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ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား/ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား၏ မိခင္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑တြင္ပို၍ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစသည္တို႔ ေပၚထြန္းလာေရးအားေပးရန္၊ ၎လုပ္ငန္း၏ ေကာင္းမြန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရရွိရန္ ေသခ်ာေစေရးအတြက္ အစီစအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ျမန္မာ့ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (MEITI) 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္ EITI စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ပါသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဆင့္ ျမင့္တက္လာေစေရးကို အားေပးရန္။ 

 □ MEITI ကို အေျခခံကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတိုးတက္လာေစေရး လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ကူညီရန္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္ ဥပေဒ၊  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ လုပ္ 
ေဆာင္ေနျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းျဖင့္ ထိုသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ၎တို႔အား လက္တုံ႔ျပန္ခံရမည့္ 
အေရးႏွင့္ ေထာင္ခ်ခံရမည့္အေရးကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ေနသည့္အျဖစ္မွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။ ထို႔သို႔ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္  ေရနံႏွင့္သဘဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္လည္း သက္ေရာက္ရန္ အလားအလာရွိသကဲ့သို႔ 
အမွန္တကယ္လည္း သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ 

 □ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ (confusion)ႏွင့္ ပံုစံတူမ်ား (duplication) ျဖစ္ေနျခင္းတို႔အား 
ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္ ထိုက႑၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အား ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လမ္းညြန္မ်ားကို အတူတကြ  ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စြမ္းအင္မူဝါဒ 
မူေဘာင္ကို အေျချပဳကာ ေရရွည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ADB ႏွင့္ JICA တို႔၏ လုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္  UNDP မွ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္ သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒ မူေဘာင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္။

 □ က႑အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေခတ္ႏွင့္အညီ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္၊ SWIA 
တြင္ အႀကံျပဳထားသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ပံု အေလ့အထမ်ားကို တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ (အပိုင္း ၇.၁ ႏွင့္ 
အႀကံျပဳခ်က္ ေနာက္ဆက္တြဲကို ၾကည့္ပါ)ႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 
ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုင္ရာအတတ္ပညာမ်ားကို အစိုးရသို႔ ေထာက္ပ့ံကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ရန္ပံုေငြမ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။ 

 □ အမ်ားပါဝင္ေသာ လယ္ယာေျမမူဝါဒ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
လယ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ကူညီရန္အတြက္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္ယူျခင္း၊ လယ္ယာေျမ 
အေျမာက္အမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအား ထိန္းညႇိႏိုင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရရွည္ေျမအသံုးခ်မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာာင္ရည္မ်ားအား အစိုးရသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးရန္။ 
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 □ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ တြင္းထြကသ္ယံဇာတ လပု္ငန္းက႑တြင္ ေဒသခံ ကမုၸဏီမ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈလပု္ငန္းမ်ား 
ေထာက္ပံ့၍ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိလာေစေရးအတြက္ ၎တို႔အား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ 
ေပးရန္။

 □ လုပ္ငန္းက႑မွ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အျပည့္အဝရရွိေစရန္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ တိုးတက္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီရန္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ားပါဝင္ေသာ ပညာေရးက႑အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
ျခင္း (CESR)၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္တန္း (TVET) မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ILO မွ လက္ရွိ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္သစ္ (new investment strategies) တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ 
မ်ားအား ပိုမိုအလုပ္ခန္႔ထားျခင္းမ်ားပါရွိလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ေထာက္ပံ့ရန္။ 

၂။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ လူ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား အား 
ေကာင္းလာေစေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ရန္။ 

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ESIA လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္သည့္ မူေဘာင္မ်ားအား အစိုးရသို႔ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ ADB၊ JICA ႏွင့္ 
World Bank တို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ESIA လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို အားေပးေထာက္ပံ့ရန္။ 

 □ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စည္းကမ္းစနစ္က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
ရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈဘဝဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအား မြန္းမံျပင္ဆင္ေရးကို တိုးျမႇင့္ေထာက္ပ့ံရန္။ ထိုသို႔ 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းမထြက္မီ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြ႔ဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကား 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

 □ လက္ရွိၾကားကာလတြင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံ 
တကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား (ဥပမာ- အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ပံုဆိုင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္မ်ား) ကို 
ကိုးကား၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းလာေစေရးကို အားေပးသင့္သည္။

 □ အစိုးရမွ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား  ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုစြမ္းရည္ 
ျမင့္မားေစရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ILO မွတစ္ဆင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္္။

 □ ေကာင္းမြန္ေသာ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ စနစ္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ဆန္စြာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရး 
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္။ 

 □ ေရနံႏွင့္သဘဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ESIA ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အပါအဝင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျမႇင့္တင္ျခင္း အစီအစဥ္ 
မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီရန္။ 
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၃။ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစားလိုက္နာရန္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အားေပးရန္။

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏အစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ၎တုိ႔ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားလိုက္နာရန္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္၍ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညြန္မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ OECD ၏ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညြန္မ်ားမွ ဆက္စပ္ 
ေသာအခ်က္မ်ားကို ၎တို႔ မည္သို႔က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း အစိုးရ၏ရွင္းလင္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ 
ထို႔အျပင္ ျမန္မာဥပေဒမ်ား အဆင့္ျမင့္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ခိုင္မာစြာေရးဆြဲျပဌာန္းႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ အခိုက္အတန္႔တြင္  ၎ကုမၸဏီ 
မ်ားမွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကမၻာ့ 
ဘဏ္အုပ္စု၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မ်ားကို က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ရန္ကိုလည္း 
အားေပးသင့္သည္။ 

 □ ေခတ္မီေသာအစီရင္ခံရာလိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား (reporting requirement) ပံုစံ တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ အေမရိကန္ 
အစိုးရ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အစီရင္ခံရန္လိုအပ္သည့္ပံုစံကို သံုးသပ္၍ 
ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အားေပးသင့္သည္။ 

၄။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈင္းၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ 
တာဝန္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ပံု အေလ့အထမ်ား ခိုင္မာစြာ ပါဝင္ေစေရး ေသခ်ာစြာေဆာင္ 
ရြက္ရန္။ 

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 □ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ/လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရား 
မ်ား (ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ပါဝင္ရန္) ရွင္းလင္းစြာပါဝင္ၿပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢ 
၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း ေသခ်ာစြာကိုးကား၍ ၎စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ထည့္ 
သြင္းရန္။ 

 □ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈဘဝႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းမူဝါဒ
မ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ႏိုင္္ရန္ ႏွစ္ဘက္စလံုး၌ မူဝါဒျပဳျပင္မႈမ်ားအား လက္ခံႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိရမည္။

 □ လိုအပ္ေသာ မူဝါဒအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲမႈျပဳႏိုင္မည့္အေျခအေနရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုအျပင္ အစိုးရမွ ခိုင္မာစြာေဆာင္ 
ရြက္ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ပံု အေလ့အထမ်ားအား ကန္႔သတ္ 
ထားျခင္းမ်ိဳး ထည့္သြင္းပါဝင္မႈ မရွိရန္လည္း ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
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