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ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အထီးက်န္စြာရပ္တည္ လာၿပီးေနာက္ 

စီးပြားေရးကို လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွုပ္ႏွံမႈကိုလည္း စြြဲေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ 

ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ 

ရပ္တည္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာ၀န္ခံမႈနည္းပါးလွေသာ လက္ရွိ 

ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန၌ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတိုးျမင့္လာျခင္းသည္ 

ေတာင္သူငယ္မ်ားႏွင့္အျခား ေျမယာအေပၚမီွခုိအားထားေနရသူမ်ားအဖို႕ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ 

အႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္လာႏိုင္သည။္ ဤစာတမ္းသည္ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ လက္ရွိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္အမ်ိဳးအစားမ်ားကိ ုေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေၾကာင္ ့လူထုအသိုက္အ၀န္းအေပၚတြင္ က်ေရာက္လာႏိုင္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဆုံးရႈံးမႈ 

အႏၱရာယ္မ်ားကိ ုပုံေဖာ္ၾကည့္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစသ္ည္။ ထုိ႔အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑တြင္ 

တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးအေလ့အက်င့္မ်ားကိ ုျမွင့္တင္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ 

ျပင္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေပၚ အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားကိုလည္း 

ေလ့လာစူးစမ္းမႈျပဳလုပ္ထားသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ စိစစ္ေရးႏွင့ ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရး၊  ေျမယာအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိ ုေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 

လူ႕အခြင့္အေရးကိ ုေလးစားရမည့္ ၎တို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိ ုေစာင့္ထိန္းေရး စသည္တို႔ႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ 

ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္အားထက္သန္လွ်က္ရွိၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ 

ႏုိင္ငံျခားအစိုးရမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဤစာတမ္းမ ွ

ျဖည့္ဆည္းေပးထားသည္။  
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အႏွစ္ခ်ဳပ္  

ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီးက်န္ ရပ္တည္လာၿပီးေနာက္ 

စီးပြားေရးကို လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာေစရန္ ဆြဲေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ 

လက္ရွိအေျခေနတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ 

အခန္းက႑မွ ရပ္တည္လွ်က္ရွိၿပီး လူဦးေရး၏ ၆၀% ေက်ာ္မွာ ၎တို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးက႑အေပၚတြင္ မွီခိုအားထားလွ်က္ရိွၾကသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ 

အေသးစားေတာင္သူမ်ားအား ေခ်းေငြပိုမိုရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ေျမၾသဇာႏွင့္ မိ်ဳးေစ့မ်ားကုိ 

လက္လွမ္းမီႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း အားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လိုအပ္လွ်က္ရိွသည္ကို 

အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။1 သို႔ေသာ္လည္း စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား 

ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ကမၻာ့စီးပြားေရးေလာကႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ 

ႏိုငင္ံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ စြဲေဆာင္ေရးမွာ အခရာက်လွသည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ 

သိျမင္ၿပီးျဖစ္သည္္္။2 

 ဤစာတမ္းသည ္ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမွဳပ္ႏံွထားသည့္ လက္ရွ ိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

အဆင့္အတန္းႏွင့္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင္ ့ လူထု 

အသိုက္အ၀န္းအေပၚတြင္ က်ေရာက္လာႏိုင္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈ အႏၱရာယ္မ်ားကိ ုပုံေဖာတ္ြက္ခ်က္ 

ထားျဖင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑တြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးအေလ့အက်င့္မ်ားကိ ု

ျမွင့္တင္ရန ္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့ ္ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေပၚ အစိုးရ၏ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္းေက်ာင္းမႈ မ်ားကိုလည္း ေလ့လာစူးစမ္းမႈ ျပဳလုပ္ထားသည္။ 

 ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမွာ အေရးပါေသာ အခန္း 

က႑မွ ရပ္တည္လွ်က္ရွသိည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာ၀န္ခံမႈနည္းပါးလွေသာ လက္ရွ ိ

ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန၌ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတိုးျမင့္လာျခင္းသည္ အေသးစား 

ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေျမယာအေပၚ မီွခိုအားထားေနရသူမ်ားအဖို႕ ၎တို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 

လုပ္ငန္းအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာႏိုင္သည္ကို ဤစာတမ္းမွ 

ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။  

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အေပၚ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း 

အနည္းငယ္မွ်သာရွိေသာ္လည္း ေျမယာပမာဏ အေျမာက္အျမားမွာ ကုမၸဏီမ်ား၏လက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ 

ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအထိ ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံအရြယ္အစား၏ (၁၀)ဆနီးပါးမွ်ရွိေသာ 

ေျမပမာဏ (၉၃၉၆၈၃ ဟက္တာ)ကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား (ျမန္မာႏွင့္ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႏွစ္ရပ္စလုံး)သို႔ 

အႀကီးစားေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ ခ်ထားေပးေသာပုံစံျဖင့ ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။3  

 ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမွာ မၾကာခဏဆိုသလို တိမ္ျမဳပ္ေနေလ့ရွိသည္။ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ တရား၀င္စာရင္းဇယားမ်ားမွာ (ခြင့္ျပဳထားၿပီး အေကာငအ္ထည္မေဖာ္ရေသးေသာ 

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍) အလြန္အကၽြံတင္ျပထားမႈမ်ားႏွင့္ (တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင ္

ျခင္းမဟုတ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍) ေလွ်ာ့ေပါ့တင္ျပမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယုံၾကည္ကိုးစား၍ 

မရႏုိင္ေပ။ အမ်ားအားျဖင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ခ်ထားေပးေသာ အႀကီးစားေျမယာ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ လက္တေလာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနျခင္းမရိွေပ။ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအစား သတၳဳ 

တူးေဖာ္ေရးႏွင့ ္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးတို႕အတြက္ အသုံးျပဳေနၾကသည္။4 

 အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ရွိေနေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳး-စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရဘက္ကသာမက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
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ကုမၸဏီမ်ားဘက္ကပါ ပုိမိုသရိွိခြင့္ေပးရန္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေသးသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းလွ်က္ 

ရွိျခင္းေၾကင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကိ ု ျဖစ္ေပၚေစေသာ နားလည္ရခက္ခဲသည့္ အေျခအေနမ်ားကိ ု

ျဖစ္ေပၚေစသည္။ တာ၀န္ယူမႈကင္းမဲ့စြာလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိပါက ၀င္ေရာက္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ 

အႏၱရာယ္မွာ ပိုမိုဆိုးရြားလာေစႏိုင္ သည္။ 

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ တရုတ္၊ စကၤာပူ 5  ႏွင့ ္ ေဟာင္ေကာင္တို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ရင္းႏွီျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအနက္ ထိပ္ဆုံးမွရပ္တည္လွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုင္း  

မေလးရွား၊ ကိုးရီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း ထင္ရွားသည့္ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားပင္ျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ 

ထားၾကၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အႀကီးစားေျမယာလုပပ္ိုင္ခြင့ ္ ခ်ထားေပးမႈမ်ားရွိေသာ 

ရာဘာႏွင့္ ဆီအုန္းက႑မ်ားတြင္ အေျမာက္အျမား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၾကၿပီး ေျပာင္း၊ ႀကံ၊ ဇီ၀ေလာင္စာ၊ 

သစ္သီး၀လံႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမွာ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ကုမၸဏီမ်ားမွာ စိုက္ခင္း က်ယ္ႀကီးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးုလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေျမေနရာ အမ်ားအျပားကို ရရွိထားႀကၿပီး 

အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားမွာ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္ျဖင့ ္လုပ္ကိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဒသခ ံ

အေသးစားအလတ္စားေတာင္သူမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူျခင္း စသည္အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၾကသည္။  

 အႀကီးစားေျမယာရယူပိုင္ဆိုင္မႈွႏွင့္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္လ္ုပ္ကိုင္မႈ ဟူေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ရပ္စလုံးမွာ ေျမယာအေပၚမီွခိုအားထားေနၾကရေသာ အေသးစားေတာင္သူမ်ားႏွင့္ 

လူထုအသိုက္အ၀န္း အတြက္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈအႏၱရာယ္မ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာၾကသည္။   အျခားေသာ 

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

ေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ားမွာ ေျမယာပဋိပကၡမ်ား၊ အိုးအိမ္စြန္႕ခြာမႈမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ား 

စသည္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏဆိုသကဲ့သို႔  ခ်ိတ္ဆက္လွ်က္ရွိေနသည္။ 6  တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွ ိ

ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္မႈမွတစ္ဆင့္  မေလးရွားကုမၸဏီႏွင့္အက်ိဳးတူပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ 

ေျမယာဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။7  

 ေျမယာလက္လွမ္းမီမႈ၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  ေက်းလက္ေဒသမွ ဆင္းရဲႏြြမ္းပါေသာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ မၾကာခဏဆိုသလို အႏွိမ္ခံဘ၀ျဖင့္ ရွင္သန္ေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 

ေျမယာအသံုးျပဳမႈကို ထိခိုက္ေစေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ု ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကုိ 

ဖန္တီးေပးေသာ္လည္း အဆိုပါရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ အႀကီးစားေျမယာရယူမႈမ်ားရွိလာပါက ေျမယာ 

အခြင့္အေရးမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိဘဲ အာမခံခ်က္ကင္းမဲ့ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌ ေဒသခံလူထု 

အတြက္ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးကိ ုပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစသည္။  

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိေျမယာႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ 

မေ၀းလွသည့္အနာဂတ္တြင္ တိုးျမွင့္၀င္ေရာက္လာရန္ အလားအလာအလြန္ေကာင္းလွ်က္ရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္င ံ

ႏွင့္တရုတ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပင္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈေရးအရေရာ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ အရပါ 

တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္ေစရန ္ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေရးတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့ ္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ ္

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ မသိရွိရေသးေပ။  

 စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈကို ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ က်ယ္ျပန္႕ လွေသာ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနမွ သီးျခားခြဲထုတ္လိုက္မည္ဆိုပါက ရရွိႏုိင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွာ 

နယ္ပယ္က်ဥ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။  အေသးစားေတာင္သူမ်ားအတြက္ သြင္းအားစုမ်ား၊ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ 

ေခ်းေငြမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ ေဈးကြက္မ်ားႏွင့ ္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အာမခံခ်က္မ်ား စသည့္အေျခအေနမ်ား 

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ား အဆင္သင့္ မခ်မွတ္ႏိုင ္ေသးပါက 

အလြယ္တကူခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ အေသးစားေတာင္သူမ်ားအတြက္ 

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား လြယ္လင့္တကူ ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။  
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 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ စီး၀င္လာသည္ ့

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ႏွင့္  တာ၀န္သိတတ္ျခင္း၊ 

လူ႕အခြင့္အေရးကိ ု ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ လူထုအသိုက္အ၀န္းအား 

ေလ်ာ္ေၾကး ေပးျခင္း စသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အေကာင္းဆုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံး၍ 

ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင့ ္ဤစာတမ္းမ ွအႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအတြက္  အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  

 

အႀကီးစားေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ား 

 ေျမယာမူ၀ါဒအသစ္ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေျမယာဥပေဒ အတည္ျပဳသည့္ 

အခ်ိန္အထိ ေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းထားရန္ - ေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ားကိ ုလုပ္ေဆာင္ရန ္

လက္တေလာအသုံးျပဳေနေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ အေသးစားေတာင္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 

လူနည္းစုမ်ားကိ ု အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕လက္ခံထားၾကသည္။ 

ေျမယာဥပေဒသစ္ထြက္ေပၚလာသည္ ့ အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ ေျမယာခ်ထားေပးမႈ 

အသစ္မ်ားကိ ုဆိုင္းငံ့ထားသင့္သည္။  

 လက္ရိွ ေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနကုိ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ - လက္ရွိ ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား စသည္တို႔ကိ ု ေစာင့္ၾကည္ ့

စစ္ေဆးသင့္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိ ု လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက 

ယင္းေျမယာမ်ားအသုံးျပဳမႈကို တားျမစ္သင့္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိ ု ဆိုးရြားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက 

ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

 အနာဂတ္တြင္ ေနာက္ထပ္ ေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက အဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ၊ 

တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ စိစစ္သံုးသပ္မႈကုိ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ရန္ -  လက္ရွိေျမယာအသုံးခ်မႈအေျခအေနကိ ု

မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေျမယာ အသုံးျပဳခြင့္မ်ားကိ ု အေသးစိတ္ 

စိစစ္သုံးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ မည္သည့္ေျမယာ ခ်ထားေပးမႈကိုမွ် မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ 

 ေျမယာခ်ထားေပးရာတြင္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရန္ - အဓိကအားျဖင့္ 

ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ေသာ လူထုအသိုက္အ၀န္းမ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ကိုမွ် 

လြတ္လပ္ၿပီး ခိုင္မာသည့္ ၾကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ (FPIC) မရရိွဘဲ ယခင္မူလ 

ေျမယာအသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ေပ။ 

 ေျမယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အျခားလက္ရိွႏွင့္ အနာဂတ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

ပုိမုိရိွေစရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိလက္လွမ္းမီႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ - ျမန္မာႏိုင္င ံ

အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမယာကိုအေျခခံေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ 

စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိ ု အလြယ္တကူ ရရွ ိ

ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈက႑တြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင ္

ေပးသင့္သည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္ရွိခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ေသာ ေျမယာမ်ား၏ တည္ေနရာ 

ႏွင့ ္ နယ္နိမိတ္မ်ားကိ ု အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းလည္းပါ၀င္သင့္ပါသည္။ ထိုကိန္းဂဏန္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံကိန္းေျမပံုမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ၏ အမည္၊ စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန စသည္တို႔ပါသင္ေသာ Open Database ျဖင့္ 

ထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္။8   
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အေသးစားေတာင္သူမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 

 

 

 အထူးသျဖင့ ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္သြင္းအားစုမ်ား၏ အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ 

ႏွင့ ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာလႊမ္းၿခဳံႏုိင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္မ်ားကိ ု တိုး့ျမွင့္ေရးအတြက္ 

အမ်ိဳးသားဘတ္ဂ်က္ကိ ု ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးဆြဲရန္ - ဆိုလိုသည္မွာ ေတာင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြ 

ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေရးအတြက ္

ေဒသႏၱရအစိုးရအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။  

 

 ေကာင္းမြန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို အေျခခံ၍ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ 

သမ၀ါယမမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူအသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့ ္

ျပည္တြင္းပုဂၢလိက က႑ႏွင့ ္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက ္၎တို႔ကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးရန 

 

 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဆုိျပဳလႊာမ်ားကိ ု စိစစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳၿပီးေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း 

အေသးစားေတာင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက ္ ေစာင့္ၾကည့ ္

ေလလ့ာသြားရန ္  

         

 ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရာတြင္ ေတာင္သူမ်ားကုိ 

ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရးအတြက ္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိ ု အသုံးျပဳရန္၊ လက္ရွ ိ ကန္ထရိုက္လယ္ယာ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိ ုစည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းေက်ာင္းရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားရန္ 

 

 

ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား 

 

 ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အကာအကြယ္ေပးေရးဟူေသာ တာ၀န္မွာ အမ်ိဳးသား 

နယ္နိမိတ္ကုိ ေက်ာ္လြန္ခ်ဲ႕ထြင္ရမည္ဆုိသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 

အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္တာ၀န္မွာ တိုင္းျပည္တစ္ခု၏ 

နယ္နိမိတ္ေဘာင ္အတြင္း၌ ကန္႕သတ္ထားရမည့္အရာမဟုတ္ေပ။ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ပင္လယ္ရပ္ျခား 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံႏွင့္ မိခင္ႏိုင္ငံမ်ားကိ ု ထိပါးဖ်က္စီးလာမည္ဆိုပါက 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရမည္ ့တာ၀န္ရွိသည္။  

 

 ျပည္ပတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈျပဳလုပ္ၾကမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေစရန္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ အိမ္ရွင္အစိုးရမ်ားအေနျဖင့ ္

ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ OECD ၏ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလိုက္နာရန ္

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးေကာ္မတီ၏ေျမယာ-ေရလုပ္ငန္းႏွင့္သစ္ေတာမ်ားပုိင္ဆုိင္

ခြင့္အေပၚ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ Voluntary Guidelines မ်ား စသည့္ ႏိုင္ငံတကာ 

စံႏႈန္းမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားလုိက္နာက်င့္သုံးလာေစရန္ အားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။9  

 

 အာဆီယံကဲ့သို႔ေသာ ေဒသတြင္း အစိုးရမ်ားႏွင့ ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ု

ေရးဆြဲသင့္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပတြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ တရုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အေျခခံမွ်ပင္ 
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ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ အမူအက်င့္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရးအတြက ္

ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္သည္။  

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွလွ်က္ရိွၾကေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္ယူသံုးစြလွဲ်က္ရိွၾကေသာ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္္းမ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား 

 

 ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား (UNGP)၊ 

ႏုိင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC)၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား၊ ေျမယာ- 

ေရလုပ္ငန္းႏွင့္သစ္ေတာမ်ားပုိင္ဆုိင္ခြင့္အေပၚ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ Voluntary 

Guidelines မ်ား စသည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ လူ႕အခြင့္အေရးေလးစားလုိက္နာေရးဆုိင္ရာ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 

လိုက္နာက်င့္သံုးရန္။  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု ေလးစား 

လိုက္နာရမည့္အျပင ္ ယင္းဥပေဒမ်ားတြင္မပါ၀င္ေသာ အဆင့္ျမင့္စံႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ေလးစား 

လိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ထုတ္ကုန္မ်ားကိ ု ေနာက္ဆုံးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရသည့္ ကုမၸဏီမ်ား 

အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ႏွင့ ္ စီးပြားေရးတြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကိ ု ယင္းစံႏႈန္းမ်ားအား 

လိုက္နာက်င့္သုံးမႈရွိ-မရွိ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္သင့္သည္။ 

 

 အႀကီးစားေျမယာဆုိင္ရာရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားရန္။ 

ေျမယာမ်ားကုိ အေသးစားေတာင္သူမ်ားထံမွ လႊဲေျပာင္းရယူရန္မလိုအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈ ပုံစမံ်ား 

ႏွင့ ္ တရားမွ်တေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈပုံစမံ်ားကိုသာ 

ဦးစားေပးအျဖစ္ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 အျခားသူမ်ားအား ထိခုိက္နစ္နာမႈမရိွေစရန္ ဂရုတစုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ကုိ 

ေကာင္းစြာ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရန္။ ေျမယာသစ္မ်ား ၀ယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္း၊ လက္ရွ ိ

လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ရွိပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကိ ုပုိမိုေကာင္းမြန္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

စသည္တို႔ကိ ု မလုပ္ေဆာင္မီ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားကိ ု ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစရန္ 

လုပ္ေဆာင္ ရမည္ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ကို က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္း 

က်င့၀္တ္သည္ ေဒသအေျခအေန၊ လူမႈေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 

ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ု ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ 

နားလည္သိရွိႏိုင္ရန ္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕အတူ ေနာက္ဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားကုိ 

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ႏွင့ ္ စီးပြားေရး တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ 

ေနရေသာ ကုမၸဏီမ်ားလိုက္နာက်င့္သုံးလွ်က္ရွိသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို သုံးသပ္လွ်က္ 

အျခားသူမ်ားကိ ု ထိခိုက္နစ္နာမရိွေစရန ္ ဂရုတစိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ က်င့၀္တ္မ်ားကုိ 

လိုက္နာက်င့္သုံး သင့္သည္။ UNGP စည္းမ်ဥ္းမ်ား (လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္း #၁၇-၂၁) 10  အရ 

အျခားသူမ်ားကိ ု ထိခိုက္နစ္နာမရိွေစရန ္ ဂရုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ က်င့၀္တ္တြင္ 

ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

 

o (လက္ရွိေျမယာအသံုးျပဳေနသူမ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္္မႈ 

အပါအ၀င္) လူ႕အခြင့္အေရးအေပၚ အမွန္တကယ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့ ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ုေလ့လာဆန္းစစ္ရန ္
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o ေလ့လာဆန္းစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရန္ႏွင့္  စိစစ္ေတြ႕ရွိသည္ ့ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 

o ဆိုးက်ိဳးအႏၱရာယ္မ်ားကိ ု ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

ထိေရာက္မႈရိွ မရွိ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ 

o ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္္သက္၍ (ေဒသလူထုအသိုက္အ၀န္းကဲ့သို႕ေသာ) 

သက္ဆုိင္သူမ်ားကို ဆက္သြယ္အသိေပးရန္။  

 

 ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အျခားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ 

ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္မႈျပဳလုပ္သင့္ၿပီး ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိခုိက္ႏုိင္ေျခရိွသည့္ 

လူထုအသုိက္အ၀န္းမ်ားပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

အပါအ၀င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုခံစားရသည့္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကိုက္ 

လုပ္ေဆာင္ေသာ၊ ပြင့္လင့္ျမင္သာမႈရိွေသာ၊ အဓိပၸါယ္ေလးနက္ေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ိဳးကုိ 

အေျခခံလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

မ်ားေၾကာင့ ္ထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈခံရႏိုင္သူမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကိ ုရယူကာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 

ေဒသခံလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဆိုပါေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ သိရွိႏုိင္ရန္ ထိုေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ခ်ျပသင့္သည္။  

 

 ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူထုအသုိက္အ၀န္းမ်ား၏  လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္ညိွႏႈိင္းၿပီး ျဖစ္သည့္ ခိုင္မာေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ (FPIC)ကုိ အေလးထားရန္ ။ အဓိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

မခ်မွတ္မီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ စီးပြားေရးလူမႈေရးအရ နိမ့္က်ေသာ 

လူတန္းစားမ်ားအပါအသင ္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။  ေျမယာရယူ 

ပိုင္ဆိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမယာအသုံးျပဳေျပာင္းလျဲခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ PFIC စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 

ေလးစားလိုက္နာရမည္။ စီမံကိန္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို စတင္ၿပီးေနာက္တြင္းလည္း 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားကိ ုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  

 

 လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သည့္အဆင့္တြင္ တုိင္တန္းခ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 

ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကိ ု ေျဖရွင္းရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

က်င့္သုံးျခင္းျခင္းသည ္ ျပႆနာမ်ား တစ္စတစ္စက်ယ္ျပန္႔မလာမီ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ု

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိ ုအေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခရွိသည့္ 

လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့ ္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုစားေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ ္

ကိုလည္း ဖန္တီးေပးရာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

 ကုမၸဏီမ်ားမွ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါက UNGPs ၏ လုိက္နာရမည့္ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  

 

 စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ျမွင့္တင္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္။ ကုန္ေခ်ာအဆင့္ဆင့္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံမ်ားႏွင့္ စုိက္ခင္းမ်ား၏ နယ္နိမိတ္ျပ 

ေျမပုံမ်ား အပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ေနရာေဒသမ်ား၊  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရည္ရြယ္ခ်က္၊ 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိ ုထားသည့္ကာလ၊ သေဘာတူညီခ်က္ဖ်က္သိမ္းျခင္း စသည္တို႔ကို ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 

ထုတ္ျပန္ေပးသင့္သည္။ တိုင္တန္းမႈမ်ားကိ ု ေျဖရွင္းေပးသည့္ စနစ္မ်ားအပါအ၀င္ လူ႕အခြင့္အေရး 

ေလးစားလိုက္နာမႈကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္  လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားကိုလည္း ကုမၸဏီအေနျဖင့ ္ ထုတ္ျပန္သင့္သည္။ ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ 

ထိခိုက္ ခံစားရသည့္ လူတန္းစားမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ ပုံစံျဖင့္ ထုတ္ျပန္သင့္သည္ (ဥပမာ - 
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စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

ဘာသာစကားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း) ။  

 

 ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေျမယာအသံုးျပဳေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား အပါအ၀င္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူထုအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထု၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစား 

လုိက္နာရန္အတြက္ ျပည့္စံုခုိင္မာသည့္ ကတိက၀တ္မ်ား ထားရိွက်င့္သံုးရန္။  မူ၀ါဒကတိက၀တ္သည္ 

ကုမၸဏီႏွင့့္ ၎အား ျဖည့္ဆည္းေပးသူမ်ားကို ၿခဳံငုံသက္ေရာက္မႈရွိသင့္ၿပီး တည္ဆဲလမ္းညႊန္ခ်က္ 

မ်ားကိ ုအေျခခံလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။11 

 

 အစုိးရအရာရိွမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အလႊာေပါင္းစံုမွ သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 

အျခား သက္ဆုိင္ သူမ်ားၾကား ေျမယာကုိ အေျခခံသည့္ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ ရင္္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ 

ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးရန္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အေကာင္းဆုံးအေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ေအာင္္ ျမွင့္တင ္

ေပးရန္ႏွင့ ္ က႑တစ္ခုလုံးႏွင့ ္ ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ပုိမိုခိုင္မာ 

အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။  

 

အစိုးရမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက ္ ေနာက္ထပ္ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ " နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား" က႑တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္သည္  
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၁။ နိဒါန္း 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ရပ္တည္လွ်က္ရွိၿပီး 

ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံလူဦးေရ ၆၆% ၏ အသက္ေသြးေၾကာပင္ျဖစ္သည္။ 12  လြန္ခဲ့သည့္ 

အစိုးရလက္ထက္က လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ 13  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ 14  ခုႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည ္ GDP စုစုေပါင္း၏ ၂၃% ကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၿပီး 

လုပ္သားအင္အား ၆၆% ကို အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ကာ စုစုေပါင္း ျပည္ပပို႕ကုန၀္င္ေငြ၏ ၂၀% ေက်ာ္ကို 

ရွာေဖြေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 15  စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အမ်ားစုမွာ အေသးစား တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ 

လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

 စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သို႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား စီး၀င္လာေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အေလးေပး 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ရွ ိ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ ႏွစ္ရပ္စလုံးမွာ စြမ္းအင္ႏွင့္ 

သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးက႑မ်ားႏွင့ ္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မဆိုစေလာက္မွ်သာရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘ၀မ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါသျဖင့္ 

အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီး၀င္လာပါက စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏီွျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ 

အလြန္တရာ ႀကီးမားေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား 

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းသည ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့ ္

မမွ်တမႈတို႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အလြန္ အခရာက်ေပလိမ့္မည္။  

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိ ု မီဒီယာမ်ားက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 

သတိထားမိလာၾကၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား စုိးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ၾကသည္။ 

ထိုသို႔ျဖစ္လာရျခင္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားေျမယာႏွင့ ္ အရင္းအျမစ္ကို အမ်ားအျပားသုံးစြရဲေသာ 

ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားႏွင့္အိုးအိမ္စြန္႔ခြာရမႈမ်ား 

စသည္တို႔ႏွင့္ တစ္ပုိင္းတစ္စ သက္ဆိုင္သည္။16 ထုိ႔အျပင္ အခ်ိဳ႕အေသးစား လယ္ယာက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 

သည္ ေက်းလက္ေန အေျခခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကုိလည္း 

ဤစာတမ္းမွတင္ျပထားပါသည္။17 

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

မရွိပါက အဆင္းရဲအႏြမ္းပါးဆုံး လူတန္းစားမ်ားမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆုံးရႈံးျခင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ထိခိုက္ျခင္း၊ 

ေဒသတြင္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးမႈစနစ္ကို ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္း စသည္အားျဖင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈအႏၱရာယ္မ်ားကုိ 

ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ေခ်းေငြရရွိႏိုင္မႈအေျခအေနပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ 

ေျမၾသဇာႏွင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း စသည္အားျဖင့္ အေသးစား 

ေတာင္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္သည္ကို မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားက18 အသိအမွတ္ျပဳသည့္အျပင ္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ 

ႏွင့ ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ကမၻာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေရးဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 

အလြန္အေရးပါသည္ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သိျမင္ၿပီးျဖစ္သည္။ 19  စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိ ု

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါက ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ 

ထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ပိုမိုႀကဳံေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 ဤစာတမ္းသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ လူထုအသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ေတာင္သူမ်ားအေပၚ 

က်ေရာက္လာႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပုံေဖာ္ရင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စိုက္ပ်ိဳး-စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္စပ္လွ်ဥ္းေသာ ရရွိႏိုင္သည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ရွာေဖြတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္၎တို႔၏ အစိုးရမ်ား 

အေနျဖင့ ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုပြင့္လင္းျမင့္သာမႈရွိရန္ႏွင့ ္ လူထုအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားႏွင့ ္ေတာင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိ ုေလးစားလုိက္နာမႈရွိေစရန ္လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 
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Box 1: တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ ရင္းႏီွးၿမဳပ္ႏံွမႈကုိ ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ေဖာ္ေဆာင္မလဲ။ 

တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုသည္မွာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ျပည့္စုံမႈရွိႏိုင္မည္ 

မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ား 

လိုက္က်င့္သုံးရန္ စံႏႈန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားစြာရွိသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ရာတြင ္ အက်ိဳးအျမတ္တစ္ခုထဲကိ ု ပဓာနထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးကိ ု ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကိ ုေရွာင္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္အားျဖင့္ 

အေလးထားလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားစြာရွိသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့ ္

လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမူေဘာင္မွ ဆင္းသက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ 

လွ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးကိ ု ထိပါးေဖာက္ဖ်က္ျခင္း 

မျပဳလုပ္ရသကဲ့သို႔ တည္ဆဲ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမျပဳရေပ။ ျပည္တြင္း ဥပေဒႏွင့္ 

လုပ္ငန္းမူေဘာင္မ်ားကင္းမဲ့ေနပါက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ 

စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးရမည္ျဖစ္သည္။ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိက 

အကိုးအကားတစ္ရပ္မွာ UNPGs ပင္ျဖစ္သည္။   အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ "အကာအကြယ္ေပးေရး၊ 

ေလးစားမႈရိွေရးႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးေရး" ဟူေသာ လုပ္ငန္းမူေဘာင္ကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္ 

အေရးကို ေလးစားလိုက္နာေရးဟူေသာ တာ၀န္၀တၱရားႏွစ္ရပက္ို ေပါင္းစပ္ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့ ္

ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့ ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ  ထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကိ ု

ေျဖရွင္းေပးျခင္း စသည့္မူမ်ားကုိ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။20 

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ UNGPs ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 

အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား ခ်မွတ္ေရးဆြဲရန္ သေဘာတူညီထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္မွ တစ္ႏိုင္ငံပင္ 

ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒမ်ားအား 

အေကာင္းဆုံးေသာ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 

အစိုးအရအတြက ္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက ္ ေဒသခံလူထု၏ 

နစန္ာခ်က္မ်ားကိ ု ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရာ၌ လက္ေတြ႕က်သည္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ု ခ်မွတ္ရာတြင္ 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 21 
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၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ 

ရင္းႏီွး ျမွဳပ္ႏံွမႈက ဘာေၾကာင့္ 

အေရးပါသလဲ။ 

စိုက္ပိ်ဳးေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ က႑ 

တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တိုးတက္လာမႈမွ ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားက ျဖန္႔က်က္သက္ေရာက္မႈကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစပါက ဆင္းရဲ႕ႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ညီညႊတ္မွ်တေအာင္ လုပ္ေဆာင္တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ 

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိ ု ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအခန္းသည္ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ လက္ရွ ိ

စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခအေနကုိ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စုိက္ပိ်ဳးေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈကို ေတြ႕ႀကဳံ 

ေနရသည့္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကိ ုမီးေမာင္းထိုးျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရးအေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း 
 

 OECD အဖြ႕ဲ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မူ၀ါဒသံုးသပ္ခ်က္အရ တစ္ခ်ိန္က "အာရွတိုက္၏ စပါးက်ီ" ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ့စီမံခန္႕ခြဲမႈအလြဲအမွားမ်ား၏ 

ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္အျဖစ ္ ယခုအခါတြင ္ အာဆီယံေဒသ၌ အနိမ့္က်ဆုံးစိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံမ်ားအနက ္

တစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္လာခဲ့ရသည္။22 သို႔ေသာ္လည္း စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာ ျမန္မာစ့ီးပြားေရး၏ အေရးပါေသာ အခန္း 

က႑တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ GDP ၏ ၂၂.၅% အထ ိေနရာယူထားႏိုင္ခဲ ့သည္ 

(ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါက ၃၀% အထိေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္)။ 23  ပို၍ 

အေရးႀကီးသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ၀္ွွမ္းရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ 

က႑တြင္ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္လွ်က္ရွိၾကသည္။24 စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ အမ်ိဳးသား 

ႏိုင္ငံေရးအစီအစဥ္တြင္လည္း ထိပ္တန္းမွ ရပ္တည္လွ်က္ရွိၿပီး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း 

တစ္ရပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ အထူးသျဖင့ ္ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈႏွင့္ျပည္ပတင္ပို႔မႈ                                                     

အတြက္ စပါး၊ ဆီထြက္သီးႏွံႏွင့္ ပဲမ်ိဳးစုံကို တိုးတက္ထုတ္လုပ္ရန္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွသည္။25  

 လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ ္ (၂) စုအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ရိကၡာသီးႏွံမ်ားျဖစ္ေသာ စပါး၊ ပဲႏွင့္ 

ႏွမ္းတို႔မွာ တိုးတက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိသည္။26  စုိက္ပ်ိဳးဧရိယာအရ အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးေသာ သီးႏွံမွာ စပါး 

(၄၅% - စုိက္ပ်ိဳးဧရိယာအရ အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးေသာ သီးႏွံျဖစ္သည္။)၊ ပဲမ်ိဳးစုံ (၂၃% ) ႏွင့္ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း စသည့္ 

ဆီးထြက္သီးႏွံ (၁၉%) တို႔ျဖစ္သည္။ အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးေသာ စက္မႈသီးႏွံမ်ားမွာ ႀကံ၊ ရာဘာႏွင့္ ၀ါတို႔ျဖစ္ၾကသည္ 

(ဇယား -၁ တြင္ၾကည့္ပါ)။  

ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ ပဲမ်ိဳးစုံတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အဓိက အေရးပါေသာ 

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၂ ဘီလီယံအထ ိတင္ပုိ႔ႏိုင္ခ့ဲ 

သည္။27 ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပဲမ်ိဳးစုံမွာ  ျမန္မာ့ျပည္ပ 

ပို႔ကုန္၏ ၁၂.၃ % ရွိၿပီး သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမွာ ၆.၇%၊ ရာဘာ ၃.၄%၊ ဆန ္၃.၃%ႏွင့ ္ေျပာင္း ၂.၄% 

ရွိသည္။28 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စုစုေပါင္း ျပည္ပတင္ပို႔မႈ၏ ၂၆.၆% ကု ိ

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 29  သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရန္ 
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အလြန္ခက္ခဲသည္။ အမ်ားေျပာစကား အေထာက္အထားမ်ားအရ ပမာဏကို မသိရိွရေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ 

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ကင္းမဲ့လွ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အထူးသျဖင့ ္ ဗဟိုအစိုးရ၏ 

တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိေသာ တိုးရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားၿပီး အဆိုပါ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမရိွေသာ ရင္းႏွီး 

ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိမ်ားျပားႏုိင္သည္ဟု ယူဆရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေအာက္ပါ 

ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တရား၀င္ သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွာ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ သိသိသာသာ 

ပိုမိုျမင့္မားႏိုင္သည္။ 

  

ဇယား ၁ - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သီးႏံွထုတ္လုပ္မႈ (၂၀၁၃-၂၀၁၄)30 

သီးႏံွအမည္ Crop စုိက္ပ်ိဳးဧရိယာ (ဟက္တာ) ထုတ္လုပ္မႈ (မက္ထရစ္တန္) 

စပါး  ၇,၂၈၀,၀၀၀  ၂၈,၃၂၀,၀၀၀  

ပဲမ်ိဳးစုံ  ၄,၅၃၀,၀၀၀  ၅,၉၀၀,၀၀၀  

ႏွမ္း  ၁,၆၂၂၀၀၀  - 

ေျမပ ဲ ၉၃၁,၀၀၀  - 

ရာဘာ  ၆၁၀,၀၀၀  ၁၇၇,၀၀၀  

ေနၾကာ  ၄၈၁,၀၀၀  - 

ေျပာင္း  ၄၄၁,၀၀၀  ၁,၆၂၆,၀၀၀  

၀ါ  ၂၉၉,၀၀၀  ၅၀၉,၀၀၀  

ႀကံ  ၁၆၉,၀၀၀  ၁၀,၄၇၃,၀၀၀  

ပန္းႏွမ္း  ၁၅၅,၀၀၀  - 

ဆီအုန္း  ၁၄၈,၀၀၀  ၁၃၈,၀၀၀  

လက္ဖက္  ၉၄,၀၀၀  ၉၈,၀၀၀  

အရင္းျမစ္ - လယ္/ဆည ္(၂၀၁၄) (အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိႏုိင္ပါ) 

 

လက္ရွ ိ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား 

မွာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမွ ကုန္ေခ်ာ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ၀ယ္ယူေရးႏွင့ ္ ကုန္သြယ္ေရးအပါအ၀င္ 

ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ကြင္းဆက္တစ္ခုလုံးရွိ က႑တိုင္းတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ားမွ 

တန္ဖိုးကြင္းဆက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ပုံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ေဆာင္သည့္ 

နယ္ပယ္အလိုက္ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းအေပၚမူတည္ကာ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းထံမွ ၀ယ္ယူထားေသာ ေျမေပၚတြင္ စုိက္ခင္းမ်ားထူေထာင္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစိုးရထံမွ အႀကီးစားေျမယာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားရရိွၾကသည္။ ျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ အေသးစားေတာင္သူမ်ားထံမွ တိုက္ရိုက္ငွားယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္ထရိုက္ လယ္ယာစနစ္ဟ ု

ေခၚသည့္ ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့ ္ထြက္ကုန္မ်ားအား ကုမၸဏီကိ ု

ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေစသည္။ အေသးစားေတာင္သူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအပုိင္းတြင္ အမ်ားဆုံး 

လုပ္ေဆာင္ ၾကရေသာ္လည္း ယင္းႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ဘ႑ာေရး၊ ေျမယာ၊ အရည္အေသြးျမင့္ 

သြင္းအားစုမ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္လုပ္သား စသည္တို႔အပါအ၀င္ အရင္းအျမစ္ပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ အစစအရာရာ 

သာလြန္လွ်က္ရွိသည္။  
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အေသးစားလယ္ယာစနစ္ႀကီးစိုးေသာ က႑ 
 

 စိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ ျမန္မာ ့အမ်ိဳးသား GDP ၏ ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔ကို ေနရာယူလွ်က္ရွိသည္။ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 

အလုပ္အကိုင္အမ်ားစုမွာ အေသးစားလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈမွ ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ 31  ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

တစ္ခုတည္းတြင္သာေတြ႕ရွိရေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္လည္း အေသးစား 

ေတာင္သူမ်ား၊ သမ၀ါယမမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုကို ေနရာယူထားလွ်က္ရွိၾကသည္။ အေထာက္အထားမ်ားအရ 

အေသးစားေတာင္သူ သန္းေပါင္း (၅၀၀)သည္ ကမၻာ့ျပည္သ ူ (၂) ဘီလီယံနီးပါးကို 

ေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ရွိသည္။32  

 အေသးစားလယ္ယာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာခ့်ရာတြင္းလည္းေကာင္း၊ 

လယ္ယာက႑အေပၚ အျပဳသေဘာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း ပိုမိုေကာင္း 

မြန္ေသာ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးအရ ပို၍အဆင္ေျပေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးရာတြင္ 

အႀကီးစား လယ္ယာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈထက္ ပိုမိုထိေရာက္သည္။ အေသးစားလယ္ယာမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္မ်ား 

ကို ဖန္တီးေပးၿပီး ေဒသခံလူထုအသိုက္အ၀န္းအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို တိုးပြားေစကာ ေဒသေစ်းကြက္ကုိ 

ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္။ 33  ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေသးစားေတာင္သူမ်ား 

ဦးေဆာင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ 

တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီကာလမ်ား၌ စက္မႈလယ္ယာႏွင့္အႀကီးစားလယ္ယာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 

တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ေခတ္မီတိုးတက္ေစရန ္ အာဏာပုိင္မ်ားက အထူးအေလးေပး 

ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ တန္ဖုိးျမွင့္တင္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက ္

ရႈပ္ေထြးၿပီး စရိတ္စကမ်ားေသာ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မႈနည္းစနစ္မ်ားကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကုိ 

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေကာင္း ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎စနစ္မ်ားသည္ ပုဂၢလိက ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

တိုးျမွင့္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား နည္းပညာ ေျပာင္းလဲရယူရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ 

အက်ိဳးျပဳေကာင္းျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အႀကီးစားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည္ ့ စနစ္မ်ားက အေသးစားေတာင္သူမ်ား 

အတြက ္ေစ်းကြက္လက္လွမ္းမီမႈကိ ုပိုမိုျမွင့္တင္ေပးရာ ေရာက္ေကာင္းေရာက္မည္ျဖစ္ သည္။34 

 သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရ၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ သတိျဖင့္ေဆာင္ရြက္ 

သင့္သည္။ အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ငန္းသည္ ၀င္ေငြမညီမွ်မႈကို ျဖစ္ေပၚေစေလ့ရွိၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အေထာက္အထား ခုိင္ခိုင္မာမာ မေတြ႕ရွိရေပ။35 လယ္ယာေျမမ်ား 

တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ စက္မႈလယ္ယာေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့ ္ ျပည္ပတင္ပို႕ျခင္းတို႕သည္ လယ္ယာအပိုင္စီးမႈကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး 

ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ လူထုအသိုက္အ၀န္းကို ေျမယာစြန္႕ခြာသြားရသူမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေစသည္။ 36 

ေဒသႏၱရစီးပြားေရးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈ အလြန္အားနည္းေသာ အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေသးစား 

ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးထက ္ဆုိးက်ိဳးကိုသာ ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။  ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ 

အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမ်ားတြင္ အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားခ်ထားေပးျခင္းသည္ ေျမယာ 

ပဋိပကၡႏွင့္ ေဒသခံလူထုအသိုက္အ၀န္းကို အိုးအိမ္စြန္႕ခြာရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို မၾကာခဏျဖစ္ပြားေစသည္။37   

 အာဖရိကတိုက္ရွိ အစိုးရမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံစုံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရး 

ဆိုင္ရာ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ (Oxfam) 38  တြင္ 

ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္ -  

 "ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေရးႏွင့္ ေဒသစားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး 

စသည့္က႑မ်ားတြင္ အေသးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကို အေထာက္အထား 

မ်ားစြာက ေဖာ္ညႊန္းလွ်က္ရွိသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြ႕ဲ၏ သုံးသပ္ခ်က္အရ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈက႑တြင ္

ထုတ္လုပ္မႈပမာဏျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင္ ့ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ သက္သာလာျခင္းကို ေဖာ္ညႊန္းသည္ ့အေထာက္ 
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အထားမ်ားကိ ု မေတြ႕ရသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင ္ အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

ေျမယာက႑ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးပြားေစၿပီး ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ မညီမွ်ျခင္းကို ပိုမိုဆိုးရြားေစကာ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈဆီသို႔ ဦးတည္ေစေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားက ျပဆိုလွ်က္ရွိသည္။"39 

 ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာသည့္အခါ ေဒသစီးပြားေရးအတြက္သာမက ရင္းႏွီး 

ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရးမွာ အေရးၿကီးသည္။ ထို႔အျပင္ အေသးစားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား 

ကို အေထာက္အကူေပးရန္အတြက္ စီးပြားျဖစ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ား ခ်ထားသင့္သည္။ 

ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ထားေပးမႈမ်ား တုိးပြားလာျခင္း 
 

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွာစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးရန္အတြက္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့မ္်ားကိ ု ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားထ ံ

ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။40 လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ (၂၀၀၀-၂၀၀၁ မွ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ 

ထိ) အႏွစ္သုံးဆယ္ မဟာ စီမံခ်က္ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အဆိုပါ နည္းလမ္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့ ္

ပိုမိုေထာက္ခံအားေပးလာခဲ့သည္။ ယင္းစီမံခ်က္အရ ေျမလြတ္ေျမရုိင္း ဧက (၁၀)သန္းကို စုိက္ပ်ိဳး-စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရန ္ပန္းတိုင္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ထားသည္။41၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ 

ႏွင့ ္ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးဥပေဒတို႔ထြက္ေပၚလာျခင္းက ယင္းစီမံခ်က္ကို ပိုမိုလြယ္ကူ 

သြားေစခဲ့သည္။ အဆိုပါဥပေဒမ်ားက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား အႀကီးစားခ်ထားေပးမႈမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ရန ္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနကိ ုလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကနဦးတြင္ 

ယင္းေျမယာအႀကီးစား ခ်ထားေပးမႈမ်ားကိ ု ၅၀၀၀ ဧက (ဟက္တာ - ၂၀၀၀)ခ်ထားေပးႏုိင္ၿပီး 

မူလခ်ေပးထားေသာ ဧရိယာကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက ေနာက္ထပ ္ဧက ၅၀၀၀၀ 

(ဟက္တာ ၂၀၀၀၀) ထိ ထပ္မံခ်ထားေပးႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွရန္ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိ ု တြန္းအားေပးသည့္အေနျဖင့ ္ အဆိုပါ ေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ားအတြက ္ သက္သာေသာ 

ေျမယာငွားရမ္းခမ်ားႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားအပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ မက္လုံးမ်ားစြာကိုလည္း 

ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။42 

 လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏  အခ်က္အလက္မ်ားအရ  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ 

အထိ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံအရြယ္အစား၏ (၁၀)ဆနီးပါးမွ်ရွိေသာ ေျမပမာဏ ဧက ၂.၃ သန္း (၉၃၉၆၈၃ 

ဟက္တာ) ကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ အႀကီးစားေျမယာလုပ္ပိုငခ္ြင့္ပုံစံျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 43 

အႀကီးစားေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အေရအတြက္အမ်ားဆုံးႏွင့ ္ ဧရိယာ 

အႀကီးမားဆုံးျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္း 

ေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွာ အစဥ္တိုင္းရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။ ၎မွာ အစိုးရ၏ တရား၀င္ 

ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရသာျဖစ္ၿပီး ယင္းကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ သို႕မဟုတ္ 

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းေဒသကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 

တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ခ်ထားေပးေသာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မပါ၀င္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမး္ေရးႏွင့္ 

သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း အႀကီးစားေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပါင္း ၈၂၂ ခုကို ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ 44 

ယင္းေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ားမွာ ေျမယာေရာင္းခ်မႈအမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳေနသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ ္

ၾကား ကာလအတြင္း အႀကီးစား စိုက္ပ်ိဳး-စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္ ေျမယာခ်ထားေပးမႈမွာ ၁၀၀% နီးပါး 

တိုးတက္လာခဲ့သည္။45 ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့ခ္်ထားေပးမႈအမ်ားစုမွာ ရာဘာ၊ ဆီအုန္းႏွင့ ္စပါးစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း 

မ်ား အတြက ္အမ်ားဆုံးခ်ထားေပးခဲ့ၿခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကက္ဆူ၊ ႀကံႏငွ့္ ပီေလာပီနံစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္လည္း 

အႀကီးစားေျမယာထားေပးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။46 
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ဇယား (၂) - ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသုိ႔  လယ္/ဆည္ မွ ခ်ထားေပးခ့ဲေသာ ေျမယာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား (၂၀၁၄  ခုႏွစ္ 

မတ္လ ၃၁  ရက္ေန႔အထိ)47 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တ္ုိင္းေဒသႀကီး  ကုမၸဏီအေရအတြက္ ခ်ထားေပးခ့ဲ ေျမဧရိယာ 

(ဟက္တာ) 

ကခ်င ္ ၁၁၃ ၃၇၁,၇၁၅ 

စစ္ကိုင္း ၃၀ ၁၆၁,၆၂၆ 

တနသၤာရီ ၄၁ ၁၂၆,၄၆၄ 

ဧရာ၀တီ ၅၉ ၈၉,၁၈၇ 

ရွမ္း ၆၅ ၈၅,၄၂၇ 

ရခိုင္း ၁၀ ၄၅,၄၈၇ 

မေကြး ၁၉ ၃၅၈၃၅ 

မႏၱေလး ၁၀ ၇,၁၉၀ 

ပဲခူး ၁၄ ၅,၇၅၈ 

ရန္ကုန္ ၉ ၅,၄၆၀ 

ေနျပည္ေတာ္ ၆ ၄,၁၂၆ 

ကရင္ ၁ ၄၀၉ 

စုစုေပါင္း ၃၇၇ ၉၃၉,၆၈၃ 

အရင္းျမစ္ - လယ္/ဆည ္(၂၀၁၄) 

 

 ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာေစရန္ ျမွင့္တင ္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အစပုိင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့ ္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မွသာ ေျမယာလုပ္ပိငု္ခြင့္ကို ရရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳပါက ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းခြင့္ကုိ 

ရရွိႏိုင္သည္။ 48 လက္ရွအိခ်ိန္ထ ိ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္အနည္းငယ္ကိုသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသို႔ 

ခ်ထားေပးမႈရိွေသးသည္။ 49  တခ်ိဳ႕ေသာ ေျပာစကားမ်ားအရ ျပည္တြင္းကုမၸဏီအမ်ားအျပားမွာ ျပည္ပမွ 

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ 50  အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွွာ 

ေျမယာခ်ထားေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ 

သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမရွိဘ ဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားရိွသည္။ 51  စိုးရိမ္စ 

ရာေကာင္းသည္မွာ ေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ားသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ သစ္ေတာဧရိယာမ်ား၊ 

အေသးစားေတာင္သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ စားက်က္ေျမမ်ား 

စသည့္ေျမမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 52  ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားသူမ်ားမွာ အစီအစဥ္ အတိုင္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ပ်က္ကြက္မႈမ်ား မၾကာခဏေတြ႕ရသည္။  အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ 

ေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ား၏ ေလးပုံတစ္ပုံထက္နည္းေသာ ဧရိယာကိုသာ အမွန္တကယ္ ေျမယာေဖာ္ထုတ္ 

ခဲ့ၾကသည္ သို႔မဟုတ္ စုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္ဟု ခန္႕မွန္းေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းမွာ ေျမယာခ်ထားေပးမႈဆိုင္ရာ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိ ု ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 53  ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ 

တစ္ခုအရ ေျမယာခ်ထားေပးခ့ဲသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕မွာ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္ရန ္ စိတ္၀င္စားမႈမရွိဘဲ 

သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အေသးစားေတာင္သူမ်ားသို႔ သီးစားျပန္လည္ခ်ထားေပးျခင္း 
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စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို လက္ဦးမႈရယူထားျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္ကို 

ေတြ႕ရွိရသည္။54 

ကန္ထရုိက္လယ္ယာစနစ္ 
ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္သည္ ကမၻာ့ေနရာေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ အသုံးျပဳလွ်က္ရွိေသာ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပုံစ ံ တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူသည္ ေတာင္သူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ 

ေတာင္သူ အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့ ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏကို စိုက္ပ်ိဳးရန ္

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္သူဘက္က ေျမယာႏွင့္ လုပ္သားကုိ 

ထည့္၀င္ေပးရၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက မ်ိဳးေစ့၊ စက္ပစၥည္း၊ ေျမၾသဇာ၊ သင္တန္း စသည့္ သြင္းအားစုမ်ားကိ ုပံ့ပိုး 

ေပးသည္။  

 ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္မွာ အေသးစားေတာင္သူမ်ား၏ ၀င္ေငြကိ ု တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ 

ေစ်းကြက္ႏွင့ ္တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန ္အလားအလာမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိ ု ေကာင္းစြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ျပည့္စုံလုံေလာက္သည့္ ဥပေဒႏွင့္မ၀ူါဒဆုိင္ရာ 

စနစ္တစ္ရပ ္ အဆင္သင့္မရွိေသးသည့္အတြက္ အေသးစားေတာင္သူမ်ားမွာ ရႈံးနိမ့္မႈမ်ားႏွင့ ္ မၾကာခဏ 

ရင္ဆိုင္ရသည္။ ေရွ႕တြင္ ေျပာခဲ့ေသာ OECD အစီရင္ခံစာသုံးသပ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း  

"ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့ ္ေဒသခံ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့ ္ စုိက္ပ်ိဳး-စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားကိ ုႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ 

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ အေသးစားေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား အားလုံးပါ၀င္ေသာ 

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေထာက္အကူေပးႏိုင္ေရးအတြက ္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ မူေဘာင္မ်ား 

ကင္းမဲ့လွ်က္ရွိသည္။"55 

 ေယဘုယ်အားျဖင့ ္ေတာင္သူမ်ားသည္ ကန္ထရိုက္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ုေဆြးေႏြးရာတြင ္အႏွိမ္ခံဘ၀တြင္ 

ရွိေနၾကရၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္ကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ ့ ေစ်းကြက္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ 

လည္း ဗဟုသုတ ေခါင္းပါးလွ်က္ရိွေနေသးသည္။ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးမွာ အားနည္းလွ်က္ရွိသျဖင့္ 

ကန္ထရိုက္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ၎တို႔လိုက္နာရမည့္အပိုင္းကို လုိက္နာရန္ ၀ယ္လက္မ်ားအား တြန္းအားေပးေရး၌ 

ေတာင္သူမ်ားအအတြက ္ အခက္ႀကဳံလွ်က္ရွိသည္။ 56  အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ၎တုိ႕ႏွင့ ္

ကန္ထရိုက္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ကုမၸဏီ၏ နာမည္ကိုပင္ သိရွိျခင္းမရွိေပ။ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္တြင္ ပြဲစားမ်ား၊ 

၀ယ္လက္မ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားအပါအ၀င္ လူပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ ရွပ္ေထြးေသာ 

အေျခအေနတစ္ရပ္ရွိသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့ ္အမွန္တကယ္ေတာင္သူမ်ားမွာ ၎တို႔၏ ထြက္ကုန္မ်ားအား 

မည္သူ႕ထံသို႔ ေရာင္းခ်ေနရသည္ကို အတိအက် မသိရိွႏိုင္ေတာ့ေပ။57  

 ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္မႈမွာ အကန္႕အသတ္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကန္ထရိုက္ 

လယ္ယာစနစ္မွာ တိုးတက္လွ်က္ရွိသည္ဟု ယူဆရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပက္(ပ္)စီ ကုမၸဏီသည္ 

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူမ်ားထံမွ အာလူးမ်ား စတင္၀ယ္ယူမည္ဟု သိရွိရသည္။ ပက္(ပ္)စီ ကုမၸဏီ၏ ျပည္တြင္း 

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Capital Diamond Star ကုမၸဏီက ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့ႏွင့ ္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို 

ေတာင္သူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးၿပီး သီးႏွံရိတ္သိမ္းၿပီးမွသာ ယင္းသြင္းအားစုဖိုးမ်ားကိ ု ေပးရသည္။ ထြက္ကုန္မ်ား 

အျပည့္အ၀ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက ္ေတာင္သူမ်ားကိ ုေစ်းႏႈန္းေကာင္းေကာင္း ေပး၀ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။58 

ထိုင္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Charoen Pokphand Group ကုမၸဏီ၏ လက္ခြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ CP Corn သည္ 

တိရစၦာန္စာအတြက ္ ေျပာင္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္ကို အသုံးျပဳလွ်က္ရွိသည္။ 59 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ NGO မ်ားကိ ု လူေတြ႕ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ေျဖၾကားသူအမ်ားအျပား၏ အဆိုအရ ကန္ထရိုက္ 

လယ္ယာစနစ္ကို ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္နယ္စပ္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေတြ႕ရွိရကာ အေသးစား 

ေတာင္သူမ်ားသည္ ထိုင္း၀ယ္လက္မ်ားကိ ု (မၾကာခဏဆိုသလိ ု ပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္) ေရာင္းခ်ေလ့ရွိၿပီး 

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူမ်ားမွာ တရုတ္၀ယ္လက္မ်ားကိ ုေရာင္းခ်ေလ့ရွိသည္။  
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 Oxfam ၏ အေတြ႕အႀကဳံအရ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္အတူ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္ျဖင့ ္ လုပ္ကိုင္ 

လွ်က္ရွိၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယင္းကုမၸဏီမွ မ်ိဳးေစ့၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ သို႔မဟုတ္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကုိ 

၀ယ္ယူရန္ ေတာင္သူမ်ားအား အႀကီးစားေခ်းေငြမ်ား ခ်ထားေပးမႈကို မၾကာခဏၾကဳံေတြ႕ရသည္။ 

ထိုအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင္ ့ ေတာင္သူမ်ားမွာ ေပးဆပ္ရမည့္ အေၾကြးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီကို မီွခိုေနရမည္ ့

အႏၱရာယ္ႏွင့္ၾကဳံေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ပိုင္း၌ ကုမၸဏီႏွင့္ လက္တြဲျဖဳတ္လိုသည့္အခါတြင္လည္း 

လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ေပ။ လက္ေတြ႕တြင္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္အမ်ားစုမွာ ေတာင္သူ 

လယ္သမားမ်ားအား ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးမႈစနစ္တြင္ပါ၀င္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ အင္အားႀကီးမားသည့္သူမ်ား 

ထံတြင္ ေက်းကၽြန္မ်ားသဖြယ္ အေၾကြးႏြံနစ္ေနၾကရသည္။ ထို႕အျပင ္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္တြင္ ေစ်းႏႈန္း 

သတ္မွတ္ပုံ၊ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္ပုံတို႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကင္းမဲ့ျခင္းဟူေသာ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ 

အႏၱရာယ္ႏွင့္လည္း မၾကာခဏရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ၾကရသည္။ ဤအေျခအေနမွာ ၀ယ္လက္တစ္ဦးတည္း 

အေပၚတြင္ မီွခိုေနရသည့္ ေတာင္သူမ်ား၏ ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈအႏၱရာယ္ကို မီးေမာင္းထိုးျပလွ်က္ရွိသည္။ 60 ထုိ႔အျပင္ 

ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္အစီအစဥ္မ်ားကိ ု လက္ေတြ႕က်င့္သုံးျခင္းမျပဳမီ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထားရွိေရးမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူတိုင္းအတြက္ အေရးပါေၾကာင္းကိုလည္း သတိေပး 

ေခါင္းေလာင္းထိုးလွ်က္ရွိသည္။61  
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၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ 

ႏ္ုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား 

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ေလ့လာသူမ်ား ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား 

အလုံးအရင္းျဖင့၀္င္ေရာက္လာမႈမရိွေသးေသာ္လည္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ ျမင့္တက္လွ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ 

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္လွ်က္ရွိသည္မွာ 

အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအမ်ားစုအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အလားအလာ အလြန္ 

ေကာင္းေသာ နယ္ေျမသစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ စီး၀င္လွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏကို အတိအက် တြက္ခ်က္ရန္ မလြယ္ကူေသာ္လည္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ အခ်က္အလက္မ်ား 

အရ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ 

သိသိသာသာ ျမင့္တက္လွ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂၅ ဘီလီယံအထိေရာက္ရွိခဲ့ကာ 

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၏ (၁၀) 

ဆနီးပါးမွ်ရိွသည္။ 62  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA)၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ 

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈပမာဏမွာ ထို႔ထက္ပင္ ပိုမိုတိုးတက္မ်ားျပားခဲ့သည္။ 63 

အထူးသတိခ်ပ္သင့္သည္မွာ DICA ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ 

အမွန္တကယ္၀င္ေရာက္လာသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမ်ားမဟုတ္ဘဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ 

ပမာဏသာျဖစ္သည္။ 64  ကမၻာ့ဘဏ္၏ ကိန္းဂဏန္း မွတ္တမ္းမ်ားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနမွန္ကို 

ထင္ဟပ္ေအာင ္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားကိ ု မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည ္

(ေအာက္တြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ ပုံ (၁) ႏွင့္ ပုံ (၂) )။  

 တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ အမ်ားအျပားမွာလည္း တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင္ ့

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔၀င္ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။ ႏ္ုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ ေဒသခံ မိတ္ဖက္မ်ားကို အမည္ခ ံ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ ္အသုံးျပဳ၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလွ်က္ရွိၾကသည္။65 ဆိုလိုသည္မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏအခ်ိဳ႕ကို 

ပကတိအေျခအေနထက္ ပိုမိုတင္ျပေကာင္းတင္ျပႏုိင္ေသာ္လည္း အေသးစားရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ 

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈပမာဏ အမ်ားအျပားကိ ု ပကတိအေျခအေနထက္ ေလ်ာ့ကာ 

တင္ျပေကာင္းတင္ျပထားႏိုင္သည္။66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ပံု(၁) - ကမၻာ့ဘဏ္ - ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ

ပံု(၂) – DICA – ၂၀၀၂

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္
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ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ FDI ႏွစ္စဥ္၀င္ေရာက္မႈ (ကမၻာ့ဘဏ္

 

၂၀၀၂ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္ ခြင့္ျပဳထားေသာ

ငံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရး ညႊႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (

 

ကမၻာ့ဘဏ္ - ၂၀၁၅) 

 

 

ခြင့္ျပဳထားေသာ FDI  

(၂၀၁၅) 
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ဇယား (၃) - ၂၀၁၆ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ (က႑အလုိက္) ခြင့္ျပဳထားေသာ FDI 

 

က႑ 

 

လုပ္ငန္းအေရးအတြက္ 

 

ခြင့္ျပဳထားေသာ FDI 

 (US$ millions) 

စုစုေပါင္း FDI ၏ 

ရာခုိင္ႏႈန္း 

ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ၉၆  ၂၁၄၈၆. ၉၅၁  ၄၀.၂၂ 40.22 

 စြမ္းအင္ ၉  ၁၃၆၅၄.၆၄၂  ၂၅.၅၆ 

 ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ၅၄၃  ၅၃၅၂.၇၉၉  ၁၀. ၀၂  

 ပို္႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ၂၄  ၄၉၀၉.၁၀၇  ၉.၁၉  

သတၳဳတူးေဖာ္ေရး ၁၁ ၂၃၆၇.၉၅၈  ၄.၄၃  

 ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ၄၇ ၂၃၆၇.၉၅၈  ၄.၀၉  

 အိမ္ၿခံေျမ ၂၄ ၂၂၂၄.၉၉၈  ၄.၁၆  

 စိုက္ပ်ိဳးေရး ၁၆ ၂၂၁.၁၈၅  ၀.၄၁  

 ေမြးျမရးႏွင့ ္ေရလုပ္ငန္း ၁၈ ၂၀၁.၆၇၃  ၀.၃၈  

 စက္မႈဇု ံ ၃ ၁၈၉.၁၁၃  ၀.၃၅  

 အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၄၃ ၆၃၃.၆၄၄  ၁.၁၉  

စုစုေပါင္း ၈၃၄ ၅၃၄၂၈.၀၉၉  ၁၀၀.၀၀  

အရင္းျမစ္ - ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပုံတင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (၂၀၁၆) 

 

 ခြင့္ျပဳထားသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ တရား၀င္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ 

နည္းပါးလွ်က္ရွိေနေသးေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈပမာဏမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ 

ႏွစ္ဆႏႈန္း တိုးတက္လွ်က္ရွိသည္။ 67  လက္ရွ ိ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါးေနျခင္း 

(၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလအထိ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑သို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ 

၁% ထက္ပင္ ေလ်ာ့နည္းလွ်က္ရွိျခင္း68) မွာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ တရား၀င္ ရင္းႏွီး 

ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည့္အခါ လြတ္လပ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေသာ ၾကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့ ္

လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးတို႔ကို ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေအာင္ ဂရုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

အမ်ားျပည္သ ူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည့္ အေကာင္းဆုံးေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ုရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။  

 

Box 2: မွတ္တမ္းမ၀င္ေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား 

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွစ္ရပ္စလုံးအတြက္ အတိုင္းအတာမသိရွိနိုင္ေသာ 

ပမာဏတစ္ရပ္မွာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ကင္းမဲ့လွ်က္ရွိသည္ဟု ယူဆရသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ 

ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ေသာ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုသာ ၿခဳံငုံမိသည္။ စစ္တပ္ထိန္္းခ်ဳပ္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ 
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ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကဲ့သို႔ပင ္အျခားေသာ အေသးစား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား 

မွာလည္း အဆိုပါ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ မပါ၀င္ဘဲ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ 69 

အခ်ိဳ႕ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္္ႏွံသူမ်ားမွာ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ တရား၀င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရး 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိ ု အလြယ္တကူ ေရွာင္လႊဲရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 70  အခ်ိဳ႕ေသာ 

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ေဒသခ ံ စီးပြားဖက္မ်ားက အမည္ခံလုပ္ကိုင္ေနၾကသျဖင့ ္

မွတ္တမ္း၀င္ျခင္းမရွိေပ။ အနည္းဆုံး အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၏ အဆိုအရ ေဒသခ ံစီးပြားဖက္မ်ားမွတစ္ဆင့ ္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ FDI စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 

အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကိ ု ေရွာင္ရွား ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ႏွင့္ အျခားအဖုိးအခမ်ား၊ ဗ်ဴရိုကေရစ ီ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ု ေရွာင္လႊဲရန ္ ေပးေဆာင္ရမည့္ တရား၀င္ေငြေၾကးမ်ား စသည္တို႔ကိ ု

သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။71  

 စာရင္းအင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ကင္းလြတ္ေနသည့္ အျခားသိသာထင္ရွားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ 

အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရွိေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါေဒသမ်ားရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စသည့္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျမွဳပ္ႏွံထားေသာ 

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အျခား 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ အလြတ္သေဘာ၀င္ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ တရားမ၀င္လမး္ေၾကာင္းမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကု ိအတိအက် 

တိုင္းတာရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အထူးသျဖင့ ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ ္ ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသမ်ားရိွ 

သစ္ေတာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ အမ်ားအျပားရိွလိမ့္မည္ဟု 

ယူဆရသည္။72  

 

စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ရိွ ေဒသတြင္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား 
 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 

ဒီဇင္ဘာလအထိ DICA စာရင္းအင္းမ်ားအရ တရုတ္၊ စကၤာပူႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႔မွာ  တန္ဖိုးအားျဖင့္ 

ထိပ္ဆုံးတြင္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယူေကႏိုင္ငံသည္ စတုတၳ 

အဆင့္တြင္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း အဆုိပါ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ယူေက၏ ျပည္ပတိုင္းျပည္မ်ား (ဥပမာ - 

အခြန္ေကာက္ခံမႈ နည္းေသာ တိုင္းျပည္မ်ား)မွ စီး၀င္လာေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္းပါ၀င္ၿပီး အဆိုပါ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံမ ွ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွာ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္ဆုံးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ (၁၀) ဦးစာရင္းတြင္ပါ၀င္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အာရွတိုက္မွ 

မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳထားေသာ FDI စုစုေပါင္း၏ ၂%ထက္နည္းပါးလွ်က္သည္။ တရုတ္ႏို္င္ငံမွာ 

အႀကီးမားဆုံး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအျဖစ ္ထိပ္ဆုံးမွ အျပတ္အသတ္ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။73  

 အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ အဆုိအရ ကုန္သြယ္မႈက႑၌ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးကုန္သြယ္ဘက္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၅၃၆ ဘီလီယံဖိုး တင္ပို႔ခဲ့ရာ စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ားကို အမ်ားဆုံးတင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 

သည္။74  
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ဇယား (၄) - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွေသာ (ႏုိင္ငံ/ေဒသအလုိက္) 

"လက္ရိွလုပ္ငန္းမ်ား" ၏ FDI75 

ႏုိင္ငံအမည္  လုပ္ငန္းအေရအတြက္  
ခြင့္ျပဳထားေသာ FDI (US$ 

millions) 

စုစုေပါင္း FDI ၏ 

ရာခုိင္ႏႈန္း 

၁။ တရုတ္ ၁၀၇  ၁၇၉၂၇.၉၂၇  ၃၃.၅၆   

၂။ စကၤာပူ ၁၇၃  ၁၂၇၂၉.၂၃၁  ၂၃.၈၂   

၃။ ေဟာင္ေကာင္ (တရုတ္) ၁၀၇  ၇၂၅၄.၉၀၂  ၁၃.၅၈   

၄။ ယူေက* ၄၉ ၃၄၂၃.၄၈၄   ၆.၄၁   

၅။ ေတာင္ကုိးရီးယား ၁၁၃  ၃၄၁၇.၀၁၉   ၆.၄၀   

၆။ ထုိင္း ၅၇  ၃၃၆၄.၅၅၈   ၆.၃၀   

၇။ မေလးရွား ၂၈  ၁၃၁၃.၆၆၉   ၂.၄၆   

၈။ နယ္သာလန္ ၁၁  ၇၅၅.၀၆၆   ၁.၄၁   

၉။ အိႏၵိယ ၂၂  ၇၂၈.၁၄၉ 728,.149 ၁.၃၆   

၁၀။ ဗီယက္နမ္ ၁၁  ၆၉၃၂၆၂ ၁.၃၀   

၁၁။ ျပင္သစ္ ၃  ၅၃၇.၆၁၀   ၁.၀၁   

၁၂။ ဂ်ပန္ ၇၅  ၅၂၈.၈၃၂   ၀.၉၉   

* ပင္လယ္ရပ္ျခားရိွတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအပါအ၀င္ 

   

အရင္းျမစ္ - ျမန္မာ့ရင္္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္မႈဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (၂၀၁၆) 
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ဇယား (၃) - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွေသာ (ႏုိင္ငံ/ေဒသအလုိက္) 

"လက္ရိွလုပ္ငန္းမ်ား" ၏ FDI 

 

 

 

အရင္းျမစ ္- ျမန္မာ့ရင္္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့ ္ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (၂၀၁၆)  

 

 ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ က႑အလိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ခြဲျခားတြက္ခ်က္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း 

တခ်ိဳ႕ေသာ ယူဆခ်က္မ်ားအရ တရုတ္ႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ 

အႀကီးမားဆုံး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ 

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း အားတက္သေရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွလွ်က္ရွိၾကသည္ ့အျခား အာရွႏိုင္ငံမ်ားပင္ျဖစ ္

သည္။ အဆိုပါ ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ရာဘာႏွင့္ဆီအုန္း စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္ေခ်ာအဆင့္ဆင့ ္

ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မႈတို႕တြင္ အမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 

တိုင္းျပည္၏ အျခားေဒသမ်ားတြင ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ သာဓကမ်ားရိွေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ 

ထုိင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ 

ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ အဓိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္္ႏံွေလ့ရွိၾကသည္။ Pepsi ႏွင့္ Heineken ကဲ့သို႔ေသာ 

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ားကိ ုစိတ္အားထက္သန္စြာ 

ထုတ္ယူသုံးစြဲလွ်က္ရွိေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အနိမ့္ဆုံးအေနအထားတြင္ 

ရွိေနေသးသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ က႑သည္ အဓိကက်ေသာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈက႑မ်ားရိွ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိ ုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။  
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Box 3  စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံစံုသေဘာတူညီမႈမ်ား 

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိုျမွင့္တင္ရန္အတြက္ 

မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားစြာျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထားရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

သည္ ဖိလစ္ပိုင္၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ျဖင္ ့ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အျပန္အလွန ္

သေဘာတူညီခ်က္ (BITs) ကို လက္မွတ္ေရးထုိးအတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ္လည္း အာဏာသက္၀င္မႈမရိွေသးေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားစြာ 

ႏွင့္လည္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိ ု ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းလွ်က္ရွိသည္။ 76  ျမန္မာႏွင့္တရုတ္တို႔သည္ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ 

မ်ားစြာကိုလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးၿဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ "ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဘက္စု ံ မဟာ 

ဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း" ဟူေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ကိ ု

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကျငာခ်က္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ တရုတ္-ျမန္မာ 

ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိ ု ထူေထာင္ရန ္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေက်းလက္ေဒသႏွင့ ္

စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးရန္ႏွင့ ္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 

က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားပါ၀င္လာေအာင္ အားေပးရန္အတြက ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ 

ဘက္မ ွ ကတိတ၀တ္ထားရွိခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ စံျပဗဟုိဌာနမ်ားတည္ေဆာက္မႈကုိ 

အရွိန္အဟုန္ျဖင့ ္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း သေဘာတူ ညီမႈထားရွိခဲ့သည္။77  

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင ္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ကနဦးစတင္ခဲ့ၿပီး ကေမၻာဒီယား၊ လာအိုႏွင့ ္

ဗီယက္နမ္တို႔ပါ၀င္ေသာ ဧရာ၀တီ-ေက်ာက္ဖယား-မဲေခါင္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမဟာဗ်ဴဟာ 

(ACMECS) ၏အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းမူေဘာင္အရ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ 

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ACMECS 

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းစီမခံ်က္- ၂၀၁၆-၂၀၁၈ တြင္ အျခားက႑မ်ားႏွင့္အတူ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက႑တစ္ရပ ္ သီးျခားပါရွိၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့ ္ ႏိုင္ငံစုံ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္မ်ား 

ပိုမိုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားေပးျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရန ္ကတိက၀တ္ထားရွိၾကသည္။78  

 အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း လြတ္လပ္ေသာ 

ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိ ု လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ 

ဘက္စုံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္၊ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ်-နယူးဇီလန္ လြတ္လပ္ေသာ 

ကုန္သြယ္မႈသေဘာတူညီခ်က္၊ အာဆီယံ-ကိုရီးယား လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္၊ 

တရုတ္-အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈသေဘာတူညီခ်က္ စသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားစြာတြင ္

အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္။ 79  အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ အေထြေထြ ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈႏွင့္ 

ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ  သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

ႏွင့ ္ကုန္သြယ္မႈတို႔ကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။  

 

ဤအပိုင္း၏ အျခားက႑မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား လက္တေလာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလွ်က္ရွိသည့္ အဓိက 

စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ားကို သုံးသပ္တင္ျပထားသည္။  
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ရာဘာ 

ရာဘာသည ္ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား အဓိက စီး၀င္ရာ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏွင့္ 

ထုိင္းကုမၸဏီမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားစြာကို ရရိွထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ရာဘာက႑ဖြံ႕ျဖိဳး 

တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အႏွစ္ ၃၀ စီမံခ်က္ကို ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံခ်က္တြင္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ 

ေဒသကို ဟက္တာ ၆၀၇၀၀၀ (၁.၅ သန္း ဧက) အထ ိ တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ 

ႏွစ္စဥ္ရာဘာထုတ္လုပ္မႈကို မက္ထရစ္တန္ ၃၀၀၀၀၀ ထုတ္လုပ္ရန္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားလည္း 

ပါ၀င္သည္။ 80  တရုတ္၊ စကၤာပူႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာ့ရာဘာကို အမ်ားဆုံး တင္သြင္းေသာ 

ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာ့ရာဘာကို တင္သြင္းလွ်က္ရွိေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွာ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကိုးရီးယား၊ 

ဗီယက္နမ္၊ အႏၵိယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ၾကသည္။81 တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားမွာ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ တနသၤာရီ 

ေဒသမ်ားတြင္ အႀကီးစားရာဘာစိုက္ခင္းမ်ား ထူေထာင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရရွိၿပီးျဖစ္သည္။ထိုကဲ့သုိ႔  

အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ေရာက္ရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း 

အေသးစားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားမွာ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၏ အဓိကဇာတ္ေကာငအ္ျဖစ ္

ဆက္လက္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေသးသည္။ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ ဧက ၂၀ ေအာက္နည္းေသာ အေသးစား 

ေတာင္သူမ်ားမွာ စုစုေပါင္း ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၏ ၉၀% ပါ၀င္လွ်က္ရွိၿပီး ဧက ၁၀၀ အထက္ရွိေသာ 

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားမွာ ၁% မွ်သာ ရိွသည္။ 82  ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ 

ယူနန္ျပည္နယ္မွ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ တရုတ္ရာဘာ 

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၏ အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရုတ္တို႔၏ ရာဘာက႑ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

အမ်ားစုမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းအစားထိုးအစီအစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိၾကသည ္ (Box 4 တြင္ၾကည့္ပါ)။ 83 

တရား၀င္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္လွ်က္ရွိေသာ ရွမ္းျပည္နယ္သည ္ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးမႈ စတုတၳ 

အမ်ားဆုံးေဒသျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးဧရိယာ ၁၇၂၂၈၇ ဧက ရွိသည္။84  

ဥပမာ -  

 ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင ္Yunan State Farms မွ ဘိန္းအစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးမႈအစီအစဥ္အျဖစ ္ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးရန္ 

၁၆၄၇၃ ဧက ကို ခ်ထားေပးရာတြင ္ ေထာက္ပံ့ေပးေရးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ 

လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။85  

 

 ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ ္ Dongfeng Tianyu Co. Ltd., 

သည္ ရာဘာစိုက္ခင္း ၃၂၉၅ ဧက ကို ေဖာ္ထုတ္စိုက္ပ်ိဳးရန္ အႏွစ္ ၃၀ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကုိ 

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။86၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ Dongfeng website တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အရ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိဆက္ေနေသာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ 

ပန္ခမ္းေဒသတြင္ ရာဘာပ်ိဳးပင္ ၂၃၀၀၀၀ စုိက္ပ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။87  

 

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ Yunan State Farms သည္ ရာဘာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မႈစက္ရုံကို ပန္ခမ္းတြင္ 

ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ စက္ရုံမွာ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၂၃.၆၅ သန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃.၈၉ သန္း) ကုန္က်ခဲ့ၿပီး 

လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Menglian Rubber Co. Ltd. မွ တာ၀န္ယူလည္ပတ္လွ်က္ရွိ 

သည္။88 

 

Kunming Gaoshen Rubber Planting Co. Ltd. (Gaoshen Group ၏ လက္ေအာက္ ခံကုမၸဏီတစ္ခု 

ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၁၉၉၀၀ ဧကမွ်ရိွေသာ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈတြင္ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။) 89  ကုမၸဏီအပါအ၀င္ ပုဂၢလိက တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိၾကသည္။ Yunnan Jin Chen Investment 

Company သည္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းေမာ္ေဒသတြင္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးဧက ၂၃၀၆၃ ဧက အျပင ္ ေျပာင္း၊ 

ေကာ္ဖီ၊ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ စပါးႏွင့္ ေလာင္ဂန ္ သီးႏွံမ်ားကိုလည္း စုိက္ပ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 90 

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ "၀" ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသတြင္   Yunnan Hongyu Group သည္ Yunnan Emerald Industrial 
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Development Co. Ltd ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ ္ေလာင္ဂန္၊ လက္ဖက္၊ လိေမၼာ္၊ ရာဘာ၊ စပါး၊ 

ငွက္ေပ်ာ ႏွင့္ ေရွာက္စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။ ယင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈအားလုံးကို ဘိန္းအစားထိုး 

အစီအစဥ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး  ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (UWSA)ႏွင့ ္အက်ိဳးတူပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 91  Yunnan Hongyu Group ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားအား 

အတင္း အဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းေစျခင္း၊ အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ 

ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ လွ်က္ရွိၿပီး တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ေက်းရြာ ၁၇ ရြာမ ွ အသုံးျပဳလွ်က္ရွိေသာ 

သစ္ေတာေျမကုိ ရာဘာစိုက္ခင္းျပဳလုပ္ေရးအတြက္ မီးရႈိ႕ရန္ ရြာသားမ်ားကို လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕က 

အမိန္႔ေပးေစခိုင္းခဲ့သည့္ သာဓက တစ္ခုလည္းရွိသည္။92 

 မီဒီယာအစီရင္ခံစာမ်ား၊ ကုမၸဏီ ၀က္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ တရုတ္အစိုးရ၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ တရုတ္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားမွာ ရာဘာႏွင့္အျခားသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိခဲ့သည္ဟု 

ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကုမၸဏီမ်ား (ႏွင့္ ၎တို႔၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမွ မိတ္ဖက္မ်ား) ႏွင့္ ေဒသခံ 

လူထုအသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာ 

အမ်ားအျပားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရာဘာကုန္သြယ္မႈတြင္ 

ၾသဇာအရိွန္အ၀ါ အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္င ံရာဘာက႑၏ 

ႏိုင္ငံေရး ရပ္၀န္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ေဒသခံ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ အေသးစားေတာင္သူမ်ားမွာ 

တရုတ္ျပည္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အထူးျပဳလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတန္းစားမ်ားအေပၚ ပိုမုိ 

မွီခိုအားထားေနရသည္ဟုဆုိသည္။93 ယင္းအေျခအေနအားလံုးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အနာဂတ္ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။  

 တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္င ံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၏ ရာဘာက႑ဆုိင္ရာ အဓိက ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦး 

ျဖစ္ေသာ္လည္း မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့ ္ ကရင္ျပည္နယ္ စသည့္ ေတာင္ပုိင္းေဒသမ်ားမွာ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံး ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးရာေဒသႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တရား၀င္ 

စာရင္းဇယားမ်ားအရ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ရာဘာစိုက္ဧရိယာမွာ ၄၇၀၀၆၆၊ ၂၉၈၃၅၆ ႏွင့္ ၂၁၃၀၂၇ ဧက 

အသီးသီးရွိ ၾကသည္။94 ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ ျမန္မာ့ရာဘာက႑တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အဓိက ပါ၀င္ပတ္သက္ 

လွ်က္ရွိသည္။ ထိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့ ္

မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလွ်က္ရွိၿပီး ပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေသးစားေတာင္သူမ်ားထံမွ ရာဘာကို ၀ယ္ယူေလ့ရွ ိ

သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္္ငံႏွင့ ္နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္လွ်က္ရွိျခင္းႏွင့္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ရာဘာ ထုတ္လုပ္ 

တင္ပို႔သူျဖစ္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ရာဘာက႑တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံက စိတ္၀င္စားမႈရွိေနျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာေတာ့ 

မဟုတ္ေပ။ 95  Thai Hua Rubber သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြလွ်က္ရွိၿပီး ေျမယာ ၄၉၄၀၀ ဧက မွ်ရိွေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုရရွိရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ 

ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္ဟု ထိုင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။96 Sri Trang Agro-Industry ကလည္း ေဒသခံ 

Ayeyar Hinthar Holdings ႏွင့္ အစုစပ္ကုမၸဏီတစ္ခုကိ ု တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ကာ မြန္ျပည္နယ္တြင္ 

စိုက္ခင္းမ်ားတည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။97  

 မေလးရွားအစိုးရကလည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ရန ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့ ္ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပကာ ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ Plantation Industries and Commodities ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးက မေလးရွား 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရာဘာႏွင့္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားထူေထာင္ေရးတြင္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ 

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွာေဖြရန ္စိတ္အားထက္သန္လွ်က္ရွိၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ 

ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 98  မေလးရွား ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Felda Global Ventures Holdings က 

ရာဘာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မႈ စက္ရုံတည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ စုိက္ခင္းမ်ားထူေထာင္ရန ္ အခြင့္အလမ္းရွာေဖြေရးအတြက္ 

ေဒသခံကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ 

ဟက္တာ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ ္ (၇၄၁၀၀ ဧက) စိုက္ပ်ိဳးရန ္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ႀကံႏွင့္ ဆီအုန္းက႑မ်ားတြင္လည္း 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြလွ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ၏ CEO က မီဒီယာသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား 

ခဲ့သည္။99 
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 ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရာဘာစိုက္ခင္းမ်ား ထူေထာင္ရန ္စိတ္၀င္စားလွ်က္ရွိသည္။ 

၂၀၁၀ ျပည္ႏွစတ္ြင္ ဗီယက္နမ္အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင ္ရာဘာေျမ ၄၈၀၀၀ ဟက္တာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရး 

အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ 

စီမံကိန္းကို ေရႊ႕ဆိုင္းထားရသည္။ 100  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည ္

ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီမ်ားကုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ လိုင္စင္မ်ား ခ်ထာေပးရာတြြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆိုင္ရာ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လြယ္ကူရိုးရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရကို ေမတၱာရပ္ခခံဲ့သည္။ 

အစုိးရပိုင ္ Vietnam Rubber Group (VRNG) သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ရာဘာစီမံကိန္းတစ္ခုရွိၿပီး the 

Bank for Development and Investment of Vietnam (BIDV) ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ရုံးခြဲစတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျဖစ္ကာ အျခားက႑မ်ားအပါအ၀င္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ 

ရည္ရြယ္ထားသည္။101 

 

ဆီအုန္း 

ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ စားသုံးဆီထုတ္လုပ္မႈက႑မွာ ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 

လႊမ္းမိုး ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုးရီးယားႏွင့္ မေလးရွား ကုမၸဏီမ်ားပါ၀င္ေသာ အေသးစား 

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားအပါအ၀င္ ဆီအုန္းက႑တြင္ ျပည္ပမ ွ စိတ္၀င္စားမႈအခ်ိဳ႕ရွိလာသည္။ 102 

ယင္းမွာ အနာဂတ္ ျပည္ပ ပုိ႕ကုန္အလားအလာကို ေဖာ္ညႊန္းလွ်က္ရွိသည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ 

လက္တေလာ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ျပည္တြင္း လိုအပ္ခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုသာ ျဖည့္ဆည္းေပးလွ်က္ရွိၿပီး 

မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားကလည္း စားသုံးဆီက႑ကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ က႑တစ္ရပ္အျဖစ ္သတ္မွတ္ထားသည္။ 

တရား၀င္ စာရင္းဇယားမ်ား အရ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေျမဧရိယာ ၃၆၀၀၀၀ ဧကေပၚ၌ 

ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 103  ႏွစ္စဥ္ စားသုံးဆီ ၇၅% ကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းေနရသည္။ အႀကီးစား 

ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမွွာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ 104  က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕တည္ရွိၿပီး Myanmar 

Stark Prestige Plantation Co Ltd. ကလည္း ၄၁၀၀၀ ဧက စုိက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့ ္

ေျမယာပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ ယင္းကုမၸဏီမွာ မေလးရွား ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Stark Prestige 

Plantationႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုတို႔ အက်ိဳးတ ူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခ ု ျဖစ္သည္။ 

ယင္းေဒသကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း အရုံး (KNU) ၏ အဆုိအရ အဆုိပါကုမၸဏီသည္ 

ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကိ ု ရွင္းလင္းဖယ္ရွားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ 105  ယခုႏွစ္ 

အေစာပုိင္းကာလတြင္ ကုမၸဏီကို ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့ ္ျခံစည္းရိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲသ့ည့္အတြက ္ေက်းရြာသား 

၁၄ ဦး ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။106  

 ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားကိ ု ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖင့ ္ ေျမယာ ပဋိပကၡ အႏၱရာယ္မ်ားအျပင္ တနသၤာရီ 

ေဒသ၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အား ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္လာမည့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။.  

 လက္ရွိတြင္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားမွာ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလုံး၏ ၁၈% ကို ေနရာယူလွ်က္ရွိၿပီး 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ တန္ဖိုးၾကီးလွေသာ သစ္ေတာဧရိယာမ်ားကိုလည္း ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳး 

ရန္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္သည္။  ေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ား၏ ၂၀% ထက္နည္းေသာ 

ပမာဏကုိ စုိက္ပိ်ဳးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ားသည္ အထင္ကရေနရာမ်ားတြင္တည္ရွိ 

သျဖင့္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းထက္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမွရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရန ္

ပိုမိုစိတ္အားထက္သန္လွ်က္ရွိၾကသည္။107 ထိုေဒသသည္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိ 

သျဖင့္ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားမွာ စုိးရိမ္စရာ အလြန္ေကာင္းလွသည္။ Fauna and Flora International 

၏အဆိုအရ -  

ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ အပူပိုင္းသစ္ေတာ ဟက္တာ ၂.၅ သန္းႏွင့္အတူ 

ဇီ၀မ်ိဳးစုံၾကြယ၀္မႈအရ ႏုိင္ငံ၏ အေရးအပါဆံုး ေဒသမ်ားအနက္မ ွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 

သစ္ေတာမ်ားသည္ က်ား၊ က်ားသစ္၊ ဆင္၊ ႀကံ႕သူေတာ္၊ Malayan Sun Bear (ပ်ားရည္ၾကိဳက္ေသာ 
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၀က္၀ံတစ္မ်ိဳး)၊ Gurney's Pitta (ရွားပါးငွက္တစ္မ်ိဳး)၊ ကမၻာ့မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္မွ 

မေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာ ေရာင္စံု ေျမေအာင္းငွက္ စသည့္ ကမၻာ့မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မႈအႏၱရာယ္ႏွင့္ 

ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ရွားပါးတိရိစၦာန္မ်ား က်င္လည္က်က္စား ခုိနားရာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။108 

 

 

 ထို႔အျပင္ ဤအေျခအေနကိ ု ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစေသာ အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္မွာ ေျမယာခ်ထားေပးမႈ 

အမ်ားအျပားသည္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အိုးအိမ္စြန္႕ခြာခဲ့ရာ ယခင္က ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသမ်ား 

ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သစ္ေတာအေျခအေနဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း KNU ႏွင့္ ယာယီ အပစ္ရပ္စဲထားသျဖင့ ္ မိမိတို႔၏ မူရင္းဌာေနသို႔ 

ျပည္လည္၀င္ေရာက္လိုေသာ ကရင္လူထုက သမိုင္းစဥ္ဆက္ ေျမယာအသံုးျပဳခဲ့မႈကို ျပန္လည္ေတာင္းဆိုလာရာ 

ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး၏ တရား၀င္မႈႏွင့္ က်င့၀္တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ 

ဇုန္ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၌ အုိးအိမ္စြန္႕ခြာေနရသူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည ္

ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးကိစၥမ်ား စသည္တို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကို ထပ္မံ 

ေပါက္ဖြားလာေစသည္။"109 

 

ႀကံ 

 မၾကာေသးမီကာလမ်ားအထိ ျမန္မာ ့ သၾကားထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရကသာ 

ပိုင္ဆိုင္သည္။ 110  ေစ်းကြက္လြတ္လပ္ခြင့္ေပးၿပီးေနာက္ ယင္းက႑မွာ ၃၈၀၄၀၀ ဧက အထိ 

က်ယ္ျပန္႔သြားခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ၾကံအဓိက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာ ေဒသျဖစ္ၿပီး ထုိ႕ေနာက္တြင္ 

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႕က အစဥ္အတိုင္း ရပ္တည္လွ်က္ရွိၾကသည္။ 111  လက္ရွိတြင္ 

လည္ပတ္လွ်က္ရွိေသာ သၾကား စက္ရုံေပါင္း ၂၀ ခန္႕ရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ အႀကီးစားစက္ရုံ ၃ ခုမွာ ပုဂၢလိက 

ကုမၸဏီမ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့ ္ အက်ိဳးတ ူ

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 112  ႀကံစိုက္ခင္း ၇၀% နီးပါးမွာ ၂ ဟက္တာထက္ပိုမိုေသးငယ္ၿပီး 

သၾကားစက္ရုံအမ်ားစုမွာ ကန္ထရိုက္စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ျဖင့္ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားထံမွ ၾကံကို ၀ယ္ယူၾကသည္။113 

OECD ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမူ၀ါဒဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္အရ ႀကံစိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ တိုးတက္လာေသာ္လည္း 

ျမန္မာ့သၾကားစက္ရုံအမ်ားစုမွာ စြမ္းအားျပည့္ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ လက္ရွ ိသၾကားစက္ရုံ ၂၁ ရုံအနက ္၁၉ 

ရုံမွာ ျပည္တြင္းလုိခ်က္ကိုသာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးသည္။114 

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စကၤာပူတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ မေလးရွားပိုင္ကုမၸဏီ Wilmar International သည္ 

ျမန္မာ့သၾကားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈတစ္ရပ္ကို ေၾကျငာခဲ့သည္။ Wilmar သည္ 

စစ္ကိုင္းေဒသတြင္ အေျခစုိက္၍ ေဒသခံ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Great Wall Food Industry Co. Ltdႏွင့ ္

အက်ိဳးတ ူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ Wilmar ကုမၸဏီသည္ ႀကံစိုက္ခင္းမ်ား၊ 

သၾကားစက္ရုံ ၂ ရုံ၊ ဇီ၀အီသေနာ စက္ရုံႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္ရုံ အပါအ၀င္ Great Wall စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။ 115  Wilmar ကုမၸဏီသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွ ိ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ေျမယာ 

ပဋိပကၡႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုအခ်ိန္က ယင္းကုမၸဏီသည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ 

ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) မွ ေငြေၾကးရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိခိုက္ခ ံလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

တိုင္တန္းခ်က္မ်ားအရ IFC ၏ ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပးရသည့္လုပ္ငန္းစဥ ္ပါ၀င္လာသည္အထိ ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ NGO 

Forest Peoples Program အဆိုအရ -  

Wilmar ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ေဒသခံလူထု၏ ေျမယာမ်ားကိ ု သေဘာတူညီခ်က္မရရွိဘဲ 

သိမ္းယူခဲ့ျခင္း ပတ၀္န္းက်င္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္မႈမရွိဘဲ 

သစ္ေတာမ်ားကိ ု ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ မီးရႈိ႕ျခင္းမ်ား စသည့္ ဥပေဒ လုိက္နာရန္ 
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ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေ၀ဖန္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ Wilmar လက္ေအာက္ခ ံ

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားစြာရွိသက့ဲသုိ႔  

အေသးစားေတာင္သူမ်ားကိ ုၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။116  

 

 မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း Wilmar သည္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ 

အေပးအယူလုပ္ပိုငခ္ြင့္ သို႔မဟုတ္ ဆုပ္ကိုင္ထားခြင့္၊ ၾကိဳတင္သေဘာတူညီထားသည့္ ခိုင္မာေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ စသည္တို႔ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ နစ္နာမႈမ်ားကိ ု ေျဖရွင္းရန္ စသည့္ ကတိက၀တ္မ်ားပါ၀င္ေသာ သစ္ေတာမျဖဳန္းတီးေရး၊ 

ေခါင္းပုံမျဖတ္ေရး မူ၀ါဒ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ၎၏ ပုံရိပ္ကို ျမွင့္တင္ရန ္ ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္။117 Business 

and Human Rights Resource Centre မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ 

စစ္တမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အျဖစ ္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာအခါ Wilmar ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ က်င့္သုံးမည္ ့ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ျပန္ၾကားေပးခဲ့သည္။ 

ယင္းမူ၀ါဒမ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ နစန္ာမႈမ်ား 

ေျဖရွင္းေပးေရး လုပ္ငန္စဥ ္ မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ပါ၀င္သည္။118 ကုမၸဏီ၏ ေရရွည္တည္တံ့ျဖစ္ထြန္းမႈ 

ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို တင္ျပရန ္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ေနရာတစ္ခ ုပါ၀င္ေသာ 

"Dashboard" တစ္ခု ကိုလည္း ထူေထာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 119  သို႔ေသာ္လည ္ Great Wall ျဖင့ ္ အက်ိဳးတ ူ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈွႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကိ ု

ယေန႕ထက္တုိင္ မေတြ႕ျမင္ရေသးေပ။ Wilmar ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားဖက္ Great Wall မွာလည္း 

ေဒသခံလူထု၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလွ်က္ရွိသည္။120  

 တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားရွိ ႀကံစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလွ်က္ရွိၾက 

သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းေဒသမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ကင္းမဲ့လွ်က္ရွ ိ

သျဖင့္ ပမာဏကို တြက္ခ်က္ရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲသည္။ ႏုိင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း ႀကံစိုက္ပ်ိဳးမႈတြင္ 

တရုတ္၏ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အစီရင္ခံစာအခ်ိဳ႕တြင္ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ခိုင္မာသည့္ ကိန္းဂဏန္း 

အခ်က္အလက္မ်ား မရရိွႏိုင္ေပ။ မေလးရွားကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Felda သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္

၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာေသာအခါ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရာဘာႏွင့္ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းမ်ားအျပင ္

မႏၱေလးအနီးတ၀ိုက္တြင္ ႀကံ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဟက္တာ ၃၀၀၀၀ ခန္႕ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ ္

လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 121  ထိုင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၾကံလုပ္ငန္းတြင္ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္အားထက္သန္လွ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ထိပ္သီးသၾကားကုမၸဏီႀကီး ၂ 

ခုက ၎တို႔အေနျဖင့ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္ လက္တေလာ အေလာတႀကီး 

လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည ္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။122  

 

စပါး 

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္တေလာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိေသာ စပါးအမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္း စားသုံးရန္ 

အတြက္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ အမ်ားဆုံး ဆန္တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္င ံ

ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အရည္အေသြး နိမ့္ဆန္မ်ားကိုသာ အဓိက 

တင္ပို႔လွ်က္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။ စပါးက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ 

အလြန္တင္းက်ပ္ၿပီး လက္ရွ ိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ႏုိင္ငံျခား 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ကို ခြင့္မျပဳေပ။ 123  စပါးက႑ကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့ ္

ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈကိ ုတိုးတက္လာေစရန္ ဆန္းစပါးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ 

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားကိ ု ေနာက္ထပ္ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေသးေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေျပာၾကားခ့ဲ 

သည္။124 
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 အရည္အေသြးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးသျဖင့ ္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တရားမ၀င္အေနအထားတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ယခုအခါ စနစ္တစ္ရပ ္ ထူေထာင္ထားၿပီး 

ယင္းစနစ္ကို အသုံးျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္းစပါးအသင္းခ်ဳပ္ (MRF)သည္ တရုတ္အစိုးရပိုင္ COFCO ကုမၸဏီျဖင့္ 

ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု ျဖည့္ဆည္းဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန ္ တာ၀န္္ယူထားရသည္။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အရည္အေသြးႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိ ု ျပည့္မီရမည္ 

ျဖစ္ၿပီး MRF တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းကာလတြင္ MRF သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ 

ဆန္တင္ပို႔ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိ ု ေၾကျငာေပးခဲ့သည္။ ထိုေရြးခ်ယ္မႈကို ေတာင္သူလယ္သမား 

အခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကၿပီး ကုမၸဏီၾကီးမ်ားကိုသာ မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ဤအေျခအေနေၾကာင့္ 

အေသးစားေတာင္သူမ်ားအတြက္ ဆုံးရႈံးထိခိုက္ႏိုင္မႈအေျခအေနကိ ု ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာ 

နည္းလမ္းမရွိဘဲ အင္အားႀကီးမားလာရန္ အလားအလာရွိသည့္ ျပည္ပတင္ပို႔သူ အနည္းစုကိုသာ 

ေရာင္းခ်ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။125 

 လက္ရွ ိကန္႕သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ ္ထြက္ေပၚလာပါက ေျပေလ်ာ့သြားမည္ဟု 

ယူဆရသည္။ ႏုိင္ငံျခား ေဒသတြင္းကုမၸဏီမ်ားကလည္း ဆန္စပါးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္အားထက္သန္ 

လွ်က္ရွိေၾကာင္း မီဒီယာအစီရင္ခံစာအခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆန္စက္ႏွင့ ္ စပါးစုိက္ခင္းမ်ား 

တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွရန္္ စဥ္းစားသုံးသပ္လွ်က္ရွိၿပီး ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရန္အတြက္ ပမာဏအေျမာက္အျမားထုတ္လုပ္ 

ရန ္ စီစဥ္လွ်က္ရွိၾကသည္။ ၎တို႔စိတ္၀င္စားေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၊ ပဲခူးျမစ္၊ 

သန္လြင္ျမစ္ႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွ ိစပါးစိုက္ပ်ိဳးရာ နယ္ေျမမ်ားပါ၀င္သည္။126  

 

အျခားသီးႏံွမ်ား 

ေျပာင္း -  အျခားသီီးႏွံအမ်ားအျပားမွာလည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိ ု ဆြဲေဆာင္လွ်က္ရိွသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအနက ္

တစ္ခုမွာ ထိုင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ Charoen Pokphand Group (CP) ပင္ျဖစ္သည္။ CP 

သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အႀကီးဆုံး ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳး-စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မ်ိဳးေစ့၊ 

ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ တိရစၦာန္အစားအစာမ်ားအပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုရွိသည္။ ယင္းကုမၸဏီသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းမ်ားကိ ုလည္ပတ္ရာတြင ္၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင ္မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္ ့ Myanmar CP Livestock 

Co., Ltd. ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သုံးႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း 

၅၅၀ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန ္၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ CP က ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ေျပာင္း၊ စပါး၊ 

ဆန္စက္ႏွင့ ္ ေမြးျမဴေရးပစၥည္း ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈစက္ရုံမ်ား စသည့္က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ ္

သည္။127  

ေျပာင္းကို အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္ပတင္ပုိ႔ရန္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 

ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ အဆိုအရ ထုတ္လုပ္မႈစုစုေပါင္း၏ ၈၀%ကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သည္။ 128  အဓိက 

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ ေဒသမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့ ္ ျမန္မာႏုိင္င ံ

အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ ေျပာင္းမ်ိဳးမ်ားမွာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား 

မွတင္သြင္းသည့္ စပ္မ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ CP သည္ စပ္မ်ိဳးေျပာင္းထုတ္လုပ္မႈတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 

ေစ်းကြက္၏ ၈၀% ကို ေနရာယူထားသည္။ CP ေျပာင္းကို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အဓိကစိကု္ပ်ိဳးၿပီး အဓိကအားျဖင့္ 

ၾကက္စာအျဖစ ္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ တရုတ္သို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္။ CP ေျပာင္းကိ ု ကနဦးတြင္ ကန္ထရိုက္ 

စိုက္ပ်ိဳးေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့ ္အေသးစားေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ေဒသခ ံ ပြဲစားကုန္သည္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ့

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ CP လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ယင္းသို႔ေျပာင္လဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ 

ခ်မ္းသာႀကြယ္၀မႈ တစ္ဖက္သက္ဆန္ျခင္းဟူေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီး 

စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားမွာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈစြမ္းရည္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားကာ CP ကုမၸဏီသည္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ 

အႏၱရာယ္မ်ားကိ ု အေသးစားေတာင္သူမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းပုံခ်လိုက္ျခင္းျဖင့ ္ ၎၏ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမ်ားကုိ 
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ေလွ်ာ့ခ် ပစ္ခဲ့သညဟ္ုဆိုသည္။ ပုိ၍ အေရးပါသည္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ CP မွ အသုံးျပဳခ့ဲေသာ မက္လုံးမ်ားႏွင့ ္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့ ္ ေဒသႏၱရ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ားမွာ သမားရိုးက် 

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ကုန္းျမင့္ယာေျမ စုိက္ပိ်ဳးေရးမွ ျပည္ပတင္ပုိ႕ရန္အတြက္ သြင္းအားစု အေျမာက္အျမား 

အသုံးျပဳေသာ ၀င္ေငြရသီးႏွံစနစ္သို႔ ဦးတည္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ CP ကုမၸဏီ လုပ္ကိုင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈမ်ားကိ ု ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာ္လည္း ယခုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ေခ်းေငြ၊ အေၾကြးႏွင့ ္

ပိုင္ဆိုင္မႈဆုံးရႈံးျခင္းမ်ားကို ပုိမိုတိုးပြားလာေစသည္။129 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Business and Human Rights Re-

source Centre က သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံမႈကိ ု ျပန္ၾကားလာရာတြင္ ေဒသတြင္းရိွ 

အျခားေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ၎၏ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုမွ 

က်င့္သုံးလွ်က္ရွိသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားအတိုင္းပင္ ၾကိဳတင္မွန္းဆသိရွိႏုိင္ေသာ 

အနာဂတ္တစ္ခုတြင္ က်င့္သုံးသြားရန ္ အတြက္ စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပန္ၾကားလာခဲ့သည္။ 130 

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းမူ၀ါဒမ်ားကိ ု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေနၿပီလားဆိုသည္မွာ 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေပ။  

ေကာ္ဖီ -  Nestlé သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္ရံုတစ္ခု တည္ေထာင္ရန ္ေၾကျငာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းထုတ ္

ေကာ္ဖီကဲ့သို႔ေသာ ကုန္ၾကမ္းအရင္းအျမစ္မ်ားကိ ု ရယူမည္ျဖစ္သည္။ 131  စကၤာပူတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ 

Yoma Strategic Holdings ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕လွ်က္ရွိၿပီး 

ကမၻာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာကုမၸဏီျဖင့္အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈတြင္ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ခန္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။ ရိုးမသည္ IFC ထံမ ွ

ေခ်းေငြရရွိၿပီးျဖစ္သည္။132  

သစ္သီး၀လံႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ -  အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ( box 4 တြင္ၾကည့္ပါ)  

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေဒသတြင္ ဘိန္းအစားထုိး စိုက္ပ်ိဳးေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ သီးႏွံမ်ိဳးစံုကို စုိက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိသည္။  

သစ္သီး၀လံ ရိတ္သိမ္းမႈမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ၃.၈ ဆ ခန္႕တိုးတက္လာၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္မွာ 

၂.၄ ဆ တုိးတက္လာသည္ဟု OECD  အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။133 သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔တိုးတက္လာရာတြင္ 

ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ ပါ၀င္သည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရွိရေပ။  

 

Box 4 - တရုတ္၏ ဘိန္းအစားထိုး အစီအစဥ္ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရာဘာက႑ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားအျပား 

မွာ ဘိန္းအစားထိုး အစီအစဥ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိသည္။ ဘိန္းအစားထိုးအစီအစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး 

ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ သေဘတူညီခ်က္ မ်ားစြာထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ " တရုတ္ႏွင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား သီးႏွံမ်ားေျပာင္းလစဲိုက္ပ်ိဳးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္" ကို ႏွစ္ႏိုင္င ံ လက္မွတ္ေရး 

ထုိးခဲ့ၾကသည္။  ယခုအစီအစဥ္က တရုတ္အစိုးရေကာင္စီမွ အထူးရန္ပုံေငြမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ 

အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ကို ပါ၀င္လုပ္ေဆာငသ္ည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္ ပိုမိုေသခ်ာေစခဲ့ 

သည္။ ထို႔အျပင ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား လူႏွင့္ကုန္စည္မ်ား ၀င္ထြက္ရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေအာင ္

လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံမ ွ သေဘာတူခြင့္ျပဳထားသည့္ ေဒသမ်ား၌္ 

အစားထုိးသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးမႈတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ 

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရန ္ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။134  

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ China Daily သတင္းစာ၏ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 

တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ Ministry of Public Security မွ အရာရွိတစ္ေယာက္၏ အဆိုအရ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ 

စိုက္ခင္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို  အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္ နည္းပညာ 

အကူအညီအျဖစ ္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့ ္လာအိုႏုိင္ငံတို႔ကို  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀.၂ သန္း ခ်ထားေပးခဲ့သည္ဟု 

ဆိုသည္။ ယေန႕အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဤအစီအစဥ္ေအာက္မွေန၍ အစားထိုး 

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကိ ုအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ ၀န္ႀကီးဌာနက 
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ဆိုသည္။135 ဤအစီအစဥ္ျဖင့ ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ သီးႏွံမ်ားအနက္ ေရပန္းအစားဆုံးသီးႏွံမွာ ရာဘာျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေျပာင္း၊ စပါး၊ ငွက္ေပ်ာႏွင့္ ဖရဲသီးအပါအ၀င္ သီးႏွံမ်ိဳးစုံတြင္ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစီအစဥ္အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့ ္

ပတ္သက္၍ ျပည္စုံသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွရန္ အလြန္ခက္ခသဲည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

ယူနန္ျပည္နယ္အတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ တရုတ္အစုိးရ၏ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ 

ဘိန္းအစားထိုး စုိက္ပိ်ဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားကိ ုေျမဧက ၉၀၀၀၀ ေက်ာ ္ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပထားသည္။136 Transnational Institute မွထုတ္ေ၀ေသာ Financing Dispossession အပါအ၀င္ 

အစီရင္ခံစာမ်ားစြာက ယင္းစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့ ္အိုးအိမ္စြန္႕ခြာရမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။137  

၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ဆိုင္ရာ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ 

ဆံုးရႈံးႏုိင္မႈအႏၱရာယ္မ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စီး၀င္လာသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္မွာ အမ်ားအျပားရိွၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလွ်က္ရွိသည္။ 

ေနာက္လာမည္ ့ က႑တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ စိုက္ပိ်ဳးေရးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားဆုိင္ရာ အဓိကအက်ဆုံး ျပႆနာမ်ားကို အေလေပး ေဆြးေႏြးသြားမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား 
 

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့ ္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းမွာ ေဒသခံလူထု 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္သာမက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ပါ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားကိ ုျဖစ္ေပၚေစ 

ႏိုင္သည္။ ယင္းထိခိုက္ ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ျခင္း၊ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန ္အတြက္ 

ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစျခင္း၊ အက်ိဳးအျမတ္မေသခ်ာျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားျခင္းႏွင့ ္ စီမံကိန္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာျခင္း 

စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ ၎တို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ေနရာေဒသမ်ား 

သို႔မဟုတ္ အျခားအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု အမ်ားျပည္သူကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမရိွသျဖင့္ 

ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ အႏၱရယ္ကို သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။  

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့ ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) 

သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
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အမ်ားျပည္သူအား ခ်ျပရန္အတြက ္ေမတၱာရပ္ခံကာ ျမန္မာႏိုင္င၌ံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွလွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ 

၂၀၀ ေက်ာ္ထံသို႔ စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။138 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအထိ အထက္ပါကုမၸဏီမ်ားအနက္ ၅၆%မွာ 

အေၾကာင္းျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ျပန္လည္တု႔ံျပန္ျခင္း စသည့္ျဖင့ ္

ျပန္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကုမၸဏီမ်ား အားလုံးအနက္ ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားကိုသာ ျပန္ၾကားေပး ခဲ့ၿပီး အျခား အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိသည့္ ကုမၸဏီ ၄၄% မွာ 

ေဒသခံလူထုအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္မ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု လက္လွမ္းမီျခင္း 

မရွိႏိုင္ေစရန ္ကန္႕သတ္ထားခ့ဲ သည္။  

 အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ 

စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားကိ ုစိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ မၾကာခဏ အခက္ေတြ႕တတ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသခ ံ

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကို အသံတိတ္မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေလ့ရွိၿပီး တရား၀င္မွတ္ပုံတင ္ထားေသာ 

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါက ေဒသခံကုမၸဏီမ်ားကိ ု စိစစ္ရွာေဖြရန္ အလြန္ခက္ခ ဲ

သည္။ 139  တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသမူ်ား သည္ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုကဆ္က္သြယ္လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိၿပီီး ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား 

ကလည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အစီီရင္ခံတင္ျပျခင္းမျပဳလုပ္ၾကသျဖင့္ ယင္းေဒသရိွ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကိ ုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အလြန္တရာခက္ခဲေစသည္။140 

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိအဓိက လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေရးမွာ အဓိက စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာ ႀကဳံေတြ႕ရေသာရေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္မဟုတ္ဘဲ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ 

ေျမယာကိစၥမ်ားတြင္ ေတြ႕ရတတ္သည့္ လကၡဏာရပ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။141 သို႕ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

ကင္းမဲ့ျခင္းမွာ ေဒသခံလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဆုံးရႈံးမႈအႏၱရာယ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ဆိုးရြားေသာ ျပႆနာကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ 

 ပထမဆုံးအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလုပ္ေဆာငရ္ာေဒသမ်ားရွိ လူထုအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားအတြက္ သိသာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပဋိပကၡ၊ 

အိုးအိမ္စြန္႕ခြာမႈ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈအႏၱရာယ္မ်ားကိ ု ၾကည့္ပါ)။ ဆုံးရႈႈံးထိခုိုက္ခံရရရန ္

အလားအလာရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 

ထိခိုက္ႏိုင္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ ္ လက္လွမ္းမီမႈအေပၚတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈမ်ားကိ ု ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု သိရွိထားရန္လိုအပ္သည္။ ၎တို႔၏ စိုးရမ္မႈမ်ားကုိ 

ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကိ ုေျဖရွင္းရန္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ 

ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန ္ပါ၀င္လုပ္ကိုင္သည့္ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားကိ ုသိရွိထားရမည္ျဖစ ္

သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ေျမယာကိစၥမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းမွာ အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမခြန္၊ 

ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈဆိုင္ရာ အေကာက္အခြန္မ်ား စသည္တို႔တို႕ကို ဆုံးရႈံးႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားကိ ု

ပိုမိုတိုးပြားေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအတြက ္ အလားအလာရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္ 

မ်ားကိ ု ေလ်ာ့နည္းေစမည္ျဖစ္သည္။ 142  တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားကိ ု အမ်ားျပည္သူမ ွ

ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ အကန္႕အသတ္မ်ားရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေလ ့

ရွိသည္။ စတုတၳအေနျဖင့္  ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကင္းမ်ား ရွားပါး ခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႕ကိ ု ျပန္ၾကားေပးမႈ 

မရွိျခင္းတို႕သည္  ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိ ု ေႏွးေကြးေစျခင္း သို႕မဟုတ္ ရပ္တန္႕သြားျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစ 

ႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀မႈကို ကန္႕သတ္ထားျခင္းသည္ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ား အတြက္ အဆုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစသည္။  

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းဆိုင္ေနရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသစနစ္မ်ားႏွင့ ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အျပည့္အ၀ မီွခိုအားထားႏိုင္ျခင္း 

မရွိေပ။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥမ္်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ၾကိဳတငထ္ုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ နစ္နာမႈ ေျဖရွင္းေရးစနစ္မ်ားႏွင့ ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ က်င့္သုံးမည္ ့ စနစ္မ်ား 

စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ေဒသခံလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
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အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သိရွိႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း စသည္အားျဖင့္ ၎တို႕၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအား 

အေကာင္းဆုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရန ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။  

ေျမယာပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႕ခြာမႈႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 

 

 ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ 

အဓိက ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္မွာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့ ္ အေသးစားေတာင္သူမ်ား 

အတြက ္ ေျမယာဆုံးရႈံးႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကျပႆနာရပ ္

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေသးစားေတာင္သူမ်ားအတြက ္ေျမယာနွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ုဆုံးရႈးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ထိုႏွစ္အတြင္း ၎တို႔ထံ 

တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားအနက္ ၄၅% မွာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း 

အစီရင္ခံတင္ျပခ့ဲၾကသည္။ 143  အေစာပုိင္းကာလ၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ေျမယာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး 

ေကာ္မရွင္ကို တည္ေထာင္ရန ္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ယင္းေကာ္မရွင္သည္ 

ေျမယာျပႆနာမ်ားကို သုံးသပ္ရန္ႏွင့ ္ သမၼတရုံးသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရန ္ အခြင့္အာဏာရိွသည္။ 

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီး လပိုင္းအၾကာမွာပင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင္ ့အမႈကိစၥေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို လက္ခံရိွ ခဲ့ၿပီး 

ယင္းျပႆနာႀကီးမားပုံကို မီးေမာင္းထိုးျပလွ်က္ရွိသည္။ 144  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာအသံုးခ်မႈစီမံခန္႕ခြဲေရး 

ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေမလအတြင္း ေျမယာပဋိပကၡဆိုင္ရာ 

တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၁၄၄၉၉ ခုကိ ုလက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။145 ေျမယာ 

အျငင္းပြားမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာလၾကာရွည္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျမယာျပႆနာ 

အမ်ားစုမွာ စစ္တပ ္ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ႏွင့္္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၾကသည္။ 

ယင္းအေျခအေနမ်ားက ေျမယာအျငင္းပြားမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ၾသဇာအရိွန္အ၀ါနည္းပါးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

အတြက္ အရင္းျမစ္ရရွိႏိုင္မႈကို အကန္႕အသတ္ျဖစ္ေစသည္။146  

 အသစ္ေရးဆြခဲဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒကို မၾကာေသးခင္ကမွ အတည္ျပဳခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။147 

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား အဆင္သင့္မရိွေသး 

သကဲ့သို႔ အေသးစားေတာင္သူ အမ်ားစုမွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမ်ားကုိ မရရိွေသးေပ။ 

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း လစ္ဟာခ်က္မ်ားစြာ 

ရွိေနေသးသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း "ေျမယာအသုံးခ်ခြင့္ကို ရယူျခင္း၊ ကိုင္ေဆာင္ျခင္း၊ 

လႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းႏွင့ ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွာ အလြန္ရႈပ္ေထြးၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကင္းမဲ့ကာ 

ေသခ်ာေရရာမႈလည္း မရွိေပ။" 148  ယင္းျပႆနာမ်ားမွာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားနည္းမႈေၾကာင့္ပိုမိုဆိုးရြားသြားေစခဲ့သည္။ 149  ေျမယာအျငင္းပြားမႈအမ်ားအျပားမွာ 

လိပ္ခဲတည္းလျဲဖစ္လွ်က္ရွိၿပီး ၀င္ေရာက္လာမည္ ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့ ္ မျဖစ္မေနဆက္စပ္မႈရွိေနလိမ့္မည္ေတာ့ 

မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအေျခအေနမ်ားမွာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစနစ္မ်ား အားနည္းျခင္း၏ သေကၤတပင ္

ျဖစ္ၿပီး ၀င္ေရာက္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့ ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့ ္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ု

ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ သတိျဖင့ ္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးသည့္တိုင္ ယင္းရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

မ်ားသည္ အႀကီးစားေျမယာရယူျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္း 

ျပတ္္သားမႈမရိွဘဲ အာမခံခ်က္ကင္းမဲ့ေနသည့္ ေဒသမ်ားရိွ ေဒသခ ံ ျပည္သူမ်ားအတြက ္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ 

ဆိုးက်ိဳးသာ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္။ 150  ရင္ႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားရိွ 

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းကို စံုးစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခ ံ
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စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားကိ ု ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္းေကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားဘက္မွ အျခားသူမ်ားကုိ 

ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမရွိေအာင္ ဂရုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟူေသာက်င္၀့တ္စည္းမ်ဥ္းကို ခိုင္မာစြာေစာင့္ထိန္းရန္ 

လိုအပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္း ထိုးျပလွ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးကိ ု ကာကြယ္ေရးဟူေသာ ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ခိုင္မာေရးမွာ 

အလြန္အေရးပါသည္။  

 လက္ရွ ိ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒစနစ္မ်ား၏ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကသာ အေသးစားေတာင္သူမ်ား 

အတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈအႏၱရာယ္မ်ားကိ ု ေဆာင္ၾကဥ္းလာသည္မဟုတ္ဘဲ ေျမယာရင္းႏွီး 

ျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ အျငင္းပြားမႈအသစ္မ်ားႏွင့ ္ သမိုင္းစဥ္ဆက္ ဆုံးရႈံးနစ္နာခ်က္ႏွစ္ရပ္စလုံး 

ကလည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာ ဆုံးရႈံးထိခိုက္ႏိုင္မႈမ်ားကိ ု ျဖစ္ေပၚေစ 

ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းျပႆနာမွာ ေလွ်ာ့တြက္၍ မရေပ။ Myanmar Centre for Responsible Business က 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း " ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ 

ျဖစ္ေစ အရႈပ္ေထြးဆုံး စိန္ေခၚမႈမွာ ေျမယာကိစၥပင္ျဖစ္သည္။"151 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဆုံးရႈံးထိခိုက္ႏိုင္မႈ 

မ်ားကိ ုမၾကာမ ီအေသးစိတ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

Box 5: တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိရုိးဖလာ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ 

 တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားေနထိုင္ရာ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားရွိ အေသးစားေတာင္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ 

ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အလြန္ၾကမ္းတမ္းလွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဓိကအားျဖင့္ 

မိရိုးဖလာ ေျမယာအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပုိင္ဆိုင္မႈကို ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ကာလရွည္ၾကာ ကင္းမဲ့ေနျခင္း 

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားက ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ 

ေဆြးစဥ္မ်ိဳးဆက္ လက္ကိုင္ျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထ ိ ေျမယာစီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 

မည္သည့္ တည္ဆဲဥပေဒကမွ် ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အသိအမွတ္ 

ျပဳထားျခင္းမရွိေပ။ အစိုရက ကုန္းျမင့္ေဒသ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈစနစ္ကိုလည္း ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ 

ျပဳထားျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေဒသမ်ားရွိ လူဦးေရ ၃၀-၄၀% မွာ ေတာင္ယာစို္က္ပ်ိဳးသူမ်ားျဖစ ္

ေသာ္လည္း ၎တို႔ိအတြက္ ဥပေဒအရ အကာကြယ္ကင္းမဲ့လွ်က္ရွိသည္။ 152  ထုိ႕အျပင ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ 

ဦးေဆာင္ေသာ၀န္ႀကီးဌာန (ယခင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန) ကလည္း "ေခတ္မ ီ

ကုန္းျမင့္လယ္ယာေဖာ္ထုတ္ေရး"153 ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္တပ္လွ်က္ မိရိုးဖလာ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအား 

ေလွကားထစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ျဖင့္ အစားထိုးရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိ ု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ 

မိရိုးဖလာေျမယာအသုံးျပဳမႈကို ဥပေဒအရ အသိအမွတ္မျပဳျခင္းက အေသးစားေတာင္သူမ်ားကုိ 

ေျမယာပဋိပကၡမ်ားဆီသို႔ တြန္းပို႕လွ်က္ရွိၿပီး အစိုးရက ေျမလြတ္မ်ားဟ ု သတ္မွတ္ထားေသာ ၎တို႕၏ 

ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန ္ အေသးစားေတာင္သူမ်ားအား ဖယ္ထုတ္လွ်က္ရွိသည္။ 

တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေဒသမ်ားတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ 

စိုးရိမ္စရာအခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ 

ပိုမိုႀကီးထြားလာေအာင ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္မီးေမႊးေပးျခင္း ဟူသည့္ 

အႏၱရာယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ပိုင္ဆုိင္မႈကိ ုစြန္႕လႊတ္ေစျခင္းႏွင့ ္ေျမယာပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းတို႔မွာ တိုင္းရင္းသား 

လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အေလးမထားမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အျခားေျမယာႏွင့္ အဓိကဆက္ႏြယ္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆ ဲထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား မျပဳလုပ္မ ီ

ေသခ်ာစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္သည္။154 

 

 ေျမယာမဲ့မႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့ ္ စားနပ္ရိကၡာခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ခ်ိတ္ဆက္လွ်က္ 

ရွိသည္။ 155  ေျမယာမဲ့မႈ အဆမတန္ျမင့္မာေနျခင္းမွာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ 

ေျမယာမ်ားကုိ လုံး၀ရရွိ ပိုင္ဆိုင္ဖူးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ အေၾကြးထူေျပာမႈ၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ 
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သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာမ်ားကုိ ဆုံးရႈံးသြားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မိသားစုမ်ားအတြက္ 

ေျမယာမ်ားကုိ ဆုံးရႈံးၿပီးပါ ျပန္လည္ရရွိရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္ သို႕မဟုတ္ ျပန္လည္ရရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ 

အဓိက ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိ ုဆုံးရႈံးသြားရပါက အဆိုပါ ေျမယာမဲ ့အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္း 

မရွိဘဲ စုိက္ပ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ၀င္ေငြမ်ားမွာ ပံုေသတြက္ဆ၍ မရႏုိင္ေပ။ အထူးသျဖင့္ လုပ္ခနည္းၿပီး ရာသီအလုိက္ 

လုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အလုပ္သမားအျဖစ ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမွရရွိေသာ 

၀င္ေငြမ်ားမွာ ေသခ်ာေရရာမႈမရွိေပ။156 

စ္ုိက္ပိ်ဳးေရးဆ္ုိင္ရာရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ၏ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
 ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္လွ်က ္

ရွိေသာ္လည္း  ပုံမွန္အားျဖင့္ အိမ ္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အခမဲ့လုပ္ေဆာင္ေပးရသည့္ 

အလုပ္အမ်ားစုကို  အဓိကအားျဖင့္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေနရသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၊ ပညာေရးကို လက္လွမ္းမီမႈ၊ 

ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ စသည့္က႑မ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈကုိ 

ခံစားခြင့္မရရွိၾကေပ။ ေက်းလက္ေဒသရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ အႏွိမ္ခံေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထု၏ ေျမယာအသုံးျပဳမႈအေပၚ 

ထိခိုက္မႈရွိေသာ ရင္းႏွီျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ထိခိုက္ေစလွ်က္ရွိသည္။ 

 စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ရွ ိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အေရးပါေသာ္လည္း 

အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အေရးပါမႈကဲ့သို႔ ထပ္တူထပ္မွ် အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းမရွိေပ။157 ထိုကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ရိွ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ဥပကၡာျပဳမႈ ခံရျခင္းက မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီျမွဳပ္ႏွံမႈ 

ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔တြင္ လ်စ္လ်ဴရႈမႈခံရျခင္းဟူေသာ အက်ိဳးရလဒ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသား 

မ်ားကိ ု အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိၿပီး ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အမည္ကိုသာ ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡအသြင္ 

သို႔ ဦးတည္သြားသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ေျမယာရရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ 

အာဏာပုိင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္သာ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးေလ့ရွိသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္လုပ္ကိုင္သည့္အခါတြင္လည္း အမိ်ဳးသားမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ 

ဦးစီးမ်ားျဖစ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကသည္။ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ခစား လုပ္သားက႑တြင္လည္း ယင္းအလုပ္မ်ားကိ ု ကာယအလုပ ္ သို႔မဟုတ္ 

အမ်ိဳးသားအလုပ္ဟု သတ္မွတ္ကာ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေလ့ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကာယအားမ်ားမ်ားမသုံးရေသာ လုပ္ခနည္းသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္သာ 

လုပ္ကိုင္ ေနၾကရသည္။ 158  အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရေသာ အလုပ္မွာ အမ်ိဳသားမ်ားလုပ္ေဆာင္ရေသာ 

အလုပ္ ကဲ့သို႔ တန္ဖိုးမရွိဟူေသာ အယူအဆကို လက္ကိုင္ထားၾကေသာေၾကာင့္ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက ္ေရရွည္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိ ုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။  

 စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈေၾကာင့္ အမိ်ဳးသမီးမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ အဓိက 

အႏၱရာယ္မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။ အႀကီးစား စီးပြားျဖစ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ 

က်ား-မေရးရာ ကိစၥမ်ားကိ ု မ်က္ကြယ္ျပဳတတ္ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည့္ ေငြေပၚလြယ္ေသာ 

သီးႏွံမ်ားကိုသာ အဓိကထား စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရိွသည္။ အာဖရိကတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Oxfam ၏ သုေတသနအရ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သစ္သီး၀လံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့ ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးသီးႏွံမ်ား စသည္ 

ေဒသႏၱရေစ်းကြက္ႏွင့ ္ အလြတ္သေဘာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရသည့္ သီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးရေလ့ရွိၿပီး 

စပါးႏွင့္ ႀကံကဲ့သို႔ေသာ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ရေသာ သီးႏွံမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ 

ေစ်းကြက္မ်ားကိ ု ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ သီးႏွံမ်ားကိုမူ  အစဥ္အလာအရ 
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အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည္ (ဥပမာ -တန္ဇန္းနီးယားႏွင့ ္မာလာ၀ီႏုိင္င)ံ။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ က်ား-မ မညီမွ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းထက္ ပို္မိုဆိုးရြားမႈကုိ 

ဦးတည္သြားႏိုင္သည္။159 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈအခြင့္အေရးမ်ားရရိွေစႏိုင္ရန္ ေျမယာႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ 

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္းၿပီး ဥပေဒတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ ေျမယာႏွင့ ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 

က႑တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိ ု ကာကြယ္ေပးရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 

အသက္၀င္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားကိုလည္း ထိုသို႔က်င့္သုံးရန္ မက္လုံးေပးရမည ္

ျဖစ္သည္။ အားတက္စရာ ေကာင္းသည္မွာ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒတြင္ က်ား-မေရးရာ ကိစၥကို 

ေဖာ္ျပထားသည္။160 ယခုအခါ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္ကို အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚလာဖိ႕ု လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 

ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈကိ ု စိစစ္သုံးသပ္ရန္လိုအပ ္

သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ရွိရင္းစြဲ က်ား-မေရးရာ မမွ်တမႈမ်ားကိ ု ပုိမိုဆိုးရြားေစမည္ျဖစ္ၿပီး အသစ္အသစ္ေသာ 

ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးရာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။  

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ ဆံုးရႈံးထိခုိက္ႏုိင္မႈ 

အႏၱရာယ္မ်ား 
 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္မ်ား 

ႏွင့ ္ ေရာျပႊန္းေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ရႈပ္ေထြးသည့္ ေနရာ 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ 161  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့ ္ တာ၀န္ခံမႈကင္းမဲ့ျခင္းတို႔မွာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကိ ု

ထိခိုက္ႏိုင္ရု ံ သာမက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိ ု ထိခိုက္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သာဓကအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ 

ေျမအသံုးခ်မႈ ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည္စုံစြာမရိွျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 

စိုက္ပ်ိဳး-စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအျဖင့္ ၎တို႔ထံ 

ေရာင္းခ်ထားေသာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ ေျမယာမ်ားအေပၚ  နနာေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ားရိွသည္ 

ဟူေသာ အခ်က္ကို လစ္လ်ဴရႈေကာင္းရႈမည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းစြားစီမံေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိသည့္ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုသာမက ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ 

ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိကု္ေစေသာ ပဋိပကၡမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည္။                                                                                                                               

အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း TMP Systems က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အဆိုပါ ထိခိုက္ဆုံးရႈံး 

ႏိုင္မႈအႏၱရာယ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ထားသည္။ 

"ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈအႏၱရာယ္မွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ဆည္၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ 

စက္ရုံ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ ေျမယာကို အေျခခံေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္႕က်င ္

ကန္႕ကြက္ၾကၿပီး ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့ ္အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္းကို ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေနွာက္ယွက္ျခင္းတို႔ကိ ု ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား သိသိသာသာျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းျခင္း 

သို႔မဟုတ္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းမ်ားသို႔ ဦးတညသ္ြားေစႏိုင္သည္။ 

ထိုထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္မွာ လက္ရွိျဖစ္ထြန္းလွ်က္ရွိေသာေစ်းကြက္၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ား 

တြင္ ပုံမွန္ပ်ံ႕လွ်က္ရွိၿပီး ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပုံမ်ားအရ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးေသာေနရာမ်ား၏ ၉၃%မွာ 

လူမ်ားေနထိုင္က်က္စားရာေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ အလုအယက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကရကာ 

ေသေရးရွင္ေရးသမွ် အေရးပါလွ်က္ရွိသည္။ ထိေရာက္မႈမရွိေသာ ပုိင္ဆိုင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့ ္ ခိုင္မာမႈအားနည္း 
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သည့္ ေျမယာအသိအမွတ္ျပဳမႈအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ာအေနျဖင့္ 

ေျမယာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ့အလားအလာမွာ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။"162  

  

 ၎တို႔၏ သုေတသနျပဳခ်က္အရ ေျမယာအသုံးမႈျပဳဆုိင္ရာ နစ္နာေၾကးမ်ားေၾကာင့ ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား 

အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈစရိတ္၏ ၂၉ ဆအထိရွိႏိုင္ၿပီး စီမံကိန္းကိ ု ရပ္နားလိုက္ရသည္ ့

အျဖစ္မ်ိဳးလည္း ႀကဳံေတြ႕ၾကရသည္။163 

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ညံ့ဖ်ဥ္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း 

မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္ ့ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈအႏၱရာယ္မ်ား 

၏ ရႈပ္ေထြးနက္ရႈိင္းပုံမ်ားကို ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ဥပမာမ်ားက ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ မီးေမာင္းထိုးျပထား 

သည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံရွိ စိုက္ပ်ိဳးေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားမွာ မေကာင္း 

သတင္းျဖင့္ေက်ာ္ၾကားလွသည္။ ျပႆနာအမ်ားစုတြင္ ေျမယာနစ္နာေၾကးမ်ား အထပ္ထပ္ေတာင္းခံျခင္းမ်ား 

ေၾကာင့ ္ စီမံကိန္းမ်ားေႏွာင့္ေႏွးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ား 

အတြင္း အထင္ရွားဆုံးျပႆနာမ်ားတြင္ ႀကံစိုက္ခင္းအတြက ္ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပဋိပကၡတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 

ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။164  

 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူကို ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေအာင ္ဂရုတစိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ 

ဟူေသာ က်င့၀္တ္စည္းမ်ဥ္းကို လိုက္နာရန္ႏွင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ားကိ ုနားလည္ရန္ သာမက 

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

သိရွိနားလည္ရန္လည္း အလြန္ေရးႀကီးသည္။ 
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Box 6:  တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ ေျမယာအေျခခံ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားဆုိင္ရာ ပုဂၢလိကက႑အတြက္       

အရင္းအျမစ္မ်ား 

 တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ေျမယာအေျခခံသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမ်ား သိရွ ိ

နားလည္ေအာင္ လမ္းျပကူညီေပးရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ 

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရိွသည္။ 

• FPIC ႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားဆုိင္ရာ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာသည္ ့ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားပါ၀င္ေသာ Oxfam ၏လမ္းညႊန္ခ်က္ 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-sugar-rush-land-supply-chains-food-

beverage-companies-021013-en_1.pdf  

• VGGTs အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေျမယာဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး 

- Interlaken Group ၏  “Respecting Land & Forest Rights: A Guide for Companies”  

http://www.interlakengroup.org/resources 

- USAID ၏ “Operational Guidelines for Responsible Land-Based Investment” 

http://www.usaidlandtenure.net/documents/operational-guidelines-responsible-land-b

ased-investment 

- FAO-OECD ၏“Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains” 

http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm  

• TMP System သည္ ပိုင္ဆိုင္မႈ စီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္အျခားကိစၥရပ္မ်ားကိ ု အဓိကလုပ္ေဆာင္ေသာ 

အႀကံေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိပုါလုပ္ငန္းသည္ မၾကာေသးမီက " ေျမယာပိုင္မႈ၏ 

ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ IAN ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈအႏၱရာယ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရး စနစ္" 

ကို ေရးဆြဲျပဳစုခဲ့သည္။ ယင္းစနစ္က ကုမၸဏီ၏ ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးမႈကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ 

ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထင္ရွားသည့္ျပႆနာမ်ားကို စုစည္းတင္ျပရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း သက္တမ္း 

တစ္ေလွ်ာက္ ႀကဳံေတြ႕ရသည္ ့ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားကိ ု တန္ျပန္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ 

ကုမၸဏီမ ွ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ု ပုံေဖာ္ရန ္ ပထ၀ီတည္ေနရာဆိုင္ရာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳထားသည္။ http://www.tmpsystems.net/ian 

• The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide ဟူေသာ 

စာအုပ္သည္ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 

ပက္သက္၍ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf  

 ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင ္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ဆိုသည္မွာ "ခရီးရွည္" တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာေဒသႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ရရွိရန ္

အထက္ပါ နည္းစနစ္မ်ားကိ ု ေဒသခံကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့ ္

ေျမယာကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆုံးရႈံထိခိုက္ႏိုင္မႈအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ုထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ရန္ 

လိုအပ္သည့္ အဆင့္မ်ားကိ ုကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  
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၅။ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ 

ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

 ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့ ္အစိုးရမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကိ ုလိုက္နာမည္ 

ဆိုပါက ဤက႑တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိေစရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ 

သည္။ 

 ေအာက္တြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ 

လိုက္နာက်င့္သုံးရန္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူနွင့္ ေဒသလူထုအဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ဘက္စလုံး 

အတြက္ အလြန္ေရးပါႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသခံ 

လူထု၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္တင္ၿပထားၿပီး ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လူေရးႏွင့ ္ပတ္၀န္းက်င္ 

ေရးရာတြင ္ ေရရွည္တည္တံ့ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိ ု လမ္းညႊန္မႈ ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္  ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ 

အေကာင္းဆုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အည ီခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ UN Guiding Principles on Business and 

Human Rights ႏွင့္ FAO Voluntary Guidelines တို႔ကို စံနမူနာယူ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိ ု အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက ္ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ 

ကိစၥမ်ားတြင္ လစ္ဟာခ်က္မ်ားရွိေနေသးသည္။ ယင္းလစ္ဟာခ်က္မ်ားကိ ု ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့ ္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု ထိန္းေက်ာင္းေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ကိ ု ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားမရွိေစရန္ အတြက ္ 

လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိိ ု ေဆြးေႏြးညွိိုင္းလုပ္ေဆာင္ 

သင့္သည္။  

 ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား - ကုလသမဂၢ 

လမ္းညန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢ၏ "ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေလးစားလိုက္နာေရး၊ 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး" ("Protect, Respect, Remedy") ဟူေသာ  မူ၀ါဒမူေဘာင္အား အေကာင္အထည္ေဖာ ္

ေဆာင္ရြက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္  စံႏႈန္း (၃၁) ခုပါ၀င္သည္။ 165  ဥပေဒအရ ထိန္းေက်ာင္း 

ခ်ည္ေႏွာင ္ ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ကုလသမဂၢ 

လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တညီတညြတ္တည္း အတည္ၿပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ 

တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး အတြက ္ ၾသဇာေညာင္းေသာ 

ကိုးကားခ်က္မ်ားျဖစ္လာသည္။ 166  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ UNGPs ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အမိ်ဳးသားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးအတြက္ ကတိက၀တ္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။167  

 ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေျခခံျဖစ္ေပၚလာေသာ ေျမယာမွဖယ္ရွားခံရျခင္းႏွင့္ အုိးမ့ဲအိမ္မဲ့ျဖစ္ရျခင္း 

ဆုိင္ရာ ကုလမသဂၢ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား - ေျမယာေပၚမွ အတင္းအဓမၼဖယ္ရွားျခင္းသည္ လုံေလာက္သည့္ 

အိမ္ယာ၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေရ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့ ္ အလုပ္အကိုင ္ စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ 

ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆိုးရြားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

အိမ္ယာဖူလုံမႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးအစီရင္ခံစာျပဳစုေရးအဖြဲ႕သည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လူ႕အခြင့္ေရး 

ေကာင္စီသို႔ တင္ျပခ့ဲသည္။ ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈမ်ား မျဖစ္မေနႀကဳံ 



45 
 

လာရသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ေနရာမ ွ အတင္းအဓမၼဖယ္ရွားခံရျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ 

ေလ်ာ့နည္းသက္သာ ေစရန္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ အစိုးရမ်ားကိ ုကူညီလမ္းျပေပးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။168  

အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးက႑တြင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ ေရလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ေသာ တာ၀န္ယူမႈရိွသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ FAO Voluntary Guidelines - UN Voluntary Guide-

lines မ်ားကိ ုကမၻာ့စားနပ္ရိကၡဖူလုံေရးေကာ္မတီမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ သေဘာတူ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေျမယာ၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို 

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ ေရရွည္ တည္တ့ံျဖစ္ထြန္းေသာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိ ု ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက၊ 

ရပ္ရြာလူထု၊ ေဒသခလံူထု၊ မိရိုးဖလာ၊ အလြတ္သေဘာပိုင္ဆိုင္မႈ စသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အမ်ိဳးအစား 

အားလုံးကိုၿခဳံငုံမိသည္။ ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္စာတမ္းသည္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

စနစ္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု ခ်မွတ္ေပးၿပီး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ မူ၀ါးမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ အစီးအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အစိုးရအား လုပ္ငန္းမူေဘာင္တစ္ရပ္ကိ ုျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္ သည္။169  

ႏုိင္ငံစံုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္ - OECD လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ 

တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆိုင္ရာ က်ယ္ျပန္႕သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 

ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကိ ု ေလးစားလိုုက္နာရန္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပထမဦးစားေပးတာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု 

အဆိုပါ လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္၊ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ၊ သတင္း 

အခ်က္အလက္ မ်ားျပန္ၾကားေပးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူကိ ု မထိခိုက္ေအာင ္ ဂရုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ 

က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း၊ စီမံကနိ္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔အပါအ၀င္ အျခားေသာ တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ လုိက္နာရမည္ ့ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင ္ အဆိုပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ု ျပန္လည္ျပငဆ္င္သည့္အခါ 

ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အည ီ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ က႑သစ္ 

တစ္ရပ္ကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။ 170  ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ထိပ္သီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံအနည္းငယ္ကသာ 

OECD အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိပုါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ု အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္ေသာ 

ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း လိုက္နာက်င့္သုံးႏိုင္သည္။ 

 

 ႏုိင္ငံတကာဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC) ၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ဆုိင္ရာစံႏႈန္းမ်ားသည္ IFC ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး မူေဘာင္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎၏ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးဟူေသာ မူ၀ါဒသည္ ၎၏ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ 

မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိစံႏႈန္းမ်ားကုိ ကုိးကား၍ 

လုပ္ငန္း၏ ဆုိးက်ိဳးႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကု ိေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ မည္ကဲ့သုိ႔ ကာကြယ္ရမည္ဟူေသာ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္စံႏႈန္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွ ံ

သူမ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းခြင ္ အေျခအေန၊ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစသည္ ့သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။171 

 

 ဤအစီရင္ခံစာေရးသားေနသည့္ အခ်ိန္မွာပင္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒကုိ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ 

အဆိုပါမူ၀ါဒသည္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ က်မ္းကိုးက်မ္းကားမ်ားကိ ု မီွျငမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

အပိုဒ္ (၇) တြင္ " အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးက႑တြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ေရလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ လိုက္နာရမည္ ့FAO လမ္းညႊန္ခ်က္ 

ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးရန္" ဟူေသာ အေျခခံ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားစြာပါ၀င္သည္။ ထို႔အျပင္ အပိုဒ္ (၃၆) တြင္လည္း " ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး 

ရျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း၊ အဓမၼေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း၊ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္  
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ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ နင့္နာေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ ပိုင္ရွင္ထံျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္း စသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ု စီမံခန္႕ခြဲရသည့္အခါ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အေကာင္းဆုံး လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ားကိ ုက်င့္သုံးရမည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းကိုးကားခ်က္မ်ားမွာ အားတက္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင္လည္း ေျမယာဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကိ ု ေရးဆြဲရန ္ ေရွ႕ဆက္ 

လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွသျဖင့္ အထက္ပါ စံႏႈန္းမ်ားကိ ုကိုးကားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  

 

 

Box 7: ျမန္မာျပည္တြင္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွေသာ Coca Cola ၏ အျခားသူမ်ားအားမထိခုိက္ေအာင္ 

ဂရုတစုိက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း 

 Coca-Cola သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ု ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈမ်ားကိ ု

ေျဖေလွ်ာ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့ ္

ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္မ၀င္ေရာက္မ ီအျခားသူမ်ားအား မထိခုိက္ေအာင္ ဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ 

အေကာင္းဆုံးက်င့၀္တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။ 172  ထုိ႕သို႔ျပဳစုေရးသားရာတြင ္ ၎တို႔၏ 

သမိုင္းစဥ ္ တစ္ေလွ်ာက္ အျပည့္စံုဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားအား ထိခိုက္ျခင္းမရွိေအာင ္

ဂရုတစိုက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ က်င့၀္တ္စည္းမ်ဥ္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားပါ၀င္ သည္။ ထို႕အျပင ္ အနာဂတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္းၿပီး 

လူ႕အခြင့္အေရးအေပၚ အမွန္တကယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ ဆိုးရြားသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 

က်ေရာက္ရန္အလားအလာ ရွိေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကို ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ 

လူ႕အခြင့္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အခြင့္အေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား စသည္တို႔ကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ 

သုံးသပ္ထားျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။173 

 အျခားသူမ်ားကိ ု ထိခိုက္ျခင္းမရွိေအာင ္ ဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူေသာ က်င့၀္တ္စည္းမ်ဥ္းကို 

Coca-Cola ျပည္တြင္းစီးပြားမိတ္ဖက္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးႏွင့ ္ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ 

က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ ၎၏ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၌ အကၽြမ္းတ၀င္မရိွေသာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၀န္းက်င္တြင္ လမ္းညႊန္ျပသႏိုင္ရန ္ ျပည္တြင္းစီးဖြားမိတ္ဖက္မ်ား၏ အေရးပါပံုကို 

ေထာက္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားသည္ "ယုံၾကည္ထိုက္ေသာ၊ 

က်င့္၀တ္ေစာင့္ထိန္းေသာသူမ်ားျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဦးတည္ပစ္မွတ္ထား 

ပိတ္ဆို႕ထားသည့္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိရန ္

လိုအပ္သည္" ဟုလည္း အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။174 ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ 

လူ႕အခြင့္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈမ်ားကိ ုသုေတသနျပဳလုပ္ရန္ 

အတြက္ လူမႈက်င့္၀တ္ေစာင့္ထိန္းျခင္းဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကိုလည္း ငွားရမ္းလုပ္ေဆာင္ခ့ဲ 

သည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆး ရာတြင္ ေျမယာအခြင့္အေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ၊  အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ကန္႕သတ္မႈ စသည္တို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ထိလိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားကိ ု

ဆန္းစစ္သုံးသပ္ထားသည္။175  စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင ္

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေစေရးအတြက္  Coca-Cola ၏ ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားဆိုင္ရာ 

လမ္းညႊန္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္  ကုနစ္ည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးသမူ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီ၏ 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပံုေဖာ္ထားသည္။ ကုမၸဏီသည္ ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားအား 

သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တို႔ကို 

လုပ္ေဆာင္ေပးေလ့ရွိသည္။ 176  ထို႔အျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ 

ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ  ၄ ေစာင္ကိ ု

ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။177  

 Coca-Cola ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈက႑အေပၚတြင္ က်င့္သုံးေသာ အျခားသူမ်ားအား 

ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေအာင ္ ဂရုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ က်င့၀္တ္စည္းမ်ဥ္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
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စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမည့္ အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စံနမူတစ္ရပ္အျဖစ ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 

သည္။ထိုစည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္မ်ားရွိေသာ္လည္း Coca-Cola ႏွင့ ္ အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္  အျခားသ ူ

မ်ားအား ထိခိုက္မႈမရွိေစရန ္ဂရုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ၎တို႔၏ က်င့၀္တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ပိုမိုလိုက္နာ 

က်င့္သုံးရန္လည္း လိုအပ္ဦးမည္ျဖစသ္ည္။ ျမန္မာႏိုင္ငမံွ Coca-Cola ၏ စီးပြားမိတ္ဖက္ တစ္ဦးသည္ 

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိေနေၾကာင္း Global Witness က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 

စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ေက်ာက္စိမ္းက႑သည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖင့္ 

ေၾကာ္ၾကားလွသည္။ အက်ိဳးတ ူ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီသည္ အေမရိကုန္ျပည္ေထာင္စု၏ 

ပိတ္ဆို႕မႈကိ ု ခံထားရသည္ ့ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ 178  ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  Global 

Witness က ေထာက္ျပေျပာဆိုၿပီးေနာက္ပိုင္း Coca-Cola သည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကိ ု

သုံးသပ္ကာ အျခားသူမ်ားအား ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ ဂရုတစိုက ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္ 

က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမ ွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ ့ အျခားသူမ်ားအား 

ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမရွိေစရန ္ ဂရုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၂ 

ခုႏွစ္တြင္ Coca-Cola ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့စဥ္က ယင္းကုမၸဏီ၏ အျခားဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုမရရိွႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။  

 ကုမၸဏီမွဦးေဆာင္၍  အျခားသူမ်ားအား ထိခိုက္ျခင္းမရွိေအာင ္ဂရုတစိုက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ 

လက္ရွိက်င့္သုံးလွ်က္ရွိေသာ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းကို အသုံးျပဳ၍ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆက္ႏြယ္မႈပုံ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွာ "အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ စီးပြား 

မိတ္ဖက္မ်ား မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ႏိုုင္ေရး" အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Coca-Cola 

ႏွင္ ့ အျခားကုမၸဏီမ်ားအားလုံးကိ ု အျခားသူမ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာမႈမရိွေစရန ္ ဂရုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ဆိုင္ရာ က်င့၀္တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းစြာ က်င့္သုံးရန္ႏွင့္ "ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၎တို႔ 

ပိုင္ဆိုင္ေသာ က်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား" ကို ပိုမိ ု ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန ္ Global 

Witness က အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခဲ့သည္။ 

 

  

Box 8: အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယာမကာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား 

 Oxfam ၏ "အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္" (Behind the Brands) ဟူေသာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ 

အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာဆိုင္ရာ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ကုမၸဏီႀကီး (၁၀) ခု၏ ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးမႈ 

ကြင္းဆက္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ေျမယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ႏိုင္မႈ 

အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈသည ္

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ သၾကားထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးသည့္ Khon Kaen Sugar (KSL) (Mitr Phol ပါ၀င္ေသာ 

ကေမၻာဒီယားႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ ပဋိပကၡ) အပါအ၀င္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ႏွင့ ္ဘရာဇီးႏိုင္ငံတို႔၏ ပဋိပကၡမ်ားကိ ု

မီးေမာင္ထိုးျပ ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 

လုံး၀က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိေစေရးအတြက္ ကတိက၀တ္ထား ရွိရန္၊ ေဒသခ ံလူထုအသုိက္အ၀န္း၏ လြတ္လပ္ၿပီး 

ႀကိဳတင္ခ်မွတ္ထားေသာ ခိုင္မာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေလးစားရနႏွ္င့္ မိမိတို႔အား 

ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပ့ံပိုးေနသူမ်ားကိုလည္း အလားတူ က်င့္သုံးေစရန ္ ကုမၸဏီမ်ားကို 

အားေပးတိုက္တြန္းခဲ့သည္။ Coca-Cola ကုမၸဏီမွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဘက္စုံေကာင္းမြန္ေသာ 

ကတိက၀တ္မ်ားကို ပထမဆုံး ထားရွိလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ့ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ 179  PepsiCo၊ Nestle ႏွင့္ 

Unilever တို႔ကလည္း မၾကာမ ီ လိုက္လံက်င့္သုံးလာၾကသည္။ 180  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိုကဲ့သို႕ေသာ 

ကတိက၀တ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သုံးႏိုင္ပါက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို 

ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးေနသူမ်ားကိ ု တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ေျမယာဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိ ု

ေဆာင္ၾကဥ္းလာေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။  
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၆။  ျပည္ပႏုိင္ငံရိွ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ 

အစုိးရ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား     

 ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ အစိုးရ၏ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္တာ၀န္ဟူေသာ က႑ေအာက္တြင္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့ ္ ၎တို႕၏ တိုင္းျပည္အတြင္း၌ 

လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလုံးမွ လူ႕အခြင့္အေရးကိ ု ေလးစားလိုက္နာေစရန္ 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ခ်မွတ္ထားသင့္သည္ဟူေသာ အေျခခံမူတစ္ရပ္ပါ၀င္သည္။  

 မိခင္ႏိုင္ငံမွအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပတြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ု

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီမ်ား 

ႏွစ္ရပ္စလုံးက ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္္ရြက္သည့္အခါ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ပံုစံျဖင့္လုပ္ကိုင္ေစရန္ 

အစိုးရမ်ား အေနျဖင့ ္မိမိတို႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအတြင္းမွ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သမွ် အရာအားလုံးကို လုပ္ေဆာင္ရန္  

လိုအပ္သည္။ ယင္းမွာ က်င့္၀တ္ႏွင့္  လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္ပင ္

ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သံတမန္ေရးရာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ  ကိစၥရပ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ တာ၀န္ယူမႈ 

ရွိေသာပုံစံျဖင့ ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမွာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ကို  ထိခိုက္ေစႏုိင္ၿပီး 

အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကိ ု ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့ ္ သံတမာန္ဆက္ဆံေရးကိုသာ 

ထိခိုက္ေစရုံမွ်မက အျခားေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ဆိုးရြားသည့္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။   

 ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့ ္ျပည္ပတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အခါ ကုလသမဂၢ 

စီးပြားေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံစုံလုပ္ကိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

ဆိုင္ရာ  OECD လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္-ေရလုပ္ငန္း-သစ္ေတာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တာ၀န္ယူမႈ 

ရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ လိုက္နာရမည္ ့ FAO လမ္းညႊန္ခ်က္ စသည့္ ႏိုင္ငံတကာ 

စံႏႈန္္းႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ု လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ယင္းကုမၸဏီမ်ားကိ ု တိုက္တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္ 

တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိခင္ႏိုင္ငံမ ွ အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ 

အလြန္ အေရးပါသည္။  

 ဤအပိုင္းသည ္ ျပည္ပတြင္သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 

ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကိ ု ထုတ္ႏုတ္တင္ျပရင္း ေဒသတြင္းမွ အစုိးရမ်ား၏ သာဓကမ်ားကုိ 

ေရြးခ်ယ္တင္ျပထားသည္။ အစိုးရမ်ားကသာ ျပည္ပသို႕သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ 

ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ပါက ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့ ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္လုံး လူ႕အခြင့္အေရးကိ ု  ေလးစားလိုက္နာရန္ အားေပးတိုက္တြန္းေနရုံမွ်မကဘဲ 

မျဖစ္ေန လုပ္ေဆာင္ေစရန ္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။  
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တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဘာ႑ာေရး 

ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
 

 တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပသြားေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ဘ႑ာေရးက႑တို႔ႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ပတ္၀န္းက်င္ 

ေရးရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳစုေရးဆြဲခဲ့ၿပီးေသာ ႏုိင္ငံအနည္းငယ္အနက္မွ တစ္ႏိုင္ငံပင္ 

ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္ တရုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၎၏ ကုမၸဏီမ်ားအား ျပည္ပရိွ 

စီမံကိန္းမ်ားကို  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ပံုစံျဖင့ ္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ 

ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္  ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္အျမင့္ဆုံး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ တရုတ္ 

ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိ ုအားေပးရန္ႏွင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္ အေျခခံမူ ၉ ခ်က္ကုိ  

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံခန္႕ခြဲေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 181  ယင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ တရုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဒသႏၱရ ဥပေဒမ်ားကိ ု

ေလးစားလိုက္နာရန္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္္သိစိတ္ထားရွိရန္၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကို 

အေလးထားရန္၊ ေဒသခံလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့ ္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု

ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အားေပးတိုက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 182  ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားနွင့္ 

အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး တို႔က အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ုထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက ္အမ်ားစုမွာ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္မႈရွိသည္။  

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္င ံ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန(MOFCOM)ႏွင့ ္ 

ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔က ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက ္

ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ  လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ု  ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား တြင္လည္း တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့ ္ ေဒသႏၱရ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

မ်ားကိ ုလိုက္နာ သင့္ေၾကာင္း၊ ေဒသႏၱရ ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ယုံၾကည္မႈမ်ားကိ ုေလးစားသင့္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး၊ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဒသႏၱရလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီညီဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ 

ေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကိ ု ထပ္ေလာင္းကာ အေလးထားေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုိပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ 

ကုမၸဏီမ်ားအား ပတ္၀န္းက်င ္ ထိခုိက္ႏိုင္မႈဆိုင္ရာ  ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္၊ ၎တို႔၏ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ မည္သည့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုမဆို  ေလ်ာ့နည္းသက္သာေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အစအီစဥ္ေရးဆြဲရန္ တိုက္တြန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည္။ စီမံကိန္း 

လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ၿပီးပါက ပတ္၀န္းက်င္  ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကိ ု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ကုမၸဏီမ်ားအား 

ညႊန္ၾကားထားသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့ ္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ၏ အျမင္မ်ားကိ ု စုစည္းရန္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 183  တရုတ္အစိုးရ သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ (SFA) သည္ 

တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းမ်ား၏ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သစ္ေတာပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ၂၀၀၇ 

ခုႏွစ္တြင ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တရုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ျဖစ္ထြန္းေသာ ျပည္ပ 

သစ္ေတာမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္အသုံးခ်ေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကိ ုSFA ႏွင့္ MOFCOM တို႔က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ 

ေရးဆြဲ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  ယခုအခါတြင္ ျပည္ပသစ္ေတာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္မ်ားကုိ 

ျပဳစုေရးဆြဲလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ပ ရာဘာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲရန ္အစီအစဥ္ 

မ်ားလည္းရွိသည္။184 

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပစီမံကိန္းမ်ားကိ ု ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးေနေသာ တရုတ္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလိုက္နာရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂  ခုႏွစ္တြင ္ တရုတ္ 

ဘဏ္လုပ္ငန္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ (CBRC) က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစိမ္းေရာင္ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူကိ ု ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမရွိေအာင ္ ဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ  

က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စီမံကိန္းေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိ ု ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း၊ စီမံကိန္း 
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ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိ ု ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း စသည္တို႔အပါအ၀င္ က႑မ်ားစြာကို ၿခဳံငုံေဖာ္ျပထားသည္။ 

ထုိ႔အျပင္- 

“ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ  အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးထားသည့္ ျပည္ပစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 

ပတ၀္န္းက်င္ေရးရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ႏိုင္မႈအႏၱရာယ္မ်ားစီမံခန္႕ခြဲေရးကို ပိုမိုအားေကာင္း 

ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့ ္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ စီမံကိန္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တိုင္းျပည ္ သို႔မဟုတ္ တရားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ ေျမယာ၊ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စသည့္ သက္ဆိုင္ရာ 

ဥပေဒႏွင့္  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိ ုလိုက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္” ဟု အေလးအနက္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။185 

 

 ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ျပည္ပေရာက္ တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ 

ျဖစ္ထြန္းေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ-၂၀၁၅  ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာသည္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ရႈေထာင့္မ်ားမွတစ္ဆင့ ္ တရုတ္ 

ကုမၸဏီမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ျဖစ္ထြန္းေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားကိ ုေဖာ္က်ဴးထားသည္။ အဆိုပါ 

သုေတသနကို UNDP ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ၏ အစိုးရပိုင္ပစၥည္းမ်ား ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 

သုေတသနဌာန (SASAC)၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 

စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ တရုတ္အကယ္ဒမီ (CAITEC) တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း 

ျဖစ္သည္။ အဆုိပါသုေတသနတြင္ တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ သေဘာထားအျမင္ကိုလည္း  စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။  ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳး 

တိုးတက္ေသာ တရုတ္ODI ကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 

အေရာင္တင္ေပးရန္အတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တရုတ္အစုိးရ၏ ျမင့္မားလာေသာ စိတ္၀င္စားမႈကို  

ထင္ဟပ္ျပျခင္းလည္းျဖစ္သည္။186 

 ဤေနရာတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္  တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ တိုးတက္လာေသာ 

ေျခလွမ္းမ်ားကိ ုေဖာ္က်ဴးလွ်က္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ ္သို႔မဟုတ္ 

တိုင္ၾကားမႈမ်ားေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဖန္တီးထားျခင္းမရွိေသးသျဖင့ ္ ျပည့္စုံမႈမရွိေသးေပ။ 187  လမ္းညႊန္ 

ခ်က္မ်ားတြင္ အစီရင္ခံတင္ျပရန္မပါရွိျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ျပန္ၾကားေပးရန္ မပါရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့ ္အဆိုပါ  လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ု လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ မရွိႏွင့္ပတ္သက္ သိရွိႏုိင္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရိွႏိုင္ေပ။  

ထုိင္းအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ 
 

 ထိုင္းအမ်ိုဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (NHRC) ကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 188 

ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ေလးစားမႈကို  

ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့ ္  တိုင္ၾကားလာေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိုင္းလူ႕အခြင့္အေရး 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္မကိုက္ညီေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။ NHRC အေနျဖင့ ္

ျပႆနာရပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက ္ ေျဖရွင္းခ်က္နည္းလမ္းမ်ား 

အဆိုျပဳတင္ေျပေပးရန္ႏွင့ ္ ထိုင္းလႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရႏွစ္ရပ္လုံးသို႔ ႏွစ္ပတ္လည ္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရန္ 

လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။  

 NHRC မွ လက္ခံရရွိေသာ တိုင္ၾကားခ်က္အမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္းမွ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား သာျဖစ္ၿပီး 

ထိုင္းႏိုင္ငံျပင္ပမ ွ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ 

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံရွိ ထိုင္းတို႔၏ သၾကားက႑ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို စုံးစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး Khon Kaen 
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Sugar ကုမၸဏီသည္ Koh Kong ခရိုင္ရွိ ၎၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးကိ ုဆိုးဆိုးရြားရြား 

ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ ့အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။189 ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ 

ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားပါ၀င္သည့္ ျမန္ႏိုင္ငံရွိ စီမံကိန္းမ်ားမွလည္း  တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ယင္း 

တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီီးရွိ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး 190 ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တင္ျပခ့ဲေသာ  တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္  တည္ေဆာက္ရန္ 

အဆိုျပဳထားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မည္ ့ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

တိုင္းၾကားခ်က္တို႔ျဖစ္သည္။191 

အာဆီယံ အစုိးရမ်ားဆုိင္ရာ  လူ႕အခြင့္ေရး 

ေကာ္မရွင္ 
  

၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအသင္းႀကီး၏ မူလအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ပူးတဲြေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင ္

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကျငာခ်က္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဘုံနည္းလမ္း 

တစ္ရပ္ကို ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တက္ႀကြစာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 

ျမွင့္တင္ရန္အတြက ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွသည္။ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္ 

အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသတြင္း၌ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အား ခ်မွတ္ျခင္းကို ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရန္လည္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအစိုးရမ်ားဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 

ေကာ္မရွင္ (AICHR) ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။192 

 AICHR ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတြင္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းအၾကား အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕အျဖစ ္ ေဖာ္ျပထား 

သည္။ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ုလက္ခံျခင္းႏွင့္ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းတို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ 193  တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံသည့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အဆင္သင့္မရွိေသာ္လည္း ထိုင္းတို႔၏ သၾကားက႑ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံခဲ ့

ရေသာ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက AICHR သို႔  တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား တင္ျပရန ္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 

မည္သည့္ေျဖရွင္းခ်က္မွ် လက္ခံရရွိျခင္းမရွိေပ။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းသည္ လူ႕အခြင့္အေရး 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိ ုတိုက္ရိုက္ စုံးစမ္းစစ္ေဆးရသည့္  အခန္းက႑မရွိေသာ္လည္း လူ႕အခြင့္အေရးကိ ု ျမွင့္တင ္

ကာကြယ္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲရန္ တာ၀န္တစ္ရပ္ရွိေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့ ္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ 

အနာဂတ္ကာလတစ္ခုတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အမႈကိစၥမ်ားကိုသုံးသပ္ရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္နည္းလမ္းမ်ား 

အႀကံျပဳေပးရာတြင္ ပုိမိုတက္ႀကြစြာ ပါ၀င္လာႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိသည္။  
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Box 9: ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စူ၏ 

အစီရင္ခံတင္ျပမႈဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ၏ု ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 

ရင္းႏွီးျမွုပင္ႏွံမႈဆိုင္္ရာ ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈမ်ားမွာ ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမ ွကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား လုံး၀ ၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ 

ယင္းပိတ္ဆို႕မႈမ်ားမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုင္းင့ံထားခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ 

သိန္းထက္ပိုေသာ မည္သည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္မဆို တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ 

အစီရင္ခံမႈသတ္မွတ္ခ်က္ကို စတင္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ 194  ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမရွိေအာင္ ဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ 

က်င့၀္တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ 

လူထုအဖြဲ႕အစည္းႏွင့ ္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊  အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 

ေဒသခံလူထုအသိုက္အ၀န္းမ်ားထံမွ နစ္နာမႈဆိုင္ရာ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားအား ၾကားနာျခင္း၊ လူမႈေရး 

စုေပါင္း တာ၀န္ယူမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု

တင္ျပေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာတြင ္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈႏွင့ ္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈဆိုင္ရာ 

အႏၱရာယ္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ မ်ားကိ ု အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ 

ကာကြယ္ရန္အတြက ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း 

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားကိ ုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန ္ကုမၸဏီမ ွက်င့္သုံး 

မည္ ့မူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့ ္စုစုေပါင္း 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ေသာင္းထက္ပို၍ အစိုးရထံ ေပးရပါက အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ 195 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံရုံး၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း  

“ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳးစုံကို ေျဖရွင္းရန ္

ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့ ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ၎တို႔အား 

အားေပးကူညႏီိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုငရ္န္ 

စုေဆာင္းထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ က်ယ္ျပန္႕သည့္ 

ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကိ ု 

သက္၀င္အားေကာင္းေစမည္ ့ ရင္းႏွွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကိ ု ျမွင့္တင္ရန ္ အတြက ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 

အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကိ ု ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင ္

ပိုမိုတက္ၾကြေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္ရန ္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိ ုလုပ္ပိုင္ခြင့ ္ပိုမိုအပ္ႏွင္းရန္ ္

ရည္ရြယ္ထားသည္။ ”196 

 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အစီရင္ခံတင္ျပေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ အျပဳသေဘာ 

ေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင ္ ပြင့္လင္းက်ယ္ျပန္႕ 

လြန္းသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ အစီရင္ခံရာတြင္ အေသးစိတ္တင္ျပမႈ အဆင့္မွာ 

အလြန္အမင္းကြဲျပားျခားနားျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္း 

အခ်က္အလက္ မျပည့္စုံျခင္း၊ ျပည္ပတြင္ရွိသည့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအားလုံးကို အရပ္ဘက္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ကာ စံသတ္မွတ္ထားေသာ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္ တန္ဖိုးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္း စသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကိ ုျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ဆိုသည္။ 
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၇။ နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ 

အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား 

 

 စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ 

ျပဳရန္ အလားအလာမ်ားစြာရွိၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူ 

းႏွစ္ရပ္စလုံးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာရန္လည္း အလားအလာရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွွဳပ္ႏွံသူမ်ား 

အလံုးအရင္းျဖင့ ္ ၀င္ေရာက္လာမႈကို ကိုင္တြယ္စီမံႏိုင္မည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကို ဦးစြာ ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိ ု လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ပါက အေသးစားေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွစ္ရပ္စလုံးအတြက္ 

ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားလည္းရွိသည္။ ေျမယာက႑၏ ဥပေဒေရးရာ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းအခ်ိဳ႕ကို ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ္လည္း 

လူအခြင့္အေရးခ်ိဳ႕ေဖာက္ႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားမွာလည္း ျမင့္မားလွ်က္ပင္ရွိေသးသည္။  

 လက္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားမွာလည္း လိပ္ခဲတည္းလ ဲ ျဖစ္လွ်က္ရွိေနျပီး 

ယင္းကိစၥမ်ားမွာ ေနာက္ထပ္၀င္ေရာက္လာမည္ ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့ ္ မျဖစ္မေနခ်ိတ္ဆက္ေနမည္ေတာ့ 

မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းစနစ္မ်ား 

အားနည္းေနျခင္းႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ မခိုင္မာျခင္းတို႔၏ လကၡဏာ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ ေနာက္ထပ္၀င္ေရာက္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာအျငင္ပြားမႈမ်ားတြင္ 

ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိေစရန္ သတိထား၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ 

၀င္ေရာက္လာသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိ ုအမွန္တကယ္ ဖန္တီးေပးလွ်က္ရွိေသာ္လည္း 

အဆိုပါရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ အႀကီးစားေျမယာရယူမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန ္ လိုအပ္လာသည့္အခါ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးထက ္ ဆိုးက်ိဳးကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့ ္ ေျမယာ 

အခြင့္အေရးသည္ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနၿပီး အာမခံခ်က္မရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္မိပါက 

ထုိကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။197  

 ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ား အေျခစုိက္ရာတိုင္းျပည္မ်ားမွ  

အစိုးရမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိ ု တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ပုံစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကိ ု

ေလးစားမႈရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရန ္တြန္းအားေပးရာတြင ္အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ 

ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 

ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ လုပ္ငန္းမူေဘာင္ကို ခ်မွတ္ေပးၿပီး ယင္းမူေဘာင္မွတစ္ဆင့္ အဆိုပါ အခန္းက႑မ်ား 

ကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

 ဤက႑၏ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရ၊ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားႏွင့ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားတက္သေရာ 

လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား အေနျဖင့ ္ ပိုမိုတာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဆိုင္ရာ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူေပးရန္အတြက္ လိုက္နာသင့္သည့္ အဓိက အႀကံျပဳ 

တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးထားသည္။  

 



55 
 

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအတြက္ အႀကံျပဳ 

တုိက္တြန္းခ်က္မ်ား 

 

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားမႈမ်ား 

 ေျမယာမူ၀ါဒအသစ္ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေျမယာဥပေဒ အတည္ျပဳသည့္ 

အခ်ိန္အထိ ေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းထားရန္ - အႀကီးစား ေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ားကုိ 

လုပ္ေဆာင္ရန ္ လက္တေလာအသုံးျပဳေနေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ အေသးစားေတာင္သူမ်ားႏွင့္ 

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕လက္ခံ 

ထားၾကသည္။ ေျမယာဥပေဒသစ္ထြက္ေပၚလာသည္ ့ အခ်ိန္အထ ိ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ 

စားေျမယာခ်ထားေပးမႈ အသစ္မ်ားကိ ုဆိုင္းငံ့ထားသင့္သည္။  

 

 လက္ရိွ ေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနကုိ ျပန္လည္ 

သံုးသပ္ရန္ - လက္ရွ ိ ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား စသည္တို႔ကိ ု ေစာင့္ၾကည္ ့

စစ္ေဆးသင့္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိ ု လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက 

ယင္းေျမယာမ်ားအသုံးျပဳမႈကို တားျမစ္သင့္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိ ု ဆိုးရြားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက 

ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

 

 အနာဂတ္တြင္ ေနာက္ထပ္ ေျမယာခ်ထားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက အဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ 

တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ စိစစ္သံုးသပ္မႈကုိ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ရန္ -  လက္ရွိေျမယာအသုံးခ်မႈ အေျခအေနကို 

မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေျမယာ အသုံးျပဳခြင့္မ်ားကိ ု အေသးစိတ္ 

စိစစ္သုံးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိလ ဲမည္သည့္ေျမယာ ခ်ထားေပးမႈကိုမွ် မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ 

 

 ေျမယာခ်ထားေပးရာတြင္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရန္ - အဓိကအားျဖင့္ 

ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ေသာ လူထုအသိုက္အ၀န္းမ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ကိုမွ် 

လြတ္လပ္ၿပီး ခိုင္မာသည့္ ၾကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မရရွိဘဲ ယခင္မူလ ေျမယာအသုံးျပဳသူမ်ားထံမွ 

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ေပ။ 

 

 ေျမယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အျခားလက္ရိွႏွင့္ အနာဂတ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

ပုိမုိရိွရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိလက္လွမ္းမီႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ - ျမန္မာႏိုင္င ံ

အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမယာကိုအေျခခံေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ 

စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိ ု အလြယ္တကူ ရရွ ိ

ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈက႑တြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင ္

ေပးသင့္သည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္ရွိခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ေသာ ေျမယာမ်ား၏ တည္ေနရာ 

ႏွင့ ္ နယ္နိမိတ္မ်ားကိ ု အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။ ထိုကိန္းဂဏန္း အခ်က္ 

အလက္မ်ားကိ ု စီမံကိန္းေျမပုံမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ၏ အမည္၊ စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန စသည္တို႔ပါသင္ေသာ Open Database ျဖင့္ 

ထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္။ 

 

 ေျမယာရယူျခင္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ေစရန္ - သေဘာဆႏၵမပါဘဲလုပ္ေဆာင္ရသည့္ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားမႈမ်ားကိ ု အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးႏွင့္ယွဥ္လာသည့္အခါႏွင့္ မလႊဲသာမေရွာင္သာ အသုုံးျပဳရ 
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သည့္ ေနာက္ဆုံးနည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ ္ ကိုင္တြယ္ရသည္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္သာ အသုံးျပဳသင့္ 

သည္။ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈျဖစ္ပါက ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ေျမယာအခြင့္အေရးရွိသ ူ မည္သူ႔ကုိ 

မဆု ိ ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမရွိေစရန္ အစိုးရက ၾကပ္မတ ္

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္ လြတ္လပ္ၿပီးခိုင္မာေသာ ၾကိဳတင္သေဘာ 

တူညီခ်က္ဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းကို က်င့္သုံးသင့္သည္။  

 

 ေျမယာဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒသစ္မ်ားေရးဆြဲသည့္အခါ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

ကုိ ကုိးကားေရးဆြဲရန္ - FAO Voluntary Guidelines သည္ ေျမယာဥပေဒသစ္ေရးဆြဲေရဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ ္ကူညီလမ္းျပေပးသည္။  

 

 အေသးစားေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပုိမုိလက္လွမ္းမီေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း - ေျမယာမွတ္ပုံတင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ ေက်းရြာသူ 

ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ေတာင္သူမ်ား၏ အသံကို အေလးထားကာ ပိုမိုရုိးရွင္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ  

လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ေတာင္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု နားလည္ေစရန္ႏွင့္ 

ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကိ ု  အကာကြယ္ေပးထားေၾကာင္း သိရွိနားလည္ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရ 

မည္ျဖစ္သည္။ 

 

 တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ မိရိုးဖလာပုိင္ဆုိင္ေသာ ေျမယာအသံုးျပဳမႈကုိ အေလးအနက္ထား 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ ႏွင့္ မိရုိးဖလာပုိင္ဆုိင္ေသာ ေျမယာမ်ား ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေစေရးအတြက္ 

ၾကားျဖတ္ကာကြယ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ - ေျမအသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒအသစ္ႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသား 

လူနည္းစုမ်ား၏ မိရိုးဖလာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးရ 

မည္ျဖစ္သည္။  

 

 မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒသစ္မ်ားေရးဆြဲသည့္အခါ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ - 

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ မ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္အားတန္ဖိုးကုိ 

အသိအမွတ္ျပဳေစရန ္ လုပ္ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ေျမယာ၊ ေခ်းေငြ၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္းၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေစရန ္အာမခံခ်က္ေပးသင့္ၿပီး 

အိမ္ေထာင္ဦးစီးဟူသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို အျမစ္ျပတ္ ဖယ္ရွား 

သင့္သည္။ ေျမယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊  ဥပေဒမ်ားႏွင့ ္အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္သည့္ 

အခါ က်ား-မ ေရးရာကိစၥမ်ားကိ ု ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။  

 

 

အေသးစားေတာင္သူမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 

 

 အႀကီးစားရင္းႏီွးျမုွပ္ႏွံသူမ်ားကုိသာမက အေသးစားေတာင္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း 

တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ - လယ္ယာထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေဒသႏၱရေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ 

က်ယ္ျပန္႔သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အတူ  အေသးစားေတာင္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကို တုန္႔ျပန္ 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ ဘက္စုံဦးတည္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ထားရန ္

လိုအပ္သည္။  

 

 အထူးသျဖင့ ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္သြင္းအားစုမ်ား၏ အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ 

ႏွင့ ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာလႊမ္းၿခဳံႏုိင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္မ်ားကိ ု တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ 

အမ်ိဳးသားဘတ္ဂ်က္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးဆြဲရန-္ ဆိုလိုသည္မွာ ေတာင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြ 
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ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိ ု အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေရးအတြက ္ ေဒသႏၱရအစိုးရ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ုအသုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။  

 

 ေကာင္းမြန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို အေျခခံ၍ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ 

သမ၀ါယမမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူအသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့ ္

ျပည္တြင္းပုဂၢလိက က႑ႏွင့ ္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက ္၎တို႔ကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးရန ္

 

 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဆုိျပဳလႊာမ်ားကိ ု စိစစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳၿပီးေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိလုည္း 

အေသးစားေတာင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက ္ ေစာင့္ၾကည့ ္

ေလ့လာသြားရန ္  

 ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရာတြင္ ေတာင္သူမ်ားကုိ 

ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရးအတြက ္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိ ုအသုံးျပဳရန္ႏွင့ ္လက္ရွိ ကန္ထရိုက္လယ္ယာ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိ ုစည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းေက်ာင္းရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားရန္ 

 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

 

 အသစ္၀င္ေရာက္လာမည့္ ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္အေျခခံ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္ႏုိင္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား (ESIA)ကုိ ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ေစရန္ - ESIA 

တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားပါ၀င္ သည္။ 

အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ်ာ့နည္းသက္သာေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိ ု ေဖာ္ထုတ္ျပဳစုရမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈမွာ 

အလြန္ႀကီးမားေနပါက စီမံကိန္းကို ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္သင့္ေပ။  

 

 ဥပေဒႏွင့္မူ၀ါဒသစ္မ်ား ေရးဆြဲသည့္အခါ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပုိမုိ 

ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ - အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲရာတြင္ က်င့္သုံးခဲ ့

ေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို သင္ခန္းစာယူလွ်က္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ု ပိုမိုေကာင္း 

မြန္ေအာင ္ ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စစ္မွန္သည့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားကုိ  

လုပ္ေဆာင္ၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံး ပါ၀င္ႏိုင္ရန ္ လုပ္ေဆာင္ရ 

မည္ျဖစ္သည္။  

 

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီး က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ 

ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္  ေကာင္းမြန္ထိေရာက္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္နည္းလမ္းမ်ား အဆင္သင့္ 

ခ်မွတ္ထားရန္ - ကုလသမဂၢ လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ တတိယ မ႑ိဳင္မွာ ေျဖရွင္းခ်က္နည္းလမ္း 

မ်ားကိ ု လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရး 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိ ု ကာကြယ္ရန္  နည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ ထိုကဲ့သုိ႔ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ထိခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္နည္းလမ္းမ်ားကိ ု

လက္လွမ္းမီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားႏိုင္ေရးအတြက္ တရားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ 

နည္းလမ္း မ်ားလည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင ္အစိုးရအေနျဖင့ ္လုပ္ေဆာင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။  
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ႏုိင္ငံျခားအစုိးရမ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား 

 

 ထိေရာက္မႈရိွေစရန္အတြက္ အကာအကြယ္ေပးေရးဟူေသာ တာ၀န္မွာ အမ်ိဳးသားနယ္နိမိတ္ကုိ 

ေက်ာ္လြန္ခ်ဲ႕ထြင္ရမည္ဆုိသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္တာ၀န္မွာ တိုင္းျပည္တစ္ခု၏ နယ္နိမိတ္ေဘာင ္

အတြင္း၌ ကန္႕သတ္မထားရမည္မဟုတ္ေပ။ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ပင္လယ္ရပ္ျခား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 

သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံႏွင့ ္ အမိႏုိင္ငံမ်ားကိ ု ထိပါးဖ်က္စီးလာမည္ဆိုပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ 

ျပဳလုပ္ရမည္ ့တာ၀န္ရွိသည္။  

 

 ျပည္ပတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈျပဳလုပ္ၾကမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေစေရးအတြက္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ အိမ္ရွင္အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ 

ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ OECD ၏ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလိုက္နာရန ္

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ Voluntary Guidelines မ်ား စသည့္ 

ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကိ ုကုမၸဏီမ်ားလိုက္နာက်င့္သုံးလာေစရန ္အားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  

 

 ေဒသတြင္း အစုိးရမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးဆြဲသင့္သည္။ တရုတ္ႏိုင္င ံ

သည္ ျပည္ပတြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ တရုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအတြက္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အေျခခံမွ်ပင ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ပ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ အမူအက်င့္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရးအတြက ္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ 

ရာတြင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ ္အသုံးျပဳႏုိင္သည္။  

 

 တရုတ္အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လက္ရိွ ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ 

ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္  အလားအလာအလြန္ေကာင္းမြန္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ 

က်င့္သုံးႏိုင္မႈ ကင္းမဲ့ေနသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့ ္  ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ု ျဖန္႕ေ၀ျခင္း၊ 

ျပည္ပတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ 

ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း စသည္တို႔ကို ပိုမိ ု

လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  အနာဂတ္ကာလတြင္ ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ုတိုင္တန္းမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

 

 ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ကုိ ရယူ၍ ေဒသတြင္းရိွ အစုိးရမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လူ႕အခြင့္အေရး 

ေကာ္မရွင္ကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ပုိမုိအပ္ႏွင္းသင့္သည္။ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မ်ား 

သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားအား 

လက္ခံ၍ စုံးစမ္းေဆးျခင္းကို မိမိတို႔၏ တိုင္းျပည္ျပင္ပအထ ိလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

 

 ျပည္ပတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ 

လုိအပ္သည္။ ျပည္ပတြင္ ရင္းႏွီးျမွွဳပ္ႏွံလွ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင္ ့ အမ်ိဳးအစား၊ 

အရြယ္အစားႏွင့ ္ ေနရာေဒသအပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု

ထုတ္ျပန္ေပးရန္ မိခင္တိုင္းျပည္မွ  အစိုးရမ်ားက တြန္းအားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့ ္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို လက္ခံရာတိုင္းျပည္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ 

အလြန္တရာ ခက္ခဲသည့္ အခါ ထုိကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးလွသည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွလွ်က္ရိွၾကေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္ယူသံုးစြလွဲ်က္ရိွၾကေသာ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္္းမ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား 

 

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား (UNGP)၊ 

ႏုိင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC)၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား၊ ေျမယာ- 

ေရလုပ္ငန္းႏွင့္သစ္ေတာမ်ားပုိင္ဆုိင္ခြင့္အေပၚ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ Voluntary 

Guidelines မ်ား စသည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ လူ႕အခြင့္အေရးေလးစားလုိက္နာေရးဆုိင္ရာ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 

လိုက္နာက်င့္သံုးရန္။  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု ေလးစား 

လိုက္နာရမည့္အျပင ္ ယင္းဥပေဒမ်ားတြင္မပါ၀င္ေသာ အဆင့္ျမင့္စံႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ေလးစား 

လိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွသိည္။ ထုတ္ကုန္မ်ားကိ ု ေနာက္ဆုံးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရသည့္ ကုမၸဏီမ်ား 

အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ႏွင့ ္ စီးပြားေရးတြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကိ ု ယင္းစံႏႈန္းမ်ားအား 

လိုက္နာက်င့္သုံးမႈရွိ-မရွိ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္သင့္သည္။ 

 

 အႀကီးစားေျမယာဆုိင္ရာရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားရန္။ 

ေျမယာမ်ားကုိ အေသးစားေတာင္သူမ်ားထံမွ လႊဲေျပာင္းရယူရန္မလိုအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ စနစ္မ်ား 

ႏွင့ ္ တရားမွ်တေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈစနစ္မ်ားကိုသာ 

ဦးစားေပးအျဖစ္ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္ရန္။ 

 

 အျခားသူမ်ားအား ထိခုိက္နစ္နာမႈမရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ကုိ ေကာင္းစြာ 

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရန္။ ေျမယာမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္း၊ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ရွိပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကိ ု ပုိမိုေကာင္းမြန္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔ကို 

မလုပ္ေဆာင္မီ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားကိ ု ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစရန ္ လုပ္ေဆာင ္

ရမည္ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္သည ္

ေဒသအေျခအေန၊ လူမႈေရး၊ ပတ၀္န္းက်င္ေရးရာႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ 

အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ု ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ နားလည္သိရွိႏိုင္ရန္ 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕အတူ ေနာက္ဆုံးထုတ္ကုန္မ်ားကိ ုေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကား 

ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ႏွင့ ္ စီးပြားေရး တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ ေနရေသာ ကုမၸဏီမ်ား 

လိုက္နာက်င့္သုံးလွ်က္ရွိသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို သုံးသပ္လွ်က္ အျခားသူမ်ားကိ ု

ထိခိုက္နစ္နာမရိွေစရန ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ က်င့၀္တ္မ်ားကိ ု လိုက္နာက်င့္သုံး သင့္သည္။ 

UNGP စည္းမ်ဥ္းမ်ား (လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္း #၁၇-၂၁) အရ အျခားသူမ်ားကိ ုထိခိုက္နစ္နာမရွိေစရန္ 

လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ က်င့၀္တ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။ 

 

o (လက္ရွိေျမယာအသံုးျပဳေနသူမ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္္မႈ 

အပါအ၀င္) လူ႕အခြင့္အေရးအေပၚ အမွန္တကယ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့ ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ုေလ့လာဆန္းစစ္ရန ္
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o ေလ့လာဆန္းစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရန္ႏွင့္  စိစစ္ေတြ႕ရွိသည္ ့ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 

o ဆိုးက်ိဳးအႏၱရာယ္မ်ားကိ ု ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

ထိေရာက္မႈရိွမရွ ိစဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ 

o ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္္သက္၍ (ေဒသခံ လူထုအသိုက္အ၀န္း ကဲ့သို႕ေသာ) 

သက္ဆုိင္သူမ်ားကို ဆက္သြယ္အသိေပးရန္။  

 

 ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားသည္ အျခားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ကုိ 

ေလ့လာသံုးသပ္မႈျပဳလုပ္သင့္ၿပီး ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိခုိက္ႏုိင္ေျခရိွသည့္ လူထုအသုိက္ 

အ၀န္းမ်ားပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုခံစားရသည့္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ေဆာင္ေသာ၊ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ အဓိပၸါယ္ေလးနက္ေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈကို အေျခခံလုပ္ေဆာင္သင့ ္

သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့ ္ ထိခိုက္ 

ဆုံးရႈံးမႈခံရႏိုင္သူမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ ရယူကာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ေဒသခံလူထု 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့ ္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဆိုပါေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိႏိုင္ရန ္

ထိုေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကိ ုအမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ခ်ျပသင့္သည္။  

 

 ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူထုအသုိက္အ၀န္း၏ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္ညိွႏႈိင္းၿပီး ျဖစ္သည့္ ခိုင္မာေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ (FPIC)ကုိ အေလးထားရန္ - အဓိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

မခ်မွတ္မီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ စီးပြားေရးလူမႈေရးအရ နိမ့္က်ေသာ 

လူတန္းစားမ်ားအပါအသင ္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရမည္။  ေျမယာရယူပိုင္ဆိုင္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ေျမယာအသုံးျပဳေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ PFIC စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု ေလးစား 

လိုက္နာရမည္။ စီမံကိန္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို စတင္ၿပီးေနာက္တြင္းလည္း 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားကိ ုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  

 

 လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သည့္အဆင့္တြင္ တုိင္တန္းခ်က္မ်ားအား UNGP 29 ႏွင့္ UNGP 31 တုိ႔ႏွင့္အညီ 

ေျဖရွင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ေျဖရွင္းရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ု က်င့္သုံးျခင္းျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ား တစ္စတစ္စက်ယ္ျပန္႔မလာမ ီ ဆိုးက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ု ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားကိ ု အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး ထိခိုက္ 

ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခရွိသည့္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့ ္ အလုပ္သမားမ်ားကိ ု ျပန္လည္ကုစားေပးႏိုင္သည့္ 

နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ကိုလည္း ဖန္တီးေပးရာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

 ကုမၸဏီမ်ားမွ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါက UNGPs ၏ လုိက္နာရမည့္ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေပႏုိင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  

 

 စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခ်ျပျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ျမွင့္တင္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္။ အဆင့္ဆင့္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုမ်ားႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ား၏ နယ္နိမိတ္ျပေျမပုံမ်ား 

အပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္ ့ေနရာေဒသမ်ား၊  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရည္ရြယ္ခ်က္၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ 

ထားသည့္ကာလ၊ သေဘာတူညီခ်က္ဖ်က္သိမ္းျခင္း စသည္တို႔ကို ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေပး 

သင့္သည္။ နင့္နာမႈမ်ားကိ ုေျဖရွင္းေပးသည့္ စနစ္မ်ားအပါအ၀င္ လူ႕အခြင့္အေရးကိ ုေလးစားလိုက္နာ 

မႈကိ ု ေဖာ္ေဆာင္သည့္  လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း 

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္သင့္သည္။ ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ထိခိုက္ 

ခံစားရသည့္ လူတန္းစားမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ ပုံစံျဖင့္ ထုတ္ျပန္သင့္သည္ (ဥပမာ - 
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စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

ဘာသာစကားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း) ။  

 

 ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေျမယာအသံုးျပဳေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား အပါအ၀င္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူထုအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထု၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစား 

လုိက္နာရန္အတြက္ ဘက္စံု ကတိက၀တ္မ်ား ထားရိွက်င့္သံုးရန္။  မူ၀ါဒကတိက၀တ္သည္ ကုမၸဏီႏွင့့္ 

၎အား ကုန္စည္ႏွင့၀္န္ေဆာင္မႈမ်ားပ့ံပို႔ျဖည့္ဆည္းေပးသူမ်ားကို ၿခဳံငုံသက္ေရာက္မႈရွိသင့္ၿပီး တည္ဆဲ 

လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားကိ ုအေျခခံလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

 

 အစုိးရအရာရိွမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အလႊာေပါင္းစံုမွ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ 

သူမ်ားၾကား ေျမယာကုိ အေျခခံသည့္ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ ရင္္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ  ကာကြယ္ျမွင့္တင္ 

ေပးရန္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အေကာင္းဆုံးအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေအာင ္ ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့ ္ က႑ 

တစ္ခုလုံးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိ ု ပုိမိုခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ရန ္အတြက္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။  

 

 စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ - အလုပ္အကိုင္၊ 

ပညာေပးလုပ္ငန္း၊ ေခ်းေငြႏွင့္သြင္းအားစုမ်ား စသည္တို႔ကိ ုအမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ် ရရွိပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 

ရွိေစရန္္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ုအားေပးေထာက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ တူညီေသာ အလုုပ္အကိုင ္

အတြက္ တူညီေသာ လုပ္အားခရရွိေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တရား၀င္ 

အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာနွင့္ အျခား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ 

ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 အေသးစားေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကန္ထရုိက္လယ္ယာစနစ္လုပ္ေဆာင္ရာႏွင့္အျခားသေဘာတူညီခ်က္ 

မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အရႈံးအျမတ္ကုိ မွ်မွ်တတခြဲေ၀ခံစားခြင့္ကုိ က်င့္သံုးရန္ - မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာ 

မႈရွိသည့္ ကုန္သြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွၿပီး မွ်တမႈရိွသည့္ 

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သြင္းအားစုမ်ား၊ 

ပညာေပးလုပ္ငန္း၊ ဆုံးရႈံးထိခိုက္ႏိုင္မႈအႏၱရာယ္ စီမံခန္္႕ခြဲေရး၊ ေဒသႏၱရ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ 

ရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ကုန္ေခ်ာအဆင့္ဆင့ ္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား စသည္တို႔ကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရး 

အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အစိုးရႏွင့္ အတူလက္တြဲ 

လုပ္ေဆာင္ကာ ေျဖရွင္းခ်က္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန ္လည္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။  

 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား 

 

 အေသးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ မွ်တေသာ 

တုိးတက္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးရာတြင္ အကူအညီမ်ားကုိ 

အသံုးျပဳေစရန္ - ထုိသို႔ျဖစ္ေပၚလာရန္မွာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

ဘာ႑ေရးႏွင့္ အျခားသြင္းအားစုမ်ားကိ ု လက္လွမ္းမီႏိုင္ေစရန ္ အေသးစားေတာင္သူမ်ားအား ကူညီ 

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိ ု ျမငွ့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္သာ 

ေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ (ဥပမာ - စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း 

တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ပ့ံပိုးေပးျခင္း) ။  
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 အေသးစားစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မွ်တေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

ရည္ရြယ္လွ်က္ မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြ ဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္မႈႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ လူမႈေရးႏွင့္  

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္မႈမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္ရန္ နည္းပညာ အကူအညီႏွင့္ 

ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ အစုိးရအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္  

 

 ျပႆနာမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ  

တန္ဖုိး ကြင္းဆက္ ျမွင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေတာင္သူ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ 

အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အလႊာေပါင္းစံုမွ သက္ဆုိင္သူမ်ားပါ၀င္သည့္  က႑တစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီး 

ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။  

 

 ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာ စံႏွႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေပၚလာေစရန ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 

မႈမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးရာတြင ္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့ ္ အရပ္ဖက္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိ ု ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္ အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ကာ ေထာက္ပံ့ကူညီသြားရ 

မည္ျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ FAO Voluntary Guidelines ႏွင့ ္ ကုလသမဂၢ 

စီးပြားေရးႏွင့ ္လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားပါ၀င္သည္။ 

 

 အလႊာေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ မူ၀ါဒေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေရးကုိ ကူညီေထာက္ပ့ံရန္ - 

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

အထူးသျဖင့ ္ တိုင္း/နယ္အဆင့္ႏွင့ ္ ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားတြင္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ 

မူ၀ါဒေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြမဲႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားႏွင့္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့ ္ပိုမိ ုၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိေစရန ္ကူညီပံ့ပိုးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
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