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စကားချီး 
 

ဤတာဝန်ယူမ)ရှိေသာစိုက်ပျိuးေရးဆုိင်ရာကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိမ)ကွင်းဆက်လုပ်ငန်းများ အတွက် 
အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန် (လမ်းABန်)ကို စိုက်ပျိuးေရးဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ်လုပ် ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်း 
ကွင်းဆက်များတစ်ေလ\ာက်  တာဝန် ယူမ) ရှိသည့်လုပ်ငန်း ကျင့်ဝတ်များဆုိင်ရာ လက်ရှိစံLှuန်းများကို 
စီးပွားလုပ်ငန်းများအေနLှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးLုိင်ရန် အေထာက်အကူအြဖစ် ြပuစုထားရှိ ပါသည်။ 
ဤစံLှuန်းများတွင် OECD Guidelines for Multinational Enterprises၊ စုိက်ပျuိးေရးLှင့် စားနပ်ရိကdာ 
စနစ်များအတွင်း တာဝန်ယူမ) ရှိေသာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ဆုိင်ရာ အေြခခံစည်းမျဉ်းများ (Principles for 
Responsible Investment in Agriculture and Food Systems )၊ Lှင့် ေြမယာကfတွင် တာဝန်ယူမ) ရှိေသာ  
အုပ်ချuပ်ေရးဆုိင်ရာ အလွတ်သေဘာ လမ်းABန်ချက်များ (Voluntary Guidelines on the Responsible 
Governance of Tenure of Land)Lှင့် ေြမယာ၊ ေရလုပ်ငန်းLှင့် သစ်ေတာ ကfတွင် တာဝန်ယူမ) ရှိေသာ 
အုပ်ချuပ်ေရးဆုိင်ရာ အလွတ်သေဘာ လမ်းABန်ချက်များ ( the Voluntary Guidelines on the Responsible 
Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security တုိ= 
ပါဝင်သည်။ ဤစံLှuန်းများကို လုိက်နာကျင့်သုံးြခင်းြဖင့် စီးပွားလုပ်ငန်းများ၏ ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို 
ေလျာ့ပါးေစMပီး ေရရှည်ဖံွNMဖိuးမ)ကို ပ့ံပုိးေပးသည်။ 

ဤလမ်းABန်သည် ြပည်တွင်း ြပည်ပ၊ အစိုးရLှင့် ပုဂgလိက၊ အေသးစား၊ အလတ်စားLှင့် အhကီးစား 
လုပ်ငန်းများအပါအဝင်၊ စိုက်ပျိuးေရး ဆုိင်ရာကုန်စည် ထုတ်လုပ် ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်းကွင်းဆက ်တစ်ေလ\ာက် 
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် စီးပွားလုပ်ငန်း အားလံုးကို ဦးတည်လမ်းABန်သည်။ ဤလမ်းABန်ချက် 
ေအာက်တွင် ကfေပါင်းစုံြဖစ်ေသာ သွင်းအားစုများမှ ထုတ်လုပ်မ) အပုိင်း ြဖစ်သည့်  ထုတ်လုပ်ြခင်း၊  
ရိတ်သိမ်းလွန်ကာလ လုပ်ငန်းများ၊ ထုတ်ပုိးြခင်း၊ သယ်ယူ ပုိ=ေဆာင်ြခင်း၊ ေစျးကွက် သွင်းြခင်း၊ 
လက်လီလက်ကား ြဖန=်ချိိြခင်း စသည့် စိုက်ပျိuးေရး အဆန် လမ်းေZကာင်းLှင့်  အစုန် လမ်းေZကာင်းရှိ 
ကfများအားလံုး ပါဝင်သည်။ စိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်းကွင်းဆက် တစ်ေလ\ာက် ေပiေပါက်သည့် 
အLjရာယ်ြဖစ်Lုိင် ေြခ နယ်ပယ်အများအြပားကို ေြဖရှင်းသည်- လူ=အခွင့်အေရး၊ အလုပ်သမား အခွင့်အေရး 
များ၊ ကျန်းမာေရးLှင့် ေဘးကင်းေရး၊ စားနပ်ရိကdာ ဖူလံုေရးLှင့် အာဟာရြပည့်ဝေရး၊ သဘာဝ 
သယံဇာတများအေပi ေြမအသုံးချခွင့် ရရှိေရးLှင့် အလှမ်းမီေရး၊ တိရစာkန် ကျန်းမာေရး  သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရး Lှင့် သဘာဝသယံဇာတများကို ေရရှည်အသုံးြပuLုိင်ေရး၊ စီမံ 
အုပ်ချuပ်ေရး၊ နည်းပညာLှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မ)။ 
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 လမ်းABန်တွင် အခန်း ေလးခန်း ပါရှိသည်၊  

• စိုက်ပျိuးေရးဆုိင်ရာထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိမ)ကွင်းဆက်များတည်ေဆာက်Lုိင်ရန်အတွက် စီးပွားလုပ်ငန်း  များ 
လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်ေသာ စံLှuန်းများကို ချြပသည့် စံြပစီးပွား  လုပ်ငန်းများ ဆုိင်ရာ မူဝါဒ  

• စီးပွားလုပ်ငန်းများက ၄င်းတုိ=၏လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ)များ၏ ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို ေဖာ်ထုတ်၊ 
အကဲြဖတ်၊ ေလျာ့ပါးေစMပီး ထုိXိုက်ခတ်မ)များကို ေြဖရှင်းပံုများကို တာဝန် ယူရန် အတွက် မည်သုိ= 
လိုက်နာ ရမည်ကို ေဖာြ်ပသည့် အဆင့် ငါးဆင့် ပါရှိသည့် အLjရာယ်အေြခြပu အေလးထားစိစစ်မ) 
အတွက် မူေဘာင် 

• စီးပွားလုပ်ငန်းများ ရင်ဆုိင်ရသည့် အဓိက အLjရာယ်များအေZကာင်းေဖာ်ြပချက်Lှင့် ယင်းအLjရာယ် 
များကို ေလျာ့ပါးေစမည့် အစီအမံများ 

• ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့်ထိေတွNေဆာင်ရွက်ရန်လမ်းABန် 

ဤလမ်းABန်ကို အိုအီးစီဒီ Lှင့် အက်ဖ်ေအအိုတုိ=က အကျိuးဆက်စပ်သူေပါင်းစုံ ပါဝင်သည့် ၂Lှစ်တာ 
လုပ်ငန်းစဉ်ြဖင့် ေဖာ်ထုတ် ြပuစုြခင်းြဖစ်ပါသည်။ OECD Investment Committee ၊ OECD Committee for 
Agriculture  Lှင့် Cabinet of FAO Director-General တုိ=၏ အတည်ြပu ခွင့့်ြပuချက် ရရှိMပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
လမ်းABန်အေပi အZကံြပuချက်တစ်ရပ်ကို အိုအီးစီဒီ ေကာင်စီက ၂၀၁၆ ဇူလိုင် ၁၃ရက်တွင် အတည်ြပu  
ခဲ့ပါသည်။ ဥပဒေ စည်းေLှာင်မ)မရှိေသာ်လည်း၊ အိုအီးစီဒီအဖဲွNဝင်များေရာ အဖဲွNဝင် မဟုတ်သည့် ေထာက်ခံ 
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အတုိေကာက်စာလုံးများ 

 
CAO Compliance Advisor Ombudsman of IFC and MIGA 

IFC Lင့်ှ MIGA ၏ လုိကန်ာေဆာင်ရကွမ်)ဆိုင်ရာ အZကေံပးအြငင်းပွားမ)ေြဖရင်ှးေရးXုံး 

CBD Convention on Biological Diversity    

ဇီဝမျိuးကွဲဆိုင်ရာ ကနွဗ်င်းရင်ှး 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women  

အမျိuးသမီးများအေပi ခွဲြခားဆကဆံ်မ)ပံုစအံားလုံး ပေပျာကေ်ရးဆိုင်ရာ ကနွဗ်င်းရင်ှး 

CFS 
Committee on World Food Security ကမvာ့စားနပ်ရကိdာ ေကာမ်တီ 

CFS-RAI Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems of the 

Committee on World Food Security    

ကမvာ ့စားနပ်ရကိdာ ဖူလုံမ)ဆိုင်ရာ ေကာမ်တီ၏ စိုကပ်ျိuးေရးLင့်ှစားနပ်ရကိdာ စနစမ်ျားတွင် 

တာဝနယ်ူမ) ရှိေသာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)အတွက ်အေြခခစံည်းမျဉး်များ 

CSR 
Corporate Social Responsibility  လူမ)တာဝနယ်ူမ) 

EIA  Environmental Impact Assessment သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာ Xိုကခ်တ်မ) 

အကြဲဖတ်ချက ်

ESHRIA Environmental, Social and Human Rights Impact Assessment 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်၊ လမူ)Lင့်ှ လ=ူအခင့်ွအေရးဆိုင်ရာ Xိုကခ်တ်မ) အကြဲဖတ်ချက ်

EU European Union ဥေရာပ သမဂg 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

ကလုသမဂg စားနပ်ရကိdာLှင့် စိုက်ပျိuးေရးဆိုင်ရာ အဖဲွN 

FDI Foreign Direct Investment Lုိင်ငံြခားရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) 

FPIC  Free, Prior and Informed Consent 

လတ်ွလပ်Mပီး၊ သနိားလည်မ) အြပည့်ြဖင့် hကuိတင်ခင့်ွြပuချက ်

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

စီးပွားေရး၊ လူမ)ေရးLှင့် ယဉ်ေကျးမ) အခငွ့်အေရးများ ဆိုငရ်ာ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ သေဘာတူ စာချuပ် 
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IFAD International Fund for Agricultural Development 

စုိကပ်ျိuးေရး ဖံွNMဖိuuးမ)အတွက ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ရနပံု်ေငွ 

IFC International Finance Corporation အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေငွေZကး ေကာပုိ်ေရးရင်ှး 

IFPRI International Food Policy Research Institute 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စားနပ်ရကိdာဆိုင်ရာ သေုတသန ဌာန 

ILO International Labour Organization အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလပ်ုသမားအဖဲွN 

ITPGR International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

စားနပ်ရကိdာLင့်ှ စိုကပ်ျိuးေရးအတွက ်အပင်မျိuးစတ်ိရင်းြမစဆို်င်ရာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

သေဘာတူစာချuပ် 

MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency Lုိင်ငံေပါင်းစုံ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) 

အာမခဆိုံင်ရာ ေအဂျင်စ ီ

MNE Multinational Enterprise Lုိင်ငံေပါင်းစုံ၌လပ်ုကိုင်သည့်လပ်ုငနး်hကးီများ 

NCP National Contact Point Lုိင်ငံအဆင့် ဆကသ်ယွရ်နဌ်ာန 

NGO Non-governmental Organisation အစိုးရမဟတ်ုသည့်အဖဲွNအစည်းများ 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

စးီပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရကွမ်)Lင့်ှ ဖံွNMဖိuးမ)ဆိုင်ရာ အဖဲွNအစည်း  

OIE World Organization for Animal Health တိရစkာနက်ျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ကမvာ့အဖဲွNအစည်း 

PRAI Principles for Responsible Agricultural Investment that respects rights, livelihoods and 

resources developed by FAO, International Fund for Agricultural Development (IFAD), 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and World Bank 

FAO,    IFAD, UNCTAD  Lှင့် WB တို=ြပuစုသည့် အခငွ့်အေရးများ၊ အသကေ်မွးဝမ်းေကျာငး်မ)များLငှ့် 

ရငး်ြမစ်များLငှ့် စပ်လျဉး်၍ တာဝန်ယမူ)ရှိေသာ စုိကပ်ျuိးေရး ရငး်နှီးြမeuပ်Lှံမ) အေြခခစံည်းမျဉး်များ 

RBC Responsible Business Conduct  တာဝနယ်ူမ)ရှိေသာ လုပ်ငနး်ကျင့်ဝတ် 

VGGT Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and 

Forests in the  Context of National Food Security 

အမျuိးသားအဆင့် စားနပ်ရကိdာဖူလုံမ)Lငှ့်ဆက်စပ်သည့်  ေြမယာ၊ ေရလပ်ုငန်းLငှ့် သစ်ေတာကfတွင ်

တာဝန်ယူမ) ရှိေသာ အပ်ုချuပ်ေရးဆိုငရ်ာ အလတ်ွသေဘာလမ်းABန်ချက်များ 

UN United Nations ကလုသမဂg 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

ကနုသ်ယွမ်)Lင့်ှ ဖံွNMဖိuးမ)ဆိုင်ရာ ကလုသမဂgညီလာခ ံ

US United States အေမရကိန ်ြပည်ေထာင်စ ု

USD United States dollar အေမရကိနေ်ဒiလာ 

WB World Bank ကမvာ့ဘဏ် 

WHO World Health Organization ကမvာက့ျနး်မာေရးအဖဲွN 
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အမှာ 

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စုိက်ပျိuးေရးဆုိင်ရာ ကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိမ)လုပ်ငန်းကွင်းဆက် (The OECD-FAO 
Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains) သည် စိုက်ပျိuးေရးကfတွင် 
လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေသာ လုပ်ငန်းများအတွက် တာဝန်ယူမ)ရှိသည့် လုပ်ငန်း ကျင့်ဝတ် ဆုိင်ရာ လက်ေတွN 
လမ်းABန် ြပuစုရန ်  အထူးလိုအပ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း ြဖစ်သည်။ မZကာေသးမီ ကာလ အတွင်း 
စိုက်ပျိuးေရးကfတွင် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)များ တုိးြမင့်လာခ့ဲMပီး ြမင့်မားလာေသာ စားသုံးသူလုိအပ်ချက်ကို 
ြဖည့်ဆည်းေနသည့် အေလျာက် ဆက်လက် တုိးြမင့်လာမည်ဟ uေမ\ာ်လင့်ရပါသည်။ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) ကf 
တုိးြမင့်လာသကဲ့သုိ= တာဝန်ယူမ) ရှိ ရမည်ကိုလည်း သိလာZကပါသည်။  စိုက်ပျိuးေရးကf၏ 
အကျိuးအြမတ် တွင်ကျယ်ေရး ေသချာေစရန်Lှင့် စားနပ်ရိကdာ ဖူလံုေရး၊ ဆင်းရဲမဲွေတမ) ေလျာ့ပါးေစေရး 
Lှင့် စီးပွားေရးဖံွNMဖိuးမ)စသည့် တာဝန်များကို ဆက်လက် ြဖည့်ဆည်း ေပးLုိင်ရန ် အတွက် ကုန်စည် 
ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိေရး ကွင်းဆက်များ တစ်ေလ\ာက် တာဝန်ယူမ) ရှိေသာ လုပ်ငန်း ကျင့်ဝတ် စံLှuန်းများ 
ရှိေရးသည် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ပါသည်။ 

OECD-FAO လမ်းABန်ကို အကျိuးဆက်စပ်သူေပါင်းစုံဆုိင်ရာ အZကံေပးအဖဲွN၏ လမ်းABန်မ) ေအာက်တွင် 
၂၀၁၃ ေအာက်တုိဘာမှ ၂၀၁၅ စက်တင်ဘာအထိ ကာလZကာ ြပuစုခဲ့ပါသည်။ ထုိအဖဲွNတွင် အိုအီးစီဒီမှ 
ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အိုအီးစီဒီ အဖဲွNဝင် မဟုတ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပုဂgလိက ကf၊ Lှင့် 
လူမ)အဖဲွNအစည်းများ ပါဝင်ZကMပီး USAID မှ စားနပ်ရိကdာဖူလံုေရး ြဗ_Xို၊ ကမvာလံုးဆုိင်ရာ ဆက်သွယ် 
ေဆာင်ရွက်မ)Lှင့် မဟာဗျ_ဟာမှ_း  David Hegwood က ဥကxဌအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ဒုဥကxဌ 
သုံးဦးသည် အကျိuး ဆက်စပ်သူ အုပ်စု အသီးသီးအား ကိုယ်စားြပu ပါသည်- ဥေရာပရှိ FoodDrink ၏ 
ABန်Zကားေရးမှ_းချuပ် Mella Frewen, EBG Capital ထူေထာင်သူLှင့် တွဲဘက်စီမံခန=်ခွဲေရးမှ_း Bernd 
Schanzenbaecher, Lှင့် Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO)တွင် အhကီးတန်း 
သုေတသီ အြဖစ် Lှင့် OECD Watch တွင် ပူးတွဲ ညeိLှuိင်းေရးမှ_း အြဖစ်လုပ်ကုိင်သည့်   Kris Genovese 
တုိ=ြဖစ်ပါသည်။ 

ထုိလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ေလ\ာက်၌ အZကံေပးအဖဲွNက လူချင်းေတွNဆုံသည့်အစည်းအေဝး သုံးhကိမ်၊ 
ကွန်ဖရင့်ဆက်သွယ်နည်းြဖင့် တိုင်ပင်မ) သုံးhကိမ် ြပuလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုLှစ ်ေအာက်တုိဘာ ၁၆ 
ရက်တွင် အစည်းအေဝး ပထမအhကိမ် ကျင်းပMပီး ကျန် အစည်းအေဝးများကို ၂၀၁၄ ဇွန် ၂၆ Lှင့် ၂၀၁၅ 
မတ်လ ၁၆ တုိ=တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထုိအြပင် ၂၀၁၅ ဇွန် ၁၈ တွင် လွတ်လပ်Mပီး၊ hကိuတင် အသိေပး၍ 
နားလည်သဘာေပါက်စွာ ခွင့်ြပuေရး ေဆွးေLးွရန၊် သတ^u တွင်းလုပ်ငန်း ကfရှိ အကျိuးဆက်စပ် သူများ၏ 
အဓိပtါယ်ြပည့်ဝေသာ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မ)ဆုိင်ရာ အZကံေပးအဖဲွN (Advisory Group on Meaningful 
Stakeholder Engagement in the Extractive Sector) Lှင့်လည်း ပူးတွဲအစည်းအေဝး ကျင်းပခဲ့သည်။  
၂၀၁၄ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ ၁၀ ရက၊် ၂၀၁၄ ေမလ ၂၈ ရက်Lှင့် ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီလ ရ ရက် တုိ=တွင် 
ကွန်ဖရင့်ဆက်သွယ်နည်းြဖင့် စီစဉ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ လမ်းABန် မူZကမ်းအေပi 
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အကျိuးဆက်စပ်သူများ၏ ထင်ြမင်ချက်များ ပုိမုိ ကျယ်ြပန=်စွာ လက်ခံLုိင်ရန် ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီLှင့် 
 ေဖေဖာ်ဝါရီတုိ=တွင် အများြပည်သူLှင့် တိုင်ပင်မ)ကို အွန်လုိင်းမှ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

OECD-FAO လမ်းABန်သည် ၂၀၁၄ Lှင့် ၂၀၁၅ တွင် ကျင်းပသည့် Global Forum on Responsible 
Business Conduct ၏ ေနာက်ဆုံးေကာက်ချက်များမှလည်း အကျိuးရရှိခဲ့ပါသည်။  ၂၀၁၄ ဇွန်လတွင် 
တာဝန်ယူမ) ရှိသည့် စိုက်ပျိuးေရးဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိေရး လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များဆုိင်ရာ 
အထူးZကားနာမ)မှ စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် စုိက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိေရး ကွင်းဆက်များ အတွင်း 
ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသည့်အခါ ရင်ဆုိင်ရသည့် အဓိက အLjရာယ်များ ကို ေဖာ်ထုတ်ခဲ့Mပီး၊ ထုိသုိ= အLjရာယ်များကို 
အစိုးရများLှင့် စီးပွားလုပ်ငန်းများက ေလျာ့ပါးေစLုိင်မည့် အစီအမံများကို လည်းေကာင်း၊ဇာတိLုိင်ငံ၊ 
သွားေရာက်လုပ်ကုိင်သည့် Lုိင်ငံများေရာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသူများပါ စိုက်ပျိuးေရး ဆုိင်ရာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) 
အကျိuးအြမတ်များကို ခံစားLုိင်ေရး ေသချာေစရန်လည်းေကာင်း၊ ေဆွးေLွး ခဲ့Zကသည်။  ၂၀၁၅ ဇွန်လ ၁၉ 
ရက်တွင်၊ ဝိုင်းဖဲွNေဆွးေLွးပဲွတစ်ခုတွင် စိုက်ပျိuးေရးဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ် လုပ်ြဖန=်ချိေရး 
လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များ တစ်ေလ\ာက် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် စီးပွားလုပ်ငန်း အမျိuးမျိuး၏ 
လုပ်ငန်းတာဝန်များLှင့်၊ အေလးထား စိစစ်မ)  ေဆာင်ရွက်Lုိင်ရန ်မည်သို= ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက ်Lုိင်မည်ကို 
ေလ့လာေဆွးေLွးခဲ့Zကပါသည်။ 

  ထုိအZကံေပးအဖဲွNအတွင်း တင်ြပခဲ့သည့်  X)ေဒါင်းအသွယ်သွယ်မှတဆင့် လမ်းABန် စာတမ်း တစ်ခု  
ြပuစုရန ် ပ့ံပိုးမ)တစ်ခုရရှိခဲ့ပါသည်။ ဤလမ်းABန်တွင် စိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်းကွင်းဆက ် များ တစ်ေလ\ာက် 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)ေZကာင့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်ခံရသည့် အကျိuးဆက်စပ်သူများ ၏ အခွင့်အေရးကို 
ေလးစားလိုက်နာေရးကို အထူးအေလးေပးထားMပီး၊ ဤလုပ်ငန်းကွင်းဆက်များ တစ်ေလ\ာက် 
လုပ်ကုိင် ေနသည့် လုပ်ငန်းများ၏ တာဝန်ဝတ^ရားများကို အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆိုကာ၊ လုပ်ငန်းများ 
ရင်ဆုိင်ရသည့် အLjရာယ်များကို ေလျာ့ပါးေစLုိင်မည့် လက်ေတွNချဉ်းကပ်မ)များ အဆုိြပuချက် 
များပါရှိပါသည်။ ဤOECD-FAO လမ်းABန်သည် စီးပွားလုပ်ငန်းများ၏ အေလးထား စိစစ်မ) 
လုပ်ေဆာင်ရာတွင် လမ်းABန်အြဖစ် အသုံးဝင်မည်ဟု ကွျန်uပ်တုိ=ယံုZကည်ပါသည်။  လုပ်ငန်း 
ဖံွNMဖိuးေရးအတွက် လုိအပ်သည့် လက်ရှိသတ်မှတ်စံLှuန်းများကုိ ေလးစားလိုက်နာမ) ပုိမို တုိးတက် 
ေကာင်းမွန်မည်ဟုလည်း ယံုZကည်ပါသည်။ 

 
David Hegwood 

ဥကxဌ၊ အကျိuးဆက်စပ်သူေပါင်းစုံအZကံေပးအဖဲွN  
မဟာဗျ_ဟာမှ_း ၊ စားနပ်ရိကdာဖူလံုေရး ြဗ_Xို၊ ကမvာလံုးဆုိင်ရာ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မ)Lှင့် မဟာဗျ_ဟာ USAID   
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တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စုိက်ပျိuးေရးဆိုငရ်ာကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန်=ချိမ)လုပ်ငန်းကငွ်းဆက်များ  Lှင့်စပ်လျဉ်းေသာ  

OECD – FAO လမ်းABန်ချက်အေပi ေကာင်စီ၏ အZကြံပuချက ်

 
၂၀၁၆ ခုLှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၃ ရက် 

 

 

ေကာင်စီအေနြဖင့် 

၁၉၆၀ ခုLှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန=တွင် လက်မှတ်ေရးထုိးခဲ့ေသာ စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ) 
Lှင့် ဖံွNMဖိuးတိုးတက်မ)ဆုိင်ရာအဖဲွNအစည်း   (OECD)  သေဘာတူညီချက်၏ အပုိဒ် ၅ )ခ( ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ 

လည်းေကာငး်၊ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)Lှင့် Lိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းhကီးများLှင့်စပ်လျဉ်းေသာ ေZကညာချက် 
[C(76)99/ FINAL] ၊ Lိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းhကီးများအတွက် OECD လမ်းABန်ချက်များအေပi ေကာင်စီ၏ 
ဆုံးြဖတ်ချက် [C(2009) 96/ FINAL ကို ြပင်ဆင်ထားေသာ C/MIN (2011) 11/FINAL] (ဤမှစ၍ 
“လမ်းABန်များအေပi ဆုံးြဖတ်ချက်”ဟု သုံးLှuန်းပါမည်)။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်တာ 
များတွင် ြပည်ပLုိင်ငံမှ အစိုးရအရာရှိများ၏ အကျင့်ပျက်ြခစားမ)များအား တိုက်ဖျက်ေရးLှင့် စပ်လျဉ်းေသာ 
သေဘာတူညီချက်၊ ပဋိပကdဒဏ်သင့်Mပီး ေဘးအLjရာယ် ကျေရာက်Lိုင်ေြခ ြမင့်မားေသာ ေဒသများရှိ သယံဇာတ 
များကို ထုတ်ယူေရာင်းချရာတွင် တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ ကုန်ထုတ် လုပ်ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်း ကွင်းဆက်များ ြဖစ်ေစရန် 
အတွက် ေရးဆွဲထားေသာအေလးထားစိစစ်မ)ေဆာင်ရွက်ေရးလမ်းABန်ချက်များအေပi ေကာင်စီ၏ 
အZကံြပuချက် [C/MIN (2011) 12/ FINAL ကို ြပင်ဆင်ထားေသာ C(2012) 93] Lှင့် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ဆိုင်ရာ 
မူေဘာင်အေပi ေကာင်စီ၏ အZကံြပuချက်[C(2015) 56/REV 1] တို=ကို ထည့်သငွ်းစဉ်းစား၍ လည်းေကာငး်၊ 

Lိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းhကီးများအတွက် ချမှတ်ေပးထားေသာ လမ်းABန်များ (ယခုမှစ၍ “လမ်းABန်”ဟု 
သုံးLှuန်းပါမည်)ကို လုိက်နာရန ် အစိုးရများက တိုက်တွန်းလ)ံ Nေဆာ်ရြခင်း၏ ဘံုရည်မှန်းချက်မှာ စးီပွားေရး 

သာ လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ် ြမeင့်တင် ေဆာင်ရွက်Zကေစရန်ြဖစ်ေZကာင်းရှိေ လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူမ) အမှတ်ရ၍ 

လည်းေကာငး်၊ 

ထုိ=ြပင် အချိuNေသာကုန်ပစRည်းများ၊ ေဒသများ၊ ကfများ သို=မဟုတ် လုပ်ငန်းများLှင့်စပ်လျဉ်းေသာ 
လမ်းABန်ချက်များတွင် ပါဝင်သည့် မူများLှင့် စံLှuန်းများကို လုပ်ငန်းhကီးများက ပုိမုိ ထိေရာက်စွာ လုိက်နာ 
Zကေစရန် အတွက် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ေကာ်မတီအေနြဖင့် လက်ဦးမ)ရယူေဆာင်ရွက်ရေသာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို 
Lိုင်ငံေတာ် အဆင့် ဆက်သွယ်ရန်ဌာနများLှင့် ပူးေပါင်း၍ အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် တွဲဖက်ကာ ေဆာင်ရွက် 
ရမည်ဟု လမ်းABန် ချက်များ အေပi ဆုံးြဖတ်ချက်တွင် ေဖာ်ြပထားေZကာင်း အမှတ်ရ၍ လည်းေကာင်း၊ 

စိုက်ပျိuးေရးLှင့် စားနပ်ရိကdာစနစ်များတွင် ပုိမုိ တာဝန်ယူမ)ရှိစွာ ရင်းLှီးြမeuပ်LှံZကေစရန်Lှင့် ေြမယာ၊ 
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ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းLှင့် သစ်ေတာဆိုင်ရာ လုပ်ပုိင်ခွင့်များအား  ပုိမုိ တာဝန်ယူမ)ရှိစွာ စီမံအုပ်ချuပ်Zကေစရန ်အတွက် 
Lိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်း၊ အထူးသြဖင့် ကမvာ့စားနပ်ရိကdာဖူလံုေရးေကာ်မတီ Lှင့် ကုလသမဂg စားနပ် ရိကdာ 
Lှင့် စိုက်ပျိuးေရးအဖဲွN (FAO) တို=၏ hကိuးပမ်းမ)များကို ထည့်သငွ်းစဉ်းစား၍ လည်းေကာင်း၊ 

ေရရှည်တည်တံ့စွာ ဖံွNMဖိuးတိုးတက်ေစရန်အတွက် တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ်လုပ် 
ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်း ကွင်းဆက်ကို တည်ေဆာက်ရန် အေရးhကီးေZကာင်း သိရှိ၍လည်းေကာင်း၊ 

လူ=အဖဲွNအစည်းတစ်ရပ်လံုးကို အကျိuးများေစမည့် တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ်လုပ် 
ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်း ကွင်းဆက် တည်ေဆာက်ရာတွင် အစိုးရ၊ လုပ်ငန်းhကီးများ၊ အရပ်ဘက် လူမ)အဖဲွNအစည်းများ 
Lှင့် Lိုင်ငံတကာ အဖဲွNအစည်းများသည် ၎င်းတို=၏ သက်ဆိုင်ရာ ကzမ်းကျင်မ)များLှင့် အခန်းကfများကို 
အသုံးချLိုင်ေZကာင်း သိရှိ၍ လည်းေကာင်း၊ 

အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မ) ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းများအေနြဖင့် လူ=အခွင့်အေရး၊ အလုပ်သမားများ 
အခွင့်အေရး၊ ကျန်းမာေရးLှင့် ေဘးကင်းလံုြခuံေရး၊ စားနပ်ရိကdာဖူလံုေရးLှင့် အာဟာရ၊ ေြမအသုံးချပုိင်ခွင့်၊ 
တိရစkာန် ကျန်းမာေရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးLှင့် သဘာဝသယံဇာတများ 
အသုံးြပuမ)၊ အုပ်ချuပ်မ)၊ နည်းပညာLှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မ)များLှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ ကုန်ထုတ်လုပ် 
ြဖန=်ချိသည့် လုပ်ငန်း  ကွင်းဆက်များ ြဖစ်ေစရန်အတွက် အစိုးရက ချမှတ် ေပးထားေသာ စံLuှန်းများအား 
လုိက်နာမ) ရှိေZကာင်းကို ၎င်းတို=ကိုယ်တိုင် စစ်ေဆးLိုင်ေစေသာ လုပ်ငန်းစဉ်ြဖစ်Mပီး  စဉ်ဆက်မြပတ် လက်ဦးမ) 
ရယူရန် hကိuတင်ေဆာင်ရွက် ရေသာ၊ တုံ=ြပန်ေဆာင်ရွက်ရေသာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ြဖစ်ေZကာင်း အေလးဂXြုပu၍ 

လည်းေကာငး်၊  

ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ေကာ်မတီLှင့် စိုက်ပျိuးေရးေကာ်မတီတို=က  FAO Lှင့်ပူးေပါင်း၍ သင့်ေလျာ်သလုိ ြပင်ဆင် 
မွမ်းမံထားသည့် တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်း ကွင်းဆက် Lှင့်စပ်လျဉ်းေသာ 
OECD – FAO လမ်းABန်ချက် [C(2016) 83/ADD1] (ဤမှစ၍ “လမ်းABန်များ”ဟု သုံးLှuန်းပါမည်) ကို    ထည့်သငွ်း 

စဉ်းစား၍ လည်းေကာင်း၊ 

ဤလမ်းABန်ချက်တွင် တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုက်ပျိuးေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကွင်းဆက် အတွက် စံLှuန်းများ 
Lှင့် လုပ်ငန်းများအေနြဖင့် ၎င်းတို=၏လုပ်ေဆာင်ချက်များ သို=မဟုတ် စီးပွားဆက်ဆံမ)များေZကာင့် ေပiေပါက် 
လာသည့် အမှန်တကယ်ြဖစ်ပွားေနေသာLှင့် ြဖစ်ပွားLိုင်ေြခရှိေသာ ဆိုးကျိuးများအား ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ 
အကဲြဖတ်ြခင်း၊ ေလ\ာ့ချြခင်း၊ မည်သုိ= ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည်ကို တင်ြပြခင်းတို=ကို ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 
လုိက်နာသင့်သည့် အဆင့်များကို ေဖာြ်ပထားေသာ အဆင့်ငါးဆင့်ပါ အေလးထား စိစစ်မ) မူေဘာင်တို=ကို 
အLှစ်ချuပ် ေဖာ်ြပထားသည့် စံြပလုပ်ငန်းမူဝါဒတစ်ခုအား အဆိုြပuထားသည်ကို ဂXုြပu၍လည်းေကာငး်၊ 

 
ရင်းLီှးြမeuပ်Lံှမ)ေကာ်မတီLှင့် စုိက်ပျိuးေရးေကာ်မတီတို=၏ အဆိြုပuချက်တငွ ် -  

၁။  ဤအZကံြပuချက်ကို ေထာက်ခံသည့် အဖဲွNဝင်များ၊ အဖဲွNဝင်မဟုတ်သူများ (ဤမှစ၍ “ေထာက်ခံသူများ”ဟု 
သုံးLှuန်းပါမည်) အြပင် လမ်းABန်ချက်Lှင့်စပ်လျဉ်းေသာ သက်ဆိုင်ရာ Lိုင်ငံေတာ်အဆင့် ဆက်သွယ်ရန် 
ဌာနများ(ဤမှစ၍် “NCP များ” ဟု သုံးLှuန်းပါမည်) အေနြဖင့် ၎င်းတို=၏နယ်ေြမများအတွင်း လုပ်ကိုင်ေနေသာ 

ကျင့်သုံး လုပ်ငန်းများက ဤလမ်းABန်ချက်ကို လုိက်နာမဟုတ် ၎င်းတို=၏နယ်ေြမအေြခစိုက်လုပ်ငန်းများ သို= 
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လာေအာင် တက်Zကွစွာ လ)ံNေဆာ်တိုက်တွန်းေပးရန် အZကံြပuထားပါသည်။ ထုိသို=အZကံြပuရြခင်းမှာ 
ထုိလုပ်ငန်းများ အေနြဖင့် ၎င်းတို=၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များေZကာင့် ေပiေပါက်လာေသာ ဆိုးကျိuးများကို ကာကွယ် 
ရန်Lှင့် ေရရှည်တည်တံ့ေသာ ဖံွNMဖိuးတိုးတက်မ)၊ အထူးသြဖင့် ဆင်းရဲမဲွေတမ)ေလ\ာ့ချေရး၊ စားနပ်ရိကdာ 
ဖူလံုေရးLှင့် ကျား၊မ တန်းတူညီမ\ေရးတို=ကို ပ့ံပုိးေပးရန်အတွက် Lိုင်ငံတကာက သေဘာတူ လက်ခံထားသည့် 
စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်း ကွင်းဆက်တစ်ေလ\ာက် တာဝန်ယူမ)ရှိစွာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေရး 
စံLှuန်းများကို လုိက်နာZကေစရန် အZကြံပuထားပါသည်။ 

၂။  ေထာက်ခံသူများ၏  နယ်ေြမများအတွင်း လုပ်ကိုင်ေနေသာ လုပ်ငန်းများ သို=မဟုတ ် ၎င်းတို=၏ နယ်ြမေ 
အေြခစိုက် လုပ်ငန်းများအေနြဖင့် စံြပလုပ်ငန်းမူဝါဒကို လုိက်နာကျင့်သုံးZကေစရန ် Lှင့် လမ်းABန်ချက် တွင် 
ေဖာ်ြပထားသည့် အဆင့်ငါးဆင့်ပါ ေဘးအLjရာယ်ြဖစ်Lိုင်ေြခအေြခြပu စိုက်ပျိuးေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ကွင်းဆက် 
တစ်ေလ\ာက် ေစ့စပ်စွာစစ်ေဆးမ) မူေဘာင်ကို ေကာ်ပုိရိတ်စီမံခန=်ခွဲမ)စနစ်များတွင် ေပါင်းစပ် အသုံးြပuေစရန် 
အတွက် တက်Zကွစွာြဖင့် ပ့ံပုိးေဆာင်ရွက်ေပးရန် ေထာက်ခံသူများအား အထူးအZကံြပu ထားပါသည်။ 

၃။ ေထာက်ခံသူများLှင့် ၎င်းတို=၏ သက်ဆိုင်ရာ    NCP များသည် OECD အေထွေထွအတွင်းေရးမှ_းဌာန၏ 
ကုလသမဂg  Lှင့် Lိုင်ငံတကာ ဖံွNMဖိuးတိုးတက်ေရးအဖဲွNအစည်းများLှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေသာ လုပ်ငန်းများမှ 
တစ်ဆင့် ပ့ံပုိးမ)များ  အပါအဝင် အြခားပ့ံပုိးမ)များြဖင့် ဤလမ်းABန်ချက်ကို စိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်း၊ 
အစုန်လမ်းေZကာင်းရှိ စားေသာက်ကုန်  ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများ၊ အဆန်လမ်းေZကာင်းရှိ သွင်းအားစု 
လုပ်ငန်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာ အသိုက်အဝန်းများLှင့် အရပ်ဘက်လူမ)အဖဲွNအစည်းများအပါအဝင် အမျိuးမျိuးေသာ 
အကျိuးဆက်စပ်သူများထံ တတ်Lိုင်သမ\ကျယ်ြပန=်စွာ ေရာက်ရှိေအာင် ြဖန=်ေဝေပးMပီး ယင်းကို လုိက်နာကျင့်သုံး 
Zကေစရန်အတွက် အေလးထား ဂXုြပuေဆာင်ရွက်ရန် Lှင့် ြဖန=်ေဝေရးLှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရး 
လုပ်ငန်းတိုင်းကို ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ေကာ်မတီLှင့် စိုက်ပျိuးေရး ေကာ်မတီထံ ပံုမှန် တင်ြပရန် အZကြံပuထားပါသည်။ 

၄။ ဤအZကံြပuလBာကို ြဖန=်ေဝရန်အတွက် ေထာက်ခံသူများLှင့်အေထွေတွအတွင်းေရးမှ_းတို=အား ဖိတ်ေခiထား  

ပါသည်။ 
၅။ မေထာက်ခံသူများကိုလည်း ဤအZကံြပuလBာအား ေစ့ေစ့စပ်စပ် စဉး်စားသုံးသပ်၍ ေထာက်ခံLိုင်ရန် ဖိတ်ေခi 

ထား ပါသည်။ 

၆။ ဤအZကံြပuချက်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းကို ေစာင့်Zကည့်စစ်ေဆးရန ် Lှင့် လုိက်နာေဆာင်ရွက်Mပီး 
ငါးLှစ်အတွင်းLှင့် ေနာက်ပုိင်းသင့်ေလျာ်သလုိ ေကာင်စီထံ တင်ြပရန် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ေကာ်မတီLှင့် စိုက်ပျိuးေရး 
ေကာ်မတီ တို= အား  ABန်Zကားထားပါသည်။ 
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၁။ နိဒါန်း 

 

 
ေနာက်ခံအေZကာငး်အရာ 

ကမvာတစ်ဝှမ်း လယ်ယာေြမေပါင်း သန်း ၅၇၀ ေကျာ်ရှိသည့် စိုက်ပျိuးေရးကf1 တွင် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) 
ထပ်မံတိုးပွားေစရန ် ဆက်လက်ဆွဲေဆာင်သင့်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် အလုပ်သမားတစ်ဦးချင်း၏ 
စိုက်ပျိuးေရးဆိုင်ရာ စုစုေပါင်း အရင်းအLှီးကိုZကည့်လ\င် အေမရိကန် ေဒiလာ ၁၆,၅၀၀ ရှိေသာ လက်တင် 
အေမရိကားLုိင်ငံLှင့် ကာရိဘီယံLုိင်ငံများ၊  ၁၉,၀၀၀ ရှိေသာ ဥေရာပLှင့် အာရှတိုက် အလယ်ပိုင်းတုိ=Lှင့် 
စာလ\င် အေမရိကန်ေဒiလာ ၁,၇၀၀Lှင့် ၂,၂၀၀ အသီးသီးြဖင့် နိမ့်ကျေသာ  ေတာင်အာရှLှင့် အာဖရိက 
ဆာဟာရ တိုက်ငယ်ေဒသတုိ=အတွက် အရင်းအLှီးပုိမုိ လုိအပ်ပါသည်။(FAO, 2012 and 2014)။ 
တုိးပွားေနေသာ လူဦးေရများ၊ပုိမုိြမင့်မားလာသည့် လစာLှuန်းများLှင့် စားေသာက်ပံုအ ေြပာင်းအလဲများ 
ေZကာင့်၊ လာမည့် ဆယ်စုLှစ်များတွင် စိုက်ပျိuးေရးထုတ်ကုန်  ေစျးLှuန်း များသည ် ၂၀၀၇-၀၈ Lှစ်က 
ထုိးတက်သွားေသာ ေစျးLှuန်းများထက်ပုိမုိ ြမင့်မားမည်ဟု ေမ\ာ်မှန်းရသည်။စားေသာက်ကုန် မဟုတ်ေသာ 
စိုက်ပျိuးေရး ထွက်ကုန်များ ဝယ်လိုအားလည်း ပုိမို တုိးြမင့် လာသည်။(OECD/FAO, 2015) 

စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်း ကွင်းဆက် များတစ်ေလ\ာက် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေသာ 
စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် အလုပ်အကိုင် ဖန်တီး ေပးြခင်း၊ ကွျမ်းကျင်မ)၊ နည်းပညာLှင့် စုိက်ပျိuးေရး 
ထုတ်လုပ်အားတိုးြမင့်ေစရန် ေငွေZကးစုိက်ထုတ်Lုိင်မ) စွမ်းရည်များ ေရရှည ်  ေပးေဆာင်ြခင်း၊ လုပ်ငန်း 
ကွင်းဆက်များ၌ အဆင့်ြမeင့်တင်ြခင်းတုိ=ြဖင့် ေရရှည်ဖံွNMဖိuးမ)ကို ပ့ံပိုးေပးLုိင်သည်။ ထုိသုိ=ြဖင့် စားနပ်ရိကdာ 
Lှင့် အာဟာရ ဖူလံုမ)ကို ပုိမုိတိုးတက် ေကာင်းမွန်ေစMပီး မိမိသွားေရာက်လုပ်ကိုင်သည့် Lိုင်ငံ၏ ဖံွNMဖိuးမ) 
ပန်းတုိင်များ ြပည့်မီရန်  အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည်။ Lုိင်ငံတကာက သေဘာတူ ထားသည့် တာဝန်ယူမ) 
ရှိေသာ လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ် ဆုိင်ရာ အေြခခံစည်းမျဉ်းများ (RBC)2 ဆုိသည်မှာ စီးပွားလုပ်ငန်းများက 
ေရရှည်ဖံွNMဖိuးမ)ကို ပ့ံပိုးေပးေရး ေသချာေစရန် ြဖစ်သည်။ ထုိစည်းမျဉ်းများကို စးီပွားလုပ်ငန်း 
အေတာ်များများက အသုံးြပuေနZကMပီြဖစ်သည်။ ဤအေြခခံစည်းမျဉ်းများကို လုိက်နာြခင်းမရှိလ\င် 
အများထည့်ဝင်သည့် ရန်ပံုေငွြဖင့်လည်ပတ်သည့် လုပ်ငန်းhကီးများကဲ့သုိ= လုပ်ငန်းသစ်များ တစ်ေန=တြခား 
ပါဝင်လာသည့်အခါ၊ အုပ်ချuပ်မ) မူေဘာင် အားနည်းေသာ Lုိင်ငံများ အတွင်း ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသူအသစ်များ 
ေစျးကွက်သစ်များသို= ထုိးေဖာက်ဝင်ေရာက်သည့်အခါ အLjရာယ် ပုိမုိ hကီးထွားလာLုိင်သည်။  

စိုက်ပျိuးေရး လုပ်ငန်းကွင်းဆက်တွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်သည့် စီးပွားလုပ်ငန်းများအား  လက်ရှိ RBC 
စံLှuန်းများ3 ကို မည်သို=လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်ကို  လမ်းABန်ချမှတ်ြခင်းသည် ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ 
တားဆီးရန် အခရာကျMပီး၊ ဆင်းရဲမဲွေတမ) ေလျာ့ကျြခင်း၊ စားနပ်ရိကdာဖူလံုြခင်း၊ ကျား-မ ညီမ\မ)ရှိြခင်းကို 
ပ့ံပုိးLုိင်မည့်အြပင် စိုက်ပျိuးေရးဆုိင်ရာ ရင်Lှီးြမeuပ်Lှံမ)ြဖင့် စီးပွားလုပ်ငန်းများ၊4  အစိုးရများLှင့် 
လူ=အသိုက်အဝန်းများ အကျိuး ြဖစ်ထွန်း ရန ်ေသချာေစပါသည်။   ဤ Guidance for Responsible 



  1. INTRODUCTION 

 

တာဝနယူ်မ)ရိှေသာ စိုက်ပျိuးေရးထုတ်လုပြ်ဖန=်ချိမ)လုပင်နး်ကွငး်ဆက်များအတွက် OECD-FAO လမ်းABန©် OECD, FAO 2016       
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Agricultural Supply Chains (ယခုမှစ၍ “လမ်းABန်”ဟု ေခiဆိုရန်) က ဦးတည်သည့် စီးပွားလုပ်ငန်း 
အမျိuးမျိuးတွင် စိုက်ပျိuးေရး ထုတ်လုပ်မ)လုပ်ငန်းများတွင် တုိက်Xိုက် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ေသာ အေသးစား 
ကုန်ထုတ်သူများေရာ၊ စီးပွားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မ)5 တစ်ေလ\ာက် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) 
ရန်ပံုေငွများ၊ Lုိင်ငံပုိင် hကီးပွားေရးရန်ပံုေငွများ(sovereign wealth funds) သုိ=မဟုတ် ဘဏ် 6 စသည့် 
အြခားလုပ်ငန်းများပါ၊ ပါဝင်ပါသည်။  

ရည်ရွယ်ချက် 

ဤလမ်းABန်သည်စီးပွားလုပ်ငန်းများက OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD 
လမ်းညeွန်များ) အပါအဝင်၊ လက်ရှိ RBC    စံLှuန်းများကို စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်း 
ကွင်းဆက်7တစ်ေလ\ာက်  လိုက်နာကျင့်သုံးရာတွင် အေထာက်အကူြပuရန် ရည်ရွယ် ပါသည်။ OECD 
လမ်းABန်များထိေရာက်မ) ရှိေစရန် တာဝန် ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့် Lုိင်ငံေတာ်အဆင့် ဆက်သွယ်ေရး 
ဌာနများ  (NCP) ၏ လုပ်ငန်းကို ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းြဖင့်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ) Lှင့် လူ=အခွင့်အေရး  
စသည်တုိ=အေပi  ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ ကို တားဆီးရန် ရည်ရွယ်ပါသည် (အကွက် ၁.၁ ကိုZကည့်ပါ)။  
ဤလမ်းABန်ြဖင့် အစိုးရများ၊ အထူးသြဖင့် NCP များအေနLှင့် အိုအီးစီဒ ီ လမ်းABန်များကို အားေပး 
ြမeင့်တင်ရန် hကိuးပမ်းမ)များLှင့် စိုက်ပျိuးေရး ကfရှိ လက်ရှိစံLှuန်းများကို ရှင်းြပရာတွင် အကူအညီ 
ေပးLုိင်မည်ြဖစ်သည်။  

ဤလမ်းABန်သည် စီးပွားလုပ်ငန်းများ လိုက်နာMပီး အLjရာယ်အေြခြပu အေလးထားစိစစ်မ) 
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အကူအညီ ြဖစ်စေ ရန်အတွက် လက်ရှိ စံLှuန်းများကို ရည်ABန်းပါသည်။   အိုအီးစီဒီ 
လမ်းABန်များLှင့် အြခားစံLှuန်းများ ကို ရည်ABန်းသည့်အခါ  စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ် လုပ် ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်း 
ကွင်းဆက်များLှင့် အဆီေလျာ်ဆုံးအပုိင်းများကိုသာ ရည်ABန်းြခင်း ြဖစ်Mပီး၊ လက်ရှိ စံLှuန်းများကို 
အစားထိုးရန်  မရည်ရွယ်ပါ။  ထုိ=အတွက် စီးပွားလုပ်ငန်း များသည် ဤ စံLှuနး် တစ်ခုချင်းကို တုိက်Xိုက် 
ကိုးကားMပီးမှ ေလးစားလိုက်နာသင့်ပါသည်။   OECD Guidelines များ အဓိက ပါဝင်သည့် Declaration on 
International Investment and Multinational Enterprises  ကို ေထာက်ခံသည့်Lုိင်ငံတုိင်းက 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ FAO အဖဲွNဝင် Lုိင်ငံတိုင်းက ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤလမ်းABန်တွင် ပါရှိသည့် 
စံLှuန်းများကို ေထာက်ခံ အတည်ြပuထားြခင်း မဟုတ်ေပ။  
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အတုိင်းအတာ 

ဤလမ်းABန်သည် ေအာက်ပါတုိ=အပါအဝင်၊ စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်း ကွင်းဆက် 
များတစ်ေလ\ာက် တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်Lှင့် ဆီေလျာ်သည့် လက်ရှိ စံLှuန်းများကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်-  

• The OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD Guidelines) 

• ကမvာ့ စားနပ်ရိကdာ ဖူလံုမ)ဆုိင်ရာ ေကာ်မတီ၏ စိုက်ပျိuးေရးLှင့်စားနပ်ရိကdာ စနစ်များတွင် တာဝန်ယူမ) 
ရှိေသာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)အတွက် အေြခခံစည်းမျဉ်းများ(CFS-RAI Principles) 

• ကမvာ့စားနပ်ရိကdာဖူလံုမ)ေကာ်မတီ၏ အမျိuးသားစားနပ်ရိကdာဖူလံုမ)အတွက်  ေြမယာ၊  ေရလုပ်ငန်း 
Lှင့်  သစ်ေတာကfတွင် တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ  အလွတ်သေဘာလမ်းABန်များ (VGGT) 

• FAO, စုိက်ပျိuးေရး ဖံွNMဖိuuးမ)အတွက် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ရန်ပံုေငွ (IFAD), ကုန်သွယ်မ)Lှင့် ဖံွNMဖိuးမ) ဆုိင်ရာ 
ကုလသမဂgညီလာခံ (UNCTAD) Lှင့် ကမvာ့ဘဏ် (PRAI) တုိ= ြပuစုေသာ အခွင့်အေရးများ အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်းမ)များLှင့် ရင်းြမစ်များအား ေလးစားသည့် တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုက်ပျိuးေရး  
ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)အတွက် အေြခခံစည်းမျဉ်းများ၊ 

•  [စီးပွားေရးLှင့် ကုလသမဂg၏ ေစာင့်ေရှာက်၊ ေလးစားလုိက်နာMပီးကုစားေရး မူေဘာင်ကို အေကာင် 
အထည် ေဖာ်သည့်] လူ=အခွင့်အေရး လမ်းABန်အေြခခံစည်းမျဉ်းများ (UN Guiding Principles) 

• Lုိင်ငံေပါင်းစုံလုပ်ငန်းhကီးများLှင့် လူမ)ေရးမူဝါဒဆုိင်ရာ ILO သုံးပွင့်ဆုိင် ေZကညာချက် (The 
International Labour Organization Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational 
Enterprises and Social Policy (ILO MNE Declaration)  

• Akwé: Kon အလွတ်သေဘာလမ်းABန်များ(Akwé: Kon Voluntary Guidelines) အပါအဝင်၊ 
ဇီဝမျိuးကွဲဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (CBD) The Convention on Biological Diversity (CBD) 

• သတင်းအချက်အလက်အလှမ်းမီေရး၊ အဆုံးအြဖတ်ေပးေရးတွင် အများြပည်သူပါဝင်ေရးဆုိင်ရာ 
ကွန်ဗင်းရှင်းLှင့် ကုလသမဂg ဥေရာပအတွက် စီးပွားေရးေကာ်မရှင်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
ကိစRများတွင် တရားစီရင်ေရးမ\တမ) ရရှိေရး (The Convention on Access to Information, Public 
Participation in Decision-Making  and Access to Justice in Environmental Matters of the UN 
Economic Commission for Europe (Aarhus Convention)   

အထက်ပါစံLှuန်းများသည် အZကံေပးအုပ်စု:8 က ချမှတ်သည့် ေအာက်ပါ သတ်မှတ်စံ သုံးချက်Lှင့် 
ြပည့်မီပါသည်။ ယင်းတုိ=ကို အစုိးရေပါင်းစုံလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ြဖင့် ညeိLှuိင်း အတည်ြပuခဲ့Mပီးြဖစ်သည်။ 
စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များLှင့် သက်ဆုိင်Mပီး စီးပွားေရး/ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) 
အသိုင်းအဝုိင်းကို ဦးတည် ချမှတ်ပါသည်။  ‘ဤလမ်းABန်ချက်’တွင်  ေအာက်ပါ စံLuှန်းများကိုလည်း 
ဤသတ်မှတ်စံများ Lှင့် မကုိက်ညီေစကာမူ၊ အထက်ေဖာ်ြပပါ စံLှuန်းများLှင့် ကိုက်ညီသည့် 
အတိုင်းအတာအထိ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးြပuလျက်ရှိသြဖင်  ့ထည့်သွင်း စဉ်းစား ထားသည်။  
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• IFC ၏ စွမ်းေဆာင်မ) စံLှuန်းများ (The International Finance Corporation's Performance Standards) 

• ကုလသမဂg ကမvာလံုးဆုိင်ရာ သက်ေရာက်မ) အေြခခံစည်းမျဉ်းများ(The Principles of the UN Global 
Compact) 

ကုလသမဂg လူ=အခွင့်အေရး သေဘာတူစာချuပ်များကဲ့သုိ=  စာတမ်းများကိုလည်း အထက်ပါ စံLှuန်းများ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက် သက်ဆုိင်သည့် အခါများတွင် ရည်ABန်းထားပါသည်။ ထုိ=အြပင်၊  
စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် ဤလမ်းABန်တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမထားသည့် အြခားစံLှuန်း များေရာ၊ သီးြခား 
နည်းလမ်းများLှင့် လမ်းABန်များ ကိုပါ အသုံးဝင်မည် ဆုိလ\င် ကိုးကားLုိင်သည်။    ထုိလမ်းABန်များ၏ စာရင်းကို 
အွန်လုိင်းတွင် ရယူZကည့်X)Lုိင်ပါသည်။9 
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အကွက် ၁.၁. လမ်းABန်တွင် စဉ်းစားသံုးသပ်ထားသည့် အဓိက စံLှuန်းများ ေဖာ်ြပချက် 

 

Lုိင်ငံေပါင်းစံု၌ လုပ်ကုိင်ေသာလုပ်ငန်းhကီးများအတွက် အုိအီးစီဒီ လမ်းABန်များ (OECD Guidelines)- အုိအီးစီဒ ီ
လမး်ABနမ်ျားသည်  အြပည် ြပည် ဆုိင်ရာ ရင်းLှီးြမeuပL်ှံမ)Lင့်ှ Lုိင်ငံေပါင်းစုံတင်ွလုပကုိ်င်သည့် လုပင်နး်hကီးများ Lှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့် ၁၉၇၆ အုိအီးစီဒီ ေZကညာချက် ပါ ေလးပိုင်းထဲမှ တစ်ပိုင်းြဖစ်သည်။ ထုိလမး်ABနကုိ် ေထာက်ခံသည့် 
Lုိင်ငံများ (adherents) က ပင့်ွလင်း ြမင်သာသည့်  Lုိင်ငံတကာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) ဝန်းကျင် တစ်ခုေဖာ်ေဆာင်ရန် ကတိ 
ကဝတ ်  ြပuထားသက့ဲသုိ=၊  Lုိင်ငံေပါင်းစုံ၌  လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းhကီး များ (MNEs) မ ှ စးီပာွးေရးLင့်ှ လူမ)ေရး 
ဖNွMံဖuိးတုိးတက်မ)အတက်ွ အြပuသေဘာေဆာင်ေသာ ထည့်ဝင်မ)ေပးေရး အားေပးတိုက်တွန်းသည့် လမး်ABန် လညး် 
ြဖစ်သည်။ ယခုအခါတင်ွ ေZကညာချက်ကုိ ေထာက်ခံသည့်Lုိင်ငံ ၄၆Lုိင်ငံ - အိုအီးစီဒီ အဖွဲNဝင် ၃၄ Lုိင်ငံ Lှင့် အုိအီစီဒီ 
အဖွဲNဝင်မဟုတသ်ည့်Lုိင်ငံ ၁၂ Lုိင်ငံ ရိှ 1 ပါဝင်သည။် အိုအီးစဒီီ လမ်းABန်များကုိ အhကိမ်ေပါင်းများစွာ မွမ်းမံခ့ဲMပီး၊ 
၂၀၁၁ တွင် ေနာက်ဆုံး မွမ်းမံခ့ဲပါသည။်  RBC ကုိ  ြဖစ်ေြမာက်ရန်အတွက် အစိုးရဘက်မှ ေပးသည့် အြပည့်စုံ ဆုံး 
အZကံြပuချက်များြဖစ်ပါသည။် RBC ၏ အဓကိ နယ်ပယ် ၉ ခုကုိ ကာမိိေအာင် ေဖာ်ြပထားသည-်
သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ေဖာ်  ေြပာဆုိမ)၊ လူ=အခွင့်အေရး၊ အလုပအ်ကုိင်ရှာေဖေွရး၊Lင့်ှ စက်မ)လက်မ) ဆုိင်ရာ 
ဆက်ဆေံရး၊ သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်၊ လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမ)၊ စားသုံးသ ူ အကျိuးစးီပာွး၊ သပိtံLင့်ှ နညး်ပညာ၊ 
ယှဉM်ပuိင်မ)Lင့်ှအခွနေ်ဆာင်မ)တုိ= ြဖစသ်ည။်  ထိုအချက်များကုိ MNE များလည်ပတ်လျက်ရိှသည့် Lုိင်ငံများမှ 
အစိုးရများ၊ ေထာက်ခံသည့် Lိုင်ငံများကပါ ေဆွးLွးခ ့ဲ  ပါသည်။ ေထာက်ခံသည့်Lုိင်ငံတိုင်းသည်  လမ်းABန်များ ၏ 
ထိေရာက်မ) ေပးLုိင်ရန ် NCP တစရ်ပ ် ထူေထာင်ရမည်  ြဖစသ်ည်။ ထုိ NCP များသည ်အသပိညာ ြမeင့်တင် သည့် 
လ)ပရှ်ားမ)များြပuလုပြ်ခင်း၊ စုံစမး်မ)များကုိ စမီ ံ ခန=်ခဲွြခင်း ၊ Lင့်ှ သးီြခားအြဖစအ်ပျက် များတွင် လမ်းABန်များ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ ေပiေပါက်သည့် အေရးကိစRများ ေြဖရှင်းရာတွင် ပံ့ပိုးြခင်း စသည်တုိ= 
ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ထိေရာက်မ)ေပးရနြ်ဖစသ်ည။်  ဤလမး်ABနမ်ျားမာှ  ကုလသမဂgလမး်ABန ် အေြခခံ 
စည်းမျဉ်းများတွင် ချမှတ်ထားသည့်အတုိင်း လူ=အခွင့် အေရး ေလးစားလိုက်နာရနအ်တက်ွ လူမ)တာဝန ် ကုိ 
ေပါင်းစညး်ေဆာင်ရွက်ရန၊်Lင့်ှ လုပင်နး်ကျင့်ဝတမ်ျား၏ ဆိုးကျိuး Xိုက်ခတမ်)Lင့်ှ ဆက်စပေ်သာ အဓကိ 
နယ်ပယ်များတွင် အLjရာယ်အေြခြပu အေလးထား စိစစ ်ေဆာင်ရွက်မ)ကုိထည့်သင်ွးချမတှရ်န ်  ေဆာZ်သသည့် 
ပထမဦးဆုံး အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ စာတမ်း ြဖစ်သည်။2  

 

စုကိပ်ျuိးေရးLင်ှ ့စားနပရ်ကိdာစနစမ်ျား အတင်ွး တာဝနယ်မူ)ရိှေသာအေြခခစံည်းမျဉ်းများ (CFS-RAI Principles): 
ဤအေြခခံစည်းမျဉ်းများကုိ ကမvာ ့စားနပရိ်ကdာဖလံုူမ)ဆုိင်ရာေကာမ်တ ီ(CFS) မှ ဦးေဆာင်၍ ၂၀၁၂မ ှ ၂၀၁၄ အထိ 
အစိုးရေပါင်းစုံ ေဆးွေLးွ ညeိLှိuင်းမ)များ ြပuလုပက်ာ ချမတှခ့ဲ်သည။် လူမ)အဖွဲNအစညး်များ၊ ပဂုgလိက ကf၊ 
တကxသိုလ် ပညာရှင်များ၊ သေုတသမီျားLင့်ှ Lုိင်ငံတကာအဖွဲNအစည်းများလည်း ပါဝင် ေဆးွေLးွခ့ဲပါသည။် 
ထုိစညး်မျဉး်များ  ကုိ ၂၀၁၄ ေအာက်တုိဘာ ၁၅ ရက်တင်ွ CFS မှ ၄င်း၏ ၄၁ hကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝး၌ 
အတည်ြပuခ့ဲသည်။ ဆL{အေလျာက်အလွတ်သေဘာ ေဆာင်ရွက်ရန ်စညး်ေLာှင်မ) မရိှသည့် စညး်မျဉး်များ ြဖစ်Mပီး 
စုိက်ပျိuးေရးLှင့် စားနပ်ရိကdာ စနစ်များ  အတင်ွး ရိှ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) အမျိuးအစားအားလံုး အကျံuးဝင်သည်။ 
ထုိစညး်မျဉး်များတင်ွ ပင်မအေြခခံ စည်းမျဉး် ၁၀ ခု ပါဝင်သည-် စားနပ်ရိကdာဖူလံုေရးLှင့် အာဟာရ၊ ေရရှည ်
တညတ်ံ့Mပးီ အားလံုးပါဝင်သည့် စးီပာွးေရးဖွံNMဖuိးမ)Lင့်ှ ဆင်းရဲ  မွဲေတမ) ပေပျာက်ေရး၊ ကျား-မ တန်းတညူမီ\ေရး Lှင့် 
အမျိuးသမးီများ၏လုပပ်ိုင်ခွင့် အာဏာ၊ လူငယ်ေရးရာ၊ ေြမယာ  အသုံးချပုိင်ခွင့်၊ ငါးဖမ်း လုပင်နး်၊ သစေ်တာLင့်ှ 
ေရရရိှေရး၊သဘာဝ သယံဇာတများ ေရရှည် စမီခံန=်ခဲွေရး၊ ယဉ်ေကျးမ)အေမအွLစှ၊် Xိုးရာဓေလ့ ဗဟုသတု၊ 
မတကဲွူြပားမ)Lင့်ှ တထွီင်ဆနး်သစမ်)၊ ေဘးအLjရာယ် ကင်းရှင်း Mပးီကျနး်မာေရးLင့်ှ ညAွီတသ်ည့် စိုက်ပျိuးေရး၊ 
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အားလံုးပါဝင်မ)  ရိှMပီး ပင့်ွလင်းြမင်သာသည့် အပုခ်ျuပမ်) ဖွဲNစညး်ပုံ များ၊ လုပင်နး်စဉ် များ Lှင့် တုိင်Zကားေရး 
ယLjရားများ၊ Xိုက်ခတမ်)များLင့်ှ တာဝနယူ်မ)များ ြဖစသ်ည။် အကျိuးဆက်စပသ်မူျား၏ တာဝန ် ဝတရ̂ားများကုိ 
အခနး်တစခ်န်းအြဖစ ်သးီြခားေဖာြ်ပသည။်  

အမျိuးသားအဆင့် စားနပရ်ကိdာဖလုူမံ)Lင်ှဆ့ကစ်ပသ်ည် ့  ေြမယာ၊ ေရလပုင်နး်Lင်ှ ့ သစ်ေတာကfတငွ ်

တာဝနယ်မူ)ရိှေသာ အပုခ်ျuပ်ေရးဆုငိရ်ာ အလတွသ်ေဘာလမး်ABနခ်ျကမ်ျား(VGGT): VGGT သည် ေြမယာ 
ပိုင်ဆုိင်လုပ်ကုိင်ခွင့်Lှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အုပ်ချuပ်မ)အေပi ချမှတ် သည့် ပထမဦးဆုံး ကမvာလံုးဆုိင်ရာ လမ်းABန်များ 
ြဖစ်သည်။ ထုိလမး်ABနမ်ျားကုိ CFS မ ှ ဥးီေဆာင်၍ အစိုးရေပါင်းစုံ ေဆးွေLးွညeိLှိuင်းမ)များြဖင့် ချမတှ ် ခ့ဲြခင်း 
ြဖစ်သည်။  လူမ)အဖွဲNအစည်းများ၊ ပဂုgလိက ကf၊ တကxသိုလ်ပညာရှင်များLင့်ှ သေုတသမီျား၊ Lုိင်ငံတကာ 
အဖွဲNအစည်းများလည်း ပါဝင်ေဆွးေLွး ခ့ဲသည်။ ၂၀၁၂ ခုLှစ် ေမလ ၁၁ ရက်ေန=၌  CFS က ၃၈ hကိမ် ေြမာက် 
အစည်းအေဝးတွင် အတည်ြပuသည်။ VGGT သည ် တစက်မvာလံုး၏ အသအိမတှြ်ပuြခင်းခံရMပးီ၊ ၄င်း၏ 
အေကာင်အထညေ်ဖာမ်)ကို G20 Lှင့် Rio +20 ေZကညာချက်တုိ=က အားေပးတုိက်တွန်းခ့ဲZကသည်။ ၂၀၁၂ ခုLှစ် 
ဒဇီင်ဘာ ၂၁ ရက်တင်ွ ကုလသမဂg အေထွထွေ ညလီာခံက VGGT အတညြ်ပuခ့ဲသည့် CFS ၏ ၃၈ hကိမေ်ြမာက် 
(အထူး) အစညး်  အေဝးမ ှ ရလဒကုိ် hကိuဆိုခ့ဲMပးီ၊ Lုိင်ငံများအား ၄င်းတုိ= အေကာင်အထညေ်ဖာမ်) စဉး်စားရန် 
လိုအပ်ေZကာင်း တုိက်တွန်း  ထားMပးီ ဆုိင်ရာ ကုလသမဂgအဖွဲNအစညး်များအား ထိုလမး်ABနမ်ျား အြမနြ်ဖန=်ဝေ 
ရန်Lှင့် တုိးြမeင့်ေဆာင်ရွက်ရန် ေမတ^ာရပ်ခံ ခ့ဲသည် 3 ။ ဤလမး်ABနမ်ျားသည ်စားနပ ် ရိကdာဖလံုူမ)ကုိ ပံ့ပိုးသည့် 
ေြမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းLှင့် သစ်ေတာများ အပုခ်ျuပမ်) တုိးတက်ေစရန ် မေူဘာင် ကုိးကားချက် 
တစခု်အြဖစ ်ြပဆုိMပးီ၊ အစာေရစာ ငတမ်တွမ်)Lင့်ှ ဆင်းရဲမွဲေတမ) ပေပျာက်ေရး ေရှးX)သည့် ကမvာလံုးအတုိင်းအတာ   
Lုိင်ငံအတုိင်းအတာတုိ=ြဖင့် hကိuးပမး်မ)များကုိ ပ့ံပိုး ေပးသည်။ ေြမယာ ဖွံံNMဖိuးေရး၏ အဓိကကျသည့် အခန်းကfကုိ 
အသိအမတှ် ြပuေသာ အားြဖင့်၊ ထုိလမ်းABန်များသည်  လံုြခံuေသာ ေြမယာ အသုံးချပိုင်ခွင့်များကုိ ခုိင်MမဲေစMပီး၊ 
ေြမယာ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းLှင့် သစ်ေတာများအား သာတညူီမှျ အလှမ်းမီေရးကုိ တုိးြမင့်ေစသည်။ 
ထုိလမး်ABနမ်ျားြဖင့် ေြမယာ အပုခ်ျuပမ်)  Lင့်ှ သက်ဆုိင်သည့် မဝူါဒများLင့်ှ ဥပေဒများ ေရးဆွဲ အေကာင်အထည ်
 ေဖာရ်ာတင်ွ လမး်ABနမ်) ေပး Lုိင်မည့် အေြခခံစညး်မျဉး်များLင့်ှ Lုိင်ငံတကာက လက်ခံသည့် ကျင့်စဉမ်ျားကုိ 
ချမတှထ်ားသည။် ဤ လမး်ABနမ်ျားသည ် ၂၀၀၄ ခုLစှ ် Lုိဝင်ဘာလတင်ွ FAO ေကာင်စီမှ အတည်ြပuခ့ဲသည့် 
အမျိuးသားအဆင့် စားနပ်ရိကdာဖူလံုမ)Lင့်ှဆက်စပသ်ည့် စားနပရိ်ကdာ ဖူလံုမ) ရရိှပိုင်ခွင့်ကုိ တုိးတက် 
အကာင်အထည် ေဖာမ်)ကုိ ပံ့ပိုးသည့် ဆL{အေလျာက်လမး်ABနမ်ျား အေြခတည ်ေထာက်ခံအားေပးကာ 
ချမတှထ်ားြခင်းြဖစသ်ည။် 
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အကွက် ၁ .အဆက်-၁. လမ်းABနတ်င်ွ စဉ်းစားသံုးသပ်ထားသည့် အဓိက စLှံuနး်များ ေဖာ်ြပချက်  

အခွင့်အေရးများ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ)များLှင့် ရင်းြမစ်များLှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ယူမ)ရိှေသာ စုိက်ပျိuးေရး 

ရင်းနီှးြမeuပ်Lံှမ) အေြခခံစည်းမျဉ်းများ (PRAI):  IFAD, FAO, UNCTAD Lှင့် World Bank တုိ=ပါဝင်သည့် ဌာနေပါင်းစုံ 
လုပင်နး်ေကာမ်တ ီ (IAWG) သည ်  ၂၀၀၉ ခုLစှ ်စက်တင်ဘာတင်ွ ကုလသမဂg အေထွထွေ ညလီာခံ ကျင်းပစဉ် 
အတွင်းအေြခခံစည်းမျဉ်း ၇ ချက် တင်ြပရန် စားပွဲဝိုင်း ေဆွးေLွးပွဲကျင်းပခ့ဲသည်။  ထုိေနာက် 
၂၀၁၀ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် အကျဉ်းချuပ်ပုံစံြဖင့် ထုတ်ေဝခ့ဲသည်။   အေြခခံစညး်မျဉ်း ၇  ချက်သည ်ေြမယာLင့်ှ ရင်းြမစ် 

ေကာင်းမနွေ်သာ အပုခ်ျuပမ်)Lင့်ှ  ေဖာ်ေဆာင် Lုိင်သည့်ဝနး်ကျင်၊င်ခွင့်များ၊ စားနပရိ်ကdာဖလံုူမ)၊ ပင့်ွလင်း ြမင်သာမ)၊သုံးစွဲပို 
မ)Lင့်ှ ပါဝင်မ)၊ တာဝနယူ်မ)ရိှေသာ စိုက်ပျိuးေရးညeိLှိuင်းတုိင်ပင် လုပ်ငနး် ရင်းLှီးြမeuပL်ှံြခင်း၊ လူမ)ဆိုင်ရာ ေရရှညတ်ညတ်ံ့မ)၊ 

Lှင့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်ဆုိင်ရာ ေရရှည ် တညတ်ံ့မ)4။ တုိ=ြဖစသ်ည။်  ၂၀၁၀ ခုLစှ် Lုိဝင်ဘာတွင် ဆိုးလ် 
ထိပသ်းီညလီာခံ၌ G20 Lုိင်ငံများက ဖွံNMဖuိး တုိးတက်မ)Lင့်ှစပလ်ျဉး်သည့် Lစှရှ်ည ် လုပင်နး် အစအီစဉ၏် 
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအြဖစ ်  တာဝနယူ်မ) ရိှေသာ စုိက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်း ရင်းLှီးြမeuပL်ှံမ)အတက်ွ အေြခခံ စည်းမျဉ်း 
များကုိ ေလးစားလိုက်နာရန်” အားေပးတုိက်တွန်းထားသည်။ AWG သည် PRAI အေပi အစီရင်ခံစာLှင့်  Plan of 
Action on Options for Promoting Responsible Investment in Agriculture  Lှစ်ေစာင်ကုိ ၂၀၁၁ တွင်  G20 
သို=လည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၂ တင်ွ G8 သို=လည်းေကာင်း၊ တင်သွင်းခ့ဲသည် 5 ။ G20 မ ှPRAI ကုိ ေရှNေြပးစမး်သပရ်န် Lှင့် 
ရရိှသည့် သင်ခန်းစာများကုိ တုိင်ပင်ညeိLှိuင်းေရးလုပ်ငန်း အသီးသီးအား အေZကာင်းZကား တင်ြပရနအ်တက်ွ 
လမး်Lစှသ်ယ်ွ ြဖင့် ချဉး်ကပပ်ုံကုိ သေဘာတညူခ့ဲီပါသည။်  ၂၀၁၂ ေအာက်တုိဘာလတွင် IAWG က PRAI အေပi  
လုပင်နး်လက်ခံသည့်Lုိင်ငံများ host countries Lှင့် စီးပွားလုပင်နး်များLင့်ှ အတ ူ ကွင်းဆင်း စမး်သပမ်)ကုိ 
အထူးကုိးကားြပuထားသည့် ၄င်း၏လုပင်နး် အစအီစဉL်င့်ှစပလ်ျဉး်ေသာ တုိးတက်မ) အစရီင်ခံစာတစေ်စာင် 
တင်သင်ွးခ့ဲသည။်6  မZကာေသးမီက G20 ဖွံNMဖuိးတုိးတက်မ) ကတကိဝတမ်ျားLင့်ှ စပလ်ျဉး်သည့် တာဝနယူ်မ) ဆုိင်ရာ 
၂၀၁၃ စိန=် ပီတာစ်ဘတအ်စီရင်ခံစာက ‘အချိuN အာဖရိကLှင့်  အေရှNေတာင်  အာရှLုိင်ငံများ၌ ေရှးဦး စမ်းသပ်ခ့ဲ 
ေသာPRAI ေရှNေြပးစီမံကိန်းများ၏ တုိးတက်မ)ကုိ hကိuဆို ေZကာင်း ’ ေဖာြ်ပ ခ့ဲသည။် 

1. ၂၀၁၆ ေဖေဖာ်ဝါရီအထိ ဆုိလ\င် အာဂျင်တီးနား၊ ကုိလံဘီယာ၊ ေကာ့စ်တာရီကာ၊ အီဂျစ်၊ ေဂျာ်ဒန်၊ 
လတ်တ်ဗီးယား၊ လစ်သူေဝးနီးယား၊ ေမာXုိ်ကုိ၊ ပီးXူး၊ XုိေမးနီးယားLှင့် တူနီးစီးယားတို=ြဖစ်သည်။  

2. အေလးထားစိစစ်ေဆာငရ်က်ွမ)ဆိုသည်မှာ သိပtံLှင့် နည်းပညာ၊ ယှဉ်Mပိuင်မ)Lှင့် အခွန်အေကာက် ဆုိငရ်ာ 
အခန်းများမှလွဲ၍ လမ်းABန်များ၌ပါရှိသည့် ကျန်အခန်းအားလုံးLှင့်အကျံuးဝငသ်ည်။ 

3. www.un.org/News/Press/docs//2012/ga11332.doc.htm. 

4. PRAI အေZကာငး် www.responsibleagroinvestment.org. တွင ်ဆွဲယူဖတ်X)Lိုင်သည်။  

5. ဖံွNMဖိuးမ)၊ ‘ တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စုိက်ပျိuးေရး ရငး်Lီှးြမeuပ်Lံှမ) ြမeင့်တငေ်ရး နည်းလမ်းအသွယ် သွယ်’၊ တို= အေပi 
G20 Lှစ်ရည်ှလပ်ုငန်းအစီအစဉ်၏ စားနပ်ရကိdာ ဖူလုံေရး မfိuင ်ဆုိငရ်ာ ဌာနေပါငး် စံု လပ်ုငန်းအဖဲွN 

6. ၂၀၁၂ ေအာက်တိုဘာ၊ တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စုိက်ပျိuးေရး ရငး်Lီှးြမeuပ်Lံှမ)အတွက် အေြခခံစည်းမျဉ်းများ 
ဆုိငရ်ာ ဌာနေပါငး်စံုလပ်ုငန်းအဖဲွN၊ တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စုိက်ပျuိးေရး ရငး်Lီှးြမeuပ်Lံှမ)အတွက် အေြခခံ 
စည်းမျဉ်းများကုိ ကွငး်ဆငး်စမ်းသပ်မ)ဆုိငရ်ာ အLှစ်ချuပ် အစီအရငခံ်စာ 
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ရည်ရွယ်သည့် သုံးစွဲေစလိုသူများ 
 

လယ်ယာသမားများသည် စိုက်ပျိuးထွန်ယက်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် အhကီးဆုံးရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသူများ 
ြဖစ်သည်ကုိ အသိအမှတ်ြပuပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဇယား ၁.၁ တွင် အေသးစိတ်  ေဖာြ်ပသည့် 
အတုိင်း ြပည်တွင်း ြပည်ပ၊ ပုဂgလိက အစိုးရ၊ အေသးစား အလတ်စား အhကီးစား စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ 
အပါအဝင်၊ စိုက်ပျိuးေရး လုပ်ငန်းကွင်းဆက် အတွင်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် ဤလမ်းABန်10 တစ်ေလ\ာက် 
‘စီးပွားေရးလုပ်ငန်း’ဟူ၍ ေခiတွင်သည့် လုပ်ငန်းအားလံုးကိုပါ ဥးီတည် ထားပါသည်။ ဤလမ်းABန်ကို 
စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်းကွင်းဆက် အတွင်း လက်ရှိ စံLှuန်းများကို နားလည် 
သေဘာေပါက်Mပီး၊ ြမeင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အစိုးရများ၊ အထူးသြဖင့် NCP များလည်း အသုံးြပuLုိင် 
ပါသည်။ ထုိ=အြပင် Xိုက်ခတ်ခံရသည့် ရပ်ရွာလူထုများ ကလည်း အထက်ေဖာ်ြပပါ အဓိကပါဝင် 
လုပ်ကိုင်သူ များ ထံမှ ဘာကိုေမ\ာ်လင့်သင့်သည်ကို နားလည်ရန၊် Xိုက်ခတ်ခံရသူများ၏ အခွင့်အေရးကို 
ေလးစားမ) ေသချာေစရန ် အေထာက်အကူ ြပuLုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

 

လုပ်ငနး်စဉ ်
 

ဤလမ်းABန်ကို FAO Lှင့် OECD တုိ=မှ ၂၀၁၃ ေအာက်တုိဘာတွင် ဖဲွNစည်းသည့် အကျိuးဆက်စပ်သူ ေပါင်းစုံ 
အZကံေပးအုပ်စု မှ ဥးီေဆာင်ကာ အားလံုးပါဝင်သည့် တုိင်ပင်LှီးေLှာမ)လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုြဖင့် 
ြပuစုချမှတ်ခဲ့ပါသည်။11   

ထုိ အZကံေပးအုပ်စု တွင်  OECD အဖဲွNဝင်Lုိင်ငံများ၊ OECD အဖဲွNဝင်မဟုတ်သည့်Lုိင်ငံများ၊ အများ ကိုယ်စား 
ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသူများ၊ စိုက်ပျိuး-အစားအစာ ကုမtဏီများ၊ လယ်ယာသမား အဖဲွNအစည်း များ၊ အရပ်ဖက် 
အဖဲွNအစည်းများLှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာအဖဲွNအစည်းများ ပါဝင်Zကပါသည်။ အဖဲွN၏ တာဝန်မှာ 
ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်။ 

• လမ်းABန် ြပuစုေရးအတွက် အဓိပtါယ်ြပည့်ဝေသာ ထည့်ဝင်မ)များ ေပးရန် 

• အကျိuးဆက်စပ်သူေပါင်းစုံ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ထည့်ဝင်မ)ေပးြခင်းLှင့် ပါဝင်ြခင်းတုိ= အြပင်၊ အြခား 
သက်ဆိုင်သည့် အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် ကျယ်ြပန=်စွာ တုိင်ပင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အထူးသြဖင့် 
CFS-RAI လုပ်ငန်းအဖဲွN၏ အစည်းအေဝးများတွင် အကူအညီေပးရန၊် 

• လမ်းABန်ကို ထိေရာက်စွာ ြမeင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန်Lှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် 
ေနာက်ဆက်တွဲ  အစီအမံများအေပi ကျယ်ြပန=်သည့် ထည့်ဝင်မ)များ ေပးရန၊် 
 

FAO Lှင့် OECD အတွင်းေရးမှ_းXုံးများသည် အZကံေပးအုပ်စ ုLှင့် ပူးေပါင်း၍ ၄င်း၏ ဥကxဌLှင့် ဒုတိယ 
ဥကxဌများ၏ ဦးေဆာင်မ)ေအာက်တွင် တုိင်ပင်ညeိLှိuင်းမ)လုပ်ငန်းစဉ်များကို ညeိLှိuင်း ေဆာင်ရွက် ေပးသည်။ 
ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ေကာ်မတီ၏ လက်ေအာက်ခံအဖဲွNြဖစ်သည့် တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ လုပ်ငန်း ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ရာ 
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OECD လုပ်ငန်းပါတီ၊ Lှင့် စိုက်ပျိuးေရး အတွက် OECD ေကာ်မတီ ၏ လက်ေအာက်ခံ ြဖစ်ေသာ စိုက်ပျိuးေရး 
မူဝါဒများLှင့် ေစျးကွက်များဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းပါတီ၊ တုိ=အား ပံုမှန် တုိင်ပင် ညeိLှuိင်းလျက်ရှိသည်။  

 

အဓိက သေဘာတရားများ 
 

စိုက်ပျိuးေရးဆိုငရ်ာ ကုန်ထုတ်လုပြ်ဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်း ကငွ်းဆက်များ 

စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်းကွင်းဆက် ဆိုသည်မှာ စားသုံးသူ ေစျးကွက်များ အတွက် 
စိုက်ပျိuး-အစာ ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်း၊ အဖဲွNအစည်း၊ 
ေဆာင်ရွက်သူ၊ နည်းပညာ၊ သတင်းအချက်အလက်၊ ရင်းြမစ်များLှင့် ဝန်ေဆာင်မ)များ အားလံုး၊  
အကျံuးဝင်သည့် စနစ်ကိုေခiသည်။ စိုက်ပျိuးေရးဆိုင်ရာ အစုန်ေရာ အဆန်လမ်းေZကာင်းရှိ ကfများ 
(မျuိးေစ့၊ ေြမZသဇာ၊ တိရစkာန်စာများ ၊ ေဆးဝါး သို=မဟုတ် ပစRည်းကိရိယာစသည့်) စိုက်ပျိuးေရး 
သွင်းအားစုများ လည်း အကျံuးဝင်သကဲ့သို= ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ရိတ်သိမ်းလွန် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ 
သယ်ယူပုိ=ေဆာင်ြခင်း၊ ေစျးကွက်ရှာြခင်း၊ လက်လီလက်ကား ြဖန=်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းများအထိ ပါဝင်သည်။ 
နည်းပညာဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မ)များ၊ သုေတသနLှင့် ဖွNံMဖိuးမ)၊ ေစျးကွက်သတင်း အချက်အလက် စသည့် 
ပ့ံပုိးေရးဝန်ေဆာင်မ)လုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်သည်။ ထုိ=အတွက်၊ တLုိင်တပုိင် လုပ်ကိုင်သူများ၊ 
လယ်ယာအဖဲွNအစည်းများ၊ သမဝါယမများLှင့် ထူေထာင်ခါစ ကုမtဏီများမှ  မိခင်ကုမtဏီများ သို=မဟုတ် 
၄င်းတုိ=၏ နယ်ခံအဖဲွNများမှတဆင့် MNE  များအထိ ၊ Lုိင်ငံပုိင်လုပ်ငန်းများ၊ ရန်ပံုေငွများ၊ ပုဂgလိက 
ေငွေချးလုပ်ငန်းLှင့် ပုဂgလိက ေဖာင်ေဒးရှင်းများစသည့် စီးပွားလုပ်ငန်းအသွယ်သွယ် ကျယ်ြပန=်စွာ 
အကျံuးဝင်သည်။ အချိuNလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများမှာ မZကာမီကာလများကမှ ကfအတွင်း ဝင်ေရာက် 
လာသူများြဖစ်သည်။ 

လုပ်ငန်းကွင်းဆက် များ ဖဲွNစည်းမ) Lှင့် အဆင့်တုိင်းတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်သည့် စီးပွားလုပ်ငန်း များသည် 
ထုတ်လုပ်ကုန်Lှင့် ပထဝီအေနအထားကိုလိုက်၍ hကီးမားစွာ ကွဲြပားြခားနားZကသည်12 ။  ထုိ=အတွက် 
စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်း ကွင်းဆက် များတစ်ေလ\ာက် လုပ်ကုိင်သည့် 
စီးပွားလုပ်ငန်းများပံုစံ ကားချပ်ြဖင့်ေဖာ်ြပြခင်းကို လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက်သာ လုပ်ေဆာင်Lုိင်မည် 
ြဖစ်သည်။ထုိမှသာ ဤစီးပွားလုပ်ငန်းများတစ်ခုLှင့်တစ်ခုအZကား စးီပွားဆက်ဆံပံုများ အချက်အလက် 
များLှင့် ေငွစီးဆင်းပံုများကို ပုိမုိ နားလည်ေစMပီး   စာရင်းစစ်ေဆးမ)လုပ်ငန်းကို ဒီဇုိင်းပံုစံဆွဲLိုင်ရန် 
ြဖစ်သည်။ ဤလမ်းABန်အတွက် အသုံးြပuရန၊် Xိုးရှင်းေသာ လုပ်ငန်းကွင်းဆက် ဖဲွNစည်းမ)ကို ဇယား ၁.၁ 
တွင် အဆုိြပuထားပါသည်။ 
စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် မတူကွဲြပားေသာ လုပ်ငန်းဆက်ဆံမ)များ၊ အစီအစဉ်များြဖင့် ဆက်စပ် 
လုပ်ကိုင်ေနZကသည်။ အစုန်လမ်းေZကာင်းရှိ စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် စိုက်ပျိuးေရး ထွက်ကုန်များကို 
ရယူLုိင်ရန်အတွက် လယ်ယာတွင် တုိက်Xိုက်လုပ်ကုိင်သည့် လုပ်ငန်းများLှင့် လုပ်ငန်းအမျိuးအစား 
ပံုစံအသီးသီး အလိုက် မတူကွဲြပားစွာ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်Lုိင်Zကသည်။ ထုိသူတုိ=သည် အဝယ်ေတာ် 
စာချuပ်တစ်ခု ချuပ်ဆုိXုံမ\လဲွ၍ အြခား ပတ်သက်မ) မရှိဘဲလျက်၊ ထုတ်လုပ်သူများအေပi 
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စံLှuန်းများ၊ ေစျးLှuန်းအမျိuးအစားသတ်မှတ်ချက်အသီးသီး သတ်မှတ်တတ် Zကသည်။ သုိ=တည်းမဟုတ် 
ထိုသူတုိ=သည်ပင် ထုတ်လုပ်မ)ကို ညeိLှိuင်းMပီး အရည်အေသွး Lှင့် ေဘးကင်းရှင်းေရး ေသချာေစရန် အတွက်၊ 
အထူးသြဖင့် စာချuပ်သေဘာတူမ)ြဖင့် လယ်ယာ စိုက်ပျိuးနည်းြဖင့် တက်Zကွစွာ ပါဝင် ပတ်သက် 
Lိုင်Zကသည်13 ။  ေငွေZကးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများသည် သွယ်ဝိုက်ေသာနည်းြဖင့် လယ်ယာ စိုက်ပျိuးေရး 
လုပ်ငန်းများ ကို အစအဆုံး ရင်းLှီးြမ)ပ်Lှံသည့် ကွင်းစိမ်း နည်း(greenfield )   သို=မဟုတ် တစ်ခုခုအေပi 
ဆက်လက် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသည့် ကွင်းညိuနည်းများ(brownfield) ြဖင့်ေသာ် လည်းေကာင်း၊ 
အစုစပ်လုပ်ငန်းများ၊ ကုမtဏီများ အချင်းချင်း ေပါင်းစည်းြခင်း သို=မဟုတ် ဝယ်ယူြခင်း ြဖင့် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မတည်ေငွ ေချးMပီး ပါဝင်ပတ်သက်တတ်Zကသည်။  ဤအမျိuးအစားများမှာ 
လက်ေတွNတွင် ခွဲြခားသတ်မှတ်ရန် ခက်ခဲေလ့ရှိသည်။ ဥပမာ- သမဝါယမလုပ်ငန်းများသည်  စိုက်ပျိuးေရး 
ပစRည်းကိရိယာများ ကိုယ်တိုင်ပုိင်ဆုိင်ြခင်း သို=မဟုတ် စီမံခန=်ခွဲြခင်း ြပuလုပ်၊ေလ့ရှိသကဲ့သုိ= ၊ 
အစုန်လမ်းေZကာင်းတွင်  ပုိင်ဆုိင်မ)များလည်း ရှိတတ်သြဖင့်၊  ထုိလုပ်ငန်းများကို လယ်ယာေပi တုိက်Xိုက် 
စိုက်ပျိuး ထုတ်လုပ် သည့် လုပ်ငန်းများအြဖစ်သာမက အစုန်လမ်းေZကာင်းရှိ လုပ်ငန်းများ 
အြဖစ်လည်းသတ်မှတ်Lိုင်ေသးသည်။ 
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ပုံ ၁.၁၊ စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန်=ချိမ) လုပ်ငန်း ကွင်းဆက်အဆင့်များLှင့် ပါဝင်လုပ်ကုိင်သည့် စီးပွားလုပ်ငန်းများ 
 

မှတ်ချက်၊ ဤ ပုံသည် ကိုးကားXုံမ\သာြဖစ်Mပီး၊ Mပီးြပည့်စုံမ)ရိှရန် ရည်ရွယ်ြခင်းမရိှပါ။ 

 
ပုံ ၁. ၂။ စုိက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ်လုပြ်ဖန=်ချိမ) လုပင်န်း ကွင်းဆက်အဆင့်ဆင့်၌ ရိှေသာ အLjရာယ်များ 

 

ထုတ်လုပ်မ) စစုည်းမ) လုပ်ငနး် 
အဆင့်ဆင့် 

ြဖန=်ချိမ) 

လယယ်ာလပုင်နး်များ 

• စိုက်ပျိuးထုတ်လုပ်ြခင်းLငှ့် လယ်ယာအနီး အေြခခံ လုပ်ငန်းစဉ ်

• မသိားစပုိုင ်လယ်ယာအေသးမ ှအhကီးအပါအဝင ်လယ်သမား 

များ၊ လယ်သမား အဖွဲN၊ သမဝါယLှင့် ပုဂgလိက 

လုပ်ငန်းမျာ းေြမယာအေပi ရငး်LှီးြမeuပL်ှံMပးီ လယ်ယာများကုိ 

တိုက်Xိုက်စီမံေသာကုမtဏီများ 

 

 အလBာစုံပါဝငေ်သာ လပုင်နး်များ။ 

•  ေပးသွငး်သူများ  သုေတသနLငှ့်ဖွံNMဖuိးမ)တကxသုိလ်များ။ တုိးချဲNဝနေ်ဆာငမ်)များပညာေရးတကxသုိလ်များLငှ့်  

• ေစျးကွက်အချက်အလက်ေပးသူများ ထိန်းချuပေ်ရးLငှ့် လက်မှတ်ထုတ်ေပးေရးအဖွဲNများ 
•  

ေငေွZကးဆုိငရ်ာလပုင်နး်များ 
လုပ်ငန်းကွငး်ဆက်တစ်ေလ\ာက် အထက်ပါလုပ်ငန်းများေလာက် တိုက်Xိုက်မဟုတ်ဘဲ၄င်းတုိ=အား အရင်းအLီှးထုတ်ေပးသည့် ေကာ်ပုိရိတLှ်င့် အများအတက်ွရငး်Lီှးြမ)ပ်Lံှသည့်လုပ်ငန်းများ 
• ပစRည်း(Asset) ပုိင်ဆုိင်သည့်လုပ်ငန်းများသည် အရင်းအLီှးများရိှသူများြဖစ်Mပီး asset အမျuိးအစားအသီးသီးအေပi ရငး်Lီှးြမeuပ်Lံှမ)လုပ်ရာတငွ ်သဘာဆL{အရ လုပ်Lိုငသ်ည၊် 

ရငး်နှီးြမeuပ်Lံှမ)များကုိ ကုိယ်တုိငစီ်မံLိုငသ်လုိ asset manager များအားပစRည်း စီမံခန်=ခွဲေစLိုင်သည။်ထုိလုပ်ငန်းများတွင် ေအာက်ပါတုိ=ပါဝင်Mပီး ထုိထက်မကလည်း ပါဝင်Lိုင်သည-်
အာမခကုံမtဏမီျား၊ မိသားစုပုိငXံု်းများ၊ ပင်စင်ရန်ပံုေငွများ၊ ေဖာင်ေဒးရှင်းရန်ပံုေငွများ၊ ပုဂgလိက ေဖာင်ေဒးရှင်းများ၊ အလှ_ရှင်ေအဂျင်စီများLှင့်Lိုင်ငံပုိင် ရန်ပံုေငွများ။ 

• ပစRည်းမန်ေနဂျာများ (asset manager) သည ်ပစRညး်ပုိငဆ်ုိငသ်ည့်လုပ်ငန်းများကုိယ်စား ရငး်Lီှးြမeuပ်Lံှမ)များကုိ စီမံသည။် ပစRညး်အမျuိးအစားတစ်ခတုညး်ကုိလုပ်ကုိငLို်ငသ်လုိ 
အမျuိးအစားအသီးသီးကုိလညး် စီမံLိုငသ်ည။် ထုိလုပ်ငန်းများတငွေ်အာက်ပါတုိ=ပါဝငM်ပီး ထုိထက်မကလညး် ပါဝငLို်ငသ်ည် - ရငး်Lီှးြမeuပ်Lံှမ)ရန်ပံုေငမွန်ေနဂျာမျာ၊ ပုဂgလိကဘဏမ်ျား၊ 
ပုဂgလိက အီကီွတီ ရန်ပံုေငွများLှင့် hedge fund များ။ 

• Lှစ်Lိုင်ငံ သုိ=မဟုတ် Lိုင်ငံေပါင်းစံုဖံွNMဖိuးေရးဘဏ်များသည် စီမံကိန်းများအား အေZကွးြဖင့် ေငစုိွက်ထုတ်ေပးMပီး သီးြခားအေြခအေနများတငွ် အီကီွတီ ယူLိုင်သည်။ 
• စီးပွားရးဘဏ်များအပါအဝင် ေငZွကးဝန်ေဆာငမ်)လုပ်ငန်းများသည ်စုိက်ပျuိးေရးတငွ ်ရငး်Lီှးြမ)ပ်Lံှသည့် လုပ်ငန်းများအား ေငေွZကးစုိက်ထုတေ်ပးသည။် 
• လူသံုးကုန်ဆုိငရ်ာ ကုန်သညမ်ျားသည ်ကုန်သွယ်မ)Lှင့် hedging စာချuပ်များထုတ်ေပးLိုင်သည်။ 
 

အစနုလ်မး်ေZကာငး်ရှိလပုင်နး်များ 
• စုိက်ပျိuးစားေသာက်ကုန်များ စုစည်းြခင်း၊ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ ြဖန်=ချိြခငး်Lှင့် ေစျးကွက်သွင်းြခင်း 
• လက်ကားများ 
• ကုန်သညမ်ျား 
• သယ်ယူပုိ=ေဆာငေ်ရးကုမtဏမီျား 
• စားေသာက်ကုန်၊ တိရစkာန်စာLှင့် အေဖျာ်ယမကာ 

• အထညအ်လိပ်Lှင့် ဇီဝေလာငစ်ာထုတလု်ပ်သူများ 
• လက်လီများLှင့် စူပါမားကက်များ 
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လုပ်ငန်းကွင်းဆက် တစ်ေလ\ာက်ရှိသည့် အေြခအေနများေပi မူတည်၍၊ စီးပွား လုပ်ငန်း များသည် 
သီးြခား အLjရာယ်များကို အာXုံစုိက်လုပ်ေဆာင်Lုိင်သည် (ဇယား ၁.၂)။ ဥပမာ- လယ်ယာတွင် 
တုိက်Xိုက်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျuိးေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ေြမယာ အသုံးချခွင့်Lှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 
အLjရာယ်များ ပို၍ hကီးမားLုိင်သည်။ ထို=အတွက် ထုိသူတုိ=အေနLှင့် ေြမယာLှင့် ပတ်သက်သည့် 
အသုံးချလုပ်ပုိင်ခွင့်ရှိသူများLှင့် Xိုးသားစာွ၊ ထိေရာက်Mပီး အဓိပtါယ်ြပည့်ဝသည့် ေဆွးေLွးမ)များ ြပuလုပ် 
သင့်သည်။ 

 

အေလးထားစစိစ ်ေဆာင်ရွက်မ)  

အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) ဆိုသည်မှာ စီးပွားလုပ်ငန်းများက ၄င်းတုိ=၏ လုပ်ငန်းများေZကာင့် 
လက်ရှိ ြဖစ်ပွားေနေသာ ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များLှင့် ြဖစ်ပွားLုိင်ေြခရှိေသာ Xိုက်ခတ်မ)များကို  ေဖာ်ထုတ်၊ 
အကဲြဖတ်၊ ေလျာ့ကျေစ၊ တားဆီးLုိင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဟူ၍လည်းေကာင်း၊  မိမိတုိ= လုပ်ငန်း၏ အဆုံး 
အြဖတ်ေပးြခင်းLှင့် အLjရာယ်စီမံခန=်ခွဲြခင်းဆုိင်ရာ စနစ်များအတွင်း  တစ်သားတည်းရှိရမည့်   အစိတ် 
အပုိင်းတစ်ခုြဖစ်သည့် Xိုက်ခတ်မ)များကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းပံုကို တာဝန်ခံြခင်း  ဟူ၍ လည်းေကာင်း   
နားလည်ရမည်ြဖစ်သည်14 ။ မိမိလုပ်ငန်းေZကာင့် ေပiေပါက်သည့် သို=မဟုတ် မိမိလုပ်ငန်းမှပ့ံပုိးသည့် 
ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များLှင့်လည်းေကာင်း၊  စီးပွားလုပ်ငန်း ဆက်ဆံမ)တစ်ခုခုမှ တဆင့် ၄င်းတုိ=၏ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များ၊ ကုန်စည် သို=မဟုတ ် ဝန်ေဆာင်မ)Lှင့် တုိက်Xိုက် ဆက်LBယ်ေနသည့် ဆုိးကျိuး 
Xိုက်ခတ်မ)များLှင့်လည်းေကာင်း စပ်ဆုိင် သည်။ (ထပ်မံအေသးစိတ်ကို အကွက် ၁.၂ တွင် Zကည့်ပါ)။ 
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အကွက် ၁.၂၊ ဆုိးကျိuးXုိကခ်တ်မ)များ ေြဖရှငး်ြခင်း 

အိုအီးစီဒီလမ်းABန်များအရ၊ ‘လမ်းABန်အတွင်းအကျံuးဝင်သည့် ကိစRရပ်များအေပi စီးပွားလုပ်ငန်းများက မိမိေZကာင့် ြဖစ်ေစ၊ မိမိ 

က ပ့ံပုိးသြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ဆိုးကျိuးXုိကခ်တ်မ)များမြဖစ်ပွားေစရန် ေရာှငZ်ကဉ်သင့်Mပီး၊ ြဖစ်ပွားလ\င်လည်း ယငး်Xုိက်ခတ်မ) များကို 
ကိုင်တွယ် ေြဖရှင်းသင့်သည်’။/ထိုသို=hကိuးပမ်းမ)သည် မိမိလုပ်ငန်းLှင့် စီးပွား ဆက်ဆံမ)ရှိသည့် ဆိုးကျuိးXုိက်ခတ်မ) ြဖစ်ပွားေစသည့် 

လုပ်ငန်း အဖဲွNအစည်း ၏ တာဝန်ကို လBဲယူေစြခင်းမဟုတ်ပါ ဥပမာ-  ေငွေရးေZကးေရး အဖဲွNအစည်း တစ်ခုသည် ၄င်း၏ 
င် စွမ်း ရှိေသာ အကျိuး စီးပွားရှိသည့်ရငး်Lီှးြမeuပ်Lံှမ)ြဖင့် တည်ေထာင် သည့်၊  ၄င်း၏အကျိuးစီးပွားအများစုရှိေသာ သုိ=မဟုတ် ချuပ်ကိုင်Lို 

ကုမtဏီ ေZကာင့်  ဆိုးကျိuးXုိက်ခတ်မ) ြဖစ်ပွားလ\င်၊  ထိုိ ေငွေရး ေZကးေရး အဖဲွNအစည်း မှ ဆိုးကျိuးXုိက်ခတ်မ)ကို ပ့ံပုိးရာေရာက် Lိုင်သည်။  

စီးပွားလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များ၊ ကုန်စည်သုိ=မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ)များLှင့် ဆိုးကျိuးXုိက်ခတ်မ)အZကား 
ေZကာင်းကျိuးဆက်LBယ်မ)ရှိသည်ဆိုလ\င၊် ထိုလုပ်ငန်းေZကာင့်  ဆုိိးကျိuးXုိက်ခတ်မ)ြဖစ်သည်ဟု ယူဆသည်။ တစ်ခုခုလုပ်ေဆာင ်သြဖင့် 

Lိုင်သည်။င်းကျိuးဆက်LBယ်မ) ေပiေပါက် ပျက်ကွက်သြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေZကာေသာ်လည်းေကာင်း၊ လုပ်ေဆာင်ရန်  
ဆုိးကျိuးXုိက်ခတ်မ) တစ်ခုကို ပံ့ပိုးသည်  ဆုိသည်မှာ hကီမားေသာ ပ့ံပုိးမ)တစ်ခုခုဟု အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆုိသင့်သည်။ ဆုိလုိသည်မှာ 

ေနာက်လုပ်ငန်းတစ်ခုေZကာင့် ဆိုးကျိuးXုိက်ခတ်မ) ြဖစ်ပွားြခင်း ကို ေပiေပါက်ေစရန်၊ လွယ်ကူေစရန်၊ အားေပး ရာ ေရာက်သည့် 

မိမိ၏လုပ်ေဆာင်မ) တစ်ခုခုကို ဆိုလိုသည်။ စီးပွား လုပ်ငန်း တစ်ခု၏ လုပ်ေဆာင်မ)များLှင့် အြခားလုပ်ငန်း တစ်ခု၏ 
လုပ်ေဆာင်မ)များ ေပါင်းစပ်မ)ေZကာင့်  ဆိုးကျိuးXုိက်ခတ်မ) ြဖစ်လ\င်လည်း၊ ထိုစီးပွားလုပ်ငန်း ဆိုးကျိuးXုိက်ခတ်မ)ကို ပ့ံပုိးသည်ဟု 

ဆိုLိုင်သည်။  တုိက်Xုိက်ဆက်LBယ်မ) ရှိသည် ဆိုသည့် သေဘာတရားမှာ ကျယ်ြပန်=Mပီး၊ စီးပွားလုပ်ငန်းဆက်ဆံမ) များ Lှင့် ဆက်LBယ်သည့် 

ဆိုးကျိuးXုိက်ခတ်မ)များအကျံuးဝင်သည်။  စီးပွားလုပ်ငန်းဆက်ဆံမ) ဆိုသည့် စကားရပ်တွင် စီးပွား လုပ်ငန်းတစ်ခုLှင့်လည်းေကာငး်၊ 
မိမိလုပ်ငန်း၏ လည်ပတ်မ)များ၊ ကုန်စည် သုိ=မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ)များ Lှင့်လည်းေကာင်း၊ တုိက်Xုိက်ဆက်စပ်သည့် မိမိ၏ 

စီးပွားဖက်များ၊ ကုန်စည် ထုတ်လုပ် ြဖန်=ချိေရးကွင်းဆက်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းများ၊ အစုိးရ သုိ=မဟုတ် အစုိးရမဟုတ်ေသာ မည်သည့် 
လုပ်ငန်းများ Lှင့် မဆုိ ဆက်ဆံမ)များပါဝင်သည်။ စီးပွားလုပ်ငန်းတစ်ခုLှင့် လုပ်ငန်းအရ ဆက်ဆံမ)ရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို 

‘စီးပွားဖက်များ’ (business partner) ဟူ၍ ဤလမ်းABန်တွင် ေခiဆိုသည်။  

အုိအီးစီဒီ လမ်းABန်များအရ၊ ြဖစ်Lိုင်သည့် အေြခအေနများတွင် ‘စီးပွားလုပ်ငန်း များသည် စီးပွားဖက်များ၊ ကုန်Zကမ်း 
စီဒီ လမ်းABန်များLှင့် ကိုက်ညီစွာေပးသွင်းသူများLှင့် ဆပ်ကန်ထXုိက်တာများအား အိုအီး RBC စည်းမျဉ်းများ ကျင့်သံုးရန် 

အားေပးတုိက်တွန်းသင့်သည်’ဟု  ေထာက်ြပထားသည်။  ထုိ=အြပင်၊ စီးပွားလုပ်ငန်းသည် လ=ူအခွင့်အေရး ဆုိးကျိuး Xုိက်ခတ်မ) များ 

ြဖစ်ပွားေစသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုအား ထိုXုိက်ခတ်မ) တားဆီးရန် သုိ=မဟုတ် ေလျာ့ကျေစရန်အတွက် တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေစ၊ 
အြခားလုပ်ငန်းများLှင့် ပူးေပါင်း၍ြဖစ်ေစ၊ လုိအပ်သလုိ မိမိ၏ Zသဇာ အရှိန်အဝါ 1 အသံုးြပuသင့်သည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။  

ထုိ=အတွက် စီးပွားလုပ်ငန်းများအေနLှင့် မိမိတို=၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များ၊ ကုန်စည် သုိ=မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ)များLှင့် 
တုိက်Xုိက်ချိတ်ဆက်ေနသည့် လုပ်ငန်းများက ဤလမ်းABန် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ)ကို အားေပးေဆာင်ရွက်ရန် မိမိတုိ=၏ 

Zသဇာအရှိန်အဝါကို အသံုးြပuကာ တုိက်တွန်းမည်ဟု ေမ\ာ်လင့်ရသည်။ ဥပမာ ၄ငး်တုိ=၏ စီးပွားဖက်များသည် တရားဝင် 

ေြမယာအသံုးြပuပုိင်ခငွ့်ကို ချိuးေဖာက် ေနသည့် မည်သည့် စီးပွားဖက်Lှင့်မဆုိ ချိတ်ဆက်ေနသည့် သုိ=မဟုတ် ထိုစီးပွားဖက်၏ 
ရငး်ြမစ်များကို ယူရသည့် စီးပွားဖက်များ ြဖစ်Lိုင်သည်။ ထိုအခါမျိuးတွင် မိမိတုိ=၏ စီးပွားဖက်များက ချိuးေဖာက်သူများအား နစ်နာမ) ကို 

အတူတကွ ကုစားေစရန်၊ ကုစားေပးမ) မရှိလ\င် ထိုစီးပွားဆက်ဆံမ)ကို အဆံုးသတ်သင့်သည်။ 

1. ေဘးအLjရာယ်ေပiေပါက်ေစသည့် လုပ်ငန်း၏ မှားယွင်းေသာလုပ်ရပ်များကို ေြပာင်းလဲLုိင်သည့် စွမ်းရည်ရိှပါက၊  
ထုိစီးပွားလုပ်ငန်းသည်  Zသဇာအရိှန်အဝါ ရိှသည်ဟု ယူဆသည်။ 

Source: အိုအီးစီဒီ လမး်ABန်များ, II.A.11-13; II.A, para 14; and IV.43; OECD (2014). 
 

စီးပွားလုပ်ငန်းများသည်အLjရာယ်ြဖစ်Lုိင်ေြခကို အကဲြဖတ်သည့်အခါ၊ ၄င်းတုိ=၏ လုပ်ငန် း 
ေဆာင်တာ များ၊ စီးပွားလုပ်ငန်းဆက်ဆံမ)များ၏ ြဖစ်ရပ်မှန်အေြခအေနကို သိရှိေအာင်ေဖာ်ထုတ်ကာ၊ 
ထုိြဖစ်ရပ်မှန်များကို ြပည်တွင်းဥပေဒ၊ အြပည် ြပည် ဆုိင်ရာ ဥပေဒLှင့် စံLှန်းများ၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 
အဖဲွNအစည်းများ၏ RBC အZကံြပuချက် များ၊ အစိုးရအကူအညီြဖင့်ေဆာင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများ၊ 
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ပုဂgလိက၏ဆL{အေလျာက် ေဆာင်ရွက်ချက် များLှင့် မိမိတုိ=လုပ်ငန်းအတွင်းရှိ မူဝါဒများ စနစ်များအရ 
ဆန်းစစ် သုံးသပ် ြခင်းြဖင့် အကဲြဖတ်Zကသည်။ အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မ)သည် စီးပွားလုပ်ငန်း 
များLှင့် ၄င်းတုိ=၏ စီးပွားဖက်များ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဥပေဒ၊ ြပည်တွင်းဥပေဒLှင့် RBC စံLှuန်းများ 
လိုက်နာမ) ေသချာေစရန ်အေထာက်အကူြပuLိုင်သည်။  

အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မ)၏ သေဘာသဘာဝLှင့်အတုိင်းအတာတုိ=အေပi စီးပွားလုပ်ငန်း၏ 
အရွယ်အစား၊ ထုိလုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)Lှင့် ဆက်စပ်သည့်အေZကာင်းတရားများLှင့် လုပ်ငန်း တည်ေနရာ၊ 
၄င်း၏ကုန်စည် သုိ=မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ)များ၏ သေဘာသဘာဝများ၊ အမှန်တကယ် ြဖစ်ပွားသည့် 
ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များLှင့် ြဖစ်Lုိင်ေြခရှိသည့် Xုိက်ခတ်မ)များ စသည့် အေZကာင်း အချက်များက 
သက်ေရာက်မ)ရှိမည်ြဖစ်သည်15 ။ အေသးစားLှင့်အလတ်စား လုပ်ငန်းများ၊ အထူးသြဖင့် 
တစ်Lုိင်တစ်ပုိင်လုပ်ငန်းများအေနLှင့် ဤလမ်းABန်၌ အZကံြပuထားသည့် အတုိင်း အေလးထား 
စိစစ်ေဆာင်ရွက်Lုိင်အား ရှိချင်မှ ရှိေပမည်။ သို=ေသာ်လည်း ၄င်းတုိ=၏ စွမ်းအား တုိးတက် 
ေစရန်လည်းေကာင်း၊ ေနာင်အခါတွင် အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ)ကို စနစ်တကျ ခိုင်မာေစရန် 
လည်းေကာင်း၊ ၄င်းတုိ=Lှင့်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူများ (customers) ၏ အေလးထားစိစစ်ေရး 
hကိuးပမ်းမ)များတွင် ဆက်လက် ပါဝင်ပတ်သက်ေနရန် တုိက်တွန်းထားပါသည်။  

အိုအီးစီဒီလမ်းABန်များက အLjရာယ်အေြခြပuသည့် အေလးထားစိစစ်နည်းြဖင့် လုပ်ေဆာင်ရန် 
အZကံြပuထားသည်။ ဆိုလုိသည်မှာ အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မ)၏ သေဘာသဘာဝLှင့် အတုိင်း အတာ 
တုိ=သည် ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ၏ အမျိuးအစားLှင့် အLjရာယ်ြဖစ်Lုိင်ေြခအဆင့်တုိ=Lှင့် အချိuးည ီသင့်သည် 
16 ။ အမှန်တကယ်ြဖစ်ပွားသည့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များLှင့် ြဖစ်Lုိင်ေြခရှိသည့် Xုိက်ခတ်မ)များ ၏ 
ဆုိးရွားမ)အတိုင်းအတာက  မည်သည့် အတုိင်းအတာLှင့် မည်မ\နက်နဲစွာ အေလးထား စိစစ ်ေဆာင်ရွက် 
ရန်  လုိအပ်သည်ကို သတ်မှတ်သင့်သည်။ အLjရာယ်အဆင့်ြမင့်သည့် နယ်ပယ် များကို ပုိမုိတင်းကျပ်စွာ 
အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက် သင့်သည်။ စီးပွားလုပ်ငန်းများတွင် ကုန်စည် ေပးသွင်းသူ အများအြပား 
ရှိပါက၊ အhကီးမားဆုံး ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ) အLjရာယ်ြဖစ်Lုိင်ေြခရှိ သည့် နယ်ပယ်များကို အZကမ်းအားြဖင့် 
သိရှိေအာင် ေဖာ်ထုတ်ရန် တုိက်တွန်းထားသည်။ ဤအLjရာယ် အကဲြဖတ်မ)ကို အေြခြပu၍ မည်သည့် 
ေပးသွင်းသူများကို ဦးစားေပး အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်ရန ် သတ်မှတ်Lုိင်မည်ြဖစ်သည် 17 ။ 
အLjရာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ) ကျင့်သုံးြခင်းေZကာင့် စီးပွားလုပ်ငန်း များအေနLှင့် အချိuNဆက်စပ် 
အေြခအေနများတွင်လည်းေကာင်း၊ အချိuNစီးပွားဖက်များ Lှင့် လည်းေကာင်း လုပ်ငန်းမေဆာင်ရွက်ရန် 
တားြမစ်ြခင်း မဟုတ်ပါ၊   ထုိအLjရာယ် အဆင့်ြမင့် အေြခအေနများတွင် ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ၏ 
အLjရာယ်များကို ထိေရာက်စွာ စီမံခန=်ခွဲ Lုိင်ေစရန်  ၄င်းတုိ=လုပ်ငန်းများအား အကူအညီေပးသင့်သည်။ 

 အခန်း ၃ တွင် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း၊ အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မ)၏ အစိတ်အပုိင်း 
အသီးသီးကို ေအာက်တွင်ေဖာြ်ပသည့် ငါးဆင့်ပါ မူေဘာင်အတွင်း ထည့်သွင်းLုိင်ပါသည် (အကွက် ၁.၃)။ 
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စီးပွားလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကပင် လုပ်ငန်းကွင်းဆက် အဆင့်အသီးသီးLှင့် စီးပွားဆက်ဆံတတ် ရရာ၊ 
ထုိလုပ်ငန်း၏ ဌာနအသီးသီးအZကား ညeိLှuိင်းမ) ေကာင်းမွန်ေအာင် အေသအချာ ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်   အေလးထား 
စိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ အေထာက်အကူ ရLုိင်သည်။ ယှဉ်Mပိuင်မ)Lှင့် ေဒတာ ဆုိင်ရာ 
လ\ိuNဝှက်လံုြခuံမ) ြပဿနာများကိုလည်း အေလးထား လျက်၊   စီးပွား လုပ်ငန်း များ အေနLှင့် လုပ်ငန်းစု အတွင်း 
ေအာက်ပါအတုိင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ဤအေလးထား စိစစ ်ေဆာင်ရွက်မ) လုပ်ငန်းစဉ်သည် 
Lှစ်ဦးLှစ်ဖက်လံုး အတွက် အားေကာင်းခိုင်မာMပီး စရိတ်စကလည်း သက်သာေရး ေသချာေစLုိင်သည်။     

• လုပ်ငန်းစုလုိက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊  ဥပမာ-  အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာစံLှuန်း များကို ေလးစား 
လိုက်နာMပီး တုိးြမeင့်ေဆာင်ရွက်Lုိင်ရန် လုပ်ငန်းစုဆုိင်ရာ အဖဲွNအစည်းတစ်ခုမှ ေရးှဦးေြခလှမ်းများ 
ချမှတ် စီမံခန=်ခွဲြခင်းြဖင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ြခင်း 18။ 

• အချိuN အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်ေရး တာဝန်ကို လုပ်ငန်းစုအတွင်း စရိတ်မ\ေဝခံစားြခင်း၊ 

• ကုန်Zကမ်းေပးသွင်းသူတစ်ဦးတည်းကို မှျသုံးသည့် လုပ်ငန်းစုအဖဲွNဝင်များအZကား 
ညeိLှိuင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

• အဆန်လမ်းေZကာင်းLှင့် အစုန်လမ်းေZကာင်းရှိ လုပ်ငန်းများကဲ့သို= မတူညီသည့် လုပ်ငန်းကွင်းဆက် 
၏ အပုိင်းအမျိuးမျိuးအZကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊  

 

 

အကွက် ၁.၃ ။ အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ)အတွက် အဆင့် ငါးဆင့် ပါရိှသည့် မူေဘာင် 

• အဆင့် ၁။ တာဝနယူ်မ)ရိှသည့် လုပင်နး်ကွင်းဆက်များအတက်ွ အားေကာင်းသည့် လုပင်နး် စမီခံန=်ခဲွမ) 
စနစ်များ ထူေထာင်ရန်၊ 

• အဆင့် ၂။ လုပင်နး်ကွင်းဆက်များအတင်ွး အLjရာယ်များကုိ ေဖာထု်တ၊် အကဲြဖတ ် ဥးီစားေပးရပ် 
သတ်မတှ်ရန်၊ 

• အဆင့် ၃။ လုပင်နး်ကွင်းဆက်များအတင်ွးရိှ ေဖာထု်တေ်တNွရိှရသည့် အLjရာယ်များကုိ တ=ံုြပနရ်န် 
အတွက် မဟာဗျ_ဟာတစ်ရပ် ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန၊် 

• အဆင့် ၄။ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်အတွက် အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) မှန်မမှန် စိစစအ်တည်ြပuရန်၊ 

• အဆင့် ၅၊ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်အတွက် အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) အစီရင်ခံရန်။ 
 

Source: OECD (2013), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en. 
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Lုိင်ငံတကာအဖဲွNများ၊ အရပ်ဖက်အဖဲွNအစည်းများLှင့် လက်တွဲေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်လည်း အေလးထား 
စိစစ်ေဆာင်ရွက်မ)ကို အားေပးြမeင့်တင်Lိုင်သည်။ စီးပွားလုပ်ငန်းများကသာမက အရပ်ဖက် အဖဲွN 
အစည်းများ၊ အလုပ်သမား သမဂgများLှင့် သက်ဆုိင်ရာ ကွျမ်းကျင်သူများကပါ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သည့်အခါ   
ထုိ လုပ်ငန်းစုလိုက် ေမာင်းLှင်သည့် အစီအစဉ်များကို အစီအစဉ်များ အေပi ပုိမုိ ယံုZကည်မ)ရရှိလာMပီး 
အချင်းချင်း သေဘာတူညီမ) တည်ေဆာက်လာLုိင်သည်။ သုိ=ေသာ် စးီပွားလုပ်ငန်းများသည် မိမိLှင့် 
သက်ဆုိင်သည့် အေလးထားစိစစ ်ေဆာင်ရွက်ရန်တာဝန်ကို မိမိလုပ်ငန်းများ ကပင် ထိန်းသိမ်း 
ေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်သည်။ 

 

ဖွဲNစညး်မ) 
 

ဤလမ်းABန်၏ ဖဲွNစည်းပံုကို ပဋိပကdြဖစ်ပွားMပီးအLjရာယ်အဆင့်ြမင့် ေဒသများရှိ သယံဇာတများ ၏ 
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ ကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိမ) လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ၏ အေလးထားစိစစ် 
ေဆာင်ရွက်မ)လမ်းABန်19ကို မီှြငမ်းဖဲွNစည်းထားရာ၊ အိုအီးစီဒီ လမ်းABန်များက သီးြခား ကfတစ်ခုစ ီLှင့် 
မည်မ\ အကျံuးဝင်မ) ရှိေZကာင်းကို  အေလးထားစိစစ်မ) ေဆာင် ရွက်ရန် အဆင့်များLှင့် အLjရာယ် 
ေလျာ့ကျေစေရး အစီအမံများ   အဆိုြပuသည်ကို Zကည့်ြခင်းြဖင့် အလွယ်တကူ နားလည်ေစသည်။  
ယခုလမ်းABန်တွင် ေအာက်ပါတုိ= ပါဝင်သည်-   

• အခန်း၁။ တာဝန်ယူမ)ရှိသည့် လုပ်ငန်း ကွင်းဆက်များအတွက် လက်ရှိ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် 
စံLှuန်းများ ပါ အေZကာင်းအရာများကို အကျဉ်းေဖာ်ြပသည့်   စြံပလုပ်ငန်း မူဝါဒ၊ 

• အခန်း၂။ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များတစ်ေလ\ာက် အLjရာယ်အေြခြပu အေလးထား စိစစ ်ေဆာင်ရွက်ရန် 
မူေဘာင်တစ်ရပ် 

• ြဖည့်စွက်ချက် (က)၊ လုပ်ငန်း ကွင်းဆက်တစ်ေလ\ာက်ရှိ အLjရာယ် များLှင့် အLjရာယ်ေလျာ့ကျ 
ေစေရးအစီအမံများ ေဖာ်ြပချက်၊(လက်ရှိစံLှuန်းများကို မီှြငမ်းထားသည်) 

• ြဖည့်စွက်ချက် (ခ)၊   ဌာေန တိုင်းရင်းသားများLှင့် ထိေတွNေဆာင်ရွက်ြခင်းလမ်းABန်။ 
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၂။ တာဝနယ်ူမ)ရှိသည့် စိုကပ်ျuိးေရးလုပ်ငန်းကွင်းဆက်များအတွက် စံြပလုပ်ငန်း မူဝါဒ 

 

 

လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များတစ်ေလ\ာက်ေပiေပါက်လျက်ရှိသည့် hကီးမားေသာ ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ၏ 
အLjရာယ်ကို အသိအမှတ်ြပuလျက်၊ လူ=အခွင့်အေရးကို ေလးစားရန် ကွျနu်ပ်တုိ=၏ တာဝန် Lှင့် 
ေရရှည်ဖံွNMဖိuးမ)- ကို ပ့ံံပုိးLုိင်သည့် ကွျန်uပ်တို=၏ စွမ်းရည် - အထူးသြဖင့် ဆင်းရဲမဲွေတမ)ေလျာ့ကျေစေရး၊ 
စားနပ်ရိကdာဖူလံုေရးLှင့် အာဟာရ၊ ကျား-မ တန်းတူညီမ\ေရးတုိ=ကို အသိအမှတ်ြပuလျက၊် ကွျLု်ပ်တုိ=သည် 
ေအာက်ပါ တာဝန်ယူမ)ရှိသည် လုပ်ငန်းကွင်းဆက်အတွက် မူဝါဒကို ချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်Mပီး 
ကျယ်ြပန=်စွာ ြဖန=်ေဝကာ၊ စီးပွားဖက်များLှင့် ချuပ်ဆိုသည့် စာချuပ်များ၊ သေဘာတူညီမ)များအတွင်း 
ထည့်သွင်းရန် ကတိကဝတ်ြပuသည်။  ကွျန်uပ်တို=သည် ြဖစ်Lုိင်သည့် အေြခအေနများတွင်၊ ကွျန်uပ်တို=၏ 
စီးပွားဖက်များကို ဤမူဝါဒ ကျင့်သုံးရန် တုိက်တွန်းမည်ြဖစ်Mပီး၊ ထုိလုပ်ငန်းများေZကာင့် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထုိလုပ်ငန်းများက ပ့ံပုိးေသာေZကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ 
ေပiေပါက်ပါက၊ ကွျန်uပ်တို=၏ Zသဇာကိုအသုံးြပuကာ ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို တားဆီး သို=မဟုတ် 
ေလျာ့ကျေစမည်။ 

 

၁။ အလBာစုံအကျuံးဝင်သည့် RBC စLံှuနး်များ 
 

Xိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်ြခငး် 

ကွျLု်ပ်တုိ=သည် ကွျန်uပ်တုိ=၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ကုန်စည်Lှင့် 
ဝန်ေဆာင်မ)များ၏ လုပ်ငန်းသက်တမ်း တစ်ေလ\ာက်လံုး အတွင်း အမှန်တကယ်ြဖစ်ပွားလျက်ရှိေသာ၊ 

ဤ စံြပလုပ်ငန်း မူဝါဒသည် စီးပွားလုပ်ငန်းများအေနLှင့် တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စုိက်ပျိuးေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များ 

တည်ေဆာက်ရန်အတွက် လုိက်နာသင့်သည့် အဓိကစံLှuန်းများကို ေဖာ်ြပသည်။ တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စုိက်ပျိuးေရးဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များအတွက် သက်ဆိုင်သည့် Lိုငင်ံတကာ စံLှuန်းများပါ အေZကာင်းအရာ အပုိငး်များကို အကျဉ်းချuပ် 
 ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်သည် 20 ။  

ဤအထဲမှ အချိuNေသာ စံLှuန်းများ - ဥပမာ လ=ူအခွင့်အေရး၊ အလုပ်သမား အခွင့်အေရးLှင့် အစားအေသာက် 

အLjရာယ်ကငး်ရငှ်ေရးတုိ=ကို  Lိုင်ငံအများက ြပည်တွင်းဥပေဒများတွင် ထည့်သွင်း ြပဌာန်းထားMပီး ြဖစ်သည်။ စံြပမူဝါဒကို စီးပွား 

လုပ်ငန်း များက ဤအတိုင်း အတည်ြပuLိုင်သကဲ့သို= သက်ဆိုင်သည့်အပုိင်းများကို ၄င်းတုိ=၌ ရှိMပီးြဖစ်မည့် စီးပွားလုပ်ငန်းများ၏ 

လူမ)တာဝန်ယူမ)၊  ေရရှည်တည်တံ့မ)၊ အLjရာယ ် စီမံခန်=ခွဲမ) သို=မဟုတ် အလားတူ မူဝါဒများအတွင်း ေလျာ်ကန်စွာ ေပါငး်စည်း 
ထည့်သွင်းLိုင်သည်။ ‘ကွျL်ုပ်တုိ=’ ဟူသည့်အသံုးအLှuန်းသည် စီးပွားလုပ်ငန်းများက ကတိကဝတ်ြပuေZကာင်းကို ရည်ABန်းသည်။ 

၄င်းတုိ=၏ မူဝါဒကို ေရးဆဲွသည့်အခါ၊ အကျံuးဝင်သည့် Lိုင်ငံ့ဥပေဒများLှင့် အညီ ြဖစ်ေစသင့်သကဲ့သို=၊ သက်ဆိုင်သည့် 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စံLှuန်းများကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လုပ်ငန်းများ အေနLှင့် ေသချာေစသင့်သည်။ တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ 

စုိက်ပျိuးေရး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ကွင်းဆက်များအတွက် မူဝါဒ ေရးဆဲွ ချမှတ် ြခင်းသည် ဤကဲ့သို= မူဝါဒမျိuးကို မည်သို= အေကာင်အထည် 

ေဖာ်Lိုင်ေZကာင်း အခန်း ၃ တွင် အကျဥ်းေဖာ်ြပထားသည့် အLjရာယ် အေြခြပu အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) မူေဘာင်တစ်ခု၏ 
ပထမေြခလှမ်းြဖစ်သည်။  
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ြဖစ်ပွားLုိင်ေြခရှိေသာ ဆိုးကျိuး Xိုိက်ခတ်မ)များကို အဆုံးအြဖတ်ေပးသည့် ကိစRရပ်များကို စဉ်ဆက်မြပတ် 
အကဲြဖတ်Mပီး ေြဖရှင်းမည်ြဖစ်သည်။ ထုိသို=ေဆာင်ရွက်ရြခင်းမှာ ဆိုးကျိuး Xိုက်ခတ်မ)များ ေရှာင်ရှား Lုိင်ရန်၊ 
မေရာှင်Lုိင်ပါကလည်း ေလျာ့ကျေစLိုင်ရန်၊   ြဖစ်သည်။ Xိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် 
သက်ဆုိင်သည့် အကျိuးဆက်စပ်သူ အုပ်စုအားလံုးမှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သင့်သည် 21။  

 
ထုတ်ေဖာ်ေြပာZကားြခငး် 

ကွျLု်ပ်တုိ=သည် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) သက်တမ်း (investment cycle) ၏ အဆင့်တုိင်းတွင်၊  ZကံuေတွNLိုင်သည့် 
အLjရာယ် အေZကာင်းခံများLှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအားလည်းေကာင်း၊ သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ)Lှင့် လူ=အခွင့်အေရး Xိုက်ခတ်မ)များ၊ ထိခိုက်ခရံLုိင်ေြခရှိသည့် ရပ်ရာွလူထုများအတွက် 
ကွျန်uပ်တုိ=၏ တုံ=ြပန်မ)များကိုလည်းေကာင်း၊ ေဆာလျင် တိကျစွာ ထုတ်ေဖာ ်ေြပာZကားပါမည် 22 ။ 
စားသုံးသူများအေနLှင့်  သိနားလည်မ) အြပည့်ြဖင့် ဆုံးြဖတ်ချက်များ ေပးLုိင်ေလာက်ေအာင် 
လံုေလာက်Mပီး   တိကျမှန်ကန် ရှင်းလင်းြပတ်သားသည့် သတင်းအချက် အလက်များ  လည်း ေပးမည် 
ြဖစ်သည် 23။  

 
တုိင်ပင်ေဆးွေLးွြခငး် 

ကွျန်uပ်တုိ=သည် ရပ်ရွာ လူထုအား Xိုက်ခတ်Lုိင်မည့် မည်သည့်လုပ်ငန်းများကိုမဆို မစတင်မီ၊ ၄င်းတုိ=ကို 
ကိုယ်စားြပuသည့် အဖဲွNအစည်းများမှတဆင့် Xိုးသား၊ ထိေရာက်Mပီး အဓိပtါယ်ြပည့်ဝသည့် တိုင်ပင် 
ေဆွးေLွးမ)များ ြပuလုပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။  ထုိ တုိင်ပင်မ)များကို လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့် ကာလအတွင်း 
Lှင့် လုပ်ငန်း Mပီးဆုံး ချိန်အထိ ဆက်လက် လုပ်ေဆာင်သွားမည် ြဖစ်သည်။ အမျိuးသမီးLှင့် အမျိuးသားများ 
ရင်ဆုိင်ရLုိင်သည့် အLjရာယ်အမျိuးမျိuးသည် မတူLုိင်ေZကာင်းကို ကzLု်ပ်တုိ= မှတ်သားပါမည် 24။ 

ကွျLု်ပ်တုိ=သည် ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ လွတ်လပ်Mပီး နားလည်သေဘာေပါက်စွာ ေပးသည့် 
ခွင့်ြပuချက် 25 ကို ဥးီစွာရရှိရန်အတွက်၊ ၄င်းတုိ=ကို ကိုယ်စားြပuသည့်အဖဲွNအုပ်စုများမှတဆင့်၊ 
ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကုလသမဂg ေZကညာချက် ( United Nations Declaration 

of Rights of Indigenous Peoples) ၏ ဆုံးခန်းတုိင်လုိအပ်ချက်များ ြပည့်မီေရး Lှင့် အညီ 
လည်းေကာင်း၊ြပည်နယ်တုိင်း၏ သီးြခား အေြခအေနLှင့် ၄င်းတုိ=အေပi နားလည်မ)ကို အေလးထား 
၍လည်းေကာင်း၊  ထိေရာက်Mပီး အဓိပtါယ်ြပည့်ဝသည့် တိုင်ပင်ေဆွးေLးွမ)များ ြပuလုပ် ပါမည်26 ။  

 
အကျuိးအြမတ် မ\ေဝခံစားြခငး် 

ကွျLု်ပ်တို=၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)မှ ေရရှည်Mပီး အားလံုးပါဝင်ခံစားLုိင်သည့် ေကျးလက် ဖွNံMဖိuးေရး 27  
ကို ထည့်ဝင်ပ့ံပုိးမ) ေသချာစွာ ေပးLုိင်ေအာင် လိုအပ်သလုိ Xိုက်ခတ်ခံရသည့် ရပ်ရွာလူထု များLှင့် 
Lှစ်ဦးLှစ်ဖက် သေဘာတူသည့် စည်းမျဉ်းများြဖင့်လည်းေကာင်း၊  အကျံuးဝင်သည့်အေြခအေနများတွင် - 
ဥပမာ အစားအေသာက်Lှင့် စိုက်ပိျuးေရးအတွက် မျိuးဗီဇ ရင်းြမစ်များအသုံးြပuသည့်အခါ- Lုိင်ငံတကာ 
သေဘာတူ စာချuပ်များLှင့်အညီ၊ ထုိအဖဲွNဝင်များအတွက်လည်းေကာင်း၊ ေငွေZကးေရာ ေငွေZကး မဟုတ် 
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သည့် အကျိuးအြမတ်များကိုပါ၊ တရားမ\တMပီး ညီတူညီမ\ ခဲွေဝခံစားြခင်းြဖင့် ထည့်ဝင်မ) ေပးမည်28 ။  
 

တိုင်တနး်သည့် စနစ် ယLjရားများ 
ကွျန်uပ်တို=သည်  Xိုက်ခတ်မ)Lှင့် ဆက်LBယ်သူများ အတွက် တုိင်တန်းေရး စနစ်ယLjရားများကို အသုံးြပuရန် 
အလားအလာရှိသူများLှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေLွးMပီး ထားရှိပါမည်။ ထုိယLjရားများသည် တရားဝင် 
လက်ခံမ)ရှိမည်၊ အားလံုးသိရှိအလှမ်းမီမည်၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ တဆင့်Mပီးလ\င် ေနာက်လာမည့် 
အဆင့်ကို ခန=်မှန်းLိုင်မည်၊ သာတူညီမှျ ရှိMပီး ပွင့်လင်းြမင်သာြခင်း ရှိပါမည်။ တရားစီရင်မ) မပါသည့် အြခား 
တုိင်တန်းေရး ယLjရားများတွင်လည်း ဆီေလျာ် စွာ ပူးေပါင်းမည်။ RBC စံLှuန်းများကို လိုက်နာြခင်း 
မရှိသြဖင့်၊ ကွျLု်ပ်တုိ=၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များေZကာင့် သို=မဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များက 
ပ့ံပုိးေသာေZကာင့် ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ ြဖစ်ပွားသည့်အခါ၊ ထုိသို= တုိင်တန်းသည့် ယLjရားများသည် 
နစ်နာမ)များကို ကုစားေပးLိုင်မည်ြဖစ်သည် 29။ 

 
ကျား-မ ကစိRရပမ်ျား 

ကွျLု်ပ်တုိ=သည် အမျိuးသမီးများအား ခွဲြခားဆက်ဆံမ) ပေပျာက်ေရး ကူညီရန၊် ၄င်းတုိ=၏ 
အဆုံးအြဖတ်ေပးေရးLှင့် ေခါင်းေဆာင်မ) အခန်းကfများတွင် အဓိပtါယ်ြပည့်ဝေသာ ပါဝင်မ)ရှိရန်၊ 
အတတ်ပညာများ ဖံွNMဖိuး တုိးတက်မ) ရှိေစရန်Lှင့် သဘာဝ သယံဇာတများ၊ သွင်းအားစုများ၊ ဖံွNMဖိuးမ) 
နည်းလမ်းများ၊ အZကံေပးေရး Lှင့် ေချးေငွရရှိေရး ဝန်ေဆာင်မ)များ၊ သင်တန်း၊ ေစျးကွက်များLှင့် 
သတင်းအချက်အလက်များကို ၄င်းတုိ=၏ တန်းတူညီမ\ အလှမ်းမီေရးLှင့် ထိန်းချuပ်ေရး လွယ်ကူ 
ေချာေမွNေစရန်    အားေပးေဆာင်ရွက်မည် 30 ။ 

 

၂။  လ=ူအခွင့်အေရး 
 

Lုိင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ြပuထားသည့် လူ=အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ မူေဘာင် 31 အတွင်းမှလည်း ေကာင်း၊ 
ကွျLု်ပ်တုိ= လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့် Lုိင်ငံများရှိ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ လူ=အခွင့်အေရး တာဝန်များအြပင်၊ 
သက်ဆုိင်သည့် ြပည်တွင်း ဥပေဒများLှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အတွင်းမှ လည်းေကာင်း၊ 
ကွျန်uပ်တုိ=သည် - 

• လူ=အခွင့်အေရးများကို ေလးစားလိုက်နာမည်။32 ဆိုလိုသည်မှာ အြခားသူတစ်ပါး၏ အခွင့်အေရး များ 
အေပi ထိပါးြခင်းကို ေရှာင်Zကဉ်Mပီး၊ ကွျLု်ပ်တို=Lှင့် ပတ်သက်သည့် လူ=အခွင့်အေရး ဆုိးကျိuး 
Xိုက်ခတ်မ)များကို ေြဖရှင်းမည်။ 

• ကွျLု်ပ်တုိ=ေZကာင့် လုပ်ငန်းေဆာင်တာများအတွင်း လူ=အခွင့်အေရးXိုက်ခတ်မ)များြဖစ်ေပiြခင်း 
သို=မဟုတ်ပ့ံပုိးြခင်းကို ေရှာင်ရှားMပီး၊  ြဖစ်ေပiလာလ\င်လည်း ယင်းXိုက်ခတ်မ)များကို  ေြဖရှင်းမည်။.33 

• ကွျန်uပ်တုိ=မှ ဤXိုက်ခတ်မ)များကို ပ့ံပုိးြခင်း မြပuေစကာမူ၊ စီးပွားလုပ်ငန်း ဆက်ဆံမ) တစ်ခုမှတဆင့် 
ကွျLု်ပ်တုိ=၏ လုပ်ငန်း လည်ပတ်မ)များ၊ ကုန်စည်သုိ=မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ)များအေပi တုိက်Xိုက် 



 
 

တာဝနယူ်မ)ရိှေသာ စိုက်ပျိuးေရးထုတ်လုပြ်ဖန=်ချိမ)လုပင်နး်ကွငး်ဆက်များအတွက် အုိအီးစဒီီ- အက်ဖေ်အအုိ လမ်းABန©် အုိအီးစဒီီ၊ အက်ဖေ်အအုိ ၂၀၁၆         
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ဆက်LBယ်သည့် လူ=အခွင့်အေရးဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များရှိပါက ၄င်းတုိ=ကို တားဆီးရန ် သို=မဟုတ် 
ေလျာ့ကျေစရန ်နည်းလမ်းများရှာေဖွမည် 34 ။  

• လူ=အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ အေလးထားစိစစ ်ေဆာင်ရွက်မ) ကို ကွျန်uပ်တို=လည်ပတ်ေနေသာ လုပ်ငန်းများ 
၏ အရွယ်အစား၊ သေဘာသဘာဝLှင့် ဆက်စပ်အေZကာင်းတရားများအလုိက်Lှင့်၊   လူ=အခွင့်အေရး 
ဆိုးကျိuး Xိုက်ခတ်မ)များ၏ အLjရာယ် ဆိုးရွားမ) အလုိက် ကျင့်သုံးမည်။ 35   

• ကွျLု်ပ်တုိ=ေZကာင့် သို=မဟုတ် ကွျန်uပ်တုိ=၏ ပ့ံပုိးမ)ေZကာင့် ြဖစ်ပွားသည့် ဤXိုက်ခတ်မ)များ 
ြဖစ်ပွားသည်ဟု ေဖာ်ထုတ်သိရှိရလ\င်၊ လူ=အခွင့်အေရး ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို ကုစား ေပးမည်၊ 
သို=မဟုတ် တရားဝင်လုပ်ငန်းစဉ်များြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည်။ 36 

• ကွျLု်ပ်တုိ=၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများအတွင်း၊ လူမျိuး၊ အေသွးအေရာင်၊ ကျား-မ၊ ဘာသာစကား၊ 
ဘာသာတရား၊ Lုိင်ငံေရး သို=မဟုတ် အြခားအယူအဆ၊ လူမျိuးေရး သို=မဟုတ် လူမ)ေရး ဇစ်ြမစ၊် 
ပုိင်ဆုိင်မ)ပစRည်း၊ ေမွးဖွားမ) သို=မဟုတ် အြခားအေနအထား စသည့် မည်သည့်အမျိuးအစားကိုမ\ 
ခွဲြခားြခင်းမရှိဘဲ လူတုိင်း၏ လူ=အခွင့်အေရး ေလးစားလိုက်နာမ) ေသချာေစရမည်။ 37 

 
၃။   အလုပ်သမားအခွင့်အေရး 

 
ကွျLု်ပ်တုိ=သည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များတွင် ၊ ေရBNေြပာင်းလုပ်သားများအတွက်ပါ  လွတ်လပ်စွာ 

စုေဝးပုိင်ခွင့်Lှင့် စုေပါင်း ေတာင်းဆုိပုိင်ခွင့်ဟူသည့် Lုိင်ငံတကာလက်ခံကျင့်သုံးသည့် ပင်မ အလုပ် သမား 
စံLှuနး်များကို အေလးထားလျက်၊ အဓမ}ေစခိုင်းမ) သို=မဟုတ် မလုပ်မေနရ ေစခိုင်းမ) ပံုစံအားလံုး 
ပေပျာက်ေရး၊ ကေလးလုပ်သား ေစခိုင်းမ) ထိေရာက်စွာ ဖျက်သိမ်းေရးLှင့် အလုပ်သမား ငှားရမ်း ခန=်ထားမ) 
Lှင့် အလုပ်အကိုင် တုိ=၌ ခွဲြခားဆက်ဆံမ) ပေပျာက်ေရးတုိ= ကို ေလးစား လိုက်နာမည်။ 38 

ကွျLု်ပ်တုိ=၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များတွင်- 

• လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာေရးLှင့်ကျန်းမာေရးေသချာေစရန် ေဆာင်ရွက်မည်၊ 

• အလုပ်သမားများLှင့် ၄င်းတုိ=၏ မိသားစုများ၏ အေြခခံလုိအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းရန် 
အနည်းဆုံးအားြဖင့် လံုေလာက်မည့် ထုိက်ေလျာက် ေကာင်းမွန်သည့် လုပ်အားခများ၊ အကျိuး 
ခံစားခွင့်များLှင့် လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများရှိေရးLှင့်  လုပ်ငန်းခွင် အေြခအေနများ တုိးတက်ေရး 
ေဆာင်ရွက်မည်၊ 39 

• အလုပ်အကိုင် လံုြခံuမ) ရှိေစေရး တိုးြမeင့်ရန်Lှင့် အလုပ်ရပ်နားြခင်းခံရသည့် အလုပ်သမားများ၏ 
လုပ်ခဝင်ေငွ မြပတ်လတ်ေစရန်အကာအကွယ်ြဖစ်မည့် ပံုစံတစ်ခုခု ေဆာင်Zကဉ်းေပးရန်အတွက် 
အစိုးရအစီအစဉ် များတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည်။40 

• ေရBNေြပာင်းလုပ်သားများအား မတရားဖိLှိပ်ခုိင်းေစြခင်း မရှိေအာင် hကိuးပမ်းတားဆီးမည်။41 

• အဆုံးအြဖတ်ေပးြခင်းLှင့် ေခါင်းေဆာင်မ)ေပးြခင်း အခန်းကfများ၌ အမျိuးသမီးများ၏ အဓိပtါယ် 
ြပည့်ဝေသာ ပါဝင်မ) ပုိမုိတုိးြမeင့်ရန်တို= အတွက် ချဉ်းကပ်ပံုများ၊ အစီအမံများLှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ် 
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ေဆာင်ရွက်မည်။42 

အလုပ်လုပ်ပုိင်ခွင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးတွင် ေအာက်ပါလုပ်ေဆာင်မ)များြဖင့် ပ့ံပုိးမည်- 43   

• အလုပ်အကိုင် ရှာေဖွခန=်ထားLုိင်မည့်အခွင့်အေရးများကို တုိက်Xိုက် သို=မဟုတ် သွယ်ဝုိက်စွာြဖင့် 
တုိးြမeင့်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 44 

• မိမိ လုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက်များLှင့်တကွ မိမိသွားေရာက်လုပ်ကိုင်သည့်Lုိင်ငံ၏ ဖံွNMဖိuးမ) မူဝါဒများ ကို 
ြဖည့်ဆည်းရန်အတွက်၊ အလုပ်သမား ဝန်ထမ်း အဆင့်အားလံုးအတွက် ဆုိင်ရာ သင်တန်းများ ပုိ=ချြခင်း၊  
လူငယ် စွမ်းရည် တုိးြမeင့်ြခင်း Lှင့်/သို= ထုိက်သင့်ေကာင်းမွန်သည့် အလုပ်အကိုင်Lှင့် စွန=်စားတီထွင်မ) 
အခွင့်အလမ်းများ အလှမ်းမီေစြခင်းစသည်တုိ=ပါဝင်သည်။   45 

• လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကုိယ်ဝန်ေဆာင်များ အကာအကွယ်ရရှိေရး ေသချာေစြခင်း46။ 

 

၄။. ကျနး်မာေရးLှင့် ေဘးအLjရာယ်ကငး်ရှငး်ေရး 
 

ြပည်သ=ူကျန်းမာေရးကို ေအာက်ပါအတိုင်းအားေပးေဆာင်ရွက်မည်47 - 
• ကွျLု်ပ်တုိ=၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)အတွင်း၊ လူ=အသက်အLjရာယ်၊ ကျန်းမာေရးLှင့် လူမ)ဖူလံုေရး ကို 

Mခိမ်းေြခာက်ေစသည့်အရာများကို ကာကွယ်ရန် အြပင်၊ အစားအေသာက်များမှလည်းေကာင်း၊ 
ကွျLု်ပ်တို=၏ ကုန်စည်Lှင့် ဝန်ေဆာင်မ)များ အသုံးြပuမ) သို=မဟုတ် စွန=်ပစ်မ)မှလည်းေကာင်း၊ ကျေရာက် 
သည့် Mခိမ်းေြခာက်မ)များ  ကာကွယ်ရန်အတွက်၊ အစားအစာ အLjရာယ်ကင်းရှင်းေရး ဆုိင်ရာ ကျင့်စဉ် 
ေကာင်းများ လိုက်နာကျင့်သုံးြခင်း အပါအဝင်၊ သင့်ေလျာ်သည့် ကျင့်စဉ်များ ချမှတ်ြခင်း၊  48 

• ကွျLု်ပ်တုိ=၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ) သက်တမ်းအတွင်း၊ Xိုက်ခတ်ခံရသည့် ရပ်ရွာလူထုများ၏ 
ကျန်းမာေရး Lှင့် ေဘးအLjရာယ်ကင်းရှင်းေရး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ)ကို ပ့ံပုိးြခင်း၊49 

 

၅။. စားနပ်ရိကdာဖူလုံေရးLှင့် အာဟာရ ြပည့်ဝေရး 
 

ကွျန်uပ်တုိ=၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များြဖင့် စားနပ်ရိကdာဖူလံုမ)Lှင့် အာဟာရ ြပည့်ဝမ)ရှိေရး ပ့ံပုိးမ) 
ေသချာေစရန် ေဆာင်ရွက်မည်။ ေဘးအLjရာယ်ကင်းရှင်းMပီး၊ အာဟာရ ြပည့်ဝ ေသာ အစားအစာ 
အမျိuးအစားေပါင်းစုံ ရရှိေရး၊   အလှမ်းမီLုိင်ေရး၊ တည်Mငိမ်မ)ရှိေရးLှင့် စားသုံးLုိင်ေရး ပုိမုိ တုိးတက် 
ေကာင်းမွန်ေစရန် hကိuးပမ်းမည်။ 50 

 

၆။  သဘာဝသယံဇာတများကို အလှမး်မ ီအသုးံချပိုင်ခွင့် ရှိေရး 
ကွျLု်ပ်တုိ=သည် တရားဝင် ေြမအသုံးချပုိင်ခွင့်ရှိသူများ 51 Lှင့် ၄င်းတုိ=၏သဘာဝ သယံဇာတများ အသုံးချ 

ပုိင်ခွင့်များကို အသိအမှတ်ြပu ေလးစားပါမည်။ ထုိ=အြပင် ကွျLု်ပ်တုိ=၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာ များေZကာင့် 
Xုိက်ခတ်Lုိင်ေြခရှိေသာ အများြပည်သူဆုိင်ရာ၊ ပုဂgလိကဆိုင်ရာ၊ ဘံုအခွင့်အေရး စုေပါင်း အခွင့်အေရး၊ 
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ဌာေနLှင့် ဓေလ့ထံုးတမ်းအရ အခွင့်အေရးများကို ေလးစားပါမည်။  သဘာဝ သယံဇာတ ဆုိသည်တွင် 
ေြမယာ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ သစ်ေတာLှင့် ေရတုိ= ပါဝင်သည်။ 

ကွျLု်ပ်တုိ=သည် ကွျLု်ပ်တုိ=၏ ေြမအေြခခံသည့် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) လုပ်ငန်းများအေပi တတ်အားသေရွN  
ပွင့်လင်းြမင်သာမ) ရှိရန် Lှင့် သတင်းအချက်အလက်တုိ=ကို အများသိေအာင် ေြပာဆိုရန် ကတိကဝတ် 
ြပuပါမည်။ ပွင့်လင်းြမင်သာမ)ဆုိရာတွင် စာချuပ်ပါ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်Lှင့်ဆုိင်ေသာ ကန=်သတ်ချက် 
များကို အေလးထားသတိြပuလျက်၊ ငှားရမ်းခွင့်/လုပ်ပုိင်ခွင့် ြပuသည့် စာချuပ်ပါ စကားရပ်များ၏ ပွင့်လင်း 
ြမင်သာမ) ရှိရန်လည်း ပါဝင်သည်။ 52 

ကzLု်ပ်တုိ=သည်  တရားဝင်ေြမအသုံးချပုိင်ခွင့်ရှိသူများ Xုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ Lှင့်/သို= စီးပွားေရးဆုိင်ရာ 
ကေသာင်းကနင်းြဖစ်ြခင်းကို ေရှာင်ရှားLုိင်ရန်၊မေရှာင်Lုိင်ပါကလည်း ေလျာ့ကျေစရန်အလုိ=ငှာ အြခား 
ြဖစ်Lုိင်သည့်  စီမံကိန်း ဒီဇုိင်းများကို ပုိ၍ ဦးစားေပးပါမည်။   တစ်ချိန်တည်းတွင် ဆင်းရဲသူလူထုLှင့် 
ခုခံအားနည်းသူများအေပi ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို အထူးသတိြပuလျက် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆုိင်ရာ၊ 
လူမ)ဆုိင်ရာ၊ Lှင့် ေငွZကးဆုိင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်Lှင့်အကျိuးအြမတ် ချိန်ညeိေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

Lုိင်ငံများသည် ထုိလုပ်ပုိင်ခွင့်များကို ၄င်းတုိ=၏ ြပည်တွင်းဥပေဒစည်းမျဉ်းများ၊ ဆက်စပ်အြခေ 
အေနများLှင့်အညီ အများြပည်သူ အကျိuး အတွက် ရည်ရွယ်သည့်အခါမျိuးတွင်သာ သိမ်းယူ သင့်ေZကာင်း၊ 
ချက်ချင်း လံုေလာက် ထိေရာက်သည့် ေလျာ်ေZကး ရရှိမ) ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက် သင့်ေZကာင်း ကွျLု်ပ်တုိ= 
နားလည်ပါသည်။ 53 

ကွျLု်ပ်တုိ=၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများေZကာင့် တရားဝင်ေြမအသုံးချပိုင်ခွင့်ရှိသူများ ထိခိုက် Xိုက်ခတ် 
ခံရသည့်အခါ၊ ကွျLု်ပ်တုိ=သည် ၄င်းတုိ=၏ ေြမအသုံးချပုိင်ခွင့်Lှင့် ပတ်သက်၍ ချက်ချင်း လံုေလာက် 
ထိေရာက်သည့် ေလျာ်ေZကးရရှိေစရန ်ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 54 

 

၇။. တိရစkာန ်ကျနး်မာေရး 
 

ကzLု်ပ်တုိ=၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များအတွင်း တိရစkာန် ေဘးအLjရာယ် ကင်းေဝးေရးကို အေထာက် 
အကူ ြပuရာတွင် ေအာက်ပါတုိ=ကိုလည်း ေဆာင်ရွက်မည် 55 ။  

•  တိရစkာန် ေဘးအLjရာယ် ကင်းေဝးေရး အတွက်၊ တိရစkာန်များ အစာေရစာ ငတ်ြပတ်ြခင်းLှင့် 
အာဟာရ  ချိuNတဲ့ြခင်းမှ ကင်းေဝးေရး၊ Xုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ Lှင့်ကိုယ်ခL~ာ အပူဓာတ်လွန်ကဲြခင်း သို=မဟုတ် 
ဆုံးX)ံးြခင်းေဘးမှ ကင်းေဝးေရး၊ နာကျင်ကိုက်ခဲေရာဂါရြခင်းမှ ကင်းေဝးေရး၊ ေZကာက်လန=် 
တုန်လ)ပ်ြခင်းမှ ကင်းေဝးေရးLှင့် ၄င်းတုိ=၏ ပံုမှန်အြပuအမူကိုလွတ်လပ်စွာ ြပသခွင့် ရှိေရး စသည့် 
‘ေဘးအLjရာယ်ကင်ေဝးေရး ငါးချက်’ ကို အေကာင်အထည် ေဖာ်မ) ေသချာေစရန် hကိuးပမ်းြခင်း၊ 56 

• OIE စည်းမျဉ်းများLှင့် အညီြဖစ်ေစ၊ ထုိစည်းမျဉ်းများထက် ပုိမုိ ေကာင်းမွန်စွာ ြဖစ်ေစ၊ ကွျLု်ပ်တုိ=၏ 
လုပ်ငန်းအတုိင်းအတာအတွက် သင့်ေလျာ်သည့် စီမံခန=်ခွဲမ) Lှင့် တိရစာkန်ေမွးြမ_ေရးအတွက် 
လုိအပ်သည့် ကိုင်တွယ်ထိန်းေကျာင်းမ) စံLှuန်းများ ြမင့်မားေစြခင်း။ 57 
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၈။. သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် ထိနး်သိမး်ကာကွယ်ေရးLှင့် သဘာဝ သယံဇာတ ေရရှည် အသုံးြပuLုိင်ေရး 
 

ကွျLု်ပ်တုိ=သည် လိုအပ်လ\င် လုိအပ်သလုိ တာဝန်ရှိ အစိုးရဌာနများ၊ တတိယအဖဲွNများLှင့်အတူ၊ 
ကွျLု်ပ်တုိ=၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)၏ သေဘာသဘာဝLှင့် အတုိင်းအတာတုိ=Lှင့် ကိုက်ညီသည့်၊ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် Lှင့် လူမ)ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ စီမံခန=်ခွဲေရး စနစ်တစ်ရပ် ထူေထာင် ထိန်းသိမ်း ပါမည်။ 
ထုိစနစ်သည် ကျေရာက်Lုိင်ေြခရှိသည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် Lှင့် လူမ)အLjရာယ်၊   Xိုက်ခတ်မ) 
အဆင့်များLှင့် အချိuးညီရပါမည်။   58 

ကွျLု်ပ်တုိ=၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ စွမ်းေဆာင်မ) ကို စဉ်ဆက်မြပတ် တုိးတက်ေအာင် 
ေအာက်ပါအတုိင်း လုပ်ေဆာင်ပါမည်။ 

• ေလထု၊ ေြမထု၊  ေြမဆီလBာ၊ ေရထု ညစ်ညမ်းမ)Lှင့် သစ်ေတာများLှင့် မျuိးကွဲဇီဝများအေပi 
ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ မြဖစ်ပွားေစရန် ကာကွယ်ြခင်း၊ ေလျာ့ကျေစြခင်းLှင့် ကုစားြခင်း Lှင့် 
ဖန်လံုအိမ် ဓာတ်ေငွNထုတ်လBတ်မ) ေလျာ့ကျေစြခင်း၊ စွန=်ပစ်ပစRည်းများကို အLjရာယ်များသည် ြဖစ်ေစ 
မများသည်ြဖစ်စေ ထုတ်လုပ် မ) ေရှာင်ရှားြခင်း သို=မဟုတ် ေလ\ာ့ချြခင်း၊  အဆိပ်ြဖစ်ေစသည့် 
အရာများအသုံးြပuမ)ကို ေလ\ာ့ချြခင်း သို=မဟုတ် အြခားပစRည်းLှင့် အစားထုိးအသုံးြပuြခင်း၊Lှင့် 
ထွက်ရှိသည့် စွန=်ပစ်ပစRည်းများကို အကျိuးရှိစွာ အသုံးြပuြခင်း သို=မဟုတ် အLjရာယ်ကင်းရှင်းစွာ 
စွန=်ပစ်ြခင်း 59 ၊ 

• သဘာဝ သယံဇာတများကို ေရရှည်အသုံးြပuLုိင်မ) ေသချာေစရန ်hကိuးပမ်းြခင်းLှင့် ရင်းြမစ် Lှင့် 
စွမ်းအင် အသုံးြပuမ)နည်းနည်းLှင့် အကျိuးများေစေရး တုိးြမeင့်လုပ်ေဆာင်ြခင်း 60 

• အစားအစာ အလဟဿ ြဖစ်မ) Lှင့် စွန=်ပစ်ပစRည်း ေလ\ာ့ချြခင်းLှင့် ြပန်လည်အသုံးြပuLုိင်ေရး တုိးြမeင့် 
လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

• ေြမဆီလBာ ေကာင်းမွန်ေရး ထိန်းသိမ်း တုိးတက်လုပ်ေဆာင်၇န် Lှင့် ေြမဆီလBာ ြပuန်းတီးမ)မှ 
ေရှာင်Zကဉ်ရန် အပါအဝင်၊ စိုက်ပျိuးေရးဆုိင်ရာ ကျင့်စဉ်ေကာင်းများ အားေပးေဆာင်ရွက်ြခင်း၊  

• ဇီဝမျိuးကွဲများ၊ မျိuးXိုးဗီဇဆုိင်ရာ ရင်းြမစ်များLှင့် ေဂဟစနစ် ဝန်ေဆာင်မ)များကို ထိန်းသိမ်း 
ေစာင့်ေရှာက် ပ့ံပုိးြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ထားသည့် နယ်ေြမများ61 ၊ အဖုိးတန် ထိန်းသိမ်း 
ေစာင့်ေရှာက်ရန် နယ်ေြမများLှင့် ရာှးပါးေပျာက်ကွယ်လုနီးေသာမျိuးစိတ်များကို အေလးထား 
ဂXုြပuြခင်း၊ Lှင့် ဇာတိမျိuးစိတ်မဟုတ်သည့် ထုိးေဖာက်ြပန=်ပွားေသာ မျိuးစိတ်များကို ထိန်းချuပ် 
ေလ\ာ့ချြခင်း၊  

• စိုက်ပျိuးေရးLှင့် စားနပ်ရိကdာစနစ်များ၏ ခံLုိင်ရည် ရှိမ) တိုးြမeင့်ြခင်း၊ ရာသီဥတု အေြပာင်းအလဲဒဏ် 
သင့်ေသာ နယ်ေြမစားကျက်များLှင့် ဆက်စပ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ)များကို အလိုက်သင်  ့ေြပာင်း 
လဲLုိင်ေသာ အစီအမံများြဖင့်  ပ့ံပုိးြခင်း၊ 62 
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၉။ အုပ်ချuပ်မ) 

ကွျLု်ပ်တုိ=သည် အဂတိလုိက်စားမ)Lှင့် လိမ်လည်မ)ေြမာက်သည့်မည်သည့် အကျင့်ပံုစံများကို ြဖစ်ေစ 

တားဆီး ေရှာင်Zကဉ်မည်။ 63   

ကွျLု်ပ်တုိ=သည်  ကွျLု်ပ်တုိ= လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်Lုိင်ငံများ၏ အခွန်အေကာက်ဥပေဒများLှင့် 

စည်းမျဉ်းများကို အတိအကျ လိုက်နာပါမည်။ 64 

ကzLု်ပ်တုိ=သည် စီးပွားMပိuင်များအZကား ယှဉ်Mပိuင်မ)ကို ဆန=်ကျင်သည့် သေဘာတူစာချuပ်များ ချuပ်ဆိုြခင်း 
သို=မဟုတ် လုပ်ေဆာင်ြခင်းများကို ေရာှင်Zကဉ်Mပီး၊ ယှဉ်Mပိuင်မ)ဆုိင်ရာ စုံစမ်းစစ်ေဆးသည့် အာဏာပုိင်များ 
Lှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 65 

ကzLု်ပ်တုိ=သည်‘ ေကာ်ပုိရိတ် စီမံအုပ်ချuပ်မ) အေြခခံစည်းမျဉ်းများLှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာင်စီအား အေြခခံ 

စည်းမျဉ်းဆုိင်ရာ အိုအီးစီဒ ီ အZကံြပuချက’်တွင် ပါသည့် အေြခခံစည်းမျဉ်းများLှင့် အညီ၊   စီးပွား 
လုပ်ငန်းများLှင့် အကျံuးဝင်သေရNွ ထုိစည်းမျဉ်းများအတုိင်း တေသွမတိမ်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  66 

 

၁၀။  နညး်ပညာLှင့် တီထွင် ဆနး်သစ်မ) 
 

ကွျLု်ပ်တုိ=သည် လိုအပ်သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာများ၊ အထူးသြဖင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်Lှင့် 
လိုက်ေလျာ ညီေထွ  ရှိသည့် နည်းပညာများ၊ တုိက်Xိုက်ေရာ သွယ်ဝိုက်၍ပါ အလုပ်အကိုင် 
အခွင့်အလမ်းများ ေဖာေ်ဆာင်သည့် နည်းပညာများ ြပuစု ြပန=်ပွားေရးကို အားေပးထည့်ဝင်ပါမည်။ 67 
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၃။ စိုကပ်ျuိးေရးဆုိငရ်ာ လုပ်ငန်းကင်ွးဆကမ်ျား တစေ်လ\ာက ်အLjရာယ်အေြခြပu သည့် 

အေလးထားစစိစေ်ဆာင်ရကွ်မ)အတွက် ၅ ဆင့်ပါ မူေဘာင် 
 

 

အဆ  င့် ၁ ။တာဝန်ယူမ)ရိှသည် ့စိုက်ပျuိးေရးလုပ်ငနး်ကွငး်ဆက်များအတွက် အားေကာငး်သည့် လုပ်ငနး် 

စမီံခန=်ခွဲေရး စနစ ်များ ထူေထာင်ေရး 
 

၁.၁။ လုပင်န်းကငွ်းဆက်တစ်ေလ\ာက ် RBC အတွက ် စီးပွားလပု်ငန်း မူဝါဒတစ်ရပ် ချမှတ်ပါ၊  သို=မဟုတ် 
လက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်များ အတွင်းသုိ= ေပါင်းစပ်ထည့်သွင်းပါ။(ယခုမှစ၍RBC အတွက ်စးီပာွးလုပ်ငန်း မူဝါဒ 
ဟူ၍ ေခiမည်) 

အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်ရန် တုိက်ဆိုင်စစ်ေဆးရမည့် စံLှuန်းများကို ဤမူဝါဒတွင်းထည့်သွင်း  
သင့်သည်။ ထုိစံLှuန်းများကို Lုိင်ငံတကာ စံLှuန်းများLှင့် အထက်ပါ စီးပွား စံြပလုပ်ငန်း မူဝါဒများကို 
မှီြငမ်းမည် ြဖစ်သည်။ မူဝါဒတစ်လံုးတည်းအြဖစ်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်ခုချင်းခွဲ၍ ေသာ် 
လည်း ေကာင်း  (ဥပမာ- လူ=အခွင့် အေရး ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းမူဝါဒ) ြပuစုLုိင်Mပီး ၊  လက်ရှိအသုံးြပu လျက် 
ရှိသည့် အသိအမှတ် ြပu လက်မှတ် ဆုိင်ရာ အစီအစဉ်များကဲ့သုိ= သီးြခားလုပ်ငန်းစု စံLှuန်းများကို လည်း 
လုိက်နာမည့်အေZကာင်း ကတိကဝတ် ထည့်သွင်းေဖာြ်ပLုိင်သည် 68  ။ အကယ်၍ လက်ရှိအချိန် တွင်  
ယခင်ကတည်းက မူဝါဒများ ချမှတ်တည်ရှိMပီး ြဖစ်ပါက၊  အခန်း ၂ ရှိ စံြပလုပ်ငန်း မူဝါဒLှင့် ကွာဟ 
ချက်များကို သိရှိLုိင်ရန်၊  ကွာဟချက် ပုိင်းြခားစိတ်ြဖာနည်း ြဖင့် စိစစ်ဆုံးြဖတ်Lုိင်Mပီး၊ ထုိေတွNရှိ ချက် များ 
အရ လက်ရှိမူဝါဒ များကို မွမ်းမံြပင်ဆင်Lုိင်သည်။  

RBC အတွက် လုပ်ငန်းမူဝါဒကို-  

• လုပ်ငန်း၏ အhကီးဆုံးအဆင့်လူhကီးမှ အတည်ြပuသင့်သည်။ ၄င်းကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် 
တာဝန်ကို အhကီးတန်းအဆင့်မှ တစ်ဦးဦးအား တာဝန်ချမှတ်သင့်သည်။ 

စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် စုိက်ပျိuးေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များတစ်ေလ\ာက် အLjရာယ်အေြခြပu အေလးထားစိစစ် 

လုပ်ေဆာင်ရန် ေအာက်ပါ အဆင့် ၅ ဆင့်ပါ မူေဘာင်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်သင့်သည်။  
(၁)  တာဝန်ယူမ)ရှိသည့် စုိက်ပျိuးေရးဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များအတွက် အားေကာင်းသည့် လုပ်ငန်း စီမံခန်=ခွဲေရး စနစ် 

များ ထူေထာင်ေရး၊ (၂)လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များအတွငး်ရှိ အLjရာယ်များကို သိရှိေအာင်ေဖာ်ထုတ၊် အကြဲဖတM်ပီး ဦးစားေပးရပ် 

သတ်မှတ်ေရး၊ (၃) ကို တုံံ=ြပန်ရန် ဗျ_ဟာတစ်တေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည့် အLjရာယ်များ စ်ရပ် ေရးဆဲွ အေကာင် အထည် ေဖာ်ေရး၊  
(၄) လုပ်ငန်းကွင်းဆက်အတွက် အေလးထားစိစစ်လုပ်ေဆာင်မ) မှန်မမှန် စိစစ်အတည်ြပuေရး၊ (၅)    လုပ်ငန်းကွင်းဆက် 

အတွက် အေလးထားစိစစ်လုပ်ေဆာင်မ)အေပi အစီရင်ခံတငြ်ပေရး။ အဆင့် ၁ တွင ် ဤလမ်းABန်၏ အပုိင်း ၂ ရှိ စံြပလုပ်ငန်း 
မူဝါဒမှ မီှြငမ်းLိုင်သည့် RBC အတွက် လုပ်ငန်းမူဝါဒ အတည်ြပuချမှတ်သည့် အပုိင်း ပါဝင်သည်။ စီးပွားလုပ်ငန်းအားလုံး 

အေလးထား စိစစ်ေဆာင်ရွက်သင့်သည်မှန်ေသာ်လည်း၊ ၄င်းတုိ=၏ အေနအထားကိုလုိက်၍လည်းေကာင်း၊ 

လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များအတွငး် ပါဝငလ်ုပ်ေဆာင်ရသည့်အမျိuးအစားကိုလုိက်၍လည်းေကာင်း၊ ၄င်းတို= လုပ်ငန်း၏ 
အရွယ်အစား၊ စွမ်းအား၊ ဆက်စပ်အေZကာင်း တရားများLှင့် တည်ေနရာကိုလိုက်၍လည်းေကာငး်၊  ဤ ၅ ဆင့်ပါ မူေဘာင်ကို 

အလုိက်သင့်ညeိ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် သင့်သည်။  ဤအပုိငး်တွင် စီးပွားလုပ်ငန်းအမျိuးအစားအသီးသီး၏ တာဝန်များကို 

အဆင့်တုိငး်တွင၊် တတ်Lိုင်သမ\ ခွဲြခား  ေဖာ်ြပသည်။ )စုိက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်း၊ အစုန်လမ်းေZကာင်းLှင့် ေငွေZကးဆိုင်ရာ 
လုပ်ငန်းများ(  
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•   သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းအတွင်း၊ လုပ်ငန်းြပင်ပ  ကွျမ်းကျင်သူများြဖင့် လည်းေကာင်း၊ သင့်ေလျာ်ပါက 
အကျိuးဆက်စပ်သူ များLှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေLွးမ)မျ ားြဖင့် လည်းေကာင်း  အတည်ြပuသင့်သည်။  

• စီးပွားလုပ်ငန်းက အလုပ်သမား ဝန်ထမ်းများ၊ စီးပွားဖက်များအြပင်၊ မိမိ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)၊ 
ကုန်စည်Lှင့် ဝန်ေဆာင်မ) များ Lှင့် တုိက်Xိုက်ဆက်LBယ်ေနသည့် အြခားအဖဲွNများ အေပi  မည်သည့် RBC   
ေမ\ာ်လင့်ချက်များထားရှိမည်ကို  ြပဌာန်းသင့်သည်။ 

• အများြပည်သူ ရယူLုိင်Mပီး အလုပ်သမား ဝန်ထမ်းအားလံုး၊ စီးပွားဖက်များLှင့် အြခားသက်ဆုိင်ရာ 
အဖဲွNအားလံုးအား  ဆက်သွယ်အေZကာင်းZကားသင့်သည်။စီးပွားလုပ်ငန်းတစ်ေလ\ာက် လုပ်ငန်း 
လည်ပတ်မ)ဆုိင်ရာ မူဝါဒများLှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ အတွင်း လုိအပ်သလုိ ထည့်သွင်း 
ထင်ဟပ် ေစသင့်သည်။69 

• Lုိင်ငံတကာ စံLှuန်းများLှင့် လုပ်ငန်းကွင်းဆက်အတွင်းရှိ အLjရာယ်များကို ပုိမုိ သိလာLှင့်အမ\ ြပန်လှန် 
သုံးသပ် ြပင်ဆင်သင့်သည်။ 
 
ဆိုးကျိuးXုိက်ခတ်မ) အLjရာယ်များသည် လုပ်ငန်းကွင်းဆက်၏ အချိuN အဆင့်များ၌သာ ေပiေပါက် 

သည် မှန်ေသာ်လည်း၊ ဥပမာ-  ေြမအသုံးချမ) Lှင့် တိရစkာန်ကျန်းမာေရးLှင့် ပတ်သက်သည့် 
အLjရာယ်တုိ=သည် စိုက်ပျိuးမ)Lှင့် ထုတ်လုပ်မ) လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်  များတွင်သာေပiေပါက် တတ် 
ေသာ်လည်း၊  RBC အတွက် လုပ်ငန်း မူဝါဒမှာ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်တစ်ေလ\ာက်လံုးတွင် ေပiေပါက် သည့် 
အLjရာယ်များကို ကာမိ ေစသင့်သည်။  

 

၁.၂။ လုပ်ငနး်ကငွ်းဆက်အတွက် အေလးထားစိစစ်လုပေ်ဆာင်မ)ကိ ု ပံ့ပုိးမည့် လုပ်ငန်းတွင်း စီမံခန်=ခွဲမ) 
ဖွဲNစညး်ပါ။ 

အhကီးတန်းစီမံခန=်ခွဲမ)က RBC အတွက်လုပ်ငန်းမူဝါဒ အတုိင်း အေကာင်အထည် ေဖာ်ြခင်းLှင့် 
လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ) ေသချာေစရန ် ထင်သာြမင်သာရှိစွာLှင့် တက်Zကွစွာ ပါဝင်သင့်သည်။ 
ဝန်ထမ်းများLှင့် စီးပွားဖက်များကိုလည်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်လုိစိတ် ရှိရန ် သင်တန်းပုိ=ချြခင်း၊ 
အားေပးဆွဲေဆာင်မ)များ ေပးြခင်းများ လုပ်သင့်သည်။ သက်ဆုိင်သည့် နည်းပညာLှင့် ထံုးတမ်းဓေလ့ 
ေရးရာ ကွျမ်းကျင်မ) ရှိသူများကို လုိအပ်သည့် အေထာက်အကူြပuမည့် အဖဲွNြဖင့်ပံ့ပိုး၍ အေလးထားစိစစ် 
ေဆာင်ရွက်ရန်  တာဝန် သီးသန=်ေပးသင့်သည်။ ေငွေZကးရင်းြမစ်များလည်း လံုေလာက်စွာ ချထား 
သင့်သည်။ လုပ်ငန်းတွင်း အစီရင်ခံေရး ဖဲွNစည်းပံုများ ချမှတ်၊ ထိန်းသိမ်းMပီး အဓိကအေရးhကီးသည့် အဆင့် 
များ၌ လုပ်ငန်းအတွင်း အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ ဤအစီအမံများကို ေငွအင်အားကိုပါ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်၊ လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်၊ ေဆာင်ရွက်ချက်၊ ကုန်စည်Lှင့် လုပ်ငန်းအရွယ်အစားLှင့် 
ကုိက်ညီေစရန် ချိန်ညeိသင့်သည်။  
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၁.၃။ လုပင်န်းကငွ်းဆက်တစ်ေလ\ာက ်ထိန်းချuပ်ရန်Lှင့် ပငွ့်လငး်ြမင်သာမ)ရှိရန် စနစ်တစရ်ပ ်ထူေထာင်ပါ။ 

 

RBC အတွက် လုပ်ငန်းမူဝါဒ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ)ကို Zကပ်မတ်ြခင်းသည် မူဝါဒအေပi 
ယံုZကည်မ)Lှင့် ထိေရာက်မ)ရှိရန် လည်းေကာင်း၊ အစိုးရများအပါအဝင် အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် 
ဆက်ဆံေရး ေကာင်းမွန်ရန်လည်းေကာင်း အခရာကျလှသည်။ ထုိသို=လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် ေအာက်ပါတုိ= 
လိုအပ်သည်။ 

• လုပ်ငန်းတွင်း   စိစစ်ေရးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ ြပuစုြခင်း- မူဝါဒကို လုိက်နာေဆာင်ရွက်မ) ရှိမရှိ 
သီးြခားလွတ်လပ်Mပီး ပွင့်လင်းြမင်သာသည့် သုံးသပ်ချက်များ ပံုမှန ်  ြပuလုပ်ရန် ြဖစ်သည်။ ယင်းသုိ= 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းထဲတွင်  ေြခရာေကာက်သည့် နည်းစနစ်  traceability system70  ပါရှိLုိင်သည်။ 
ယင်းစနစ်ြဖင့် ေအာက်ပါတို=ကို လုပ်ေဆာင်Lုိင်သည်-  အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) လုပ်ငန်းစဉ်များ 
ထုိလုပ်ငန်းစဉ်မှ ၊ေတွNရှိချက်များLှင့် ထုိမှတဆင့် ချမှတ်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်များ ကို Xုံးတွင်း 
မှတ်တမ်းတစ်ခုအြဖစ် ြပuစုြခင်း၊ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များတွင် ပါဝင်သူများကို ေနာက်ေZကာင်းြပန် 
ေြခရာေကာက ်သိရှိLုိင်ရန် Xုံးတွင်း အေသးစိတ်စာရင်းLှင့် ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်မ)ြပသည့် စာရွက် 
စာတမ်းများ ထိန်းသိမ်း ထားရှိြခင်း၊ တရားဝင်ဘဏ်လုပ်ငန်းမှ တဆင့် ေငွေပးေချမ)များ လက်ခံမ)များ 
ြပuလုပ်Mပီး၊ မေရှာင်လBဲLုိင်သည့် အခါ ေငွသားြဖင့်ေပးေချမ) ြပuလုပ်ရပါက၊ စာရွက်စာတမ်းများြဖင့် 
မှန်မမှန် ြပန်လှန်စိစစ်Lုိင်ရန် ေသချာစွာ ထားရှိြခင်း၊ Mပီးေနာက်၊ အချက်အလက်များကို Lှစ်အတန်Zကာ 
ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း တုိ=ြဖစ်သည်။ 

 အဆန်လမ်းေZကာင်းရှိ လုပ်ငန်းများ (upstream) သည် အေလးချိန်အရတွက်ချက်သည့် အစား 
အေသာက် ေြခရာေကာက်နည်း (mass balance)ြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ကုန်စည်တစ်ခုကို ေတာက်ေလ\ာက် 
သီးသန=် ခွဲြခား ေြခရာေကာက်နည်း  ( physical segregation traceability)71 ြဖင့်ြဖစ်ေစ -ဥပမာအားြဖင့် 
ဥပမာ-  လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များတစ်ေလ\ာက်ရှိ အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းပံု (chain of custody) ြဖင့် 
- ထူေထာင်သင့်သည်။    အစုန်လမ်းေZကာင်းရှိ လုပ်ငန်း များ(downstream) ကမူ  ၄င်းတုိ=၏ အဆန် 
လမ်းေZကာင်းအတွင်း ကုန်Zကမ်း ေပးသွင်းသူများ   (suppliers)  မည်သူမည်ဝါြဖစ်သည်၊  ၄င်းမှ တစ်ဆင့် 
ေပးသွင်းသူများ (sub-suppliers) ၏ ကုန်စည် ေပးသွင်းသည့် Lုိင်ငံ မည်သည့်Lုိင်ငံြဖစ်သည် ဆိုသည် 
များကို သိရှိေအာင် ေဖာ်ထုတ်သင့်သည်။ အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) ဆိုင်ရာ အချက်အလက် 
များကို အဆန်လမ်းေZကာင်းရှိ လုပ်ငန်းများ မှသည် အစုန်လမ်းေZကာင်း ရှိလုပ်ငန်းများအထိ ဆင့်ကမ်း 
သွားြခင်း ြဖင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ) ပုိမုိတုိးတက်Mပီး ေြခရာေကာက်ြခင်း ပုိမုိ လွယ်ကူLုိင်ပါသည်။ 

• စီးပွားဆက်ဆံမ) ခိုင်Mမဲေအာင် ထူေထာင်ြခင်း- ဤနည်းသည် အချက်အလက်များ စဉ်ဆက်မြပတ် 
စီးဆင်းLုိင်ရန်အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းြဖစ်သည်။ အကျိuးဆက်စပ်သူအသီးသီးLှင့် ဆက်သွယ်ရန် 
လမ်းေZကာင်းများ Xှိြခင်းြဖင့် မူဝါဒမှ၊ သက်ဆုိင်ရာ စံLှuန်းများမှ ေသွဖီLုိင်ြခေ များ  ေပiေပါက်လာပါက 
ဆက်သွယ် သတိေပးLုိင်သည်။ လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်မ)ကို အကဲြဖတ်စိစစ်ရာတွင် အေထာက်အကူ 
ြဖစ်ေစရန် အခါအားေလျာ်စွာ စာရင်း စစ်လုပ်ငန်းစဉ်များ ၊ေနာက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းစဉ် 
ေဆာင်ရွက်မ)များ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ၊ လူမ)ဆုိင်ရာ Lှင့် လူ=အခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ 
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Xိုက်ခတ်ချက်ကို အကဲဲြဖတ်မ)များ (ESHRIAs) 72 .ြပuလုပ်Lုိင်သည်။  သို=ေသာ် ထုိသို= ြပuလုပ်ြခင်းသည် 
အထက်ပါအချက်အလက် စီးဆင်းမ)များကို အစားထုိးသည့် သေဘာ မြဖစ်သင့်ပါ။     

 
၁.၄။ စီးပွားဖက်များLှင့် ထိေတွNေဆာင်ရွက်မ) ခုိင်မာေအာင်လပု်ေဆာင်ပါ။ 

RBC အတွက် လုပ်ငန်းမူဝါဒကို မီှြငမ်းထားသည့် RBC အတွက် မူဝါဒတစ်ရပ်ကို စီးပွားဖက်များLှင့် 

သေဘာတူ ချuပ်ဆုိသည့် စာချuပ်များအတွင်း ထည့်သွင်း သင့်သည်။ ၄င်းတုိ=၏ လုပ်ငန်း စွမ်းေဆာင် 
Lုိင်အားအလုိက် ချိန်ညeိချမှတ်သင့်သည်။ စီးပွားဖက်များLှင့် ေရရှည် စီးပွား ဆက်ဆံမ) ခုိင်Mမဲြခင်းြဖင့် 
ယင်းကဲ့သုိ= မူဝါဒ ချမှတ်ရန် ၄င်းတုိ=အား တုိက်တွန်းရာတွင် လည်းေကာင်း၊ ပွင့်လင်း ြမင်သာမ) 
ပုိမုိရှိရန်လည်းေကာင်း  Zသဇာသက်ေရာက်မ)ရှိမည်။   စီးပွားဖက်များLှင့် ညeိLှိuင်းMပီး၊ နယ်ခံအာဏာပုိင်များ၊ 
ဗဟိုအစိုးရများ၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အဖဲွNအစည်းများLှင့် အရပ်ဖက် အဖဲွNအစည်းများလည်း ပါဝင်ကာ၊ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ် အစီအစဉ်များ ေရးဆွဲ ြခင်း- အထူးသြဖင့် စွမ်းေဆာင်မ) ြမeင့်တင်သည့် 
သင်တန်းများ ပုိ=ချေပးြခင်းြဖင့်၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ) ပုိမို အားေကာင်း Lုိင်သည်။ ဥပမာ- စီးပွား 
လုပ်ငန်းများက တင်းကျပ်သည့် စည်းကမ်းလိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာ ြဖည့်ဆည်းရန ် အခက်အခဲ 
ြဖစ်Lုိင်သည့် လုပ်ကွက်ငယ် လယ်ယာသမားများ အတွက် စွမ်းေဆာင်မ) ြမeင့်တင်ေပးLုိင်သည်။  

 
၁.၅။  သက်ဆုိင်ရာ အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် တုိင်ပင်ညeိLှuိင်း၍  အများအတွက်  တုိင်တနး်ေရး စနစ် 
ယLjရားတစ်ရပ် ထူေထာင်ပါ။ 

တုိင်တန်းေရး စနစ်ယLjရားတစ်ခုထား ရှိြခင်းြဖင့် 73 သက်ဆုိင်ရာ စံLှuန်းများမှ ေသွဖီမ)များ 

ေပiေပါက်ပါက စီးပွားလုပ်ငန်းများအား Lှိuးေဆာ် သတိေပးMပီး အLjရာယ်ြဖစ်Lုိင်ြခေ များ ေဖာ်ထုတ်ရန် 
အေထာက်အကူရLုိင်သကဲ့သုိ=၊ သက်ဆုိင်သည့် အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် ဆက်သွယ်ေြပာဆုိမ) ပုိမုိ 
တိုးတက်ေစမည့် အေြခအေနေပး Lုိင်မည်ြဖစ်သည်။ ယင်း တုိင်တန်းေရး ယLjရားကုိ စီမံကိန်း 
အလိုက်ြဖစ်ေစ၊ စီးပွားလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းစုတစ်ခုလံုးအတွက်ြဖစ်ေစ ထူေထာင် 
Lုိင်သည်။ ယင်းစနစ်ြဖင့် အLjရာယ်ကို hကိuတင်သတိေပးသည့် စနစ်အြဖစ် လည်းေကာင်း၊ ပဋိပကdများ 
ကာကွယ်တားဆီးရန်၊ ကုစား တည့်မတ်ေပးရန် ယLjရားအြဖစ်လည်းေကာင်း အသုံးြပuသင့်သည်။ 
ဥပမာအားြဖင့် ဆုိရလ\င်၊ လက်ရှိ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းစုဆုိင်ရာ ဆက်ဆံေရးစနစ်များLှင့် 
စုေပါင်းေတာင်းဆိုသည့် သေဘာတူညီမ)များသည် အလုပ်သမားအခွင့်အေရး ေလးစားရန်အတွက် 
ထိေရာက်Mပီး ခိုင်မာယံုZကည်ရသည့် ယLjရားများြဖစ်Lုိင်သည်။ 

ဤ တုိင်တန်းေရး ယLjရားများကို RBC စံLှuန်းများ လုိက်နာရန် ပျက်ကွက်သည့် စီးပွားလုပ်ငန်းမှ 
စတင် ေပiေပါက်သည့်  ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို ခံရလျက်ရှိေသာ သို=မဟုတ် Xိုက်ခတ်ခံရ Lုိင်ြခေ 
ရှိေသာသူအားလံုးLှင့် အလုပ်သမားများ မှ အလွယ်တကူ အလှမ်းမီေစသင့်သည်။ ထုိသို= ယLjရား 
ထားရှိေZကာင်း၊ မည်သုိ=တုိင်တန်းLုိင်ေZကာင်းကိုလည်း စီးပွားလုပ်ငန်းများက အားလံုး သိရှိLုိင်ရန် 
အေZကာင်း Zကားသင့်Mပီး၊ အသုံးြပuရန ် အားေပးတုိက်တွန်းသင့်သည်။ အသုံးြပuသူများ မည်သူမည်ဝါမှန်း 
မသိရေအာင်ထားရှိမည်ြဖစ်ေZကာင်း၊ ထုိ=အတွက် ရန်တုံ=ြပန်ခံရြခင်း မရှိLုိင်ေZကာင်း အာမခံသင့်သည်။ 



                                                3. FIVE-STEP FRAMEWORK FOR RISK-BASED DUE DILIGENCE ALONG AGRICULTURAL SUPPLY CHAINS  

  

တာဝနယူ်မ)ရိှေသာ စိုက်ပျိuးေရးထုတ်လုပြ်ဖန=်ချိမ)လုပင်နး်ကွငး်ဆက်များအတွက် အုိအီးစဒီီ- အက်ဖေ်အအုိ လမ်းABန©် အုိအီးစဒီီ၊ အက်ဖေ်အအုိ ၂၀၁၆         

           

  

46 

ယင်းစနစ် ထိေရာက်မ) ရှိမရှိကိုလည်း ပံုမှန် စစ်ေဆးသင့်သည်။ လက်ခံရရှိသည့် တုိင်တန်းမ)များကို 
မည်သူမဆုိ Zကည့်X)Lုိင်သည့် စာရင်း ြပuစုထားရှိကာ၊ ယင်းစနစ်များမှ ရရှိသည့် သင်ခန်းစာများကို 
RBCအတွက် လုပ်ငန်းမူဝါဒ ၊ စီးပွားဖက်များLှင့် ဆက်ဆံေရး၊  ေစာင့်Zကည့်Zကပ်မတ်သည့်  
စနစ်တုိ=အတွင်း ထည့်သွင်းသင့်သည်။  

တုိင်တန်းေရး စနစ်ယLjရားများသည် တရားXုံးLှင့်သက်ဆုိင်သည့် ယLjရားများLှင့်ေရာ၊ NCP 
များကဲ့သုိ= တရားXုံးLှင့် မသက်ဆုိင်သည့် စနစ်ယLjရားများLှင့်ပါ သဟဇာတ ြဖစ်ေစသင့်သည်။ ထုိ NCP 

များLှင့်လည်း စီးပွားလုပ်ငန်းများက ထိေတွNေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ 

 
အဆင် ့၂။ လုပ်ငန်းကွင်းဆက ်အတွင်းရှိ အLjရာယ်များကို သရိှိေအာင ်ေဖာ်ထုတ၊် အကြဲဖတM်ပီး ဦးစားေပးရပ် 

သတ်မှတ်ေရး 
 

၂.၁။ လုပ်ငန်းကွင်းဆက ်ပုံေဖာ်ပါ 

ထိုသုိ=ေဆာင်ရွက်ရန် ပါဝင်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းများကို သိရှိေအာင်ေဖာ်ထုတ်ရန်လိုသည်။ 
ထုိ=အြပင် သက်ဆုိင်ပါက၊ တုိက်Xုိက်ကုန်Zကမ်းေပးသွင်းသူများ၊ စီးပွားဖက်များLှင့် လုပ်ငန်းခွင် 
တည်ရှိရာများ၏ အမည်များ သိရှိရန်လိုအပ်သည်။  ဥပမာ- ေအာက်ပါအေသးစိတ်အချက် အလက် များကို 
စိုက်ပျိu းလုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ ထံမှ ေတာင်းခံLုိင်သည်- စိုက်ပျိuးထုတ်လုပ်သူအုပ်စု အမည်၊ 
လုပ်ငန်းခွင်လိပ်စာLှင့် တည်ေနရာ၊ လုပ်ငန်းခွင်မန်ေနဂျာ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ထုတ်လုပ် 
သည့် ကုန်စည်အမျိuးအစား၊ အေရအတွက်၊ ရက်စွဲများLှင့် ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ပံုထုတ်လုပ် နည်းများ၊ 
အလုပ်သမားဦးေရကို ကျား-မအလိုက်၊ အLjရာယ် စီမံခန=်ခွဲေရး ကျင့်စဉ်များ စာရင်း၊ ကုန်သယ်ယူ 
ပို=ေဆာင်ရာလမ်းေZကာင်းများ၊ Lှင့် ေဆာင်ရွက်Mပီးခဲ့ေသာ အLjရာယ်အကဲြဖတ်ချက်များ။ 

စိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်းများLှင့် အဆင့်များစွာ ထိေတွNမ) ကင်းကွာသည့် စီးပွားလုပ်ငန်းများ၊ အထူးသြဖင့် 
ေငွZကးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများLှင့် စားသုံးသူများLှင့် ဆက်ဆံရသည့် လုပ်ငန်း များသည် ၄င်းတုိ=၏ 
ကုန်Zကမ်းေပးသွင်းသူများLှင့် စီးပွားဖက်များကို ကနဦး၌ စာရင်းြပuLုိင်ချင်မှ ြပuLုိင်မည်။ မည်သို=ပင်ြဖစ်ေစ 
၄င်းတုိ=၏ စီးပွားလုပ်ငန်း ဆက်ဆံမ)များကို အလံုးစုံ ပံုေဖာ်Lုိင်ရန် စနစ်တကျ  စုစည်းသင့်သည်။ 
စီးပွားဖက်များအေပi စုေဆာင်းသည့် သတင်းအချက်အလက်အနည်းအများမှာ  အLjရာယ်အဆင့် 
ဆိုးရွားမ)Lှင့် ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည့် အLjရာယ်များLှင့် မည်မ\ နီးစပ်စာွ ဆက်LBယ်မ)ရှိသည့်အေပi 
မူတည်သည်။   
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၂.၂။ စီးပွားလုပင်နး်Lငှ့် ၄ငး်၏ စီးပွားဖက်များ၏ လုပင်နး်လည်ပတ်မ)များ၊ လုပင်နး်စဉ်များ၊ ကုန်စည်Lှင့် 
ဝန်ေဆာင်မ)များမ ှ ဆိုးရာွးေသာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျငဆ်ုငိ်ရာ၊ လူမ)ေရးရာLှင့် လ=ူအခွင့်အေရး 
Xိုကခ်တ်မ)အLjရာယ်များ74ကို ၄ငး်တုိ=၏ လုပ်ငန်း သက်တမ်း တစ်ေလ\ာက် အကြဲဖတ်ပါ။ 

ယင်းသုိ=အကဲြဖတ်မ)များြဖင့် စီးပွားလုပ်ငန်းေZကာင့်ြဖစ်ေစ၊ စီးပွားလုပ်ငန်းက ပ့ံပုိး ေသာေZကာင့် ြဖစ်ေစ၊ 

စီးပွားဆက်ဆံ လုပ်ငန်း တစ်ခုမှ တဆင့် မိမိ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များ၊ ကုန်စည် သို=မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ) 
များအေပi တုိက်Xိုက်ဆက်LBယ်ေသာေZကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းကွင်းဆက ် အတွင်း၌ အမှန်တကယ် 
ြဖစ်ပွားေနေသာ၊ ြဖစ်ပွားLုိင်ေြခရှိေသာဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကိုသိရှိေအာင် ေဖာ်ထုတ် Lုိင် သင့်သည်။ 
ယင်းတုိ=သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာ၊ လူမ)ေရးရာLှင့် လူ=အခွင့်အေရး Xိုက်ခတ်မ)များကိုပါ 
ြခံuငံုကာမိသင့်သည်။ ြပည်တွင်းဥပေဒများအရ ြပဌာန်းရန် လိုအပ်သည့် အချက် များ လည်း ြဖစ်Lုိင်သည်၊ 
ထုိအကဲြဖတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ် အတိုင်းအတာLှင့် hကိမ်ေရLှuန်းသည် အLjရာယ် အနည်းအများLှင့် 
လည်းေကာင်း၊  စီးပွားဖက်များက ယင်းအကဲြဖတ်ချက်များကို စီမံခန=်ခွဲရာ၌ စွမ်းေဆာင်Lိုင်မ) အေပi၌ 
လည်းေကာင်း မူတည်သည်။ ယင်းအကဲြဖတ်ချက်များကို ထုတ်ေဖာ် အေZကာင်းZကား ရန်အတွက် 
အသုံးြပuLုိင်Xုံသာမက၊ ပုိမုိ လက်ေတွNကျMပီး အေြမာ်အြမင် ရှိစွာြဖင့် သီးြခား အLjရာယ်များကို ေြဖရှင်းရန၊် 
ကုန်Zကမ်းေပးသွင်းသူLှင့် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံအား ပုိမိုေကာင်းမွန်ရန၊် Lှင့်အတူ ကုန်Zကမ်းေပးသွင်းသူ၏ 
စွမ်းေဆာင်မ) ပုိမုိ တုိးတက်ေစရန်များအတွက်ပါ အသုံးြပuLုိင်သည်။  

လက်ရှိအသုံးြပuေနသည့် စံLှuန်းများကို မီှြငမ်းကာ၊  ြဖည့်စွက်ချက် က (ပုဒ်မ ၁.၃) ၌ 
ဤအကဲြဖတ်ချက်များတွင်မည်သည့်အဆင့်များ၊မည်သည့်Xိုက်ခတ်မ)များပါဝင်သင့်သည်ကို အေသးစိတ် 
 ေဖာြ်ပထားသည၊် ထုိ=အြပင်၊ ဤအကဲြဖတ်ချက်များြဖင့် ေအာက်ပါတုိ=ကို ေဖာ်ထုတ် သင့်သည်။ 75/ 

• စဉ်ဆက်မြပတ် လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်မ)ေZကာင့် Xိုက်ခတ်Lုိင်ေြခရှိေသာ သက်ဆုိင်သည့် 
အခွင့်အေရးရှိသူများLှင့် အကျိuးဆက်စပ်သူများ၊ အထူးသြဖင့် အမျိuးသမီးများ၊  76 

• လိုအပ်သည့် အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မ) မရှိသည့် မည်သည့် စီးပွားဖက်များမဆို၊ 

• အကွက် ၃.၁ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် မည်သည့်‘အLjရာယ် သတိေပးချက်များ’ (red flags)မဆုိ။ 
ဤသို=အေြခအေနများတွင် အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) တုိးြမeင့်ရန်လိုေပမည်၊ ထုိအခါတွင် 
အLjရာယ်သတိေပးချက်တွင် ပါဝင်သည့် ေနရာေဒသများ၏ အေြခအေနများ မှန်မမှန် ကို ေြမြပင်၌ 
ကွင်းဆင်း စိစစ်မ)များ ပါလာLုိင်သည်။ 

• လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များ၏ ြဖစ်ရပ်မှန်အေြခအေနများLှင့်ကျိuးေZကာင်းဆီေလျာ်စွာ ေထာက်ြပ 
Lုိင်သည့်  RBC အတွက် လုပ်ငန်း မူဝါဒအZကား အြခား မကိုက်ညီမ)များ၊ 
 
အကဲြဖတ်နည်းအမျိuးမျိuးြဖင့် အLjရာယ်သတိေပးချက်များ(red flags )ကို ေဖာ်ထုတ်Lုိင်သည်။ 

ဆက်စပ်အေZကာင်းတရားအရ အLjရာယ် အကဲြဖတ်နည်းများ( Context risk assessments) ြဖင် ကုန်ပစRည်း 
ရာှေဖွဝယ်ယူသည့် ေဒသများ၊ Lိုင်ငံများ ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း မူေဘာင်၊ Lုိင်ငံေရးအေြခအေန၊ 
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ဥပေဒေဘာင်အတွင်းက လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပုိင်ခွင့် Lှင့် လူမ) စီးပွား ပတ်ဝန်းကျင် စသည့် ့ သီးြခား 
နယ်ပယ်များ၌ ရှိေသာ အLjရာယ်များကို အကဲြဖတ်ြခင်းြဖင့်  အLjရာယ်အဆင့်နိမ့်၊  လတ်၊ ြမင့်စသြဖင့် 
အဆင့် အလိုက် ခွဲြခားသတ်မှတ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်အေနအထားအရ အLjရာယ် ြဖစ်Lုိင်ေြခ၊ 
အတိုင်းအတာ၊ ဆိုးရွားမ)စသည်တုိ=ကို အကဲြဖတ်ရန်အတွက် စီးပွားဖက်များ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များ၏ 
ြဖစ်ရပ်မှန်အေြခအေနကို နားလည်ေအာင် လုပ်ငန်းခွင်အဆင့် အLjရာယ်အကဲြဖတ်နည်း(  Site-level risk 

assessments) ြဖင့် အကဲြဖတ်သည်။ ထုိအကဲြဖတ်ချက်များကို အေြခတည်၍ လုပ်ငန်းဆက်ဆံမ) မစတင်မီ၊ 
စီးပွားဖက်အသစ်များ၏ အရည်အချင်းကို စိစစ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် ြပuလုပ်သင့်သည်။ အLjရာယ်အဆင့် 
နိမ့်သည့် အြခအေနတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေနသည့် စီးပွားဖက်များအေပi ပံုမှန် အLjရာယ် 
အကဲြဖတ်နည်းြဖင့် ကျင့်သုံးသင့်သည်။ အLjရာယ်အဆင့် အလယ်အလတ်Lှင့် အဆင့်ြမင့်တွင်ရှိသည့် 
အေြခအေနများတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေနသည့် စီးပွားဖက်အားလံုးအေပi တုိးြမeင့် အLjရာယ် 
အကဲြဖတ်နည်း ကျင့်သုံးသင့်သည်။ ထုိအကဲြဖတ် လုပ်ငန်းများတွင်အကျိuးဆက်သူများLှင့် တုိင်ပင်ြခင်း၊ 
အရပ်ဖက်အဖဲွNအစည်းများကဲ့သုိ= တတိယအဖဲွN မှ  ေစာင့်Zကည့် Zကပ်မတ်ြခင်းLှင့် လယ်ယာများ 
Lှင့်/သို=မဟုတ် စားေသာက်ကုန် ထုတ်လုပ်သည့် စက်Xုံများအား သာွးေရာက်Zကည့်X)ြခင်းများ ပါဝင် 
Lုိင်သည်။ 

ကာလတစ်ခု အတန်Zကာေသာ်  အေြခအေနများ အေြပာင်းအလဲ ရှိတတ်သည်ကို ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားရသည်ြဖစ်ရာ၊ အLjရာယ်များ ၏ အေြခအေနကို အမှန်အကန် မြပတ်သိရှိ  ေနရန်အတွက်၊ 
အLjရာယ်အကဲြဖတ်မ)ကို  စဉ်ဆက်မြပတ် လုပ်ငန်းစဉ ် တစ်ခုအြဖစ်လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။  
ေအာက်ပါတို=သည် အLjရာယ်အကဲြဖတ်မ) အသစ်ထပ်မံ လုပ်ေဆာင်ရန်  အစပျိuးေပးသည့် အေြခအေနများ 
ြဖစ်သည်။- ေစျးကွက်အသစ် မှ ကုန်စည် ရာှေဖွဝယ်ယူြခင်း၊ စီးပွားဖက်တစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ) 
ဝန်းကျင် အေြပာင်းအလဲြဖစ်ြခင်း (ဥပမာ- အစိုးရအေြပာင်းအလဲေZကာင့်)၊ ကုန်Zကမ်းေပးသွင်းသူက 
အLjရာယ် အဆင့် အလယ်အလတ် သို=မဟုတ် အဆင့်ြမင့် ေဒသများမှ ကုန်Zကမ်း ရှာေဖွလာြခင်း၊ 
စီးပွားဆက်ဆံလုပ်ငန်းအသစ်ြဖင့် လုပ်ကိုင်ြခင်း၊ စီးပွားဖက်လုပ်ငန်း ပုိင်ရှင် အေြပာင်းအလဲြဖစ်ြခင်း၊  
ကုန်စည်အသစ် ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ သုိ=မဟုတ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ပံု လုပ်ကိုင်နည်း အေြပာင်းအလဲ ြဖစ်ြခင်း။ 
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အကွက် ၃ .၁၊ တိုးြမeင့်အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မ)လုိအပ်သည့် အေြခအေနများ- အLjရာယ် သတိေပးချက်များ 
 
• အLjရာယ် ေဒသများ - ေအာက်ပါ ေဒသများတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် စီစဉ်ြခင်း သို=မဟုတ် ထုိ ေဒသများမှ 
ထွက်သည့် စိုက်ပျိuးေရးထွက်ကုန်များ 

- ပဋိပကdြဖစ်ပွားသည့် ေဒသများသို=မဟုတ် အLjရာယ်အဆင့်ြမင့်ဟု သတ်မှတ်သည် ့ေဒသများ 1  

- စီမံအပ်ုချuပ်မ) ေလျာရ့သဲည်ဟ ုသတ်မှတ်ခရံသည် ့ေဒသများ2 

- Lုိင်ငံတကာမှ သေဘာတူညီထားသည့်  RBC စံLuှန်းများကို လုိက်နာမ) မရှိေသာ၊   သုိ=မဟတ်ု ဤစံLuှန်းများကို စီးပွား 
လပ်ုငန်း လုိကန်ာရန် အားေပးြခငး်မရှိေသာ Lုိငင်အံဆင့်အစုိးရများ သုိ=မဟုတ် နယခ်အံစုိးရများ အုပ်ချuပ်သည့် ေဒသများ 
ဥပမာ - ရှိေသာ စုိက်ပျuိးေြမကုိ ေဒသခံများအား မေဒသခံများ တရားဝင်အသံုးြပuပုိင်ခွင့် တိိုင်ပင်ဘဲ၊ သုိ=မဟုတ် ကာကွယ် 
ေစာင့်ေရှာက်ထားသည့်နယ်ေြမရှိ ေြမေပiတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်၊  အဆိုြပuြခင်း၊  

- လ=ူအခငွ့်အေရး သုိ=မဟတ်ု အလပ်ုသမားအခငွ့်အေရးများ ချuိးေဖာကမ်)ြဖင့် တိုငတ်န်းခရံဖူးသည့် ေဒသများ၊ 

-  ေြမယာအသံုးချပိုင်ခွင့်ကို တိကျစွာ အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆုိထားြခင်းမရှိေသာ ေဒသများ 

- ေဒသခမံျား စားနပ်ရကိdာ မဖူလုံမ) ြပဿနာ  သုိ=မဟတ်ု ေရရာှးပါးမ)ြပဿနာများရှိသည့် ေဒသများ 

- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်ပျက်သုဉ်းမ) ရငဆို်ငေ်နရေသာ သုိ=မဟတ်ု ကာကယွ ်ေစာင့်ေရာှက ်ထားေသာ ေဒသများ 
 
• အLjရာယ် ကုန်စည်များ 

- အချuိNအေြခအေနများတွင ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျငဆို်ငရ်ာ၊ လမူ)ဆိုငရ်ာ သုိ=မဟတ်ု လ=ူအခငွ့်အေရး ဆိုးကျuိး Xိုက်ခတ်မ) 
များ ြဖစ်ေပiစေ သည်ဟု သိထားသည့် စုိက်ပျိuးေရး ကုန်များ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 

- စုိက်ပျိuးေရးထွက်စားေသာက်ကုန်သည် ကျန်းမာေရးLှင့် အစားအေသာက် အLjရာယ် ကငး်ရငှး်ေရး စံLuှန်းများLငှ့် 
မကုိက်ညီြခင်း၊ 

 
• အLjရာယ် စီးပွားဖက်များ 

- ဤလမ်းABန်တွင်ပါရှိေသာ စံLှuန်းများကို လိုက်နာြခင်းမရှိဟု လူသိများသည့် စီးပွားဖက်များ 

- ၄င်းတို=သည် လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်း အLjရာယ်ေဒသတစ်ခုခုမှ စုိက်ပျိuးေရးကုန်များ ရှာေဖွဝယ်ယသူည်ဟ ု
လသိူများြခငး်၊ 

- ဤလမ်းABန်တွင်ပါရှိသည့် စံLှuန်းများမလုိက်နာေသာ သုိ=မဟုတ် အLjရာယ်ေဒသတစ်ခုမှ စုိက်ပျိuးကုန်များ ေပးသွငး်ေသာ 
သုိ=မဟတ်ု ထိုအLjရာယေ်ဒသတွင ်အလပ်ုလပ်ုေသာ စီးပွားလပ်ုငန်းများ တွင ်အစုရယှယ်ာများပါဝငြ်ခငး် သုိ=မဟတ်ု အြခား 
အကျuိးစီးပွားများ ထားရှိြခင်း၊ 

 

၁။    ပဋိပကd ြဖစ်ပွားေသာေဒသများLှင့် အLjရာယ်အဆင့်ြမင့် ေဒသများဆုိသည်မှာ လက်နက်ကုိင် ပဋိပကd၊ ကျယ်ြပန်=စွာ အZကမ်းဖက်မ) သို=မဟုတ် 

လူအများအား ေဘးအLjရာယ်ြဖစ်ေစမ) ရှိေသာ ေဒသများကုိ ေခiသည်။ လက်နက်ကုိင် ပဋိပကd ဆုိသည်မှာ ပုံစံလကdဏာအမျိuးမျိuးရှိသည်။ Lိုင်ငံတကာ 
ပါဝင်ပတ်သက်ေသာ သို=မဟုတ် မပတ်သက်ေသာ၊ Lိုင်ငံ Lှစ်ခု သို=မဟုတ် အများ ပါဝင်ေသာ၊   လွတ်လပ်ေရးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ေသာ၊ သူပုန်ထေသာ၊ 

ြပည်တွင်းစစ် စသြဖင့်လကdဏာ အမျိuးမျိuး ြဖစ်Lိုင်သည်။  အLjရာယ်အဆင့်ြမင့် ေဒသများ ဆုိသည်မှာ Lိုင်ငံေရး မတည်Mငိမ်မ) သို=မဟုတ် ဖိLိှပ်မ) ခံရေသာ 

ေဒသများ၊ အုပ်ချuပမ်) ေလျာ့ရ ဲအားနည်းေသာ၊ လံုြခံuမ) မရှိေသာ၊ ြပည်တွင်း အေြခခံအေဆာက်အအုံ Mပuိလဲေနေသာ၊ ကျယ်ြပန်=စွာ အZကမ်းဖက်မ)ရှိေသာ 

ေဒသများ ပါဝင်Lိုင်သည်။ ထုိက့ဲသို= ေဒသများသည် ကျယ်ြပန်=စွာ လူ=အခွင့်အေရး ချိuးေဖာက်မ)များ ရှိသည်၊ Lိုင်င့ံဥပ ေဒ သို=မဟုတ် အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာ 
ဥပ ေဒ ချိuးေဖာက်သည့် ေဒသများ ြဖစ်တတ်သည်(OECD, 2013)။ 

၂။     ထုိအထဲတွင်  World Bank Worldwide Governance Indicators သို=မဟုတ် Transparency International Corruption Perception Index တို=က 

စွမး်ေဆာင်မ) အားနည်းေသာ ေဒသများအြဖစ်ေဖာ်ြပတတ်သည်။ ကုလသမဂg၏ အဂတိလုိက်စားမ) တုိက်ဖျက်ေရး ကွန်ဗင်းရှင်းပါ ြပဌာန်းချက်များ ကုိ 

ကတိကဝတ် မြပuေသာ သို=မဟုတ် စတင် အေကာင်အထည် မေဖာ်ေသာ Lိုင်ငံများလည်း ပါဝင်Lိုင်သည်။ 
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အLjရာယ်အကဲြဖတ်မ)ကို စီးပွားလုပ်ငန်းအမျuိးအစား ေပi မူတည်၍ ေဆာင်ရွက်သည်။ 

• လယ်ယာစိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်းများသည်စုိက်ပျိuးထွက်ကုန်များ၏ အရည်အေသွးြပအေြခအ ေန များLှင့်  
ပတ်သက်သည့် တိကျမှန်ကန်မ) စစ်ေဆးLုိင်ေသာ၊ အားထားယံုZကည်ရေသာ၊ အချိန်Lှင့် တစ်ေြပးညီ 
ြဖစ်ေသာ အချက်အလက်များ ြပuစု ြဖန=်ေဝရန်အတွက်၊  ေြမြပင်၌ အကဲြဖတ်အဖဲွNများ ထူေထာင် 
Lုိင်သည်။  ဤစီးပွားလုပ်ငန်းများသည် ေဒသခံများLှင့် Xိုးသားပွင့်လင်း၊ ထိေရာကM်ပီး အဓိပtါယ် 
ြပည့်ဝေသာ တုိင်ပင်ေဆွးေLွးမ)များစသည်တုိ= ြပuလုပ်ြခင်းြဖင့်  ေြမယာအသုံးချ ပုိင်ခွင့် ရှိသူများ၏ 
တရားဝင်မ)ကို ေလးစားေZကာင်း အာမခံချက်ေပးရန် လိုသည်။ ေမွးြမ_ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည် 
ဆုိလ\င် ၄င်းတုိ=၏ လုပ်ငန်းများအတွင်း တိရစာkန်များကျန်းမာေရးအတွက် ပံပုိး သင့်သည်။ ၄င်းတုိ= 
အLjရာယ်အကဲြဖတ်ချက်ြပuလုပ်Mပီးရရှိသည့် ရလဒ်များကို အစုန်လမ်းေZကာင်းရှိ စးီပွားလုပ်ငန်း 
များအား ေပးသင့်သည်။  

 
• အစုန်လမ်းေZကာင်းရှိ စးီပွားလုပ်ငန်းများသည ်မိမိတုိ= လုပ်ငန်း လည်ပတ်မ) အတွင်းရှိသည့် အLjရာယ် 

များကို သိရှိေအာင် ေဖာ်ထုတ်Xုံမက၊ ကုန်Zကမ် းေပးသွင်းသူများ ရင်ဆုိင်ရသည့် အLjရာယ်များကိုပါ 
တတ်Lုိင်သမ\ အကဲြဖတ်သင့်သည်။ ကုန်Zကမ်းေပးသွင်းသူများ ရင်ဆုိင်ရသည့် အLjရာယ်များကို 
အကဲြဖတ်ရန်အတွက်၊ထုိေပးသွင်းသူများကျင့်သုံး ေဆာင်ရွက်သည့် အေလးထား စိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) 
ကို အကဲြဖတ်ြခင်းြဖစ်ေစ၊ ၄င်းေပးသွင်းသူတုိ=၏ လုပ်ငန်း လည်ပတ်မ) ကို တုိက်Xိုက် 
အကဲြဖတ်ြခင်းြဖစ်ေစ၊ ဥပမာ- ၄င်းတုိ=လုပ်ကိုင်သည် လယ်ယာများသို= သွားေရာက် အကဲြဖတ်ြခင်းများ 
ြပuလုပ်Lုိင်သည်။ မိမိစီးပွားဖက်များ RBC စံLှuန်းများလိုက်နာမ) ရှိမရှိ အကဲြဖတ်ြခင်း၊ 
သက်ဆုိင်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ေပးြခင်းတုိ= ြပuလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစု အလိုက် 
အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ယင်းအကဲြဖတ်မ)များကို အေထာက် အကူြဖစ်ေစမည်။  

 
• ေငွေZကးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများသည် ၄င်းLှင့် ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်သူ ရာေပါင်း ေထာင်ေပါင်း များစွာ 

ရှိLုိင်သည်။ ထုိဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ တစ်ဦးချင်းအေပi အLjရာယ်အကဲြဖတ်ရန် ြဖစ်Lုိင်ချင်မှ 
ြဖစ်Lုိင်မည်။ အုိအီးစီဒီ လမ်းABန်များ အရ၊ လုပ်ငန်းအားလံုးသည် အhကီးမားဆုံး ဆုိးကျိuး 
ေပiေပါက်Lုိင်သည့် အLjရာယ်နယ်ပယ်များကို ေယဘူယျအားြဖင့် ေဖာ်ထုတ်ရန်Lှင့် ထုိသို= ေဖာ်ထုတ် 
သိရှိချက်အရ အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်ရန်များကို ဦးစားေပးရပ် သတ်မှတ် ရန် ေမ\ာ်လင့်သည်။ 
ေငွေရးေZကးေရး အဖဲွNအစည်းတစ်ခု၏ အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်ေရး တာဝန် မည်သည့် 
အတိုင်းအတာအထိ ရှိသင့်သည်ဆုိသည်မှာ ၄င်း၏ လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်စည်Lှင့် ဝန်ေဆာင်မ)များအေပi 
မူတည်သည်။ 77 
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အဆင် ့၃၊ ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည့် အLjရာယ်များကို တုံ=ြပန်ရန် ဗျ_ဟာ ေရးဆွဲ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး  

 
 ၃.၁။ အLjရာယ်အကြဲဖတ်မ)မှ ေတွNရှခိျက်များကို ခန်=အပ်ထားသည် ့အhကးီတန်း  စီမံခန်=ခွဲေရး 
အဖွNဲသုိ= တငြ်ပပါ။ 

၃.၂။ အLjရာယ ်စီမံခန်=ခွဲေရး အစီအစဉ ်ချမှတ်ပါ။ 
ဤအစီအစဉ်တွင် ြဖည့်စွက်ချက် (က) တွင် အZကံြပuခဲ့သည့် အLjရာယ်ေလ\ာ့ချေရးLှင့် တားဆီး 
ကာကွယ်ေရး အစီအမံများ ထည့်သွင်းLုိင်သည်။ စီးပွားလုပ်ငန်းက ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များLှင့် မည်မ\ 
နီးစပ်စွာ ဆက်LBယ်ေနသည့်အေပi မူတည်၍ ြဖစ်Lုိင်သည့် ပံုစံများ အဆိုြပuLုိင်သည် (အေသးစိတ် 
အချက်အလက်များကို အကွက် ၁.၂ တွင် Zကည့်ပါ)။ 

• စီးပွားလုပ်ငန်းေZကာင့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ ြဖစ်ပွား သည်ဆိုလ\င်၊ ြဖစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ဆိုးကျိuး 
Xိုက်ခတ်မ)များကို ြပန်လည်ကုစားသင့်Mပီး78  ေနာင်ြဖစ်ပွားLုိင်ေြခရှိသည့် ဆုိးကျိuး Xိုက်ခတ်မ) များ 
ကိုတားဆီးသင့်သည်။ ထုိသုိ=လုပ်ေဆာင်ရာတွင်၊ ေနာင် ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ မြဖစ်ပွားေအာင် 
hကိuးပမ်းတားဆီးမည့် အစီအမံများ အေကာင်အထည်ေဖာ်စဉ၊် လုပ်ငန်းများ ယာယီ ရပ်ဆုိင်း 
ထားသင့်သည်။ ယင်းXိုက်ခတ်မ)များကို ေလ\ာ့ချLုိင်ြခင်းမရှိလ\င် လုပ်ငန်းများကို အMပီး ရပ်ဆိုင်း 
သင့်သည်။  

• စီးပွားလုပ်ငန်းက ပ့ံပုိးေသာေZကာင့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ ြဖစ်ပွားသည်ဆိုလ\င်၊ ထုိပ့ံပုိးမ)များကို 
ရပ်ဆုိင်းMပီး၊ မိမိZသဇာကို အသုံးြပu၍ ကျန်ရှိသည့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို ေလျာ့ေကျေစသင့်သည်။ 
ထုိသုိ=လုပ်ေဆာင်ရာတွင် လုပ်ငန်းများ ယာယီ ရပ်ဆိုင်းေကာင်း ရပ်ဆုိင်းသင့်သည်။ ယင်း 
ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ ထပ်မံ မြဖစ်ပွားေစရန် ေသချာစွာ ကာကွယ်တားဆီးေရး အစီအမံများ ချမှတ် 
ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။  

• ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)က မိမိလုပ်ငန်းက ပ့ံပုိးမ) ေZကာင့် မဟုတ်ေသာ်လည်း၊ မိမိLှင့် စးီပွားဆက်ဆံ 
သည့်လုပ်ငန်းမှ တဆင့် မိမိ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များ၊ ကုန်စည်သို=မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ)များLှင့် 
တုိက်Xိုက်ဆက်LBယ်မ) ရှိသည်ဆုိလ\င်၊ ထုိ ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မှ ေလျာ့ကျေစရန ်သို=မဟုတ် တားဆီးရန် 
မိမိZသဇာအသုံးြပuသင့်သည်။ ထုိသို=လုပ်ေဆာင်ရာ၌ အLjရာယ်ေလျာ့ကျေစရန် hကိuးပမ်းမ) 
မေအာင်ြမင်လ\င်၊ သုိ=မဟုတ် ေလျာ့ကျေစရန ် မြဖစ်Lုိင်လ\င် သို=မဟုတ် လက်သင့်မခံLုိင်လ\င်၊ 
စီးပွားဖက်Lှင့် လုပ်ငန်းအဆက်ြဖတ်သည့်အေြခအေနအထိ ေရာက်သွားLုိင်သည်။  သင့်ေလျာ ် သည့် 
တုံ=ြပန်မ)ကို စဉ်းစားဆုံးြဖတ်ရန် အေZကာင်းများတွင်၊  ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)၏ ဆိုးရွားမ)Lှင့် ြဖစ်Lုိင်ေြခ၊ 
စီးပွားလုပ်ငန်းက မိမိ၏ စီးပွားဖက် သို=မဟုတ် အြခား သက်ဆုိင်သည့် ပါဝင်သူများ (ဥပမာ- အစုိးရ) 
အေပi Zသဇာသက်ေရာက်မ) Lှင့်/သို=မဟုတ် တွန်းအား ေပးLုိင်အား မည်မ\ရှိသည်၊ ထုိစီးပွားဖက်သည် 
မိမိလုပ်ငန်းအတွက် မည်မ\ အေရးပါသည် စသည်တုိ=ပါဝင်Lုိင်သည်။  
   စီးပွားလုပ်ငန်းအမျိuးအစားအားလံုးေZကာင့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ တုိက်Xိုက်ြဖစ်ပွားြခင်း၊ 
ပ့ံပုိးမ)ြဖင့် ြဖစ်ပွားြခင်း၊ သို=မဟုတ် တုိက်Xိုက် ဆက်LBယ်သြဖင့် ြဖစ်ပွားြခင်းများ ြဖစ်Lုိင်သည်။ 
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ေအာက်ပါ ဥပမာများြဖင့် လက်ေတွNတွင် ြဖစ်ပွားပံုများကို ေဖာ်ြပထားသည်။ 

• တုိက်Xိုက်ြဖစ်ပွားြခင်း (causing) - စီးပွားလုပ်ငန်း ၃ မျိuး- စိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်း၊ အစုန်လမ်းေZကာင်း  

Lှင့် ေငွေZကးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများေZကာင့် ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ တုိက်Xိုက် ြဖစ်ပွားးLုိင်သည်။ 
သို=ေသာ် ေြမယာအသုံးချပုိင်ခွင့်Lှင့် တိရစkာန် ကျန်းမာေရးLှင့် ဆက်စပ်သည့် Xိုက်ခတ်မ) ကဲ့သုိ ့ေသာ 
ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)အချိuNမှာ စိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်းေZကာင့်သာ တုိက်Xိုက် ြဖစ်Lုိင်Mပီး၊ အစုန် 
လမ်းေZကာင်း ေZကာင့် အြဖစ်နည်းသည်။အLjရာယ်အကဲဲြဖတ်မ)တစ်ခုအရ ေြမယာ တရားဝင် အသုံးချ 
ပုိင်ခွင့်ရှိသူများ၏ အခွင့်အေရးကို စိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုက ချိuးေဖာက်ေZကာင်း ေတွNရှိလ\င်၊ 
ယင်းသုိ= Xိုက်ခတ်မ)များကို ြပန်လည်ကုစားေပးသင့်သည်- ဥပမာ ေြမပိုင်ဆုိင်ခွင့် ရှိသူများထံ ေြမကို 
ြပန်လည် အပ်Lှံြခင်း သို=မဟုတ် တရားမ\တသည့် နစ်နာေZကး အြမန်ဆုံး ြပန်လည် ေပးအပ်ြခင်းများ 
ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက် သင့်သည်။ 

• ပ့ံပုိးြခင်း(contributing)- အကယ်၍ စားေသာက်ကုန် လက်လီလုပ်ငန်းတစ်ခုက စေတာ်ဘယ်ရီ 
သီးကဲ့သုိ= ရာသီစာ၊ လတ်ဆတ်ေသာ စိုက်ပျိuးေရးထွက်အစားအစာများ အချိန်တုိအတွင်း ပုိ=ေဆာင် ရန် 
လုိအပ် လာပါက၊ ထုိဝယ်လုိအားကို ြဖည့်ဆည်းရန်  ေပးသွင်းသူများက လုပ်အား တိုးြမeင့် လုပ်ကိုင်ရန် 
ြဗံuးစားhကီး လိုအပ်လာသည်။ ထုိအခါ ဝယ်လုိအားကို ြဖည့်ဆည်းရန် ယာယီ ငှားရမ်း ထားသည့် 
ေရBNေြပာင်းလုပ်သားများအေပi အတင်းအကျပ် ခိုင်းေစမ)များ ေပiေပါက် လာသည်။ ထုိအခါ 
စားေသာက်ကုန် လက်လီလုပ်ငန်း အေနLှင့် ေပးသွင်းသူအေပi ဖိအားေပးမ) ရပ်တန=်သင့်သည်။ 
သို=တည်းမဟုတ် ေပးသွင်းသူများ၏ ေငွစီးဆင်းမ) အကျပ်အတည်းကို  ေြဖရှင်း သည့် အေနLှင့် 
ဝယ်ေစျးတုိး ြမeင့်Mပီး ေပးြခင်းြဖင့် ထုိXိုက်ခတ်မ)ကို ပ့ံပုိးရာေရာက်သည့်လုပ်ရပ်ကို ရပ်ဆိုင်းသင့်သည်။  

• တုိက်Xိုက်ဆက်LBယ်မ) ရှိြခင်း (directly linked) - ပင်စင်ရန်ပံုေငွတစ်ခုသည် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ရန်ပံုငွေ 

အတွင်း အရင်းအLှီး ထည့်Lုိင်သည်။ ထုိရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ရန်ပံုေငွက တစ်ဖန် လယ်ယာတစ်ခု၌ ဗာနီလာ 
ရိတ်သိမ်းြခင်း ကဲ့သုိ= လုပ်အားအြပင်းအထန်လုိသည့်လုပ်ငန်းအချိuNအတွက် ကေလး လုပ်သား များကို 
အားထားေစခုိင်းတတ်သည်။ ထုိနည်းြဖင့် ပင်စင်ရန်ပံုေငွသည် လူ=အခွင့်အေရး ဆုိးကျိuး 
Xိုက်ခတ်မ)များLှင့် တုိက်Xိုက် ဆက်LBယ်မ) ရှိလာသည်။ ထုိဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)ကို တားဆီးရန် 
သို=မဟုတ် ေလ\ာ့ချရန် ဥပမာ- စိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်းတွင် ကေလးလုပ်သား ြပဿနာကို 
မေြဖရှင်းLုိင်ပါကရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ရန်ပံုေငွမှ အြခားသို= ေြပာင်း၍ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံရန် ရည်ရွယ်ေZကာင်း 
ထုတ်ေဖာ်ေြပာြခင်း ကဲ့သုိ=ေသာ မိမိ၏ အားသာချက်ကို အသုံးြပuကာ တားဆီးသင့်သည်။  

 
 ၃.၃။ အLjရာယ်စီမခံန=်ခွဲေရး အစီအစဉ် အေကာင်အထည်ေဖာM်ပီး၊ အLjရာယေ်လ\ာ့ချေရး လုပ်ငန်း 

များကို  မြပတ် ေစာင့်Zကည့်Zကပ်မတ်ကာ၊ ခန်=အပ်ထားသည့် အhကီးတန်း စီမံခန်=ခွဲေရး အဖွဲNထံ 
အစီရင်ခံပါ။ 

ထုိသို= ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  အလုပ်သမားများLှင့် ၄င်းတုိ=၏ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ စးီပွားဖက်များ 
အပါအဝင်၊ Xိုက်ခတ်ခံရသည့် အကျuိးဆက်စပ်သူများLှင့်ပါ၊ အLjရာယ်ေလ\ာ့ချေရး ဗျ_ဟာ Lှင့် ပတ်သက်၍၊ 
အေရးကိစRများ ရှင်းလင်း Mပီး သေဘာတူညီမ) ရရှိရန်အတွက်၊ တုိင်ပင် ေဆွးေLွးရLုိင်သည်။  
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အဆင် ့၄၊ လုပင်န်းကငွ်းဆက်အတွက ်အေလးထားစိစစ်ေဆာငရ်ွက်မ) မှန်မမှန် စိစစ်အတညြ်ပuေရး  

 
စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် ၄င်းတုိ=၏ အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) ကျင့်စဉ်များ ထိေရာက်မ) ရှိမရှိ 
စိစစ်ရန်    -ဆိုလိုသည်မှာ အLjရာယ်များကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ ေလ\ာ့ချြခင်း သို=မဟုတ် တားဆီးြခင်းတုိ=ကို 
လံုေလာက်စွာ လုပ်ေဆာင်Mပီးြခင်း ရှိမရှိ -လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။ ြဖစ်Lုိင်သည့်အေြခအေနLှစ်မျိuး 
ေပiေပါက်သည်- 

၁။ အLjရာယ်ကို ေလ\ာခ့ျMပီး သို=မဟုတ် တားဆီးMပီးလ\င်၊ ထုိလုပ်ငန်းသည် အLjရာယ်Lှင့် အချိuးညီ သည့် 
အေလးထား စိစစေ်ဆာင်ရွက်ြခင်းကို စဉ်ဆက်မြပတ် လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။  

၂။ အLjရာယ်ကို ေလ\ာခ့ျMပီး သို=မဟုတ် တားဆီးMပီးြခင်း မရှိလ\င်၊ ဘာေZကာင့် မလုပ်ေဆာင်သည်- 
ထိေရာက်သည့် အLjရာယ် ေလ\ာ့ချေရး ဗျ_ဟာ မရှိသြဖင့်၊ ေလ\ာ့ချရန ် အချိန၊် ရင်းြမစ် 
မလံုေလာက်သြဖင့်၊ သို=မဟုတ် ေလ\ာ့ချရန် ဆL{ မရှိသြဖင့် စသြဖင့်၊  ကို စိစစ်သည့်လုပ်ငန်းြဖင့် 
စတင်ထုတ်ေဖာ်သင့်သည်။ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ေအာက်ပါတုိ=ကို လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။ 

• အမျိuးသမီးများ၏   သေဘာထားကို  လံုေလာက်စွာ တင်ြပLိုင်မ) ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

•  အLjရာယ်Lှင့်အ ချိuးညီေစြခင်း 

• အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်သည့် အေလ့အကျင့်များ တုိးတက်ေစရန ် အZကံြပuချက်များ 
ေတာင်းခံြခင်း 

• ထုိကဲ့သုိ= လုပ်ငန်းစဉ်များသည် စရိတ်စက hကီးသြဖင့် လုပ်ငန်းအသီးသီး၏ စွမ်းေဆာင် Lုိင်အား 
ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း၊ အေသးစားလုပ်ငန်းများအတွက် ေဒသခံများ စေုပါင်း၍ လိုက်နာ 
ေဆာင်ရွက်မ) ေြခလှမ်းများကဲ့သုိ=ေသာ စရိတ်စက ချ_ေချာင်သည့် စနစ်ယLjရားများြဖင့် အေလးထား 
စိစစ်ေဆာင်ရွက်မ)ကို အကဲြဖတ်Lုိင်မည်ြဖစ်သည်၊ 79 

 
စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် စာရင်းစစ်ြခင်း၊ ကွင်းဆင်း စစ်ေဆးြခင်းများ ပါဝင်Lုိင်Mပီး၊ အစိုးရ 

အာဏာပုိင်များ၊ အရပ်ဖက်အဖဲွNအစည်း၊ Xိုက်ခတ်ခံရသည့် ေဒသခံများLှင့် ေဒသအဆင့်၊ Lုိင်ငံေတာ် 
အဆင့် Lှင့် Lုိင်ငံတကာ အဆင့် အလုပ်သမားအဖဲွNအစည်းများLှင့် တုိင်ပင်ေဆွးေLွးြခင်းများ ပါဝင် 
Lုိင်သည်။ စာရင်းစစ်ြခင်း၏ သီးြခားလွတ်လပ်Mပီး အရည်အေသွးရှိမ)သည် စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းစဉ် 
ထိေရာက်မ)အတွက် အလွန်အဓိကကျသည်80 ။  စာရင်းစစ်များသည် သီးြခားလွတ်လပ်ရမည်၊ 
အရည်အချင်းရှိရမည်၊ တာဝန်ခံမ) ရှိရမည်ြဖစ်သည်။ စးီပွားလုပ်ငန်းများအေနLှင့် စာရင်းစစ် 
လုပ်ငန်းစဉ်ကို သီးြခားလွတ်လပ်Mပီး အတည်တကျ ဖဲွNစည်းထားသည့် စနစ်ယLjရားတစ်ခုအတွင်းသို= 
ထည့်သွင်းကာ၊ စာရင်းစစ်များ ခန=်ထားြခင်း၊ စာရင်းစစ် မှန်မမှန် စိစစ်ြခင်း၊ အစီရင်ခံစာများ 
ထုတ်ေဝြခင်း၊ ကုန်Zကမ်း ေပးသွင်းသူများအတွက် အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မ)  စွမ်းေဆာင်မ) 
ြမeင့်တင်ရန ် သင်တန်းများ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ Lှင့် တိုင်တန်းသည့်အဖဲွNများ၏ တုိင်Zကားချက် 
များကို ေနာက်ဆက်တွဲ အကူအညီေပးြခင်းစသည်တုိ= လုပ်ေဆာင်ေစရန် စဉ်းစားသင့်သည်။  
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လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များအတွင်း သင့်ေလျာ်သည့် ပိွိuင့်များ၌ ဘံုစံLှuနး်များအေြခခံကာ Lှစ်ဦး Lှစ်ဖက် 
သေဘာတူ အားြဖည့်သည့် စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်များသည် အကဲြဖတ်Lုိင်လ\င် ြဖစ်ေပiသည့် 
အကဲြဖတ်ြခင်း ခရီးမေရာက်မ) ကို ေလျာ့ပါးေစMပီး၊ သွက်လက်ြမန်ဆန် မှန်ကန်မ) တုိးတက်Lုိင်သည်။ .81 

ဥပမာ- စာရင်းစစ်များသည် အြခား သီးြခားလွတ်လပ်ေသာ တတိယအဖဲွNများမှ စစ်ေဆးသည့် စာရင်း 
အေြဖများကို သုံးသပ် အသိအမှတ်ြပu Lုိင်သည်။ အကဲြဖတ်ခံရလျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်း ကွင်းဆက်အတွင်းရှိ 
စီးပွားလုပ်ငန်းအားလံုးကို အကဲမြဖတ်ဘဲ၊ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များ အတွင်းလုပ်ကိုင်ေနသည့် 
အကျိuးဆက်စပ်သူ အမျိuးအစား အချိuNသာ လုပ်ကုိင်သည့် ‘choke point’ ဟုေခiသည့် ပိွuင့်များကို သာ 
အကဲြဖတ်ရန် စဉ်းစားLုိင်သည်။ 

i) လုပ်ငန်းကွင်းဆက်အတွင်း ကုန်ပစRည်း ပံုစံေြပာင်းလဲသည့် အဓိက ပွိuင့်များ၊ ဥပမာ- 
စားေသာက်ကုန် အြဖစ်ထုတ်လုပ်ြခင်း သို=မဟုတ် ထုပ်ပုိးြခင်း၊ 

ii) လုပ်ငန်းကွင်းဆက်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ပွိuင့်တစ်ခုတွင် လုပ်ကုိင်သူများ၊  
စာရင်းစစ်များသည ် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မ) အနည်းငယ်သာရှိသည့်၊ သို=မဟုတ ် စိုက်ပျိuးေရး 
ထွက်အစားအေသာက်များ စုစည်းသည့်ပိွuင့်များကို အာXုံစိုက်Lုိင်သည်။ 

iii) အစုန်လမ်းေZကာင်းရှိလုပ်ငန်းများအတွင်း Zသဇာသက်ေရာက်မ) အရှိဆုံးပိွuင့်များ 

iv) ယင်းစနစ်များ၏ လုပ်Lုိင်အားကို ြမeင့်တင်ရန်Lှင့် လုပ်Mပီးသား ထပ်လုပ်မိြခင်းကို ေရာှင်Lုိင်ရန် 
အစီအစဉ်များLှင့် စာရင်းစစ်အစီအစဉ်များ ရှိLှင့်Mပီးေသာ ပွိuင့်များ  

ဥပမာ- အီသီယိုးပီးယားတွင် ေကာ်ဖီ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်အတွက် ြဖစ်Lုိင်သည့် choke point မှာ 
အေသးစား စိုက်ပျuိးသူ အများအြပားထံမှ ဝယ်ယူMပီး၊ ေကာ်ဖီကို ကုန်သည်အနည်းငယ်မ\သာ စုေဝး 
ေရာင်းချသည့် Ethiopian Commodity Exchange ကဲ့သုိ=ေနရာမျိuးြဖစ်Lုိင်သည် (အထက်၌ case ii.)။   
အြခားြပန=်ကျဲေနသည့် ေကာ်ဖီ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များအတွက်မူ၊   ေကာ်ဖီ ထုတ်ပုိးစက်Xုံများ၊ လက်ကား 
လုပ်ငန်းများ သို=မဟုတ် Lုိင်ငံြခားသို= တင်ပုိ=ေရာင်းချသူများက choke points  များြဖစ်Lုိင်သည်။  ဤသို= choke 
points များကို အာXုံစုိက်သြဖင့် လုပ်ငန်းကွင်းဆက်တစ်ေလ\ာက် ပုိမုိတိကျစွာ လုပ်ေဆာင်ရသည့် 
အေလးစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ)ကို အစားမထုိးသင့်ေပ။ 

 
အဆင် ့၅။  လုပ်ငနး်ကငွး်ဆက်အတွက ်အေလးထားစစိစ်ေဆာင်ရွကမ်)အေပi အစီရင်ခံေရး 

 
စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ လံုြခံuလ\uိNဝှက်ချက်များLှင့် အြခား ယှဉ်Mပိuင်မ) အေရးကိစR 

များကို အေလးထားလျက်၊  ၄င်းတုိ=၏ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်အတွက် အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်ေရး 
မူဝါဒများLှင့် ကျင့်စဉ်များကို၊  အများြပည်သူ သိရှိLုိင်ရန ် အစီရင်ခံသင့်သည်။  သူတုိ=သည် Xိုက်ခတ်ခံ 
ရသည့် အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် စီးပွားဖက်များအား အမှန်တကယ်ြဖစ်ပွားေနသည့် ြဖစ်Lုိင်ြခေ ရှိသည့် 
ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို စဉ်ဆက်မြပတ် Xိုက်ခတ်မ)ဆုိင်ရာ အကဲြဖတ်ချက်များ ြပuလုပ် ရရှိသည့် 
ရှင်းလင်း တိကျသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်Lှင့် တေြပးညီေပး သင့်သည်။ ေလ\ာ့ချရန် 
သို=မဟုတ် တားဆီးရန် မည်သည့်ေြခလှမ်းလှမ်း၍ မည်သည့်အ စီအမံများ ချမှတ် ေဆာင်ရွက်သည်ကိုပါ 
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 ေြပာZကားသင့်သည်။ စီးပွားလုပ်ငန်း၏ စီမံခန=်ခွဲေရးစနစ်များLှင့် အေလးထား စိစစ်ေဆာင်ရွက်မ) 
ကျင့်စဉ်များအေပi စိစစ်အတည်ြပuချက်များကို  အစီရင်ခံစာအတွင်း ထည့်သွင်း တင်ြပသင့်သည်။  
ထုတ်ြပန်ချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အကျိuးဆက်စပ်သူအားလံုးမှ အလှမ်းမီ ရယူ Lုိင်သင့်သည်။   
အများြပည်သူရယူLုိင်သည့် တရားဝင် အစီရင်ခံစာအြပင်၊ ဆက်ဆံဆက်သွယ်မ)ကို 
နည်းအမျိuးမျိuးြဖင့်လုပ်ေဆာင်Lုိင်သည်။ လူချင်းေတွNဆုံေဆွးLွးြခင်း၊ အွန်လုိင်း ေဆွးေLွးြခင်းLှင့် 
Xိုက်ခတ်ခံရသည့် အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် တုိင်ပင်ေဆွးေLွးြခင်းများ ပါ ြပuလုပ်Lုိင်သည်။  ဆက်သွယ် 
ေြပာZကားရာတွင်လည်း ပံုစံအရလည်းေကာင်း၊ hကိမ်ေရ၊ အလှမ်းမီLုိင်မ)Lှင့် ေပးသည့်အချက်အလက် 
လံုေလာက်မ)စသည့် Xိုက်ခတ်မ)Lှင့် သင့်ေလျာ်မ)၊ ပရိသတ်Lှင့် သင့်ေလျာ်မ) ရှိရန်လုိသည်။ 
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မှတ်ချက်များ  
 

 
1. ကုလသမဂg စားနပ်ရိကdာLှင့် စိုက်ပျိuးေရးအဖဲွN(FAO)၏ ြပဌာန်းချက်တွင် စိုက်ပျိuးေရးကို 

အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆုိချက်တွင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းLှင့် သစ်ေတာလုပ်ငန်း ပါဝင်ေသာ်လည်း၊ 
ယခုလမ်းABန်တွင်မူ အများအားြဖင့် စိုက်ပျိuးသီးLှံများLှင့် ေမွးြမ_ေရးကို အေလးထား  ေဖာ်ပြ 
ပါသည်။ 

2. တာဝန်ယူမ)ရှိသည့်လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်(RBC) ဆိုသည်မှာ စီးပွားလုပ်ငန်းများသည်- က) ေရရှည် 
ဖံွNMဖိuးေရးကို ေရှးX)၍ စီးပွားေရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် Lှင့် လူမ)ေရး တုိးတက်မ) တုိ=တွင် 
အြပuသေဘာေဆာင်သည့် ပ့ံပုိးမ) ေပးရန ် Lှင့်  ခ) မိမိတုိ=၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာ များေZကာင့် 
ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ မြဖစ်ပွားေအာင် ေရှာင်ရာှး ေြဖရှင်းMပီး၊ စီးပွားဆက်ဆံ သည့် လုပ်ငန်း 
တစ်ခု၏ လုပ်ငန်း လည်ပတ်မ) များ၊ ကုန်စည် သို=မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ)များLှင့် တုိက်Xုိက် 
ဆက်LBယ်သည့် ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို တားဆီးရန် သို=မဟုတ် ေလ\ာ့ချရန၊် 

3 ဤလမ်းABန်တစ်ေလ\ာက်၊ စံLှuန်းများဆုိသည်မှာ သေဘာတူစာချuပ်များ၊ ေZကညာချက်များ၊ 
စည်းမျဉ်းများLှင့် လမ်းABန်များအပါအဝင်၊စာတမ်းအမျိuးမျိuးတွင် ပါရှိသည့် အZကံြပuချက် 
များကို ရည်ABန်းပါသည်။၊ 

4.  ‘ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များအလွန်- တာဝန်ယူမ)ရှိေသာတန်ဖုိးကွင်းဆက်များကိုလုပ်ပုိင်ခွင့်များ 
အပ်Lှင်းြခင်း’ ဆုိသည့် ကမvာ့စီးပွားေရးဖုိရမ် ၏ ၂၀၁၅ အစီရင်ခံစာတွင် ေဖာြ်ပထားသည့် 
အတိုင်း၊ ေြပာင်းလဲြဖစ်ေပiေနသည့် ေစျးကွက်အေရွNများေZကာင့် ေရရှည်အတွက် hကိuးပမ်းမ) 
များ၏   အေရးပါမ) တုိးြမင့်လာသည့်အတွက် RBC စံLှuန်းများကိုလိုက်နာြခင်းသည် 
စီးပွားလုပ်ငန်းများအား အကျိuးများေစသည်။ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ ေဖာက်သည်များ 
သည်လည်း ေရရှည်တည်တံ့မ)ကို ပိုမုိ သိနားလည်လာZကသည်။ အထူးသြဖင့် မျိuးဆက်ငယ် 
စားသုံးသူများသည် ေရရှည်ခံသည့် ကုန်စည်များLှင့် အေလ့အကျင့်များကို ေစျးေကာင်းေပး၍ 
ပုိမုိေတာင်းဆိုလာZကသည်။ ပုိမုိရှားပါးလာသည့် သဘာဝ သယံဇာတများ Lှင့် ြမင့်တက်လျက် 
ရှိေသာ ကုန်ေစျးLှuနး်များေZကာင့် ရင်းြမစ်များ တိကျမှန်ကန်ြမန်ဆန်စွာ အသုံးြပuေရးLှင့် စွန=်ပစ် 
ပစRည်း ေလ\ာ့ချေရးတုိ=သည် စီးပွားလုပ်ငန်းများ အြမတ်အစွန်းဆက်လက် ခံစားLုိင်ရန် အတွက် 
အဓိကကျေသာ ကိန်းရှင်များ ြဖစ်လာသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချမှတ်သူများLှင့် 
အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖဲွNအစည်းများကလည်း ပွင့်လင်းြမင်သာမ)ရှိေရး တွန်းအားေပးလျက် 
ရှိZကသြဖင့်၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ) မရှိြခင်း၏ ေပးဆပ်ရမ) များလာသကဲ့သုိ=၊ ေစျးကွက် 
အတွင်းမှ အX)ံးေပiေစသည့် တုံ=ြပန်မ)များ ေပiေပါက်Lုိင်သည်။  

5.  ‘စးီပွားလုပ်ငန်းဆက်ဆံမ)’ ဟူသည့် အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ေအာက်တွင် ေဖာြ်ပထားသည့် 
အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မ) ဖွင့်ဆုိချက်ကို Zကည့်ပါ။  
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6. အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်ကို ‘ရည်ရွယ်ေသာ အသုံးြပuသူများ’ အခန်းတွင်Zကည့်ပါ။ 

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

www.fao.org/economic/est/issues/investment/en. တုိ=တွင် ရင်းြမစ်များ ထပ်မံရရှိLုိင်သည်။  

8. ဤလမ်းABန် ြပuစုရာတွင် Advisory Group ၏ တည်ေဆာက်မ)Lှင့် အခန်းကfတုိ=ကို   အခန်းခွဲ 
‘လုပ်ငန်းစဉ်’တွင် အေသးစိတ်Zကည့်ပါ။ 

9. http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture- supply-chains.htm.// တုိ=တွင် အချက်အလက် များ 
ထပ်မံရရှိLုိင်သည်။  

10. အိုအီးစီဒီ လမ်းABန်များတွင် Lုိင်ငံေပါင်းစုံလုပ်ငန်းhကီးများ (MNE) ကို တိကျေသာ အဓိပtါယ် 
ဖွင့်ဆိုထားြခင်းမရှိေသာ်လည်း၊ MNE ဆုိသည်မှာ Lုိင်ငံတစ်ခုထက်ပိုေသာ Lုိင်ငံများတွင် 
ထူေထာင်ထားသည့် ကုမtဏီများ သို=မဟုတ် အြခားအဖဲွNအစည်းများြဖစ်သည့် သေဘာ 
ABန်းဆိုထားသည် (OECD guidelines, I.4)။ CFS-RAI Principles က မူ ‘လယ်ယာသမားများ 
အပါအဝင် စီးပွားလုပ်ငန်းများ’ ကို ဥးီတည်သတ်မှတ်သည်။  

11. အကျိuးဆက်စပ်သူေပါင်းစုံဆုိင်ရာ အZကံေပးအဖဲွN ( Multi-Stakeholder Advisory Group) ၏ 
ဦးတည်ချက်များ၊ တာဝန်များ Lှင့် ဖဲွNစည်းပံုများ ၏ သတ်မှတ်တာဝန်များကို  တာဝန်ယူမ) 
ရှိေသာလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်Lှင့်ဆုိင်သည့် အိုအီးစီဒီ လုပ်ငန်းပါတီ (OECD Working Party) က၂၀၁၃ 
ဇွန်လတွင်လည်းေကာင်း၊ စိုက်ပျိuးေရး မူဝါဒများLှင့် ေစျးကွက်များLှင့် ဆုိင်သည့် 
အိုအီးစီဒီလုပ်ငန်းပါတီက ၂၀၁၃  ဇူလုိင်တွင် လည်းေကာင်း ေထာက်ခံအတည် ြပuခဲ့ပါသည်။  

12. သီးြခားသာဓကများအတွက်.  ေဘာ့စဝမ်းနား စိုက်ပျိuးစားေသာက်ကုန် တန်ဖုိးကွင်းဆက် 
စီမံကိန်း၊ ၂၀၁၃ FAO ၏အမဲသား တန်ဖုိးကွင်းဆက် ေလ့လာမ)၊  ၂၀၁၁ တွင် မစ်ချီဂန် 
ြပည်နယ်တကxသိုလ်မှ ကင်ညာ၏ ေြပာင်းေစျးကွက်ြမeင့်တင်ေရးစနစ်၏ လယ်ယာမှ-စားသုံးသူ 
တန်ဖုိးေစျးကွက်၊ ၂၀၁၀ တွင်  GIZ ၏ ဂါနာရှိ သီဟိုဠ်ေစ ့ ကf၏ တန်ဖုိးကွင်းဆက် 
ပုိင်းြခားစိတ်ြဖာမ)၊ သို=မဟုတ် ၂၀၁၂ တွင် ရဝမ်ဒါ၏ ရန=ံအဆီ တန်ဖုိးကွင်းဆက်များ- UNIDO  ၏ 
ေရာဂါရာှေဖွေရးသုေတသန တုိ=ကိုZကည့်ပါ။  

13. ကန်ထXိုက်စနစ်ြဖင့် လယ်ယာစိုက်ပျိuးြခင်းတွင် ဝယ်သူLှင့် ထုတ်လုပ်သူအZကား 
သဘာတူညီမ)ကို အေြခခံ၍ စိုက်ပျိuးထုတ်လုပ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ကန်ထXိုက်စနစ ်အမျိuးမျိuး ရှိMပီး၊ 
ကန်ထXိုက်တာ၊ ထွက်ကုန်အမျိuးအစား၊ လယ်သမားLှင့် ရင်းLှီးြမeuပ်LှံသူများအZကား ညeိLှuိင်းမ) 
အတိမ်အနက်၊ Lှင့် ပါဝင်သည့် အကျိuးဆက်စပ်သူ အေရအတွက်ေပiတွင် မူတည်၍ 
ကွဲြပားသွားသည်။ အချက်အလက်ထပ်မံ သိလိုပါက ဤလင့်ခ်ကို Zကည့်ပါ။ 
www.fao.org/ag/ags/contract-farming/faq/en/#c100440.  

14. အေသးစိတ် ထပ်မံ သိလိုပါက၊ OECD Due Diligence for Responsible Supply Chains of Minerals 

from Conflict-Affected and High-Risk Areas, 2011 ကိုZကည့်ပါ။  

15. OECD guidelines II.15 မှ မီှြငမ်းြခင်း၊ 
16. OECD guidelines II.A.10. 

17. OECD guidelines II.16. 
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18. ဤသုိ= အစီအစဉ်များတွင် ေအာက်ပါတုိ=လည်းပါဝင်သည်- စားအုန်းဆီထုတ်လုပ်သူများ၊ 
စားအုန်းဆီချက်သူများ သုိ=မဟုတ် ကုန်သည်များ အြပင် ထုတ်လုပ်သူများ၊ လက်လီ လုပ်ငန်းများ၊ 
ဘဏ်များLှင့် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသူများ ကို အသိအမှတ်ြပuသည့် ေရရှည် စားအုန်းဆီ 
ထုတ်လုပ်မ)အတွက် အေြခခံစည်းမျဉ်းများLှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များ ၊ ဇီဝေလာင်စာ လုပ်ငန်းရှင် 
များအား အသိအမှတ်ြပuသည့် ေရရှည် ခံသည့် ဇီဝေလာင်စာများအေပi စားပဲွဝိုင်း ဆုိင်ရာ 
စံLှuန်းများ၊ ပဲပိစပ်စိုက်ပျိuးသူများLှင့် ပဲပိစပ်စိုက်ပျိuးသူ အုပ်စုများအား အသိအမှတ် ြပuသည့် 
အေြခခံစည်းမျဉ်းများLှင့် တာဝန်ယူမ) ရှိေသာ ပဲပိစပ်ထုတ်လုပ်ေရး စံသတ်မှတ်ချက် များ၊ 
သZကားZကံစိုက်ပျိuးသူများ အတွက် သZကားZက ံ ပုိမုိအရည်အေသွး ေကာင်းမွန်ေရး ေြခလှမ်းများ 
ဆုိင်ရာ စံLuှန်းများ (Bonsucro) ၊ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများLှင့် မန်ေနဂျာများအတွက် 
တာဝန်ယူမ) ရှိေသာ  လယ်ယာ ရင်းနီှးြမeuပ်Lှံမ)အတွက် အေြခခံ စည်းမျဉ်းများ၊  ေစာင့်Zကည့် 
Zကပ်မတ်သည့် Sedex ကဲ့သုိ= အဖဲွNအစည်းများသည်လည်း ေပးသွင်းသူများ၏ စွမ်းေဆာင်မ)ကို 
ေစာင့်Zကည့်Zကပ်မတ်Lုိင်သည်။  

19. Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas  အေပi အိုအီးစီဒီ အZကံြပuချက်ကို ၂၀၁၁ ေမလ ၂၅ ရက်တွင် ဝန်hကီးများ 
အဆင့် ေကာင်စီ၌ တည်ြပuခဲ့Mပီး၊ ၂၀၁၂ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်ေန=တွင် ေရBန=ဲစပ်လျဉ်းသည့် ြဖည့်စွက် 
ြပင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ 

20. စံြပလုပ်ငန်း မူဝါဒသည် ရှိMပီး စံLှuန်းများကို အစားထိုးရန် မရည်ရွယ်ပါ။ လုပ်ငန်းများ 
လုိက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း မြပuမီ၊ ဤစံLှuန်းတစ်ခုချင်းကို တုိက်Xိုက်ကိုးကား ၍သာ 
ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ဤစာတမ်းတစ်ေလ\ာက်တွင်ရည်ABန်းေသာစံLှuန်းများမှာ ေဖာ်ြပသည့် 
အပုိင်းများ၏ေနာက်ဆုံးတွင်သာ ေဖာြ်ပထားသည်။ အပုိင်းတစ်ပုိင်းချင်း ၏ ေနာက်ဆုံးတွင် 

 ေဖာြ်ပြခင်းမဟုတ်ပါ။ လုပ်ငန်းများအတွက်  ဤကဲ့သုိ= စံLှuနး်များကို အေသးစိတ် ေလ့လာ 

လုိလ\င်၊ ဤလမ်းABန်တွင် သုံးသပ်ထားသည့် စံLှuန်းများ၏ ကနဦးစာသားကို ကိုးကားြခင်း ြဖင့် 
အေထာက်အကူြဖစ်မည်ဟု ေမ\ာ်လင့်သည်။  

21. OECD guidelines, II.10 and VI.3; CFS-RAI Principle 10; VGGT 12.10; UN Guiding Principles, 
para. 17; CBD, Article14; Akwé: Kon Guidelines;  IFC Performance Standard1, paras 5 and 8-10.// 
OECD guidelines II.10 Lှင့် VI.3၊ CFS-RAI Principle10; VGGT 12.10; UN Guiding Principles 
Article   17; CBD, စာပိုဒ ်14; Akwé: Kon Guidelines; IFC Performance Standard 1, Article 5 Lှင့်  
8-10.  
 
 

22. OECD Article ၊OECD guidelines, III.1-3, VI.2.a Lှင့် VIII.2; CFS-RAI အြခခံစည်းမျဉ်းများ 9.ii Lှင့် 

10; UN Guiding Principles Article   21; IFC Performance Standard 1, Article. 29; အာဟတ်စ် 
ကွန်ဗင်းရှင်၊ Article ၅၊ ေအာက်ပါ ြဖည့်စွက်ချက် (Aarhus Convention, Article 5. See Annex ) A 
ရှိ 1.1 Lှင့် 1.3 Xိုက်ခတ်ခံရသည့် အကျိuးဆက်စပ်သူများ Lှင့် မ\ေဝရန် ပစRည်းဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်များအတွက် သီးြခားလမ်းABန်ကို   OECD Due Diligence Guidance for 

Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector တွင် ေတွNရှိLုိင်သည်။ 

23. OECD guidelines  VIII.2. 

24. OECD guidelines II.14 Lှင့် VI.2.b; CFS-RAI Principle 9.iii-iv; VGGT, 9.9 Lှင့် 12.11; UN Guiding 
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Principles Article   18; PRAI Principleများ 1 Lှင့် 4; Akwé: Kon Guidelines၊ 11, 13-17 Lှင့် 57; IFC 

Performance Standard 1, Article 26-27 Lှင့် 30-33။ ၁၉၈၉ ခုLှစ ် ဌာေနတုိင်းရင်းသားLှင့် 
လူမျိuးစုများ၏ ILO ကွန်ဗင်းရှင်း အမှတ်. 169 ကိုလည်းZကည့်ပါ။ ေအာက်ပါ ြဖည့်စွက်ချက်   A, 

1.2 ကိုZကည့်ပါ။  OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the 

Extractive Sector တွင် အကျိuးဆက်စပ်သူများအတွက် လမ်းABန်ကို ထပ်မံေဖာြ်ပထားသည်။  

25. ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့် ထိေတွNေဆာင်ရွက်ေရးLှင့် လွတ်လပ်Mပီး၊ hကိuတင်ခွင့်ြပuချက် 
ရရှိေရးအတွက်  လမ်းABန်ကို  ြဖည့်စွက်ချက် B ကိုZကည့်ပါ (FPIC) ။  

26. နိဒါန်းတွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤလမ်းABန်သည် OECD Lှင့် FAO ၏ ပူးတွဲhကိuးပမ်းမ) ြဖစ်ရာ၊ 
OECD လမ်းABန်သာမက အြခားစံLuှန်းများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါသည်။ 
အထူးသြဖင့်  OECD Guideline တွင် မေတွNရသည့် FPIC ကို ကိုးကားချက်များ ပါရှိသည့်  CFS-

RAI  အေြခခံစည်းမျဉ်းများကို ထည့်သွင်းေဖာြ်ပထားသည်။ ဤparaသည်    CFS-RAI 

Principle9.iv.ကို ကိုးကားထားသည်။    IFC Performance Standard7, Articleများ 12-17 
ကိုလည်းZကည့်ပါ။  Akwé: Kon Guidelines 29 Lှင့် 60; VGGT, 3B.6, 9.9 Lှင့် 12.7; UN Declaration 

on the Rights of Indigenous Peoples,    Article 10, 11 Lှင့် 32၊ Lှင့်  ILO Convention Article  16 on 
Indigenous and Tribal Peoples. 

27. OECD Guidelines II.A.1; CFS-RAI Principle2.iv, v Lှင့် vii; VGGT, 12.4; Akwé: Kon Guidelines, 
40. 

28. CFS-RAI Principle 2.iv-vii Lှင့် 7.i Lှင့် iii; VGGT, 12.6; PRAI Principle 5-6; Akwé: Kon Guidelines, 

46; IFC Performance Standard7, Article 14 Lှင့် 17-20 Lှင့် စံLှuန်း 8, Article 16။   CBD Article  8(j), 

နာဂိုယာ ေနာက်ဆက်တွဲစာချuပ် Article  5-7, ITPGR, Article 9.2 တုိ=ကိုလည်းZကည့်ပါ။  
အကျိuးစီးပွားများသည် ေငွေZကးပံုစံြဖစ်ေစ၊ ေငွေZကးမဟုတ်သည့် ပံုစံြဖစ်ေစ  ြဖစ်Lိုင်သည်။  
နာဂိုယာ ေနာက်ဆက်တွဲစာချuပ်၏ ြဖည့်စွက်ချက်ကို Zကည့်ပါ။အေသးစိတ်ထပ်မံ ြဖည့်စွက်ချက်   
A, 1.4 တွင် Zကည့်ပါ။  

29. OECD Guidelines IV, Article 46 Lှင့် VIII.3; CFS-RAI Principle9.v; VGGT, 3.2, 12.14, 25.1 & 

25.3; ကုလသမဂg လမ်းABန ်အေြခခံစည်းမျဉ်း 31; PRAI Principle1; Akwé: Kon Guidelines 63; 

ILO MNE ေZကညာချက် 58-59; IFC Performance Standard1, Article 35, Lှင့်  IFC Performance 

Standard5, Article 11။   Annex A, 1.5 ကိုလည်းZကည့်ပါ။  OECD Due Diligence Guidance for 

Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector အတွက် OECD 
အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်ေရးလမ်းABန်တွင် တုိင်တန်းေရး စနစ်ယLjရားများ လမ်းABန်ကို 
ထပ်မံေဖာ်ြပထားသည်။ 

30. CFS-RAI Principle3; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW). 

31. Lုိင်ငံတကာ အသိအမှတ်ြပu လူ=အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ  OECD 

Guidelines, VI. 39 တွင် Zကည့်X)Lုိင်သည်။ 

32. OECD Guidelines၊ II.A.2 Lှင့် IV; CFS-RAI Principle 1, 9.iv and 10 and paras 3, 19.i, 47.v, 50 and 
51; UN Guiding Principles, para. 11. See Annex A, 2. 

33. OECD guidelines, IV.1 and 2. 
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34. OECD guidelines, IV.3; VGGT, 3.2; PRAI Principle 1; Akwe: Kon Guidelines, 57; UN Global 
Compact, အေြခခံစည်းမျဉ်းများ 1-2. 

35. OECD guidelines, IV.5; ကုလသမဂg လမ်းABန် အေြခခံစည်းမျဉ်း 17. 

36. OECD guidelines, IV.6; ကုလသမဂg လမ်းABန် အေြခခံစည်းမျဉ်း 22. 

37. Universal Declaration of Human Rights, Article 2; CFS-RAI Principle 3.ii. Annex A တွင် 
ေထာက်ြပခဲ့သည့်အတုိင်း၊ OECD guidelines (V.1.e) စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် အလုပ်အကိုင် 
အခွင့်အလမ်းများLှင့် ဆက်ဆံမ)များ၌ သာတူညီမ\ ရှိေရး၊ လူမျိuး၊ အသားေရာင်၊ လိင်၊ 
ဘာသာတရား၊ Lုိင်ငံေရး အယူအဆ၊ ဇာတ ိ သို=မဟုတ် လူမ)ဆုိင်ရာ ဇစ်ြမစ ် သို=မဟုတ် 
အြခားအေနအထားများေပi မူတည်၍ အလုပ်ရှာေဖွခန=်ထားမ) Lှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခွဲြခားဆက်ဆံမ) 
မရှိေရး အေြခခံစည်းမျဉ်းသည် ၄င်းတုိ=၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ) များတစ်ေလ\ာက် လမ်းABန် 
ြပချက်များ ြဖစ်သင့်သည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။ မှတ်ချက် ၅၄ တွင် ‘အြခားအေနအထား’ 
ဆုိသည့်စကားရပ်သည် လမ်းABန်များအတွက် အလုပ်သမဂg လ)ပ်ရှားမ)များ Lှင့် အသက်အရွယ်၊ 
မသန်စွမ်းမ)၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မ)၊ အိမ်ေထာင်ရှိမရှိ၊လိင် တိမ်းABတ်ရာ အေနအထား သို=မဟုတ် 
HIV  ရှိမ) စသည့် ပုဂgိuလ်ေရးဆုိင်ရာ လကdဏာများကို သီးြခားေဖာြ်ပသည်။ 

38. OECD guidelines, V.1-3; CFS-RAI Principle 2.i-ii; ILO MNE ေZကညာချက်၊ Article 8; UN 

Guiding Principles, 12;  IFC Performance Standard2; ကေလးများအခွင့်အေရးLှင့် 
စီးပွားေရးဆုိင်ရာ အေြခခံစည်းမျဉ်း  2။    ILO အဖဲွNဝင်တုိင်းသည် မည်သည့် ILO ကွန်ဗင်းရှင်းကို 
အတည်ြပuထားသည်ြဖစ်ေစ၊ ILO Declaration on  Fundamental အေြခခံစည်းမျဉ်းများ and Rights 

at Work အေြခခံစည်းမျဉ်း (၄) ရပ် ြဖစ်သည့် ဤ ပင်မ အလုပ်သမားစံLှuန်းများကို ေလးစား 
လိုက်နာရမည်။   

39. OECD guidelines, V.4.b Lှင့် V.4.c; CFS-RAI Principle 2.iii; ILO MNE Declaration 37-40;  IFC 

Performance Standard 2, Article 10, 23, 25, 28-29; ကေလးများအခွင့်အေရးLှင့် စီးပွားေရးဆုိင်ရာ 
အေြခခံစည်းမျဉ်း 3 Lှင့် 4. 

40. ILO MNE Declaration, 16 Lှင့် 25-28. // ရှိအပ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနLှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 
အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို Annex A, 3 တွင်Zကည့်ပါ။  

41. ILO အZကံြပuချက် 198, Article 7.a;  IFC Performance Standard2, para 11. 

42. CFS-RAI Principle 3.iv. 

43. Universal Declaration of Human Rights, Article23. 

44. OECD guidelines, II. A.4; ILO MNE Declaration, paraများ. 16 Lှင့် 19; CFS-RAI Principle 2.iii. 

45. CFS-RAI Principle 2,iii and 4.ii; ILO MNE Declaration 30-32. 

46. ILO ကိုယ်ဝန်ေဆာင်များ ကာကွယ်ေရး ကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၀ (No.183); Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Article11 (2). 

47. CFS-RAI Principle 8.iv. 

48. OECD guidelines, VIII.1, 6-7; CFS-RAI Principle 2.viii  and  8.i,  iii  and  iv;  PRAI, 5.2.1. 

49. Akwé Kon Guidelinesး, 50;  IFC Performance Standard4. 

50. CFS-RAI Principle 1 and 8.i; VGGT 12.1, 12.4 and 12.12; PRAI Principle 2.2. Annex A, 5 ကို 
Zကည့်ပါ။  စားနပ်ရိကdာဖူလံုေရး ၏ အစိတ်အပုိင်း ၄ ခုြဖစ်သည့် - အစားအစာ ရရှိLုိင်မ)၊ 
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အလှမ်းမီမ)၊ တည်Mငိမ်မ)Lှင့် အသုံးြပuမ) - တုိ=ကို ၁၉၉၆ ခုLှစ် တွင် Lုိင်င့ံေခါင်းေဆာင် သို=မဟုတ် 
ဒုတိယေခါင်းေဆာင် ၁၁၂ ဦးမှ အတည်ြပuခဲ့သည့် World Food Summit Plan of Action တွင် 
ေထာက်ြပထင်ဟပ်ေစခဲ့သည်။ ထိုေခါင်းေဆာင်များသည် ‘ဆင်းရဲမဲွေတမ)၊တန်းတူညီမ\မရှိမ) ၊ 
တုိ=ပေပျာက်ေရး Lှင့် အာဟာရအားြဖင့် လံုေလာက်Mပီး ေဘးအLjရာယ်ကင်းသည့် အစားအစာ 
ရရှိMပီး ထိေရာက်စွာ အသုံးြပuLိုင်ေရးကို ေရှးX)ကာ၊ Xုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာLှင့် စီးပွားေရး အလှမ်းမီမ)ကို 
အားလံုးက ၊ အခါမလင့် တုိးြမeင့်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ အားလံုးပါဝင်Mပီး ေရရှည်ခံ သည့် စားနပ်ရိကdာ၊ 
စိုက်ပျိuးေရး၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ သစ်ေတာလုပ်ငန်းLှင့် ေကျးလက် စသည့်ကfများဖံွNMဖိuးေရး 
မူဝါဒများLှင့် ကျင့်စဉ်များကို  ၊ အိမ်ေထာင်စုအဆင့်မှ Lုိင်ငံ၊ ေဒသ၊ Lှင့် ကမvာ့အဆင့်အထိ  
အလားအလာနည်းသည့်ေဒသများေရာ များသည့် ေဒသများတွင်ပါ ကျင့်သုံးေရး၊ စသည့်  
မူဝါဒများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ကတိကဝတ်ြပuသည်။  

51. VGGT 4.4  သည် တရားဝင် ေြမအသုံးချခွင့်ကုိ ယခုအတုိင်း အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆုိသည် - ‘ 
ဤလမ်းABန်များLှင့်စပ်လျဉ်းMပီး တုိင်ပင်ေဆွးေLွးပါဝင်ေဆာင်ရွက်Mပီး ေပiထွက်လာသည့် 
အေြခခံစည်းမျဉ်းများLှင့် အညီ၊ Lုိင်ငံများသည် တရားဝင်ဟု သတ်မှတ်သည့်  လုပ်ပုိင်ခွင့် 
အမျိuးအစားကို စည်းမျဉ်းများLှင့်အတူ ကျယ်ြပန=်စွာ သိရှိLုိင်ရန ်အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆုိသင့်သည်’ ။ 

52. VGGT, 2.4, 3.2, 9.1, 11.4 Lှင့် 12.3; CFS-RAI Principle 5 Lှင့် 9.ii Lှင့် para 51၊    တာဝန်ယူမ)ရှိသည့် 
သေဘာတူစာချuပ်များအတွက်  UN အေြခခံစည်းမျဉ်းများကို UN Guiding Principles၏ 
ေနာက်ဆက်တွဲအြဖစ်ြဖည့်စွက်Mပီး    UN Human Rights Council က အေြခခံ စည်းမျဉ်း ၁၀ တွင် 
အတည်ြပuသည်။  

53. VGGT, 9.1, 12.4, 16.1 Lှင့် 16.3;  IFC Performance Standard5, paras. 2 Lှင့် 8 Lှင့် စံLှuန်း 7, para. 15; 

ကေလးငယ်များအခွင့်အေရးများLှင့် စီးပွားေရး အေြခခံစည်းမျဉး် ၇၊ ‘ ချက်ချင်း၊ လံုေလာက်Mပီး 
ထိေရာက်သည့် ေလျာ်ေZကး’ ဆုိသည့်  စာသားကို ဥပေဒLှင့် အညီ နစ်နာေZကးေပးLုိင်ရန်   
Lုိင်ငံတကာ ဥေပဒတွင် အစဉ်အလာတစ်ခုအြဖစ် ထည့်သွင်းသည်။ ြဖည့်စွက်ချက်  A, 6 
ကိုZကည့်ပါ။  ဤလမ်းABန်တွင် ေဖာ်ြပသည့် စံLှuန်းများသည် မZကာမီ ကာလအတွင်း 
တရားဝင်ြပuထားသည့် ေြမအသုံးချခွင့်ကို အhကီးစား စားေသာက်ကုန် လုပ်ငန်းhကီးများက 
သိမ်းယူဖယ်ရှားြခင်းကို လံုးဝ သည်းခံြခင်းမရှိ ဆုိသည့်  ကတိကဝတ်များ Lှင့် ကိုက်ညီသည်။  

54. VGGT, 16.1 Lှင့် 16.3; PRAI Principle 6.2.1;  IFC  Performance Standard 5, paraများ. 9- 10, 12, 19, 

27-28, Lှင့်  စွမ်းေဆာင်မ) စံLှuန်း 7, paraများ 9 Lှင့် 14.    IFC Performance Standard7၊ para. 14 အရ၊  
ေငွြဖင့် ေလျာ်ေZကးေပးြခင်းအစား၊ ေြမအစားြပန်ေပးသည့် ေလျာ်ေZကးကို 
ြဖစ်Lုိင်သည့်အခါများတွင် လုပ်ေဆာင်သင့်Mပီး၊ သဘာဝသယံဇာတများကို အလှမ်းမီေစေရး 
ေသချာေအာင်လုပ်ေဆာင်  သင့်သည်၊   သို=မဟုတ် ညီမ\သည့် သယံဇာတ အစားေပးြခင်းကို 
သိရှိေအာင် ေဖာ်ထုတ်သင့်သည်။ ေငွြဖင့် ေလျာ်ေZကးေပးြခင်းကို ေနာက်ဆုံး အဆင့်အြဖစ် 
စဉ်းစားေရွးချယ်သင့်Mပီး အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ)တစ်ခုခုြဖင့် အစားထုိးရန် သိရှိေအာင် 
ေဖာ်ထုတ်သင့်သည်။ 

55. CFS-RAI Principle8.ii. Annex A, 7. 

56. ကမvာ့အဖဲွNအစည်းမှ ြပuစုသည့် တိရစkာန် ကျန်းမာေရးတွက် အေြခခံစည်းမျဉ်းများ (OIE) ။ 
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အချက်အလက် ထပ်မံသိရှိလုိပါက၊ လယ်ယာ တိရစkာန်များ ေဘးအLjရာယ်ကင်းရှင်းေရး 
ေကာင်စီ၏ လွတ်လပ်မ) ၅ ချက်ကို   www.fawc.org.uk/freedoms.htm. တွင်Zကည့်ပါ။ 

57. England’s regulations 2000 (S.I. 2000 No. 1870) and Regulation 3(1) on the welfare of farmed 
animals. 

58. OECD guidelines, VI.1; CFS-RAI Principle 10; VGGT 4.3, 11.2, 12.6 and 12.10; PRAI Principle 
7;  IFC Performance Standard1.1. 

59. အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေစသည့် ပစRည်းများ စာရင်းကို ဤေနရာတွင် Zကည့်X)Lုိင်သည် - WHO ၏ 
ေဘးအLjရာယ်ြဖစ်ေစသည့်စိုက်ပျိuးေရးဓာတုပစRည်းများစာရင်း၊ ေဘးအLjရာယ်အဆင့် အလိုက် 
WHO အZကံြပuထားသည့် ပုိးသတ်ေဆးအမျိuးအစားသတ်မှတ်ချက်များ 1a.  (အလွန်အမင်း 
အLjရာယ်ရှိ)  1b. (အLjရာယ်ြမင့်မား)   ၂၀၀၄ ခုLှစ ်ေဆွးေြမ့ပျက်စီးရန် မလွယ်သည့် 
Zသဂဲနစ်ပစRည်းများဆုိင်ရာစေတာ့ဟုမ်း ကွန်ဗင်းရှင်း၊  ၂၀၀၄ Lုိင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မ)တွင် 
အLjရာယ်ရှိေသာ ဓာတုပစRည်းများLှင့် ပုိးသတ်ေဆးများအတွက် နားလည် သေဘာေပါက်မ) 
အြပည့်အဝြဖင့် hကိuတင်ခွင့်ြပuချက်ဆုိင်ရာ ေရာ့တာဒန် ကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၁၉၉၂ အLjရာယ် ရှိေသာ 
စွန=်ပစ်ပစRည်းများLှင့် ထုိပစRည်းများ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် စွန=်ပစ်မ)ကို ထိန်းချuပ်သည့် ေဘဇယ်လ် 
ကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၁၉၉၉ အုိဇုန်းအလBာ ပျက်သုဉ်းေစသည့် ြဒပ်ပစRည်းများဆုိင်ရာ မွန်hတီရယ်လ် 
ေနာက်ဆက်တွဲစာချuပ်၊ Lှင့် ပုိးသတ်ေဆးများအတွက် ‘အခုချက်ချင် အစားထုိးသုံးပါ’ စာရင်း။ 

60. အစိုးရအချင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ြဖင့် ေထာက်ခံအတည်ြပuZကသည့် စာတမ်းအများစုတွင် ‘ရင်းြမစ် 
အသုံးြပuမ) တိကျမှန်ကန်ထိေရာက်ေရး’ဟူ၍ ရည်ABန်းZကေသာ်လည်း၊ para  Graph 9 of  IFC 

Performance Standard3   တွင် ေရ အသုံးြပuမ)ကို ‘ေရအသုံးြပuမ)ကို ေရာှင်ရှားရန် သို=မဟုတ် 
ေလ\ာ့ချရန် အစီအမံများ ြပuစုရန်’   စီးပွားလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ရှိေZကာင်း တုိးြမeင့် 
ေဖာ်ြပထားသည်။ 

61. IFC Performance Standard6, para 20 တွင် တရားဝင် ကာကွယ်ေစာင့်ေရာှက် ထားသည့် 
နယ်ေြမဆိုသည့် စကားရပ်ကို International Union for Conservation of Nature (IUCN) ၏ 
အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆုိမ)Lှင့် ြပည့်မီကိုက်ညီသည့် နယ်ေြမဟူ၍ ဖွင့်ဆုိထားသည် - ‘ဥပေဒအရ ြဖစ်စေ 
အြခားထိေရာက်သည့် နည်းများြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသိအမှတ်ြပuMပီး 
ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် သတ်မှတ်ကာ စီမံခန=်ခွဲထားေသာ၊ သဘာဝLှင့်ဆက်စပ်ဇီဝစနစ် 
ဝန်ေဆာင်မ)များLှင့် ဓေလ့ထံုးတမ်းယဉ်ေကျးမ) တန်ဖုိးများကို ေရရှည်ထိန်းသိမ်းLုိင်ရန် 
ရှင်းလင်းစွာ ြခားနားထားေသာ ပထဝီနယ်ေြမြဖစ်သည်’။ 

62. OECD guidelines၊ VI.6; CFS-RAI Principle 1.i Lှင့် 6၊ PRAI Principle 7;  IFC Performance 

StandardS 3 Lှင့် 6; CBD၊ Convention on international trade in endangered species or wild flora and 

fauna CITES of 1975. Annex A, 8 ကိုလည်း Zကည့်ပါ။ 

63. OECD guidelines II.A.5 Lှင့် 7, II.A.15, Lှင့် VII; CFS-RAI Principle9.i၊ VGGT, 6.9, 9.12 Lှင့် 16.6၊  
UN Global Compact Principle 10. Annex A, 9.1။ ထုိ=အြပင်ေငွေZကးဆုိင်ရာ 
အေရးယူေဆာင်ရွက်ေရးအဖဲွNမှ ြပuစုMပီး ၂၀၀၃ တွင် Lုိင်ငံေပါင်း ၁၈၀မှ အတည်ြပuခဲ့သည့် 
ေငွေZကးခဝါချမ)Lှင့် အZကမ်းဖက်မ)ကို ေငွေZကးေထာက်ပ့ံမ)Lှင့် ဖျက်အားြပင်း လက်နက် 
ြပန=်ပွားမ)ဆုိင်ရာ စံLှuန်းများသည် ေငွေရးေZကးေရးအဖဲွNအစည်းများ အတွက် သက်ဆုိင်သည်။ 



NOTES 

 

တာဝနယူ်မ)ရိှေသာ စိုက်ပျိuးေရးထုတ်လုပြ်ဖန=်ချိမ)လုပင်နး်ကွငး်ဆက်များအတွက် အုိအီးစဒီီ- အက်ဖေ်အအုိ လမ်းABန©် အုိအီးစဒီီ၊ အက်ဖေ်အအုိ ၂၀၁၆         

          

 
 

63 

အေလးထား စိစစ်မ)၊ စာရွက်စာတမ်းများ ထိန်းသိမ်းထားရှိမ) အပါအဝင် အကာအကွယ် 
အစီအမံများသည် အဂတိလိုက်စားမ)တုိက်ဖျက်ေရးအတွက် အထူး အသုံးဝင်သည်။ 

64. OECD guidelines, XI.1-2.  Annex A, 9.2. ကို Zကည့်ပါ။ 

65. OECD guidelines, X.2-3. Annex  A, 9.3. ကို Zကည့်ပါ။  

66. လုပ်ငန်းhကီးများ စီမံအုပ်ချuပ်မ)ဆုိင်ရာ  G20/OECD အေြခခံစည်းမျဉ်းများသည် မူဝါဒ 
ချမှတ်သူများ၊ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသူများ၊ ေကာ်ပုိေရးရှင်းများLှင့် ကမvာအLှံ=ရှိ အြခား အကျိuး 
ဆက်စပ်သူများ အတွက် Lိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းhကီး စီမံအုပ်ချuပ်မ)ဆုိင်ရာ စံမှတ်တုိင် 
တစ်ခုြဖစ်သည်။  ၄င်းတုိ=ကို ေငွေZကးဆိုင်ရာ စနစ်များ ခိုင်မာေစရန်အတွက် Financial Stability 

Board’s (FSB) ၏ အဓိက စံLှuန်းများအနက် တစ်ခုအြဖစ် အတည်ြပuထားMပီး၊ ကမvာ့ဘဏ် 
အဖဲွNhကီးက ကမvာအLှံ= Lုိင်ငံေပါင်း ၆၀ ေကျာ်တွင် ြပန်လှန်သုံးသပ်မ)များ ြပuလုပ်ရာတွင် 
အသုံးြပuသည်။  ဘဏ်များ စီမံအုပ်ချuပ်မ)အတွက် Basel Committee on Banking Supervision မှ 
ထုတ်ြပန်သည့် လမ်းABန်များအတွက ် အေြခခံအြဖစ ် အသုံးြပuလျက်ရှိZကသည်။ 
www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate- governance.htm. 

67. OECD guidelines IX/ CFS-RAI Principle7, iv/ ILO MNE Declaration, 19၊  CBD၊ Article16; UN 
Global Compact Principle  9. 

68.  IFC Performance Standard6, para. 26. 

69. OECD guidelines, IV, Commentary 44; UN Guiding Principles, para. 16. 

70. Codex Alimentarius ေကာ်မရှင်က ေြခရာေကာက်ြခင်း (traceability) ကို ထုတ်လုပ်မ)၊ 
ထုတ်ပုိးမှLှင့် ြဖန=်ချိမ)  အဆင့်ဆင့်ြဖင့် အစားအစာ၏ လမ်းေZကာင်းေနာက်သို= လုိက်Lုိင်သည့် 
စွမ်းအား ဟု အဓိပtါယ် ဖွင့်ဆုိသည်။ 

71. အေလးချိန်အရတွက်ချက်သည့် အစားအေသာက် ေြခရာေကာက်နည်း. (Mass balance 

traceability)  သာ အကဲြဖတ်Mပီး အသိအမှတ်ြဖင့် လုပ်ငန်းကွင်းဆက်အတွင်း ဝင်ေရာက်လာေ  
ြပuထားသည့် ပစRည်း၏ ထုထည်ပမာဏကို အတိအကျ ထိန်းချuပ်Lုိင်သည်။ လုပ်ငန်းကွင်းဆက် 

မဟုတ်ရာင်းLုိင်သည် သို= ေအြပင်သို= ထွက်သည့်အခါ၊ ထုိထုထည်Lှင့် တူညီေသာ ထုတ်ကုန်ကို  
အသိအမှတ်ြပuLုိင်သည်။ အသိအမှတ်ြပuထားသည့် ပါဝင်ပစRည်းများLှင့် အသိအမှတ် 
မြပuထားသည့် ပစRည်းများလည် းေရာေLှာေနLုိင်သည်။ ကုန်စည်တစ်ခုတည်းကို ေတာက် 
 ေလ\ာက် ခွဲြခား ေြခရာေကာက်နည်း(Physical Segregation traceability)   ြဖင့် လုပ်ငန်းကွင်း 
ဆက်တစ်ေလ\ာက်ြဖတ်သွားသည့် အသိအမှတ်ြပu ပစRည်းများ Lှင့် ထုတ်ကုန်များကို 
ခွဲြခား ေဖာ်ထုတ် ေြခရာေကာက်Lုိင်သည်။ လုပ်ငန်းကွင်းဆက် များ တစ်ေလ\ာက်ရှိ အချက် 
အလက် များထိန်းသိမ်းနည်း  (chain of custody)  ဆုိသည်မျာ ေန=ရက် လုပ်ငန်းအစဉ်လုိက် 

သိမ်းဆည်းမမဟုတ် Xုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ ပစRည်းစာရွက်စာတမ်း မှတ်တမ်းတင်ြခင်း သုိ= uှ၊ 
ထိန်းသိမ်းမ)၊ ထိန်းချuပ်မ)၊ လBဲေြပာင်းမ)၊ ပုိင်းြခား စိတ်ြဖားမ) Lှင် ့ေနရာတကျ ချထားမ)ကို 
ဆုိလိုသည်။ 

72. ဤအချက်Lှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များကို  Annex A, 1.3 တွင် ပုိမို သိရှိLုိင်သည်။  

73. အချက်အလက် ပုိမုိ ြပည့်စုံစွာ သိရှိလုိလ\င်  Annex A ၊ Section 1.5၊ IFC, 2009၊ Lှင့် OECD Due 

Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector တုိ=ကို 



NOTES 

 

တာဝနယူ်မ)ရိှေသာ စိုက်ပျိuးေရးထုတ်လုပြ်ဖန=်ချိမ)လုပင်နး်ကွငး်ဆက်များအတွက် အုိအီးစဒီီ- အက်ဖေ်အအုိ လမ်းABန©် အုိအီးစဒီီ၊ အက်ဖေ်အအုိ ၂၀၁၆         

          

 
 

64 

Zကည့်ပါ။   

74. ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) စာချuပ်များ ညeိLှuိင်းြခင်းဆုိင်ရာ IISD လမ်းABန်တွင် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထား 
သည့်အတုိင်း၊ Environmental Impact Assessments (EIAs) ကို စီးပွားေရး ကf အသွယ်သွယ်တွင် 
စီမံကိန်းများ၌ အခိုင်အမာ ကျင့်သုံးေနZကMပီြဖစ်သည်။ ဖံွNMဖိuးဆဲLုိင်ငံေပါင်း ၁၁၀ 
ခန=်ရှိသည့်အနက် Lှစ်ပံု သုံးပံုခန=်က ၁၉၉၀ ဆယ်စုLှစ် လယ်ခန=်တွင်  EIA ပံုစံ တစ်မျိuးမျိuးြဖင့် 
ဥပေဒြပဌာန်းMပီးြဖစ်သည်။  လူမ)Xုိက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်ချက်များမှာ လူသိနည်းေသာ်လည်း၊ EIA 

လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုအြဖစ် တိုးတက် ကျင့်သုံး လာMပီြဖစ်သည်။ လူမ)Xုိက်ခတ်မ) 
အကဲြဖတ်ချက်များအတွက် အများသေဘာတူထားသည့်  အေြခခံစည်းမျဉ်းများ ဟူ၍ 
မရှိေသာ်လည်း၊ International Association for Impact Assessment က ပီြပင်သည့် 
လမ်းABန်အစုံများကို ထုတ်ေဝထားပါသည်။  အြခားအလားတူ လမ်းABန် များတွင် လူမ)ေရးရာ၊ 
စီးပွားေရးရာ Lှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာ X)ေဒါင့်များ ေပါင်းစပ် ထားသည့် ေရရှည်ဖံွNMဖိuးမ) 
အကဲြဖတ်ချက်များ ပါရှိသကဲ့သုိ= စုေပါင်းXိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်  ချက်များလည်း ပါရှိတတ်သည်။ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်Lှင့် လူမ)Xိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်ချက်များ ပူးတွဲေဆာင်ရွက်လာZကသည့် 
အေလ့အကျင့်များလည်းရှိသည်။ Xိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်ချက် များ တွင် တိရစkာန ်ေဘးအLjရာယ် 
ကင်းရှင်းမ) အေပi Xိုက်ခတ်မ)များလည်း ထည့်သွင်း Lုိင်သည်။  

75. World Wildlife Fund (WWF) မှ ေရးဆွဲြပuစုသည့် အLjရာယ် ပုိင်းြခားစိတ်ြဖာနည်း များ ကဲ့သုိ= 
ေသာ နည်းများြဖင့် အLjရာယ်များကို သိရှိေအာင် ေဖာ်ထုတ်ရာတွင် အကူအညီ ရLုိင်သည်။ 
ထုိအထဲတွင် ကုန်Zကမ်းေပးသွင်းမ)ဆုိင်ရာ အLjရာယ် အကဲြဖတ်နည်း (www.supplyrisk.org) . Lှင့် 

ေရအLjရာယ်အကဲြဖတ်မ) များ (htttp://waterriskfilter.panda.org)  ပါဝင်သည်။  

76. အချက်အလက် ပုိမုိ ြပည့်စုံစွာ သိရှိလုိလ\င် Anne A, 2 Lှင့်  6 ကို Zကည့်ပါ။ 

77. ဥပမာ - ေငွေZကးဝန်ေဆာင်မ) သည် အဓိကအားြဖင့် ေငွေZကးအေပi ပုိင်ဆုိင်မ) ထူေထာင် 
သတ်မှတ်ြခင်းြဖစ်ေစ၊  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ၏ အေထွေထွစွမ်းေဆာင်မ)ကို ပ့ံပုိးြခင်း 
ြဖစ်ေစ (ဥပမာ-  ေကာ်ပုိရိတ် ေချးေငွများ သို=မဟုတ် ေငွေချးြခင်း)၊ သို=တည်းမဟုတ် သီးြခား 
စွမ်းေဆာင်မ)တစ်ခုအတွက်သာ အသုံးြပuြခင်းြဖစ်ေစ၊ OECD guidelinesက အZကံြပuသည့် 
အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မ)လုပ်ငန်းစဉ်၏ အတုိင်းအတာကို လBမ်းမုိးသွား Lုိင်သည်။ ပထမ 
ကိစRတွင် ေငွေရးေZကးေရးအဖဲွNအစည်းသည် မိမိLှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက် သူ၏ လုပ်ငန်း 
ေဆာင်တာများLှင့် ဆက်LBယ်သည့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)အားလံုးကို တုံ=ြပန်မည် ဟု ေမ\ာ်လင့်ရ 
သည်။ ေနာက်ဆုံး ကိစRတွင် မိမိမှ ေငွေZကးစိုက်ထုတ်သည့် သို=မဟုတ် ပ့ံပုိးသည့် 
လုပ်ငန်းများေZကာင့် ြဖစ်ေပiသည့် Xိုက်ခတ်မ)များကို သာ တုံ=ြပန်မည်ဟု ေမ\ာ်လင့်ရသည်။ 

78. လူ=အခွင့်အေရးေလးစားလိုက်နာရန ် လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ တာဝန်ယူမ)ရှိေရး၊ အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆုိမ) 
လမ်းABန် တွင် ပါရှိသည့် လူ=အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကုလသမဂg မဟာမင်းhကီးXုံး အဆိုအရ၊  
ကုစားမ)ဆုိသည်မှာ ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)တစ်ခုအတွက် ေလျာ်ေZကးေပးြခင်း လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခု 
သာမက၊ ထုိဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)ကို တန်ြပန်ေဆာင်ရွက် Lုိင်သည့်၊ သို=မဟုတ် ပုိမုိ ေကာင်းမွန် 
သည့် ရလဒ် ေြခေြခြမစ်ြမစ ် ေပiထွက်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်သည်။   

79. Sustainability Initiative of South Africa (SIZA) ကလုပ်ေဆာင်သည့်အစီအစဉ်သည် 
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လူမ)ဆုိင်ရာလိုက်နာ ေဆာင်ရွက်မ) အစီအစဉ်၏ သာဓကေကာင်းတစ်ခ ု အြဖစ် ြပဆိုLုိင်သည်။ 
ဤကျင့်ဝတ်ြပည့်ဝသည့် ကုန်သွယ်မ) အစီအစဉ်ကို ေဒသခ ံ စိုက်ပျိuးသူများ အသင်း က စတင် 
ထူေထာင်ြခင်းြဖစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည် ြပည်တွင်းဥပေဒများ၊ ရည်ABန်း သေက�တ၊ 
စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းစဉ်Lှင့် Global Social Compliance Programme  ဆုိင်ရာ နည်းပညာLှင့်  
ကွန်ဗင်းရှင်းများအေပi အေြခခံ၍ ေတာင်အာဖရိကရှိ သစ်သီးစုိက်ပျိuးထုတ်လုပ်သူများ အတွက် 
စံLှuန်းအစုများကို ေပါင်းစည်းေပးသည်။ အhကီးစား လက်လီလုပ်ငန်းသည် ေဒသခ ံအဖဲွNအစည်း 
များLှင့်အတူစွမ်းေဆာင်မ) ြမeင့်တင်ေရး ေဆာင်ရွက်Zကသည်။ ေဒသခံလုပ်ေဖာ ် ကိုင်ဖက်များကို 
စွမ်းရည် ြမeင့်တင်ေပးြခင်းြဖင့် လက်လီလုပ်ငန်းသည် ေတာင်အာဖရိကရှိ စုိက်ပျိuးေရး 
လုပ်ငန်းကွင်းဆက်၏ လူမ)စွမ်းရည်အတွက် ၄င်း၏ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)များမှာ ေရရှည် အကျိuးရှိ 
ေZကာင်း ေသချာေစသည်။  

80. ရာနာ ပလာဇာ ေဘးဒုကdြဖစ်ပွားMပီးေနာက်၊ ြပင်သစ် NCP က သီးြခားလွတ်လပ်Mပီး အရည် 
အေသွး ြပည့်ဝသည့် စာရင်းစစ်များ၏ အေရးပါမ)ကို ေအာက်ပါအစီရင်ခံစာတွင် ေထာက်ပြ 
ထားသည်။ -  လ် ဘရစ်ခ် ၏ ရည်ABန်းစာLုိင်ငံြခားကုန်သွယ်ေရး ဝန်hကီး နိကိုး ပုိ=Mပီးေနာက် ပုိင်း၊ 
အဝတ်အထည် ကfအတွင်း အုိအီးစီဒီလမ်းABန်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ)အေပi NCP 
အစီရင်ခံစာ၊ စာမျက်Lှာ ၅၇ -ပuချက်၅၈ရှိ အZကံြ # ၆၊ ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်ေန=။ 
www.tresor.economie.gouv.fr/File/398811. 

81. ဥပမာ-  ပင်ပန်းစွာ စာရင်းစစ ်Mပီး ရလဒ်မှန် မရှိမ) ေလ\ာ့ချရန ်SGS က Global Social Compliance 

Programme ကို ေရးသားြပuစုြခင်း၊  
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ြဖည့်စွကခ်ျက ်(က)  

 
စိုက်ပျိuးေရး လုပ်ငန်းကွငး်ဆက်များ တစ်ေလ\ာက ်အLjရာယ ်ေလျာ့ကျေစေရး Lှင့် 

အကာအကွယ်အစီအမံများ 

ဤြဖည့်စွက်ချက်တွင် စိုက်ပျိuးေရး လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များ တစ်ေလ\ာက် ေပiေပါက်သည့် 
ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကိုသိရှိေအာင် ေဖာ်ထုတ်Mပီး၊ ထုိအLjရာယ်များ ေလ\ာခ့ျရန်Lှင့် တားဆီးရန်  
အစီအမံများကို စံြပလုပ်ငန်း မူဝါဒရှိ စံLှuန်းများအတိုင်း အဆိုြပuထားသည်။ ဤအဆိုြပu 
ထားသည့်အစီအမံများသည် တစ်ခုLှင့်တစ်ခု ကျားကန်ေပးLုိင်သည်။ ဥပမာ- ထုိက်သင့်သည့် 
လုပ်ခလစာများLှင့် လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများ ေဆာင်Zကဉ်း ေပးြခင်းအပါအဝင် အလုပ်သမား 
အခွင့်အေရးကို ေလးစားြခင်းသည် လံုေလာက်သည့် အစားအစာ အလှမ်းမီရန ် အေထာက်အကူ 
ြပuLိုင်သကဲ့သို=၊ Xုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ေရာ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရး စံLuှန်း အြမင့်မားဆုံး ရရှိLုိင်သည်။ 
အဆိုြပuအစီအမံများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်မ)သည် လုပ်ငန်းကွင်းဆက် အတွင်းရှိ စီးပွားလုပ်ငန်း 
တစ်ခုချင်း၏ အေနအထားLှင့် ပါဝင်ပံုအမျိuးအစားကိုလိုက်၍ ချိန်ညeိ ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။  

 

၁။ အလBာစုံ အကျuံးဝင်ေသာ RBC စံLuှနး်များ 
 

၁.၁။ ထုတ်ေဖာ်ေြပာZကားြခငး် 
 
အLjရာယ်များ 

ပွင့်လင်းြမင်သာမ) မရှိြခင်းေZကာင့် မယံုZကည်မ)များ ေပiေပါက်Lုိင်Mပီး စီးပွားလုပ်ငန်းများ ြပဿနာ 
အေသးအဖဲွများမှ ပဋိပကdhကီးများအထိ hကီးကျယ် မသွားမီ ေြဖရှင်းLုိင်မည့် အြခေ အ ေန လက်လွတ် 
ဆုံးရှံးLုိင်ပါသည် (FAO, 2010)။  အချက်အလက်များေပးသည့်အခါ၊ ပံုမှန် တုိင်ပင်ေဆွးေLွးရန် 
အစည်းအေဝးေခiြခင်း၊ မီဒီယာမှ ြပန်Zကားြခင်းအပါအဝင်၊  ဘာသာစကား Lှင့် ယဉ်ေကျးမ) ထံုးတမ်းအရ 
လံုေလာက် သိသာ Mပီး၊ ြပန်လည်အတည်ြပuLုိင်သည့် နည်းြဖင့် ေဆာလျင်စွာ မေပးLုိင်လ\င်၊ 
Xိုက်ခတ်ခံရLုိင်ေြခရှိသည့် အကျိuးဆက်စပ်သူများက အြပည့်အဝ နားလည်မည် မဟုတ်ကဲ့သို=၊ 
သက်ဆိုင်ရာအုပ်စု အဖဲွNများအားလံုးထံ သတင်းစကား ေပါက်မည် မဟုတ် ေပ (IFC, 2012)၊ 
ပွင့်လင်းြမင်သာမ)Lှင့် ထုတ်ေဖာ်ေြပာZကားမ)ဆိုင်ရာ ဥပေဒများ ြပတ်သားြခင်းမရှိလ\င်၊ သက်ေရာက်မ) 
မရှိလ\င်၊ တုိးြမeင့် အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်ေရး လိုအပ်လာမည် (OECD, 2006)။  
 
အLjရာယ် ေလျာ့ကျေစေရး အစီအမံများ 

• အများြပည်သူအား စးီပွားလုပ်ငန်း၏ ယှဉ်Mပိuင်မ) အေနအထား သို=မဟုတ် အကျိuးခံစားခွင့်ရှိသူ  
ပုိင်ရှင်များအေပi တာဝန်ခံမ)များကို မထိပါးေစဘဲ၊  တိကျေဆာလျင်သည့် အချက်အလက်များ 
ေပးရန်- 
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- လုပ်ငန်းများ၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ သေဘာသဘာဝ 

- စ ီးပွားလုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများ၊ ဖဲွNစည်းပံု၊ ပုိင်ဆုိင်မ)Lှင့် အုပ်ချuပ်မ)     

- စီးပွားလုပ်ငန်း၏ ေငွေZကးအေြခအေနLှင့် စွမ်းေဆာင်မ)  

- RBC မူဝါဒများLှင့်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်၊   အကျိuးဆက်စပ်သူ စီမံခန=်ခွဲမ) လုပ်ငန်းစဉ်Lှင့် 
တုိင်တန်းေရး Lှင့် ြပန်လည်တည့်မတ်ကုစားေရး စနစ ်ယLjရားများ အပါအဝင်၊  

- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ၊ လူမ)ေရးရာLှင့် လူ=အခွင့်အေရး Xိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်မ)များ (ESHRIAs) ၊ 
စီးပွားလုပ်ငန်း၏ လည်ပတ်မ)မှ အကျိuးဆက်စပ်သူ အမျိuးမျိuး အေပi ကျေရာက်Lုိင်သည့် ေဘးအLjရာယ် 
Xိုက်ခတ်မ)များ အြပင်၊ အေလးအြမတ်  ထားသည့် ေနရာများ သို=မဟုတ် ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့် 
ရပ်ရွာလူထုမှ Xိုးရာအတိုင်း အသုံးြပu ေနထုိင်Zကသည့် ေြမ၊ ေရများ အေပi Xိုက်ခတ်Lုိင်သည့် ေဘး 
အLjရာယ် များLှင့်   သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆုိင်ရာ၊ လူမ)ေရးရာ၊ လူ=အခွင့်အေရး၊ ကျန်းမာေရးLှင့် 
ေဘးကင်း လံုြခံuေရး Xိုက်ခတ်မ)ကဲ့သုိ=ေသာ hကိuတင်ခန=်မှန်းLုိင်သည့် အLjရာယ်အေZကာင်းတရားများ၊ 

- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ၊ လူမ)ေရးရာLှင့် လူ=အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ စီမံခန=်ခွဲမ) အစီအစဉ်များLှင့် 
ကုန်စည်များ၏ ပင်ကိုယ်လကdဏာများ၊ 1 

• သတင်းအချက်အလက်ကို အေZကာင်းZကားြဖန်=ေဝရန် သင့်ေတာ်သည့် နည်းလမ်းအာလံုး မှတဆင့် 

(သတင်းစာ၊ ေရဒီယို၊ Xုပ်ြမင်သံZကား၊ စာတိုက်မှ ေပးပုိ=စာများ၊ ရပ်ကွက် အစည်းအေဝးများ 
အပါအဝင် ပံုLှိပ် မီဒီယာ၊ အီလက်ထရွန်နစ်Lှင့် ဆုိရှယ်မီဒီယာ စသြဖင့်) ြဖန=်ေဝြခင်း၊ မိမိြဖန=်ဝေ 
လိုသည့်ေနရာ ၏ ေဝးလံေခါင်သီမ)၊ စာမဖတ်တတ်သည့် ေဒသခံများကို ပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားMပီး၊ 
ထိုသို= အေZကာင်းZကားစာများ တုိင်ပင် ေဆွးေLွးမ)များကို Xိုက်ခတ်ခံရသည့် ေဒသခံများ နားလည် 
သည့် ဘာသာစကားြဖင့် ြဖန=်ေဝြခင်း၊ 2 

• လူသား ကျန်းမာေရး သို=မဟုတ် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အေပiြဖစ်အံ့ဆဲဆဲ Mခိမ်းေြခာက်မ) 
ေပiေပါက်လာပါက၊ အာဏာပုိင်များLှင့် အများြပည်သူမှ Mခိမ်းေြခာက်မ)မှ ေပiေပါက ် လာမည့် 
အLjရာယ်ကို တားဆီးရန် သို=မဟုတ် ေလ\ာ့ချရန ် အစီအမံများ ေဆာင်ရွက်Lုိင်ရန် အတွက်၊ 
လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို အချိန်မဆိုင်းဘ ဲချက်ချင်း မ\ေဝပါ၊ 3 

• စရိတ်စက၊  စီးပွားေရး ယံုZကည်စိတ်ချမ)Lှင့် အြခား ယှဉ်Mပိuင်မ) ဆုိင်ရာ ကိစRများကို အေလးထား 
လျက်၊ လုပ်ငန်း၏ သေဘာသဘာဝ၊ အရွယ်အစားLှင့် တည်ေနရာကို လိုက်၍၊ ဖွင့်ဟ ေြပာဆိုသည့် 
မူဝါဒများကို ချိန်ညeိလုပ်ေဆာင်ပါ၊ 4 
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၁.၂။  တုငိ်ပင်ေဆွးေLွးမ)များ 

 
အLjရာယ်များ 

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များေZကာင့် Xိုက်ခတ်ခံရLုိင်ေြခရှိသသည့် အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် တုိင်ပင်မ) 
မရှိလ\င်၊ စီးပွားလုပ်ငန်းများအေနLှင့် စီမံကိန်း ြဖစ်Lုိင်ေြခကို လက်ေတွNကျကျ အကဲြဖတ် Lုိင်ြခင်း၊ 
ထိေရာက်Mပီး ဆက်စပ်အေြခအေနLှင့် ကိုက်ညီသည့် တုံ=ြပန်မ) အစီအမံများ ေဖာ်ထုတ်Lုိင်ြခင်း မရှိLုိင်ေပ။ 
အားလံုးပါဝင်Mပီး ပွင့်လင်းြမင်သာမ)ရှိသည့် တုိင်ပင် ေဆွးေLွးြခင်းြဖင့် လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်သည့် 
စရိတ်စကများLှင့် အတိုက်အခံများေလ\ာ့ချ Lုိင်သည်၊  အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် ယံုZကည်မ) 
တည်ေဆာက်Lုိင်သည်။ 

အLjရာယ် ေလျာ့ကျေစေရးအစီအမံများ 
• လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များ၏အLjရာယ်များ၊ Xုိက်ခတ်မ)များLှင့် တုိးတက်မ)အဆင့် အြပင်၊ 

Xုိက်ခတ်ခံရသည့် ေဒသခံလူထု၏ ပင်ကိုယ်စXိုက်လကdဏာLှင့် အကျိuးစီးပွား တုိ=Lှင့် 
ကိုက်ညီသည့် အကျိuးဆက်စပ်သူ ထိေတNွေဆာင်ရွက်ေရး အစီအစဉ်ကို ေရးဆွဲအေကာင် 
အထည်  ေဖာ်ရန်။ အကျံuးဝင်သည့် အေြခအေနတွင်၊ အစီအစဉ်ထဲ၌ ချိuNငဲ့သူ သုိ=မဟုတ် 
ခုခံLိုင်ရည် နည်းပါးသူဟု သတ်မှတ်ခံရသူများပါ ထိေရာက်စွာ ပါဝင်Lိုင်ရန် သီးြခား 
အစီအမံများ ထည့်သွင်းသင့်သည်၊ 5 

• ြဖည့်စွက်ချက် (ခ) တွင်ေဖာ်ြပသည့် Lုိင်ငံတကာ စံLှuန်းများအကို အေလးထားလျက်၊ Xိုက်ခတ်ခရံ 

Lုိငေ်ြခ ရှိေသာ ေဒသခံအသိုက်အဝန်းများLှင့် ေစာစီးစွာ Xိုးသား၊ ထိေရာကM်ပီး အဓိပtါယ ်

ြပည့်ဝသည ် ့ တုိင်ပင်ေဆးွေLွးမ)များ စဉ်ဆက်မြပတ် ြပuလုပ်ရန်။ လုပ်ငန်း လည်ပတ်မ) အေြပာင်း 
အလဲများ ရှိလ\င်လည်း ထုိသုိ= တုိင်ပင်ေဆွးေLွးမ)များ ြပuလုပ်သင့်သည်၊ 6 

• Mခိမ်းေြခာက်မ) ကင်းသည့်  တိုင်ပင်ေဆွးေLွးမ)Lှင့် အဆုံးအြဖတ်ေပးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို 
ယံုZကည်မ) အြပည့်အဝရှိသည့် ဝန်းကျင်တစ်ခုတွင် အဆုံးအြဖတ်မချမီ စီစဉ်ရန၊် Mပီးလ\င် ထည့်ဝင်မ) 
များကို အုပ်စုတစ်ခုLှင့်တစ်ခုအZကား လက်ရှိ အာဏာ အရှိန်အဝါ မတူညီမ)များကို 
အေလးထားလျက်၊ တုံ=ြပန်ပါ။ 7 

• လိုအပ်ပါက၊ Xိုက်ခတ်ခံရေသာ ေဒသခံလူထုများက   Xိုက်ခတ်ခံရသည့် အသုိက်အဝန်းများ ၏ 
ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွNများ၏ ပူးေပါင်းမ)Lှင့်အတူ စီမံကိန်း ေဆာင်ရွက်မ)တွင် အတူတကွ  
ခွဲြခားဆက်ဆံမ) မရှိဘဲ ပါဝင်Lုိင်ရန်အတွက်၊ ထုိေဒသံလူထုအား နည်းပညာဆုိင်ရာ 
ဥပေဒအကူအညီေပးရန် hကိuးပမ်းပါ။၊ အဆုိြပuသည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များ Lှင့် ပတ်သက်၍ 
တုိင်ပင်ေဆွးေLွးမ)များ ြပuလုပ်မည် ဆုိလ\င်၊ Xိုက်ခတ်ခံရသည့်  ေဒသခံ လူထုများက တုံ=ြပန်မ)ကို 
ြပင်ဆင်Lုိင်ရန်အတွက ် အေZကာင်း Zကား သည့် ရက်Lှင့် အများLှင့် တုိင်ပင်သည့်ရက်အZကား 
လံုေလာက်ေသာအချိန်ေပးMပီး ြပင်ဆင်ပါေစ။ 

• ေဆွးLွးမ)အတွင်း ေပးသည့် ထင်ြမင်ချက်များကို အြပည့်အဝ Lှင့် မ\တစွာ စဉ်းစားေပးပါ။  Mပီးေနာက် 
ထုိ Xိုက်ခတ်ခံရသူများ၏ စုိးရိမ်မ)များကို မည်သုိ= စဉ်းစား သုံးသပ်ေZကာင်း အေZကာင်းZကားပါ။၊ 8 
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• ေဒသခံများ၏ အြမင်များLှင့် စိုးရိမ်မ)များကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်Lုိင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခု 
ထူေထာင်ြခင်း အပါအဝင်၊ မှတ်တမ်း ြပuစုMပီး တုိင်ပင်ေဆွးေLွးမ)များမှ ရရှိသည့် သေဘာတူညီမ) 
များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ပါ။ စာြဖင့်ေရးသား မှတ်တမ်း တင်ြခင်းကို ပုိမုိအားသန်Lုိင်သည် 
ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ေဒသခံများ၏ ထင်ြမင်ချက်များကို ဗီဒီယုိ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အသံဖမ်းတိတ်ေခွြဖင့် 
ြဖစ်ေစ၊ အြခားသင့်ေလျာ်သည့် တစ်နည်းနည်းြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ေဒသခံများ၏ ခွင့်ြပuချက်ယူ၍ 
မှတ်တမ်းတင်Lုိင်သည်၊ 9  

• ေဒသခံများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များသည ် အကျိuးဆက်စပ်သူများ၏ အြမင်ကို အမှန်တကယ် 
ကိုယ်စားြပuြခင်း ရှိမရှိ တတ်Lုိင်သေရွN၊ စိစစ်ပါ။ ထုိသူတုိ= ၏ နယ်ေြမသုိ= ြပန်ေရာက်သည့် 
အခါ ေဆွးေLွးမ) ရလဒ်များကို အတိအကျ ြပန်လည် ြပနZ်ကားရန် အားကိုးယံုZကည်ရြခင်း ရှိမရှိ 
စိစစ်ပါ။  

• Xိုကခ်တ်မ) အကြဲဖတ်ချက်များ လုပ်ေဆာင်သည့်အခါ၊ ခခုံLုိင်အားနည်းသူများ အပါအဝင်၊
 ေဒသခံများ ပါဝင်Mပီး အကဲြဖတ်မ)များ ေရးဆွဲြခင်း ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းတုိ= အတွက် စနစ် 
ယLjရားများ ထူေထာင်ပါ၊၊ Mပီးလ\င် အေရးယူြခင်း ြပန်လည်တည့်မတ်ြခင်း၊ အာမခံြခင်းLှင့် 
ေလျာ်ေZကးေပးြခင်းကိစRများအတွက် တာဝန်ယူရန် ပုဂgိuလ်များ သတ်မှတ်ရန်၊ Lှင့် ြပန်လှန် 
သုံးသပ်ေရး Lှင့် အယူခံဝင်ေရး လုပ်ငန်းစဉ် ထူေထာင်ရန် လုပ်ေဆာင်ပါ10 

 
၁.၃။ Xိုကခ်တ်မ) အကြဲဖတခ်ျက ်
 
အLjရာယ်များ 

စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် ၄င်းတုိ=၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ကုန်စည်Lှင့် 

ဝန်ေဆာင်မ)များမှ အမှန်တကယ်ြဖစ်ပွားလျက်ရှိေသာ ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များLှင့် Xိုက်ခတ်Lုိင် ေြခများကို 
လုပ်ငန်း သက်တမ်းတစ်ေလ\ာက် စဉ်ဆက်မြပတ် အကဲြဖတ်ြခင်းြဖင့် ေရာှင်ရှား Lုိင်သည်၊ 
မေရာှင်ရှားLုိင်ပါကလည်း ေလျာ့ကျေစLုိင်သည် ။  ထုိသုိ= အကဲြဖတ်ချက် များြဖင့် ထုိXိုက်ခတ်မ)များ၏ 
အLjရာယ်များကိုလည်းေကာင်း၊ မိမိတုိ=၏ စီးပွားဆက်ဆံသည့် လုပ်ငန်းများ၏ လည်ပတ်မ)များ မှ 
ေပiေပါက်သည့် အLjရာယ်များကို လည်းေကာင်း၊ အLjရာယ် စီမံခန=်ခွဲ ရန်အတွက် ကျယ်ြပန=်Mပီး 
ေြမာြ်မင်ေသာ ချဉ်းကပ်ပံု ေရးဆွဲြပuစုLုိင်မည် ြဖစ်သည်။  11  
 
အLjရာယ် ေလျာ့ကျေစေရး အစီအမံများ 

• ေအာက်ပါအဆင့်များကို Xိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်ြခင်းလုပ်ငန်းတွင် ထည့်သွင်းပါ။ 

1. စိစစ်ြခင်း- ဆိုလိုသည်မှာ၊ မည်သည့်အဆိုြပuချက်များကို Xိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်ရန်၊ 
မည်သည်တုိ=က ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ) ေပiေပါက်ရန ်အလားအလာနည်းသြဖင့် ဖယ်ထုတ် ရန် Lှင့်   
အကဲြဖတ်ရန်လုိသည့် အဆုိြပuချက်ကို  မည်သည့်အဆင့်အထိ အကဲြဖတ်မည် ကို သတ်မှတ်ပါ။ 

2. အလံုးစုံေလ့လာြခင်း- ဆုိလိုသည်မှာ Xုိက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်ချက်၏ ဦးတည်ချက်Lှင့် 
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ေလ့လာရမည့် အဓိက အေရးကိစRများကို သတ်မှတ်ပါ။ 

3. Xိုက်ခတ်မ) ဆိုင်ရာ ပုိင်းြခား သုံးသပ်မ)လုပ်ေဆာင်ပါ။ 

4. ေလျာ့ကျေစေရးအစီအမံများ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ အေြခအေနအရ လိုအပ်သလုိ ဤသို= ေဆာင်ရွက် 
ချက်များလည်းပါသည်- လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များကို ဆက်မလုပ်ြခင်း၊ ဆိုးကျuိး Xိုက်ခတ်မ)များ 
ေရှာင်ရာှးLုိင်ရန ် အြခားနည်းလမ်းများ ရှာေဖွြခင်း၊ အLjရာယ် ကင်းရှင်းေရး အစီအမံများကို 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များအတွင်း ထည့်သွင်း လုပ်ေဆာင် ြခင်း၊ သုိ=မဟုတ ် ဆိုးကျိuး Xိုက်ခတ်မ) 
များအတွက် ေငွေZကးြဖင့်ြဖစ်ေစ ေငွေZကးမပါေသာ နည်းြဖင့် ြဖစ်ေစ ေလျာ်ေZကး ေပးြခင်း 
အစီအမံများ ေဖာ်ထုတ်ပါ။ 

• သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ)ေရးရာ Lှင့် လူ=အခွင့်အေရး Xိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်ချက်  (ESHRIA) 
ြပuလုပ်သည့်အခါ၊  ေအာက်ပါ Xိုက်ခတ်Lိုငေ်ြခများကို လိုအပ်သင့်ေလျာ်သလုိ ြခံuငံု အကဲြဖတ်ြခင်း 
ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များသာမက ေကာင်းကျိuးများကိုပါ၊ ပုိမုိ ေကာင်းမွန် ေအာင် လုပ်Lုိင်ရန် ြခံuငံု 
အကဲြဖတ်ပါ။၊  

-  ေြမ၊ ေရ၊ ေလ၊ သစေတာ Lှင့် ဇီဝမျိuးကွဲများ ကဲ့သုိ= သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ Xိုက်ခတ် မ)များ12 

-  ေဒသခံများ၏ သုခ ချမ်းသာ၊ တက်Zကွမ)Lှင့် အလားအလာေကာင်းမ)တုိ=အေပi ဆုိးကျိuး 
သက်ေရာက် Lုိင်သည့် လူမ)ဆုိင်ရာ Xိုက်ခတ်မ)များ၊ ၄င်းXိုက်ခတ်မ)များကို ဝင်ငွေ ြဖန=်ေဝအား၊ 
လူတစ်ဦးချင်းLှင့် လူ=အဖဲွNအစည်းများ ၏ Xုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ Lှင့် လူမ)ဆုိင်ရာ သိကdာရှိမ)Lှင့် ကာကွယ် 
ေစာင့်ေရှာက်မ) ၊ အလုပ်အကိုင် အဆင့်များLှင့် အခွင့်အေရးများ၊ ကျန်းမာေရးLှင့် ဘဝ ဖူလံုမ)၊ 
ပညာေရး၊ အိုးအိမ်Lှင့် ေနရာထုိင်ခင်း ရရှိLုိင်မ)Lှင့် အဆင့်အတန်း၊ အေြခခ ံ အဆာက်အအုံ၊ 
ဝန်ေဆာင်မ)များ တုိ=ြဖင့် တုိင်းတာသည်။ 

- Xိုက်ခတ်ခံရသည့် ရပ်ရွာလူထုမှ စီးပွားေရး၊ လူမ)ေရး၊ ယဉ်ေကျးမ)၊ ြပည်သူLှင့် Lုိင်ငံေရး 
အခွင့်အေရး များအေပi သက်ေရာက်Lုိင်သည့် လူ=အခွင့်အေရး Xိုက်ခတ်မ)များ 

- Xိုက်ခတ်ခံရသည့် ရပ်ရွာလူထု၏ ယဉ်ေကျးမ) အေမွအLှစ်၊ ဘဝေနထုိင်မ)ပံုစံ၊ တန်ဖုိးများ၊ 
ယံုZကည်ကိုးကွယ်မ)များ၊ ဘာသာစကား(များ)၊ ဓေလ့ထံုးတမ်းများ၊ စီးပွားေရး၊ ေဒသတွင်း ရှိ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်Lှင့် မျိuးစိတ်များ၊ လူမ) အဖဲွNအသင်းများLှင့် ဓေလ့ထံုးစံများအေပi 
Xိုက်ခတ်မ)များ၊ 

- အမျိuးသမီးများ၏ အခန်းကfြဖစ်ေသာ အစားအေသာက် ြဖည့်ဆည်းေပးသူ၊ဇီဝမျိuးကွဲ များ 
ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူများLှင့် ဓေလ့ထံုးစံ အသိတုိ=ကို ထိန်းသိမ်းေပးသူများ အြဖစ် 
အေလးထားလျက် ၄င်းတုိ=အေပi ကျေရာက်သည့် Xိုက်ခတ်မ)များ၊ 13  

- တိရစkာန ်ကျန်းမာေရးအေပi Xိိုက်ခတ်မ)များ 

 

• Xိုကခ်တ်ခံရသည့် ရပရ်ွာလူထုများကို Xိုက်ခတ်မ)အေပi အကဲြဖတ်ေရး ပါဝင်ေဆွးေLွးရန် 
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ဖိတ်ေခiပါ။  ၄င်းတုိ=ထံမှ အချက်အလက်များေတာင်းခံရန၊် ၄င်းတုိ=အား မိမိတုိ=က Xိုက်ခတ်မ) 
အကဲြဖတ်ချက်၏ အဆင့်တုိင်းတွင် ပံုမှန် တ=ံုြပန်ချက်များ ေပးပါ။14 

• စီမံကိန်း၏ Xုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ အပုိင်းများ၊ X)ေဒါင့်များLှင့် လွယ်ကူေစမ)များေZကာင့် Xိုက်ခတ်မ)များ 
ေပiေပါက်Lုိင်ေြခရှိပါက၊ စီမံကိန်း  အရှိန်အဝါရှိသည့် နယ်ပယ်တွင် အLjရာယ်များ Lှင့် Xိုက်ခတ်မ) 
များ အကဲြဖတ်ပါ။15 

 
၁.၄။ အကျိuးအြမတ ်မ\ေဝခံစားြခင်း 

 
အLjရာယ်များ 

ေဒသခံများမှ ကန=်ကွက်သည့် အLjရာယ်ကို ေရှာင်ရှားရန်Lှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် 
စရိတ်စကများ ေလ\ာ့ချရန ်အတွက၊် စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် ၄င်းတုိ=၏လုပ်ငန်း လည်ပတ်မ) များေZကာင့် 
ရပ်ရွာလူထုအေပi ြဖစ်ေပiသည့် ေကာင်းကျိuးများကို များLုိင်သမ\များေအာင် လုပ်Lုိင်သည့် 
နည်းလမ်းများ စူးစမ်းသင့်သည်။ ၄င်းတုိ=၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များက အကျိuးဆက်စပ်သူ အသီးသီး 
အZကား ရရှိမည့် အကျိuးများကို တုိင်ပင်ေဆွးေLွးပဲွ များတွင် ထည့်သွင်း ေဆွးေLွးြခင်းြဖင့် 
ေဒသခံများLှင့်ယံုZကည်မ) တည်ေဆာက်Mပီး ေရရှည် လက်တွဲLုိင်ရန် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစMပီး၊ 
တစ်ဖက်မှ ပဋိပကdများလည်း တားဆီးLုိင်မည် ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်း လည်ပတ်မ)များအတွက် 
အကျိuးြဖစ်ေစသည့်အတွက် ဤအကျိuးဆက်စပ်သူများက လုပ်ငန်း လည်ပတ်ရန် လက်ခံLုိင်သည့် 
ေနရာများ အဆင်ေြပေချာေမွNစွာ ေဖာ်ထုတ်ေပးLုိင်သည်။ ထို=အြပင် ေဒသခံများ၏ နယ်ေြမဗဟုသုတ ကို 
အမီှြပu၍ စိုက်ပျိuးေရး ေဂဟ စနစ်  များကို အေကာင်းဆုံး အသုံးြပuLုိင်သည့် ေြခြမင့်မား သည် (FAO, 

2010; UN, 2009)။ 

အကျိuးအြမတ်မ\ေဝခံစားြခင်းသည် မေရှာင်ရှားLုိင်ေသာ ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များအတွက် ေပးသည့်  
ေလျာ်ေZကးLှင့် သီးသန=်ကိစR ြဖစ်သည်။ ေလျာ်ေZကးအြပင် အကျိuးအြမတ်ကို ထပ်ေပါင်း ေပးြခင်း လည်း 
ြဖစ်Lုိင်သည်။ ထုိသို=မ\ေဝခံစားြခင်းြဖင့် စီးပွားလုပ်ငန်းLှင့် ဌာနေ တုိင်းရင်းသားများ သို=မဟုတ် ေဒသခံ 
ရပ်ရွာလူထုများအZကား မိမိလုပ်ငန်းများအတွင်း ၄င်းတုိ=၏ ထည့်ဝင်မ)ကို အသိအမှတ်ြပuသည့်အေနLှင့် 
အတူ လက်တွဲေဆာင်ရွက်Lုိင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ 

အချိuNအေြခအေနများတွင်၊ ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ သို=မဟုတ် ေဒသခ ံ ရပ်ရာွလူထုများ၏ ေြမ၊ 
သယံဇာတများ သို=မဟုတ် အသိပညာများကို စီးပွားလုပ်ငန်းများအသုံးြပuပါက၊ ထုိအသုံးြပuမ)မှရရှိသည့်  
အကျိuးအြမတ်များကို ခံစားပုိင်ခွင့် ရှိMပီးြဖစ်သည်၊ 16 ဤအကျိuး အြမတ် များသည် စီးပွားလုပ်ငန်းLျင့် 
သက်ဆုိင်ရာ ရပ်ရာွလူထုအZကား တုိင်ပင်ေဆွးေLွးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်က သေဘာတူထားMပီးသည့်အတိုင်း 
ေငွေZကးြဖစ်ေစ ေငွေZကးမဟုတ်သည့် အကျိuး အြမတ် ြဖစ်ေစ 17  ြဖစ်Lုိင်သည်။ အကျိuးအြမတ် 
အမျိuးအစား သတ်မှတ်ချက်ကို ESHRIA များတွင် ေဖာ်ြပထားသည် 18 

သုိ=ရာတွင် အကျိuးအြမတ်ခံစားခွင့်Lှင့် ဆက်စပ်သည့် အLjရာယ်များလည်း ရှိတတ်သည်။ 
စီးပွားလုပ်ငန်းများက ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့် အကျိuးအြမတ် မ\ေဝခံစားေရး သေဘာ တူညီမ)များ 
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ညeိLှိuင်းMပီးေနာက၊် ယင်းအကျိuးအြမတ်များကို ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လံုးLှင့် မ\ေဝြခင်း မဟုတ်ဘဲ၊ 
အကျိuးဆက်စပ်သူ အုပ်စု တစ်စုက သိမ်းယူသွားတတ်Zကရာ၊   ဌာနေ တုိင်းရင်းသား များLှင့် 
ပဋိပကdြဖစ်မည့် အLjရာယ် ေပiေပါက်တတ်သည်။ အကျိuးအြမတ် မ\ေဝခံစားြခင်းကို သက်ဆုိင်ရာ 
ရပ်ရွာလူထုတစ်ရပ်လံုးမှ သေဘာတူြခင်းမဟုတ်ဘဲ အချိuNကသာ သေဘာတူတတ်ရာ၊ အကျuိးအြမတ် 
မ\ေဝသည့်အခါ ြခွင်းချန်ခံရသည့်အြဖစ် ဆုိက်ေရာက် တတ်သည်။ အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်သည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ အဓိပtါယ် ြပည့်ဝေသာ အကျိuးဆက်စပ်သူ များLှင့် ေတွNဆုံေဆွးေLွးြခင်းြဖင့် ထုိသို= 
အLjရာယ်များကို   ေလ\ာ့ချLုိင်သည်။ 

အLjရာယ် ေလျာ့ကျေစေရး အစီအမံများ 

• ေအာက်ပါတုိ=ကို လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့် ဖွNံMဖိuးေရးအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ေဖာ်ထုတ်ပါ-    
 ေဘးအLjရာယ် ကင်းသည့် လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်များကို ေဒသခံများအတွက် ထူေထာင်Mပီး  
ေရှNေZကာင်းLှင့် ေနာက်ေZကာင်း ချိတ်ဆက်မ)များ(local forward and backward linkages) ဖန်တီးြခင်း   
ဝင်ငွေ ရလမ်း အသွယ်သွယ်  ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း၊ စွမ်းေဆာင်ရည် ြမeင့်တင်ြခင်း၊ ေဒသထွက်ပစRည်းများ 
ဝယ်ယူြခင်း၊ နည်းပညာ လက်လBဲြခင်း၊ ေဒသတွင်း အေြခခ ံ အေဆာက်အအုံ တုိးတက်ြခင်း၊ 
အထူးသြဖင့် အေသးစားLှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်း များမှ ေငွေချး ေစျးကွက်များအား ပုိမုိ 
အလှမ်းမီေစြခင်း-၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ)များအတွက်  ေပးေချြခင်း  
အခွန်အေကာက် ခွဲေဝချမှတ်ြခင်း၊ သို=မဟုတ် ယံုZကည်အပ်Lှံမ) ရန်ပံုေငွများ ထူေထာင်ြခင်းတုိ= 
လုပ်ေဆာင်ပါ။ 19 

• စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် မိမိသွားေရာက်လုပ်ကုိင်သည့် Lုိင်ငံအစိုးရ၏ ဖွNံMဖိuးေရး ဦးစားေပး 
သတ်မှတ်ချက်များ၊ လူမ)ဆုိင်ရာ ဦးတည်ချက်များLငှ့် ကုိက်ညမီ)ရှိေရး ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါ။  

20 

• တုိင်ပင်ေဆွးေLွးမ)လုပ်ငန်းစဉ်Lှင့် ESHRIA အကဲြဖတ်များအရ၊   ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ ၏ ေြမ၊ 
သယံဇာတများLှင့် ၄င်းတုိ=၏ အသိပညာြဖင့် လည်ပတ်ေသာလုပ်ငန်းများမှ ေငွေZကး Lှင့် 
ေငွေZကးမဟုတ်ေသာ အကျိuးအြမတ်များကို မ\ေဝခံစားြခင်း၊  ထုိသို=ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အုပ်စုအချိuNမှ 
မတရား အကျuိးအြမတ်ခံစားြခင်း မြဖစ်ေစရေအာင် တန်းတူညီမ\ Lှင့် ေရရှည် လူမ) 
ဖံွNMဖိuးမ) ေဖာ်ေဆာင်ပါ။21 

 
၁.၅။ တုငိ်တန်းေရး စနစ်ယLjရားများ 
 
အLjရာယ်များ 

အများတုိင်တန်းLုိင်သည့် စနစ်ယLjရားများကို အLjရာယ် hကuိတင်သတိေပးသည့်စနစ်အြဖစ် 

ေရးဆွဲြခင်းသည် လုပ်ငန်းများLှင့် Xိုက်ခတ်ခံရသည့် ရပ်ရွာလူထုများ၊ ေြမအသုံးချပုိင်ခွင့် ရှိသူများ 
အZကား အေသးအဖဲွအြငင်းပွားမ)များကို တရားXုံးများ၊ အြငင်းပွားမ)ေြဖရှင်းေရး ယLjရားများ 
အဆင့်အထိ မတက်မီ၊ အြမန်၊ စရိတ်စကမhကီးဘဲ တရားမ\တစွာ ေြဖရှင်းLုိင်သည့် ေဒသအတွက်၊ 
Xိုးရှင်းMပီး Lှစ်ဦးLှစ်ဖက် အကျိuးရှိသည့် နည်းြဖစ်သည် (IFC, 2009)။  ထုိနည်းများြဖင့် စီးပွား 
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လုပ်ငန်းများအား ေအာက်ပါကဲ့သုိ= အဖိုးတန်ေသာ တုံ=ြပန်ချက်များ ရရှိLုိင်သည်- ပုိမုိhကီးမားသည့်  
ြပဿနာများမြဖစ်မီ hကိuတင်သတိေပးစနစ်များအြဖစ် အသုံးဝင် သည်၊ အြခားသူများထံမှ 
ကုမtဏီလုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များ သို=မဟုတ် စီမံခန=်ခွဲေရး စနစ်များတွင် ြပuြပင်Lုိင်မည့် အZကံ�ာဏ်များ 
ရရှိLုိင်သည်၊ ထုိ=အြပင် ထုိသို=တုိင်တန်းချက်များ ေနာက်ေနာင် မေပiေပါက်ေစရန ်ေအာက်ေြခမှ စ၍ 
ြပuြပင်ေြပာင်းလဲရန်များကို ြပသLုိင်သည် (CAO, 2008)။  

 
အLjရာယ်ေလျာ့ကျေစေရး အစီအမံများ 

• တုိင်တန်းေရး စနစ်ယLjရားကို လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များ၏ အLjရာယ်များ၊ ဆိုးကျိuး 
Xိုက်ခတ်မ)များLှင့်အညီ တုိင်းဆလုပ်ေဆာငြ်ခငး်၊ ထုိသုိ=လုပ်ေဆာင်ရြခင်းမှာ နားလည် လွယ်Mပီး၊ 
ပွင့်လင်းြမင်သာ၍ ယဉ်ေကျးမ)အရ ေလျာ်ကန်မ)ရှိMပီး၊ အလွယ်တကူ အလှမ်းမီLုိင် သည့် 
တုိင်ပင်ေဆွးေLွးေရး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးြပuကာ၊ ြပဿနာ သို=မဟုတ ် စိုးရိမ်မ)ကို စတင်သည့် 
အဖဲွNကို ရန်တ=ံုြပန်ြခင်း မရှိဘဲ၊ စုိးရိမ်မ)များကို  ေဆာလျင်စွာ ေြဖရှင်းရန ်ြဖစ်သည်  22 

• စနစ် ယLjရား ဒီဇုိင်းLှင့် လုပ်ေဆာင်ပံုသည်   Xိုက်ခတ်ခံရသည့် အကျိuးဆက်စပ်သူများ၏ 
လိုအပ်ချက်များLှင့် ြပည့်မီေစရန် ၊သူတုိ= လက်ေတွNအသုံးြပuLုိင်ရန၊် Lှင့် ထုိတုိင်တန်းေရး ယLjရားကို 
အသုံးြပuြခင်းသည် ေအာင်ြမင်မ)ရရန်အတွက် Lှစ်ဦးLှစ်ဖက်၏ အကျိuးစးီပွားေပi မီှတည်ေZကာင်း 
သိရှိရန် အကျိuးဆက်စပ်သူများLငှ့်  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ပါ၊၊ 23 

• ဤတုိင်တန်းေရး ယLjရားကို အုိအီးစီဒီ လမ်းABန်များေအာက်ရှိ NCP များြဖစ်စေ တရားXုံး  
သို=မဟုတ် တရားXုံးLှင့်မဆိုင်သည့် တုိင်တန်းေရး ယLjရားများြဖစ်ေစ အသုံးမြပuစေ လိုသြဖင့် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားြပဿနာ အြငင်းပွားမ)များ ေြဖရှင်းရာတွင် အလုပ်သမား 
သမဂgများ၏ အခန်းကfကို ေသးသိမ်ေစရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်၊ အသုံးြပuြခင်း မျuိး ကို ေရှာင်ပါ  24 

 
ထို=အြပင်၊ UN Guiding Principles (Principle 31) တွင်ပါရှိသည့် တရားXုံးLှင့်မဆိုင်သည့် 

တုိင်တန်းေရး ယLjရားများအတွက် ထိေရာက်မ) စံသတ်မှတ်ချက် များတွင် အေရးhကီးသည့် ကိုးကားချက် 
တစ်ခု ပါရှိသည်- အစိုးရ ပါသည့် တရားXုံးLှင့်မဆိုင်သည့် တုိင်တန်းေရး ယLjရားများေရာ၊ 
အစိုးရမပါသည့် ယLjရားများပါ ထိေရာက်မ)ရှိေစရန်အတွက ် ဇယား A.1 တွင် အေသးစိတ် 
ေဖာ်ြပထားသည့် စံသတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာသင့်သည်။ 
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ဇယား က.၁.  ထိေရာက်သည် ့တုိင်တန်းေရး ယLjရားများ၏ လကdဏာများ 

 
တရားဝင်မ) ဤယLjရား အသံုးြပuေစလုိသည့် အကျuိးဆကစ်ပ်သူအပ်ုစုများ၏ ယုံZကည်မ) ရယLူုိငM်ပီး၊ 

တိုငတ်န်းေရး လပ်ုငန်းစဉမ်ျား၏ တရားမ\တေသာ လပ်ုေဆာငမ်) အေပiလည်း တာဝန်ခံမ) 
ရှိသည်။ 

အလမ်ှးမီမ) ရည်ရယွသ်ည့် အကျuိးဆက်စပ်သူအပ်ုစုများအားလုံး သိရှိ အလမ်ှးမီMပီး၊ အလှမ်းမီရန် 
အခက်အခရဲှိLုိငသူ်များအတွက် လုိအပ်သည့် အကူအညီေပးသည်။ 

hကuိတငမှ်န်းဆLုိငမ်) ရငှး်ရငှး်လငး်လငး်ရှိMပီး ထိုသူတို= သိMပီး လပ်ုထုံးလုပ်နည်း ချြပကာ၊ အဆင့်တိုငး်အတွက ်
သတ်မှတ်ချန်ိများ ထားရှိသည်၊ လပ်ုငန်းစဉ်အမျuိးအစားများအေပi ရငှး်လငး်မ) ရှိMပီး ရလဒ်များ၊ 
ထကွေ်ပiLုိငသ်ည့် ရလဒ်များ၊ အေကာငအ်ထည်ေဖာမ်)ကို ေစာင့်Zကည့်နည်းများကို ချြပသည်။  

သာတူညီမှျမ) နစ်နာသည့်အပ်ုစုများမှ တိုငတ်န်းေရးယLjရားလပ်ုငန်းစဉအ်တွငး် တရားမ\တမ) ရှိစွာ၊ 
နားလည်သေဘာေပါကစွ်ာLငှ့် ေလးစားမ)အြပည့်အဝြဖင့် ပါဝငL်ုိငရ်န်အတွက်၊ 
အချကအ်လကဇ်စ်ြမစ်များ၊ အZကြံပuချကမ်ျားLငှ့် လုိအပ်သည့် ကျွမ်းကျငမ်)ကို  
ကျuိးေZကာငး်သင့်ေလျာစွ်ာ အလမ်ှးမီမ) ရှိေစရန် 

ပွင့်လင်း ြမင်သာမ) နစ်နာသည့် အုပ်စုများကို လပ်ုငန်းစဉ်၏ တိုးတကမ်)အေြခအေနကို မြပတ်တငြ်ပMပီး၊ စနစ် 
ယLjရား၏ ထေိရာကမ်) အေပi ထုိသူများယုံZကည် ရှိေစရန်Lငှ့် အများြပည်သူ၏ စိတ်ဝငစ်ားမ)ကို 
ြဖည့်ဆည်းLုိငရ်န်အတွက်၊ လပ်ုေဆာငမ်)Lငှ့် ပတ်သကသ်ည့် အချကအ်လက်များကို လုံေလာကစွ်ာ 
ေပးသည်။ 

အခငွ့်အေရးများLငှ့် 
ကိုကညီ်မ) 

ရလဒ်များLငှ့် ကစုားမ)များသည် Lုိငင်တံကာမှ အသိအမှတ်ြပuသည့် လ=ူအခွင့်အေရးများLှင့် 
အညီြဖစ်သည်။ 

စဉ်ဆက်မြပတ် 
သငZ်ကားနာယLူုိငသ်ည့် 
ဇစ်ြမစ်ြဖစ်ြခင်း 

ယLjရားလပ်ုေဆာငမ်) တုိးတကရ်န်Lငှ့် ေနာငအ်ခါ နစ်နာမ)များLငှ့် 
အLjရာယမ်ျားကာကွယL်ုိငရ်န်အတွက် ရရှိသည့် သငခ်န်းစာများေဖာထ်ုတ်ရန် သက်ဆိုငသ်ည့် 
အစီအမံများကုိမီှြငမ်းသည်။ 

ထေိတွNေဆာငရ်ကွမ်)Lငှ့် 
အြပန်အလန်ှေဆွးေLးွမ) 

ဤယLjရား အသံုးြပuရန် ရည်ရွယ်လိုသည့် အကျိuးဆက်စပ်သူအုပ်စုများLှင့် ယLjရား 
ေရးဆဲွတည်ေဆာက်ပံုLှင့် လုပ်ေဆာင်ပံုတို=ကုိ တိုင်ပင်Mပီး၊ 
နစ်နာမ)များကို ေြဖရငှး်ရန်နည်းလမ်းအြဖစ် အြပန်အလန်ှေဆွးေLးွမ)များ ြပuလပ်ုသည်။ 

Source: UN Guiding Principles, Principle 31. 
 

၂။  လ=ူအခွင့်အေရး 
 

အLjရာယ်များ 

စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် ၄င်းတုိ=၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများေZကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ၄င်းတုိ= 

လုပ်ငန်းက ပ့ံပုိးေသာေZကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်းဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များြဖစ်ပွားသည့် အခါ၊ လူ=အခွင့် 
အေရးကို ေလးစားလိုက်နာမ)မရှိသည့် အလားအလာေတွNရMပီး ြဖစ်ပွားသည့် ထိုိသုိ=Xိုက်ခတ်မ)များ 
ကိုလည်း  ေြဖရှင်းရန ် ပျက်ကွက်တတ်Zကသည်။ လုပ်ငန်းများသည် ၄င်းတုိ=၏ စီးပွားဆက်ဆံသည့် 
လုပ်ငန်းများမှတဆင့် မိမိ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များ၊ ကုန်စည်များ သို=မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ)များကို 
တုိက်Xိုက်ဆက်LBယ်သည့် လူ=အခွင့်အေရး ဆုိးကျuိးXုိက်ခတ်မ)များကုိပါ တားဆီးသင့်သည်၊ သို=မဟုတ် 
ေလ\ာ့ချသင့်သည်။25  စီးပွားလုပ်ငန်း၏ လူ=အခွင့်ေရးေလးစားရန် လူမ)တာဝန်သည်Lုိင်ငံများ၏ 
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လုပ်Lိုင်စွမ်း၊ လူ=အခွင့်အေရး တာဝန်များကို ြဖည့်ဆည်း လိုသည့် ဆL{ ရှိြခင်းမရှိြခင်းLှင့် တစ်သီးတြခား 
တည်ရှိMပီး၊ မိမိတာဝန်များကိုေလျာ့ပါးေစြခင်း မရှိပါ26။ Lုိင်င့ံဥပေဒများသည် လံုေလာက်စွာ ဖံွNMဖိuးြခင်း 
မရှိလ\င်ြဖစ်ေစ၊ အာဏာသက်ေရာက်မ) မရှိလ\င် ြဖစ်ေစ၊ စးီပွားလုပ်ငန်းများက တုိးြမeင့် အေလးထား 
စိစစ်ေဆာင်ရွက်မ)ြဖင့် လူ=အခွင့်အေရး ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို  ေဖာ်ထုတ်  ေြဖရှင်း သင့်သည်။ 

စီးပွားေရး၊ လူမ)ေရး၊ ယဉ်ေကျးမ)၊ Lုိင်ငံသားLှင့် Lုိင်ငေရးအခွင့်အေရး စသည့် 
လူ=အခွင့်အေရးများသည် တစ်ခုLှင့်တစ်ခု အမီှြပuေနသည်ကို သတိြပuသင့်သည်။ စီးပွား လုပ်ငန်းများ 
သည် ၄င်းတုိ=၏ လူ=အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ တာဝန်များLှင့် ဤလမ်းABန်တွင် သီးြခား ထည့်သွင်းထားြခင်း 
မရှိသည့် တာဝန်များကိုပါ ကုိေလးစားလိုက်နာြခင်းရှိမရှိ၊ အရည်အေသွး X)ေဒါင့်မှ နားလည်Lုိင်ရန်  
မိမိတုိ=၏ တာဝန်များကို ပံုမှန် ြပန်လှန်သုံးသပ်သင့်သည်။ 

 

အLjရာယ်ေလျာကျေစေရးအစီအမံများ 

• စီးပွားလုပ်ငန်းLှင့် ၄င်း၏ စီးပွားဖက်များ၏ လည်ပတ်မ)များေZကာင့် Xိုက်ခတ်ခံရLုိင်ြခေ ရှိသည့် 
လုပ်ပုိငခ်ွင့် ရထားသူများကို သိရှိေအာင် ေဖာ်ထုတ်ပါ။  ထိုသုိ=ေဆာင်ရွက်ရာတွင် စီးပွားလုပ်ငန်း၏ 
အမှန်တကယ်လည်ပတ်လျက်ရှိသည့် သို=မဟုတ် လည်ပတ်Lုိင်ေြခရှိသည့် လုပ်ငန်းများLှင့် 
စီးပွားဆက်ဆံသည့်လုပ်ငန်းများအေပi အတွင်းကျကျ ြဖစ်ရပ်မှန် အေြခအေနသိရှိရန် ြပန်လှန် 
ဆန်းစစ်မ) လုပ်ေဆာင်ရန် လိုပါသည်။ Mပီးလ\င် အခွင့်အေရး ထိပါးခံရLုိင်သည့် ပါဝင်ပတ်သက်သူ 
များကို သိရှိေအာင် ေဖာ်ထုတ်ရန၊် ထုိလုပ်ငန်း လည်ပတ်မ)များကို လူ=အခွင့်အေရး စံLှuနး်များLှင့် 
တုိက်ဆိုင်စိစစ်Mပီး အရည်အေသွးပြ အကဲြဖတ်ြခင်း လုပ်ေဆာင်ရန် လုိမည်။စီးပွားလုပ်ငန်းများ Lှင့် 
၄င်း၏ စီးပွားဆက်ဆံသည့် လုပ်ငန်းများ၏ ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)ြဖစ်Lုိင်ြခေ အားလံုးကို ေကာင်းစွာ 
နားလည်ရန်အတွက်၊ သက်ဆုိင်ရာ အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် ြပဿနာမြဖစ်မီ လက်ဦးမ) ရယူရန် 
တုိင်ပင်ေဆွးေLွးမ)များလုပ်ရန် လိုသည်။ 27 

• အမှန်ြဖစ်ပွားေနေသာ လူ=အခွင့်အေရး Xိုက်ခတ်မ)များLှင့် Xိုက်ခတ်Lုိင်ေြခများ28 ကို   အကဲြဖတ်ြခင်း၊ 
ေတွNရှိချက်များကို စုစည်း အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း၊. တုံ=ြပန်မ)များ ကို ေစာင့်Zကည့်ေလ့လာြခင်းLှင့် 
Xိုက်ခတ်မ)များကို မည်သို= ေြဖရှင်းေZကာင်းကို ဆက်သွယ် အေZကာင်းZကားတုိ= ြဖင့် လူ=အခငွ်အ့ေရး 

ဆုငိရ်ာ အေလးထားစစိစ ်ေဆာငရ်ကွမ်) လုပ်ေဆာင်ပါ။  လုပ်ငန်းများLှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့် 
ဆက်စပ်အေZကာင်းခံများ ေြပာင်းလဲြဖစ်ေပiသည့်အေလျာက်  လူ=အခွင့်အေရးအေပi ကျေရာက် 
Lုိင်သည့် အLjရာယ် များသည် အချိန်ကာလတစ်ခုတွင်  ေြပာင်းလဲသွားတတ်ရာ၊ လူ=အခွင့်အေရး 
ဆုိင်ရာ အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်သည့်အေလ့အကျင့်ကို  စဉ်ဆက်မြပတ် လုပ်ေဆာင်ပါ။  29 

• အကျိuးဆက်စပသ်ူအားလုံးအေပi အထူးသြဖင့် အမျိuးသမီး၊ လူငယ်များ၊ Lှင့် လူနည်းစုများ ကဲ့သုိ= 
ခုခံအားနည်းသည့် အေနအထား၌ရှိသူများ၏ အေြခအေနအသီးသီး၊ အကန=်အသတ် များLှင့် 
လိုအပ်ချက်များကို အသိအမှတ်ြပuလျက်၊ တစ်ေြပးည ီ မှျတစွာ ဆက်ဆLံုငိ်ေရး ေသချာေအာင် 
ေဆာင်ရွက်ပါ။ 30 

• စိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်း၌ အမျိuးသမီးများ၏ အခရာကျသည့် အခန်းကfကို အသိအမှတ်ြပu၍ 
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အမျိuးသမီးများအား ခွဲြခားဆက်ဆမံ) ပေပျာက်ေရးအစီအမံများ Lှင့်တကွ၊ သဘာဝ သယံဇာတများ၊ 
သွင်းအားစုများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်နည်းများ၊ အZကံေပးဝန်ေဆာင်မ)Lှင့် ေငွေZကးဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မ)များ၊ 
သင်တန်းများ၊ ေစျးကွက်များLှင့် သတင်းအချက် အလက် များကို တန်းတူ အလှမ်းမီMပီး 
ထိန်းချuပ်Lုိင်ရန်အြပင်၊ ၄င်းတုိ=၏ အသက်ေမွးဝမ်း ေကျာင်းဆုိင်ရာ ဖွNံMဖိuးတိုးတက်မ) အြပည့်အဝ 
ရရှိေစရန်၊ 31  ထုိက်သင့်သည့် အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပါ။32 

 
၃။   အလုပ်သမား အခွင့်အေရး 

 
အLjရာယ်များ 

စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် ၄င်းတုိ= သွားေရာက်လုပ်ကိုင်သည့် Lုိင်ငံများတွင် လူေနမ) အဆင့်အတန်း 
ြမeင့်တင်ေပးြခင်းLှင့် အများစိတ်ဝင်စားမ)ရှိေသာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တုိးြမeင့်ေပးြခင်း၊ 
လူ=အခွင့်အေရး Lှင့် အလုပ်သမား အခွင့်အေရးများ လွယ်ကူေချာေမွNစွာ ခံစားေစြခင်းြဖင့်၊ စီးပွားေရးLှင့် 
လူမ) ဖူလံုေရးတုိ=၌ ထည့်ဝင်မ) ေပးကာ hကီးမားေသာ အကျိuးအြမတ်များ ေဖာေ်ဆာင်ေပးLုိင်ပါသည်။ 
၄င်းတုိ=၏ ကိုယ်ပုိင် အလုပ်သမားများအတွက် ပင်မ အလုပ်သမား စံLှuန်းများ ြပည့်မီေရး ေသချာေစရန် 
လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်း အြပင်၊ ကျပန်း လုပ်သားများ Lှင့် တစ်Lုိင်တစ်ပုိင် လယ်ယာလုပ်ငန်းများအတွင်း  
လုပ်ငန်းခွင် အေြခအ ေနများ တုိးတက်ေစရန် ကူညီLုိင်သည်။  

စီးပွားေရး၊ လူမ)ေရးLှင့် ယဉ်ေကျးမ) အခွင့်အေရးများ ဆုိင်ရာ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ သေဘာတူ စာချuပ် 
(ICESCR) အဖဲွNဝင်Lုိင်ငံများသည် တရားမ\တMပီး သင့်ေလျာ်ေသာ လုပ်ငန်းခွင် စည်းကမ်းများ 
ခံစားပုိင်ခွင့်များ (Article 7) Lှင့် အလုပ်သမားသမဂg ဖဲွNစည်းခွင့်(Article 8) တုိ=ကို အသိအမှတ်ြပuသည်။ 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ Lုိင်ငံသားLှင့် Lုိင်ငံေရး ဆုိင်ရာ စာချuပ် (ICCPR)သည်လည်း အလုပ်သမား သမဂg 
ဖဲွNစည်းခွင့်Lှင့် ပါဝင်ပုိင်ခွင့်ကို အကာအကွယ် ေပးထားသည်။ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမား 
ကွန်ဗင်းရှင်းများ33 တွင်လည်း အလုပ်အကိုင်Lှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အခွင့်အေရးများကို ထည့်သွင်း 
 ေဖာြ်ပထားသည်34 ။ ICESCR Lှင့် ICCPR ကဲ့သို= လူ=အခွင့်အေရး သဘာတူ စာချuပ်များက Lုိင်ငံများ 
လုပ်ေဆာင်ရန် ဦးတည်ချမှတ် ေသာ်လည်း၊ ယင်းစာချuပ်ပါအခွင့်အေရးများ ခံစားLုိင်ခွင့်အေပi 
စီးပွားလုပ်ငန်း ေZကာင့် ဆိုးကျိuး သက်ေရာက်တတ်သည်။ ထုိ=အတွက် လုပ်ငန်းများသည် 
ဤအခွင့်အေရးများကို ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် အေကာင်အထည် ေဖာ်မ)တွင် ပ့ံပုိးသည့် အခန်းကfတွင် 
အေရးပါလှသည်။ အိုင်အယ်လ်အို၏ အေြခခ ံ ကွန်ဗင်းရှင်း ရှစ်ခ ု အပါအဝင်၊ ဤကွန်ဗင်းရှင်းများပါ 
အလုပ်သမား အခွင့်အေရးများကို ေလးစားလိုက်နာြခင်းြဖင့် စီးပွားလုပ်ငန်းများေZကာင့် ေပiေပါက်သည့် 
ဆိုးကျိuးသက်ေရာက်မ)များကို နည်းLုိင်သမှျ နည်းေအာင် ေလ\ာ့ချMပီး၊ ေကာင်းကျိuး သက်ေရာက်မ) များကို 
များLုိင်သမ\ များေအာင် ြမှင့်တင်Lုိင်မည် ြဖစ်သည်။ ဥပမာ- လွတ်လပ်စွာ ေရွးချယ်ထားသည့် 
အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များြဖင့် စစ်မှန်ေသာ အြပန်အလှန် ေဆွးေLွးမ) တည်ေဆာက်ြခင်းြဖင့် 
အလုပ်သမားများLှင့် အလုပ်ရှင် Lှစ်ဖက်လံုးသည် တစ်ဖက်က စိန်ေခiမ)များကို တစ်ဖက်က ပုိမုိ 
နားလည်Mပီး အေြဖရှာလာLုိင်မည် (ILO, 2006)။  

သို=ေသာ်လည်း၊ စိုက်ပျိuးေရးကf၌ လခစားအလုပ်အကိုင်ေရာ လက်လုပ်လက်စား ပျံကျ အလုပ်ပါ 
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တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသည့်အလုပ်အကိုင်များ မဟုတ်သြဖင့် အလုပ်သမား အခွင့်အေရးများ 
ေလးစားလိုက်နာရန် စိန်ေခiမ) တစ်ရပ်ြဖစ်Lုိင်သည်။ ထို=အြပင် စိုက်ပျိuးေရး အလုပ်သမား 
အများအြပားမှာ အလုပ်သမား ဥပေဒများ၏ နယ်ပယ်အတွင်း၌ မရှိေပ(UN, 2009)။  အသက် ၅ Lှစ်မှ ၁၇ 
Lှစ်Zကား ကေလးအလုပ်သမား ၆၀%  သည် စိုက်ပျိuးေရး လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်Zကသည် (ILO, 2011a)။ 
အပင်စိုက်ပျိuးေရးလုပ်သားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်Lှင့် ေနထုိင်စားေသာက်မ) အေြခအေနများ၊ အထူးသြဖင့် 
ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ မြဖစ်မနေ စစ်ေဆးြခင်း၊ အေZကွးြဖင့် ချည်ေLာှင်ြခင်း၊ ပုိးသတ်ေဆးများကို ကျယ်ြပန=်စွာ 
အလဲွသုံးစားမ) Lှင့် ဆက်LBယ်သည့် ကျန်းမာေရး အLjရာယ်များ သည်လည်း အMမဲ စိုးရိမ်ဖွယ် 
ြဖစ်ေနသည်။  

အမျိuးသမီးများ၊ လူငယ်Lှင့် ဌာေနတုိင်းရင်းသားလုပ်သား Lှင့် ေရBNေြပာင်းလုပ်သား ကဲ့သုိ=ေသာ 
ဖယ်Zကဉ်ခံရသည့် အုပ်စုများအြပင်၊ အလွတ်သေဘာ၊ ပုတ်ြပတ် သို=မဟုတ် ရာသီချိန် ငှားရမ်း 
လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သမားများပါ၊ မZကာခဏ Zကမ်းတမ်းေသာ သို=မဟုတ် မLှစ်MမိuNဖွယ်ေကာင်းေသား 
လုပ်ငန်းခွင် အေြခအေနများLှင့် ရင်ဆုိင်လုပ်ကိုင်Zကရသည် (UN, 2009)။ အမျိuးသမီးများ၏ 
အေြခအေနတွင် သီးြခား အLjရာယ်များ ရှိသည်- ဖွNံMဖိuးဆဲLုိင်ငံများတွင် စိုက်ပျိuးေရးလုပ်သားလုပ်အား၏ 
၄၃% မှာ အမျိuးသမီးများ ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ စိုက်ပျိuးေရး လုပ်ငန်းစု၏ အလုပ်သေက�တများတွင် 
အမျိuးသမီးများ လုပ်ကိုင်သည့်အလုပ်ကို ကွျမ်းကျင်ဖို= မလိုေသာ အလုပ်ဟု သတ်မှတ်Mပီး၊ 
အမျိuးသမီးများကို အလုပ်Zကမ်းများ လုပ်ေစေသာ်လည်း၊ အမျိuးသားများ ေလာက် လုပ်ခလစာေရာ 
တက်လမ်းအခွင့်အေရးပါ နည်းပါသည်(ILO, 2011b)။ 

အဓိက အလုပ်သမား အခွင့်အေရးများ ချိuးေဖာက်မ)ေZကာင့် စီးပွားလုပ်ငန်း၏ စွမ်းေဆာင်မ) ကို 
ထိခိုက်ေစေသာ လူမ)ေရး တင်းမာမ) အေLာှင့်အယှက်များ ေပiေပါက်ရန် ေစေ့ဆာ်Lုိင်သည်။ 
ခွဲြခားဆက်ဆံသည့် အလုပ်အကိုင် ရှာေဖွ ခန=်ထားေသာ အေလ့အထများ ကျင့်သုံးသည့် 
စီးပွားလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ကွျမ်းကျင်မ)Lှင့် အရည်အချင်းများ ပုိမုိ တုိးချဲN ရာှေဖွLုိင်မည့် အစွမ်းအစ 
ရှိသူများကို ရသင့်သေလာက် ရမည်မဟုတ်ပါ။ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းမှ အေြခခံသည့် တရားမ\တမ) မရှိ၊  
ခံြပင်းသည့် စိတ်များ ေZကာင့် အလုပ်သမားများ၏ စွမ်းေဆာင်မ)ကို ကျဆင်းေစLုိင်သည် (ILO, 2008) 

 

အLjရာယ်ေလျာ့ကျေစေရေး အစီအမံများ35  

အလုပ်သမား ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

• အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွခန=်ထားမ)တွင် အခွင့်အေရးLှင့် ဆက်ဆေံရး တန်းတူညီမ\မ) အေြခခံစည်းမျဉ်း 
ြဖင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ) တစ်ေလ\ာက်လံုး လမ်းABန်ြပuပါ။ အချိuN သီးြခား အလုပ်အကိုင်များတွင်၊ 
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပုိမုိ တန်းတူ ညီမ\ေရးအတွက် ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်အကိုင် ခန=်ထားေရးတွင် 
ထုိအလုပ်တစ်ခုက လိုအပ်သည့် စည်းမျဉ်းများ၊ အလုပ်သမား အရည်အချင်းများLှင့် 
ပတ်သက်၍ြဖစ်ေစ၊ အစိုးရ မူဝါဒများြဖင့်   သီးြခား ချမှတ်Mပီး ေရွးချယ် ခန=်ထားသည့် 
အေြခအေနမျိuးမှလဲွ၍၊ အလုပ်သမားများအား အလုပ်အကိုင် ရာှဖွေ ခန=်ထားသည့်အခါ လူမျိuး၊ 
အသားေရာင်၊ လိင်တိမ်းABတ်မ) သို=မဟုတ် ကျား-မ ြဖစ်တည်မ)၊ ဘာသာေရး၊ Lုိင်ငံေရး အယူအဆ၊ 
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မျိuးXိုးဇာတိ သို=မဟုတ် ေမွးရာပါ လူမ) အဆင့်အတန်းသို=မဟုတ် အြခား အေနအထားကဲ့သုိ= 
အေZကာင်းများေZကာင့် ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း မြပuရပါ။အရည်အချင်း၊ ကွျမ်းကျင်မ) Lှင့် 
အေတွNအZကံuများကို အေြခခံ၍ အလုပ်သမား စုေဆာင်းေရး၊ ေနရာ ချထားေရး၊ သင်တန်းပုိ=ချေရး Lှင့် 
ဝန်ထမ်း အဆင့်တုိင်းအတွက် တုိးတက်ရာတုိးတက်ေZကာင်းအတွက် လုပ်ေဆာင်ပါ။ 36 

• ကေလးလုပ်သား ခိုင်းေစမ) ပေပျာက်ေရးအတွက် ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်Lုိင်ရန် အလုပ်အကိုင် 
ရာှေဖွစုေဆာင်းသည့်အခါြဖစ်ေစ အလုပ်ခန=်သည့်အခါ ြဖစ်ေစ အနည်းဆုးံ ရှိရမည့် အသက်အရွယ် 
သတ်မှတ်ချက်ကို ေလးစားလိုက်နာပါ။37 

• မည်သည့်အလုပ် သို=မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ) ြဖစ်ေစ၊ လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ အလိုဆL{မပါဘဲ၊ 
အတင်းအကျပ် Mခိမ်းေြခာက်မ)ေZကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်ဒဏ်ေပးသြဖင့် ြဖစ်ေစ ခုိင်းေစမ)များ ပါဝင်သည့် 
အဓမ}ေစခုငိ်းမ) ေြမာက်သည့် အလုပ်ခန=်ြခင်း သို=မဟုတ် အြမတ်ထုတ်ြခင်းတုိ=ကို ေရှာင်Zကဉ်ပါ။ 

• မိမိလုပ်ငန်းLှင့် ပထမအဆင့် ဆက်ဆံရသည့် လုပ်ငန်းကွင်းဆက်အတွင်း ကေလး 
လုပ်သားေစခုိင်းမ)၊ အဓမ} ေစခိုင်းမ) လုပ်ရပ်များ သို=မဟုတ် အLjရာယ်သစ်များ၊ hကီးမားသည့် 
အေြပာင်းအလဲများကို သိရှိLုိင်ရန ် စဉ်ဆက်မြပတ်  ေစာင့်Zကည့်ေလ့လာMပီး၊ ထုိပထမအဆင့် 
ေပးသွင်းသူများLှင့် အတူ အမှားြပင် ြပန်လည်တည့်မတ်ေရး ကုစားေရး စတင်အေရးယူ 
ေဆာင်ရွက်ပါ။ 38 

 
ေကာငး်မနွ်ထိုက်သင့်သည့် လုပ်ငနး်ခွင်အေြခအေနများ 

• မမိLိငှ် ့ အလားတ ူ အလပုရ်ငှမ်ျားမ ှ လုကိန်ာကျင်သ့ုံးသည် ့ စLှံuန်းများထက် မနိမ့်ကျေသာ 
အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွခန=်ထားေရး စံLှuန်းများLှင့် လုပ်ငန်းစုဆုိင်ရာ ဆက်ဆံေရးများကို လုိက်နာပါ။ 
မိမိလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် Lုိင်ငံတွင် မိမိLှင့် အလားတူ လုပ်ငန်းရှင်များ မရှိပါက၊  အစုိးရ မူဝါဒ 
ဆုိင်ရာ မူေဘာင်အတွင်းမှ၊ တတ်Lုိင်သမှျ အထုိက်သင့်ဆုံး လုပ်ခလစာများ၊ အကျိuးခံစားခွင့်များLှင့် 
လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများ ေဆာင်Zကဉ်းပါ၊ အနည်းဆုံးအားြဖင့်၊ အလုပ်သမားများLှင့် ၄င်းတုိ=၏ 
မိသားစုဝင်များ၏ အေြခခံ လိုအပ်ချက်များကို လံုေလာက်စွာ ြဖည့်ဆည်းေပးLုိင်သင့်သည်။ 39 

• အလုပ်သမားများ အလုပအ်ကိငု ် တည်Mမေဲအာင် hကuိးပမ်းMပီး အလုပ်အကိုင် တည်Mငိမ်ေရးLှင့် 
လူမ)ဖူလံုေရးဆုိင်ရာ လွတ်လပ်စွာ ညeိLှuိင်း သေဘာတူထားသည့် တာဝန်များကို ေလးစားလိုက်နာပါ။ 
40 

• အလုပ်အကိုင်များအေပi hကီးမားေသာ သက်ေရာက်မ)များ ရှိမည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ) 
အေြပာင်းအလဲများ လုပ်ေဆာင်ရန် စဉ်းစားသည့်အခါ၊ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များအား ထိသုို = 
အေြပာင်းအလ ဲြပuလပုမ်ည်အ့ေZကာင်း အချနိလ်ုံေလာကစ်ွာ hကိuတင ် အေZကာငး်Zကား ပါ၊ 
သင့်ေလျာ်လိုအပ်သည့်အေြခအေနတွင် သက်ဆုိင်ရာ အစိုးရ အာဏာပုိင်များကုိပါ အေZကာင်းZကား၍၊ 
၄င်းတုိ=Lှင့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ  များLုိင်သမ\ အများဆုံး ေလ\ာ့ချရန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါ။ 41 
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အလုပ်သမား ကိုယ်စားြပuြခငး်Lှင် ့စေုပါငး်ေတာငး်ဆိုြခငး် 

• အလုပ်သမားများ၏ ရည်မှန်းချက်Lှင့် အညီ၊ Lှစ်ဦးLှစ်ဖက် နားလည်မ)Lှင့် ယံုZကည်စိတ်ချမ) ရှိြခင်း၏ 
ဝန်းကျင် ရှိရန် မည်မ\အေရးhကီးသည်ကို အသိအမှတ်ြပuပါ။ .42 

• အလုပ်သမားများသည် မည်သည့်နည်းLှင့်မ\ ခွဲြခားဆက်ဆံခံရြခင်းမရှိ၊ အာဏာြဖင့် 
ဝင်ေရာက်ေစြခင်းမရှိဘဲ၊ ၄င်းတုိ=၏ ဆL{အရ  အဖွဲNအစည်း တည်ေထာငခ်ငွ်L့ငှ် ့ပါဝငခ်ငွ်ရိှ့သည်။  

• Lိုင်ငံအဆင့် လူမ) ဖံွNMဖိuးေရး မူဝါဒများ ေလးစားလိုက်နာမ) ေသချာေစရန်အလုိ=ငှာ၊ အလုပ်ရှင်Lှ င့် 
အလုပ်သမားများ၊ ၄င်းတုိ=၏ ကိုယ်စားလှယ်များ အZကားေရာ၊ hကီးZကပ်ေရးအာဏာပုိင်များLှင့်ပါ 
Lှစ်ဦးLှစ်ဖက် သက်ဆုိင်သည့် ကိစRရပ်များကို ပံုမှန် တုိင်ပင ်ေဆွးLွးမ) Lှင့် ပူးေပါငး်ေဆာင်ရွက်မ) 

လုပ်Lုိင်ရန် စနစ်များ ထူေထာင်ပါ။ 

• အလုပ်အကိုင်Lှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အေြခအေနများအေပi အဓိပtါယ်ြပည့်ဝသည့် ညeိLှိuင်းမ)များ 
ြပuလုပ်ရာတွင် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစရန်Lှင့် လုပ်ငန်း၏ စွမ်းေဆာင်မ) အေြခအေနမှန်ကို ရရှိLုိင်ရန် 
အတွက်၊ အလုပ်သမားများLှင့် ၄င်းတုိ=၏ ကိုယ်စားလှယ်များအား သတင်းအချက်အလက်များ 
ပံုမှန်ေပးLုိင်မည့် စနစ်များ ထူေထာင်ပါ။ 43 

• စီမံခန=်ခွဲမ)အားြဖစ်ေစ၊ သင့်ေလျာ်လ\င် သင့်ေလျာ်သလို hကီးZကပ်ေရးအာဏာပိုင်များအား ြဖစ်ေစ၊ 
ဥပေဒ၊ အိုအီးစီဒီ လမ်းABန်များ သို=မဟုတ် လုပ်ငန်း၏ မူဝါဒများ Lှင့် ဆန=်ကျင်သည့် 
အေလ့အကျင့်များ ေတွNရှိသြဖင့်၊ သေဘာXိုးြဖင့် အစီရင်ခံေသာ အလုပ်သမားများအား Lှမိြ်ခင်း 
သို=မဟုတ် ြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်းများ ေရှာင်Zကဉ်ပါ။ 

• အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များLှင့် ညeိLှuိင်းမ)များတွင် မတရား Zသဇာ သက်ေရာက် ေစရန် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားအခွင့်အေရး အရ စည်းXုံးြခင်းကို ေLှာင့်ေLှးဟန=်တားရန် 
 ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားများအား ၄င်းတုိ=လုပ်ကိုင်ေနသည့် လုပ်ငန်းဌာန တစ်ခုလံုးမှ 
ြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းမှ ြဖစ်ေစ၊ သို=တည်းမဟုတ် အြခားLုိင်ငံများရှိ မိမိတုိ=ထိန်းချuပ်မ)ရှိသည့် လူ၊ 
အဖဲွNများမှ  ေြပာငး်ေရBNရန် Mခိမ်းေြခာက်ြခင်း မြပuရ။  

• အလပု်သမား ကိယုစ်ားလယှမ်ျားအား တန်ြပန်ြခင်း၊ ဝင်ေရာက်ေLှာင့်ယှက်ြခင်း သို=မဟုတ် 
ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း များ မြပuလုပ်ရ။44 

• စုေပါငး်ေတာင်းဆုိြခင်း သို=မဟတု ် အလုပ်သမား စမီခံန်=ခွမဲ)  ဆကဆ်ံေရးများ၌ ညeိLှuိင်းေဆွးေLွးရန်   
အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များအား လုပ်ပုိင်ခွင့်ေပးပါ။ 

• စုေပါင်းေတာင်းဆို သေဘာတူညီမ)များတွင် ၄င်းတုိ=၏ အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆိုပံုLှင့် ကျင့်သုံးပံု 
မှ ေပiေပါက်သည့် အြငင်းပွားမ)ကိ ုေြဖရငှ်းရန ် အတွက်လည်းေကာင်း၊ တာဝန် Lှင့် ဝတ^ရားများကို 
Lှစ်ဦးLှစ်ဖက် ေလးစားလိုက်နာမ) ေသချာေစရန်အတွက်လည်းေကာင်း၊ လိုအပ်သည့် အပုိဒ်များ 
ထည့်သွင်းပါ။ 45 
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ေဒသခံများအားအလုပ်အကိုင်ခန=်ထားေရး 

• ေဒသခံ များကို တတ်Lုိင်သမ\ လက်ေတွNကျMပီး ခွဲြခား ဆက်ဆံမ) ကင်းစွာြဖင့် စီမံခန=်ခွဲသည့် ရာထူးများ 
အပါအဝင်၊ ငှားရမ်း ခန်=ထားMပီး အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လိုအပ်ပါက သက်ဆုိင်ရာ အစိုးရ 
အာဏာပုိင်များ၏ ပူးေပါင်းမ)ြဖင့် ကွျမ်းကျင်မ)အဆင့်တုိးတက်ေစရန်၊ သင်တန်းပုိ=ချပါ။ 46 

 
သင်တနး်ပို=ချေရး 

• လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းရန်အတွက်၊ အဆင့်တုိင်းတွင် ရှိေသာ 
အလုပ်သမားများ  ဆိီေလျာသ်ည် ့ သငတ်န်းများ ရရှိေရး ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါ။ လုိအပ် 
သင့်ေလျာ်ပါက၊ သက်ဆုိင်ရာ အစိုးရ အာဏာပုိင်များ၊ အလုပ်ရှင်အဖဲွNများ အလုပ်သမားအဖဲွNများ 
Lှင့်ပါ ပူးေပါင်း လုပ်ေဆာင်ပါ။ ထုိကဲ့သုိ= သင်တန်းပုိ=ချမ)များသည် အသုံးဝင်သည့် ကွျမ်းကျင်မ)များ 
ပျိuးေထာင်သည့် သင်တန်းများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ြမeင့်တင်သည့် သင်တန်းများ 
တတ်Lုိင်သမ\  ြဖစ်သင့်သည်။  

• ဖံွNMဖိuးဆဲLုိင်ငံများတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သည့်အခါ၊ အစိုးရများက အားေပးတုိက်တွန်းသည့်၊ 
အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားများအ ဖဲွNအစည်းများက ေထာက်ခံသည့် အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင် 
ေဆာင်ရွက်ပါ။ ထုိအစီအစဉ်များသည် ကွျမ်းကျငမ်) ပျိuးေထာငရ်န၊် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 
မ)အတွက် လမ်းABန်ရန် အေထာက်အကူြဖစ်သည့် အစီအစဉ်များကို ရည်ရွယ်သည်။ 47 

• လူငယ်များအတွက် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမeင့်တင်ရန်၊ ထိုက်သင့်သည့်အလုပ် အကိုင်Lှင့် ကိုယ်တုိင် စွန=်ဦး 
တီထွင်မ) အခွင့်အလမ်းများရရှိရန၊် အမျိuးသမီးများမှ သင်တန်း အခွင့်အလမ်းများ တုိးြမeင့် 
ရရှိရန်တုိ=အတွက်၊ သင့်ေလျာ်သည့် သင်တန်းများ၊ ပညာေရးLှင့် သွန်သင်ြပသေရး အစီအစဉ်များ 
ေဆာင်Zကဉ်းပါ။48 

• ြဖစ်Lုိင်သည့်အခါများတွင်၊ Lုိင်ငံအဆင့် ဖံွNMဖိuးေရးကို ထည့်ဝင်မ)ေပးသည့် တစ်စိတ် တေဒသအြဖစ်  
အစိုးရများက စီစဉ်သည့် သင်တန်းအစီအစဉ်များတွင် အကူအညီေပးရန် အတွက်၊ လုပရ်ည်ကိငုရ်ည ်
ရှိေသာ ကွျမ်းကျငသ်မူျား၏ ဝန်ေဆာငမ်)များရရှိLုိင်ရန် ေဆာင်ရွက်ပါ။  49 

 
၄။  ကျနး်မာေရးLှင့် ေဘးအLjရာယ်ကငး်ရှငး်ေရး 

 
အLjရာယ်များ 

စိုက်ပျိuးေရးအလုပ်တွင် အလုပ်သမားများအတွက် အလွန် အLjရာယ်များသည့် လုပ်ငန်း 
ေဆာင်တာများ ပါဝင်ေလ့ရှိရာ၊ စိုက်ပျuိးလုပ်ကိုင်သူ အများအြပား လုပ်ငန်းခွင် ထိခုိက် ဒဏ်ရာရမ)များ 
Lှင့် အနာေရာဂါများ ခံစားZကရသည်။ ရာသီဥတုZကမ်းတမ်းြခင်း၊ အLjရာယ် ရှိေသာ  တိရစkာန် 
အေကာင်များ သို=မဟုတ် အပင်များLှင့် အနီးကပ်ထိေတွNလုပ်ကုိင်ရြခင်း၊  ဓာတုေဆးများ အလွန်အကzံ 
သုံးစွဲြခင်း၊ အဆင်မေြပသည့် ကိုယ်ေနဟန်ထားြဖင့် အချိန်Zကာြမင့်စွာ လုပ်ကိုင်ရြခင်း၊ အLjရာယ်ရှိေသာ 
စက်ပစRည်း ကိရိယာများ အသုံးြပu လုပ်ကိုင်ရြခင်းတုိ=အားလံုးသည် ကျန်းမာေရး ြပဿနာများ 
ြဖစ်ပွားေစသည် (IFPRI, 2006)။ ဥပမာ- ပုိးသတ်ေဆး အဆိပ်အေတာက်ေZကာင့် တစ်Lှစ်လ\င် လူ ၂ 
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သန်းမှ ၅ သန်း ခန=် အဆိပ်ြဖစ်Mပီး၊ ထုိခံစားရသူများအနက် ၄၀,၀၀၀ ခန=် ေသဆုံးရသည်(ILO, 2005 and 

2011b)။  ေြမအသုံးချမ) ပံုစံအေြပာင်းအလဲများ၊ သဘာဝ ေဘးအLjရာယ်ဒဏ်များကို (ေရhကီးမ)၊ ေြမMပိuမ) 
Lှင့် မီးေဘး) ေလ\ာ့ချေပးသည့် စိမ့်ေြမများ၊ လမုေတာများLှင့် ကုန်းေြမြမင့်သစ်ေတာများကဲ့သုိ= 
သဘာဝအေလျာက် ေဘးဒဏ်ကို Zကားခေံပးသည့် နယ်ေြမများ ဆုံးရှံးြခင်း၊ သို=မဟုတ် ေသာက်သုံးရေ 
အရည်အေသွး၊ ပမာဏLှင့် ရရှိLုိင်မ) ေလျာ့နည်းလာြခင်း အပါအဝင် သဘာဝ သယံဇာတများ 
နည်းပါးလာြခင်း အရည်အေသွးညံ့ဖျင်းလာြခင်း တုိ=ေZကာင့် ရပ်ရွာလူထုအတွက် ခုခံLုိင်စွမ်း 
နည်းလာLုိင်သည်၊ ေဘးအLjရာယ်ရှိသည့် Xိုက်ခတ်မ)များ ေပiေပါက်လာLုိင်သည် (IFC, 2012)။ 

လူသားကျန်းမာေရးအတွက် အစားအေသာက်ထဲတွင် ဇီဝ၊ ဓာတု သို=မဟုတ် Xုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ 
အLjရာယ်ြမင့်မားေသာေZကာင့် အLjရာယ်ြဖစ်လာLုိင်သည်။ ဤအLjရာယ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင် 
(ဥပမာ- အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေစသည့် သတûများ၊ ဒိုင်ေအာက်ဆင်များ Lှင့် သဘာဝအေလျာက် ြဖစ်သည့် 
အဆိပ်များ မှလည်းေကာင်း)၊ စိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်းမှလည်းေကာင်း (ဥပမာ- တိရစkာန် ေဆးဝါးများLှင့် 
ပုိးသတ်ေဆးများအZကွင်းအကျန်များ) ၊ ကုန်စည် ကိုင်တွယ်မ) စနစ်မကျသြဖင့်လည်းေကာင်း (ဥပမာ-
ေရာဂါြဖစ်ေစတတ်သည့် ပံုစံခွက်များ)  ထုိမှ စတင် ေပiေပါက်သည်။ Xုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ အLjရာယ်များတွင် 
အညစ်အေZကး၊ ပုိးမBားများ၊ ဆံချည၊် သို=မဟုတ် ပလတ်စတစ်များ ပါဝင်သည်။ ဇီဝ လံုြခံuေရး 
အစီအမံများLှင့် သန=်ရှင်းေသာရေ အသုံးြပuမ) ‘ လယ်ယာမှ စားပဲွသုိ=’ ထိန်းချuပ်ေရး စနစ် အြပည့်အစုံ 
အပါအဝင် အစားအေသာက် စီမံခန=်ခွဲေရး စနစ်များြဖင့် ဤအLjရာယ်များကို တားဆီးLုိင်သည်။   

လူသားကျန်းမာေရးသည် တိရစkာန ်ကျန်းမာေရးLှင့် နီးစပ်စွာ ဆက်LBယ်ေနသည်။ “ “One Health” 

ဟူသည့် သေဘာတရားကို လူသား၊ တိရစkာန်Lှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိေတွNဆက်စပ်သည့် ဆုံချက်မှ စ၍၊ 
တိရစkာန် များအား ေရာဂါြဖစ်ေစတတ်ေသာ ေရာဂါပုိးမBားများကို တားဆီး ထိန်းချuပ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် 
မူဝါဒများြဖင့် ြပည်သ=ူကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်Lုိင်ရန်အတွက် တည်ရှိသည့် အဓိက အခွင့်အေရးများကို 
သိနားလည်သည့်အေလျာက် တည်ေဆာက် ထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ဤသေဘာတရားကို အစိုးရများက 
အတည်ြပuေထာက်ခံ၍၊ လူသားLှင့် တိရစkာန်များကို ထိခိုက်ေစသည့် ေရာဂါများ ကာကွယ်ရန် 
ရည်ရွယ်သည့် အစီအမံများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်Mပီး၊ Lှစ်ဖက်စလံုးအတွက် ပဋိဇီဝေဆးများကို 
တာဝန်ယူမ) ရှိစွာ အသုံးြပu ေသချာေစရန ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်သည်50 ။ လူသားတွင် ကူးစက်ေရာဂါ 
ြဖစ်ပွားေစသည့် ပိုးမBား ၆၀% သည် တိရစkာန်မှ စတင်ကူးစက်ြခင်းြဖစ်သည်။ ဤေရာဂါများကို zoonoses 
ဟုေခiMပီး၊ အိမ်တွင်း တိရစkာန်မှ ြဖစ်ေစ ေတာXိုင်း တိရစkာန်မှ ြဖစ်ေစ ကူးစက်Lုိင်သည်။ လူသားထံ 
ကူးစက်Lုိင်သည့် တိရစkာန ်ေရာဂါများသည် တစ်ကမvာလံုးအတွက် ြပည်သ=ူကျန်းမာေရး အLjရာယ် 
ြဖစ်သည်။ လူသားများ အား ကာကွယ်ရန ်ထိေရာက်Mပီး စီးပွားေရး တွက်ေြခကိုက် သည့် ေြဖရှင်းနည်းမှာ 
ဇစ်ြမစ်ရင်းြဖစ်သည့် တိရစkာန်မှ စ၍ zoonotic ပုိးမBား အားလံုးကို Lှိမ်Lှင်းရန် ြဖစ်သည်။ 

ICESCR သည် Xုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရးLှင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရး စံLှuန်းများကို အ 
ြမင့်မားဆုံးြဖစ်ေြမာက်Lုိင်သမ\ ြဖစ်ေြမာက် ခံစားLုိင်သည့်အခွင့်အေရး တဆင့်Mပီးတဆင့်  ေဖာ်ေဆာင်ရန် 
အတွက် ြပဌာန်းထားသည် (Article 12)။  စီးပွားေရး၊ လူမ)ေရးLှင့် ယဉ်ေကျးမ) ဆုိင်ရာ ေကာ်မတီ51က 
ဤလုပ်ပုိင်ခွင့်ကုိ ‘အားလံုးပါဝင်Mပီး၊ အချိန်အခါမလင့်ဘဲ ထုိက်ေလျာက် သည့် ကျန်းမာေရး 
 ေစာင့်ေရှာက်မ)အထိ သာမက၊ ေဘးအLjရာယ်ကင်းMပီး ေသာက်သုံးLုိင်သည့် ေရLှင့် လံုေလာက်သည့် 
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မိလ�ာစနစ်၊  ေဘးကင်းသည့် အစားေအသာက်Lှင့် အိုးအိမ်၊ ကျန်းမာေရးLှင့် ညီAွတ်သည့် အလုပ်အကိုင် 
ပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေနများ၊ Lှင့် ကျန်းမာေရးLှင့် သက်ဆုိင်သည့် ပညာေပးမ)Lှင့် သတင်း 
အချက်အလက်များ စသည့် ကျန်းမာေရး  ေဖာေ်ဆာင်သည့် ေအာက်ခံအေZကာင်း အချက်များပါ  
ရည်ABန်းသည့် ရပုိင်ခွင့်ဟု ဖွင့်ဆုိသည်။ လူ=အခွင့်အေရးအားလံုးကဲ့သုိ=ပင်၊ ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ 
အခွင့်အေရးများကို အဖဲွNဝင်Lုိင်ငံများက ေလးစား၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်၍ ြဖည့်ဆည်းရန ် ဆိုသည့် 
တာဝန် ၃ မျိuး ၃ စား သတ်မှတ် ထားသည် ဟု ကျန်းမာေရး ေကာ်မတီမှ ေဖာ်ြပသည်။ ြဖည့်ဆည်းရန် 
တာဝန်ဟု ဆုိရာတွင် လွယ်ကူေချာေမွNေစြခင်း၊ ေဆာင်Zကဉ်းြခင်းLှင့် ြမeင့်တင်ြခင်း တာဝန်များ 
ပါဝင်သည်။  '52 

ICESCR  ကဲ့သုိ= လူ=အခွင့်အေရး သေဘာတူစာချ_ပ်များသည် Lုိင်ငံများအား ဦးတည် ရည်ABန်းြခင်း 
ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ထုိသို= Xုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာLှင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရး၏ အြမင့်ဆုံးြပည့်မီLုိင်သည့် 
စံLှuန်း ခံစားပုိင်ခွင့်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်မ)တွင် စီးပွား လုပ်ငန်းများေZကာင့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ) 
သက်ေရာက ်ေစLုိင်သကဲ့သုိ= တဆင့်Mပီးတဆင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ)ကို ယိမ်းယိုင်ေစသည်။ 
ထုိ=အတွက်၊ ၄င်းတုိ=၏ အခန်းကfသည် ဤအခွင့်အေရးကို အဆင့်ဆင့် ေဖာေ်ဆာင်ရာတွင် 
အေရးhကီးလှသည်။ အထက်တွင် အေသးစိတ် ေဖာြ်ပခဲ့သည့် ကျန်းမာေရး အLjရာယ်များအြပင်၊ 
စိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်းLှင့် အစားအေသာက် စနစ်များေZကာင့် လူများ၏ ကျန်းမာေရးကို 
သွယ်ဝိုက်ေသာနည်းြဖင့် ထိခုိက်Lုိင်သည်။  

 

အLjရာယ ်ေလ\ာ့ချေရး အစီအမမံျား53 

• Xိုက်ခတ်ခံရသည့် ရပ်ရွာလူထု၏ ကျန်းမာေရးLှင့်  ေဘးအLjရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် 
အLjရာယမ်ျားLငှ် ့ Xိကုခ်တမ်)များကို လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)တစ်ေလ\ာက် မြပတ် အကဲြဖတ်ပါ။ 

• ေကာင်းမွန်သည့် Lုိင်ငံတကာ လုပ်ငန်းစုဆိုင်ရာ အေလ့အကျင့်များLှင့်အညီ54  ကာကယွ် 
ထနိ်းသမိ်းေရး အစအီမံများကို ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည့် အLjရာယ်Lှင့် Xိုက်ခတ်မ)များ၏ သေဘာ 
သဘာဝLှင့် ဆုိးရွားမ) အတိုင်းအတာLှင့် အချိuးညီစွာ ထူေထာင် ပါ။ ထုိXိုက်ခတ်မ)များ မြဖစ်ေအာင် 
ေရှာင်Zကဉ်Mပီး၊ ေရှာင်ရန် မြဖစ်Lုိင်ပါက၊ ထုိအLjရာယ်Lှင့် Xိုက်ခတ်မ)များကို အနည်းဆုံးြဖစ်ေအာင် 
လုပ်ေဆာင်ပါ။  

• အလုပ်သမားများ၊ တတိယအဖဲွNများLှင့် ရပ်ရွာလူထုအား လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များမှ ထုတ်လBတ်သည့် 
အLjရာယ်ရှိသည့် ပစRည်းများ၊ အရာဝတ�uများLှင့် ထိေတွNမ) မရှိေစရန် ေရှာင်Zကဉ်ပါ၊ သို=မဟုတ် 
အLjရာယ်ြဖစ်ရန် အလားအလာရှိသည့် အေြခအနေ သို=မဟုတ် ပစRည်းများကို အစားထိုးြခင်း၊ 
ြပင်ဆင်ြခင်း သို=မဟုတ် ဖယ်ရှားြခင်း၊ Mပီးေနာက် အLjရာယ် ရှိသည့် ပစRည်းLှင့် အရာဝတ�uများ 
သယ်ယူပုိ=ေဆာင်မ)၊ Lှင့် စွန=်ပစ်မ)  များတွင် အLjရာယ်ကင်းရှင်းေစရန် ကျိuးေZကာင်းဆီေလျာ်စွာ 
ထိန်းသိမ်းြခင်း ြဖင့် နည်းLုိင်သမှှျ နည်းေအာင် ေလ\ာ့ပါ။  

• ရပ်ရာွလူထုအေပi လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များမှ ေပiေပါက်သည့် ေရမှ ေပါက်ပွားသည့်၊ ေရအေြခြပu 
သည့်၊ ေရLှင့် ပတ်သက်သည့်၊ ပုိးမBားတိရစkာန်မှ ကူးစက်Lုိင်သည့် ေရာဂါများနှင့် အြခား 
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ကူးစက်Lုိင်သည့် ေရာဂါများ မကူးစက်Lုိင်ေစရန် ေရှာင်Zကည်ပါ သို=မဟုတ် ကူးစက် Lုိင်ြခေ 
နည်းLုိင်သမ\ နည်းေအာင် ေလ\ာချပါ။ ထုိအLjရာယ် ထိေတွNခံစားရသည့် ခုခံLုိင်ြခေ နည်းပါးသည့် 
အုပ်စုများအတွက်  အြခားသူများLှင့် မတူေZကာင်း၊ ပုိမုိ ထိရှလွယ်ေZကာင်းကို လည်း အေလးထား 
စဉ်းစားရသည်။ 

• Xိုက်ခတ်ခံရသည့် ရပ်ရွာလူထုများအပါအဝင်၊၊ ေဒသခံ အစုိးရဌာနများ Lှင့်အြခား သက်ဆုိင်ရာ 
အဖဲွNများ အား ထုိသုိ= အေရးေပi အေြခအ ေနမျိuးကို ထိေရာက်စွာ တုံ=ြပန်ရန် ြပင်ဆင်မ)များ၊ 
အထူးသြဖင့် ထုိသို= အေရးေပi အေြခအေနများကို တုံ=ြပန်ရန် ၄င်းတုိ=၏ ပါဝင်ပူးေပါင်းမ) 
လုိအပ်သည့်အခါမျိuးတွင် ကူညီပါ၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါ။ 55 

• Codex Alimentarius,56 ကဲ့သုိ= ကမvာ့ အစားအစာ ေဘးအLjရာယ် ကင်းရှင်းေရး စံLှuန်းများ Lှင့်  OIE 
စံLှuန်းကဲ့သုိ= ကမvာ့ တိရစkာန် ကျန်းမာေရး စံLှuန်းများ ကို လိုက်နာရန် စဉ်းစားပါ။ 57 

• အစားအစာ ေဘးအLjရာယ်ကင်းရှင်းေရး သာမက လူမ)Lှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ စီမံခန=်ခွဲမ) 
Lှင့် ယံုZကည်မ) တုိးြမeင့်ေရးလုပ်ငန်းပုိမုိ အဆင်ေြပ ေချာေမွNေစရန် ေြခရာေကာက် သည့်နည်းကို 
တုိးြမeင့်လုပ်ေဆာင်ပါ။ 58 

 

၅။  စားနပ်ရိကdာဖူလုံေရး Lှင့် အာဟာရ ြပည့်ဝေရး 
 

အLjရာယ်များ 

ICESCR (Article 11) အရ၊ အစားအစာလံုေလာက်ေရးသည် လံုေလာက်သည့် လူမ)အဆင့်အတန်း 
ြပည့်မီပိုင်ခွင့်၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်သည် 59 ။ ICESCR အဖဲွNဝင် Lုိင်ငံများသည် လံုေလာက်သည့် 
အစားအစာရရှိေရး အပါအဝင်၊ လံုေလာက်သည့် လူမ)အဆင့်အတန်းြပည့်မီပုိင်ခွင့်ကို အဆင့်ဆင့် 
အေကာင်အထည်ေဖာ်Lုိင်ရန် ေြခလှမ်းြပင် ေဆာင်ရွက်သည်။ ICESCR သည် လူတုိင်း၏ အေြခခံ 
အခွင့်အေရး ြဖစ်သည့် ဆာေလာင်မွတ်သိပ်ြခင်းမှ ကင်းေဝးေရးကိုလည်း အသိအမှတ်ြပuသည်။ 
ဤအခွင့်အေရးကို အသိအမှတ်ြပuလျက်၊ အဖဲွNဝင်Lုိင်ငံများသည် အစားအစားထုတ်လုပ်နည်း၊ 
ထိန်းသိမ်းနည်းLှင့် ြဖန=်ချိနည်းများ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် လုိအပ်သည့် အစီအမံများ ချမှတ် 
သင့်သည်။ ထုိနည်းတူ၊ အစားအစာ တင်သွင်းသည့်Lုိင်ငံ Lှင့် တင်ပုိ=သည့် Lုိင်ငံ Lှစ်ခုလံုး၏ ြပဿနာ 
များကိုပါ  စဉး်စားသင့်သည် စီးပွားေရး၊ လူမ)ေရးLှင့် ယဉ်ေကျးမ)ဆိုင်ရာ အခွင့်အေရး ေကာ်မတီ 
(Committee on Economic, Social and Cultural Rights) က ဤအခွင့်အေရးများကို ‘ ေယာက်ျား၊ 
မိန်းမLှင့် ကေလးတုိင်းသည် တစ်ဦးချင်းြဖစ်ေစ ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းတွင်ြဖစ်ေစ၊ အချိန်မေရွး 
လံုေလာက်သည့် အစားအစာ ရယူLုိင်လ\င် သို=မဟုတ် ၄င်းကို ဝယ်ယူLုိင်သည့် ေငွေZကး ရှိလ\င်၊ ဤ 
အခွင့်အေရးများ ြပည့်မီသည်’ ဟု အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆုိသည်။ ယင်းေကာ်မတီအဆိုအရ ‘ အြခား 
လူ=အခွင့်အေရးများကဲ့သုိ=ပင်၊ လံုေလာက်သည့် အစားအစာ ရရှိေရးအတွက် ဤ အခွင့်အေရးကို ေလးစား၊ 
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်Mပီး ြဖည့်ဆည်းရန်’ ဟူ၍ အဖဲွNဝင်Lုိင်ငံများအေပi တာဝန် ၃ မျိuး ၃ စား 
သတ်မှတ်သည်။ ထုိ=ြပင် ‘ လူသားများ၏ အစားအစာအတွက် ရင်းြမစ် အေြခခံကို ကာကွယ်ရန် တာဝန် 
တစ်စိတ်တေဒသအြဖစ်၊ အဖဲွNဝင်Lုိင်ငံများသည် ပုဂgလိက စီးပွားေရး ကfLှင့် လူမ) အသိုက်အဝန်းတုိ=၏ 
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လ)ပ်ရှားမ)က အစားအစာ ရရှိပုိင်ခွင့်Lှင့် သဟဇာတ ြဖစေ်စရန ်  သင့်ေလျာ်လိုအပ်သည့် ေြခလှမ်းများ 
ြပင်သင့်သည်’ ဟု ေဖာြ်ပသည်။    60 

Lိုင်ငံအဆင့် စားနပ်ရိကdာဖူလံုေရးကိစRတွင် လံုေလာက်သည့် အစားအစာ ရပုိင်ခွင့် ြပည့်မီရန် 
အဆင့်ဆင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ)ကို ပ့ံပိုး ရန ်  FAO အလွတ်သေဘာ လမ်းABန်များ သည် လံုေလာက် 
သည့် အစားအစာရပုိင်ခွင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ)ကို အစုိးရများအား လမ်းABန်ြပuသည်။ ထုိလမ်းABန်၌ 
အေရအတွက်အားြဖင့်ေရာ၊ အရည်အေသွးအားြဖင့်ပါ၊ လူတစ်ဦးချင်း၏ အာဟာရ လိုအပ်ချက်ကို 
ြဖည့်ဆည်းLုိင်သည်အထိ အစားအစာလံုေလာက်စွာ ရရှိေအာင် ြမeင့်တင် ေဆာင်ရွက်ေရး အြပင်၊ 
အစားအစာအတွင်း အLjရာယ်ရှိသည့် ပစRည်းများ မပါဝင်ေရး၊  ရှိရင်း ထံုးစံအရ လက်ခံLုိင်သည့် နည်းြဖင့် 
ြဖစ်ေစ၊ ဝယ်ယူLုိင်သည့် နည်းလမ်းများြဖင့်ြဖစ်ေစ  လံုေလာက်သည့် အစားအစာ ရရှိLုိင်ေရး Lှင့် 
ဝယ်ယူရန် ေငွေZကး လက်ဝယ်ရှိေရး   ပါဝင်Lုိင်သည်။ 

ဤလမ်းABန်များအရ အစုိးရများအား အစားအစာအားလံုးသည်  ြပည်တွင်း သို=ဟုတ် ြပည်ပတွင် 
ထုတ်လုပ်ရရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ ေစျးကွက်တွင် အခမ့ဲသို=မဟုတ် ေရာင်းချ၍ ရရှိ သည် ြဖစ်ေစ၊ ေဘးကင်းMပီး 
Lိုင်ငံအဆင့် အစားအစာ ေဘးအLjရာယ်ကင်းရှင်းေရး စံLှuန်းများLှင့် ကိုက်ညီမ) ေသချာေစသည့် 
အစီအမံများ ချမှတ်ရန် တုိက်တွန်းထားသည်။ ထုိ=အြပင် ဤလမ်းABန်များြဖင့် တိရစkာန် စာ အပါအဝင်၊ 
အစားအစာ ကွင်းဆက်တစ်ခုလံုးအတွင်း အစားအစာ ေဘးအLjရာယ်ကင်းေရး ေသချာေအာင် 
လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက်၊ အLjရာယ် ပုိင်းြခား သုံးသပ်နည်းLှင့် hကီးZကပ်ေရး စနစ်ယLjရားများ 
အသုံးြပuကာ၊ အစားအစာမှ ြဖစ်ပွားသည့် ေရာဂါအLjရာယ်များ ေလ\ာ့ချသည့် ကျယ်ြပန=်Mပီး ကျိuးေZကာင်း 
သင့်တင့်သည့် အစားအစာ ထိန်းချuပ်ေရး စနစ်များ ထူေထာင်ရန ်အစိုးရများအား အZကံေပးထားသည်။ 

FAO လမ်းABန်များက Lုိင်ငံများအတွက် ဦးတည်ချမှတ်ထားသည် မှန်ေသာ်လည်း၊ စီးပွားလုပ်ငန်း 
များသည် အေရးပါသည့် အခန်းကfမှ ပါဝင်သည်။ ၂၀၀၈ ခုLှစ် အစားအစာ ေစျးLuှန်းများ 
ြမင့်တက်လာMပီးေနာက၊် အစားအစာ စိုက်ပျိuးေရးကfအတွင်း ရင်းLှီးြမ)ပ်Lှံမ)များ တုိးြမင့်လာသည်၊ 
ေမ\ာ်မှန်းသည့် လိုအပ်မ)ကို ြဖည့်ဆည်းရန်၊ တစ်ကမvာလံုးရှိ အစားအစာထုတ်လုပ်မ)ကို ၂၀၅၀ တွင် ၆၀% 
တုိးြမeင့် ထုတ်လုပ်ရန် လိုသည်ဟု ခန=်မှန်းရသည်။ ယင်းသို= ရင်းLှီးြမ)ပ်Lှံမ) များလာြခင်းသည် ထုတ်လုပ်မ) 
တုိးြမeင့်လာMပီး၊ ဆင်းရဲမဲွေတမ)  ေလ\ာ့ချကာ စီးပွား ဖံွNMဖိuးတိုးတက်မ)ကို ေဖာ်ေဆာင်မည့် သfာန် 
ရှိေသာ်လည်း၊ အစားအစာ အလှမ်းမီမ)အေပi နည်းအမျိuးမျိuးြဖင့် ထိပါး ေစLုိင်သည်။ အထင်ရှားဆုံး 
ဆိုးကျိuးသက်ေရာက်မ)မှာ ေြမဧရိယာအများအြပားသိမ်းယူြခင်းေZကာင့် ရပ်ရွာလူထု အိုးအိမ် ပစ်ခွာ 
ေရBNေြပာင်းခရံြခင်း သို=မဟုတ် အစားအစာ အလှမ်းမီမ) ခက်ခဲြခင်းတုိ= ြဖစ်Lုိင်သည် (FAO, 2010). 

 

အLjရာယ်ေလျာ့ကျေစေရးအစီအမံများ 

• အစားအစာ ရရှိLုိင်မ) Lှင့် အလှမ်းမီမ)၊ေဒသခံများအလုပ်အကိုင် ရရှိမ)၊ hကိuက်Lှစ်သက်ရာ အာဟာရ 
ေရွးချယ်မ)များLှင့် အစားအစာ ေပးသွင်းမ)  တည်Mငိမ်မ)တုိ=အေပi၊  စီးပွားလပုင်န်း များေZကာင် ့
ကျေရာကL်ုငိသ်ည် ့Xိကုခ်တမ်)တုိ=ကိုိ တတ်Lုိင်သမ\ ထည့်သွင်း စဉ်းစားMပီး ေဒသခံအစိုးရများ၊ အြခား 
သက်ဆိုင်ရာ အကိျuးဆက်စပ်သူများLှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါ။ 



 
 

တာဝနယူ်မ)ရိှေသာ စိုက်ပျိuးေရးထုတ်လုပြ်ဖန=်ချိမ)လုပင်နး်ကွငး်ဆက်များအတွက် အုိအီးစဒီီ- အက်ဖေ်အအုိ လမ်းABန©် အုိအီးစဒီီ၊ အက်ဖေ်အအုိ ၂၀၁၆         

          

 
 

86 

• သင့်ေလျာ်လိုအပ်သည့်အေြခအေနတွင်၊ အကျိuးဆက်စပ်သူအသီးသီး၏ အစားအစာLငှ် ့ ဆက်စပ် 
သည် ့စိုးရမိမ်)များကို သိရှိေအာင် ေဖာ်ထုတ်Mပီး၊ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ဆုိင်ရာ ဦးတည်ချက် များ ြပည့်မီေရး 
အတွက် ဗျ_ဟာများကို အကဲြဖတ်သုံးသပ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ပင်၊ မတူ ကွဲြပားေသာ အကျိuး 
ဆက်စပ်သူများ ၏ အစားအစာLှင့် ဆက်စပ်သည့် စိုးရိမ်မ)များ ကို အေလးထားလျက်၊
ထုိသက်ဆိုင်သူများLှင့် တုိင်ပင် ေဆွးေLွးမ)များ ြပuလုပ်ပါ။  

• စားနပ်ရိကdာဖူလံုမ)Lှင့် အာဟာရ ြပည့်ဝမ)အေပi ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ) စိုးရိမ်ဖွယ်များကို ေြဖရှင်းရန၊် 
တတ်Lုိင်သမ\  စီမံကိန်း ဒဇီိုင်းကို ချိန်ညeိလုပေ်ဆာင်ပါ။  ဥပမာ- အဆိုြပu ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) လုပ်ငန်း 
များသည် ရပ်ရာွလူထုအား အိမ်ေြခယာမ့ဲ ြဖစ်မည့်  စီးပွားပျက်မည့် အေြခအနေ ဆိုက်ေရာက် 
ေစမည ် ဆုိလ\င်၊ အြခား ြဖစ်Lုိင်သည့် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) နည်းလမ်းများ စဉ်းစားြခင်း၊ အရည်အေသွး 
ကျဆင်းေနသည့် ေြမကို သိမ်းယူြခင်း သို=မဟုတ် စိုက်ပျuိးေရးအတွက် ယခင်က အသုံးမြပu 
ရေသးသည့် ေြမကို ေရွးြခင်းသည် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အေပi အLjရာယ် မြဖစ်Lုိင်ြခင်း၊  
သို=မဟုတ် စားနပ်ရိကdာဖူလံုမ)Lှင့် အာဟာရ ြပည့်ဝမ)ကို အားေပးပ့ံပုိးရန်အတွက်  ေရရှည် အကျိuးငှာ 
ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)မရှိေစဘဲ စိုက်ပျိuးေရးထုတ်လုပ်မ)ကို တုိးတက်ေစြခင်း၊ 

• တတ်Lုိင်သေရွN ေဒသခံများ၏ အစားအစာ အလှမ်းမီမ) တုိးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် Lှင့် ခံLုိင်ရည် ရှိမ) 
Lှင့် အာဟာရ ြပည့်ဝမ) တုိးတက်ေစရန်16 - ေဘးကင်းMပီး၊ အာဟာရ ြပည့်ဝသည့် အစားအစာ အမယ် 
အမျိuးမျိuးကို တုိးတက် ထုတ်လုပ်ြခင်းLှင့် အစားအစာ Lှင့် စိုက်ပျuိးေရးကုန်စည်များ ၏ အာဟာရ 
တန်ဖိုိးကို ြမeင့်တင်ြခင်း၊  သွင်းအားစုများ၊ နည်းပညာ Lှင့် ေစျးကွက် အလှမ်းမီမ) လွယ်ကူ 
ေစြခင်း၊အစုန်လမ်းေZကာင်းရှိ လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ  ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း၊ 
သို=မဟုတ် ရိတ်သိမ်း ပစRည်းများ ဆုံးX)ံးမ)Lှင့် ေစျးLှuန်းမတည်Mငိမ်မ)တုိ=ကို ေလ\ာချရန် အတွက် ရပ်ရွာ 
ပုိင် သုိေလှာင်Xုံများ ထူေထာင်ြခင်းစသည့်  ပံပ့ိုးမ)ြခင်းများ လုပ်ေဆာင်ရန် စဉ်းစားပါ။ 62 

 

၆။  သဘာဝ သယံဇာတများကို အလှမး်မ ီအသုးံချပိုင်ခွင့်ရိှေရး 

 

အLjရာယ်များ 

ေြမပုိင်ဆိုင်မ) အြငင်းပွားမ)များမှ ေပiေပါက်သည့် ေြမအသုံးချခွင့် အLjရာယ်သည် တိုးတက် 
ေပiထွန်းလျက်ရှိေသာ Lုိင်ငံများ၌ အထူးအခွင့်အေရးရသည့် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)လုပ်ငန်းများတွင်  
ကိန်းဂဏန်းအရ အေတာ်hကီးမားသည့် အLjရာယ်ြဖစ်သည် (Munden Project, 2013)။ ကမvာ့ဘဏ်Lှ င့် 
UNCTAD မှ အhကီးစား စိုက်ပျuိးေရးလုပ်ငန်းများကို် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသည့် လုပ်ငန်းhကီး ၃၉ ခုကို 
ပုိင်းြခားစိတ်ြဖာမ)ြပuရာတွင်   ေြမအသုံးချမ)သည် Xိုက်ခတ်ခံရသည့် ရပ်ရွာလူထုအတွက် အြဖစ်များဆုံး 
နစ်နာမ) ြပဿနာြဖစ်သည်ဟု ေဖာြ်ပထားသည်။ ြဖစ်ရြခင်း အဓိက အေZကာင်းမှာ ရပ်ရွာလူထု တွင် 
ေြမအသုံးချခွင့် တရားဝင်မရှိဘဲ၊ အလွတ်သေဘာြဖင့်သာ ရှိMပီး၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလုပ်ရန် ေြမသိမ်းသည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်Lှင့် စည်းကမ်းများတွင်လည်း ပွင့်လင်း ြမင်သာမ) မရှိြခင်းတုိ=ေZကာင့် ြဖစ်ပွားသည့် 
ေြမအြငင်းပွားမ)များ ြဖစ်သည် (WB, 2014)။ ၂၀၁၃ ခုLှစ်တွင် IFC and MIGA Compliance Advisor 
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Ombudsman (CAO)63 သို= စာြဖင့် တုိင်တန်းချက်များ၌ တင်ြပထားသည့် အေZကာင်းအရာတစ်ဝက်မှာ 
ေြမLှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ြပဿနာများြဖစ်သည်။ ထို=အြပင် ၂၀၀၀ ြပည့်Lှစ်မှ စ၍၊  CAO မှ ကိုင်တွယ်ရသည့် 
အမ)အားလံုး၏ ေလးပံုတစ်ပံုမှာေြမLှင့် ေရLှင့်ဆက်LBယ်သည့် ြပဿနာများ ြဖစ်သည်။ 
ဤသယံဇာတများ အေပi ဖိအား တိုးပွားလာသည့်Lှင့် အမ\ ၄င်းတုိ=ကို အလှမ်းမီေရး၊ အေရအတွက်၊ Lှင့် 
စီမံခန=်ခွဲမ) တုိ=အေပi စိုးရိမ်မ)များ ေပiေပါက်လာတတ် သကဲ့သုိ=၊ ေြမLှင့် ေရတို=သည် ဓေလ့ထံုးစံLှင့် 
ြဖစ်တည်မ) စသည့် အရာများLှင့် စပ်ယှဥ်လျက်ရှိ တတ်သည်။ CAO  ၏ ေြမLှင့်ဆက်စပ်သည့် 
တုိင်Zကားမ)များတွင် တစ်ဦးချင်း တင်ြပသည့် အများဆုံး တုိင်Zကားချက်များမှာ ေြမသိမ်းမ) (၂၂%)၊ 
ေလျာ်ေZကးကိစR (၃၃%) Lှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားမ) (၃၂%) တုိ=ြဖစ်သည် (CAO, 2013)။ // 

အရပ်ဖက် အဖဲွNအစည်းများမှ စွပ်စွဲတုိင်တန်းချက်များ လက်ခံရရှိသည့် လုပ်ငန်းများအနက်၊  
စားေသာက်ကုန်Lှင့် အေဖျာ်ယမကာ လုပ်ငန်းစုသည်  ေြမLှင့် ေရ အလှမ်းမီမ)Lှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 
အခွင့်အေရးများ အေပi လံုေလာက်စွာ အေလးထား စဉ်းစားရန ် ပျက်ကွက်သည့်အတွက် တူးေဖာေ်ရး 
လုပ်ငန်း Mပီးလ\င် ဒုတိယလုိက်သည် (EC, 2011).64 ။  ေြမကို စိုက်ပျိuးထုတ်လုပ်ရန် ပုိင်ဆုိင်ပစRည်း 
တစ်ရပ်သက်သက်အြဖစ် မြမင်သင့်ပါ။ ၄င်း၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ Lှင့် လူမ) စီးပွားဆုိင်ရာ 
အခန်းကfများကိုပါ အသိအမှတ်  ြပuသင့်သည်။ ေြမသည် ေသာက်သုံးေရLှင့် ဆည်ေရ အပါအဝင် 
 ေဂဟစနစ် ဝန်ေဆာင်မ) အမျိuးမျိuး ေပးေဆာင်သည့် ဇစ်ြမစ်တစ်ခု ြဖစ်Mပီး၊ လယ်သမားများ အတွက် 
အားကိုးရာ  Lှင့် အိုစာမင်းစာ အာမခံတစ်ခု လည်း ြဖစ်သည်။ ေြမသည် ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့် 
ေဒသခံ ရပ်ရွာလူထု ၏ လူမ)၊ ယဉ်ေကျးမ) သို=မဟုတ် ကိုးကွယ်မ) အေလ့အထ တွင် အဓိက အခန်းမှ 
ပါဝင်သည်။  

 ေြမအသုံးချခွင့်များကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရာှက်ရန်မှာ Lုိင်ငံများတွင် အဓိက တာဝန် ရှိေသာ်လည်း၊ 
စီးပွားလုပ်ငန်းများ အေနLှင့် ဥပ ေဒ မူေဘာင်သည် အMမဲ လံုေလာက်ြခင်း မရှိသည်ကို လက်ခံ 
ရမည်ြဖစ်သည်။ အမှန်တကယ်ပင်၊ ဖံွNMဖိuးဆဲLုိင်ငံများတွင် ေြမပုိင်ဆုိင်မ) အကွက်များ၏ ၇၀% ခန=်မှာ 
တရားဝင် မှတ်ပံုတင်ထားြခင်း မရှိေပ။(UN HABITAT, 2015; McDermott et al., 2015)။  သုိ=ြဖစ်ရာ၊ 
စီးပွားလုပ်ငန်းများဘက်မှ တရားဝင်လက်ကိုင်ထားသည့် ေြမအသုံးချခွင့်များကို ေလးစားေZကာင်းကို 
hကိuတင် အာမခခံျက်ေပးသင့်သည်။ အထူးသြဖင့် ေအာက်ပါ အLjရာယ်များကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား 
သင့်သည်။ 

• Lုိင်င့ံဥပေဒများက တရားဝင် ေြမအသုံးချခွင့်၏ အတိုင်းအတာ အြပည့်အဝ အထိ ကျင့်သုံးြခင်း မရှိလ\င် 
ြဖစ်ေစ၊ ထုိဥပေဒများကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း မရှိလ\င်ြဖစ်ေစ အLjရာယ်များ 
ေပiေပါက်တတ်သည်။ ဥပမာ- Lုိင်ငံ၏ ေြမပုိင်ဆုိင်မ)Lှင့် မှတ်ပံုတင်မ) စနစ်များ ြပည့်စုံ လံုေလာက်မ) 
မရှိြခင်း၊ ေြမအသုံးချပုိင်ခွင့်ရှိသူများ-အထူးသြဖင့် အမျိuးသမီးများ-ကို ကာကွယ်  ေစာင့်ေရာှက်ရန် 
ပျက်ကွက်ြခင်း၊ စီးပွားလုပ်ငန်းများအား စီမံကိန်းေြမအြဖစ် သိမ်းယူမ) Lှင့် ပတ်သက်သည့် 
အချက်အလက် မြပည့်စုံြခင်းတုိ= ေZကာင့် ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ ေြမသည် ရာသီအလိုက်သာ 
အသုံးြပuသည့်ေြမြဖစ်လ\င်၊ အသုံးြပuထားြခင်းမရှိသည့် ေြမ Lှင့် တူေနလ\င်   ေြမအသုံးချခွင့်သည် ပုိ၍ 
X)ပ်ေထွးလာတတ်သည်၊ ဥပမာ- Lုိင်ငံတွင်း အိမ်ေြခ စွန=်ခွာရသူများမှ ထားရစ် ခဲ့သည့်ေြမြဖစ်လ\င်၊  
သို=မဟုတ် တိရစkာန် စားကျက်ေြမအြဖစ်၊ Lွားစာ ြမင်းစာအြဖစ် သို=မဟုတ် ေရBNေြပာင်း စိုက်ြမေ 
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အြဖစ်သာ အသုံးြပuသည့် ေြမြဖစ်လှျင်၊ အသုံးြပuြခင်းမရှိသည့် ေြမLှင့် တူေနတတ်သည်။ ထုိအခါ 
စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် ၄င်းတုိ=၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာ များေZကာင့် ဆုိးကျိuး Xိုက်ခတ် 
ခံရLုိင်ေသာ ေြမယာ အသုံးချခွင့်   ရှိသူများ(ဥပေဒအရ ပုိင်ဆုိင်သူ ြဖစ်ေစ၊   ဓေလ့ထံုးစံအရြဖစ်ေစ၊ 
ပထမ ပုိင်ရှင်၊ ဒုတိယပုိင်ရှင်၊ တရားဝင်အုပ်စု၊ အလွတ်သေဘာ အုပ်စု သို=မဟုတ် တစ်ဦးချင်းြဖစ်ေစ) 
ကို တိုင်ပင်ေဆွးေLွးမ)များ အတွင်း ထည့်သွင်းြခင်း မြပuဘဲ ထားတတ်Zကသည်။ (OECD, 2011)  

• Lုိင်ငံများသည် စီးပွားလုပ်ငန်းများLှင့် အကျိuးဆက်စပ်သူများအZကား တုိင်ပင်ေဆွးေLွးမ)များ အတွက် 
ရှင်းလင်းMပီး ပွင့်လင်းြမင်သာသည့် စည်းကမ်းများ မချမှတ်ေပးLုိင်လ\င်၊ အLjရာယ် hကီးထွားလာမည်၊ 
ေြမအသုံးချမ)Lှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အhကီးစား စီးပွားဆက်ဆံ ေဆာင်ရွက်မ) များမှ ေပiေပါက်သည့် 
အLjရာယ်များမှ လက်ရှိ ေြမအသုံးချပုိင်ခွင့်များကို ကာကွယ်ရန် အစီအမံများ ချမှတ်ေပးLုိင်ြခင်း 
မရှိလ\င်လည်း အLjရာယ်များ ပုိ၍ hကီးထွားလာမည်။ အထူးသြဖင့်၊ Lုိင်ငံ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှ 
ေအာက်ပါတုိ=ကို လုပ်ေဆာင်ရန် အေကာင်အထည်  ေဖာ်ထားြခင်း မရှိပါက၊ သုိ=မဟုတ် လံုေလာက်စွာ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ထားြခင်းမရှိပါက စီးပွားလုပ်ငန်းများ အတွက် အLjရာယ်ရှိသည်-  
၁။ေြမအသုံးချခွင့်ရှိသူများLှင့် Xိုးသားစွာ၊ ဓေလ့ထံုးတမ်းLှင့် ေလျာ်ညီစွာ သင့်ေလျာ်လိုအပ်သည့် 
ထိေတွNေဆာင်ရွက်မ)များ ေသချာေအာင် လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ ၂။လွတ်လပ်Mပီး အများပါဝင်မ)ရှိေသာ 
Xိုက်ခတ်မ) အကဲဲြဖတ်ချက်များ မြပuလုပ်မီLှင့် ြပuလုပ်Mပီးေနာက်၊ မည်သည့်ေြမLှင့် အြခား သဘာဝ 
သယံဇာတများကုိ လBဲေြပာင်း အသုံးြပuLုိင်မည့် နည်းလမ်းများ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း Lှင့်   ြပန်လည် ကုစားမ) 
ရရှိရန ် နည်းလမ်းများထားရှိြခင်းတုိ=ြဖစ်သည် (UN, 2009)။ ေြမသိမ်းမ)များအေပi တုိင်ပင် 
ေဆွးေLွးမ)များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့် မရှိြခင်းေZကာင့် စီးပွားလုပ်ငန်းများLှင့် ထိုလုပ်ငန်းများ၏ 
လုပ်ပုိင်ခွင့်များကို ကန=်ကွက်ြခင်း မြပuLုိင်ေအာင် လုပ်ငန်းစဉ်မှ ဖယ်ထုတ်ြခင်းခံရသည်ဟု 
ခံစားရသည့် ရပ်ရွာလူထုများအZကား ပဋိပကdများြဖစ်Lုိင်သည်အထိ တင်းမာမ)များ ေပiေပါက် 
Lုိင်သည် (FAO, 2013)။ 

• ေြမသိမ်းယူရသည့်အခါ ယခင် တရားဝင် ေြမအသုံးချခွင့်ရှိသူများအား ေဆာလျင်၊ လံုေလာက် Mပီး 
ထိေရာက်သည့် နစ်နာေZကးေပးရန် တာဝန်မှာ အစိုးရများအေပi အဓိက ကျေရာက်သည် 
မှန်ေသာ်လည်း၊ စီးပွားလုပ်ငန်းများအေနLှင့်လည်း ၄င်းတုိ=၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ) များေZကာင့် 
အဓိပtါယ်ြပည့်ဝသည့် တုိင်ပင်ေဆွးေLွးမ)များ မရှိဘဲ၊ ေဒသခံများ အိုးအိမ် ေရBNေြပာင်းခံရသည့် အြဖစ် 
သို=လည်းေကာင်း၊ အတင်းအကျပ် ဖယ်ရှားေစMပီး သင့်ေလျာ်သည့် နစ်နာေZကး မရရှိသည့် 
အြဖစ်သို=လည်းေကာင်း မေရာက်ေအာင် ေသချာစွာ လုပ်ေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ VGGTအရ၊ 
Lိုင်ငံများသည် ြပည်သ=ူလုပ်ငန်းများအတွက် ေြမယာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ လိုအပ်သည့်အခါတွင်သာ၊ 
ထုိ=အြပင် ြပည်သ=ူလုပ်ငန်းအတွက် ဆိုသည့် စကားရပ်ကို တရားXုံးေတာ်မှ ြပန်လှန် သုံးသပ်Lုိင်ရန် 
အတွက် ဥပေဒြဖင့် ရှင်းလင်းစွာ အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆိုထားMပီးမှသာ ေြမသိမ်းယူသင့်သည်။ သို=ေသာ်လည်း၊ 
ဖွNံMဖိuးဆဲLိုင်ငံ အများအြပားတွင်၊ ြပည်သ=ူလုပ်ငန်းအတွက် ဆိုသည့် မရှင်းလင်း ေသာ၊ အေသးစိတ် 
မကျေသာ အဓိပtါယ် ဖွင့်ဆိုြခင်းများ၊ ေြမအသုံးချမ) အစီအစဉ်များ ချမှတ်ထားမ) မရှိြခင်း၊ ေြမ  
စီမံခန=်ခွဲမ)Lှင့် ေြမေစျးကစားမ)တို=တွင် အဂတိလိုက်စားမ)အဆင့် ြမင့်ြခင်းတုိ=ေZကာင့် ဥပေဒLှင့် 
ဆန=်ကျင်သည့် ေြမသိမ်းမ)များ ေပiေပါက်Zကရသည်။  ထုိသုိ= ေြမသိမ်းမ) များေZကာင့် ေဒသခံများ၏ 
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အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ) ဆုံးရှံuးြခင်းများ ပုိမုိ ဆိုးရာွးေစြခင်း၊ သို=မဟုတ် ေြမLှင့် အြခား အဓိက 
သဘာဝသယံဇာတများအား အလှမ်းမီမ) ပုိမုိ နည်းပါးလာြခင်းများေZကာင့် အာဟာရ ချိuNတဲ့မ)၊ လူမ) 
အဆင့်အတန်း ကွာြခားမ)၊ ဆင်းရဲမဲွေတမ) အXိုးစွဲမ) သုိ=မဟုတ် Lုိင်ငံေရး မတည်Mငိမ်မ)များ 
ေပiေပါက်လာသည် 65 ။ ထုိ=အတွက် လံုေလာက်သည့် အစားအစာ အလှမ်းမီမ)ကို အဟန=်အတား 
ြဖစ်လာLုိင်သည်။ ထုိသို= ေြမသိမ်းမ)များသည် ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ အခွင့် အေရး  ဆုိင်ရာ 
ကုလသမဂg ေZကညာချက်( UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) တွင် 
ြပဌာန်းထားသည့် ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အေရးကို ချိuးေဖာက်ရာလည်း ကျLုိင်သည်။ 
စီးပွားလုပ်ငန်းများလည်း အစိုးရက ေဒသခံများLှင့် သင့်ေတာ်သည့် တုိင်ပင်မ)များ မြပuလုပ်ဘဲ၊ 
သို=မဟုတ် ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ၏ လွတ်လပ်စွာ နားလည်သေဘာေပါက်Mပီး ေပးသည့် hကိuတင် 
ခွင့်ြပuမှချက်မရရှိဘဲ၊   လိုအပ်သည့် နစ်နာေZကးများမေပးဘဲ သိမ်းယူထားသည့် ေြမLှင့် ဆက်စပ် 
ေနပါက၊ ၄င်းတုိ=၏ ဂုဏ်သိကdာ Lှင့်လုပ်ငန်း လည်ပတ်မ)များကိုလည်း ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်Lုိင်သည်။ 
ထုိအချက်များေZကာင့် စီးပွားလုပ်ငန်းများLှင့် ဖယ်Zကဉ်ခံသည် သို=မဟုတ် မတရား 
ဆက်ဆံခံရသည်ဟု ခံစားရသည့်  ေဒသခံများအZကား တင်းမာမ)များ ပဋိပကdများ ြဖစ်ပွား 
 ေစသည်(FAO, 2013) ။ ထုိအေြခအေနမျိuးတွင် စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် စီစဉ်ထားသည့် လုပ်ငန်းများ 
Xုပ်သိမ်းရန် နည်းလမ်း စဉ်းစားသင့်သည်။  

ေြမအသုံးချခွင့် အLjရာယ်အဆင့်မှာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) အမျိuးအစားေပi မူတည်သည်။ ကွင်းစိမ်း 
ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)(greenfield investments) ဟုေခiသည့် အစအဆုံး တည်ေထာင်သည့် Lုိင်ငံြခား 
ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)များအတွက် ေဒသခံ လူထုများအား ပုဂgလိက လုပ်ငန်းများအတွက် ေြမသိမ်းခံရြခင်း 
မဟုတ်ေZကာင်း၊ တရားမ\တသည့် ေလျာ်ေZကး ချက်ချင်းေပးြခင်းမရှိသည့် ေြမမဟုတ်ေZကာင်း 
ေသချာေစရန် အေလးထား စိစစ် ေဆာင်ရွက်မ)ကို ေစ့စပ်ေသချာစွာ ြပuလုပ်သင့်သည်။  ကွင်းညိu 
ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) (brownfield investments) ဟုေခiသည့် အစိုးရ သို=မဟုတ် အြခားကုမtဏီမှ လက်ေြပာင်း 
ဝယ်ယူMပီး၊ ထုိေြမတွင် လုပ်ငန်းအသစ် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သည့် Lုိင်ငံြခား ရင်းLှီး ြမeuပ်Lှံမ) မျိuး၊ 
ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊ ကုမtဏီ ေပါင်းြခင်း Lှင့် ဝယ်ယူြခင်းပံုစံြဖင့် လုပ်ကုိင်ြခင်းများတွင် ယခင်လုပ်ငန်း 
လုပ်ကုိင်သူများအား ေြမအသုံးချခွင့်ရMပီး၊ ေြမအြငင်းပွားမ) ြပဿနာများလည်း တစ်ပါတည်း ပါလာ 
တတ်သည်။   ထုိအကျိuးဆက်များေZကာင့် ၊ အထူးသြဖင့် VGGT ကို ၂၀၁၂ ခုLှစ်တွင်မှ အတည်ြပuြခင်း 
ြဖစ်ေသာေZကာင့်၊ ထုိ ေြမသိမ်းခွင့်များသည်  ဤလမ်းABန်တွင် ချမှတ်သည့် စံLှuန်းများ Lှင့် ကိုက်ညီမ) 
ေသချာေစရန် အေလးထား စိစစ် ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။  လက်ရှိ ေဆာင်ရွက်ဆဲ စီမံကိန်းများတွင် 
ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံြခင်းသည် ေြမအသုံးချခွင့်ကို မှန်ကန်စွာ ရရှိထားေZကာင်း စီးပွားလုပ်ငန်း အတွက် 
ေသချာေစသည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ မှန်ကန်စွာ ရရှိထားြခင်း မြဖစ်လ\င်လည်း၊ Xိုက်ခတ်ခံရ 
သည့် အကျိuးဆက်စပ်သူများအား နစ်နာမ)ကုိ ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန် နည်းများရာှရန ်Lှင့်၊ ေဒသခံများLှင့် 
ြပန်လည်ထိေတွNMပီး ပံုစံသစ်ြဖင့် လက်တွဲေဆာင်ရွက်ရန ် နည်းလမ်းများ စူးစမ်းLုိင်မည့် 
အခွင့်အလမ်းများ ြဖစ်သည်။ 

အLjရာယ်ေလျာ့ကျေစေရးအစီအမံများ 

• လပု်ပိငုခ်ငွ်ရ့ရှသိမူျား မညသ်မူညဝ်ါ ြဖစသ်ညက်ိ ု သရိှိေအာင်ေဖာထ်တု်ပါ- ထုိအထဲတွင် တရားဝင် 
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အသိအမှတ်ြပuထားသည့် ေြမ အသုံးချ ခွင့် ရှိသူများကိုသာမက၊ တရားဝင် မှတ်ပံုတင်ထားြခင်း 
အမည်ေပါက်ြခင်း မရှိေသာ အများပုိင်၊ ပုဂgလိက၊ ရပ်ရွာအဖဲွNအစည်း၊ စုေပါင်းနည်း၊ ဌာနေ 
တုိင်းရင်းသားများ Lှင့် ဓေလ့ထံုးတမ်းအရ အသုံးချခွင့်များLှင့် အမျိuးသမီးများ၏ ေြမအသုံးချခွင့်များအြပင်၊ 
အြခား သက်ဆုိင်ရာ အကျိuးဆက်စပ်သူများ ကိုပါ   ေဒသတွင်း တုိင်ပင်မ)များ၊ ြပင်ပလူများပါဝင်သည့် 
တိုင်ပင်မ)များြဖင့် ေဖာ်ထုတ်ပါ။66 

• Xိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်ချက်များကို အထူးသြဖင့် ကနဦး (စိစစ်ြခင်းLှင့် အလံုးစုံ သုံးသပ်ြခင်း) အဆင့်များတွင် 
အZကံြပuရန် Lှင့် စီမံခန=်ခွဲြခင်း၊ ေစာင့်Zကည့်Zကပ်မတ်ြခင်း Lှင့် အေရးေပi အစီအစဉ်ချမှတ်ြခင်းတုိ=၌  
အတွက် အZကံြပuရန် သက်ဆုိင်ရာ အကျိuးဆက်စပ်သူများကို ကိုယ်စားြပuသည် ့ေကာမ်တီတစရ်ပ် 

ဖွဲNစည်းပါ။ ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၊ ေဒသခံရပ်ရွာ လူထု Lှင့် ဖယ်Zကဉ်ခံရသည့် အုပ်စုများ၏ 
ကိုယ်စားြပuမ) လံုေလာက်စွာ ရေစရန် အထူးစဉ်းစားသင့်သည်။ 67 

• Lုိင်ငံများသည် ေြမ၊ ေရ Lှင့် သစ်ေတာ အသုံးချပုိင်ခွင့်များကို အများြပည်သူ အတွက် လိုအပ်သြဖင့်သာ 
သိမ်းယူသင့်သည် ဆိုသည့်အချက်ကို လည်းေကာင်း၊ အများြပည်သူ  အတွက် ဆုိသည့် သေဘာတရားကို 
လည်း ဥပေဒအတွင်း ရှင်းလင်းြပတ်သားစွာ အဓိပtါယ် ဖွင့်ဆိုသင့်သည်ကိုလည်းေကာင်း အေလး 
ထားလျက်၊   အဆိုြပu ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)များေZကာင့်  ေဒသခံရပ်ရွာလူထုများ အိုးအမိ်ေရBNေြပာင်းရြခင်း၊ 
စီးပာွးပျကြ်ခင်းများ ဆုိက်ေရာက်ရလ\င်  အြခား ြဖစ်Lုိင်သည့် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)များြဖင့် အစားထိုးရန် 
စဉ်းစားပါ။ 68 

• လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များေZကာင့် ေြမအသုံးချခွင့်ရှိသူများအား ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ  ေပiေပါက်လ\င်၊ 
ထုိေြမအသုံးချခွင့်ရှိ သူများသည် တရားမ\တMပီး ထုိက်သင့်သည့် နစ်နာေZကးများ လက်ခံရရှိLုိင်ေအာင် 
အစိုးရLှင့် အတူ ေအာက်ပါတုိ=ကို လက်တွဲ ေဆာင်ရွက်ပါ။  

မိမိက ကမ်းလှမ်းသည့် နစ်နာေZကးLှင့် ပတ်သက်သည့် တုိင်ပင်ေဆွးေLွးမ)များကို Xိုးသား၊ 
ထိေရာက်Mပီး အဓိပtါယ် ြပည့်ဝစွာ ြပuလုပ်ကာ၊ နစ်နာေZကးဆုိင်ရာ စံLuှန်းများကို ေရှNေနာက် 
ကိုက်ညီစွာ Lှင့်ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ကျင့်သုံးြခင်း၊ 

 ေြမအေြခခံသည့် နစ်နာေZကးစနစ်ြဖစ်သည့် ေြမ အရည်အေသွး၊ အရွယ်အစားLှင့် တန်ဖုိးLှ င့် 
အချိuးညီသည့် နစ်နာေZကးေပးြခင်းကို ဥးီစားေပးြခင်း၊  သို=မဟုတ် ေြမမှလဲွ၍ အြခား ဆုံးရှံး 
သွားသည့် ပုိင်ဆုိင်ပစRည်းများ (ေကာက်ပဲ သီးLှံများ၊ ေရအရင်းအြမစ်များ၊ ဆည်ေြမာင်း 
အေဆာက်အအုံLှင့် ေြမ အသုံးြပu ပုိမုိေကာင်းမွန်ေအာင် လုပ်ေဆာင်မ)များ) အတွက် ေလျာ်ေZကး 
အြပည့်အဝ ေပးြခင်းLှင့် ၊ ထုိသူတုိ=၏ လူေနမ) အဆင့်အတန်း သို=မဟုတ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ) 
များ တုိးတက်ေစရန် အြခားအကူအညီများေပးြခင်း။   

 နစ်နာေZကးေပးသည့် အစီအစဉ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ)ကို ေစာင့်Zကည့်Zကပ်မတ်ြခင်း69 

• အစိုးရ စွမ်းေဆာင်Lုိင်အားမှာ အကန=်အသတ် ြဖစ်ေနလ\င်၊ ြပန်လည် ထူေထာင်ေရး အစီအစဉ်၊ အေကာင် 
အထည်ေဖာ်မ) Lှင့် ေစာင့်Zကည့် Zကပ်မတ်မ)များတွင် ကိုယ်တိုင် ပါဝင်၍ တက်Zကွစွာ လုပ်ေဆာင်ပါ။ 70 
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၇။  တိရစkာန ်ကျနး်မာေရး 

 

အLjရာယ်များ 

hကီးမားသည့် တိရစkာန ် အLjရာယ်များသည် စုိက်ပျိuးေရး လုပ်ငန်း ကွင်းဆက်များ အတွင်း 
ေပiေပါက်တတ်သည်။ တိရစkာန်များ လ)ပ်ရှား သွားလာမ)ကို အဟန=်အတားြဖစ်ေစသည့် ေနရာ 
ကျဉ်းကျပ်မ)၊ တိရစkာန် ေလှာင်သည့် ေနရာ  ကျဉး်ကျပ်Mပီး၊ ေကာင်ေရ ထူထပ်သြဖင့် ေရာဂါ ကူးစက်မ)Lှင့် 
အချင်းချင်း အနာတရ ြဖစ်ေစမ) ြဖစ်ေစသည်။ တိရစkာန်များ အတွက် ကျတ်တီးေြမ/ အေြပာင်းအလဲ 
မရှိေသာပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေနများေZကာင့် အြပuအမူ ြပဿနာများ ြဖစ်ပွား တတ်သည်၊ 
ဆာေလာင်မ)ကို မေြဖရှင်းLုိင်သည့် အာဟာရ ချိuNတဲ့မ)၊ အနာတရ ြဖစ်ေစသည့် တိရစkာန ်ေမွးြမ_ေရး 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊ တိရစkာန ်ေမွးြမ_ေရး ပံုစံများေZကာင့်   ခL~ာကိုယ် hကီးထွားမ) ချိuNတဲ့သည့် 
ြပဿနာများ Lှင့် ဆက်LBယ်၍ ေပiေပါက်တတ်သည်။ အေတွNအZကံu ရှိေသာ ကွျမ်းကျင်ေသာ တိရစkာန် 
ေမွးြမ_သူများ၏ အသိပညာ မရရှိြခင်းေZကာင့် အLjရာယ် ပုိhကီးထွားLုိင်သည်။   

တိရစkာန ် ကျန်းမာေရး တုိးတက်ေကာင်းမွန်ေစြခင်းြဖင့် စီးပွားေရးအတွက် အကျိuးရှိသည်။ 
ေရာဂါဆိုသည်မှာ တိရစkာန ် ကျန်းမာေရးLှင့် စီးပွားေရး ေရရှည် တည်တံ့မ) ရှိေရးတုိ=ကို Mပိuင်တူ 
Mခိမ်းေြခာက်သည့် သာဓက ေကာင်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ တိရစkာန ်ေရာဂါများေZကာင့် ေရာဂါ ထူြခင်း Lှင့် 
ေသဆုံးြခင်း များြပားMပီး၊ တစ်ကမvာလံုးရှိ ေမွးြမ_ေရး တိရစkာန် ၏ ၂၀% ခန=် အနည်းဆုံး ဆုံးရှံuးရေZကာင်း  
OIE  ၏ ခန=်မှန်းချက်အရ သိရှိရသည်။ ယင်းဆုံးX)ံးမ)ကို   အသားချိန်Lှင့် တွက်လ\င်အနည်းဆုံး အသား 
တန်ေပါင်း သန်း ၆၀  Lှင့် Lုိ=ရည် တန်ေပါင်း ၁၅၀ သန်း - တန်ဖုိးအားြဖင့်တွက်လ\င် တစ်Lှစ်တွင် 
အေမရိကန် ေဒiလာ ၃၀၀ ဘီလီယံခန=် ဆုံးX)ံးရသည်။ ထုိ=အြပင်၊ ကမvာ့Lုိင်ငံအေတာ်များများတွင် 
ချမ်းသာZကွယ်ဝလာသည်Lှင့် စားသုံးသူ ေရွးချယ်မ) များ လည်း ပုိမုိ တုိးြမင့်လာMပီး အစားအစာ 
ထုတ်လုပ်မ) စံLuှန်းများLှင့် ပတ်သက်၍ ေမ\ာ်လင့်ချက် ပုိမုိြမင့်မားလာသည်။ ဥေရာပLှင့် 
 ေြမာက်အေမရိကတွင် ြပuလုပ်ေသာ ေလ့လာမ) စစ်တမ်းများ အရ၊ စားသုံးသူအများစုသည် တိရစkာန် 
ကျန်းမာေရး ကို ဂXုစုိက်ေZကာင်း၊ တိရစkာန်များကို အZကင်နာတရားြဖင့် ေမွးြမ_သည့် ေမွးြမ_ေရး ြခံမှ 
ထွက်သည့် အသားများကို ေငွ အေြမာက် အြမား ပုိေပး၍ စားသုံးလုိသည့် ဆL{ရှိေZကာင်း သိရသည်။ 

တိရစkာန် Lုိင်ငံတကာ စံLှuန်းLှင့် အေြခခံစည်းမျဉ်းများတွင် အLjရာယ်ကင်းရှင်းေရးအေပi 
ရည်ABန်းေဖာ်ြပမ)  နည်းပါးသည်။ တိရစkာန်များLှင့် ပတ်သက်သည့် အကျယ်ြပန=်ဆုံး လမ်းABန် 
စည်းမျဉ်းများကို တိရစkာန ် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ကမvာ့အဖဲွNအစည်း (World Organisation for Animal 
Health (OIE)) က ေရးသားြပuစုထားြခင်းြဖစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုLှစ်တွင် OIE အဖဲွNဝင် Lုိင်ငံများသည် 
တိရစkာန ် ကျန်းမာေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ချက်များကို Lုိင်ငံတကာ အဆင့်ြဖင့် အဓိပtါယ် 
ဖွင့်ဆို အတည်ြပuခဲ့သည် 71 ။  မည်သည့် ေမွးြမ_ေရးြခံတွင်ြဖစ်ေစ တိရစkာန်များကို ထားသည့် အေြခအနေ 
သုိ=မဟုတ် စီမံခန=်ခွဲမ) များ လံုေလာက်မ) မရှိလ\င် တိရစkာန ်ကျန်းမာေရး စံမီမည်မဟုတ်ေပ။ 

OIE စံLှuန်း ၉ ချက်သည် တိရစkာန် သယ်ယူပုိ=ေဆာင်မ)Lှင့် သားသတ်မ)၊ LွားLှင့်Zကက် ေမွးြမ_ေရး 
စနစ်များ၊ ေလလွင့်ေခွးများ ထိန်းချuပ်မ)၊ Lှင့် သုေတသနများတွင် တိရစkာန်များကို အသုံးြပuမ)များ 
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အပါအဝင် အLjရာယ်ကင်းရှင်းေရးအေပi စိနေ်ခiမ)များကို ေြဖရှင်းသည့် စံLှuန်းများြဖစ်သည်။ 
ဤစံLှuန်းများသည် သိပtံနည်းကျ အေထာက်အထားများအေပi အေြခခံထား ြခင်း ြဖစ်Mပီး၊ တိရစkာန် 
ကျန်းမာေရးအတွက် အေြခခံ စည်းမျဉ်းများသည် ‘ေဘးအLjရာယ် ကင်းေဝးေရး ၅ ချက’် ဟူ၍ 
သိZကသည်- အစာေရစာ ငတ်ြပတ်ြခင်းLှင့် အာဟာရ  ချိuNတဲ့ြခင်းမှ ကင်းေဝးေရး၊ Xုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ 
Lှင့်ကိုယ်ခL~ာ အပူဓာတ်လွန်ကဲြခင်း သို=မဟုတ် ဆုံးX)ံးြခင်းေဘးမှ ကင်းေဝးေရး၊ နာကျင်ကိုက်ခဲ 
ေရာဂါရြခင်းမှ ကင်းေဝးေရး၊ ေZကာက်လန=်တုန်လ)ပ်ြခင်းမှ ကင်းေဝးေရးLှင့် ပံုမှန် အမူအရာကို 
ြပသခွင့်ရှိေရး တုိ=ြဖစ်သည်72 ။ ယူေက၏ ပတ်ဝန်းကျင် အစားအစာLှင့် ေကျးလက်ေရးရာ ဌာန (The 
United Kingdom Department for Environment Food and Rural Affairs (DEFRA)) က ဤ 
‘ေဘးအLjရာယ်ကင်းေဝးေရး ၅ ချက်ကို ချမှတ်ြခင်းကို ကျင့်စဉ်ေကာင်း သာဓက တစ်ခုအြဖစ် 
ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ DEFRA ၏ ေမွးြမ_ေရး တိရစkာန်များအတွက ် ကျန်းမာေရး  အZကံြပuချက ် ဆုိင်ရာ 
သေက�တ ၏ စကားချီးတွင် ေထာက်ပြ ထားသည့်အတိုင်း၊ စီးပွားြဖစ ် တိရစkာန် ေမွးြမ_ေရးလုပ်ငန်း 
လုပ်ကုိင်Zကသည့် လုပ်ငန်းများသည် - ေစာင့်ေရှာက်မ) Lှင့် တာဝန်ယူမ) ရှိသည့် စီစဉ်ြခင်းLှင့် 
စီမံခန=်ခွဲြခင်း၊ ကွျမ်းကျင် ဗဟုသုတ Zကွယ်ဝMပီး တာဝန်ေကျပွန်သည့် ေမွးြမ_ေရးလုပ်ငန်း၊ သင့်ေလျာ် 
လုိအပ်သည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆုိင်ရာ ဒီဇုိင်း၊ တိရစkာန်များကို ညeာတာစွာ ကိုင်တွယ် သယ်ယူ 
ပုိ=ေဆာင်ြခင်းLှင့် ညeဉ်းပန်းရာမေရာက်သည့်နည်းြဖင့် သားသတ်ြခင်း စသည်တုိ= ြပသသင့်သည် (DEFRA, 
2003)၊  

OIE စံLှuန်းများအြပင်၊ ဥေရာပ သမဂg ကလည်း တိရစkာန် ကျန်းမာေရး ဥပေဒကို အေသးစိတ် 
ြပဌာန်းထားMပီး၊  ဥေရာပ သမဂg လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ သေဘာတူစာချuပ် ( Treaty on the Functioning of the 
European Union) အပုိဒ် ၁၃ တွင် တိရစkာန်များကို ‘အသိရှိေသာသတ^ဝါ’များအြဖစ် သတ်မှတ်. 
ေZကာင်း ေဖာြ်ပထားသည်73 ။ တိရစkာန ်ကျန်းမာေရး ဆုိင်ရာ အီးယူ စည်းမျဉ်း အများစ ုသည် အီးယူမှ 
ထုတ်လုပ်သူများအတွက်သာ အကျံuးဝင်ေလ့ရှိေသာ်လည်း၊ အီးယူသို= အသား တင်ပုိ=လိုသည့် တတိယ 
Lုိင်ငံများသည် သားသတ်ချိန်တွင် အLjရာယ်ကင်းရှင်းေရး ဆုိင်ရာ အီးယူ စံLှuန်းများLှင့် တူညီသည့် 
စံLှuန်းများ ထူေထာင်ရန်လုိလာသည်။ ထုိ=အြပင် အီးယူသည် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကုန်သွယ်မ) 
သေဘာတူညီမ)များြဖင့် တိရစkာန ် ကျနး်မာေရး အေပi တစ်ကမvာလံုး တူညီသည့် စံLှuနး်များ ြဖစေ်စရန် 
hကuိးပမ်းလျက်ရှိသည်။ တိရစkာန ် ကျနး်မာေရးLှင့် သက်ဆုိင်သည့်   စံLuှနး်များLှင့် အသိအမှတ်ြပu 
လက်မှတ် ချမှတ်သည့် အစီအစဉ်များကို ပုဂgလိက လုပ်ငန်း၊ အစုိးရများLှင့် အရပ်ဖက်အဖဲွNအစည်းများက 
ထပ်မံေရးဆွဲခဲ့Zကသည်။  74 

 

အLjရာယ်ေလျာ့ကျေစေရးအစီအမံများ 
• တိရစkာန် ကျန်းမာေရးအေပi အမှန်တကယ်ကျေရာက်သည့် Xိုက်ခတ်မ)များLှင့် ကျေရာက် 

Lုိင်ေြခရှိသည့် Xိုက်ခတ်မ)များကို ‘ေဘးအLjရာယ် ကငး်ေဝးေရး ၅ ချက်’ မူေဘာင်ကို အသုံးြပuကာ 
အကဲြဖတ်ပါ။ 

• Xပုပ်ိငု်းဆုငိရ်ာ ပတဝ်န်းကျင်တွင် တိရစkာန်များ သက်ေသာင့်သက်သာ နားေနLုိင်ရန်၊ ေဘးကင်းMပီး 
သက်ေသာင့်သက်သာ လ)ပ်ရှားLုိင်ရန်၊ ကိုယ်ေနဟန်ထား ပံုမှန် အတိုင်း ေြပာင်းလဲLုိင်ရန် Lှင့် 
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တိရစkာန် ဘာဝ ြပuမူလ)ပ်ရှားပံု အမျိuးမျိuး လ)ပ်ရှားLုိင်သည့် အခွင့်အေရး ရှိရန် ေသချာေအာင် 
လုပ်ေဆာင်ပါ။ 

• တိရစkာန်များ၏ ပံုမှန်ကျန်းမာေရးLှင့် ြဖစ်ထွန်းမ)ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းLုိင်ရန်Lှင့် Zကာြမင့်စွာ 
အစာေရစာ ငတ်ြပတ်ြခင်း၊ အာဟာရ ချိuNတဲ့ြခင်း သို=မဟုတ် ေရဓာတ် ခမ်းေြခာက် ြခင်းတုိ=မှ 
ကာကွယ်ရန်အတွက်၊ ၄င်းတုိ=၏ အသက်Lှင့် လုိအပ်ချက်များLှင့် ဆီေလျာ်သည့် လုံေလာက်သည် ့

အစာ Lငှ် ့ေရ အလှမ်းမLီုငိ ်မ) ေသချာေစရန် လုပ်ေဆာင်ပါ။  

• နာကျင်ေစသည် ့လပု်ထုံးလပုန်ည်းများကို မေရှာင်Lုိင်ပါက၊ ထုိ နာကျင်မ)ကို ြဖစ်Lုိင်သည့် နည်းလမ်း 
များြဖင့် သက်သာေြပေပျာက်ေအာင် စီမံပါ။ 

• တရိစkာနမ်ျားကိ ု ကိငုတ်ယွရ်ာတငွ် လူLှင့် တိရစkာန်Zကား ယံုZကည်မ)ရရှိေစသည့် ဆက်ဆံေရး 
ထူေထာင်Mပီး၊ ဒဏ်ရာရြခင်း၊ ထိတ်လန=်ြခင်း၊ အေZကာက်မေြပြခင်း သို=မဟုတ် မလုိလား အပ်သည့် 
စိတ်ဖိစီးမ) ြဖစ်ေစြခင်းများ မြဖစ်ေစရန် တိရစkာန်များကို ကိုင်တွယ်ပါ။ 

• တိရစkာန်များကို ေမွးြမ_ရာမှ ေပiေပါက်သည့် ေရာဂါများLှင့်အြခား ေမွးရာပါ ြပဿနာများ မြဖစ်ရ 
ေအာင် ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနLှင့် အေနအထားတုိ=Lှင့် လိုက်ဖက် သည့် ေမွးြမ_ေရး တရိစkာန ်
အမျိuးအစားများကိ ုအသုံးြပuပါ။75 

 

၈။  သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် ထိနး်သိမး်ကာကွယ်ေရးLှင့် သဘာဝ သယံဇာတ ေရရှည် အသုးံြပuLုိင်ေရး 
 

အLjရာယ်များ 

စိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်းများသည် ေဂဟစနစ် ဝန်ေဆာင်မ)များကို ပုိမုိ ေကာင်းမွန်ေစမည့် သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်Lှင့် သဟဇာတ ြဖစ်ေစLိုင်သည့် အေလ့အထများ အသုံးချLုိင်သည်။  အထူးသြဖင့် ေြမ 
စီမံခန=်ခွဲမ) နည်းလမ်းများအသုံးြပuကာ ေြမဆီလBာLှင့် ေရစိတ် ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ေရေဝကုန်းတန်းများကို 
ကာကွယ်ြခင်း၊ သဘာေဝပါက်ပင်များLှင့် တိရစkာန်များ ကျက်စား နယ်ေြမတုိ=ိကုိ ြပန်လည် 
ထိန်းသိမ်းြခင်း Lှင့် ဇီဝမျိuးကွဲများကုိ ထိန်းသိမ်းြခင်းစသည်တုိ= လုပ် ေဆာင် Lုိင်သည်။သို=ေသာ်၊ 
စိုက်ပျိuးေရး ေရတုိ ထုတ်လုပ်မ) တုိးြမeင့်ရန် ရည်ရွယ်သည့် စိုက်ပျိuးေရး ဆိုင်ရာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) 
များသည် ေြမဆီလBာ ကျဆင်းြခင်း၊ ေရရင်းြမစ ် ခမ်းေြခာက်ြခင်း Lှင့် သစ်ေတာLှင့် ဇီဝမျိuးကွဲများ 
ြပuန်းြခင်းများ အပါအဝင် ေရရှည်တွင် ေဂဟစနစ် ကျဆင်းမ)  ေပiေပါက် ေစတတ်သည်။ တစ်ကမvာလံုးရှိ 
သစ်ေတာြပuနး်တီးမ)၏ ၅၅-၈၀% မှာ စိုက်ပျိuး လုပ်ငန်းအတွက် ေြမအသုံးချမ)ေZကာင့်ြဖစ်သည် (UNEP, 

2015)။  ၂၀၁၄ ခုLှစ်တွင် ကမvာ့ဘဏ်Lှင့်   UNCTAD မှြပuလုပ်သည့် ပုိင်းြခားသုံးသပ်မ)အရ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) 
၃၉ ခုအနက်  ေပiေပါက်သည့် ြပဿနာများမှာ ေရညစ်ညမ်းမ)၊ ဓာတုမ)န်များ လွင့်မ)Lှင့် ေဝဟင်မှ 
ေဆးြဖန်းမ) ကဲ့သုိ= စိုက်ပျိuးေရးသုံးဓာတုေဆးများေZကာင့်ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုLှစ်တွင်၊ စိုက်ပျိuးေရး 
လုပ်ငန်းများေZကာင့် ဖန်လံုအိမ်ဓာတ်ေငွN ထုတ်လBတ်မ)၊  ေရေဝကုန်းတန်းများ အေပi Xိုက်ခတ်မ)များ 
အပါအဝင်၊  ြပင်ပ Xိုက်ခတ်မ)များြဖစ်ေပiေစMပီး၊ လုပ်ငန်းတည်ေနရာLှင့် ေဝးလံသည့် ေနရာများတွင် 
ြဖစ်ပွား ေသာ်လည်း  လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များLှင့်တုိက်Xိုက် ဆက်LBယ်မ)  ရှိသည့် သစ်ေတာ ြပuန်းတီးမ) 
များ ြဖစ်ပွားတတ်သည်။   
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ဆိုးရွားေသာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် Xိုက်ခတ်မ)များသည် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) မတိုင်မီ သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင် Xိုက်ခတ်မ)အတွက် အကဲြဖတ်မ)များ စနစ်တကျ မေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းLှင့် အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ချိန်တွင် ထိေရာက်သည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန=်ခွဲမ) စနစ်မရှိြခင်း တုိ=ေZကာင့်ြဖစ်သည် 
(FAO, 2011)။ ဤအကဲြဖတ်ချက်များ၏ အရည်အေသွး၊ ြပည့်စုံမ) Lှင့် အများြပည်သူမှ ရယူZကည့်X)Lုိင်မ) 
မရှိသြဖင့် အhကီးစား ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)လုပ်ငန်းများအေပi မZကာခဏ ေပiေပါက်သည့် ေဝဖန်မ)များ 
ြဖစ်သည်(FAO, 2010)။  ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို အကဲြဖတ်ရန် သိပtံနည်းကျ အေထာက်အထားများ 
လံုေလာက်စွာ မရှိသည့်အခါ အLjရာယ် ပုိမုိ ြမင့်လာသည်။ စီးပွားလုပ်ငန်းများအတွက် 
တိကျမှန်ကန်လျင်ြမန်စွာ ရင်းြမစ ် အသုံးြပuLုိင်မ)၊ အသုံးြပuပစRည်းများကို ြပန်လည်အသုံးြပuLုိင်မ)၊ 
ထုတ်လBတ် ဓာတ်ေငွN ေလ\ာ့ချမ)၊ အစားထိုးမ) သို=မဟုတ် အဆိပ်ြဖစ်ေစေသာ ပစRည်းများအသုံးြပuြခင်းကို 
ေလ\ာ့ချLုိင်မ)၊ Lှင့် ဇီဝ မျိuးကွဲများ ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်ေရး စသည့် Lုိင်ငံတကာ စံLှuန်းများ 
တုိးတက်လာသည်Lှင့် အမ\၊ လုပ်ငန်းများအတွက် အLjရာယ်များသည်လည်း အေြပာင်းအလဲများ 
ြဖစ်ေပiလျက်ရှိသည်။ (OECD, 2011; IFC, 2012) 

 
အLjရာယ ်ေလ\ာခ့ျေရး အစီအမံများ 

• ေအာက်ပါတုိ=အပါအဝင်၊  စီးပွားလုပ်ငန်း၏ လကdဏာLှင့် ကိုက်ညီမည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ဆုငိရ်ာ စမီခံန်=ခွမဲ)  စနစ်တစ်ရပ် ထူေထာင် ထိန်းသိမ်းပမိမိလုပ်ငန်းေZကာင့် သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာေရးLှင့် အLjရာယ်ကင်းရှင်းမ)ကို Xိုက်ခတ်မ)များLှင့် ပတ်သက်သည့် 
အချက်အလက်များ စုေဆာင်းြခင်းLှင့် လံုေလာက်သည့် အချက်အလက်များကို အချိန်Lှင့် 
တစ်ေြပးညီ အကဲြဖတ်ြခင်း၊ သင့်ေလျာ်သည့် အေြခအေနတွင် ပုိမိုေကာင်းမွန်သည့် သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ လုပ်ေဆာင်မ)များLှင့် ေြမZသဇာ၊ ပုိးသတ်ေဆးတုိ=ကို စီမံခန=်ခွဲ သည့် 
အစီအစဉ်များ ေပါင်းစည်း ြပuစုြခင်းအပါအဝင် ရင်းြမစ်အသုံးချမ)76 တုိးတက်ေစရန် ပစ်မှတ်ထား 
ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ပံုမှန်ေစာင့်Zကည့် Zကပ်မတ်ြခင်းLှင့် အတူ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာေရး 
Lှင့် အLjရာယ်ကင်းရှင်းမ) ဆုိင်ရာ ဦးတည်ချက်များ သို=မဟုတ် ပစ်မှတ်ထား ေဆာင်ရွက်ချက်များ 
၏ တုိးတက်မ)အေြခအေနကို ေစာင့်Zကည့်ေလ့လာ၍ အတည်ြပu  စိစစ်ြခင်း ။77 

• သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာစီမံခန=်ခွဲသည့်စနစ်အေပi ေစာင့်Zကည် ့Zကပမ်တရ်န်Lှင့် 
တုိင်းတာရန်   လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ ထူေထာင်ပါ။ အစိုးရ သို=မဟုတ် တတိယအဖဲွNမှ သီးြခား 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အLjရာယ်များ၊ Xိုက်ခတ်မ)များLှင့် ဆက်စပ် ေလ\ာ့ချေရး 
အစီအမံများကို စီမံခန=်ခွဲရန် တာဝန်ရှိပါက၊  ထုိသူများLှင့် အတူ ေလ\ာ့ချေရး အစီအမံများ 
ထူေထာင်ြခင်း၊ ေစာင့်Zကည့် Zကပ်မတ်ြခင်းတုိ=တွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါ။ လိုအပ်သင့်ေလျာ် 
ပါက၊ Xိုက်ခတ်ခံ ရသည့် ေဒသခံလူထုများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ကို ေစာင့်Zကည့် Zကပ်မတ်ြခင်း 
လုပ်ငန်းအတွင်း ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေစရန် စဉ်းစားပါ။ 78 

• စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် ၄င်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ကုန်စည်Lှင့် ဝန်ေဆာင်မ)များ Lှင့်   
ဆက်LBယ်သည့် hကိuတင်မှန်းဆLုိင်ေသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာေရးLှင့် အLjရာယ်  
ကင်းရှင်းမှ uLှင့် ဆက်စပ်ေသာ Xိုက်ခတ်မ)များ ေပiေပါက်ြခင်းကို  မိမိတုိ=၏လုပ်ငန်း သက်တမ်း 
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တစ်ေလ\ာက် ေရှာင်ရှားရန် အလို=ငှာ၊ မေရှာင်ရှားLုိင်ပါကလည်း ေလ\ာခ့ျရန် ကိငုတ်ယွ် 

 ေြဖရှင်းပါ။ အဆိုြပu ထားသည့် လုပ်ငန်းေဆာင်တာများမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာေရး 
Lှင့် အLjရာယ်ကင်းရှင်းမ)Lှင့် ဆက်စပ်ေသာ Xိုက်ခတ်မ)များ ရှိLုိင်ပါက၊ ထုိ=အြပင် hကီးZကပ်ေရး 
အာဏာပုိင်တစ်ရပ်ရပ်၏ ဆုံးြဖတ်ချက် ခံယူရပါက၊ သင့်ေလျာ် လံုေလာက်သည့် သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင် Xိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်ချက်တစ်ခု ြပuစုပါ 79 ။ 

• သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ေစမည့် အLjရာယ်ရှိပါက၊  သိပtံနည်းကျ အေထာက်အထား 
မရှိဟုဆိုကာ  ေငွေZကးတွက်ေြခကိုက်သည့် အစီအမံများ မလုပ်ဘဲ ေရBNဆိုင်းရသည့် အေZကာင်း 
ြပချက်ေပးြခင်းကို ေရှာင်ပါ။  လူသားကျန်းမာေရးLှင့် ေဘးကင်းေရးကို ထိခိုက်  ေစမည့် 
အLjရာယ်များကို အေလးထားစဉ်းစားကာ၊  ထုိထိခိုက်မ)များကို ေငွေZကး တွက်ြခေ ကိုက်သည့် 
အစီအမံများြဖင့် သိပtံနည်းြဖင့်ေရာ  နည်းပညာပုိင်းLှင့်ပါ ကိုက်ညီမည့်ပံုစံြဖင့် တားဆီးLုိင်သည်  
သို=မဟုတ် ေလ\ာ့ချLုိင်သည်။ 80 

• စီးပွားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များမှ ထိခိုက်မ)များ Lှင့် အေရးေပi ကိစRများအပါအဝင် သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ၊ ကျန်းမာေရး ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မ)များ ကာကွယ်၊ ေလ\ာ့ချ  ထိန်းချuပ်ရန် 
အေရးေပi အစအီစဉမ်ျား ထိန်းသိမ်းထားရှိပါ။ အကျံuးဝင်သည့်အခါ အေရးေပi အေြခအေနများ 
ကို ထိေရာက်စွာ တုံ=ြပန်Lုိင်ရန်အတွက်၊ hကီးZကပ်ေရး အာဏာပုိင်များထံ ချက်ချင်း 
သတင်းပုိ=Lုိင်သည့် ယLjရားစနစ်များထူေထာင်ြခင်းအပါအဝင်၊ Xိုက်ခတ်ခံရ Lုိင်ေြခရှိ သည့် 
ေဒသခံများ၊ ေဒသခံ အစုိးရဌာနများLှင့် ကူညီ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ပါ။ 81 

• စရိတ်စက၊ စီးပွားေရးဆုိင်ရာ လံုြခံuလ\ိuNဝှက်ချက်များ၊ Lှင့် �ာဏပစRည်း မူပုိင်ခွင့်များ ေစာင့် 

ေရှာက်မ)ဆုိင်ရာအေZကာင်းအရာများကိုအေလးထားလျက်၊အများြပည်သူများLှင့်အလုပ်သမား
များအား စီးပွားလုပ်ငန်းများမှ ြဖစ်Lုိင်ြခေ ရှိသည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာေရးLှင့် 
ေဘးအLjရာယ် Xိုက်ခတ်မ)များLှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို   လံုေလာက်စွာ 
တုိင်းထွာLုိင်Mပီး ေဆာလျင်စွာ အေZကာင်းZကားပါ။ လုပ်ငန်း၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ 
ကျန်းမာေရးLှင့် ေဘးကင်းေရး မူဝါဒများေZကာင့် တုိက်Xိုက် Xိုက်ခတ်ခံရ သည့် ေဒသခံများLှင့်  
လံုေလာက်စွာ ေဆာလျင်စွာ တုိင်ပင်ေဆွးေLွးပါ။   82     

• ဇဝီမျိuးကွမဲျား၊ မျိuးဗဇီဆုငိရ်ာ ရင်းြမစမ်ျားLငှ် ့ေဂဟစနစ ် ဝန်ေဆာငမ်)များ အေပi ဆိုးကျိuး 
Xိုက်ခတ်မ)များ ေရှာင်ရှားရန်Lှင့် ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရန် hကိuးပမ်းပါ။  ထုိသို= Xိုက်ခတ်မ)များ ကို 
ေရှာင်ရာှးရန် မြဖစ်Lုိင်ပါက၊ Xိုက်ခတ်မ)များကို အတတ်Lုိင်ဆုံး ေလ\ာ့ချLုိင်ရန်Lှင့် ဇီဝမျိuးကွဲများ 
Lှင့် ေဂဟစနစ် ဝန်ေဆာင်မ)များကို ြပuြပင်လွယ်သည့် စီမံခန=်ခွဲေရး ချဉ်းကပ်ပံုြဖင့် ြပန်လည် 
ြဖည့်ဆည်းရန် အစီအမံများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ပါ။ 83 

• လက်ရှိ ရင်းြမစ်များကို  ေနာင်တွင် ဆက်လက်ရရှိLုိင်ေရး ထိန်းသိမ်းလျက်၊ ရင်းြမစ် အသုံးြပuမ) 

ပိုမို တိကျမှန်ကနေ်စရန် လိုအပ်ပါက အစုိးရLှင့် ပူးေပါင်း၍ သင့်ေလျာ်ဆုံး ထုတ်လုပ်မ)စနစ်ကို 
ေရးွချယ်ပါ84။ ဆိုလုိသည်မှာ ေအာက်ပါတုိ=ကို အထူး hကိuးပမ်းရန ်ြဖစ်သည် - 

 ေရ ေလလွင့်မ) မရှိရန် ထိန်းသိမး်ေစာင့်ေရာှက်မ)၊  ေရဆုိး သန=်စင်မ) Lှင့် ေရအကျိuးရှိစွာ 
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အသုံးြပuမ) တုိ=ကို ပုိမုိေကာင်းမွန်ေအာင်လုပ်ေဆာင်Mပီး ဤဦးတည်ချက် ြဖစ်ေြမာက်ရန် 
နည်းပညာ များ၌ အရင်းအLှီးထည့်၍ အသုံးြပuပါ။ 85 

- စိုက်ပျိuးထုတ်လုပ်မ) ပုိမုိအကျိuးရှိေစရန်Lှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်Lှင့် အပင်၊ တိရစာkန်Lှင့် လူသား 
ကျန်းမာေရးတုိ=အေပi Mခိမ်းေြခာက်မ)များကို အတတ်Lုိင်ဆုံးေလျာ့နည်းေစရန် စိုက်ပျိuးေရး 
သွင်းအားစုများ Lှင့် ထုတ်လုပ်မ)များတုိ=၌ စီမံခန=်ခွဲမ) ပုိပုိ တုိးတက်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ပါ။ 86 

- ထုတ်လုပ်မ)Lှင့် ရိတ်သိမ်းMပီးေနာက် လုပ်ေဆာင်သည့်အဆင့်များတွင် ေလလွင့် ဆံုးရှံuးမ)များ 

ေလ\ာ့ချMပီး စွန=်ပစ်ပစRည်းများ၊ ေဘးထွက်ပစRည်းများကို ပုိမုိအကျိuးရှိစွာ အသုံးြပuပါ။ 87 

- စွမး်အင် အသုံးြပuမ)တွင် ပမာဏနည်းနည်းLှင် ့ အကျိuးများေစရန်အတွက၊် နည်းပညာအရ ေရာ 
ေငွZကးအရပါ ြဖစ်Lုိင်Mပီး တွက်ေြခကိုက်မည့် အစီအမံများ အေကာင်အထည် ေဖာ်ပါ။ 88 

- ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်လBတ်မ)ကို ေလ\ာ့ချရန် သို=မဟုတ် ဖယ်ရှားရန် လုိအပ်သလုိ အစီအမံများ ချမှတ်ပါ။89 

 

၉။  အုပ်ချuပ်မ) 

 
၉.၁။ အဂတိလုိက်စားမ) 
 
အLjရာယ်များ 

အစိုးရတွင် ရှင်းလင်းြပတ်သားMပီး အာဏာသက်ေရာက်မ)ရှိသည့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ)Lှင့် အဂတိ 
လိုက်စားမ)  တိုက်ဖျက်ေရး ဥပေဒများ မရှိပါက၊ စီးပွားလုပ်ငန်းများအတွက် အုပ်ချuပ်မ)Lှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 
အLjရာယ်အဆင့် ြမင့်မည်ြဖစ်သည်(OECD, 2006)။ ေြမယာကfကို hကီးZကပ် ရသည့် အစိုးရ 
အဖဲွNများသည် လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမ) အများဆုံးရှိသည့် အစိုးရဌာနများတွင် ပါရှိMပီး ထုိဌာနထက် 
လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမ) ပုိများသည့် ကf ဟူ၍် ရဲLှင့် တရားစီရင်မ) ကfသာ ရှိသည် (TI, 2011). ။  
စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် ေြမကွက်hကီးများ ရရှိLုိင်ရန် မလုိလားအပ်သည့် အခွင့်အေရးများ ကမ်းလှမ်း 
 Zက ရMပီး ထံုးတမ်းဓေလ့အရ ေြမအသုံးချပုိင်ခွင့်ရှိေသာ ေဒသခံများ အကျိuးနည်းZကရသည်။ အဂတိ 
လုိက်စားမ)ေZကာင့် အစိုးရ ထုတ်ေချးေငွ ခွဲေဝမ)တွင်လည်း  အစိုးရအရာရှိများက မလိုလားအပ်သည့် 
အခေZကးေငွများေကာက်ခံမ)များရှိသည်။ စိုက်ပျိuးေရး သွင်းအားစ ု တင်သွင်းသည့် ကုမtဏီများက 
အစိုးရအရာရှိများအား အြမတ်အစွန်း ရှယ်ယာ ေပးLုိင်ရန၊် ၄င်းတို=၏ ကုန်များကို အစိုးရဌာနများအား 
ေစျးြမeင့်တင်၍ ေရာင်းသြဖင့် အဂတိ လိုက်စားမ)ေZကာင့် စိုက်ပျuိးေရးသွင်းအားစုများလည်း ေစျးြမင့်မား 
လာသည်။ 

အဂတိလုိက်စားမ)Lှင့် ပတ်သက်သည့် စွပ်စွဲချက်များေZကာင့် စိုက်ပျိuးေရး ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ှ မှ 
ရရှိLုိင်သည့် အကျိuး ေကျးဇူးများကို ေလျာ့ကျေစသည၊် သို=မဟုတ်  ရင်းြမစ်များကို အလှမ်းမီေရး အတွက် 
အဖုိးအခြမင့်မားသြဖင့် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) အေကာင်အထည် ေဖာ်Lုိင်ြခင်းမရှိ ြဖစ်တတ် သည်။ လက်ရှိ 
အေြခခံအေဆာက်အအုံ ဖံွNMဖိuးမ)Lှင့် ေနာင်ဖံွNMဖိuးမ)အတွက် စုေပါင်း ညeိLှိuင်းေဆာင်ရွက်မ)များလည်း 
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ကျဆင်း လာMပီး၊ ပဋိပကdြဖစ်Lုိင်ေြခများလာသည် (FAO, 2010)။  ထုိအခါ စီးပွားလုပ်ငန်းအေပi ေရရှည် 
ဆက်ဆံေရးခိုင်မာရန်အတွက် အဓိကလိုအပ်သည့်  ေဒသခံများ၏ ယံုZကည်စိတ်ချမ) ေလျာ့ပါး 
လာတတ်သည်။ 

 
အLjရာယ်ေလျာ့ကျေစေရး အစီအမံများ 

• ဥပေဒသို=မဟုတ် လူ=အခွင့်အေရး၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာေရး၊  ေဘးအLjရာယ် ကင်းေဝးေရး၊ 
အလုပ်သမားေရး၊ အခွန်အေကာက် သို=မဟုတ် အြခား ကိစRရပ်Lှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စည်းကမ်း 
မူေဘာင်တွင် မပါရှိေသာ ကင်းလွတ်ခွင့်များ ေတာင်းခံြခင်း သို=မဟုတ် လက်ခံြခင်းများ 
ေရှာင်Zကဉ်ပါ။  

• အစိုးရ အရာရှိများ၊ စီးပွားဖက်များ၏ အလုပ်သမားများ သို=မဟုတ် ၄င်းတုိ=၏ ေဆွမျိuးများ သို=မဟုတ် 
စီးပွားဖက်များအား လုပ်ငန်းတစ်ခု ရရှိရန်၊ သို=မဟုတ် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်Lုိင်ရန်၊ သုိ=မဟုတ် အြခား 
မေလျာ်ကန်သည့် အခွင့်အေရးများ ရရှိရန ်တိုက်Xိုက်ြဖစ်ေစ သွယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်ေစ(တတိယလူမှတဆင့်)  
လာဘ် ကမ်းလှမ်းြခင်း၊ ကတိေပးြခင်း၊ ေပးြခင်း သို=မဟုတ် လာဘ် ေတာင်းဆုိြခင်း၊ သို=တည်းမဟုတ် 
အစိုးရအရာရှိများအား မလုိလားအပ်သည့် အခွင့်အေရးများ ေတာင်းဆိုြခင်းများ ေရှာင်Zကဉ်ပါ။ 

• လုပ်ငန်းတွင်း စည်းကမ်းအထိန်းအချuပ်များ၊ လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်များLှင့် လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ) 
အစီအစဉ်မျာ းြဖစ်ေစ လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမ) တားဆီးရန် Lှင့် ေဖာ်ထုတ်ရန် အစီအမံများ ြဖစ်ေစ ြပuစု 
ချမှတ်ပါ။ 

• အလုပ် လွယ်ကူေချာေမွNေစရန် ေငွအနည်း အကျဉ် းေပးသည့် အေလ့အထကို ထံုးစံအားြဖင့် 
Lုိင်ငံများတွင်  တရားမဝင်သည့်အတွက် ကုမtဏီတွင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ငန်း ကျင့်ဝတ်Lှင့် 
လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ) အစီအစဉ်များ၊ အစီအမံများတွင် တားြမစ်ပါ သို=မဟုတ် အားမေပးပါLှင့်။ 
အကယ်၍ ထုိသို= ေပးခဲ့လ\င်လည်း၊ မှတ်တမ်းများ၊ ေငွစာရင်း ရှင်းတမ်း များတွင် အတိအကျ 
စာရင်းသွင်းပါ။  

• ကိုယ်စားလှယ်များ ခန=်ထားြခင်းLှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အေလးထား စိစစ် ေဆာင်ရွက်မ)ကို စနစ်တကျ 
မှတ်တမ်းသွင်းMပီး၊ ၄င်းတုိ=အား သင့်ေလျာ်သည့် ပံုမှန် hကီးZကပ်မ)များ ြပuလုပ်၍ ၄င်းတုိ=အား  ေပးသည် ့ 
ေငွသည်လည်း တရားဝင် ဝန်ေဆာင်မ)များအတွက်သာြဖစ်ေZကာင်း ေသချာေအာင် လုပ်ေဆာင်ပါ။ 

• နယ်ေြမေဒသတွင်း Lုိင်ငံေရး လ)ပ်ရှားများတွင် မေလျာ်ကန်ေသာ ပါဝင်ပတ်သက်မ)များ ေရှာင်Zကဉ်ပါ။ 
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• ဓမ}ဓိဌာန်ကျကျ အကဲြဖတ်ထားသည့် တန်ဖုိးများ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမ)ရှိMပီး ဗဟိုချuပ်ကိုင်မ) မရှိသည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်များLှင့် ဝန်ေဆာင်မ)များကို အသုံးြပuပါ။ ေြမအသုံးချပိုင်ခွင့်၊ အထူးသြဖင့် ဌာနေ 
တုိင်းရင်းသားများLှင့် ေဒသခံလူထုများ ၏ ထံုးတမ်းဓေလ့အရ အသုံးချ ပုိင်ခွင့်များ Lှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 
အဂတိလုိက်စားမ) တားဆီးLုိင်ရန် အယူခံဝင်Lုိင်ခွင့်များကို သုံးပါ။ 91 

• Lုိင်ငံတကာ စီးပွားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မ)များတွင် ြပည်ပ အစိုးရ အရာရှိများအား လာဘ်ေပး ြခင်း 
တိုက်ဖျက်မ)ဆုိင်ရာ အိုအီးစီဒီ ကွန်ဗင်းရှင်း   (OECD Anti-Bribery Convention) ကို အေကာင်အထည် 
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ေဖာ်ရန် အစိုးရများ၏ hကိuးပမ်းမ)များတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ပါ။ 92 

 

၉.၂။ အခွန်ေဆာင်မ) 
 
အLjရာယ်များ 

စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် မိမိတုိ= သွားေရာက်လုပ်ကိုင်သည့် Lုိင်ငံများတွင် ကျသင့်သည့် အခွန်အခ 
များကို အချိန်မှန် ေဆာင်ြခင်းြဖင့် ထုိLုိင်ငံ ၏ စီးပွားေရး ဖံွNMဖိuးမ)ကို ပ့ံပုိးေပးLုိင်သည်။ ၄င်းတုိ=၏ 
အLjရာယ် စီမံခန=်ခွဲေရး စနစ်များတွင် အခွန်ဆုိင်ရာ အုပ်ချuပ်မ)Lှင့် လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်မ) 
စည်းကမ်းများထည့်သွင်းြခင်းြဖင့် အခွန်Lှင့် ဆက်LBယ်သည့် ေငွZကးဆုိင်ရာ၊ စည်းမျဉ်းဆုိင်ရာ 
ဂုဏ်သိကdာ ဆုိင်ရာ အLjရာယ်များကို အြပည့်အဝ ေဖာ်ထုတ်Mပီး အေသအချာ အကဲြဖတ်Lုိင်မည် 
ြဖစ်သည်(OECD, 2011)။  လုပ်ငန်းhကီးများအား လတ်တေလာ ကာလအတွင်း လ)ံNေဆာ် တုိက်ခိုက်မ) 
များကို Zကည့်ြခင်းြဖင့်၊ အခွန်ေရာှင်မ)သည် လုပ်ငန်း ဂုဏ်သိကdာကို ပုိမို ညeိuးLွမ်းေစေZကာင်း 
ေတွNရှိLုိင်သည်။ 

 
အLjရာယ်ေလျာ့ကျေစေရး အစီအမံများ 

• လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များLှင့် ဆက်စပ်သည့် အခွန်အခများ မှန်ကန်စွာ တွက်ချက် စိစစ်Lုိင် 
ရန်အာဏာပုိင်များအား ဥပေဒအရ လိုအပ်သည့် သို=မဟုတ် သက်ဆုိင်သည့် အချကအ်လက်များ 
ေဆာလျင်စွာ ေပးပါ။  

• မိမိပုိင် လုပ်ငန်းအချင်းချင်း စီးပွားဆက်ဆံ ေငွလBဲေြပာင်းသည့် (transfer pricing ) အေလ့အထများမှ 
ေရာင်းသူဝယ်သူLှစ်ဖက်လံုးအကျိuးအြမတ်ရေစသည့်(arm’s length)စည်းမျဉ်းသို= ေြပာင်း၍ ကျင့်သုံးပါ။ 

• အခွန်အခLှင့် ဆက်စပ်သည့် ေငွေZကး၊ စည်းကမ်းLှင့် လုပ်ငန်းသိကdာများ ထိပါးသည့် 
အLjရာယ်များကို အြပည့်အဝ ေဖာ်ထုတ် အကဲြဖတ်Lုိင်မည့် အLjရာယ ် စမီခံန်=ခွဲေရး ဗျ_ဟာများ 
ချမှတ်ပါ။ 93 

 
၉.၃။ ယှဉM်ပuိင်မ) 
 
အLjရာယ်များ 

ယှဉ်Mပိuင်မ)ကို အဟန=်အတားြဖစ်ေစသည့် အေလ့အထများသည် စားသုံးသူများအား ထိခုိက်ေစသည့် 

အြပင်၊ အလွန်အမင်း ဝယ်လုိအားhကီးမ)ကို မထိန်းLုိင်လ\င်၊ အေသးစား လုပ်ငန်းများ၏ ေြပာအား 
ဆုိအားကို ချိန=ဲေစMပီး စားနပ်ရိကdာဖူလံုမ)Lှင့် အာဟာရ ြပည့်ဝမ)ကို လည်း ထိိခိုက်ေစသည် (UN, 2009)။ 
ထုိနည်းတူစွာ၊ ယှဉ်Mပိuင်မ)hကီးမားေသာ ေစျးကွက်တစ်ခုတွင် လုပ်ငန်းhကီးများက ကုန်စည်တစ်ခုကို 
အX)ံးခေံရာင်းြခင်းြဖင့် အေသးစားLှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများအပါအဝင် Mပိuင်ဖက်လုပ်ငန်းများက 
မယှဉ်Lုိင်ေတာ့ဘဲ ေစျးကွက်တွင်းမှ ထွက်သွား ရ တတ်သည်။ ယှဉ်Mပိuင်မ) ဥပေဒများLှင့် စည်းမျဉ်းများ 
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လံုေလာက်စွာ ြပဌာန်းြခင်း သို=မဟုတ် အာဏာသက်ေရာက်ြခင်းမရှိသည့် Lုိင်ငံများတွင်  ကျိuးေZကာင်း 
လံုေလာက်စွာ အေZကာင်းZကား ြခင်းမရှိဘဲ ေပးေချMပီးေငွကို ေစျး ြပန်လည်ေလ\ာ့ေပးြခင်း၊ သို=မဟုတ် 
စားသုံးသူ တုိင်တန်း ချက်များေZကာင့် ေပးသွင်းသူအေပi မလုပ်အပ်သည့် ေငွေပးေချမ)များ ကျခံေစြခင်း 
စသည့် (retrospective reduction) နည်းလမ်းများ သုံးြခင်းစသည့် စီးပွားလုပ်ငန်းများ၏ အလွန်အမင်း 
 ေစျးLှိမ်၍ ဝယ်Lိုင်အား ကျင့်သုံးရာေရာက်သည့် အေလ့အထများကို စီမံခန=်ခွဲေရးအပုိင်းမှ အလွန် 
သတိထား၍ မကိုင်တွယ်Lုိင်ပါက၊ ယှဉ်Mပိuင်မ)ဆုိင်ရာ စံLှuနး်များကို ချိuးေဖာက်Lုိင်သည့် အLjရာယ်ရှိသည်၊ 
၊(OECD, 2006)  
 
အLjရာယ်ေလျာ့ကျေစေရး အစီအမံများ 
 

• စီးပွားMပိuင်ဖက်များအZကား ယှဉM်ပိuင်မ)ကို အဟန=်အတားြဖစ်ေစသည့် သေဘာတူညီမ)များ 
ြပuလုပ်ြခင်း  သို=မဟုတ် လုပ်ေဆာင်ြခင်းများကို ေရှာင်Zကဉ်ပါ။ 

• ယှဉM်ပိuင်မ)ကို စုံစမ်းစစ်ေဆးသည့် အာဏာပိုင်များLှင့် ပူးေပါင်း၍ သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒများLှင့် 
သင့်ေလျာ်သည့် ေဘးဆီးရန်ကာများLှင့် အညီ၊ အချက်အလက်ေတာင်းခံချက် များကို လက်ေတွN 
အေြခအေနအရ တတ်Lုိင်သမ\  ြပည့်စုံစွာ ေပးပါ။၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးေနသည့် အာဏာပုိင်များLှင့် 
ထိေရာက် ြမန်ဆန်သည့် ပူးေပါင်းမ) လွယ်ကူေစရန်အတွက်၊ လ\uိNဝှက် လံုြခံuမ)ဆုိင်ရာ အချက်များကို 
ေကျာ်လBားြခင်းကဲ့သို=ေသာ  သက်ဆုိင်သည့် ြပဌာန်းချက်များ ကို အသုံးြပu၍  ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် 
စဉ်းစားပါ။  94 

 

၁၀။ နညး်ပညာLငှ့် တီထွင်ဆနး်သစ်မ) 
 
အLjရာယ်များ 

နည်းပညာများ ြမeင့်တင်ြခင်း Lှင့် မ\ေဝြခင်းတုိ=ြဖင့် လူ=အခွင့်အေရးများ ခံစားLုိင်ခွင့်ကို ပ့ံပိုးေပးသည့် 
ဝန်းကျင် ဖန်တီးရန်Lှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်မ)ကို ပုိမုိတုိးတက်ေစရန် 
အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစLုိင်သည်။  သို=ေသာ်လည်း၊ ကိုယ်ေတွNမျက်ြမင်ကို အေြခခံသည့် ေလ့လာမ) 
များအရ စိုက်ပျိuးေရး ကfအတွင်း လက်ေတွNအေြခအေနတွင် နည်းပညာ မ\ေဝမ) သည် လုပ်ငန်းများ 
ေြပာသည့် အဆင့်သို=ေရာက်ြခင်း အလွန်ရှားသည်ကို ေတွNရသည် (UNCTAD, 2009)။  

ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ၊ ေဒသခံများLှင့် လယ်သမားများ ၏ မျိuးXုိးဗီဇ ပစRည်းLှင့် Xိုးရာ 
ဗဟုသုတLှင့် ပတ်သက်၍၊ ၊ စားနပ်ရိကdာLှင့် စိုက်ပျိuးေရးအတွက် အပင် မျိuးဗီဇ ရင်းြမစ်များLှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချuပ်Lှင့် CBD အေပi အလှမ်းမီေရးLှင့် 
အကျိuးအြမတ်ခွဲေဝခံစားေရး ဆိုင်ရာ နာဂိုယာ စာချuပ် အဖဲွNဝင်Lုိင်ငံများသည် မျိuးXိုးဗီဇ ရင်းြမစ်များLှင့် 
ဆက်စပ် Xိုးရာ ဗဟုသုတတုိ=Lှင့် စပ်လျဉ်း၍၊ သီးြခား Lုိင်ငံတကာ တာဝန်များ ရှိသည်။ ထုိLုိင်ငံတကာ 
တာဝန်များကို ၄င်းဌာနေ တုိင်းရင်းသားများ၊  ေဒသခံများLှင့် လယ်သမားများက လိုက်နာLုိင်ရန်၊ 
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အနည်းဆုံးအားြဖင့် ယင်းတာဝန်များကို အားနည်း မသွားေစရန်အတွက် လုပ်ငန်းများသည်၊ 
သက်ဆုိင်ရာ �ာဏပစRည်းမူပုိင်ခွင့် ဥပေဒများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်းLှင့် အတူ၊   အစိုးရများLှင့် 
ပူးေပါင်းပါဝင်၍ အကူအညီေပးLုိင်သည်။ 
 
အLjရာယ်ေလျာ့ကျေစေရး အစီအမံများ 

• လုပ်ငန်းေဆာင်တာများသည် မိမိလပုင်န်းလပု်ကိငုသ်ည် ့Lုငိင်မံျား၏ သိပtံLှင့် နည်းပညာ မူဝါဒများ 
အစီအစဉ်များLှင့် ကိုက်ညီမ) ေသချာေစရန်လည်းေကာင်း၊ သင့်ေလျာ်သလုိ ေဒသLှင့် Lုိင်ငံအဆင့် 
တီထွင်ဆန်းသစ်မ)အား ဖံွNMဖိuးေရးကို ထည့်ဝင်မ)ေပးရန် လည်းေကာင်း hကိuးပမ်းပါ။  

• လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေနသည့်တစ်ေလ\ာက်၊ လက်ေတွNြဖစ်Lုိင်သည့် အေြခအေနများ တွင် ေနရာ 
ေဒသLှင့် ကိုက်ညီချိန်ညeိထားသည့် ဆန်းသစ်ေသာ နည်းပညာများ၊ လက်ေတွN ကွျမ်းကျင်မ)များLှင့် 
အေလ့အထများကို အြမန ်လBေဲြပာင်း ြဖန=်ေဝLုငိမ်ည့် ကျင့်စဉ်များ ချမှတ် ကျင့်သုံးပါ။  95 

• Lုိင်င့ံဥပေဒကို လိုက်နာလျက်၊ အကျံuးဝင်သည့် Lုိင်ငံတကာ သေဘာတူ စာချuပ်များLှင့် အညီ၊ 
မျိuးေစ့အပါအဝင် မျိuးXိုးဗီဇ ရင်းြမစ်များ စုေဆာင်း၊ ဖလှယ် ေရာင်းဝယ်Lုိင်သည့် လယ်သမားများ၏ 
လုပ်ပိုငခ်ွင့်များကို ေလးစားပါ။ ေမွးြမ_ေရးသမားများ၏ အကျိuး စီးပွား များ ကို အသိအမှတ်ြပuပါ။96 

• သင့်ေလျာ်သည့်အခါ၊ ဖံွNMဖိuးဆဲLုိင်ငံများတွင် ြပည်တွငး်ေစျးကကွ်လိုအပ်ချက်များ ကို ြဖည့်ဆည်းရန် 
အတွက် သိပtံLှင့် နည်းပညာ ဖံွNMဖိuးေရးလုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်ပါ။ စးီပွားေရး လိုအပ်ချက်များကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက ် ေဒသခံများကို အလုပ်အကိုင်ေပး၍ သင်တန်း များ ပုိ=ချအားေပးပါ။ 

• �ာဏ ပစRည်း မပူိငုခ်ငွ်မ့ျား အသုံးြပuရန် လုိင်စင် ထုတ်ေပး သည့်အခါြဖစ်ေစ နည်းပညာ 
လBဲေြပာင်းသည့်အခါြဖစ်ေစ၊ မိမိလုပ်ကိုင်သည့် Lုိင်ငံ၏ ေရရှည် ဖံွNMဖိuးမ)ကို အေထာက်အပံ့ လည်း 
ြဖစ်ေစမည့်၊ ကျိuးေZကာင်းသင့်ေတာ်ေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းLှင့် အညီ ထုတ်ေပးပါ။ 

• စီးပွားေရး ဦးတည်ချက်များLှင့် ဆက်စပ်ပါက၊ ေဒသခံ တကxသိုလ်များ၊ အများပုိင် သုေတသန 
အဖဲွNများLှင့် ဆက်ဆံေရး ထူေထာင်Mပီး၊ ြပည်တွင်း လုပ်ငန်းစ ု သို=မဟုတ် လုပ်ငန်းစု 
အသင်းအဖဲွNများLှင့် အတူ ဖက်စပ် သေုတသန စီမံကိန်းများတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ပါ။ 97 
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ြဖည့်စွက်ချက ်က၊ မှတ်ချက်များ 
 
1. OECD Guidelines, III.1-3, VIII.2; CFS-RAI Principle 9.ii; VGGT, 12.3; Akwé: Kon Guidelines, 

10-11; IFC Performance Standard 1, 29; UN Guiding Principles ၏ ေနာက်ဆက်ဆွဲအြဖစ် 
သတ်မှတ်Mပီး UN Human Rights Council, Principle 10 ြဖင့် ေထာက်ခံထားသည့် UN Principles for 

Responsible Contracts . ဤအချက်သည် Aarhus Convention Article 5.6 အား 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မ)ကိုလည်း အေထာက်အကူ ြပuLုိင်မည်။ ‘ထုတ်ကုန်၏ လကdဏာများ’ 
ဆုိရာတွင် ေစျးLuှန်းများLှင့် စားသုံးသူများက သိနားလည် စွာြဖင့် ဆုံးြဖတ်ဝယ်ယူLုိင်ေအာင် 
လံုေလာက်သည့် အချက်အလက် များ ပါရှိသင့်သည်။   သင့်ေလျာ်သည့်အခါတွင်၊ ပါဝင်ပစRည်း၊ 
 ေဘးကင်းစွာ အသုံးြပuရန် အချက်များ  သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ 
ထိန်းသိမ်း သုိေလှာင်ရန်Lှင့် စွန=်ပစ်ရန်Lှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်များကိုပါ ထည့်သွင်း 
 ေဖာြ်ပသင့်သည်။ (MNE Guidelines, VIII.2). 

2. Akwé: Kon Guidelines, 10-11. 

3. Aarhus Convention, Article 5.1.c. 

4. OECD Guidelines, III.1. 

5. IFC Performance Standard 1, para. 27. 

6. IFC Performance Standard 7, paras. 13-17; Akwé: Kon Guidelines, 29, 52-53, 60; VGGT, 3B.6, 
9.9; CFS-RAI Principle 9.iii; UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Article 10. As 
per IFC Performance Standard 1, para 33 အရ အကျိuးဆက်စပ်သူLှင့် ထိေတွNေဆာင်ရွက်ရန်သည် 
အဓိကအားြဖင့် အစိုးရ တာဝန်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊  စီးပွားလုပ်ငန်း များသည် တာဝန်ရှိ အစိုးရ 
ဌာနLှင့် ၄င်းဌာနခွင့်ြပuသေလာက် ပူးေပါင်းပါဝင်သင့်သည်။  အစိုးရ လုပ်Lုိင်စွမ်းမှာ 
အကန=်အသတ ် ရှိပါက၊ လုပ်ငန်းများက အကျိuးဆက်စပ်သူLှင့် ထိေတွNေဆာင်ရွက်ေရး 
စီစဉ်မ)များ၊ အေကာင်အထည ် ေဖာ်မ)Lှင့် ေစာင့်Zကည့်Zကပ်မတ်မ) လုပ်ငန်းများတွင်  
တက်Zကွသည့် အခန်းကfမှ ပါဝင် ေဆာင်ရွက် သင့်သည်။  အစိုးရမှ ေဆာင်ရွက် သည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်သည် အဓိပtါယ်ြပည့်ဝသည့် ထိေတွNေဆာင်ရွက်မ)များ ြပuလုပ်ရန် လုိအပ်ချက်များLှင့် 
ြပည့်မီြခင်း မရှိပါက၊ ေနာက်ထပ်ြဖည့်စွက် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် လုပ်ေဆာင်သင့်Mပီး၊ သင့်ေလျာ် 
သည့် အေြခအေနတွင်၊ ြဖည့်စွက်လ)ပ်ရှားမ) များကို သိရှိ ေအာင် ေဖာ်ထုတ်သင့်သည်။ 

7. VGGT, 3B.6; IFC Performance Standard 1, 30. 

8. VGGT, 9.9 and 4.10; Akwé: Kon Guidelines, 14-17; PRAI Principles 1 and 4; IFC Performance 
Standard 1, 26-27 and 30. 

9. Akwé: Kon Guidelines, 17; IFC Performance Standard 1, 30-31. 

10. Akwé: Kon Guidelines, 7-8; IFC Performance Standard 1, 27. 

11. OECD Guidelines, VI.3 and VI.67. 

12. အထူး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးတန်ဖုိးLှင့် ကာဗွန်သိုေလှာင်မ) အကဲြဖတ်ချက်စသည့် 
နည်းကိရိယာများ(High Conservation Value and Carbon Stock Assessments) ကို 
အသုံးြပuLုိင်သည်။  ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်ခံရLုိင်ေြခများကို အေသးစိတ် ဖတ်လိုလ\င် ‘သဘာဝ 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ေရးLှင့် သဘာဝရင်းြမစ်များ ေရရှည် သုံးစွဲေရး’ ၏ အခန်းခွဲ 
(၈) ကို ရည်ABန်း ကိုးကားLုိင်သည်။ 

13. CFS-RAI Principle 10; Akwé: Kon Guidelines, 6, 37 and 48. 

14. CFS-RAI Principle 10.i; Akwé: Kon Guidelines, 14. 

15. IFC Performance Standard 1, paras 8 and 10. 

16. CBD Articles 8(j) and 10; ITPGR Article 9.2; Nagoya Protocol Article 5; ILO Convention 169, 
Article 15. 

17. ABန်ြပသည့် စာရင်းကို Nagoya Protocol ၏ ြဖည့်စွက်ချက်တွင် ေတွNရှိLုိင်သည်။  

18. Akwé: Kon Guidelines, 46. 
19. CFS-RAI Principles 1.iii and 2, iv-vii; PRAI Principle 6; ILO MNE Declaration, para. 20; Akwé: 

Kon Guidelines, 46; IFC Performance Standard 7, paras 18-20. 

20. ILO MNE Declaration, para. 10, PRAI Principle 5. 

21. PRAI Principle 6;  Akwé  Kon  Guidelines,  46;  IFC  Performance  Standard  7,  paras 18-20. 

22. IFC Performance Standard 1, para 35. 

23. UN Guiding Principle 31, commentary. 

24. OECD Guidelines, IV.46. 

25. OECD Guidelines, IV.1-3. 

26. OECD Guidelines, IV.37. 

27. Akwé: Kon Guidelines 13; IFC Performance Standard 7, para.8. 

28. Xိုက်ခတ်မ)အကဲြဖတ်ချက်များLှင့် စပ်လျဉ်း၍ အေသးစိတ်ကို အထက်ပါအခန်းတွင်Zကည့်ပါ။  

29. OECD Guidelines, II.2 and IV.5 and 45. 

30. CFS-RAI Principles 3 and 4. 

31. CFS-RAI Principle 3; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW). 

32. CFS-RAI Principle 3.iii. 

33. Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); Right 
to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98); Forced Labour Convention, 
1930 (No. 29); Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Minimum Age 
Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182); Equal 
Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention, 1958 (No. 111). 

34. ထုိ=ြပင်၊ အလုပ်သမားသမဂg ဝင်ခွင့်Lှင့် ဖဲွNစည်းခွင့်များကို  European Convention on Human Rights 

(Article 11) ြဖင့်အကာအကွယ်ေပးထားသည်။  အလုပ်သမားသမဂg ဝင်ခွင့်ကို American 

Convention on Human Rights (Article 16) Lှင့် African Charter on Human and Peoples' Rights 

(Article 10) တွင် ပါဝင်သည့် လွတ်လပ်စွာ ဖဲွNစည်းခွင့်ြဖင့် အကာအကွယ်ေပးထားသည်။   

35. CFS-RAI Principle 2 သည် အလုပ်အသမားအခွင့်အေရးကို အကာအကွယ် ေပးထားသည်။  
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36. ILO MNE Declaration 21; OECD Guidelines, V.1.e. ။OECD Guidelines ၏ သုံးသပ်ချက် ၅၄တွင် 
“အြခားအေနအထား” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို သတ်မှတ်ရာတွင်၊ လမ်းABန်အလုိ=ငှာ အလုပ်သမား 
သမဂg လ)ပ်ရှားမ) Lှင့် အသက်၊ မသန်မစွမ်းမ)၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မ)၊ အိမ်ေထာင်ရှိမရှိ၊ 
လိင်တိမ်းABတ်မ) သို=မဟုတ် HIV ရှိမရှိ စသည့် ပုဂgိuလ်ေရးဆုိင်ရာ လကdဏာများကို ဆိုလုိသည်။ 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) သည် မသန်မစွမ်းမ)ကို အေြခခMံပီး 
ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းကို တားြမစ်ထားသည် ကို သတိြပuသင့်သည်။ 

37. ILO MNE Declaration 36; OECD Guidelines, V.1.c; Children’s Rights and Business Principle 2. 
The Children’s Rights and Business Principles သည် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဥပေဒတာဝန်အသစ် 
ဖန်တီးထားြခင်းမဟုတ်ပါ။  Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocols 
တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် အခွင့်အေရးများအေပi အေြခခံထားြခင်းြဖစ်သည်။ ဤကွန်ဗင်းရှင်း သည် 
အများကကျယ်ြပန=်ဆုံး အတည်ြပu သည့် လူ=အခွင့်အေရး သေဘာတူ စာချuပ် ြဖစ်သည်- ၁၉၃ 
Lုိင်ငံမှ အစိုးရများက လက်မှတ်ထုိးMပီး အတည်ြပuထားသည့် ကွန်ဗင်းရှင်းြဖစ်သည်။ 
ဤအေြခခံသေဘာ တရားများသည် Worst Forms of Child Labour and No. 138 on the Minimum 

Age ဆုိင်ရာ ILO ကွန်ဗင်းရှင်းများ အမှတ် ၁၈၂ ကိုပါ အေြခခံထားြခင်းြဖစ်သည်။ UN Global 

Compact’s ‘Ten Principles’ Lှင့်  the UN Guiding Principles အပါအဝင်၊ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအတွက် လက်ရှိ စံLှuန်းများကို ချဲNထွင်ထားြခင်းြဖစ်သည်။   

38. OECD Guidelines, V.1.d; IFC Performance Standard 2, paras. 13, 15, 21, 22 and 27. 

39. ILO MNE Declaration, 34; OECD Guidelines, V.4.a & b. 

40. ILO MNE Declaration, 25. 

41. ILO MNE Declaration, 26; OECD Guidelines, V.6. 

42. ILO Communications within the Undertaking Recommendation, 1967 (No. 129), para. 2. 

43. ကုမtဏီLှင့် ကfအဆင့်ဆင့်၌ စုေပါင်း ေတာင်းဆုိမ) အပါအဝင်လုပ်ငန်းစု ဆက်ဆံေရး 
စနစ်များသည် နစ်နာမ)များ တားဆီးရန်Lှင့် ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန ်အေရးပါေသာ အခန်းကfမှ 
ပါဝင်Lုိင်သည်။ 

44. IFC Performance Standard 2, 14; ILO MNE Declaration, 17, 52-53. 

45. OECD Guidelines, II.9, V.1-3, V.6-8; ILO MNE Declaration, 41, 44, 47, 51-56. 

46. OECD Guidelines, V.4-5; ILO MNE Declaration, para. 18. 

47. ILO MNE Declaration, 16-18, 30-34. 

48. CFS-RAI Principles 3.iii and 4.ii. 

49. ILO MNE Declaration, 31. 

50. ေအာက်ပါ Lိုင်ငံများLှင့် အဖဲွNအစည်းများသည် ဤချဉ်းကပ်ပံုကို ေထာက်ခံ အတည်ြပuထား 
သည်- ဥေရာပေကာ်မရှင်၊ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု ြပည်ထဲေရး ဝန်hကီးဌာန၊ အေမရိကန် 
ြပည်ေထာင်စု စိုက်ပျိuးေရးဝန်hကီးဌာန၊ ေရာဂါထိန်းချuပ်ေရးLှင့် တားဆီးကာကွယ်ေရး 
ဌာန(CDC)၊ ကမvာ့ဘဏ ် ၊ ကမvာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွNအစည်း(WHO), FAO, OIE Lှင့် တုပ်ေကွး 
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ေရာဂါညeိLှိuင်းေရး အတွက် ကုလသမဂgစနစ်(UNSIC) တုိ=ြဖစ်သည်။ ထပ်မံသိရှိလိုပါက၊ 
www.onehealthglobal.net. သို= သွားေရာက်Zကည့်X)ပါ။    

51. Committee on Economic, Social and Cultural Rights ၏ အေထွေထွမှတ်ချက်များသည် ဥပေဒအရ 
စည်းေLာှင်မ) မရှိေသာ်လည်း၊ ICESCR ၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်ရှိေသာ အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ 
ြဖစ်သည်။ 

52. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 of 2000။ ICESCR 
သည် Xုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရးကို အြမင့်ဆုံးရLုိင်သည့် စံLှuန်းြဖင့် 
စံစားပုိင်ခွင့်ကို အသိအမှတ်ြပuထားသည့် Lုိင်ငံအေတာ်များများက အတည်ြပuထားသည့် စာတမ်း 
ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ကျန်းမာေရးLှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အခွင့်အေရးများကို Convention on the Rights of 
the Child (CRC), the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW), the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), Lှင့် 
the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) တုိ=တွင်လည်း ေတွNရှိLုိင်သည်။ 

53. စားသုံးသူအကျိuးစီးပွားအေပi သီးြခားအZကံြပuချက်များအတွက် OECD Guidelines, VIII ကို 
Zကည့်ပါ။ 

54. The IFC Performance Standard 3 တွင် ‘Lုိင်ငံတကာ ကျင့်စဉ်ေကာင်း’ ကို  ကမvာတစ်လBား၌ 
သို=မဟုတ် ေဒသတွင်း၌ အလားတူ အေြခအေနများတွင် တူညီေသာအလုပ်အကိုင် အမျိuးအစား 
လုပ်ကိုင်Zကေသာ ကွျမ်းကျင်Mပီး အေတွNအZကံuရှိသည့် ပညာရှင်များထံမှ ပံုမှန် ေမ\ာ်လင့်ရသည့် ‘ 
လုပ်ငန်းကွျမ်းကျင်မ)၊ hကိuးစားမ)၊ ဆင်ြခင်မ)Lှင့် အေြမာ်အြမင်ရှိမ)တုိ=ကို ကျင့်သုံးြခင်း’ ဟု 
အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆုိသည်။ ထုိသုိ=ကျင့်သုံးြခင်း၏ ရလဒ်အြဖစ် စီမံကိန်းမှ သီးြခားစီမံကိန်းLှ င့် 
ပတ်သက်သည့် အသင့်ေတာ်ဆုံး နည်းပညာများကို အသုံးြပuသင့်Zကသည်။  

55. IFC Performance Standard 4. 

56. PRAI Principle 5, ။ ၁၉၆၃ ခုLှစ်တွင် FAO Lှင့် WHO တုိ= ဖဲွNစည်းသည့် The Codex Alimentarius 

Commission က စားသုံးသူများ၏ ကျန်းမာေရးကို ေစာင့်ေရှာက်ရန်၊Lှင့် အစားအစာ 
ကုန်သွယ်မ)တွင် တရားမ\တေသာ အလ့အထများကျင့်သုံးမ) ေသချာေစရန်အတွက်၊ Lုိင်ငံတကာ 
အစားအစာ စံLှuနး်များ၊ လမ်းABန်များနင့် ကျင့်ဝတ်များ ချမှတ်ရန် အဆုိြပuသည်။ 
 ေကာ်မရှင်သည် Lုိင်ငံတကာ အစိုးရLှင့် အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖဲွNအစည်းများက ချမှတ်သည့် 
အစားအစာ စံLှuန်းအမျိuးမျိuးကိုလည်း ညeိLှိuင်းရန် အားေပးသည်။ HACCP စည်းမျဉ်းများသည် 
Codex ၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ ၄င်းတို=သည် အစားအစာ ေဘးအLjရာယ် ကင်းရှင်းေရး 
နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်Mပီး၊ ထုတ်လုပ်သည့်အဆင့်ဆင့်တွင် ဇီဝ၊ ဓာတုေဗဒLှင့် Xူပ်ဆုိင်ရာ 
အLjရာယ်များေZကာင့် အMပီးသတ် စားသုံးကုန်ပစRည်းတွင် အLjရာယ် ြဖစ်ေစမ)ကို  စနစ်တကျ 
တားဆီးကာကွယ်သည့် ချဉ်းကပ်ပံုြဖစ်သည်။ ဤအLjရာယ်များကို  ေဘးကင်း သည့်အဆင့်အထိ 
ေလ\ာ့ချLုိင်ရန် တုိင်းတာနည်းများကို ေရးဆွဲသည်။ အေြခခံစည်းမျဉ်း ၇ ချက်မှာ ေအာက်ပါ 
အတိုင်းြဖစ်သည်- ၁၊ ေဘးအLjရာယ်ဆုိင်ရာ ပုိင်းြခားစိတ်ြဖာမ) ြပuလုပ်ရန်၊ ၂၊ အေရးhကီး သည့် 
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ထိန်းချuပ်ပိွuင့်များ ရှာရန၊် ၃၊ အေရးhကီးသည့်အဆင့်များသတ်မှတ်ရန်၊ ၄၊ အေရးhကီး ထိန်းချuပ် 
ပိွuင့်များ ကို ေစာင့်Zကည့်Zကပ်မတ်ရန်၊ ၅၊ ြပန်လည်တည့်မတ်ေပးရန်၊ ၆၊ စိစစ်အတည်ြပuရန်၊ Lှင့် 
၇၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ထားရန် တုိ=ြဖစ်သည်။ HACCP စနစ်ကို အစားအေသာက်ထုတ်လုပ် 
ြပင်ဆင်သည့်အဆင့်များမှ စ၍ ထုပ်ပုိး ြဖန=်ြဖ_းသည့်အဆင့်များအထိ စားေသာက်ကုန် 
ကွင်းဆက် အဆင့်တုိင်းတွင် အသုံးြပuLုိင်သည်။ 

57. ဥပမာ- Global Food Safety Initiative က အသိအမှတ်ြပuသည့် အစီအစဉ်များတွင် SSC 22000 Food 

Safety Management System, BRC Global Standards Lှင့် International Featured Standards 
တုိ=ပါဝင်သည်။ European Food Safety Authority ကလည်း အစားအစာ ေဘးကင်းေရး စံLuှန်းများ 
ချမှတ်ေပးသည်။ 

58. Codex Alimentarius Commission of 2006 အရ၊ ေြခရာေကာက်နည်း(traceability) ကို ထုတ်လုပ်မ)၊ 
ြပင်ဆင်ထုပ်ပုိးမ)Lှင့် ြဖန=်ြဖ_းမ)စသည့် အစားအစာ ထုတ်လုပ်သည့် အဆင့်အသီးသီး 
တစ်ေလ\ာက် အစားအစာကိုေြခရာခံLုိင်ြခင်းကို ေခiသည်။ ေြခရာေကာက်နည်းြဖင့် အစားအစာ 
ကွင်းဆက် တစ်ေလ\ာက ်  မည်သည့်အ ဆင့်တွင်မဆို ထုိအစားအစာ ဘယ်ကလာသည်ကို 
(ေနာက်တစ်လှမ်း ဆုတ်) ကိုလည်းေကာင်း၊ ထုိအစားအစာ ဘယ်ကုိေရာက်သွား သည် 
(ေရှNတစ်လှမ်းတုိး) ကို လည်းေကာင်း၊ အစားအစာ စစ်ေဆးမ)Lှင့် အသိအမှတ်ြပuမ) 
လက်မှတ်ထုတ်ေပးသည့် စနစ၏ဦးတည်ချက် ေပiမူတည်၍  ေဖာ်ထုတ်Lုိင်စွမ်းရှိသင့်သည်။  

59. အစားအစာLှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အခွင့်အေရးများကိုလည်း the Convention on the Rights of the Child 
(CRC), the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW), and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) အပါအဝင်၊ 
အြခားအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာLှင့် ေဒသဆုိင်ရာ စာတမ်းမျာြဖင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ထားသည်။  

60. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 12 (1999), paras. 6, 
15 and 27. 

61. ထပ်မံသိရှိလိုပါက   www.accesstonutrition.org. ရှိ Access to Nutrition Index တွင် Zကည့်X) Lုိင် 
သည်။  

62. CFS-RAI Principles 1.i and iii, 2.iii and iv, and 8.i; 3.i and iii; VGGT, 12.4; PRAI Principle 2. 
63. CAO သည် IFC Lှင့် the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) အတွက် သီးြခား 

လွတ်လပ်သည့် ြပန်လည်ကုစားေရးယLjရားြဖစ်သည်။ စီမံကိန်းေZကာင့်Xိုက်ခတ်ခံရသည့် 
အသိုက်အဝန်းများထံမှတုိင်Zကားမ)များကို တုံ=ြပန်ေပးMပီး၊  ေြမြပင်၌ လူမ)Lှင့် သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ရလဒ်ေကာင်းများ ရရှိေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ေဆာင်ရွက် 
ြခင်းြဖစ်သည်။ 

64. ေြမLှင့် အြခား သဘာဝသယံဇာတများ အသုံးချခွင့်များသည် လူ=အခွင့်အေရး မဟုတ် 
ေသာ်လည်း၊ လူ=အခွင့်အေရးအသီးသီးကုိ ခံစားေရး အတွက် အေရးhကီးေသာ သက်ေရာက်မ)များ 
ေပးLုိင် သကဲ့သုိ= RBC စံLှuန်းများတွင်လည်း ထုိအတိုင်း  ေဖာ်ြပသည်။ အေရးhကီးသည့် 
ြခွင်းချက်တစ်ခုမှာ  ဌာနေ တုိင်းရင်းသားများ ထံုးတမ်း အစဉ်အလာအရ ေနထိုင်လာသည့် 
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ေြမများကုိ ပုိင်ဆုိင်ခွင့် ြဖစ်သည်။ ထုိအချက်ကို ILO Convention 169 တွင် ထည့်သွင်း 
ြပဌာန်းထားMပီး၊ စည်းေLှာင်မ) မရှိေသာ်လည်း ကျယ်ြပန=်စွာ ကိုးကားသည့် UN Declaration on the 

Rights of Indigenous Peoples တွင် ေထာက်ခံအားေပးထားသည် (see Annex B)။ 
65. အလိုဆL{မပါဘဲ ေရBNေြပာင်းေနရာချြခင်းဆုိရာတွင် Xုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ေရာ (ေနရာ ေြပာင်းေရBNခံ 

ရြခင်း သို=မဟုတ် ေြမဆုံးရှံuးြခင်း) အြပင် သဘာဝ ရင်းြမစ် အသုံးြပuမ)အေပi အကန=်အသတ်များ 
ထားရှိြခင်း တုိ=ေZကာင့် စးီပွားေရး ပျက်ြပားြခင်း (သဘာဝ ရင်းြမစ်များဆုံးX)ံးြခင်း၊ သို=မဟုတ် 
အလှမ်းမီမ) ေလျာ့ပါး ဆုံးX)ံးြခင်းေZကာင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ) ဆုံးX)ံးြခင်းကိုပါ 
ရည်ABန်းသည်။အလုိဆL{မပါဘဲ ေနရာေြပာင်းေရBNချထားခံရြခင်းဆုိသည်မှာ Xိုက်ခတ်ခံရ 
သူများ တွင်  ေြမသိမ်းခံရြခင်း၊ သဘာဝရင်းြမစ် အသုံးြပuမ) ကန=်သတ်ြခင်းကို ကန=်ကွက်ပုိင်ခွင့် 
မရှိြခင်းကို သတ်မှတ်သည်(IFC Performance Standard 5)။ 

66. VGGT, 2.4; PRAI Principle 1; Akwé: Kon Guidelines 13; IFC  Performance  Standard 7, para 8. 
67. Akwé: Kon Guidelines 13. 
68. ဤစံLှuန်းများကို မZကာေသးမီက အhကီးစား စိုက်ပျိuးေရးထွက် စားေသာက်ကုန် ထုတ်လုပ်သည့် 

ကုမtဏီhကီးများက ေြမသိမ်းမ)Lှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပuရသည့် ကတိကဝတ်များတွင်လည်း ကိုးကား 
ထား သည်။ 

69. PRAI, 6.2.1; IFC Performance Standard 5, paras. 9-10, 19, 27-28, and IFC Performance Standard 
7, paras 9 and 14. 

70. IFC Performance Standard 5, para. 30။ထို=အြပင် ဤစံLှuန်း၏ စာပုိဒ ်၃၁ အရ စီးပွားလုပ်ငန်းများ 
သည် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးLှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ) ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 
 ြဖည့်စွက် အစီအစဉ် ြပင်ဆင်ရန် လိုသည်။ 

71. Lုိင်ငံေပါင်း ၁၇၀ ေကျာ်မှ လက်ခံထားသည့် OIE ၏ အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆုိချက်အရ၊ တိရစkာန် 
ကျန်းမာေရး ဆုိသည်မှာ တိရစkာန်တစ်ေကာင်သည် မိမိ ေနထုိင်သည့်ဝန်းကျင် အေြခအေနများ 
တွင် မည်သို= ရှင်သန်Lုိင်သည်ကို ဆိုလုိသည်။ တိရစkာန်တစ်ေကာင်သည် ကျန်းမာသည၊် 
ေနသာထုိင်သာရှိသည်၊ အစာေရစာဝသည်၊ ေဘးကင်းသည်၊ သဘာဝအတိုင်း ြပuမူLုိင်သည်၊ 
ထုိ=အြပင် နာကျင်မ)၊ ေZကာက်လန=်မ)Lှင့် စိတ်ဖိစီးမ) စသည့် မLှစ်မျိuNဖွယ်ရာ အေြခအေနများ 
မခံစားရလ\င် (သိပtံနည်းကျ အေထာက်အထားြဖင့်) ကျန်းမာသည့်အေြခအေနတွင် ရှိသည်ဟု 
ေခiသည်။ အချက်အလက်ထပ်မံ သိရှိလုိလ\င်  www.defra.gov.uk/fawc. ကို Zကည့်ပါ။// 

72. ေဘးအLjရာယ်ကင်းေဝးေရး ၅ ချက် ကို တိရစkာန် ကျန်းမာေရး ဆုိင်ရာ OIE   
အZကံြပuချက်များ၏ နိဒါန်း- Article 7.1.2. of the Terrestrial Animal Health Code - တွင် 
အသိအမှတ်ြပuထားသည်။ ထပ်မံသိရှိလိုလ\င်၊ www.fawc.org.uk/freedoms.htm. ရှိ Farm Animal 

Welfare Council's Five Freedoms တွင် Zကည့်ပါ။  
73. See http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT. 
74. ဤစံLှuန်းများတွင် IFC Good Practice Note on Animal Welfare in Livestock Operations; Freedom 

Food of the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA); Label Rouge; GAP 
5-step; and the Soil Association’s organic standards တုိ=ပါဝင်သည်။  

75. OIE, Terrestrial Animal Health Code 2015, Article 7.1.4.။ ဤအLjရာယ် ေလျာ့ကျေစေရး 
အစီအမံများသည် Business Benchmark on Farm Animal Welfare (www.bbfaw.com). ၏ အဓိက 
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သတ်မှတ်စံများLှင့် အညီ ေဖာြ်ပထားသည်။ 
76. ပုိးမBား စီမံခန=်ခွဲေရးအစီအစဉ်သည် အကျိuးြပuသည့် ပုိးေကာင်များ သို=မဟုတ် အဏuဇီဝ 

ပုိးမBားများကို အသုံးချကာ ဇီဝ ထိန်းချuပ်နည်း၊ ပုိးမBားဒဏ်ကို ခံLုိင်ရည်ရှိသည့် သီးLှံ 
အမျိuးအစားများ၊ ေဆးြဖန်းြခင်း သို=မဟုတ် အကိုင်းအခက်ချိuင်ြခင်းစသည့် အစားထုိး 
စိုက်ပျိuးေရး အေလ့အထများ အသုံးြပuြခင်း စသည့် နည်းစနစ်အမျိuးမျိuး ေပါင်းစပ်ကာ၊ ပုိးမBား 
ေပါက်ဖွားမ) ေလ\ာ့ချရန ်ရည်ရွယ်သင့်သည်။ 

77. OECD Guidelines, VI.1. 
78. IFC Performance Standard 1, paras 5 and 21-22. 
79. OECD Guidelines, VI.2-3. 
80. OECD Guidelines, VI.1, 4-5; IFC Performance Standard 1, 5 and 21-22; UN Global Compact, 

Principles 7-8; United Nations Framework Convention on Climate Change, Article 3. 
81. OECD Guidelines, VI.1, 4, and 5; IFC Performance Standard 1, paras. 5 and 21-2 
82. OECD Guidelines, VI.2-3. 
83. IFC Performance Standard 6, para. 7; CBD Articles 8 and 9; CFS-RAI Principle 6.ii.။ IFC 

Performance Standard 6, para 26 တွင် ‘ြဖစ်Lုိင်သည့်အေြခအေနများတွင်၊ လုပ်ငန်းရှင်သည် 
ေြမအေြခခံ စိုက်ပျuိးေရး လုပ်ငန်းLှင့် သစ်ေတာေရးရာ စီမံကိန်းများကို သစ်ေတာမရှိသည့်ေြမ 
သို=မဟုတ် အေနအထား ေြပာင်းလဲMပီးေြမများကို ရှာေဖွရန် ြဖစ်သည်’ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။ The 
Forest Policy Proposals of the International Commission on Land Use Change and Ecosystems 
(October 2009), the EU Renewable Energy Directive No. 2009/28/EG (April 2009), the EU Timber 
Regulation No. 995/2010 (October 2010), Lှင့်  ၂၀၁၄  ရာသီဥတုဆုိင်ရာ ညီလာခံတွင် အတည်ြပu 
ခဲ့သည့်  သစ်ေတာများဆိုင်ရာ နယူးေယာက် ေZကညာချက်တုိ=တွင် ေြမအသုံးချမ) အေြပာင်း 
အလဲများ ကို ကုိးကားထားသည်။ 

84. PRAI Principle 7။ ဥပမာ- သင့်ေလျာ်သည့် သီးLှံ လှည့်ေြပာင်းစိုက်ပျိuးြခင်း၊ ြမZသဇာေကzးြခင်း၊ 
စားကျက်ေြမ စီမံခန=်ခွဲြခင်းLှင့် သင့်ေလျာ်သည့် စက်ြဖင့် သို=မဟုတ် ေြမထိန်းသိမ်းရးပံုစံြဖင့် 
ထွန်ယက်သည့် အေလ့အထများြဖင့် ေြမZသဇာေကာင်းမွန်မ) ထိန်းသိမ်းထားLုိင်သည်။ 

85. The CEO Water Mandate သည်၂၀၀၇ တွင် ကုလ အေထွထွေ ABန်Zကားေရးမှ_းချuပ်မှ စတင် 
ထူေထာင်သည့် အစိုးရLှင့် ပုဂgလိက ဖက်စပ်လုပ်ငန်းြဖစ်သည်။ The CEO Water Mandate ၏ 
လုိအပ်သတ်မှတ်ချက်မှာ ေရရှည်တည်တံ့မည့် ေရထိန်းသိမ်းေရး မူဝါဒများLှင့် အေလ့အထများ 
ြပuစုချမှတ်ြခင်း၊ အေကာင်အထည် ေဖာ်ြခင်းLှင့်  ေဖာ်ထုတ် ေြပာZကားြခင်းတုိ=တွင် ကုမtဏီများ 
အား အကူအညီေပးရန်  ေရရင်းြမစ် ထိန်းသိမ်းေရး ၊ ေရဆုိးသန=်စင်ေရးLှင့် ေရအသုံး 
ေလ\ာ့ချေရးများLှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးတည်ေဆာင်ရွက်ရန်များ ချမှတ်ရန ် ြဖစ်သည်။ သို=ေသာ်လည်း 
Rio +20 မှ ထွက်ေပiလာသည့် စာတမ်းြဖစ်ေသာ ‘The Future We Want’ တွင် ေရအကျိuးရှိစွာ 
အသုံးြပuေရး တိုးြမeင့်ြခင်းLှင့် ေရြပuန်းတီးမ) ေလ\ာ့ချြခင်းတုိ=ကိုသာ ဦးတည်ေဖာ်ပြ ထားသည်။// 

86. CFS-RAI Principle 8.iii. 
87. CFS-RAI Principle 6.iii။ အစားအစာ ေလလွင့်မ)ကိုလည်း တုိင်းတာနည်းများြဖင့် အကဲြဖတ် 

သင့်သည်။ ြဖစ်Lုိင်သည့်အေြခအေနများတွင်၊ တတိယအဖဲွNများအား နည်းပညာ လBဲေြပာင်း 
ေပးြခင်း၊ အစားအစာ ေလလွင့်မ)၊ ေနာက်ဆက်တွဲအကျိuးဆက်များLှင့်ပတ်သက်သည့် 
အသိပညာ  ေပးြခင်းတုိ=ြပuလုပ်ြခင်းြဖင့် ေလလွင့်မ)ကို ေလ\ာ့ချသင့်သည်။ ေလလွင့်မ)ကို မေရှာင် 
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Lုိင်လ\င်၊ အစားအစာများကို တိရစkာန်စာအြဖစ် အသုံးြပuြခင်း သို=မဟုတ် ြဖစ်Lုိင်သည့်အခါ 
များတွင် စွမ်းအင်အြဖစ် ေြပာင်းလဲအသုံးြပuြခင်း စသည်တုိ=ြဖင့် ဖုိ=ေြမအြဖစ်အသုံးြပuြခင်းမှ 
ေလ\ာ့ချ သင့်သည်။ 

88. IFC Performance Standard 3.6. 
89. CFS-RAI Principle 6.v. 
90. OECD Guidelines, II.A.5 & 15, and VII. 91.  
91. VGGT, 6.9, 8.9, 9.12, 16.6, 17.5. 
92. Lုိင်ငံတကာ စီးပွားလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ)များ၌  ြပည်ပ အစုိးရ အရာရှိများအား လာဘ်ေပးမ)ကို 

Lုိင်ငံအများက တားဆီး ကာကွယ် တုိက်ဖျက်ရန်အတွက် ထိေရာက်သည့် အစီအမံများ မည်သုိ= 
ချမှတ်Lုိင်သည်ကို ေဖာ်ြပချက် အေသးစိတ်များ ထပ်မံ သိရှိလိုလ\င်၊ OECD Recommendation of 
the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 
Transactions, www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf. ကိုZကည့်ပါ။ 

93. OECD Guidelines, XI.1-2. 

94. OECD Guidelines, X.2-3. 

95. OECD Guidelines, IX.1-2 ; CFS-RAI Principle 7.iv. 

96. CFS-RAI Principle 7.ii; International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 
Article 9.3. 

97. OECD Guidelines, IX. 
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ြဖည့်စွက်ချက် (ခ) 

 
ဌာေနတိုငး်ရငး်သားများLှင့် ထိေတNွေဆာင်ရွကြ်ခငး် 

 
စံြပလုပ်ငန်းမူဝါဒတွင် ြပဆုိထားသည့်အတိုင်း၊ ရပ်ရွာလူထုများအား Xိုက်ခတ်Lုိင်ေြခရှိသည့် 

မည်သည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)များမဆို မစတင်မီအချိန်ကစ၍ လည်ပတ်ေနစဉ် လည်ပတ်Mပီးသည့် 
ကာလအထိ၊ ၄င်းတုိ=Lှင့် သေဘာXိုးြဖင့် ထိေရာက်Mပီး အဓိပtါယ်ြပည့်ဝေသာ ညeိLှိuင်း ေဆွးေLွးမ)များကို   
ြပuလုပ်သင့်သည်။ ထုိ=အြပင်၊ အချိuNLုိင်ငံတကာ စာချuပ်စာတမ်းများLှင့် စံLှuန်းများတွင် Lုိင်ငံအေနLှင့် 
ဌာေနတုိင်းရင်းသား များ၏ ေြမ သို=မဟုတ် ပုိင်နက် Lှင့် အြခား ရင်းြမစ်များအေပi သက်ေရာက်မ) ရှိသည့် 
မည်သည့် စီမံကိန်းအား ြဖစ်ေစ ၄င်တို=၏ လွတ်လပ်Mပီး၊ နားလည် သေဘာ ေပါက်စွာ ေပးသည့် 
hကိuတင်ခွင့်ြပuချက်(FPIC) ကို ရရှိရန်အတွက်၊ စီမံကိန်းခွင့်ြပuချက်မရမီ တုိင်ပင် ေဆွးေLွးမ)တွင် ထိေတွN 
ေဆာင်ရွက်ရန်  ကတိကဝတ်ကို ေဖာ်ြပသည်1 ။  အချိuN လူ=အခွင့်အေရး အဖဲွNများ Lှင့် ဌာနေ 
တုိင်းရင်းသားများ၏ အဆုိအရ၊ FPIC ၏ အေြခခံသေဘာတရားမှာ ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ ကိုယ်ပုိင် 
အုပ်ချuပ်ခွင့်၊ ပုိင်နက်Lှင့် ယဉ်ေကျးမ)ဆုိင်ရာ အခွင့်အေရးများမှ ဆင်းသက်ြခင်းြဖစ်Mပီး ထုိလုပ်ပုိင်ခွင့်များ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်Lုိင်ေရးအတွက် လုိအပ်သည်ဟု သိရသည်။ အချိuNLုိင်ငံများ၏ ဥပေဒများတွင် FPIC 
ရယူLုိင်ရန်အတွက် တုိင်ပင်ရန် Lှင့် ပူးေပါင်းပါဝင်ရန် ကတိကဝတ်Lှင့် ကိုက်ညီေသာ ြပဌာန်းချက်များ 
ပါရှိMပီး ြဖစ်သည်2။ 

CFS-RAI Principles Lှင့်. VGGT တုိ=တွင် ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ FPIC ရရှိရန်အတွက် 
အဓိပtါယ်ြပည့်ဝေသာ တုိင်ပင်မ)များ ြပuလုပ်ရန် ေတာင်းဆိုထားသည်။ထုိ=အြပင် အချိuN အဓိက စိုက်ပျိuးေရး 
ထွက် အစားအစာ ကုမtဏီများLှင့် လူသုံးကုန် ပစRည်းများ၏ စားပဲွဝိုင်းေဆွးေLွးမ)များတွင် အချိuN 
အေြခအေနများ၌ FPIC ရယူရန်လုိအပ်ေZကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ ဥပမာ- ေရရှည်ခံ စားအုန်းဆီ 
Lှင့်သက်ဆုိင်သည့် စားပဲွဝိုင်းေဆွးေLွးပဲွ (RSPO )တွင်  စားအုန်းဆ ီစိုက်ပျိuးေရးအတွက် ေြမအသုံးြပuရန် 
Xိုက်ခတ်ခံရမည့်အုပ်စုများထံမှ FPIC ရယူရန်လုိသည်3။ အိုအီးစီဒီ လမ်းABန်များတွင် ဆိုးကျိuး Xိုက်ခတ် 
ခံရသည့် ကိစRများLှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ကုလသမဂg စာချuပ် 
များကို ရည်ABန်း ကိုးကားထားေသာ်လည်း၊ FPIC Lှင့် ပတ်သက်သည့် အသုံးအLှuန်းများ မပါရှိေပ4 ။  

 
ဌာေနတုိငး်ရငး်သားများအား အဓိပtါယဖ်ွင့်ဆိုချက် 

ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ တစ်ခုတည်းဟူ၍ မရှိသကဲ့သုိ=၊ ဌာနေ 
အုပ်စုများသည်လည်း မျိuးတူ အုပ်စုများ မဟုတ်ေပ။ သို=ေသာ်လည်း အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမား 
ေရးရာအဖဲွN  (ILO)သည် ၄င်း၏ ကွန်ဗင်းရှင်းအမှတ် ၁၆၉ ကို မီှြငမ်းကာ၊ ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ 
ဆုိသည်မှာ ေအာက်ပါ စXိုက်လကdဏာ အမျိuးမျိuး  ပုိင်ဆုိင်Mပီး ထင်ရှားေသာ လူမ)Lှင့် ယဉ်ေကျးမ)ရှိေသာ 
အုပ်စုြဖစ်သည်ဟု ဖွင့်ဆုိထားသည်။ 

• ထင်ရှားေသာ ယဉ်ေကျးမ) အုပ်စုဝင်များဟု မိမိကိုယ်မိမိသတ်မှတ်ထားြခင်း 
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• Xိုးရာအစဉ်အလာ ပံုစံများရှိြခင်း 

• ယဉ်ေကျးမ)Lှင့် လူေနမ)ပံုစံများသည် Lုိင်ငံရှိ အြခားလူမျိuးများ၏ ပံုစံများLှင့် ကွဲြပားြခင်း၊ ဥပမာ- 
ဝမ်းစာရှာပံု၊ ဘာသာစကား၊ ထံုးတမ်း စသည်၊ 

 
• Xိုးရာဓေလ့များ၊ ဥပေဒများ ပါဝင်Lိုင်သည့် သီးြခား လူမ) အဖဲွNအစည်းြဖစ်ြခင်း5 ၊ 

ဌာေနတုိင်းရင်းသားဟု မိမိတုိ=ကိုယ်မိမိ သတ်မှတ်ြခင်းသည် ဌာေနတုိင်းရင်းသားများဟူ၍ 
သတ်မှတ်ရန်  အေြခခံ သတ်မှတ်စံတစ်ခုအြဖစ် မှတ်ယူသင့်သည်6 ။ 

Indigenous peoples သည် ၄င်းတုိ=၏ လူမ)၊ ယဉ်ေကျးမ)Lှင့် ကိုးကွယ်မ) အေလ့အထများ၊ ၄င်းတုိ=၏ 
ယဉ်ေကျးမ)Lှင့် လူမ) စီးပွား အေနအထားများသည်  ၄င်းတုိ=၏ ေြမLှင့် ဆက်စပ်မ) အေပi အလွန် အေရးပါ 
တတ်Zကသည် ြဖစ်ရာ၊ ထုိအချက်များကို အေြခခံကာ၊ ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို အြခား 
အကျိuးဆက်စပ်သ ူ အုပ်စုများLှင့် မတူကွဲြပားစာွ၊ သို=မဟုတ် ပုိ၍ ဆိုးရွားစွာ ခံစားေတွNZကံuရLိုင်သည်။ 
ထုိသူတုိ=သည် Lုိင်င့ံံလူဦးေရအတွင်း ဖယ်Zကဉ်ခံရဆုံးLှင့် ခုခံLုိင်အား အနည်းဆုံး အုပ်စုများလည်း 
ြဖစ်တတ်Zကသည်။ ထိုသူတုိ=သည် ခွဲြခားဆက်ဆံခံရြခင်း၊ အလွန်ဆင်းရဲ မဲွေတ ့ြခင်းများLှင့် 
ေတွNZကံuရသြဖင့် ဆိုးကျိuး Xိုက်ခတ်မ)များကို ခုခံLိုင်အားLှင့် ခံLုိင်ရည် ပုိနည်းပါးတတ်Zကသည်။ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့် Lုိင်ငံ၏ ဥပေဒများ မည်သုိ=ပင် ရှိေစကာမူ၊ ၄င်းတုိ=၏ ေြမ၊ ယဉ်ေကျးမ)Lှင့် လူမ) 
စီးပွားေရး အေနအထားများLှင့် ဆက်စပ်မ)ကို အေြခခံMပီး ထံုးတမ်းစဉ်လာ အခွင့်အေရးများ 
ပုိင်ဆုိင်တတ်Zကသည်။ 

• ေြမ၊  ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ သည် မိမိတုိ=၏ ဘိုးဘွားပုိင်ေြမများLှင့် ထူးြခားေသာ ဆက်သွယ်မ)၊ 
ထံုးတမ်း အခွင့်အေရးများ ရှိတတ်Zကသည်။ ဤေြမLှင့် ဆက်သွယ်မ)သည် ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ 
များ၏ ထင်ရှားေသာ လကdဏာတစ်ခု ြဖစ်ရာ၊ ေြမအလှမ်းမီမ) ေလျာ့နည်းြခင်း၊ ဆုံးရှံးြခင်း၊ သို=မဟုတ် 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်သုဉ်းြခင်း စသည့် ေြမLှင့် ပတ်သက်သည့် Xိုက်ခတ်မ)များသည် 
ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ၊ ၄င်းတုိ=၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ)လုပ်ငန်းများLှင့် ယဉ်ေကျးမ)တုိ=ကို 
အြခား ေဒသခံမဟုတ်သည့် အကျိuးဆက်စပ်သူအုပ်စုများထက် ပုိ၍ဆိုးရွားစွာ ခံစားရLုိင်သည်။ 
ထုိ=ြပင် Lုိင်င့ံဥပေဒများက ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ၏ ထံုးတမ်းအရ ေြမLှင့် ပတ်သက်သည့် 
အခွင့်အေရး များကို အသိအမှတ်ြပuချင်မှ ြပuေပမည်။ အထွတ်အြမတ်ထားသည့် ေနရာများ သို=မဟုတ် 
ယဉ်ေကျးမ)အရ အေရးပါေသာ နယ်ေြမများLှင့် ဆက်စပ်သည့် ြဒပ်မ့ဲ တန်ဖုိးများအေပi စူးစမ်း 
တိုင်ပင် ေဆွးေLွးသင့်သည်။ 

 
• ယဉ်ေကျးမ)- ဌာေနတိုင်းရင်းသားများတွင် ထူးြခားသည့် ယဉ်ေကျးမ) တန်ဖုိးLှင့် စXိုက်လကdဏာများ 

ပုိင်ဆုိင်တတ်Zကရာ၊ ထုိသူတုိ=Lှင့် ထိေတွNေဆာင်ရွက်သည့်အခါ ေလးစားမ) ြဖင့် သုံးသပ်စဉ်းစား 
သင့်သည့် အချက်များြဖစ်သည်။ ဥပမာ- လူမ)Lှင့် ယဉ်ေကျးမ)အရ ခွဲြခားဆက်ဆံခံရြခင်း၊ 
ဖယ်Zကဉ်ခံရြခင်းများ Lှစ်ေပါင်းများစွာ ခံZကရေသာေZကာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သမားXိုးကျ 
ယဉ်ေကျးမ)များLှင့် အဆက်အသွယ်မရှိသြဖင့် ၄င်းတုိ=အတွက် ထလွယ်ရှလွယ် ြဖစ်ြခင်းေZကာင့် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပုဂgိuလ်ေရး လွတ်လပ်ခွင့်သည် ဌာေနတိုင်းရင်းသားများအတွက် အထူး 
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အေရးhကီးသည့် ကိစRြဖစ်Lုိင်သည်။ ထုိအေြခအနေ များတွင် သင့်ေလျာ်ေကာင်းမွန်သည့် ထိေတွ ့ 
ေဆာင်ရွက်မ)ဆုိသည်မှာ ၄င်းတုိ=၏ ယဉ်ေကျးမ)ပံုစံ မပျက်ြပားေစရန်အလုိ=ငှာ Xိုးရာဓေလ့ကျင့်စဉ်များ၊ 
ပဲွများ Lှင့် ဘဝမှတ်တုိင်များ အေZကာင်း အချက်အလက် မှတ်တမ်းယူသည့်အခါ ခွင့်ေတာင်းခံြခင်းများ 
ပါဝင်Lုိင်သည်။ အထူးသြဖင့် လုပ်ငန်း လည်ပတ်မ)များေZကာင့် အိုးအိမ် ေနရာ ြပန်လည်ချထား 
ရသည့်အခါ၊ ဖယ်ရှားခံ ရသည့် အခါများတွင် ဤအချက်သည် အထူးအေရးhကီးသည်။ 
ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ ၏ Xိုးရာ ဘဝပံုစံသည် သီးြခားနယ်ေြမတစ်ခုခုLှင့် ဆက်LBယ်ေနတတ်ရာ၊ 
အိုးအိမ်ေနရာ ြပန်လည် ေနရာချထားြခင်းခံရပါက လူမ) ကွန်ရက်များ ဆုံးရှံးြခင်း၊  ယဉ်ေကျးမ) 
ဆုတ်ယုတ်လာြခင်း၊ Lှင့် ဘာသာစကားLှင့် ထင်ရှားသည့် ြဖစ်တည်မ) ဆုံးရှံuးြခင်းတုိ= ြဖစ်ပွား 
Lုိင်သည်။ အhကီးစား လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်အကိုင်ခန=်ထားမ) သည်လည်း တစ်နည်းအားြဖင့် 
Xိုးရာြပuဖွယ် ေဆာင်တာများအတွက် ထိခိုက်နစ်နာေစသည်ဟု အချိuNဌာေနတိုင်းရင်းသားများကထင် 
ြမင် တတ်သည်။ ၄င်းတို=၏စီးပွားေရးများတွင် ေငွေZကးအသုံးြပuသည့် စနစ်ကို စတင်အသုံးြပu 
ြခင်းသည် ယခင်ကတည်းက ရှိသည့် ဖလှယ်သည့် စနစ်Lှင့် သဟဇာတ ြဖစ်ချင်မှ ြဖစ်ေတာ့မည်။ 
ဤXိုက်ခတ်မ)များကို ေလျာ့ကျေစရန်  ဌာေနတိုင်းရင်းသားများLှင့် ထိေတွN ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် 
၄င်းတုိ=၏ ရည်မှန်းချက်၊ ဦးစားေပးရပ်များLှင့် ထင်ဟပ်ေစမည့် နည်းများြဖင့် ရှာဖွေ ေဖာ်ထုတ် 
Lုိင်မည်ြဖစ်သည်။  

 
• လမူ)စီးပွား အေနအထား- လူမ) စီးပွားအေနအထား- ကမvာ့Lုိင်ငံအLှံ=အြပားရှိ လူဦးေရများတွင် 

ဌာေနတိုင်းရင်းသားများသည် ဖယ်Zကဉ်ခံရဆုံး ခုခံLုိင်အား အနည်းဆုံးအုပ်စုြဖစ်သည်။ ခွဲြခား 
ဆက်ဆံခံရMပီး အလွန်အမင်း ဆင်းရဲမဲွေတမ)Lှင့် လူမ)ေရးတွင် အားနည်းချက်များ ခံစား ေတွNZကံu 
Zကရသည်။ ၄င်းတုိ=၏လုပ်ပုိင်ခွင့်များ၊ ယဉ်ေကျးမ) အေမွအLှစ်များအေZကာင်း သိနားလည်မ)ြဖင့်     
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်Lုိင်အား နည်းZကသည်။ ထုိေZကာင့် တုန်လ)ပ် ေြခာက်ြခားမ)များ၊ ဆိုးကျိuး 
Xိုက်ခတ်မ)များကို ခံLုိင်ရည် နည်းတတ်ZကMပီး၊ စီးပွားLှင့် လူမ)ဆုိင်ရာ ဆိုးရွားသည့် အကျိuး 
သက်ေရာက်မ)များကိုခုခံအား ပုိနည်းတတ်Zကသည်။ စကားေြပာဆုိ ဆက်သွယ် ရာတွင် လည်း 
ေဒသိယစကားများ သို=မဟုတ် အေရးအသားမရှိေသာ Luှတ်စကားများြဖင့်သာ  ေြပာဆို 
တတ်Zကသြဖင့် အေZကာင်းေZကာင်းကို ထိေရာက်စွာ ဆက်သွယ်ေြပာဆိုရာတွင် အခက်အခဲများ 
ေပiေပါက် တတ်Zကသည့်အတွက် တုိင်ပင်ေဆွးေLွးရန် ထိေတွNေဆာင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းသစ်များ 
တီထွင်ရန် လိုလိမ့်မည်။ ထုိ=အြပင် ေရှးယခင်က မေကျနပ်မ)များ နစ်နာမ)များ ရှိLုိင်သည့်အတွက် 
လုပ်ေဆာင်ရန် များတွင် ပုိမုိ ခက်ခဲX)ပ်ေထွးLုိင်သည် ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။  

 
တုိင်းရင်းသား အုပ်စုများတွင် ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို ပုိမုိ ဆိုးရာွးစွာ Xိုက်ခတ်ခံရသူများ၊ 

အမျိuးသမီးLှင့် ကေလးငယ်များကဲ့သုိ= ပုိမုိ ခုခံအားနည်းသည့် အုပ်စုများ ပါဝင်သည့်အတွက် 
ထုိသူများအတွက် ပုိမုိ ဂXုစုိက်Mပီး ထိေတွNေဆာင်ရွက်ရန် ေမ\ာ်လင့်ရမည် ြဖစ်သည်။ 
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FPIC အေကာင်အထည်ေဖာြ်ခငး် 

စီးပွားလုပ်ငန်းများသည် ြပည်တွင်းဥပေဒLှင့် စည်းမျဉ်းများကို အMမဲလုိက်နာသင့်သကဲ့သုိ=၊ 
Lုိင်ငံတကာက အသိအမှတ်ြပuထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ လူ=အခွင့်အေရးများကိုလည်း အေလးထား 
သင့်သည်7 ။ စီမံကိန်း အစီအစဉ်ဆွဲစဉ်ကာလတစ်ေလ\ာက၊် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)Lှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 
စည်းမျဉ်းများ မည်သို=ပင်ရှိေစကာမူ၊   ဌာေနတုိင်းရင်းသားများဘက်က FPIC ကို ေမ\ာ်လင့်မည် ဆိုသည့် 
အချက်Lှင့် ၄င်းတုိ=၏ ေမ\ာ်လင့်ချက် မြပည့်ဝခဲ့ေသာ် အLjရာယ်များ ေပiေပါက်Lုိင်သည်ကို 
လုပ်ငန်းများက hကိuတင်မှန်းဆထားသင့်သည်။ FPICကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းြဖင့် ြပဌာန်းထားြခင်း 
မရှိသည့် Lုိင်ငံများတွင် လုပ်ငန်းများသည် ေဒသခံများ၏ ေမ\ာ်လင့်ချက်များ၊ ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ 
အေပi ကျေရာက်သည့် အLjရာယ်များ8 အြပင်၊ ေဒသခံများက ကန=်ကွက်လ\င် လုပ်ငန်း လည်ပတ်မ)များ 
အေပi ကျေရာက်Lုိင်သည့် အLjရာယ်များကို စဉ်းစားသင့်သည်။ ြပည်တွင်းဥပေဒကို ချိuးေဖာက်ြခင်း 
မရှိပါက ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ ၏တရားသြဖင့် ေမ\ာ်မှန်းချက်များကို ြပည့်မီLုိင်မည့် ထိေတွ ့ 
ေဆာင်ရွက် နည်း ဗျ_ဟာတစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ် သင့်သည်။  

ဤအချက်Lှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါ အခရာကျေသာ အဆင့်များသည် ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ Lှင့် 
ထိေတွNေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အသုံးဝင်Lုိင်သည်။  

• FPIC လုပ်ေဆာင်Lုိင်ေရး ေရှးX)သည့် တုိင်ပင်ေဆွးေLွးသည့်လုပ်ငန်းစဉ် လုပ်ေဆာင်ရန် Xိုက်ခတ်ခံရ 
သည့် ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ Lှင့် သေဘာတူညီချက်ယူပါ။ ထုိသို=ြဖင့် ခွင့်ြပuချက် ေတာင်းခံLုိင်မည့် 
လတ်တေလာ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများေရာ ေနာင်လုပ်ငန်းများကိုပါ အတိအကျ ေဖာ်ထုတ် Lုိင် 
 ေကာင်းသည်9 ။ အချိuNအေြခအေနများတွင် ဤသို=လုပ်ငန်းစဉ်ကို တရားဝင် ပံုစံြဖင့်ြဖစ်ေစ 
စာချuပ်စာတမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ10 အာမခံသင့်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အကျပ်ကိုင်မ)၊ Mခိမ်းေြခာက်မ) 
၊ ြခယ်လှယ်မ) ကင်းMပီး သေဘာXိုးြဖင့် ြပuလုပ်သည့် ညeိLှuိင်းမ) ြဖစ်သင့်သည်။  

 
Xိုက်ခတ်ခံရသည့် ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ အတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ ခွင့်ြပuချက်ေြမာက်သည့် သေဘာ 
တူညီမ) ရယူရန် ၄င်းတုိ=၏ အစုိးရ အဖဲွNအစည်းများ၊ XိုးရာဥပေဒများLှင့် အေလ့အထ များLှင့်အညီ 
တုိင်ပင်ပါ။ဥပမာ- ရပ်ရွာလူထု၏ ဆL{အများစု ရယူ၍ြဖစ်ေစ၊ သက်hကီးသူများ ေကာင်စီ၏ 
ခွင့်ြပuချက် ြဖစ်ေစ။ ဌာေနတိုင်းရင်းသားများသည် ၄င်းတို=လွတ်လပ်စွာ ေရွးချယ် ထားသည့် 
ကိုယ်စားလှယ် များ၊ ထံုးတမ်းစဉ်လာ သို=မဟုတ် အြခားအဖဲွNများမှတဆင့် ပါဝင် Lုိင်သင့်သည်။  

 
• စီမံကိန်းအစီအစဉ်ဆွဲေနချိန် လုပ်ငန်းများမ စတင်မီ ခွင့်ြပuချက် ရယူရန်၊ သို=မဟုတ် ခွင့်ြပuမိန=်ရရန် 

လုပ်ငန်းစဉ်တွင် တတ်Lုိင်သမ\ အြမန်ဆုံး ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ပါ။  
 

• FPIC ရယူေရး လုပ်ငန်းစဉ်ကို တစ်hကိမ်တည်းေဆွးေLွးမ) မဟုတ်ဘဲ hကိမ်ဖန်များစွာ ေဆွးေLွးရ 
သည်ကို အသိအမှတ်ြပuပါ။  ေဒသခံလူထုLှင့် အဆက်မြပတ် အြပန်အလှန် ေဆွးေLွးြခင်းြဖင့် 
စီမံကိန်း အဆင့်တုိင်းတွင် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) အကျိuးများLုိင်မည့် ယံုZကည်မ) တည်ေဆာက်Lုိင်Mပီး၊ 
ဟန်ချက်ညီသည့် သေဘာတူညီမ) ရရှိLုိင်သည်။ 

 
• ဌာေနတုိင်းရင်းသား အသိုက်အဝန်းအား လုပ်ငန်းLှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်အားလံုးကိို 
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ေဆာလျင်စွာ၊ ဓမ}ဓိဌာန်ကျစွာ၊ တိကျစွာ Lှင့် ၄င်းတုိ= နားလည်Lုိင်သည့် ပံုစံြဖင့်ေပးပါ။  
 

• ကတိကဝတ်များ/သေဘာတူညီမ)များ ေဆွးေLွးMပီးစီးသည့်အခါ၊မည်သည့်လုပ်ငန်း ေဆာင်တာများ 
အတွက် ခွင့်ြပuချက်ရသည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်းကို ခွင့်ြပuချက် ဆုိင်းင့ံထားသည်၊ ခွင့်ြပuချက်ပါ 
စည်းကမ်းများ၊ Lှင့် ဆက်လက်ေဆွးေLွးေနသည့် ကfများစသည်တုိ=ကို စာြဖင့် မှတ်တမ်းတင်၍ 
ဌာေန လူထုအား ၄င်းတုိ= နားလည်သည့် ပံုစံ၊ ဘာသာစကားြဖင့် ေဆာလျင်စွာ မှျေဝပါ။  

 
• အကယ်၍ ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ က (က)ညeိLှိuင်းရန ်ြငင်းပယ်ခဲ့ပါက၊ Lှင့် (ခ) ၄င်းတုိ=၏ နယ်ြမေ တွင် 

လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ရန ်ခွင့်ြပuချက် မေပးပါက၊ ဘာဆက်လုပ်မည်ကို သတ်မှတ် ဆုံးြဖတ်ပါ။  
 
ခွင့်ြပuချက် မရသည့်အခါ သို=မဟုတ ်ထေိတNွေဆာင်ရွက်ရန ်ြငငး်ဆိုသည့်အခါ တုံ=ြပနြ်ခငး် 

 
ဌာေနအသိုက်အဝန်းမှ ခွင့်ြပuချက် မေပးဘဲ ဆိုင်းင့ံထားသည့်အခါ၊ စီးပွားလုပ်ငန်းသည် ထုိအသုိက် 

အဝန်းက ဘာေZကာင့် ခွင့်ြပuချက် မေပးသည၊် ဆက်လက်ေဆွးေLးွရမည့် အေZကာင်းအရာ များကို 
 ေြဖရှင်းLုိင်ြခင်း၊ အဆင်ေြပေအာင် ချိန်ညeိLှuိင်ြခင်း ရှိမရှိ နားလည်ရန် ၄င်းတို=Lှင့် တုိင်ပင်သင့်သည်။ 
လွတ်လပ်Mပီး၊ သိနားလည်စွာြဖင့် hကိuတင် ေပးထားသည့် ခွင့်ြပuချက ် စည်းကမ်းများကို စိတ်ထင်သလုိ 
Xုတ်သိမ်းြခင်း မြပuသင့်ပါ။ 

ခွင့်ြပuချက် ေတာ်ေတာ်Lှင့် မရရှိLုိင်သည့်အေြခအေနတွင်၊ သို=မဟုတ် ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ က 
ထိေတွN ေဆာင်ရွက်ရန် ြငင်းပယ်သည့်အေြခအေနတွင်၊စီးပွားလုပ်ငန်းအေပi မေရရာသည့် အLjရာယ် 
 ေပiေပါက် Lုိင်သကဲ့သုိ=၊ ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ အေပi ဆုိးကျိuးသက်ေရာက်မ)များ လည်း 
ေပiေပါက်Lုိင်သည်။ စီမံကိန်းများ ဆက်လက် လုပ်ေဆာင်သြဖင့် ဌာေနတိုင်းရင်းသားများအား ဆိုးကျိuး 
Xိုက်ခတ်မ)များ ြဖစ်ပွားမည် ဆိုလ\င်၊ ထုိXိုက်ခတ်မ)များ အဆုံးသတ်ရန် သုိ=မဟုတ် တားဆီးရန် 
လိုအပ်သည်များ လုပ်ေဆာင် သင့်သည်11။  

အကယ်၍ မိမိ၏အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မ)အရ12 စီးပွားလုပ်ငန်းတစ်ခုက လုပ်ငန်း စတင် 
လုပ်ေဆာင်ရန် ခွင့်ြပuချက် လုိေZကာင်း ေကာက်ချက်ချ Mပီး ေနာက်တွင်၊ သေဘာတူ ထား သည့် 
လုပ်ငန်းစဉ် သည် ခွင့်ြပuသည်အထိ မဆိုက်ရာက်ေသးပါက၊   FPIC  မရမချင်း ေရှNမတိုးသင့်ပါ။ ဥပမာ- 
IFC မှ မတည်သည့် စီမံကိန်းတစ်ခု ကို   အစိုးရက ခွင့်ြပuသည့်တုိင်ေအာင်၊ ဌာေနအသိုက်အဝန်း 
များ ေနရာေရBNေြပာင်းရန်လည်း လိုသည့်အေြခအ ေန ြဖစ်Mပီး FPIC လည်း၄င်းတုိ=ထံမှ မရရှိပါက ၊  
လုပ်ငန်း ေရှNဆက်မတိုးသင့်ပါ။  
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လက်ရှိ စာတမး်များ စံLuှနး်များမ ှေကာကL်uှတ်ချက်များ 
 

UN 
Declaration 
on the 
Rights of 
Indigenous 
Peoples 
(UNDRIP)* 
 

  
 

ILO 
Convention 
No. 169 on 
Indigenous 
and Tribal 
Peoples** 
 

 
ထုိသူတုိ=အား  သာမန်မဟုတ်ေသာ အစီအမံ အေနLှင့် ၊ေရBNေြပာင်း ြပန်လည် ေနရာ 
ချထား ရန် လုိပါက၊ ထုိသူတုိ=၏ လွတ်လပ်၊ သိနားလည်စွာြဖင့် ေပးသည့် ခွင့်ြပuချက် 
ရမှသာ ေနရာချထားရမည်။ ထုိသူတုိ=၏ ခွင့်ြပuချက် မရLုိင်ခဲ့ေသာ၊်  ထုိသို=ေရBNေြပာင်း 
ေနရာချထားမ)ကို၊ Lုိင်ငံဥပေဒများLှင့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း  များ သင့်ေလျာ်သည့် 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း လုိက်နာ လုပ်ေဆာင်ရ  မည်။ လိုအပ်ပါက သက်ဆုိင် 
သည့် ပုဂgိuလ်များ ထိေရာက်စွာ ကိုယ်စားြပuLုိင်ရန ်အခွင့်အေရးရမည့် အများြပည်သူ 
ပါဝင်သည့် စုံစမ်းေရးများ လုိအပ်လ\င်၊ ထုိစုံစမ်းေရးများပါဝင်ရမည်။ (Article 16) 

CFS-RAI 
Principles 

စုိက်ပျိuးေရးLှင့် အစားအစာ စနစ်များတွင် တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) 
တုိ=တွင် ... အားလံုးပါဝင်Mပီး ပွင့်လင်းြမင်သာသည့် အုပ်ချuပ်မ) ဖဲွNစည်းပံုများ၊ 
လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အဆုံးအြဖတ်ေပးြခင်း များ ..ကို ဌာနေ တုိင်းရင်းသားများLှင့် 
၏ ကုိယ်စားလှယ်များ မှ တဆင့်၊ Lုိင်ငံတစ်ခုချင်း၏ အေနအထားေပi 
ေဘာ ေပါက်လျက်၊ ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ ကုလသမဂg 
ေZကညာချက်အရ  (Principle 9) အရ၊ ၄င်းတုိ=၏ FPIC ရLုိင်ရန်၊ ထိေရာက်Mပီး 
အဓိပtါယ်ြပည့်ဝသည့် တုိင်ပင်ေဆွးLွးမ)များ ကိုပါ ထည့်သွင်းသင့်သည်။ 

VGGT Lုိင်ငံများLှင့် အြခားပါဝင်သူများသည် ေဒသခံများ လုပ်ပုိင်ခွင့်ရှိသည့် ရင်းြမစ်များ 
ထိခိုက်ေစမည့် မည်သည့် စီမံကိန်းြဖစ်ေစ မစမီ သို=မဟုတ် ဥပေဒဆုိင်ရာ သို=မဟုတ် 
အဖဲွNအစည်းဆုိင်ရာ အစီအမံများ ချမှတ်  အေကာင်အထည်ေဖာြ်ခင်း မြပuမီ၊ FPIC 
ရရှိရန် Lုိင်ငံတစ်ခုချင်း၏ အေနအထားေပi နားလည်သဘာေပါက်လျက်၊ ဌာနေ 
တုိင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ ကုလသမဂgေZကညာချက်အရ  (Para 
9.9)အရ ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်တုိင်ေရွးချယ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွNများမှ 
တဆင့်၊ ၄င်းတုိ=Lှင့်  သေဘာXိုးြဖင့် တုိင်ပင်မ) များ ြပuလုပ်သင့်သည်။ 

Akwe: Kon 
Guidelines 

ယဉ်ေကျးမ)ဆုိင်ရာ Xိုက်ခတ်မ)အတွက် အကဲြဖတ်ချက် ြပuလုပ်ရာတွင်၊ Xိုးရာ 
ဗဟုသုတများ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မ)များ၊ အေလ့အထများLှင့် အြခား ဗဟုသုတများ 
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 ပုိင်ဆုိင်သူများအား အေလးထား စဉ်းစားရန် ... လ\ိuNဝှက်သည့် အထွတ် 
အြမတ်ထားသည့် ဗဟုသုတများ ကို  ေဖာ်ထုတ်  ေြပာZကားရပါက၊ လုပ်ငန်းမတုိင်မီ 
သိနားလည် ြဖင့်ေပးသည့်ခွင့်ြပuချက်  ရရန်Lှင့် ထုိလ\ိuNဝှက်ချက်ကို စနစ်တကျ 
ေစာင့်ေရှာက်သည့် အစီအမံများ အေသအချာ ချမှတ်သင့်သည်(Para 29)။ 

ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့် ေဒသခံလူထုများ အစဉ်အလာအရ အေြခချ ေနထုိင် 
ေသာ သုိ=မဟုတ် အသုံးြပuေသာ အထွတ်အြမတ် ထားသည့် ေနရာများ ေြမLှင့် 
ေရများတွင် လုပ်ကိုင်ရန် အဆုိြပuထား သည့် ဖံွNMဖိuးေရးလုပ်ငန်းြဖစ်ေစ ထုိေနရာများ 
အေပi Xိုက်ခတ်  Lုိင်ေြခရှိမည့် ဖံွNMဖိuးေရးလုပ်ငန်း ြဖစ်ေစ  ထုိလုပ်ငန်းအတွက် 
Xိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်ချက် ြပuလုပ်ရာတွင်  ေအာက်ပါ အေထွေထွ သုံးသပ်ချက်များ 
ကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားသင့်သည်။ 

• Xိုက်ခတ်ခံရLုိင်ေြခရှိသည့် ဌာေနLှင့် ေဒသခံ အသိုက်အဝန်း  များ  ၏ 
လုပ်ငန်း မတိုင်မီ သိနားလည်မ) အြပည့်ြဖင့် ေပးသည့် hကိuတင်ခွင့်ြပuချက် - 
Lုိင်ငံအဆင့် ဥပေဒအရ ဌာေနLှင့် ေဒသခံ အသိုက်အဝန်းများ၏ လုပ်ငန်း 
မတိုင်မီ သိနားလည်မ) အြပည့် ြဖင့် ေပးသည့် ခွင့်ြပuချက်လုိအပ်ပါက၊ အကဲြ
အကဲြဖတ်  လုပ်ငန်းစဉ ် တွင် ထုိသို= လုပ်ငန်းမတိုင်မီ သိနားလည်မ) 
အြပည့်ြဖင့် ေပးသည့် ခွင့်ြပuချက်ရရှိMပီး ြဖစ်မြဖစ် စဉ်းစားသင့်  သည်။  
Xိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်၏ အဆင့်အသီးသီးLှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်း မတိုင်မီ သိနားလည်မ) အြပည့်ြဖင့် ေပးသည့် 
ခွင့်ြပuချက်ရယူရာတွင် ဌာေနLှင့် ေဒသခံအသိုက်  အဝန်းများ၏ 
အခွင့်အေရးများ၊ ဗဟုသုတ၊ တီထွင် ဆန်းသစ်မ)များ Lှင့် အေလ့အထများကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်၊ သင့်ေလျာ်သည့် ဘာသာစကားLှင့် 
လုပ်ငန်းစဉ်၊ လံုေလာက်  သည့် အချိန်ေပးရန်Lှင့် တိကျမှန်ကန်Mပီး 
ဥပေဒအရ မှန်ကန်  သည့် အချက်အလက် များေပးရန်။ ကနဦး ဖံွNMဖိuးေရး 
လုပ်ငန်း အဆုိြပuချက်ကို ြပင်ဆင်မည် ဆုိပါက၊ Xိုက်ခတ်ခံရ သည့် 
ဌာေနLှင့် ေဒသခံ အသိုက်အဝန်းများ၏ လုပ်ငန်းမတိုင်မီ သိနားလည်မ) 
အြပည့်ြဖင့် ေပးသည့် hကိuတင်ခွင့်ြပuချက် ထပ်မံ  ေတာင်းခံရန်လိုသည် 
(Para 53). 

• ယဉ်ေကျးမ)ဆုိင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ Lှင့် လူမ) ဆိုင်ရာ 
Xိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးြပuသည့် Xိုးရာ 
အစဉ်အလာ ဗဟုသုတ၊ တီထွင်  ဆန်းသစ်မ)များLှင့် အေလ့အထများLှင့် 
နည်းပညာများ အေပi ပုိင်ဆုိင်မ)၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ)Lှင့် ထိန်းချuပ်မ) ... 
ထုိကဲ့သုိ= ဗဟုသုတများကို ထုိ Xိုးရာအစဉ်အလာ ဗဟုသုတ ပုိင်ဆုိင်သူများ 

ိuကဲ့သုိ= ဗဟုသုတများကို ထုိ Xိုးရာအစဉ်အလာ ဗဟုသုတ ပုိင်ဆုိင်သူများ ၏ 
အြပည့်အဝြဖင့် ခွင့်ြပuချက်ရမှသာ အသုံးြပuLိုင်သည်မတိုင်မီ သိနားလည်မ)  

(Para 60) ။ 
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IFC 
Performance 
Standards 

FPIC  ကို အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆိုချက် တစ်ေြပးညီ မရှိပါ )....(  FPIC ကုိ သိနားလည်မ) 
အြပည့်ြဖင့် တုိင်ပင်ညeိLှိuင်းြခင်း Lှင့် ပါဝင်ြခင်း (Performance Standard 1 
တွင် ေဖာြ်ပသည့် Informed Consultation and Participation)  ဆုိင်ရာ 
လုပ်ငန်းစဉ်အေပi အေြခတည်Mပီး ချဲNထွင်ထားြခင်း ြဖစ်Mပီး လုပ်ငန်းရှင်Lှ င့် 
Xိုက်ခတ်ခံရသည့် ဌာေန  တုိင်းရင်း သားများ၏ အသိုက်အဝန်းအZကား 
ထူေထာင်ရန်  ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းရှင်သည် ေအာက်ပါတုိ=ကို မှတ်တမ်း တင် ရန် 
ြဖစ်သည် - ၁။ လုပ်ငန်းရှင်Lှင့် Xိုက်ခတ်ခံရ သည့် ဌာေန တုိင်းရင်း  သားများ၏ 
အသိုက်အဝန်းအZကား Lှစ်ဖက် သေဘာတူ လက်ခံသည့် လုပ်ငန်းစဉ၊် Lှင့်  
၂။ ညeိLှိuင်းမ) ရလဒ်အြဖစ် Lှစ်ဥးီLှစ်ဖက်အZကား ရရှိသည့် သေဘာတူညီမ) 
အေထာက်အထား။ FPIC သည် တစ်ဦး  မကျန် လက်ခရံန် မလုိအပ်ဘဲ 
အချိuNလူပုဂgိuလ် သို=မဟုတ် အုပ်စုများက အတိအလင်း ကန=်ကွက်လ\င် ေသာ်မှ 
Mပီးေြမာက်Lုိင်သည်။    

Xိုက်ခတ်ခံရသည့် ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ အသိုက်အဝန်းများ သည်  ၄င်းတုိ=၏ 
 ေြမ ကို ေခါင်းပံုြဖတ်ခံရြခင်း၊ ဆုံးရှံuးြခင်း၊ ဖယ်ရှား  ခံရြခင်း Lှင့် သဘာဝLှင့် 
ယဉ်ေကျးမ)ဆုိင်ရာ ရင်းြမစ်များ အလှမ်းမမီြခင်း တုိ=ကို အထူး ခုခံLုိင်အား 
နည်းတတ်Zကသည်။ ဤအချက်ကို  အသိအမှတ်ြပuသည့်အေနLှင့်၊ 
လုပ်ငန်းရှင်သည် Xိုက်ခတ် ခံရသည့် ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ အသိုက်အဝန်းမှ 
FPIC ကို ေအာက်ပါ အေြခအေနများတွင် ေတာင်းခံရန ်လုိအပ်သည်။ 

• Xိုးရာအစဉ်အလာ ပုိင်ဆုိင်မ) သို=မဟုတ် ထံုးတမ်းဓေလ့အရ အသုံးြပu  မ)ရှိသည့် 
ေြမများLှင့် သဘာဝသယံဇာတများအေပi Xိုက်ခတ်မ)များ၊ 

• Xိုးရာအစဉ်အလာ ပုိင်ဆုိင်မ) သို=မဟုတ် ထံုးတမ်းဓေလ့အရ အသုံးြပuမ)ရှိသည့် 
ေြမများLှင့် သဘာဝ သယံဇာတများမှ ဌာေနတုိင်းရင်းသားများကို ေြပာင်းေရBN 
ေနရာချထားြခင်း - Xိုးရာအစဉ်အလာ ပုိင်ဆုိင်မ) သို=မဟုတ် ထံုးတမ်းဓေလ့အရ 
အသုံးြပuမ)ရှိသည့် ေြမများLှင့် သဘာဝ သယံဇာတများမှ ဌာ တုိင်းရင်းသား များကို 
ေြပာင်းေရBN ေနရာချထားြခင်း မြပuရန ် လုပ်ငန်းရှင်သည် ြဖစ်Lုိင်သည့် အြခား 
စီမံကိန်း ဒီဇိုင်းများကုိ စဉ်းစားရန်ြဖစ်သည်။ ထုိသို= ေြပာင်းေရBNြခင်းကို မေရာှင်Lုိင် 
ပါက၊ FPIC  မရမချင်း စီမံကိန်း ဆက်မလုပ်ရ။  

• အေရးပါေသာ ယဉ်ေကျးမ)အေမွအLှစ် - အေရးပါေသာ ယဉ်ေကျးမ) အေမွအLှစ် 
တုိ=အေပi hကီးမားေသာ စီမံကိန်း Xိုက်ခတ်မ)များ မေရာှင်Lုိင်ပါက၊ 
လုပ်ငန်းရှင်သည် Xိုက်ခတ်ခံရသည့် ဌာေန  တိုင်းရင်းသားများ၏ အသိုက်အဝန်း 
များထံမှ FPIC ေတာင်းခံရယူ  ရန်ြဖစ်သည်။ စီမံကိန်းက ဌာနေ တိုင်းရင်းသား 
များ၏ ဗဟုသုတ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မ)များ သို=မဟုတ် ၄င်းတုိ=၏ အေလ့အထများကို 
စီးပွားြဖစ် အသုံးြပuရန် အဆိုြပuသည်ဆုိလ\င်၊ လုပ်ငန်းရှင် သည် .... 

သည့်က်ခတ်ခံXိုXို   ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ၏ အသိုက်အဝန်းထံမှ FPIC ေတာင်းခံ
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ိuသည့်က်ခတ်ခံXို   ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ၏ အသိုက်အဝန်းထံမှ FPIC 
ေတာင်းခံရန်ြဖစ်သည်။ 

* ၂၀၀၇ ေZကညာချက်သည် ကုလသမဂg အေထွေထွညီလာခံတွင် Lုိင်ငံေပါင်း ၁၄၃ ခုမှ ေထာက်ခံ၍လည်းေကာင်း၊ ၄ Lုိင်ငံမှ 

ကန=်ကွက်၍လည်းေကာင်း၊ ၁၁ Lုိင်ငံမ ှZကားေန၍လည်းေကာင်း  အတည်ြပuထားသည့် ဥပေဒအရ စည်းေLှာင်မ) မရိှေသာ စာတမး်ြဖစ်သည်။ 
Lုိင်ငံေရး ရည်ရွယ်ချက်ကို ကုိယ်စားြပuြခင်းြဖစ်သည်။ 

** ဤ ၁၉၈၉ ခLုှစ ် ကွနဗ်င်းရှင်းသည် လက်မှတ်ေရးထိုး အတည်ြပuခဲ့သည့်Lုိင်ငံ ၂၂ Lုိင်ငံအေပi စည်းေLှာင်မ) ရိှသည်။ ILO အတွင်း 
အတည်ြပuြခင်းြဖင့် ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့် လူမျိuးစုငယ်များ၏ အခွင့်အေရးများကိုလည်းေကာင်း၊ ဤအခွင့်အေရးများကို အစိုးရများမှ 
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် တာဝန်များကိုလည်းေကာင်း၊ ILO သံုးပွင့်ဆိုင် အဖွဲNဝင်များအZကား အများဆL{ကို ကိုယ်စားြပuြခင်းြဖစ်သည်။ 

ကွန်ဗင်းရှင်း၏ အေြခခံမာှ - များLှင့် ဘဝပုံစံကို အေလးထားရန်၊ ၄င်းတို=၏ ေြမLှင့် သဘာဝဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ ယဉ်ေကျးမ) 
သယံဇာတများအေပi အသံုးချပိုင်ခွင့်ကို အသိအမှတ်ြပuရန်၊ Lှင့် ဖွံNMဖuိးေရးအတွက် ၄င်းတုိ=၏ ဦးစားေပးရပ်များကို 
ကိုယ်ပိုင်ေဖာ်ေဆာင်ပိုင်ခွင့်ရိှရန်တုိ့ြဖစ်သည်။ အဓိက စညး်မျဉ်းများမှာ တုိင်ပင်ညeိLှိuင်းြခင်းLှင့်ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းတုိ=ြဖစ်သည်။ 
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ြဖည့်စွက်ချက ်ခ၊ မှတ်ချက်များ 

 
1. ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ စာတမ်းများမှာ UNDRIP Lှင့် 

ILO Convention No. 169 တုိ=ြဖစ်သည်။ UNDRIP တွင် Lုိင်ငံများသည် ၊ ၄င်းတုိ=၏ေြမLှင့် 
ပုိင်နက်များ သို=မဟုတ် အြခား ရင်းြမစ်များကို Xိုက်ခတ်သည့် စီမံကိန်းများအပါအဝင်၊ 
အေြခအေနအသီးသီးတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာေနတုိင်းရင်းသားများထံမှ FPIC ေတာင်းခံရယူရန် 
၄င်းတုိ=Lှင့် တုိင်ပင် ပူးေပါင်းရန် အZကံြပuထားသည်(Articles 19 and 32)။ ILO Convention No. 169 
သည် လက်မှတ်ေရးထုိး အတည်ြပuသည့်Lုိင်ငံများအေပi ဥပ ေဒ စည်းေLာှင်မ) ရှိMပီး၊ 
အဖဲွNဝင်Lုိင်ငံများက အဆုိြပuသည့် အစီအမံများအေပi သေဘာတူညီမ) သို=မဟုတ် ခွင့်ြပuချက် 
ရရှိရန် ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့် တုိင်ပင်ရန် လုိသည်ဟု ပါရှိသည် (Article 6) ။ ခွင့်ြပuချက်Lှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့် ကွန်ဗင်းရှင်းပါ ြပဌာန်းချက်၏ လမ်းABန်အတွက်၊ ILO Handbook for ILO 
Tripartite Constituents – Understanding the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 
169) (2013) ကို Zကည့်ပါ။ အြခား ကုလသမဂgအဖဲွNများက  FPIC Lှင့် စပ်လျဉ်းသည့် Lုိင်ငံတကာ 
စံLှuန်းများသည် အဖဲွNဝင်မဟုတ်သည့် Lုိင်ငံများအားလည်း တန်းတူ အကျuံးဝင်သည်ဟု 
ေထာက်ြပZကသည်။ ဤအဖဲွNများတွင် UN Permanent Forum on Indigenous Issues, 
လူ=အခွင့်အေရးကိစRLှင့်စပ်လျဉ်းသည့် UN Working Group Lှင့် Lုိင်ငံစုံတွင် လုပ်ကိုင်ေသာ 
လုပ်ငန်းhကီးများLှင့်အြခား စီးပွားလုပ်ငန်းများ၊ UN Special Rapporteur on the rights of 

indigenous peoples, the UN Experts Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, Lှင့် 
အြခားလူ=အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ  ကုလသမဂg  သေဘာတူစာချuပ် အဖဲွNများပါဝင်သည်။ 

2. FAO “ လွတ်လပ်Mပီး သိနားလည်မ) အြပည့်ြဖင့် hကိuတင် ေပးသည့် ခွင့်ြပuချက်ကို ေလးစားြခင်း - 
ေြမသိမ်းယူမ)Lှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရများ၊ ကုမtဏီများ၊ NGO များ၊ ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ Lှင့် 
ေဒသခံအသိုက်အဝန်းများအတွက် လက်ေတွNလမ်းABန်၊(2014), p. 7,  www.fao.org/3/a-
i3496e.pdf. 

3. RSPO Executive Board မှ ေထာက်ခံအတည်ြပuMပီး၊ ၄င်းအဖဲွNဝင်Lုိင်ငံများမှ ၂၀၁၃ ဧMပီ ၂၅ 
ရက်ေန=တွင် အထူးအေထွေထွညီလာခံတွင် လက်ခံလုိက်သည့် ‘Principles and criteria for the 

production of sustainable palm oil’ တွင်၊ စားအုန်းဆီအတွက် ေြမအသုံးချြပuမ)ေZကာင့် 
အြခားအသုံးချသူများ၏ ဥပေဒဆုိင်ရာ ထံုးတမ်းဆုိင်ရာ သို=မဟုတ် အသုံးချပုိင်ခွင့်များ ကို 
၄င်းတုိ=၏ လွတ်လပ်Mပီး၊ သိနားလည်မ) အြပည့်ြဖင့် hကိuတင်ေပးသည့် ခွင့်ြပuချက်ကို 
မပျက်ြပယ်ေစပါ ဟု ေဖာြ်ပထားသည်(Principle 2.3.)။ FPIC လုပ်ငန်းစဉ်ကို အေသးစိတ် 
ေဖာ်ြပသည့် ညeိLှိuင်းသေဘာတူညီချက်များ၏ မိတ^_များသည် ရယူLုိင်သင့်Mပီး၊ ေအာက်ပါတုိ= 
ပါဝင်သင့်သည်ဟု ABန်ြပသည်- က။ အသိုက်အဝန်းများအတွင်း ရှိ Xိုက်ခတ်ခံရသည့် 
အုပ်စုများLှင့် တုိင်ပင်ညeိLှuိင်းသည့်ေဆွးေLွးမ)များြဖင့်အစီအစဉ်တစ်ခုကို ြပuစုMပီး ြဖစ်ေZကာင်း 
အေထာက်အထားများ ခ။ ဤဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ချိန်တွင် လုပ်ငန်း လည်ပတ်မ)  ကို ခွင့်ြပu သည့် 
ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖစ်ေစ၊ ခွင့်ြပuချက်ကို မေပးဘဲထားသည့် ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖစ်ေစ၊ ကုမtဏီသည် 
အသိုက်အဝန်းများ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို အေလးထား ေZကာင်း အေထာက် အထားများ၊   ဂ၊ 
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၄င်းတို=၏ ေြမတွင်လုပ်ငန်း လည်ပတ်ခွင့်ြပuသည့် အတွက်၊ ေြမကို ကုမtဏီ ပုိင်ဆုိင်မ)၊ 
အထူးအခွင့်အေရးများသို=မဟုတ် ငှားရမ်းမ) သက်တမ်း ကုန်ဆုံးချိန်တွင် ၄င်းတုိ=၏ ေြမLှင့် 
ပတ်သက်သည့် ဥပ ေဒ အေနအထား အပါအဝင်  ေပiေပါက်လာမည့် ဥပေဒဆုိင်ရာ 
စီးပွားေရးဆုိင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ Lှင့်လူမ)ဆုိင်ရာ ဂယက် Xိုက်ခတ်မ)များကို 
Xိုက်ခတ်ခံရမည့် အသိုက်အဝန်းများက နားလည် လက်ခံေZကာင်း အေထာက်အထားများ။ 

4.  […] လုပ်ငန်းများသည် ဆုိးရွားသည့် လူ=အခွင့်အေရး Xိုက်ခတ်ခံခဲ့ရLိုင်သြဖင့် သီးသန=် 
ဂXုစုိက်ရန်လိုသည့် သီးြခားအုပ်စုများ သို=မဟုတ် လူဦးေရ အတွင်းရှိ လူတစ်ဦးချင်း၏ 
အခွင့်အေရးများကုိ ေလးစားသင့်သည် OECD Guidelines, IV.40: ကို Zကည့်ပါ။ ဤသည်Lှင့် 
စပ်လျဉ်း၍၊ ကုလသမဂg စာတမ်းများက ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အေရးကို ထပ်မံ 
ချဲNထွင်ထားသည်။ 

5. ILO Convention No. 169 က ဌာေနတုိင်းရင်းသားLှင့် လူမျိuးစုLွယ်များအား ေအာက်ပါ 
အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆုိချက်များကို ထုတ်ြပန်သည၊် လူမျိuးစုLွယ်များ- ၄င်းတုိ=၏ လူမ)ဆိုင်ရာ ယဉ်ေကျးမ) 
ဆိုင်ရာLှင့် စီးပွားေရးအေြခအေနများသည် Lုိင်ငံ၏ အြခားအသိုက် အဝန်းများLှင့် 
မတူြခားနားမ) ထင်ရှားMပီး၊ ၄င်းတို=၏အေြခအေနများကို ကိုယ်ပုိင် ဓေလ့ထံုးတမ်းများ သို=မဟုတ် 
အစဉ်အလာများ သို=မဟုတ် အထူးဥပ ေဒ စည်းမျဉ်း များြဖင့် အလံုးစုံြဖစ်စေ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသြဖစ်ေစ ထိန်းေကျာင်းသည်။ ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ- ထုိသူတုိ=အား Lုိင်ငံအတွင်း 
သို=မဟုတ် Lုိင်ငံပုိင်သည့်ပထဝီေဒသတစ်ခုအတွင်း  ထုိLုိင်ငံအား ကိုလုိနီအြဖစ် သိမ်းပုိက်ချိန် 
တွင် သို=မဟုတ် လက်ရှိ Lုိင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းထူေထာင်ထားသည့် နယ်ြမေ အတွင်းတွင်၊ 
ေနထုိင်သည့် လူများမှ ဆင်းသက်Mပီး၊   ဥပေဒအရ ၄င်းတုိ=၏ အေြခအ ေန မည်သို=ပင် ရှိေစကာမူ၊ 
ကိုယ်ပုိင် လူမ)၊ စီးပွား၊ ယဉ်ေကျးမ) Lှင့် Lုိင်ငံေရး အေဆာက်အအုံများ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 
သို=မဟုတ် အြပည့်အဝ ဆက်ခံသူများကို ဌာေနဟု သတ်မှတ်Mပီးသည်။   

6.   ILO Convention No. 169, Article 1.2. ကိုZကည့်ပါ။ 

7. OECD Guidelines, I.2 and IV. 1. 

8. ေအာက်ပါ ရင်းြမစ်များသည် အသိုက်အဝန်းများ၏ ေမ\ာ်လင့်ချက်များကို FPIC Lှင့် စပ်လျဉ်း၍  
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားသည် -  

FPIC: Guide to Free Prior and Informed Consent, 
http://resources.oxfam.org.au/pages/view.php?ref=588&search=mining&order_by= 
relevance&sort=DESC&offset=48&archive=0&k=&curpos=54, Oxfam Australia (2014); 
Making Free Prior and Informed Consent a Reality: Indigenous Peoples and the Extractive 
Industries, Doyle C. and Carino J., Middlesex University, PIPLinks & ECCR (2013), 
www.ecojesuit.com/wp-content/uploads/2014/09/Making-FPIC-a- Reality-Report.pdf. 

9. ေအာက်ပါ ဇယားကွက်တွင် ရည်ABန်းသည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ စာတမ်းများသည် FPIC 

သက်ဆိုင်သည့် အေြခအေနများ၊ ေနရာေရBNေြပာင်းချထားရန် လုိသည့်ကိစRများ- ကို သတ်မှတ် 
သည်။ 

10. FPIC ကို အသိုက်အဝန်း၏ ပုိမုိ ြမင့်မားMပီး တရားဝင်ပံုစံြဖစ်သည့် သဘာတူညီချက်အြဖစ် 
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ယူဆLုိင်သည်ဟု အZကံြပuထားသည်။ ထုိေZကာင့် အချိuNကိစRများတွင် ကုမtဏီများသည် 
hကီးမားေသာ Xိုက်ခတ်မ)များ ရှိLုိင်သည့် ဌာေန ပုိင်နက်အေပiတွင်ြဖစ်စေ အနီးအနားတွင် 
ြဖစ်ေစ၊ စီမံကိန်းတစ်ခု အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ချမှတ်သည့်အခါ၊ တရားဝင် ပံုစံရှိသည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်မျိuး လုပ်ေဆာင်လုိစိတ်ရှိLုိင်မည်။  Lehr & Smith, Implementing a Corporate Free 
Prior Informed Consent Policy, www.foleyhoag.com/publications/ebooks-and-white-
papers/2010/may/implementing- a-corporate-free-prior-and-informed-consent-policy, Foley Hoag 
(2010), p. 8. တွင် Zကည့်ပါ။ 

The World Resources Institute  က FPIC လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို လက်ေတွNအေကာင် 
အထည် ေဖာရ်ာတွင် ေပiေပါက်သည့် စိန်ေခiမ)များကို ေကျာ်လBားရန် hကိuးစားေနသည့် ကုမtဏီ 
များ အား  တရားဝင်ပံုစံ သေဘာ တူညီချက်များကို အြခား အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် ထိေတွN 
ေဆာင်ရွက် သည့် ကျင့်စဉ်ေကာင်းများLှင့် တွဲ၍ လုပ်ေဆာင်ရန် အZကံြပuထားသည်။ 
Development without Conflict: The Business Case for Community Consent, Development without 
Conflict: The Business Case for Community Consent, World Resources Institute (2007), 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KBxXOS9628IJ:pdf.wri.org 
/development_without_conflict_fpic.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr. ကို Zကည့်ပါ။ 

11. OECD Guidelines, II.B.18-19 and IV.40 & 42.
12. ဌာေနတိုင်းရင်းသားများLှင့် ထိေတွNေဆာင်ရွက်မ)Lှင့် သက်ဆုိင်သည့် ဥပေဒစည်းမျဉ်း

တာဝန်များကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ရန် ဥပေဒကွျမ်းကျင်သူများLှင့် တုိင်ပင်ေဆာင်ရွက်
သင့်သည်။
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တာဝနယ်မူ) ရှေိသာ စိကုပ်ျuိးေရး ထတုလ်ပု်ြဖန်=ချမိ) 
လုပ်ငန်းကွင်းဆက်အတွက ် OECD-FAO လမ်းABန ်

OECD Lှင့် FAO တုိ=သည် စီးပွားလုပ်ငန်းများအေနLှင့် တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ် စံLှuနး်များကို 

ေလးစားလိုက်နာရန်လည်းေကာင်း၊ ၄င်းတုိ=၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ)ြဖင့် ေရရှည်ဖံွNMဖိuးမ)ကို ပ့ံပုိးမ) ေသချာေစရန် 

အတွက် စိုက်ပျိuးေရးဆုိင်ရာ ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိမ)လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များတစ်ေလ\ာက် အေလးထားစိစစ် 

ေဆာင်ရွက်မ) ကျင့်သုံးရာတွင် လည်းေကာင်း အေထာက်အကူအြဖစ် ဤလမ်းABန်ကို ြပuစုြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ဤလမ်းABန်တွင် ေအာက်ပါတုိ=ပါဝင်ပါသည်။ 

• စီးပွားလုပ်ငန်းများ တာဝန်ယူမ)ရှိသည့် စိုက်ပျိuးေရးဆုိင်ရာ ထုတ်လုပ်ြဖန=်ချိမ)လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များ

ထူေထာင်ရန် အတွက် လုိက်နာရန ်စံLှuန်းများ ချမှတ်သည့် စံြပလုပ်ငန်းမူဝါဒတစ်ရပ်

• စီးပွားလုပ်ငန်းများက ၄င်းတုိ=၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများေZကာင့် ြဖစ်ပွားသည့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို

သိရှိေအာင် ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ အကဲြဖတ်ရန်၊ ေလျာ့ကျေစရန်Lှင့် မည်သုိ=ေြဖရှင်းသည်ကို တာဝန်ယူရန်များကို

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် အLjရာယ်အေြခြပu အေလးထား စိစစ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း အဆင့် ၅ ဆင့်ပါ မူေဘာင်

တစ်ရပ်

• စီးပွားလုပ်ငန်းများ ေတွNZကuံရသည့် အဓိကအLjရာယ်များေဖာ်ြပချက်Lှင့်ယင်းအLjရာယ်များကို ေလျာ့ကျ ေစရန်
အစီအမံများ

• ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့် ထိေတွNေဆာင်ရွက်ရန် လမ်းABန်များ




