမ်ား၊ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ လက္ခံထားခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုသလို၊ ဆန္းစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္ 
သြင္းရန္ႏွင့္ အေရးယူစီမံလုပ္ေဆာင္ရန္။

 လာမည့္ E(S)IA လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈလမ္းညႊန္တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ကိုင္သည့္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈအားလုံး အလုံးစုံကို နားလည္ေစေရး စီမံလုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ အဆိုပါသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အားလုံးမဟုတ္သည့္တိုင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ စီမံေဆာင္႐ြက္ရန္ 
လိုေၾကာင္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ယခု SWIA တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သီးသန္႔ရွိေနသည့္ အႏၲရာယ္အခ်ိဳ႕အား ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းအႏၲရာယ္မ်ားမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့က်သြားေအာင္လုပ္ႏိုင္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ယင္းတို႔ကို အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ လုံ႔လစိုက္ထုတ္ 
သတိထားမႈမ်ား ျဖစ္လာေစႏိုင္သလို E(S)MP ကဲ့သို႔ေသာ သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း အပိုင္းတို႔တြင္ 
လည္း တိုးတက္လာေစမည္။



၇
၇.၂

136 အပိုင္း - ၇.၂

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ကာလပတ္လုံး လူ႔အခြင့္အေရးအပါအဝင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႔လာ 
ရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား၊ ေဒသခံ ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေနာက္ခံဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို နားလည္ေနေစရန္ အၿမဲတမ္း လုပ္ေဆာင္ေနရမည္ 
ျဖစ္သလို အၿမဲသတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေနရန္လိုသည္။ အေျခအေနတစ္ခုကုိ ကုမၸဏီဘက္မွ စဥ္းစားသည့္အခါ အတိတ္တြင္ 
ျဖစ္ခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုသာ (legacy) ဟု စဥ္းစားေနခ်ိန္တြင္ အျခားဆက္စပ္ပတ္သက္ 
သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအေျခအေနသည္ အခုလက္ရွိတိုင္ ျဖစ္ေနေသးသည္ဟူ၍ စဥ္းစားေနႏိုင္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ 
လိုအပ္သည္။ ေဒသခံရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ လုပ္သားအင္အားစုမ်ား မည္သို႔ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚေနသည္ကို နားလည္ရန္ လို 
အပ္ၿပီး ပထမဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ မတန္တဆ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏို္င္၊ မႏိုင္ ဆန္းစစ္ရန္လိုသကဲ့သို႔ ေဒသခံ 
ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ျဖစ္လာႏိုင္၊ 
မႏိုင္ကိုလည္း ဆန္္းစစ္ရန္္လိုသည္။

 □ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေျခအေန ပိုမဆိုးသြားေစရန္အ 
တြက္ ေဒသဆိုင္ရာ ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္သည္ႏွင့္အတူ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကို ေစာလ်င္စြာေဆာင္႐ြက္ပါ။ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအတြက္ ၾကားနာအတိုင္္ 
ပင္ခံေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ရွိေရးႏွင့္ ေငြေၾကးေပးေလ်ာ္မႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) လိုက္လံဆန္းစစ္ရန္ 
အတြက္ လက္လွမ္းမီမႈတို႔ရွိေရး၊ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာအေရးမ်ားႏွင့္ အဟန္႔အတား၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္လာပါက တုံ႔ျပန္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အပါအဝင္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေစာလ်င္စြာဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ တည္ေဆာက္ 
ေရး၊ ယာယီအလုပ္သမားမ်ား အသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ေရး၊ ကုမၸဏီက တိုက္႐ိုက္ 
ခန္႔ေသာ အလုပ္သမားျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ က တင္သြင္းအသုံးခ်သည့္ ပစၥည္း( သုိ႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ 
အလုပ္သမားျဖစ္ေစ ထိုသူတို႔အား အလုပ္ခန္႔အပ္ထားမႈအေျခအေနႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာမွတ္တမ္း  ျပဳစု 
ထားျခင္း၊  ကေလးသူငယ္မ်ားအား အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းမရွိရန္၊ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းမရွိရန္၊ အေႂကြးေပးထားၿပီး 
မတန္တဆအလုပ္ေစခိုင္းကာ ဆပ္ခုိင္းျခင္းမ်ိဳး (Bonded labor) မရွိရန္ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ 
အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားရွိေရး စသည္တို႔ပါဝင္ရမည္။ 

 □ လက္ရွိႏွင့္ ေရွ႕တြင္အလားအလာရွိႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ  ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကိုယ့္ဘက္ 
က လံုျခဳံစိတ္ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုစိုက္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
လိုအပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပစၥည္းကရိယာမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ သူတုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား (Business 
Partners) (ဥပမာ - ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထ႐ိုက္မ်ား၊ ငလ်င္ေဘးဆို္င္ရာ၊ လံုျခဳံေရးဆိုင္ရာ၊ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ 
စသည့္ အထူးသီးသန္႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား) မွ တစ္ဆင့္ယူ၍ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္တတ္ၾကသည္။ ယင္း Business 
Partners မ်ား၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက လူအခြင္႔အေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ား အပါအဝင္ အျခားသက္ေရာက္မႈ 
မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္၊ မရွိႏိုင္ဆိုသည့္အေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ယင္းBusiness Partners မ်ား၏ ေပၚလစီမ်ား၊ 
စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက အဆိုပါ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိဆိုသည့္ အေပၚတြင္၎ အေသအခ်ာ 
ေလ့လာသုံးသပ္ရန္လိုအပ္သည္။

 □ စီးပြားေရးအရ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ပူးတြဲထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈျပဳရန္ အတြက္ရည္႐ြယ္သည့္ လုပ္ငန္္းစဥ္ 
မ်ားတြင္ E(S)MP လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား၊ ထပ္ေဆာင္းစီမံမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ပါဝင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
၎ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမံေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ပါဝင္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
သင္တန္းမ်ား၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားက့ဲသို႔ေသာ ထပ္ေဆာင္းအားေပးသည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ 
ေဆာင္မည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ထည့္သြင္းရမည္။ 
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၄။ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း အဆင့္တိုင္းတြင္ အရင္ကျဖစ္ဖူးေသာ၊ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ၊ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ 
ရွိေသာ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။

 SWIA သည္ ျမန္္မာျပည္တြင္ သယံဇာတထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ 
ေနျခင္းႏွင့္ ၾကာရွည္စြာရွိေနခဲ့ျခင္းတုိ႔ကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသယံဇာတထုတ္လုုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားက     
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မတူညီသည့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုၾကားမွာျဖစ္ေစ တင္းမာမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မွာ အၿမဲဆက္ရွိေနသည္ကုိ လည္း SWIA က ေထာက္ျပထားသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ ပဋိပကၡအေရး ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ဖူးသည့္ ေဒသမ်ား၊ 
ကဲြျပားသည့္ လူမ်ိဳးစုံေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ပို၍အေလးထားသင့္သည္။ 

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ပဋိပကၡဆိုင္ရာအေျခအေနကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာေဒသခံရပ္
႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းကိုျဖစ္ေစ မည္သို႔မည္ပုံ ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ရမည္ကို နားလည္တတ္ကၽြမ္းေသာသူမ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္ 
ကို ရယူသင့္သည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႕ (သို႔မဟုတ္) အုပ္စုတစ္စု (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တည္းမွ ေဒသအသိုင္း 
အဝိုင္းတစ္ခုလုံးကို လႊမ္းၿခဳံေသာအျမင္မ်ားကို ရလိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ပါႏွင့္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ဖိအားေပးသည့္ ဆက္ဆံ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုပင္ ႀကံဳရႏိုင္ေပသည္။ 

 □ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ ဆိုင္ရာအေရးမ်ားက ပဋိပကၡကို ပုိႀကီးသြားေစရန္ (သို႔မဟုတ္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ 
ပိုခက္ခဲေစရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားအျဖစ္ လက္ခံသတ္မွတ္ၿပီး ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္
ရမည္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ေဒသမ်ားတြင္းရွိ ေျမယာအားလုံးသည္ ႏိုင္ငံ၏ေျမစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနျခင္း 
မရွိသည့္အတြက္၊ ဤေျမေနရာသည္ ေျမ႐ိုင္းလား၊ ေျမလြတ္လား၊ ပလပ္ထားသည့္ေျမလားဆိုသည္ကို မဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည့္ 
အခက္အခဲႏွင့္ ႀကဳံရႏိုင္သည္။ အစဥ္အလာအရ လက္ခံထားသည့္ ထုံးတမ္းအစဥ္လာစည္းမ်ဥ္းတို႔ႏွင့္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္၍ပင္ 
မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဤကိစၥမ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးတတ္သည္။

 □ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားက ေတာင္းဆိုသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ဗဟိုႏွင့္ (တိုင္း)/ ျပည္နယ္အစုိးရ 
မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံဘ႑ာခြဲေဝမႈအေရးသာမက သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအား ေဒသ 
က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ပိုင္း၌ ပုိ၍ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရိွေရးကိုပါ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းရန္ အဓိကအခ်က္အေနျဖင့္ ေတာင္းဆို 
ေနၾကသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ႀကိဳတင္မစဥ္စားထား၊ မျပင္ဆင္ထား 
လွ်င္၊ အနည္းဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ နားမလည္ထားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ 
မ်ားကို အေလးမထားလွ်င္ျဖစ္ေစ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကဳံရႏိုင္သည္။ 

 □ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔က မတရားအႏိုင္က်င့္သည့္အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေရးကိုရည္႐ြယ္ရာတြင္ က်ဥ္းေျမာင္း 
သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းကို သုံးမည့္အစား က်ယ္ျပန္႔ေသာ၊ စနစ္က်ေသာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
စီမံကိန္းေနရာတြင္ ပိုင္နက္ေနရာ သတ္မွတ္ၿပီး အေစာင့္ခ်သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ထုိသို႔ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ 
ခ်က္မ်ားသည္ ေငြေတာင္းျခင္း၊ အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းစသည့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို အေဝးတစ္ေနရာသို႔ ပို႔လိုက္သည္ႏွင့္သာ 
အလားတူၿပီး လက္ေတြ႕ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ 
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၅။ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္႐ြာ အသိုင္း 
အဝိုင္းမွလူမ်ား ပါဝင္ေစလ်က္ ေစာင့္ၾကည့္၍ တုန္္႔ျပန္မႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္။

 ျမန္မာျပည္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက အလ်င္အျမန္္ ျဖစ္ေနသည္ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ လုပ္ထုံး      
လုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာျပင္ဆင္ထိန္းညႇိမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္းက အေရးႀကီးသည္။ ကုမၸဏီမ်ားမွတဆင့္ ကန္ထ႐ုိက္ (Sub-contractor) ေပးထားသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံ 
မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းသည္လည္း အထူးအေရးႀကီးသည္။ SWIA သုေတသန စစ္တမ္းမ်ားအရ ေဒသခံရပ္႐ြာ အသိုင္း 
အဝိုင္းအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအပါအဝင္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားအား မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 
ၾကမည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အထူးစိတ္ဝင္စားေၾကာင္း သိရသည္။ လာမည့္ E(S)IA 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ဝက္ဆိုဒ္မ်ားကတစ္ဆင့္ E(S)MP ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားအား ျပည္သူအမ်ားထံသို႔ ဖြင့္ခ်ေစရန္ ပါဝင္ေပလိမ့္မည္။

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွ ႐ိုက္ခတ္လာႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေဒသခံရပ္႐ြာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈေဆာင္႐ြက္ရန္ စဥ္းစားပါ။ ယခုအခ်ိန္အထိ ယင္းသို႔ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ 
မေပၚထြန္္းေသးေသာ္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ နမူနာပုံစံမ်ားရွိေပသည္။ ထုိသို႔ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားအေပၚ အတူနားလည္ႏိုင္ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ပို၍ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္လည္း အားေပးသည္။ 

 □ ေဒသခံရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ားကို သူတို႔မေတာင္းဆိုခင္အခ်ိန္ကပင္ ႀကိဳတင္၍ 
မွ်ေဝထားရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ အစီရင္ခံစာေရးရာ၌ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံဘာသာစကားႏွင့္ ေရးသား 
ျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားေပးျခင္း စသည့္ သူတို႔လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္အေျခအေနသ႔ို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ သူတို႔ႏွင့္ 
ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ အစဥ္တဆက္ေကာင္းမြန္သလို ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ကိုးကားစရာ အေထာက္အထားမ်ား 
အျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။ 

၆။ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိသည္ဆိုသည္တို႔ကို ျပသႏိုင္ရန္ 
အတြက္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးကို (အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထု) 
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရန္။

 ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း စသည္တို႔အား အၾကံျပဳခ်က္အမ်ားအျပားတြင္ ထည့္သြင္းထား 
သလို၊ ယင္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးမွာလည္း အဆိုပါေဆာင္႐ြက္ခ်က္တို႔က အခရာက်ေနေပသည္။ ကုမၸဏီ 
တစ္ခုအေနႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထုမ်ား စသည္တို႔ကို ႐ိုးသားသည့္ 
အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ျပႆနာ၊ အႏၲရာယ္မ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္ေစ၊ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေစ စသည္တုိ႔ 
အတြက္ အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ SWIA ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ 
ေငြ႕ထုတ္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထုတို႔ၾကား ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို အစိုးရဘက္က ျဖစ္ေစ၊ 
ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွျဖစ္ေစ (အနည္းငယ္ေသာ ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားမွလြဲ၍) လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိသည္ကို 
မေတြ႔ရေပ။ အခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ EITI တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္း ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာျခင္း၊ ESIAs လုပ္ရန္လိုသည္ 
ဆိုသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္လာျခင္း စသည္တို႔ အပါအဝင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ SWIA 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ေဒသခံရပ္႐ြာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား  
(သို႔မဟုတ္) ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) စသည္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းထက္ကို သူတို႔ေဒသရွိ 
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လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအား ပို၍လုပ္ခ်င္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အခ်က္ 
အလက္ရရွိေရးအတြက္ ဆုံရပ္တစ္ခုရွိရန္ လိုလားၾကသည္။ ေဒသခံေတြၾကား ေပါင္းကူးဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းကို ပုံမွန္ 
လုပ္ေပးသည့္ ေဒသခံရပ္႐ြာေကာ္မတီမ်ားသည္ အေကာင္းဆုံးဥပမာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုရာ ေဒသခံမ်ားအၾကား 
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရမွျဖစ္ေစ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ 
မ်ားမွျဖစ္ေစ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ရယူရန္လိုအပ္လိမ့္မည္။ 

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထု 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းျဖစ္စဥ္ စက္ဝိုင္း 
တစ္ေလွ်ာက္လုံး တုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သင့္သလို ESIA တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မတိုင္ခင္အခ်ိန္္ကပင္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ေဒသခံမ်ားအားလုံးအား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းစြာ တိုင္ပင္ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ 

 □ ထုိတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသည္ အနည္းငယ္သာ အေရးႀကီးသည့္ပံုစံမဟုတ္ပဲ အရမ္းကုိအေရးႀကီးေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါ 
သည္။ ျပဳလုပ္ေသာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို  ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူ႔ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အစုိးရအဖဲြ႕မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ ျဖစ္သင့္သည္။

 □ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈ ပုံစံ၊ အေရအတြက္ 
စသည္တို႔ကို စဥ္းစားရမည္၊ ၎တို႔အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစရန္ မလုပ္ေဆာင္ရ။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္သူူတို႔သည္ မည္ 
သည့္လူမ်ိဳး၊ မည္သည့္ဘာသာစကား ေျပာဆိုသည္၊ ၎တို႔၏ ေရးတတ္ဖတ္တတ္ႏိုင္စြမ္း၊ ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
၎တို႔အား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေရး အတြက္ လက္ေတြ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆို္င္ရာ အတားအဆီးမ်ားမွာ မည္သည့္အရာေတြရွိသည္။ 
စသည္တို႔ကို စုံစမ္းေလ့လာၿပီးမွသာ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရမည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ နည္းလမ္းတို႔ကို ရွာေဖြႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ေဒသခံအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံတိုင္ပင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ အဓိကႀကဳံရႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ 
မ်ား၊ ယခင္က မွားဖူးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ လက္ေတြ႔ ေဆာင္႐ြက္ပုံအေလ့အထမ်ားကို ပိုမိုနားလည္သြားေစမည့္ အက်ိဳး 
ေက်းဇူး ရႏိုင္ေပသည္။ 

 □ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထားသင့္သည့္ ကိစၥရပ္အားလုံး - ဥပမာ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေရးေပၚ 
အေရးကိစၥမ်ား၊ စီမံကိန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ အဓိကကုမၸဏီကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား 
ကိုျဖစ္ေစ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေျပာဆိုႏိုင္ေရး ကိစၥမ်ားစသည့္အားလုံးကို ေဒသခံရပ္႐ြာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ 
လက္လွမ္းမီမီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေဒသတြင္း၌ပင္ တစ္ေနရာ၊ တစ္ဌာနတည္း (One-Stop Shop) ၌ ေျပာဆိုတင္ျပ 
ႏိုင္ေအာင္ ေနရာဌာနတစ္ခု သတ္မွတ္စီစဥ္ရမည္။ ေဒသခံရပ္႐ြာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ သူတို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မ်ား၊ 
ျငင္းဆိုကန္႔ကြက္လိုသည္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ သြားေျပာရမည္နည္းဆိုသည့္အေပၚ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ 
သလို၊ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့သည္တို႔ႏွင့္လည္း ႀကဳံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 

၇။ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းရန္္ျပင္ဆင္ထားရန္လိုၿပီး ထိုသို႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ နစ္နာ 
ခ်က္မ်ားကို ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထားရွိရန္။

ဆိုးက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အထိေရာက္ဆုံးနည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား တင္ျပေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္ပုံအဆင့္ဆင့္ ထားရွရိန္ျဖစ္ပါသည္။ 
၎  လုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္ပုံ အဆင့္ဆင့္သည္ ျဖစ္လာေသာကိစၥရပ္မ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ 
ႀကိဳတင္အခ်က္ေပး သည့္စနစ္အျဖစ္ အေထာက္အကူေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ၎ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားပါက 
အခ်နိ္ကာလၾကာျမင့္စြာ ေျဖရွင္းသည့္တိုင္ ေျဖရွင္း၍မရႏိုင္သည့္ မေက်နပ္မႈမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားသည္ကို 
ႀကဳရံႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္း 
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အရျဖစ္ေစ၊ တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္း ျပင္ပမွျဖစ္ေစ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္း ေပးႏိုင္သည့္နည္းလမ္း အနည္း 
ငယ္ကို SWIA တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ One-Stop Shop (အႀကံျပဳခ်က္ ၆ တြင္ၾကည့္ပါ) မ်ား ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္မေက်နပ္ခ်က္ကို 
ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီမွ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္လႊဲ၍ လုပ္ကိုင္ေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မေက်နပ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေစ 
ကုမၸဏီသို႔တိုက္႐ုိက္တင္ျပ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ားလက္လွမ္းမီ၍ ထိေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္္းစဥ္မ်ားေ
ထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းမ်ားကုိ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား တင္ျပေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ 
လုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္ပုံအဆင့္ဆင့္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ လိုအပ္သည့္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

 □ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိုတင္ျပ ေျပာဆုိ၍ ေျဖရွင္းခ်က္ေတာင္းမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီကလုပ္ေပးသည့္ မေက်နပ္မႈ 
တင္ျပေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္ပုံ အဆင့္ဆင့္ကိုျဖစ္ေစ၊ အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) အျခားၾကားအဖြဲ႔တစ္ခုက ကူညီသည့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံ အဆင့္ဆင့္ကုိျဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးယူႏိုင္ခြင့္ရိွေစေရးလုပ္ေဆာင္ပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္ အလုပ္ 
သမားသမဂၢမ်ားသည္ ေပၚထြန္းကာစပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အား အေလးမထား ဂ႐ုမစိုက္ 
မျဖစ္ေစရန္ သတိထားသင့္သည္။ အစိုးရကျပဳလုပ္ေပးသည့္ မေက်နပ္မႈမ်ား တင္ျပေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္္းေဆာင္႐ြက္ပုံ 
အဆင့္ဆင့္သည္လည္း လာမည္ႏွစ္ပိုင္းေတြအတြင္း ေပၚထြန္္းလာႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္ (သို႔မဟုတ္) ပို၍ထိေရာက္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ တရား႐ုံးမ်ား။

 □ ကုမၸဏီအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ မေက်နပ္မႈတိုင္တန္းတင္ျပသူမ်ားကို လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း ခံရမည့္အေရးမွ 
ကာကြယ္ပါ။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊ ဆႏၵျပပြဲမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္  လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ 
လူအမ်ားစုေဝးခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာသည့္ပံုစံျဖင့္ တုန္႔ျပန္ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ၎တို႔တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ား 
အားႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊ မတရားျပဳမူျခင္းတုိ႔လုပ္ေနသည္ကုိ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားအား သိေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးရန္လည္း ပါဝင္သည္။

၈။ ရပ္႐ြာအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ စသည့္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရရွိေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ထားရန္။

 စီမံကိန္းလုပ္ငန္္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေသအခ်ာခ်မွတ္သည္ႏွင့္အတူ ကုမၸဏီအတြင္းမွ လုံေလာက္သည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားလည္း 
ရရွိပါက သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္လုပ္ေရးက႑သည္ ႏိုု္င္ငံဘ႑ာကို ေရရွည္အခြန္ဘ႑ာေငြရရွိေရးအတြက္ အေထာက္အကူ 
ျပဳႏိုင္သည္သာမက ေရတိုကာလအတြင္း စီမံကိန္းတည္ရွိရာေဒသအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ခံစားရႏုိင္သည္ဟု 
အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ကုန္္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သိုက္ရွာေဖြေရး လုပ္ကြက္သစ္အမ်ားအျပားသည္ 
အလုပ္ျဖစ္လာရန္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေစာင့္ဆိုင္းရတတ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွသာဝင္ေငြရလာႏိုင္ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဘ႑ာေငြ 
ရွာေဖြေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္္ ေရတို လက္ေတြ႔ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေပးႏိုင္ေသာ အျခားေသာ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားလည္း ရွိေနေပသည္။  

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ေဒသရပ္႐ြာအသိုင္းအဝုိင္းက လိုလားေနသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ လက္ငင္းခ်က္ခ်င္း ေရတို၊ 
ေရလတ္၊ ေရရွည္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ပါ။ လုပ္ငန္းက႑တြင္ လိုအပ္သည့္စြမ္းရည္မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးႏိုင္သည့္ 
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အေျခခံပညာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအတတ္ပညာသင္တန္းမ်ား ပါဝင္ပါေစ။ လုပ္ငန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ 
သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွသူမ်ား ပို၍ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာေစေရး ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ပါ။ 

 □ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ဘာသာေ႐ြးခ်ယ္၍ မိမိတို႔ဘာသာစီမံ ခန္႔ခြဲတတ္ေစေရး 
အတြက္ အားေပးမည့္ ေဒသခံရပ္ရြာအသို္င္းအဝုိင္းအတြက္ ေဒသခံမ်ားကုိယ္တိုင္က လုပ္ေဆာင္ေသာအေသးစားလူမႈ      
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ၎အစီအစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ေရး 
ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔လိုအပ္သလို အႏၲရာယ္သက္ေရာက္မႈ ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ 
ေသာ၊ ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ အသိုင္းအဝိုင္းက ပါဝင္လာမႈတိုးလာေစရန္အတြက္လည္း အားေပးဖို႔လိုသည္။ သို႔ေသာ္ လွဴ
ဒါန္းျခင္းပံုစံျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔မွ ေရွာင္က်ဥ္ရမည္။ သယံဇာတ ရွာေဖြထုတ္လုပ္သည့္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳ 
ေသာ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ (Community Development Agreement – CDA)အားပို၍ 
အားေပးေသာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသံုးျပဳေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။

 □ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံပိုင္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြးသည္ စီမံကိန္းကိုလည္း 
အားေပးရမည္ျဖစ္သလို ေဒသခံရပ္႐ြာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာကိုလည္း အေထာက္အကူ ျပဳသင့္ 
သည္။ ထုိ႔အတြက္ စီမံကိန္း၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးကို ပို၍စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ စီမံရန္ 
လိုသည္။ 

 □ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီလည္းျဖစ္ၿပီး ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီႏွင့္ ၎မွ ကန္ထရိုက္ခ်ေပးထားေသာ အျခား 
ကုမၸဏီမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ေဒသခံတုိ႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ား 
အား တိုးျမႇင့္ေပးရန္အလို႔ငွာ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းသင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္္းရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ျခင္းစသည္တို႔ကို 
ျမႇင့္တင္ရမည္။

 □ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအေျခခံမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ အေလ်ာ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လိုက္လံေစာင့္ 
ၾကည့္ႏုိင္ေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးတုိ႔ကို အားေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ 
ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

၉။ သဘာဝပတ္ဝန္္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ 
႐ြက္ေပးရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စုေပါင္း၊ အစုေပါင္းရယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားပါဝင္သည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳး မရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳး ေပၚထြန္းလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနလည္း ရွိပါသည္။ 
ယခုအခ်ိန္ကာလ၌ ျမန္မာျပည္ရွိ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ကိစၥမ်ားအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ကိစၥတို႔ကို ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းပါက စုေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကပိုမို အက်ိဳးရွိႏိုင္ေပသည္။ မွ်တစြာ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေရး၊ ငါးခုံးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလုံးပုပ္ရသကဲ့သို႔ မေကာင္းသူတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုလုံး 
သိကၡာက်ဆင္းသည့္အျဖစ္ မေရာက္ေစေရး စသည္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနသည္ႏွင့္အတူ အထိအခို္က္မခံသည့္ (ထိလြယ္ရွလြယ္ 
ျဖစ္သည့္) အေရးမ်ားကို စုေပါင္း၍ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္အလားတူေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ခ်မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား အသုံးခ်ျခင္းတို႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ပါမွ ပို၍ထိေရာက္ေပမည္။ အစိုးရႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခား သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူ 
မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရာ၌ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ (အျခားသူမ်ား)ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကိစၥ 
ေရးရာ မ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေပသည္။

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ MEITI လုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေပးပါ။ PSC ပုံစံအရ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ MEITI ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ခ်က္ 
တစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ EITI ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႔အၾကဳံရွိၿပီးသည့္ကုမၸဏီတိုင္းက ေရနံႏွင့္ သဘာဝ 



၇
၇.၂

142 အပိုင္း - ၇.၂

ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က႑တြင္ သက္ဆိုင္ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အစုအဖြဲ ့(Multi-Stakeholders Group) ၏ အဖြဲ႔ဝင္ 
မ်ားအားအားေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ား၊ ယင္းလုပ္ငန္း၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္ 
မ်ား စသည္တို႔ကို ၎တို႔ သိျမင္နားလည္ေစေရးအတြက္ကူညီျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ား 
အေနျဖင့္ အားေပးသင့္ေသာ၊ လိုက္နာရာညႊန္းဆိုေထာက္ခံထားၾကၿပီးျဖစ္ေသာ2013 MEITI စံႏူန္းလုိအပ္ခ်က္္မ်ား 
(ဥပမာ - MEITI တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး စာခ်ဳပ္ျခင္း) တို႔ကို အားေပးရမည္။

 □ ESIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္ေစရန္ MOECAF, MOGE ၊ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္ (MIC) တို႔ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ပါ။ 
ESIA လုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ေတြ႕ရွိေနသည့္ လုိအပ္အရင္းအျမစ္အေျခအေနမွာ နည္းသည့္အျပင္၊ အစိုးရ 
အတြင္းမွာသာ စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္အတြက္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားကစုေပါင္း၍ အစိုးရကို အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ လုပ္ႏိုင္ 
စြမ္းအားမ်ားေပး၍ အားေပးျခင္းျဖင့္ ESIA လုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္လာေစႏုိင္သည္။ ထိုလုပ္ငန္္းစဥ္မ်ား လုပ္ရာတြင္လည္း 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံးရွိႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထားရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

 □ မည္သည့္ႏုိင္ငံမွ လာ၍လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တေျပးညီလိုက္နာေစရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အစိုးရကသတ္မွတ္ေပးေစေရး အားေပးရန္အတြက္ အားလုံး 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထိုသုို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ PSC မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားလုပ္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ 
သလို၊ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ မွ်တစြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏို္င္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ သာတူညီမွ်ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခြင့္ကို 
ဖန္တီးေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ PSC သည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ MOGE 
ကိုလည္းေကာင္း ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္ျဖစ္၍ MOGE ၏လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားကုိ ျမႇင့္တင္ႏို္င္သလို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
ကို အသုံးခ်ေစရန္အတြက္ အားေပးေပသည္။ (အစိုးရအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ အမွတ္စဥ္ ၂ ကို ၾကည့္ပါ)

 □ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္သင္ယူျခင္းကို ျမႇင့္တင္ပါ။ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္္းအေလ့ 
အထမ်ား(ဥပမာ-လုံၿခဳံေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာ၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာဘက္တြင္) ျမႇင့္တင္ေပးရန္အလို႔ငွာ တိုတယ္(လ)  
TOTAL ကုမၸဏီမွစတင္၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္္း ကုမၸဏီမ်ား 
အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးရန္ လုိသည္။ က႑တစ္ခုလုံးကို လႊမ္းၿခဳံသည့္ အဖြဲ႔ 
အစည္းတစ္ခု ေပၚထြန္းလာသည့္အခါ ၎အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ အခုလုိလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဦးေဆာင္လုပ္သြားႏိုင္ 
ေပသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားအား ေထာက္ခံမည္လား (သို႔မဟုတ္) ပစ္ပယ္မည္လား 
ကိုသတ္မွတ္မည့္ အနာဂတ္ေပၚလစီ (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒမ်ားအေပၚ ထိုအဖြဲ႔အစည္း၏ သေဘာထားသည္လည္းေကာင္း၊ 
ထိုသေဘာထားရပ္တည္မႈ ျဖစ္လာသည့္ျဖစ္စဥ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေနအထားသည္လည္းေကာင္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္္းဆိုင္ရာ က႑၏ ေပါင္းစုသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ 

 □ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အသုံးျပဳရန္ 
ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးရန္အတြက္ အစိုးရအား ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ ၂ဝ၁၃-၁၄ တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ 
လုပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ရသြားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုံၿခဳံေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာတို႔တြင္ သူတို႔ ကိုယ္၌ 
က လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ေနေသာ (the VPs) ကုမၸဏီမ်ားထံခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ VP ကို အေျခခံကာ 
စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးရန္အတြက္ VP ကို 
ေထာက္ခံေသာအစိုးရႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ကိုင္သင့္သည္။ ဥေရာပသမဂၢ (EU) အေနျဖင့္ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔အား လူစုလူေဝး 
အား လုံၿခဳံေဘးကင္းသည့္ထိန္းသိမ္းနည္းမ်ားကို သင္တန္းမ်ား စတင္ေပးေနၿပီျဖစ္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

 □ အငယ္စားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းမ်ာ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑ 
အတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္လာေစရန္အတြက္ ပညာေရးႏွင့္လုပ္ငန္း အတတ္ပညာသင္တန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ရမည္။ လက္ရွိေပၚထြန္းေနေသာ 
ပညာေရးႏွင့္လုပ္ငန္း အတတ္ပညာသင္တန္းမ်ားသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္္းမ်ားအား ရည္႐ြယ္မထားသည္ 
ကို ေတြ႔ရသည္ (ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ အမွတ္ ၃ ကို 
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ၾကည့္ပါ)။ ပညာေရး၊ နည္းပညာ၊ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ 
အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းစီစဥ္ျခင္းအားျဖင့္ ေရလတ္ကာလတြင္ စြမ္းရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ မျပည့္မီမႈမ်ား ကင္းပႏိုင္ 
ေရးအတြက္ အကူအညီ ျဖစ္ေစမည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္္းမ်ား အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားက စီမံကိန္းလုပ္ငန္္း 
မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလာႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေပၚထြန္းလာ 
ေရးအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ထားသင့္သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသက ထုတ္ကုန္ (သို႔မ 
ဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈကို ရရွိႏုိင္သလို၊ ေဒသစီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေပသည္။ 

 အစီရင္ခံစာ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ပါဝင္သည့္ ဇယား ၁၇ - ၂၃ အထိ ၾကည့္ပါ။ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္္းမ်ား 
ကို ပူးတြဲေပးထားၿပီး ယင္းတို႔သည္ လုပ္ငန္းအတူေဆာင္႐ြက္ႏို္င္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ညႊန္ျပေနေပသည္။ 
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