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စကားချီး
ဤတာဝန် ယူ မ)ရှိေ သာစိုက်ပျိuးေရးဆုိင်ရ ာကုန် ထုတ် လု ပ်ြဖန်=ခ ျိမ)ကွင်း ဆက် လု ပ်ငန်းများ

အတွ က်

အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေ အအို လမ်း ABန် (လမ်း ABန်)ကို စိုက်ပျိuးေရးဆို င်ရ ာ ကုန် ထု တ် လုပ် ြဖန်=ခ ျိမ) လု ပ်င န် း
ကွင်းဆက်များတစ်ေ လ\ာက်
စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများအေနLှင့်

တာဝန် ယူမ) ရှိသ ည့် လု ပ်ငန်း ကျင့်ဝ တ်များဆုိင်ရ ာ လက်ရှိစံLှuန်းများကို
လုိ က်နာကျင့်သံုးLုိ င်ရ န်

အေထာက် အကူအြဖစ် ြပuစုထားရှိ

ပါသည် ။

ဤစံLှuန်းမျာ းတွင် OECD Guidelines for Multinational Enterprises၊ စုိက်ပျuိးေရးLှင့် စားနပ်ရိက ာd

စနစ်များအတွင်း တာဝန်ယူ မ) ရှိေ သာ ရင်းLှးီ ြမeuပ်Lှံမ)ဆုိင်ရ ာ အေြခခံစည်းမျဉ်းများ (Principles for

Responsible Investment in Agriculture and Food Systems )၊ Lှင့် ေြမယာကfတွ င် တာဝန် ယူမ) ရှိေသာ

အုပ်ခ ျuပ်ေ ရးဆုိင်ရ ာ အလွ တ် သ ေဘာ လမ်း ABန်ခ ျက်များ (Voluntary Guidelines on the Responsible

Governance of Tenure of Land)Lှင့် ေြမယာ၊ ေရလုပ်င န်းLှင့် သစ်ေတာ ကfတွ င် တာဝန် ယူမ) ရှိေသာ

အုပ်ခ ျuပ်ေ ရးဆုိင်ရ ာ အလွ တ်သ ေဘာ လမ်းABန်ခ ျက် များ ( the Voluntary Guidelines on the Responsible

Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security တု=ိ
ပါဝင်သ ည်။ ဤစံLှuန်းမျာ းကို လိုက်နာကျင့် သံုးြခင်းြဖင့် စီးပွာ းလုပ် ငန်းများ၏ ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ) များကို
ေလျာ့ပါးေစMပီး ေရရှည်ဖွံNMဖိuးမ)ကို ပံ့ပိုးေပးသည်။

ဤလမ်း ABန်သ ည် ြပည်တွ င်း ြပည်ပ၊ အစိုးရLှင့် ပုဂgလိ က ၊ အေသးစား၊ အလတ်စားLှင့် အhကီးစား

လုပ် ငန်းများအပါအဝင်၊ စိုက်ပျိuးေရး ဆုိင်ရ ာကုန်စ ည် ထု တ် လု ပ် ြဖန်=ခ ျိမ) လုပ် ငန်းကွ င်းဆက် တစ်ေ လ\ာက်

လုပ် ငန်း လုပ် ကုိင် လျက်ရိှသ ည့် စီးပွားလုပ်င န်း အားလုံးကို ဦးတည် လမ်း ABန် သ ည်။ ဤလမ်း ABန်ခ ျက်
ေအာက် တွင် ကfေပါင်းစုံြဖစ်ေ သာ သွင်းအားစုများမှ ထု တ် လုပ် မ) အပိုင်း ြဖစ်သ ည့်
ရိတ်သိမ်း လွန် က ာလ

လုပ်င န်းများ၊

ထုတ် ပုိးြခင်း၊

သယ် ယူ

ပိ=ုေ ဆာင်ြခင်း၊ ေစျးကွက်

လက် လီ လ က်က ား ြဖန်=ခ ျိြခင်း စသည့် စိုက်ပျိuးေရး အဆန် လမ်းေZကာင်းLှင့်
ကfများအားလုံး

ပါဝင်သ ည်။

ထု တ် လုပ်ြခင်း၊

စိုက်ပျိuးေရးလုပ် ငန်းကွင် းဆက်

သွင်းြခင်း၊

အစုန် လမ်းေZကာင်း ရှိ

တစ်ေ လ\ာက်

ေပiေပါက်သ ည့်

အLjရ ာယ်ြဖစ်Lိုင် ေြခ နယ်ပ ယ် အ များအြပားကို ေြဖရှင်းသည်- လူ= အခွင့်အေရး၊ အလုပ် သ မား အခွင့်အေရး
မျာ း၊

ကျန်းမာေရးLှင့် ေဘးကင်းေရး၊

စားနပ်ရိကdာ

ဖူ လံု ေရးLှင့်

အာဟာရြပည့်ဝေရး၊

သယံဇာတများအေပi ေြမအသုံးချခွင့် ရရှေ
ိ ရးLှင့် အလှ မ်းမီေရး၊ တိရ စာkန် ကျန်းမာေရး

သဘာဝ

သဘာဝ

ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ် ထိ န်းသိမ်းေရး Lှင့် သဘာဝသယံ ဇာတများကို ေရရှည်အသုံးြပuLုိင်ေ ရး၊ စီ မံ
အုပ်ခ ျuပ်ေ ရး၊ နည်းပညာLှင့် တီ ထွ င် ဆန်းသစ်မ)။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် OECD-FAO လမ်းABန©
် OECD, FAO 2016
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လမ်းAB န်တွ င် အခန်း ေလးခန်း ပါရှိသည်၊
•

စိုက်ပျိuးေရးဆုိင်ရ ာထု တ် လုပ်ြဖန်=ခ ျိမ)ကွ င်းဆက်များတည်ေ ဆာက်Lိုင်ရ န်အ တွ က် စီးပွာ းလု ပ်ငန်း များ
လုိ က်နာကျင့် သံုးသင့်ေသာ စံLှuန်းများကို ချြပသည့် စံြပစီးပွာ း လုပ် ငန်းများ ဆုိင်ရ ာ မူဝါဒ

•

စီးပွားလုပ် ငန်းများက

၄င်းတုိ= ၏လု ပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ) များ၏

ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို ေဖာ် ထုတ်၊

အကဲြဖတ်၊ ေလျာ့ပါးေစMပီး ထိုXုိ က်ခတ် မ)များကို ေြဖရှင်းပုံများကို တာဝန် ယူရန် အတွက် မည် သ=ို
လုိ က်နာ ရမည်ကုိ ေဖာ်ြပသည့် အဆင့် ငါးဆင့် ပါရှိသည့် အLjရ ာယ် အေြခြပu အေလးထားစိစစ် မ)
အတွ က် မူေ ဘာင်
•

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများ ရင် ဆုိင်ရ သည့် အဓိ က အLjရာယ် များအေZကာင်းေဖာ်ြပချက်Lှင့် ယင်းအLjရ ာယ်
မျာ းကို ေလျာ့ပါးေစမည့် အစီအမံများ

•

ဌာေနတုိ င်းရင်းသားများLှင့် ထိေတွNေဆာင်ရွက်ရန် လမ်းABန်
ဤလမ်း ABန်ကို အို အီးစီဒီ Lှင့် အက်ဖ်ေ အအို တုိ=က အကျိuးဆက် စပ်သူေ ပါင်းစုံ ပါဝင်သ ည့် ၂Lှစ်တ ာ

လုပ် ငန်းစဉ်ြဖင့် ေဖာ်ထု တ် ြပuစုြခင်းြဖစ်ပါသည်။ OECD Investment Committee ၊ OECD Committee for

Agriculture Lှင့် Cabinet of FAO Director-General တု=ိ ၏ အတည်ြပu ခွင့်ြပuချက် ရရှိMပီး ြဖစ်ပါသည်။
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PREFACE

အတိုေကာက်စာလုံးများ
CAO

Compliance Advisor Ombudsman of IFC and MIGA
IFC Lှင့် MIGA ၏ လုက
ိ ်နာေဆာင်ရွက်မဆ
) ုိင်ရာ အZကံေပးအြငင်းပွားမ)ေြဖရှင်းေရးXုံး

CBD

Convention on Biological Diversity
ဇီဝမျိuးကွဆ
ဲ င
ို ရ
် ာ ကွနဗ
် င်းရှငး်

CEDAW

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
အမျိuးသမီးများအေပi ခွဲြခားဆက်ဆံမ)ပုံစအ
ံ ားလုံး ပေပျာက်ေရးဆုိငရ
် ာ ကွန်ဗင်းရှငး်

CFS
CFS-RAI

Committee on World Food Security ကမvာ့စားနပ်ရက
ိ dာ ေကာ်မတီ
Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems of the
Committee on World Food Security
ကမvာ့ စားနပ်ရက
ိ dာ ဖူလမ
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အမှာ
တာဝန် ယူမ)ရှိေ သာ စုိက်ပျိuးေရးဆုိင်ရ ာ ကုန်ထု တ် လု ပ်ြဖန်=ခ ျိမ)လုပ် ငန်းကွ င်းဆက် (The OECD-FAO

Guidance

for

Responsible

Agricultural

Supply

Chains)

သည်

စိုက်ပျိuးေရးကfတွ င်

လုပ် ကုိင် လျက်ရိှေ သာ လု ပ်ငန်းများအတွ က် တာဝန် ယူမ)ရိှသ ည့် လုပ် ငန်း ကျင့်ဝတ် ဆုိ င်ရ ာ လက်ေ တွ N
လမ်း ABန် ြပuစုရ န်

အထူး လုိ အပ်ခ ျက်ကုိ ြဖည့် ဆည်းေပးြခင်း ြဖစ်သ ည်။ မZကာေသးမီ ကာလ အတွင် း

စိုက်ပျိuးေရးကfတွ င် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)များ တုိးြမင့် လာခ့ဲMပီး ြမင့်မားလာေသာ စားသုံးသူ လိုအ ပ်ခ ျက် ကို
ြဖည့်ဆ ည်းေနသည့် အေလျာက် ဆက် လက် တုိးြမင့် လာမည် ဟ uေမ\ာ်လင့်ရ ပါသည်။ ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ) ကf
တုိးြမင့် လာသကဲ့ သ=ို

တာဝန် ယူမ)

ရှိ

ရမည်ကုိ လ ည်း

သိ လာZကပါသည်။

စိုက်ပျိuးေရးကf၏

အကျိuးအြမတ် တွင်က ျယ်ေ ရး ေသချာေစရန်Lှင့် စားနပ်ရိက ာd ဖူလုံေ ရး၊ ဆင်းရဲမွဲေ တမ) ေလျာ့ပါးေစေရး
Lှင့် စီးပွာ းေရးဖွံNMဖိuးမ)စသည့် တာဝန်များကို ဆက် လ က် ြဖည့်ဆ ည်း ေပးLုိင်ရ န် အတွ က် ကုန်စ ည်

ထု တ် လုပ်ြဖန်=ခ ျိေ ရး ကွင်းဆက်များ တစ်ေ လ\ာက် တာဝန် ယူ မ) ရှိေ သာ လုပ်ငန်း ကျင့်ဝ တ် စံLှuန်းမျာ း
ရှေ
ိ ရးသည် မရှိမြဖစ်လို အပ်ပါသည်။

OECD-FAO လမ်း ABန်ကုိ အကျိuးဆက်စပ် သူေ ပါင်းစုံဆို င်ရ ာ အZကံေ ပးအဖွဲN၏ လမ်း ABန်မ) ေအာက်တွ င်

၂၀၁၃ ေအာက်တုိ ဘာမှ ၂၀၁၅ စက် တင် ဘာအထိ ကာလZကာ ြပuစုခဲ့ပါသည်။ ထို အ ဖွဲNတွ င် အိုအီးစီဒီ မှ

ကို ယ်စားလှ ယ် များ၊ အိုအီးစီဒီ အဖွဲNဝင် မဟု တ်သ ည့် ကို ယ်စားလှ ယ်များ၊ ပုဂgလိက ကf၊ Lှ င့်

လူမ) အဖွဲNအစည်းများ ပါဝင်ZကMပီး USAID မှ စားနပ်ရိကdာ ဖူလုံေ ရး ြဗ_Xို၊ ကမvာ လုံးဆုိ င်ရ ာ ဆက် သွ ယ်
ေဆာင်ရွက်မ)Lှင့် မဟာဗျ_ဟာမှ_း

David Hegwood က ဥကxဌအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ဒုဥကxဌ

သုံးဦးသည် အကျိuး ဆက်စပ်သူ အုပ်စု အသီးသီးအား ကို ယ် စားြပu ပါသည်- ဥေရာပရှိ FoodDrink ၏
ABန်Zကားေရးမှ_းချuပ် Mella Frewen, EBG Capital ထူေ ထာင်သူLှင့် တွဲ ဘ က်စီမံခ န်=ခဲွေ ရးမှ_း Bernd

Schanzenbaecher, Lှင့် Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO)တွ င် အhကီးတန် း
သုေ တသီ အြဖစ် Lှင့် OECD Watch တွ င် ပူးတွဲ ညeိLှuိင်းေရးမှ _း အြဖစ် လုပ်ကို င်သ ည့်
တု=ိြဖစ်ပါသည်။

ထို လု ပ်ငန်းစဉ် တစ်ေ လ\ာက်၌

အZကံေ ပးအဖွဲNက

Kris Genovese

လူခ ျင်းေတွNဆုံသ ည့်အစည်းအေဝး

သုံးhကိမ၊်

ကွန်ဖရင့် ဆက် သွ ယ်န ည်းြဖင့် တို င်ပင် မ) သုံးhကိမ် ြပuလုပ်ခ့ဲပ ါသည်။ ၂၀၁၃ ခုLှစ် ေအာက်တို ဘာ ၁၆

ရက်တွင် အစည်းအေဝး ပထမအhကိမ် ကျင်းပMပီး ကျန် အစည်းအေဝးများကို ၂၀၁၄ ဇွန် ၂၆ Lှင့် ၂၀၁၅
မတ် လ ၁၆ တု=ိ တွင် ကျင်းပခဲ့သ ည်။ ထိုအြပင် ၂၀၁၅ ဇွန် ၁၈ တွင် လွ တ် လပ်Mပီး၊ hကိuတင် အသိေ ပး၍

နားလည်သ ဘာေပါက်စွာ ခွင့်ြပuေရး ေဆွးေLွးရန်၊ သတ^u တွင်း လုပ် ငန်း ကfရှိ အကျိuးဆက်စပ် သူများ၏
အဓိပါt ယ်ြပည့်ဝေသာ ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်မ) ဆိုင်ရ ာ အZကံေ ပးအဖွဲN (Advisory Group on Meaningful

Stakeholder Engagement in the Extractive Sector) Lှင့် လ ည်း ပူးတွဲအ စည်းအေဝး ကျင်းပခဲ့သ ည် ။
၂၀၁၄ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၄ ေမလ ၂၈ ရက်Lှင့် ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီလ ရ ရက် တုိ= တွ င်
ကွန်ဖရင့် ဆက် သွ ယ်န ည်းြဖင့်

စီစဉ် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသ ည် ။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် OECD-FAO လမ်းABန©
် OECD, FAO 2016

လမ်း ABန်

မူZကမ်းအေပi
12

PREFACE

အကျိuးဆက်စပ် သူများ၏ ထင်ြမင်ခ ျက်များ ပိုမုိ ကျယ်ြပန်= စွာ လက်ခံLို င်ရ န် ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီLှ င့်
ေဖေဖာ်ဝါရီတ=ိုတွ င် အများြပည်သူLှ င့် တိုင်ပ င်မ) ကုိ အွန် လိုင်းမှ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

OECD-FAO လမ်း ABန်သ ည် ၂၀၁၄ Lှင့် ၂၀၁၅ တွင် ကျင်းပသည့် Global Forum on Responsible

Business Conduct ၏ ေနာက် ဆံုးေကာက်ခ ျက်များမှ လည်း အကျိuးရရှိခ့ဲပါသည်။
တာဝန် ယူမ)

ရှိသ ည့်

စိုက်ပျိuးေရးဆိုင်ရ ာ

ကုန် ထု တ် လုပ်ြ ဖန်=ခ ျိေ ရး

၂၀၁၄ ဇွန် လ တွ င်

လုပ် ငန်းကွ င်းဆက်များဆုိင်ရ ာ

အထူးZကားနာမ)မှ စီးပွာ းလုပ် ငန်းများသည် စုိက်ပျိuးေရး ကုန်ထု တ် လုပ်ြဖန်=ခ ျိေ ရး ကွင်းဆက်များ အတွ င် း
ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသ ည့် အ ခါ ရင်ဆုိင်ရ သည့် အဓိက အLjရာယ် များ ကို ေဖာ်ထု တ်ခဲ့Mပီး၊ ထိုသုိ= အLjရ ာယ်များကို

အစိုးရမျာ းLှင့် စီးပွာ းလုပ် ငန်းများက ေလျာ့ပါးေစLုိင်မ ည့် အစီအမံများကို လည်းေကာင်း၊ဇာတိLုိင် ငံ ၊
သွာ းေရာက် လုပ် ကိုင် သ ည့် Lုိင်ငံများေရာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှသူများပါ စိုက်ပျိuးေရး ဆုိင်ရ ာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှ မ)
အကျိuးအြမတ်များကို ခံစားLုိင်ေ ရး ေသချာ ေစရန်လည်းေကာင်း၊ ေဆွးေLွး ခဲ့Zကသည်။ ၂၀၁၅ ဇွန် လ ၁၉
ရက်တွင်၊

ဝိုင်းဖွဲNေဆွးေLွးပွဲတစ်ခုတွ င်

လုပ် ငန်းကွ င်းဆက်များ

တစ်ေ လ\ာက်

စိုက်ပျိuးေရးဆိုင်ရ ာ

လုပ် ကိုင် လျက် ရှိသ ည့်

ကုန် ထု တ်

စီးပွာ းလုပ် ငန်း

လုပ်ြဖန်=ခ ျိေ ရး

အမျိuးမျuိ း၏

လုပ် ငန်းတာဝန်များLှင့်၊ အေလးထား စိစစ်မ) ေဆာင်ရွက်Lုိင်ရ န် မည်သို= ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက် Lုိင်မ ည် ကို
ေလ့ လာေဆွးေLွးခဲ့Zကပါသည်။

ထိုအZကံေ ပးအဖွဲNအတွင်း တင်ြပခဲ့သ ည့်

X)ေ ဒါင်းအသွ ယ် သွ ယ်မှ တဆင့် လမ်း ABန် စာတမ်း တစ် ခု

ြပuစုရ န် ပံ့ပိုးမ)တစ်ခုရ ရှိခ့ဲပါသည်။ ဤလမ်း ABန် တွ င် စိုက်ပျိuးေရးလုပ် ငန်းကွ င်းဆက် များ တစ်ေ လ\ာက်
လုပ် ငန်း လည် ပတ် မ)ေ Zကာင့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်ခံရ သည့်
ေလးစားလုိက် နာေရးကို
လုပ် ကိုင် ေနသည့်
ရင်ဆုိင်ရ သည့်

မျာ းပါရှိပါသည်။

လုပ်ေ ဆာင်ရ ာတွင်
ဖွံNMဖိuးေရးအတွက်

အကျိuးဆက်စပ်သူများ ၏

အထူးအေလးေပးထားMပီး၊

လု ပ်ငန်းများ၏

ဤလု ပ် ငန်းကွင်း ဆက် များ

တာဝန်ဝတ^ရ ားများကို

အLjရာယ် များကို ေလျာ့ပါးေစLုိင်မည့်
ဤOECD-FAO

လမ်း ABန်သ ည်

လမ်းAB န်အြဖစ်

လို အ ပ်သ ည့်

တစ်ေ လ\ာက်

အဓိပtါယ်ဖွ င့်ဆုိ က ာ၊

လုပ် ငန်းများ

လက်ေ တွNချဉ်းကပ်မ)များ

စီးပွာ းလုပ် ငန်းများ၏

အသုံးဝင် မည် ဟု

အဆုိြပuချက်

အေလးထား

ကွျန်uပ်တ=ို ယံုZကည်ပါသည်။

လက်ရှိ သ တ် မှတ်စံLှuန်းများကုိ ေလးစားလုိ က်နာမ)

ေကာင်းမွန်မည် ဟု လ ည်း ယုံZကည်ပါသည်။

အခွင့် အေရးကို

ပိုမုိ

စိစစ်မ)

လုပ်ငန် း

တုိးတက်

David Hegwood

ဥကxဌ၊ အကျိuးဆက်စပ်သူေ ပါင်းစုံအ Zကံေ ပးအဖွဲN

မဟာဗျ_ဟာမှ_း ၊ စားနပ်ရိကdာ ဖူလုံေ ရး ြဗ_Xို၊ ကမvာ လုံးဆုိ င်ရ ာ ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွ က်မ)Lှင့် မဟာဗျ_ဟာ USAID
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် OECD-FAO လမ်းABန©
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တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုက်ပျိuးေရးဆိုငရ
် ာကုန်ထုတ်လုပြ် ဖန်=ချိမလ
) ုပ်င န်းကွင်းဆက်များ Lှင့်စပ်လျဉ်းေသာ
OECD – FAO လမ်းABန်ချက်အေပi ေကာင်စီ၏ အZကံြ ပuချက်

၂၀၁၆ ခုLှစ်၊ ဇူ လိုင် လ ၁၃ ရက်

ေကာင်စီအေနြဖင့်

၁၉၆၀ ခုLှစ်၊ ဒီဇင် ဘာလ ၁၄ ရက်ေ န=တွင် လက်မှ တ်ေ ရးထိုးခဲ့ေ သာ စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွ က် မ)

Lှင့် ဖွံNMဖိuးတိုးတက်မ) ဆုိင်ရ ာအဖွဲNအစည်း (OECD) သေဘာတူ ညီခ ျက်၏ အပိုဒ် ၅ ကို (ခ )ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍
လည်းေကာင်း၊

အြပည်ြပည် ဆုိင်ရ ာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ)Lှင့် Lိုင် ငံတ ကာလု ပ်ငန်းhကီးများLှင့်စပ် လျဉ်းေသာ ေZကညာချက်

[C(76)99/ FINAL] ၊ Lိုင်ငံ တကာလုပ် ငန်းhကီးများအတွ က် OECD လမ်း ABန်ခ ျက်များအေပi ေကာင်စီ ၏
ဆုံးြဖတ်ခ ျက်

[C(2009)

96/

FINAL

ကို ြပင်ဆ င် ထားေသာ

C/MIN

(2011)

11/FINAL]

(ဤမှ စ၍

“လမ်း ABန်များအေပi ဆုံးြဖတ်ခ ျက်”ဟု သုံးLှuန်းပါမည်)။ အြပည်ြပည် ဆုိင်ရ ာ စီးပွာ းေရးလုပ် ငန်း ေဆာင် တ ာ
မျာ းတွင် ြပည်ပLုိ င်ငံမှ အစိုးရအရာရှိမျာ း၏ အကျင့်ပျက်ြခစားမ)များအား တို က်ဖျက်ေ ရးLှင့် စပ်လျဉ်းေသာ

သေဘာတူ ညီခ ျက်၊ ပဋိပကdဒဏ် သ င့်Mပီး ေဘးအLjရာယ် ကျေရာက်Lိုင်ေ ြခ ြမင့်မားေသာ ေဒသမျာ းရှိ သယံ ဇာတ

မျာ းကို ထု တ် ယူေ ရာင်းချရာတွ င် တာဝန် ယူမ)ရိှေ သာ ကုန် ထု တ် လုပ်ြဖန်=ခ ျိမ) လု ပ်ငန်း ကွင်း ဆက်များ ြဖစ်ေ စရန်
အတွ က် ေရးဆွဲ ထားေသာအေလးထားစိစစ်မ)ေ ဆာင်ရွက်ေ ရးလမ်း ABန်ခ ျက်များအေပi ေကာင်စီ၏

အZကံြပuချက် [C/MIN (2011) 12/ FINAL ကို ြပင်ဆ င် ထားေသာ C(2012) 93] Lှင့် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ဆို င်ရ ာ
ွ ်းစဉ်းစား၍ လည်းေကာင်း၊
မူေ ဘာင်အ ေပi ေကာင်စီ ၏ အZကံြပuချက်[C(2015) 56/REV 1] တိ=ုကုိ ထည့်သင

Lိုင်ငံ တကာလုပ် ငန်းhကီးများအတွ က် ချမှတ်ေ ပးထားေသာ လမ်းABန်များ (ယခုမှစ၍ “လမ်း ABန်” ဟု

သုံးLှuန်းပါမည်)ကို လိုက် နာရန် အစိုးရမျာ းက တို က်တွန်း လ)ံ Nေဆာ်ရြခင်း၏ ဘုံရ ည်မှန်းချက်မှာ စီးပွာ းေရး
လုပ် ငန်းများကို တာဝန်ယူ မ) ရှေ
ိ သာ လု ပ်ငန်းကျင့်ဝ တ် ြမeင့် တ င် ေဆာင်ရွက်Zကေစရန်ြဖစ်ေ Zကာင်းအမှတ်ရ၍

လည်းေကာင်း၊

ထိ=ုြပင် အချိuNေသာကုန်ပစRည်းမျာ း၊ ေဒသများ၊ ကfများ သိ=ု မ ဟုတ် လုပ်င န်းများLှင့်စပ် လျဉ်းေသာ

လမ်း ABန်ခ ျက်များတွင် ပါဝင် သ ည့် မူ များLှင့် စံLှuန်းများကို လုပ် ငန်းhကီးများက ပိုမုိ ထိေ ရာက်စွာ လိုက် န ာ
Zကေစရန် အတွ က် ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ)ေ ကာ်မ တီအေနြဖင့် လက်ဦ းမ)ရ ယူေ ဆာင်ရွက်ရ ေသာ လု ပ်ငန်းစဉ် တစ် ခု ကုိ

Lိုင်ငံေ တာ် အဆင့် ဆက်သွ ယ်ရ န်ဌာနများLှင့် ပူးေပါင်း၍ အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် တွဲဖ က်က ာ ေဆာင်ရွ က်
ရမည် ဟု လမ်းABန် ချက်များ အေပi ဆုံးြဖတ်ခ ျက်တွ င် ေဖာ်ြပထားေZကာင်း အမှတ်ရ၍ လည်းေကာင်း၊

စိုက်ပျိuးေရးLှင့် စားနပ်ရိက dာ စနစ်များတွ င် ပိုမို တာဝန် ယူမ)ရှိ စွာ ရင်းLှီးြမeuပ်LှံZကေစရန်Lှင့် ေြမယာ၊

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် OECD-FAO လမ်းABန©
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ငါးဖမ်းလုပ် ငန်းLှင့် သစ်ေ တာဆိုင်ရ ာ လု ပ်ပိုင်ခွ င့်များအား ပိုမို တာဝန် ယူမ)ရှိစွာ စီမံအုပ်ခ ျuပ်Zကေစရန် အတွ က်

Lိုင်ငံ တကာ အသိုက် အဝန်း၊ အထူးသြဖင့် ကမvာ့စားနပ်ရိက ာd ဖူ လံုေ ရးေကာ်မတီ Lှင့် ကုလ သမဂg စားနပ် ရိက ာd
ွ ်းစဉ်းစား၍ လည်းေကာင်း၊
Lှင့် စိုက်ပျိuးေရးအဖွဲN (FAO) တိ=ု ၏ hကိuးပမ်းမ)များကို ထည့်သင

ေရရှည်တ ည် တ့ံစွာ ဖွNံ Mဖိuးတိုးတက်ေ စရန်အ တွက် တာဝန် ယူ မ)ရိှေ သာ စိုက်ပျိuးေရး ကုန် ထု တ် လု ပ်

ြဖန်=ချိမ) လုပ် ငန်း ကွင်းဆက်ကုိ တည်ေ ဆာက်ရ န် အေရးhကီးေZကာင်း သိရှိ၍လည်းေကာင်း၊

လူ= အဖွဲNအစည်း တစ်ရ ပ် လံုးကို အကျိuးမျာ းေစမည့် တာဝန်ယူ မ)ရှိေ သာ စိုက်ပျိuးေရး ကုန် ထု တ် လု ပ်

ြဖန်=ချိမ) လုပ် ငန်း ကွင်းဆက် တည်ေ ဆာက်ရ ာတွင် အစိုးရ၊ လု ပ်ငန်းhကီးများ၊ အရပ် ဘက် လူမ)အ ဖွဲNအစည်းများ
Lှင့် Lိုင်ငံ တ ကာ အဖွဲNအစည်းများသည် ၎င်း တိ=ု ၏ သက် ဆုိင်ရ ာ ကzမ်းကျင်မ)များLှင့် အခန်းကfများကို
အသုံးချLိုင်ေ Zကာင်း သိရှိ၍ လည်းေကာင်း၊

အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်မ) ဆိုသ ည်မှာ လု ပ်ငန်းများအေနြဖင့် လူ=အ ခွင့် အ ေရး၊ အလုပ် သ မားမျာ း

အခွင့်အေရး၊ ကျန်းမာေရးLှင့် ေဘးကင်း လုံြခuံေ ရး၊ စားနပ်ရိကdာ ဖူလံုေ ရးLှင့် အာဟာရ၊ ေြမအသုံးချပိုင်ခွင့်၊
တိရ စkာ န်

ကျန်းမာေရး၊

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ကာကွ ယ်ေ စာင့်ေ ရှာ က်ေ ရးLှင့်

သဘာဝသယံ ဇာတများ

အသုံးြပuမ)၊ အုပ်ခ ျuပ်မ)၊ နည်းပညာLှင့် ဆန်းသစ် တီ ထွ င်မ)များLှင့်စပ် လျဉ်း၍ တာဝန် ယူမ)ရိှေ သာ ကုန် ထု တ် လု ပ်

ြဖန်=ချိသ ည့် လုပ် ငန်း ကွင်းဆက်များ ြဖစ်ေ စရန်အ တွက် အစိုးရက ချမှတ် ေပးထားေသာ စံLuှ န်းများအား
လို က်နာမ) ရှိေZကာင်းကို ၎င်းတိ=ု ကုိ ယ် တုိင် စစ်ေ ဆးLိုင်ေ စေသာ လုပ်ငန်းစဉ်ြဖစ်Mပီး စဉ်ဆက် မြပတ် လက်ဦး မ)

ရယူရ န် hကိuတင်ေ ဆာင်ရွက် ရေသာ၊ တုံ=ြပန်ေ ဆာင်ရွက်ရ ေသာ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခု ြဖစ်ေ Zကာင်း အေလးဂXုြ ပu၍
လည်းေကာင်း၊

ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ေ ကာ်မတီLှ င့် စိုက်ပျိuးေရးေကာ်မတီ တို=က FAO Lှင့်ပူးေပါင်း၍ သင့်ေ လျာ်သ လို ြပင် ဆ င်

မွမ်းမံ ထားသည့် တာဝန်ယူ မ)ရှိေ သာ စိုက်ပျိuးေရး ကုန် ထု တ် လု ပ်ြဖန်=ခ ျိမ) လုပ် ငန်း ကွင်း ဆက် Lှင့်စပ် လျဉ်းေသာ

ွ ်း
OECD – FAO လမ်းAB န်ခ ျက် [C(2016) 83/ADD1] (ဤမှစ၍ “လမ်း ABန် များ”ဟု သုံးLှuန်းပါမည်) ကို ထည့်သင
စဉ်းစား၍ လည်းေကာင်း၊

ဤလမ်း ABန်ခ ျက် တွင် တာဝန် ယူမ)ရှိေ သာ စိုက်ပျိuးေရးဆို င်ရ ာ လုပ် ငန်းကွ င်းဆက် အတွ က် စံLှuန်းများ

Lှင့် လု ပ်ငန်းများအေနြဖင့် ၎င်းတို= ၏ လုပ်ေ ဆာင်ခ ျက်များ သို=မ ဟုတ် စီးပွာ းဆက် ဆံမ)များေZကာင့် ေပiေပါက်
လာသည့်

အမှန် တကယ်ြဖစ် ပွာ းေနေသာLှင့် ြဖစ်ပွာ းLိုင်ေ ြခရှိေ သာ

ဆိုးကျိuးမျာ းအား ေဖာ်ထု တ်ြခင်း၊

အကဲြဖတ်ြခင်း၊ ေလ\ာ့ချြခင်း၊ မည်သ=ို ကိုင်တွ ယ်ေ ြဖရှင်းသည်ကုိ တင်ြပြခင်းတိ=ု ကုိ ေဆာင်ရွက်ရ န်အ တွ က်
လို က်နာသင့် သ ည့် အဆင့်များကို ေဖာ်ြပထားေသာ အဆင့် င ါးဆင့်ပါ အေလးထား စိစစ်မ) မူေ ဘာင် တို= ကို
အLှစ်ခ ျuပ် ေဖာ်ြပထားသည့် စံြပလုပ်င န်းမူဝါဒတစ်ခုအ ား အဆို ြပuထားသည်ကို ဂXုြ ပu၍လည်းေကာင်း၊
ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ေကာ်မတီLှင့် စိုက်ပျိuးေရးေကာ်မတီတို=၏ အဆိုြပuချက်တွင် -

၁။ ဤအZကံြပuချက်ကို ေထာက်ခံသ ည့် အဖွဲNဝင်များ၊ အဖွဲNဝင်မ ဟု တ်သူများ (ဤမှစ၍ “ေထာက်ခံသူများ”ဟု
သုံးLှuန်းပါမည်)

အြပင်

လမ်းABန်ခ ျက်Lှ င့်စပ် လျဉ်းေသာ

သက်ဆုိ င်ရ ာLိုင်ငံေ တာ်အ ဆင့်

ဆက်သွ ယ်ရ န်

ဌာနများ(ဤမှစ၍် “NCP မျာ း” ဟု သုံးLှuန်းပါမည်) အေနြဖင့် ၎င်းတိ=ု ၏နယ်ေ ြမများအတွင်း လုပ်ကုိ င်ေ နေသာ
လုပ် ငန်းများ သိ=ုမဟုတ် ၎င်း တို= ၏နယ်ေ ြမအေြခစိုက် လုပ်င န်းမျာ းက ဤလမ်း ABန်ခ ျက် ကုိ လိုက်နာ ကျင့် သုံ း
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
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RECOMMENDATION OF THE COUNCIL

လာေအာင်

တက်Zကွ စွာ

လ)ံNေဆာ်တိုက် တွန်းေပးရန်

အZကံြပuထားပါသည်။

ထို သ=ုိအZကံြပuရြခင်းမှ ာ

ထို လု ပ်ငန်းများ အေနြဖင့် ၎င်းတိ=ု ၏ လုပ်ေ ဆာင်ခ ျက်များေZကာင့် ေပiေပါက် လာေသာ ဆိုးကျိuးမျာ းကို ကာကွ ယ်
ရန်Lှင့် ေရရှည်တ ည်တံ့ေ သာ

ဖွံNMဖိuးတိုးတက်မ)၊

အထူးသြဖင့်

ဆင်းရဲမွဲေ တမ)ေ လ\ာ့ချေရး၊

စားနပ်ရိက dာ

ဖူလုံေ ရးLှင့် ကျား၊မ တန်းတူ ညီမ\ေရးတို=ကုိ ပံ့ပုိးေပးရန်အတွ က် Lိုင်ငံ တ ကာက သေဘာတူ လက်ခံ ထားသည့်

စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထု တ် လု ပ်ြဖန်=ခ ျိမ) လု ပ်ငန်း ကွင်းဆက်တစ်ေ လ\ာက် တာဝန်ယူ မ)ရှိစွာ လုပ် ငန်းေဆာင်ရွက်ေ ရး
စံLှuန်းများကို လို က်နာZကေစရန် အZကံြ ပuထားပါသည်။
၂။

ေထာက်ခံသူများ၏ နယ်ေ ြမများအတွ င်း လု ပ်ကုိ င်ေနေသာ လုပ် ငန်းများ သိ=ုမ ဟု တ် ၎င်းတိ=ု ၏ နယ်ြမေ

အေြခစိုက် လုပ် ငန်းများအေနြဖင့် စံြပလုပ် ငန်းမူဝါဒကို လို က်နာကျင့်သံုးZကေစရန် Lှင့် လမ်း ABန်ခ ျက် တွ င်
ေဖာ်ြပထားသည့် အဆင့်ငါးဆင့် ပါ ေဘးအLjရာယ်ြဖစ်Lိုင်ေ ြခအေြခြပu စိုက်ပျိuးေရးဆိုင်ရ ာ လု ပ်ငန်း ကွ င်းဆက်
တစ်ေ လ\ာက် ေစ့စပ်စွာ စစ်ေ ဆးမ) မူေ ဘာင်ကို ေကာ်ပိုရိတ်စီမံ ခ န=်ခွဲမ)စနစ်မျာ းတွင် ေပါင်းစပ် အသုံးြပuေစရန်
အတွ က် တက်Zကွစွာ ြဖင့် ပံ့ပုိးေဆာင်ရွက်ေ ပးရန် ေထာက်ခံသူ မျာ းအား အထူးအZကံြ ပu ထားပါသည်။
၃။ ေထာက်ခံသူများLှင့် ၎င်းတို= ၏ သက် ဆိုင်ရ ာ

NCP မျာ းသည် OECD အေထွေ ထွ အတွ င်းေရးမှ_းဌာန၏

ကု လသမဂg Lှင့် Lိုင်ငံ တကာ ဖွံNMဖိuးတိုးတက်ေ ရးအဖွဲNအစည်းမျာ းLှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေ သာ လုပ် ငန်းများမှ
တစ် ဆင့်

ပံ့ပိုးမ)များ

အပါအဝင်

အြခားပံ့ပုိးမ)များြဖင့်

ဤလမ်း ABန်ခ ျက်ကုိ

စိုက်ပျိuးေရးလုပ် ငန်း ၊

အစုန် လမ်းေZကာင်းရှိ စားေသာက်ကုန် ထု တ် လု ပ်သ ည့် လုပ် ငန်းများ၊ အဆန် လ မ်းေZကာင်းရှိ သွင်းအားစု
လုပ် ငန်းများ၊ သက် ဆုိင်ရ ာ အသိုက် အဝန်းများLှင့် အရပ်ဘ က် လူမ)အ ဖွဲNအစည်းများအပါအဝင် အမျိuးမျuိ းေသာ

အကျိuးဆက်စပ် သူများထံ တတ်Lုိ င်သ မ\ကျယ်ြပန=်စွာ ေရာက်ရိှေ အာင် ြဖန=်ေ ဝေပးMပီး ယင်းကို လို က်နာကျင့် သံု း

Zကေစရန်အ တွက် အေလးထား ဂXုြပuေဆာင်ရွက်ရ န် Lှင့် ြဖန=်ေ ဝေရးLှင့် အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ် ေဆာင်ရွက်ေ ရး
လုပ် ငန်းတို င်းကို ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ)ေ ကာ်မတီLှ င့် စိုက်ပျိuးေရး ေကာ်မတီ ထံ ပုံမှန် တင်ြပရန် အZကံြ ပuထားပါသည်။

၄။ ဤအZကံြပuလBာ ကို ြဖန=်ေဝရန်အ တွက် ေထာက်ခံသူများLှင့်အေထွေ တွအ တွင်းေရးမှ_းတိ=ုအား ဖိတ်ေခiထား
ပါသည်။

၅။ မေထာက်ခံသူ များကိုလ ည်း ဤအZကံြပuလBာ အား ေစ့ေ စ့စပ်စပ် စဉ်းစားသုံးသပ်၍ ေထာက်ခံLုိ င်ရ န် ဖိတ်ေခi
ထား ပါသည်။

၆။ ဤအZကံြပuချက်အား အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ြခင်းကို ေစာင့်Zကည့်စစ်ေ ဆးရန် Lှင့် လိုက်နာေဆာင်ရွက်Mပီ း

ငါးLှစ်အ တွင်းLှ င့် ေနာက်ပိုင်းသင့်ေ လျာ်သ လို ေကာင်စီ ထံ တင်ြပရန် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ေ ကာ်မတီLှ င့် စိုက်ပျိuးေရး
ေကာ်မတီ တိ=ု အား ABန်Z ကားထားပါသည်။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် OECD-FAO လမ်းABန©
် OECD, FAO 2016

16

1. INTRODUCTION

၁။ နိဒါန်း

ေနာက်ခံအေZကာင်း အရာ
ကမvာ တစ်ဝှမ်း လယ် ယာေြမေပါင်း သန်း ၅၇၀ ေကျာ်ရှိသ ည့် စိုက်ပျိuးေရးကf1 တွ င် ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှ မ)

ထပ် မံတုိးပွာ းေစရန်

ဆက် လ က် ဆဲွေ ဆာင် သ င့်ပါသည်။

အထူးသြဖင့်

အလုပ် သ မားတစ်ဦးချင်း ၏

စိုက်ပျိuးေရးဆိုင်ရ ာ စုစုေ ပါင်း အရင်းအLှီးကိုZကည့် လ\င် အေမရိက န် ေဒiလာ ၁၆,၅၀၀ ရှိေ သာ လက် တ င်

အေမရိက ားLုိင်ငံLှင့် ကာရိဘီ ယံ Lိုင် ငံများ၊ ၁၉,၀၀၀ ရှေ
ိ သာ ဥေရာပLှင့် အာရှတုိက် အလယ် ပုိင်း တုိ= Lှ င့်
စာလ\င် အေမရိက န်ေ ဒiလာ ၁,၇၀၀Lှ င့် ၂,၂၀၀ အသီးသီးြဖင့် နိမ့်က ျေသာ ေတာင်အာရှLှင့် အာဖရိက

ဆာဟာရ တိုက်င ယ်ေ ဒသတု=ိ အ တွက် အရင်းအLှီးပိုမုိ လို အပ်ပါသည်။(FAO, 2012 and 2014)။

တုိးပွာ းေနေသာ လူဦးေရမျာ း၊ပိုမိုြမင့်မားလာသည့် လစာLှuန်းမျာ းLှင့် စားေသာက်ပုံအ ေြပာင်းအလဲများ
ေZကာင်၊့ လာမည့် ဆယ်စုLှစ်များတွင် စိုက်ပျိuးေရးထု တ်ကုန် ေစျးLှuန်း မျာ းသည် ၂၀၀၇-၀၈ Lှစ် က
ထိုး တက်သွာ းေသာ ေစျးLှuန်းမျာ းထက်ပိုမို ြမင့်မားမည် ဟု ေမ\ာ်မှန်းရသည်။စားေသာက်ကုန် မဟု တ်ေ သာ
စိုက်ပျိuးေရး ထွ က်ကုန်များ ဝယ် လုိ အ ားလည်း ပိုမုိ တုိးြမင့် လာသည်။(OECD/FAO, 2015)

စိုက်ပျိuးေရး ကုန် ထု တ် လုပ်ြဖန်=ခ ျိမ) လု ပ်ငန်း ကွ င်းဆက် များတစ်ေ လ\ာက် လုပ် ကုိင် လျက်ရိှေ သာ

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများသည် အလု ပ်အ ကို င် ဖန်တီး ေပးြခင်း၊ ကွျမ်းကျင်မ)၊ နည်းပညာLှင့် စုိက်ပျိuးေရး
ထု တ် လုပ် အားတိုးြမင့်ေ စရန် ေငွေ Zကးစုိက် ထု တ်Lိုင်မ) စွမ်းရည်များ ေရရှည် ေပးေဆာင်ြခင်း၊ လုပ် ငန် း
ကွင်းဆက်များ၌ အဆင့်ြမe င့်တ င်ြခင်းတုိ=ြဖင့် ေရရှည်ဖွံNMဖိuးမ)ကို ပံ့ပုိးေပးLုိင်သ ည်။ ထိုသုိ=ြဖင့် စားနပ်ရိက dာ

Lှင့် အာဟာရ ဖူ လုံမ)ကို ပိုမို တိုး တက် ေကာင်းမွန်ေ စMပီး မိမိ သွာ းေရာက် လုပ် ကိုင် သ ည့် Lိုင် ငံ ၏ ဖွံNMဖိuးမ)
ပန်းတုိင် များ ြပည့်မီရ န် အေထာက်အ ကူြဖစ်ေ စမည်။ Lုိင် ငံ တ ကာက သေဘာတူ ထားသည့် တာဝန် ယူ မ)
ရှေ
ိ သာ လုပ် ငန်းကျင့် ဝတ် ဆုိင်ရ ာ အေြခခံစည်းမျဉ်းများ (RBC)2 ဆုိသ ည်မှာ စီးပွားလု ပ်ငန်းများက
ေရရှည်ဖံွNMဖိuးမ)ကုိ

အေတာ်များများက

ပံ့ပိုးေပးေရး ေသချာေစရန် ြဖစ်သ ည်။

အသုံးြပuေနZကMပီြဖစ်သ ည်။

ထိုစည်းမျဉ်းမျာ းကို

ဤအေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ းကို

စီးပွာ းလုပ် ငန် း

လိုက်နာြခင်းမရှိလ\င်

အများထည့်ဝ င်သ ည့် ရန်ပံုေ ငွြဖင့် လည်ပ တ်သ ည့် လုပ် ငန်းhကီး မျာ းကဲ့သ=ို လုပ် ငန်းသစ်များ တစ်ေ န= တြခား

ပါဝင်လာသည့်အခါ၊ အုပ်ခ ျuပ်မ) မူေ ဘာင် အားနည်းေသာ Lုိင်ငံများ အတွ င်း ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသူ အသစ်များ
ေစျးကွက်သ စ်များသို= ထိုးေဖာက်ဝ င်ေ ရာက်သ ည့်အ ခါ အLjရာယ် ပိုမို hကီးထွာ းလာLုိင်သ ည်။
စိုက်ပျိuးေရး လု ပ်ငန်းကွ င်းဆက် တွင် ပါဝင် လုပ် ကုိင် သ ည့် စီ းပွာ းလုပ် ငန်းများအား

စံLှuန်းများ3 ကို မည်သ=ုိ လိုက်နာကျင့်သံုးရမည် ကုိ

လက်ရိှ RBC

လမ်းAB န်ခ ျမှတ်ြခင်းသည် ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များ

တားဆီးရန် အခရာကျMပီး၊ ဆင်းရဲမွဲေ တမ) ေလျာ့က ျြခင်း၊ စားနပ်ရိကdာ ဖူလုံြခင်း၊ ကျား-မ ညီမ\မ)ရိှြခင်းကို
ပံ့ပိုးLုိင်မည့် အ ြပင်

စိုက်ပျိuးေရးဆုိင်ရ ာ

ရင်Lှီးြမeuပ်Lှံမ)ြဖင့်

စီးပွားလု ပ်ငန်းများ၊ 4

လူ= အသိုက် အဝန်းများ အကျိuး ြဖစ်ထွန်း ရန် ေသချာ ေစပါသည်။
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် OECD-FAO လမ်းABန©
် OECD, FAO 2016

အစိုးရမျာ းLှ င့်

ဤ Guidance for Responsible
17

1. INTRODUCTION

Agricultural Supply Chains (ယခုမှစ၍ “လမ်း ABန်” ဟု ေခiဆိုရ န်) က ဦးတည်သ ည့် စီးပွာ းလု ပ်ငန် း

အမျိuးမျိuးတွင် စိုက်ပျိuးေရး ထု တ် လုပ်မ) လု ပ်ငန်းများတွင် တုိ က်Xိုက် ပါဝင် လု ပ်ကို င်ေ သာ အေသးစား
ကုန် ထု တ်သူများေရာ၊ စီးပွာ းဆက် ဆံေ ဆာင်ရွက် မ)5 တစ်ေ လ\ာက် ပါဝင်ပတ် သ က်သ ည့် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံ မ)
ရန်ပုံေ ငွများ၊ Lုိင်ငံပိုင် hကီးပွာ းေရးရန်ပုံေ ငွမျာ း(sovereign wealth funds) သုိ=မ ဟု တ် ဘဏ်
အြခားလုပ် ငန်းများပါ၊ ပါဝင်ပါသည်။

6

စသည့်

ရည်ရွယ်ချက်

ဤလမ်း ABန်သ ည်စီးပွာ းလုပ် ငန်းများက OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD
လမ်းညeွ န်များ) အပါအဝင်၊ လက်ရိှ RBC
ကွင်းဆက်7တစ်ေ လ\ာက်

စံLှuန်းမျာ းကို စိုက်ပျိuးေရး ကုန် ထု တ် လုပ်ြဖန်=ခ ျိမ) လုပ် ငန် း

လုိက်နာကျင့်သုံးရာတွင် အေထာက်အ ကူြပuရန် ရည်ရွယ် ပါသည်။ OECD

လမ်းABန်များထိေရာက်မ) ရှိေစရန် တာဝန် ထမ်းေဆာင် လျက်ရိှသည့် Lုိ င်ငံေ တာ်အဆင့် ဆက်သွ ယ်ေ ရး
ဌာနများ (NCP) ၏ လုပ် ငန်းကို ြဖည့်ဆ ည်းေပးြခင်းြဖင့်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ) Lှင့် လူ= အခွင့်အေရး

စသည် တ=ိုအေပi ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များ ကို တားဆီးရန် ရည်ရွ ယ်ပါသည် (အကွ က် ၁.၁ ကိုZကည့် ပါ)။
ဤလမ်း ABန်ြဖင့် အစိုးရများ၊ အထူးသြဖင့် NCP များအေနLှင့် အိုအီးစီဒီ လမ်း ABန်များကို အားေပး
ြမeင့်တ င်ရ န် hကိuးပမ်းမ)များLှင့် စိုက်ပျိuးေရး ကfရှိ လက် ရှိစံLှuန်းများကို ရှင်းြပရာတွင် အကူအ ညီ
ေပးLုိင်မည်ြဖစ်သ ည်။
ဤလမ်း ABန်သ ည်

စီးပွာ းလုပ် ငန်းများ

လုိက်နာMပီး

အLjရာယ်အ ေြခြပu

အေလးထားစိစစ် မ)

ေဆာင်ရွက်ရ ာတွင် အကူအ ညီ ြဖစ်စေ ရန်အ တွ က် လက်ရှိ စံ Lှuန်းများကို ရည် ABန်းပါသည်။

အိုအီးစီ ဒီ

လမ်း ABန် များLှင့် အြခားစံLှuန်းမျာ း ကို ရည်ABန်းသည့်အ ခါ စိုက်ပျိuးေရး ကုန် ထု တ် လုပ် ြဖန်=ခ ျိမ) လုပ် ငန် း
ကွင်းဆက်များLှင့်

အဆီေ လျာ်ဆံုးအပိုင်းများကိုသ ာ

ရည်ABန်းြခင်း ြဖစ်Mပီး၊

လက်ရိှ

စံLှuန်းမျာ းကို

အစားထုိးရန် မရည်ရွယ် ပါ။ ထိ=ုအ တွက် စီးပွာ းလုပ် ငန်း မျာ းသည် ဤ စံLှuန်း တစ်ခုခ ျင်းကို တုိက် Xုိ က်

ကိုးကားMပီးမှ ေလးစားလုိက်နာသင့်ပါသည်။ OECD Guidelines များ အဓိက ပါဝင်သ ည့် Declaration on
International

Investment

and

Multinational

Enterprises

ကို ေထာက်ခံသ ည့်Lို င်ငံ တို င်း က

ေသာ် လည်းေကာင်း၊ FAO အဖွဲNဝင် Lုိင်ငံ တုိင်း က ေသာ် လ ည်းေကာင်း၊ ဤလမ်း ABန်တွ င် ပါရှိသ ည့်
စံLှuန်းများကို ေထာက်ခံ အတည်ြပuထားြခင်း မဟုတ်ေ ပ။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် OECD-FAO လမ်းABန©
် OECD, FAO 2016
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အတုိင်းအတာ

ဤလမ်း ABန်သ ည် ေအာက်ပါတုိ=အ ပါအဝင်၊ စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထု တ် လုပ်ြဖန်=ခ ျိမ) လုပ်ငန်း ကွင်း ဆက်

မျာ းတစ်ေ လ\ာက် တာဝန်ယူ မ)ရိှေ သာ လုပ် ငန်းကျင့် ဝတ်Lှ င့်
ထည့်သွ င်းစဉ်းစားပါသည်-

ဆီေ လျာ်သ ည့် လက်ရိှ စံLှuန်းများကို

•

The OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD Guidelines)

•

ကမvာ့ စားနပ်ရိကdာ ဖူလံု မ)ဆို င်ရ ာ ေကာ်မတီ ၏ စိုက်ပျိuးေရးLှင့် စားနပ်ရိက dာ စနစ်များတွင် တာဝန် ယူ မ)
ရှိေသာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ)အတွ က် အေြခခံစည်းမျဉ်းများ(CFS-RAI Principles)

•

ကမvာ့စားနပ်ရိက dာဖူလံု မ)ေကာ်မတီ ၏ အမျိuးသားစားနပ်ရိက dာဖူလံု မ)အတွ က် ေြမယာ၊ ေရလုပ် ငန်း
Lှင့် သစ်ေတာကfတွ င် တာဝန် ယူမ)ရှိေသာ အလွ တ် သ ေဘာလမ်းABန်များ (VGGT)

•

FAO, စုိက်ပျိuးေရး ဖွNံ Mဖိuuးမ)အတွ က် အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာ ရန်ပံုေ ငွ (IFAD), ကုန်သွ ယ် မ)Lှင့် ဖွံNMဖိuးမ) ဆုိင်ရ ာ

ကု လသမဂgညီလာခံ (UNCTAD) Lှင့် ကမvာ့ဘ ဏ် (PRAI) တု=ိ ြပuစုေသာ အခွင့်အေရးများ အသက်ေမွး
ဝမ်းေကျာင်းမ) များLှင့်

ရင်းြမစ်များအား ေလးစားသည့်

တာဝန် ယူ မ)ရိှေသာ

ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ) အတွ က် အေြခခံစည်းမျဉ်းများ၊

•

စိုက်ပျိuးေရး

[စီးပွာ းေရးLှင့် ကု လသမဂg၏ ေစာင့်ေရှာက်၊ ေလးစားလို က်နာMပီးကုစားေရး မူေ ဘာင် ကို အေကာင်

အထည် ေဖာ်သ ည့်] လူ= အခွင့် အေရး လမ်းABန် အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ း (UN Guiding Principles)

•

Lုိင်ငံေ ပါင်းစုံ လုပ်င န်းhကီးမျာ းLှင့်

လူမ)ေ ရးမူဝါဒဆုိင်ရ ာ

ILO

သုံးပွင့် ဆုိင် ေZကညာချက်

(The

International Labour Organization Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational
Enterprises and Social Policy (ILO MNE Declaration)

•

Akwé: Kon

အလွ တ် သ ေဘာလမ်းABန်များ(Akwé: Kon

Voluntary Guidelines)

ဇီဝမျိuးကွဲ ဆုိင်ရ ာ ကွန် ဗင်းရှင် း (CBD) The Convention on Biological Diversity (CBD)

•

သတင်းအချက် အ လက်အ လှ မ်းမီေရး၊
ကွန်ဗင်းရှင်းLှင့်

ကု လသမဂg

အဆုံးအြဖတ်ေပးေရးတွင်

ဥေရာပအတွ က်

အပါအဝင်၊

အများြပည် သူပါဝင်ေရးဆုိ င်ရ ာ

စီးပွာ းေရးေကာ်မရှင် ၏

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)

အထက်ပါစံLှuန်းမျာ းသည် အZကံေ ပးအုပ်စု:8 က ချမှတ်သ ည့် ေအာက်ပါ သတ်မှ တ်စံ သုံးချက်Lှ င့်

ြပည့်မီပါသည်။ ယင်း တု=ိကုိ အစုိးရေပါင်းစုံ လုပ် ငန်းစဉ်တစ်ရ ပ်ြဖင့် ညeိLှuိင်း အတည်ြပuခဲ့Mပီးြဖစ်သ ည် ။

စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထု တ် လု ပ်ြဖန်=ခ ျိမ) လုပ် ငန်းကွ င်းဆက်များLှင့် သက်ဆို င်Mပီး စီးပွားေရး/ ရင်းLှီးြမeuပ် Lှံ မ)
အသိုင်းအဝိုင်းကို ဦးတည် ချမှတ် ပါသည်။
ဤသတ်မှ တ်စံများ

Lှင့်

‘ဤလမ်း ABန်ခ ျက်’တွင် ေအာက်ပါ စံLှuန်းမျာ းကို လည် း

မကုိက် ညီေ စကာမူ၊

အထက်ေ ဖာ်ြပပါ

စံLှuန်းမျာ းLှင့်

အတို င်းအတာအထိ တွင် က ျယ်စွာ အသုံးြပuလျက်ရိှ သ ြဖင် ့ ထည့်သွင်း စဉ်းစား ထားသည်။
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

ကိုက် ညီသ ည့်
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•

IFC ၏ စွမ်းေဆာင်မ) စံLှuန်းမျာ း (The International Finance Corporation's Performance Standards)

•

ကု လသမဂg ကမvာ လုံးဆုိ င်ရ ာ သက်ေ ရာက်မ) အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ း(The Principles of the UN Global
Compact)

ကု လသမဂg လူ= အခွင့်အေရး သေဘာတူစာချuပ်မျာ းကဲ့သ=ို

အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ေရးအတွ က်

သက် ဆိုင် သ ည့်

စာတမ်းများကိုလ ည်း အထက်ပါ စံLှuန်းမျာ း

အခါမျာ းတွင်

ရည် ABန်း ထားပါသည်။

ထိ=ုအြပင်၊

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများသည် ဤလမ်း ABန် တွင် ထည့်သွ င်းစဉ်းစားမထားသည့် အြခားစံLှuန်း မျာ းေရာ၊ သီးြခား
နည်း လမ်းများLှင့် လမ်း ABန်များ ကိုပါ အသုံးဝင်မ ည် ဆုိ လ\င် ကိုးကားLုိင်သ ည်။
အွန် လုိင်း တွင် ရယူZကည့်X)Lို င်ပါသည်။

9

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

ထို လ မ်းAB န်များ၏ စာရင်း ကို
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အကွက် ၁.၁. လမ်းABန်တွင် စဉ်းစားသုံးသပ်ထားသည့် အဓိက စံLှuန်းများ ေဖာ်ြပချက်
Lုိင်ငံေပါင်းစုံ၌ လုပ်ကိုင်ေသာလုပ်ငန်းhကီးများအတွက် အုိအီးစီဒီ လမ်းABန်များ (OECD Guidelines)- အုအ
ိ ီးစီဒီ

လမ်းABန်များသည် အြပည် ြပည် ဆုိင်ရာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)Lှင့် Lုိင်ငံေပါင်းစုံတွင်လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းhကီးများ Lှင့်

စပ်လျဉ်းသည့် ၁၉၇၆ အုအ
ိ ီးစီဒီ ေZကညာချက် ပါ ေလးပိုင်းထဲမှ တစ်ပိုင်းြဖစ်သည်။ ထိုလမ်းABန်ကို ေထာက်ခံသည့်
Lုိင်ငံများ (adherents) က ပွင့်လင်း ြမင်သာသည့် Lုိင်ငံတကာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) ဝန်းကျင် တစ်ခုေဖာ်ေဆာင်ရန် ကတိ
ကဝတ် ြပuထားသကဲ့သုိ=၊ Lုိင်ငံေပါင်းစုံ၌ လုပ်ကုိင်သည့် လုပ်ငန်းhကီး များ (MNEs) မှ စီးပွားေရးLှင့် လူမ)ေရး

ဖွNံMဖိuးတုိးတက်မ)အတွက် အြပuသေဘာေဆာင်ေသာ ထည့်ဝင်မ)ေပးေရး အားေပးတိုက်တွန်းသည့် လမ်းABန် လည်း
ြဖစ်သည်။ ယခုအခါတွင် ေZကညာချကက
် ုိ ေထာက်ခသ
ံ ည်L
့ င
ို င
် ံ ၄၆Lုိင်ငံ - အိုအီးစီဒီ အဖွဲNဝင် ၃၄ Lုိင်ငံ Lှင့် အုိအီစီဒီ
အဖွဲNဝင်မဟုတသ
် ည်L
့ ုိင်ငံ ၁၂ Lုိင်ငံ ရှိ 1 ပါဝင်သည်။ အိုအီးစီဒီ လမ်းABန်များကို အhကိမ်ေပါင်းများစွာ မွမ်းမံခဲ့Mပီး၊

၂၀၁၁ တွင် ေနာက်ဆုံး မွမ်းမံခဲ့ပါသည်။ RBC ကို ြဖစ်ေြမာက်ရန်အတွက် အစိုးရဘက်မှ ေပးသည့် အြပည့်စုံ ဆုံး
အZကံြပuချက်များြဖစ်ပါသည်။

RBC

၏

အဓိက

နယ်ပယ်

၉

ခုကို

ကာမိိေအာင် ေဖာ်ြပထားသည်-

သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆုိမ)၊ လူ=အခွင့်အေရး၊ အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွေရး၊Lှင့် စက်မ)လက်မ) ဆုိင်ရာ

ဆက်ဆံေရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမ)၊ စားသုံးသူ အကျိuးစီးပွား၊ သိပtံLှင့် နည်းပညာ၊
ယှဉ်Mပိuင်မ)Lင
ှ အ
့် ခွနေ
် ဆာင်မတ
) =ို ြဖစ်သည်။

ထုိအချက်များကို

MNE

များလည်ပတ်လျက်ရှိသည့်

Lုိင်ငံများမှ

အစိုးရများ၊ ေထာက်ခံသည့် Lိုင်ငံများကပါ ေဆွးLွးခ ဲ့ ပါသည်။ ေထာက်ခံသည့်Lုိင်ငတ
ံ ိုင်းသည် လမ်းABန်များ ၏

ထိေရာက်မ) ေပးLုိင်ရန် NCP တစ်ရပ် ထူေထာင်ရမည် ြဖစ်သည်။ ထို NCP များသည် အသိပညာ ြမeင့်တင် သည့်
လ)ပ်ရှားမ)များြပuလုပ်ြခင်း၊ စုံစမ်းမ)များကို စီမံ ခန်ခ
= ြဲွ ခင်း ၊ Lှင့် သီးြခားအြဖစ်အပျက် များတွင် လမ်းABန်မျာ း
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ ေပiေပါက်သည့်

အေရးကိစRများ ေြဖရှင်းရာတွင်

ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ထိေရာက်မ)ေပးရန်ြဖစ်သည်။

ဤလမ်းABန်များမှာ

ပံ့ပိုးြခင်း

စသည်တုိ=

ကုလသမဂgလမ်းABန် အေြခခံ

စည်းမျဉ်းများတွင် ချမှတ်ထားသည်အ
့ တုိင်း လူ=အခွင့် အေရး ေလးစားလုိက်နာရန်အတွက် လူမ)တာဝန် ကို
ေပါင်းစည်းေဆာင်ရွက်ရန်၊Lှင့်

လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်များ၏

ဆိုးကျိuး

Xိုက်ခတ်မ)Lှင့်

ဆက်စပ်ေသာ

အဓိက

နယ်ပယ်များတွင် အLjရာယ်အေြခြပu အေလးထား စိစစ် ေဆာင်ရွကမ
် )ကိုထည့်သွင်းချမှတ်ရန် ေဆာ်Zသသည့်
ပထမဦးဆုံး အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ စာတမ်း ြဖစ်သည်။2

စုက
ိ ပ
် ျuိးေရးLှင့် စားနပ်ရက
ိ dာစနစ်များ အတွင်း တာဝန်ယမ
ူ ရ
) ှိေသာအေြခခံစည်းမျဉ်းများ (CFS-RAI Principles):

ဤအေြခခံစည်းမျဉ်းများကို ကမvာ့ စားနပ်ရိကdာဖူလုံမ)ဆုိင်ရာေကာ်မတီ (CFS) မှ ဦးေဆာင်၍ ၂၀၁၂မှ ၂၀၁၄ အထိ
အစိုးရေပါင်းစုံ ေဆွးေLွး ညeိLှိuင်းမ)များ ြပuလုပ်ကာ ချမှတ်ခဲ့သည်။ လူမ)အဖွဲNအစည်းများ၊ ပုဂgလိက ကf၊
တကxသလ
ုိ ်

ပညာရှငမ
် ျား၊

သုေတသီများLှင့်

Lုင
ိ င
် တ
ံ ကာအဖွNဲ အစည်းများလည်း

ပါဝင် ေဆွးေLွးခဲ့ပါသည်။

ထိုစည်းမျဉ်းများ ကို ၂၀၁၄ ေအာက်တုိဘာ ၁၅ ရက်တွင် CFS မှ ၄င်း၏ ၄၁ hကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝး၌
အတည်ြပuခဲ့သည်။ ဆL{အေလျာက်အလွတ်သေဘာ ေဆာင်ရွက်ရန် စည်းေLှာင်မ) မရှသ
ိ ည့် စည်းမျဉ်းများ ြဖစ်Mပီး

စုိက်ပျိuးေရးLှင့် စားနပ်ရိကdာ စနစ်များ အတွင်း ရှိ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) အမျိuးအစားအားလုံး အကျံuးဝင်သည်။

ထိုစည်းမျဉ်းမျာ းတွင် ပင်မအေြခခံ စည်းမျဉ်း ၁၀ ခု ပါဝင်သည်- စားနပ်ရိကdာဖူလုံေရးLှင့် အာဟာရ၊ ေရရှည်
တည်တံ့Mပီး အားလုံးပါဝင်သည့် စီးပွားေရးဖွံNMဖိuးမ)Lှင့် ဆင်းရဲ မွဲေတမ) ပေပျာက်ေရး၊ ကျာ း-မ တန်းတူညမ
ီ \ေရး Lှင့်
အမျuိ းသမီးများ၏လုပပ
် င
ုိ ခ
် င
ွ ့် အာဏာ၊ လူငယ်ေရးရာ၊ ေြမယာ အသုံးချပုိင်ခွင့်၊ ငါးဖမ်း လုပ်ငန်း၊ သစ်ေတာLှင့်

ေရရရှိေရး၊သဘာဝ သယံဇာတမျာ း ေရရှည် စီမံခန်=ခွဲေရး၊ ယဉ်ေကျးမ)အေမွအLှစ်၊ Xိုးရာဓေလ့ ဗဟုသုတ၊
မတူကွဲြပားမ)Lှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မ)၊ ေဘးအLjရာယ် ကင်းရှင်း Mပီးကျန်းမာေရးLှင့် ညီAွတ်သည့် စိုက်ပျိuးေရး၊
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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အားလုံးပါဝင်မ) ရှိMပီး ပွင့်လင်းြမင်သာသည့် အုပ်ချuပ်မ) ဖွဲNစည်းပုံ များ၊ လုပ်ငန်းစဉ် မျာ း Lှင့် တုိင်Zကားေရး
ယLjရားများ၊ Xိုက်ခတ်မ)များLှင့် တာဝန်ယူမ)များ ြဖစ်သည်။ အကျိuးဆက်စပ်သူများ၏ တာဝန် ဝတ^ရားမျာ းကို
အခန်းတစ်ခန်းအြဖစ် သီးြခားေဖာ်ြပသည်။
အမျuိ းသားအဆင့်

တာဝန်ယမ
ူ )ရှိေသာ

စားနပ်ရက
ိ ာd ဖူလုမ
ံ )L
 င
ှ ်ဆ
့ က်စပ်သည့်

အုပခ
် ျuပ်ေရးဆုင
ိ ရ
် ာ

ေြမယာ၊ ေရလုပင
် န်းLှင့်

အလွတသ
် ေဘာလမ်းABနခ
် ျကမ
် ျား(VGGT):

သစ်ေတာကfတွင်

VGGT

သည် ေြမယာ

ပိုင်ဆုိင်လုပ်ကိုင်ခွင့်Lှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အုပ်ချuပ်မအ
) ေပi ချမှတ် သည့် ပထမဦးဆုံး ကမvာလုံးဆုိင်ရာ လမ်းABန်မျာ း
ြဖစ်သည်။ ထိုလမ်းABန်များကို CFS မှ ဦးေဆာင်၍ အစိုးရေပါင်းစုံ ေဆွးေLွးညeိLှိuင်းမ)များြဖင့် ချမှတ် ခဲြ့ ခင်း
ြဖစ်သည်။

လူမအ
) ဖွဲNအစည်းများ၊ ပုဂလ
g က
ိ
ကf၊ တကxသလ
ုိ ပ
် ညာရှငမ
် ျားLှင့် သုေတသီများ၊ Lုင
ိ င
် တ
ံ ကာ

အဖွဲNအစည်းများလည်း ပါဝင်ေဆွးေLွး ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုLှစ် ေမလ ၁၁ ရက်ေန=၌
အစည်းအေဝးတွင်

အတည်ြပuသည်။

VGGT

သည်

တစ်ကမvာလုးံ ၏

CFS က ၃၈ hကိမ် ေြမာက်

အသိအမှတြ် ပuြခင်းခံရMပီး၊

၄င်း၏

အေကာင်အထည်ေဖာ်မ)ကုိ G20 Lှင့် Rio +20 ေZကညာချက်တုိ=က အားေပးတုိက်တွန်းခဲ့Zကသည်။ ၂၀၁၂ ခုLှစ်

ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တင
ွ ် ကုလသမဂg အေထွထေ
ွ ညီလာခံက VGGT အတည်ြပuခဲသ
့ ည့် CFS ၏ ၃၈ hကိမေ
် ြမာက်
(အထူး) အစည်း အေဝးမှ ရလဒ်ကို hကိuဆိုခဲ့Mပီး၊ Lုိင်ငံများအား ၄င်းတုိ= အေကာင်အထည်ေဖာ်မ) စဉ်းစားရန်

လုိအပ်ေZကာင်း တုိက်တွန်း ထားMပီး ဆုိင်ရာ ကုလသမဂgအဖွဲNအစည်းများအား ထုိလမ်းABန်များ အြမန်ြဖန်=ဝေ
ရန်Lှင့် တုိးြမeင့်ေဆာင်ရွက်ရန် ေမတ^ာရပ်ခံ ခဲ့သည်
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။ ဤလမ်းABန်များသည် စားနပ် ရိကdာဖူလုံမ)ကို ပံ့ပိုးသည့်

ေြမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းLှင့် သစ်ေတာများ အုပ်ချuပ်မ) တုိးတက်ေစရန် မူေဘာင် ကိုးကားချက်

တစ်ခုအြဖစ် ြပဆုိMပီး၊ အစာေရစာ ငတ်မွတ်မL
) ှင့် ဆင်းရဲမွဲေတမ) ပေပျာက်ေရး ေရှးX)သည့် ကမvာလုံးအတုိင်းအတာ
Lုိင်ငံအတုိင်းအတာတုိ=ြဖင့် hကိuးပမ်းမ)များကို ပ့ံပိုး ေပးသည်။ ေြမယာ ဖွံNMဖိuးေရး၏ အဓိကကျသည့် အခန်းကfကို

အသိအမှတ် ြပuေသာ အားြဖင့်၊ ထိုလမ်းABန်များသည် လုံြခံuေသာ ေြမယာ အသုံးချပိုင်ခွင့်များကို ခိုင်MမဲေစMပီး၊
ေြမယာ၊

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းLှင့်

သစ်ေတာများအား

သာတူညီမှျ

အလှမ်းမီေရးကို

တုိးြမင့်ေစသည်။

ထိုလမ်းABန်များြဖင့် ေြမယာ အုပ်ချuပ်မ) Lှင့် သက်ဆုိင်သည့် မူဝါဒများLှင့် ဥပေဒများ ေရးဆွဲ အေကာင်အထည်
ေဖာ်ရာတွင် လမ်းABန်မ) ေပး Lုိင်မည့် အေြခခံစည်းမျဉ်းများLှင့် Lုိင်ငံတကာက လက်ခံသည့် ကျင့်စဉ်များကို

ချမတ
ှ ထ
် ားသည်။ ဤ လမ်းABနမ
် ျားသည် ၂၀၀၄ ခုLစ
ှ ် Lုဝ
ိ င်ဘာလတွင် FAO ေကာင်စီမှ အတည်ြပuခဲ့သည့်
အမျိuးသားအဆင့်

စားနပ်ရိကdာဖူလုံမ)Lှငဆ
့် က်စပ်သည့်

အကာင်အထည် ေဖာ်မ)ကို

ချမတ
ှ ထ
် ားြခင်းြဖစ်သည်။

ပံ့ပိုးသည့်

စားနပ်ရိကdာ

ဆL{အေလျာက်လမ်းABန်များ

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

ဖူလုံမ)

ရရှိပိုင်ခွင့်ကို

တုိးတက်

အေြခတည် ေထာက်ခံအားေပးကာ

22

အကွက် ၁၁. လမ်းABနတ
် င
ွ ် စဉ်းစားသုးံ သပ်ထားသည့် အဓိက စံLuှ န်းများ ေဖာ်ြပချက် -အဆက်.
အခွင့်အေရးများ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ)မ
 ျားLှင့် ရင်းြမစ်များLှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ယူမရ
) ှိေသာ စိုက်ပျိuးေရး
ရင်းနီှးြမeuပ်Lှံမ) အေြခခံစည်းမျဉ်းများ (PRAI): IFAD, FAO, UNCTAD Lှင့် World Bank တုပ
=ိ ါဝင်သည့် ဌာနေပါင်းစုံ

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ (IAWG) သည် ၂၀၀၉ ခုLစ
ှ ် စက်တင်ဘာတွင် ကုလသမဂg အေထွထေ
ွ ညီလာခံ ကျငး် ပစဉ်
အတွင်းအေြခခံစည်းမျဉ်း

၇

ချက်

တင်ြပရန်

စားပွဝ
ဲ င
ုိ း်

ေဆွးေLွးပွဲကျင်းပခဲ့သည်။

ထိုေနာက်

၂၀၁၀ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် အကျဉ်းချuပ်ပုံစံြဖင့် ထုတ်ေဝခဲ့သည်။ အေြခခံစည်းမျဉ်း ၇ ချကသ
် ည် ေြမယာLှင့် ရင်းြမစ်

သုံးစွဲပင်
ို ခွင့်များ၊ စားနပ်ရိကdာဖူလုံမ)၊ ပွင့်လင်း ြမင်သာမ)၊ေကာင်းမွန်ေသာ အုပ်ချuပ်မ)Lှင့် ေဖာ်ေဆာင် Lုိင်သည့်ဝန်းကျင်၊

တုင
ိ ပ
် င်ညeိLှိuင်းမ)Lှင့် ပါဝင်မ)၊ တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်း ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံြခင်း၊ လူမ)ဆင
ို ရ
် ာ ေရရှည်တည်တံ့မ)၊
Lှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ေရရှည် တည်တံ့မ4။)

တုြ=ိ ဖစ်သည်။

၂၀၁၀

ခုLစ
ှ ်

Lုိဝင်ဘာတွင်

ဆိုးလ်

ထိပ်သီးညီလာခံ၌ G20 Lုိင်ငံများက ဖွံNMဖိuး တုိးတက်မ)Lှင့်စပ်လျဉ်းသည့် Lှစ်ရှည် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်၏

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအြဖစ် တာဝန်ယမ
ူ ) ရှိေသာ စုိက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်း ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)အတွက် အေြခခံ စည်းမျဉ်း
များကို ေလးစားလုိက်နာရန်” အားေပးတုိက်တွန်းထားသည်။ AWG သည် PRAI အေပi အစီရင်ခံစာLှင့် Plan of
Action on Options for Promoting Responsible Investment in Agriculture Lှစ်ေစာင်ကို ၂၀၁၁ တွင် G20
သို=လည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၂ တွင် G8 သို=လည်းေကာင်း၊ တင်သွင်းခဲ့သည် 5 ။ G20 မှ PRAI ကို ေရှNေြပးစမ်းသပ်ရန် Lှင့်

ရရှိသည့် သင်ခန်းစာများကို တုိင်ပင်ညeိLှိuင်းေရးလုပ်ငန်း အသီးသီးအား အေZကာင်းZကား တင်ြပရန်အတွက်
လမ်းLှစ်သွယ် ြဖင့် ချဉ်းကပ်ပုံကို သေဘာတူညီခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ေအာက်တုိဘာလတွင် IAWG က PRAI အေပi

လုပ်ငန်းလက်ခသ
ံ ည်L
့ ုိင်ငံများ host countries Lှင့် စီးပွားလုပ်ငန်းများLှင့် အတူ ကွင်းဆင်း စမ်းသပ်မ)ကို
အထူးကိုးကားြပuထားသည့် ၄င်း၏လုပ်ငန်း အစီအစဉ်Lှငစ
့် ပ်လျဉး် ေသာ တုိးတက်မ) အစီရင်ခံစာတစ်ေစာင်

တင်သင
ွ း် ခဲသ
့ ည်။6 မZကာေသးမီက G20 ဖွံNMဖိuးတုိးတက်မ) ကတိကဝတ်များLှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တာဝန်ယူမ) ဆုိင်ရာ
၂၀၁၃ စိန်= ပီတာစ်ဘတ်အစီရင်ခံစာက အချိuN အာဖရိကLှင‘့် အေရှNေတာင် အာရှLုိင်ငံများ၌ ေရှးဦး စမ်းသပ်ခဲ့
ေသာPRAI ေရှNေြပးစီမံကိန်းများ၏ တုိးတက်မ)ကို hကိuဆို ေZကာင်း ’ေဖာ်ြပ ခဲသ
့ ည်။

1. ၂၀၁၆ ေဖေဖာ်ဝါရီအထိ ဆုိလ\င် အာဂျင်တီးနား၊ ကိုလံဘီယာ၊ ေကာ့စ်တာရီကာ၊ အီဂျစ်၊ ေဂျာ်ဒန်၊

လတ်တ်ဗးီ ယား၊ လစ်သေ
ူ ဝးနီးယား၊ ေမာ်Xက
ုိ ၊ုိ ပီးXူး၊ Xိေ
ု မးနီးယားLှင့် တူနးီ စီးယားတုြ=ိ ဖစ်သည်။

2. အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မ)ဆိုသည်မှာ သိပtံLှင့် နည်းပညာ၊ ယှဉ်Mပိuင်မ)Lှင့် အခွနအ
် ေကာက် ဆုင
ိ ရ
် ာ

အခန်းများမှလ၍
ဲွ လမ်းABနမ
် ျား၌ပါရှသ
ိ ည့် ကျန်အခန်းအားလုးံ Lှငအ
့် ကျuံ းဝင်သည်။

3. www.un.org/News/Press/docs//2012/ga11332.doc.htm.
4. PRAI အေZကာင်း www.responsibleagroinvestment.org. တွင် ဆွဲယူဖတ်X)Lုိင်သည်။
5. ဖွံNMဖိuးမ)၊ တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုက်ပျိuးေရး ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) ြမeင့်တင်ေရး နည်းလမ်းအသွယ် သွယ်’၊ တုိ= အေပi ‘

G20 Lှစရ
် ည
ှ လ
် ပ
ု င
် န်းအစီအစဉ်၏ စားနပ်ရက
ိ ာd ဖူလေ
ံု ရး မfိuင် ဆုင
ိ ရ
် ာ ဌာနေပါင်း စုံ လုပင
် န်းအဖွNဲ

6. ၂၀၁၂ ေအာက်တုိဘာ၊ တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုက်ပျိuးေရး ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)အတွက် အေြခခံစည်းမျဉ်းများ

ဆုိင်ရာ ဌာနေပါင်းစုံလုပ်ငန်းအဖွဲN၊ တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုက်ပျuိးေရး ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)အတွက် အေြခခံ
စည်းမျဉ်းများကို ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မ)ဆုိင်ရာ အLှစ်ချuပ် အစီအရင်ခံစာ

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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ရည်ရွယ်သည့် သုံးစွဲေစလိုသူများ
လယ် ယာသမားမျာ းသည်

စိုက်ပျိuးထွန် ယ က် သ ည့် လုပ် ငန်းများတွင်

အhကီး ဆုံးရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသူများ

ြဖစ်သ ည်ကို အသိ အမှ တ်ြပuပါသည်။ တစ်ခ ျိန်တ ည်းမှာ ပင် ဇယား ၁.၁ တွင် အေသးစိတ် ေဖာ်ြပသည့်

အတုိ င်း ြပည် တွင်း ြပည်ပ၊ ပုဂgလိ က အစိုးရ၊ အေသးစား အလတ်စား အhကီးစား စီးပွားေရး လု ပ်ငန်းများ
အပါအဝင်၊ စိုက်ပျိuးေရး လုပ်ငန်း ကွင်း ဆက် အတွ င်း လု ပ်ကုိ င် လျက်ရိှသ ည့် ဤလမ်း ABန်10 တစ်ေ လ\ာက်

‘စီးပွားေရးလုပ်င န်း’ဟူ၍ ေခiတွင်သ ည့် လုပ်ငန်း အားလုံးကိုပ ါ ဦးတည် ထားပါသည်။ ဤလမ်း ABန် ကုိ
စိုက်ပျိuးေရး ကုန် ထု တ် လုပ်ြဖန်=ခ ျိမ) လုပ်င န်းကွင်း ဆက် အတွ င်း လက်ရိှ စံLှuန်းများကို နားလည်

သေဘာေပါက်Mပီး၊ ြမeင့်တ င်ေ ဆာင်ရွက်ရ န်အ တွက် အစိုးရများ၊ အထူးသြဖင့် NCP များလည်း အသုံးြပuLုိင်
ပါသည်။ ထိ=ုအြပင် Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် ရပ်ရွာ လူ ထုများ ကလည်း အထက်ေ ဖာ်ြပပါ အဓိက ပါဝင်
လုပ် ကုိင် သူ များ ထံ မှ ဘာကိုေ မ\ာ် လင့် သ င့်သ ည်ကုိ နားလည် ရ န်၊ Xိုက်ခ တ်ခံရ သူများ၏ အခွ င့်အေရးကို
ေလးစားမ) ေသချာ ေစရန် အေထာက် အကူ ြပuLုိင်မည်ြဖစ်သ ည်။

လုပ်ငန်းစဉ်
ဤလမ်း ABန်ကို FAO Lှင့် OECD တု=ိမှ ၂၀၁၃ ေအာက်တို ဘာတွ င် ဖွNဲ စည်းသည့် အကျိuးဆက်စပ် သူ ေပါင်း စုံ
အZကံေ ပးအုပ်စု

မှ

ြပuစုခ ျမှတ်ခ့ဲပါသည်။11

ဦးေဆာင်က ာ

အားလုံးပါဝင်သ ည့်

တုိင်ပင်LီှးေLှာ မ) လုပ်င န်းစဉ်တစ်ခုြ ဖင့်

ထို အZကံေ ပးအုပ်စု တွ င် OECD အဖွဲNဝင်Lို င်ငံများ၊ OECD အဖွဲNဝင်မ ဟု တ်သ ည့်Lို င်ငံများ၊ အများ ကို ယ်စား
ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသူများ၊ စိုက်ပျိuး-အစားအစာ ကုမtဏီများ၊ လယ် ယာသမား အဖွဲNအစည်း မျာ း၊ အရပ်ဖ က်
အဖွဲNအစည်းများLှင့်

အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာအဖွဲNအစည်းများ

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သ ည်။

ပါဝင်Zကပါသည်။

အဖွဲN၏

တာဝန်မှ ာ

•

လမ်းABန် ြပuစုေရးအတွက် အဓိပtါယ်ြပည့်ဝေသာ ထည့် ဝင် မ)များ ေပးရန်

•

အကျိuးဆက် စပ်သူေပါင်းစုံ လုပ် ငန်းစဉ်များတွ င် ထည့် ဝင်မ)ေ ပးြခင်းLှင့် ပါဝင်ြခင်းတု=ိ အြပင်၊ အြခား
သက် ဆိုင် သ ည့် အကျိuးဆက် စပ်သူများLှင့် ကျယ်ြပန်=စွာ တုိင် ပင်သ ည့် လု ပ်ငန်းစဉ်များ၊ အထူးသြဖင့်
CFS-RAI လု ပ်ငန်းအဖွဲN၏ အစည်းအေဝးများတွ င် အကူအညီေပးရန်၊

•

လမ်းABန် ကုိ

ထိေရာက်စွာ ြမeင့် တင်ေ ဆာင်ရွက်ရ န်Lှင့်

အေကာင် အထည်ေဖာ်ရန် အတွ က်

ေနာက်ဆက် တဲွ အစီ အမံများအေပi ကျယ်ြပန်= သည့် ထည့်ဝင်မ) မျာ း ေပးရန်၊

FAO Lှင့် OECD အတွ င်းေရးမှ_းXုံးမျာ းသည် အZကံေ ပးအုပ်စု Lှ င့် ပူးေပါင်း၍ ၄င်း ၏ ဥကxဌLှင့် ဒုတိ ယ

ဥကxဌများ၏ ဦးေဆာင်မ)ေ အာက် တွင် တုိ င်ပ င်ညeိLှိuင်းမ) လုပ် င န်းစဉ်မျာ းကို ညeိLှိuင်း ေဆာင်ရွက် ေပးသည် ။
ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ေ ကာ်မတီ ၏ လက်ေ အာက်ခံအ ဖွဲNြဖစ်သ ည့် တာဝန်ယူမ)ရှိေ သာ လုပ်င န်း ကျင့်ဝ တ် ဆုိင်ရ ာ
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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OECD လုပ် ငန်းပါတီ၊ Lှင့် စိုက်ပျိuးေရး အတွ က် OECD ေကာ်မတီ ၏ လက်ေ အာက်ခံ ြဖစ်ေ သာ စိုက်ပျိuးေရး
မူဝါဒမျာ းLှင့် ေစျးကွက်များဆုိင်ရ ာ လုပ်င န်းပါတီ၊ တုိ=အ ား ပုံမှ န် တုိ င်ပင် ညeိLှuိင်း လျက်ရိှသ ည်။

အဓိက သေဘာတရားများ
စိုက်ပျuိ းေရးဆိုငရ
် ာ ကုန်ထုတ်လုပြ် ဖန်ခ
= ျိမ) လုပ်င န်း ကွင်းဆက်များ
စိုက်ပျိuးေရး ကုန် ထု တ် လုပ်ြဖန်=ခ ျိမ) လုပ် ငန်းကွင် းဆက် ဆို သ ည်မှာ စားသုံးသူ ေစျးကွက်များ အတွ က်

စိုက်ပျိuး-အစာ

ေဆာင်ရွက်သူ၊

ထုတ် လု ပ်သ ည့် လုပ် ငန်းများတွ င်

နည်းပညာ၊

ပါဝင်ပ တ်သ က်သ ည့်

သတင်းအချက်အ လက်၊

ရင် းြမစ်များLှင့်

လုပ်င န်း၊

အဖွဲNအစည်း ၊

ဝန်ေ ဆာင်မ)များ

အားလုံး၊

အကျံuးဝင်သ ည့် စနစ်ကုိေ ခiသည်။ စိုက်ပျိuးေရးဆိုင်ရ ာ အစုန်ေရာ အဆန် လမ်းေZကာင်းရှိ ကfများ
(မျuိးေစ့၊ ေြမZသဇာ၊
သွင်းအားစုများ

တိရစkာန်စာမျာ း

လည်း

၊ ေဆးဝါး

အကျံuးဝင် သကဲ့ သို=

သိ=ုမဟု တ်

ပစRည်းကိရိ ယာစသည့်)

ထု တ် လုပ်ြခင်း၊

ရိတ်သိမ်းလွ န်

စိုက်ပျိuးေရး

လု ပ်ငန်းအဆင့် ဆင့်၊

သယ် ယူ ပ=ုိေဆာင်ြခင်း၊ ေစျးကွက်ရှာ ြခင်း၊ လက် လီ လက်က ား ြဖန်=ေဝြခင် းလုပ် ငန်းများအထိ ပါဝင်သ ည် ။
နည်းပညာဆုိင်ရ ာဝန်ေ ဆာင်မ)များ၊ သုေ တသနLှင့် ဖွNံMဖိuးမ)၊ ေစျးကွက် သ တင်း အချက် အလက် စသည့်
ပံ့ပိုးေရးဝန်ေဆာင်မ) လုပ် ငန်းများလည်း

ပါဝင် သ ည်။

ထို= အ တွက်၊

တLုိင် တပိုင်

လုပ်ကို င်သူများ၊

လယ် ယ ာအဖွဲNအစည် းများ၊ သမဝါယမများLှင့် ထူေ ထာင်ခ ါစ ကုမtဏီများမှ မိခင်ကု မtဏီများ သိ=ုမဟု တ်
၄င်းတုိ= ၏ နယ်ခံအ ဖွဲNများမှတဆင့် MNE
ေငွေချးလုပ် ငန် းLှင့်

မျာ းအထိ ၊ Lုိင်ငံပုိင် လု ပ် ငန်းများ၊ ရန်ပံုေငွများ၊ ပုဂgလိ က

ပုဂgလိ က ေဖာင်ေဒးရှ င်းများစသည့်

စီ းပွာ းလုပ် ငန်းအသွ ယ် သွ ယ်

ကျယ်ြပန်=စွာ

အကျံuးဝင်သ ည်။ အချိuNလုပ် ငန် းလုပ်ကုိ င်သူ များမှာ မZကာမီ က ာလများကမှ ကfအတွင်း ဝင်ေရာက်
လာသူ များြဖစ် သည် ။

လုပ် ငန်းကွ င်းဆက် များ ဖွNဲ စည်းမ) Lှင့် အဆင့် တိုင်း တွင် ပါဝင်လုပ် ကုိင် သ ည့် စီးပွားလုပ်ငန်း များသည်

ထု တ် လုပ် ကုန်Lှ င့် ပထဝီအေနအထားကို လို က်၍ hကီးမားစွာ ကွဲြပားြခားနားZကသည်12 ။
စိုက်ပျိuးေရး

ကုန် ထု တ် လုပ်ြဖန်=ခ ျိမ)

လုပ် ငန်း

ကွင်း ဆက်

မျာ းတစ်ေ လ\ာက်

ထိ=ုအ တွ က်

လုပ် ကိုင်သ ည့်

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများပုံစံ ကားချပ်ြဖင့်ေ ဖာ်ြပြခင်းကို လုပ်ငန်း တစ်ခုခ ျင်းအလုိက် သ ာ လုပ်ေ ဆာင်Lုိ င် မ ည်
ြဖစ်သ ည်။ ထိုမှ သ ာ ဤစီးပွာ းလုပ် ငန်းများတစ်ခုLှင့် တစ်ခုအZကား စီးပွာ းဆက် ဆံပံုများ အချက်အ လက်
မျာ းLှင့် ေငွစီးဆင်းပုံများကို ပိုမုိ နားလည်ေ စMပီး

စာရင်းစစ်ေ ဆးမ)လု ပ်ငန်းကို ဒီဇုိ င်းပုံစံ ဆဲွLုိင် ရ န်

ြဖစ်သ ည်။ ဤလမ်း ABန်အ တွက် အသုံးြပuရန်၊ Xိးု ရှင်းေသာ လုပ် ငန်းကွ င်းဆက် ဖွဲNစည်းမ)ကို ဇယား ၁.၁
တွင် အဆုိြပuထားပါသည်။

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများသည်

မတူ ကွဲြပားေသာ

လုပ်ငန်း ဆက် ဆံမ)များ၊

အစီအ စဉ် များြဖင့်

ဆက်စ ပ်

လုပ် ကုိင်ေ နZကသည်။ အစုန် လ မ်းေZကာင်းရှိ စီးပွာ းလု ပ်ငန် းမျာ းသည် စိုက်ပျိuးေရး ထွက် ကုန်များကို
ရယူLုိ င်ရ န်အ တွက်

လယ် ယာတွင်

တုိ က်Xိုက် လု ပ်ကုိ င်သ ည့်

လု ပ်ငန်းများLှင့်

လု ပ်ငန်းအမျိuးအစား

ပုံစံအသီးသီး အလုိ က် မတူ ကဲွြပားစွာ ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်Lိုင်Zကသည်။ ထိုသူ တ=ိုသ ည် အဝယ်ေ တာ်
စာချuပ်တစ်ခု

ချuပ်ဆိုXံုမ\လွဲ၍

အြခား

ပတ်သ က် မ)

မရှိဘဲ လျက်၊

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
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စံLှuန်းများ၊ ေစျးLှuန်းအမျိuးအစားသတ် မှတ်ခ ျက် အ သီးသီး

သတ်မှ တ် တ တ် Zကသည်။

သုိ=တ ည်းမဟု တ်

ထုိ သူတ=ို သ ည်ပ င် ထုတ် လု ပ်မ) ကို ညeိLှိuင်းMပီး အရည်အ ေသွး Lှင့် ေဘးကင်းရှင်းေရး ေသချာေစရန် အတွ က် ၊
အထူးသြဖင့် စာချuပ်သ ေဘာတူမ)ြဖင့်
Lိုင်Zကသည်

13

လယ် ယာ

စိုက်ပျိuးနည်းြဖင့် တက်Zကွစွာ

။ ေငွေZကးဆုိ င်ရ ာ လုပ် ငန်းများသည် သွ ယ် ဝုိက်ေ သာနည်းြဖင့် လယ် ယာ စိုက်ပျိuးေရး

လုပ် ငန်းများ ကို အစအဆုံး ရင်းLှီးြမ)ပ်Lံှသ ည့် ကွ င်းစိမ်း နည်း(greenfield )
ဆက် လ က်

ပါဝင် ပတ်သ က်

ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသ ည့်

အစုစပ် လုပ် ငန်းများ၊

ကုမtဏီများ

ကွင်း ညိuနည်းများ(brownfield)
အချင်းချင်း ေပါင်းစည်းြခင်း

ေသာ် လည်းေကာင်း၊

မတည်ေ ငွ ေချးMပီး

ပစRည်းကိရိ ယာများ

ကိုယ် တုိ င်ပုိင် ဆို င်ြခင်း

သို=မ ဟု တ် တစ်ခုခုအ ေပi

ြဖင့်ေ သာ်

သိ=ုမ ဟု တ်

ပါဝင်ပ တ် သ က် တတ်Z ကသည်။

လည်းေကာင်း၊

ဝယ် ယူြခင်း ြဖင့်

ဤအမျိuးအစားများမှာ

လက်ေ တွNတွ င် ခွဲြခားသတ်မှ တ်ရ န် ခက်ခဲေ လ့ရှိသ ည်။ ဥပမာ- သမဝါယမလု ပ်ငန်းများသည် စိုက်ပျိuးေရး
သိ=ုမ ဟု တ်

စီမံခ န်=ခဲွြခင်း ြပuလုပ်၊ ေလ့ရိှသ ကဲ့သ=ို

၊

အစုန် လမ်းေZကာင်းတွင် ပိုင် ဆိုင် မ)များလည်း ရှိတတ် သ ြဖင့်၊ ထို လု ပ်ငန်းများကို လယ် ယာေပi တုိက်Xုိ က်
စိုက်ပျိuး

ထု တ် လုပ်

သည့်

လုပ် ငန်းများအြဖစ်သ ာမက

အြဖစ် လည်းသတ်မှ တ်Lုိင်ေ သးသည်။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

အစုန် လမ်းေZကာင်းရှိ

လု ပ်ငန်းများ
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ပုံ ၁.၁၊ စိုက်ပျိuးေရး ကုန်ထုတ်လုပ်ြဖန်=ချိမ) လုပ်ငန်း ကွင်းဆက်အဆင့်များLှင့် ပါဝင်လုပ်ကိုင်သည့် စီးပွားလုပ်ငန်းများ

ထုတလ
် ုပမ
် )

လုပ်ငန်း

စုစည်းမ)

အဆင့်ဆင့်

ြဖန်=ချိမ)

အစုနလ
် မ်းေZကာင်းရှလ
ိ ပ
ု င
် န်းများ

လယ်ယာလုပင
် န်းများ

•

စိက
ု ပ
် ျuိ းထုတ်လုပ်ြခင်းLှင့် လယ်ယာအနီး အေြခခံ လုပ်ငန်းစဉ်

•

မိသားစုပင
ုိ ် လယ်ယာအေသးမှ အhကီးအပါအဝင် လယ်သမား
များ၊ လယ်သမား အဖွဲN၊ သမဝါယLှင့် ပုဂgလိက
လုပ်ငန်းမျာ းေြမယာအေပi ရင်းLှးီ ြမeuပ်LMံှ ပီး လယ်ယာများကို
တုိက်Xိုက်စီမံေသာကုမtဏီများ

•
•
•
•
•
•
•

စိုက်ပျိuးစားေသာက်ကုန်များ စုစည်းြခင်း၊ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ ြဖန်=ချိြခင်းLှင့် ေစျးကွက်သွင်းြခင်း
လက်ကားများ
ကုန်သည်များ

သယ်ယူပို=ေဆာင်ေရးကုမtဏီများ

စားေသာက်ကန
ု ်၊ တိရစkာန် စာLှင့် အေဖျာ်ယမကာ
အထည်အလိပ်Lှင့် ဇီဝေလာင်စာထုတ်လုပ်သူများ
လက်လီများLှင့် စူပါမားကက်များ

အလBာစုပ
ံ ါဝင်ေသာ လုပင
် န်းများ။

•

ေပးသွငး် သူများ

သုေတသနLှင့်ဖွံNMဖိuးမ)တကxသိုလ်များ။

•

ေစျးကွက်အချက်အလက်ေပးသူများ

ထိန်းချuပ်ေရးLှင့် လက်မှတ်ထုတေ
် ပးေရးအဖွဲNများ

ပညာေရးတကxသလ
ုိ မ
် ျားLှင့် တိုးချဲNဝန်ေဆာင်မ)များ

•

ေငွေZကးဆုင
ိ ရ
် ာလုပင
် န်းများ

လုပ်ငန်းကွင်းဆက်တစ်ေလ\ာက် အထက်ပါလုပ်ငန်းများေလာက် တိုက်Xုိက်မဟုတ်ဘဲ၄င်းတုိ=အား အရင်းအLှီးထုတ်ေပးသည့် ေကာ်ပိုရိတ်Lှင့် အများအတွက်ရင်းLှးီ ြမ)ပ်Lှံသည့်လုပ်ငန်းများ
•

ပစRည်း(Asset) ပိင
ု ်ဆုိင်သည့်လုပ်ငန်းများသည် အရင်းအLှီးများရှိသူများြဖစ်Mပီး asset အမျိuးအစားအသီးသီးအေပi ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)လုပ်ရာတွင် သဘာဆL{အရ လုပ်Lုိင်သည်၊

ရင်းနီှးြမeuပ်Lှံမ)များကို ကိုယ်တုိင်စီမံLုိင်သလို asset manager များအားပစRည်း စီမံခန်=ခွဲေစLုိင်သည်။ထိုလုပ်ငန်းများတွင် ေအာက်ပါတုိ=ပါဝင်Mပီး ထိုထက်မကလည်း ပါဝင်Lုိင်သည်အာမခံကုမtဏီများ၊ မိသားစုပိုင်Xုံးများ၊ ပင်စင်ရန်ပုံေငွများ၊ ေဖာင်ေဒးရှင်းရန်ပုံေငွများ၊ ပုဂgလိက ေဖာင်ေဒးရှင်းများ၊ အလှ_ရှင်ေအဂျင်စီများLှင့်Lုိင်ငံပိုင် ရန်ပုံေငွများ။
•

ပစRည်းမန်ေနဂျာများ (asset manager) သည် ပစRည်းပိုင်ဆုိင်သည့်လုပ်ငန်းများကိုယ်စား ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)များကို စီမံသည်။ ပစRည်းအမျိuးအစားတစ်ခတ
ု ည်းကိုလုပ်ကိုင်Lုိင်သလို

အမျိuးအစားအသီးသီးကိုလည်း စီမံLုိင်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများတွင်ေအာက်ပါတုိ=ပါဝင်Mပီး ထိုထက်မကလည်း ပါဝင်Lုိင်သည် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)ရန်ပုံေငွမန်ေနဂျာမျာ၊ ပုဂgလိကဘဏ်များ၊ ပုဂgလိက အီကွီတီ ရန် ပုံေငွများLှငhedge
့်
fund များ။

•
•
•

Lှစ်Lုိင်ငံ သို=မဟုတ် Lုိင်ငံေပါင်းစုံဖNွံ Mဖိuးေရးဘဏ်များသည် စီမံကိန်းများအား အေZကွးြဖင့် ေငွစိုက်ထုတ်ေပးMပီး သီးြခားအေြခအေနများတွင် အီကွီတီ ယူLုိင်သည်။
စီးပွားရးဘဏ်များအပါအဝင် ေငွZကးဝန်ေဆာင်မ)လုပ်ငန်းများသည် စိုက်ပျိuးေရးတွင် ရင်းLှီးြမ)ပ်Lှံသည့် လုပင
် န်းများအား ေငွေZကးစိက
ု ထ
် တ
ု ေ
် ပးသည်။
လူသုံးကုန်ဆုိင်ရာ ကုန်သည်များသည် ကုန် သွယ်မ)Lှင့် hedging စာချuပ်များထုတ်ေပးLုိင်သည်။

မှတ်ခ ျက်၊ ဤ ပုံသည် ကိုး ကားXုံမ \သာြဖစ်Mပီး ၊ Mပီး ြပည့်စုံမ)ရှိရန် ရည်ရွယ်ြခင်း မရှိပ ါ။

ပုံ ၁. ၂။ စိုကပ
် ျuိ းေရး ကုန်ထတ
ု လ
် ပ
ု ြ် ဖန်ခ
= ျမ
ိ ) လုပင
် န်း ကွငး် ဆက်အဆင်ဆ
့ င်၌
့ ရှိေသာ အLjရာယ်များ

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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လုပ် ငန်းကွ င်းဆက် တစ်ေ လ\ာက်ရိှသ ည့် အေြခအေနများေပi မူတ ည်၍ ၊ စီးပွာ း လု ပ်ငန်း မျာ းသည်

သီးြခား အLjရာယ်များကို အာXုံစုိက် လုပ်ေ ဆာင်Lုိင် သ ည် (ဇယား ၁.၂)။ ဥပမာ- လယ် ယာတွ င်
တုိက်Xုိ က် လုပ် ကုိင်သ ည့်
အLjရ ာယ်များ

စိုက်ပျuိးေရးလုပ် ငန်းများအတွက် ေြမယာ

ပုိ၍ hကီးမားLုိင်သ ည်။

ထု=ိ အတွ က်

အသုံးချခွင့်Lှင့်

ထိုသူ တ=ိုအေနLှင့် ေြမယာLှင့်

စပ် လျဉ်း သည့်

ပတ်သ က်သ ည့်

အသုံးချလုပ် ပုိင်ခွင့်ရိှသူ များLှင့် Xိုးသားစွာ၊ ထိေ ရာက်Mပီး အဓိပtါယ်ြပည့် ဝသည့် ေဆွးေLွးမ)များ ြပuလု ပ်
သင့်သ ည်။

အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ)
အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက် မ) ဆိုသ ည်မှာ စီးပွာ းလု ပ်ငန်းမျာ းက ၄င်းတု=ိ ၏ လု ပ်ငန်းများေZကာင့်

လက်ရှိ ြဖစ်ပွာ းေနေသာ ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များLှင့် ြဖစ်ပွာ းLုိင်ေ ြခရှိေ သာ Xိုက်ခ တ် မ)များကို ေဖာ် ထုတ် ၊
အကဲြဖတ်၊ ေလျာ့က ျေစ၊ တားဆီးLုိင်သ ည့် လုပ် ငန်းစဉ် ဟူ၍ လည်းေကာင်း၊

မိမိတ=ို လုပ် ငန်း ၏ အဆုံ း

အြဖတ်ေ ပးြခင်းLှင့် အLjရာယ်စီမံခ န်=ခဲွြခင်းဆုိင်ရ ာ စနစ်မျာ းအတွ င်း တစ်သ ားတည်းရှိရ မည့်
အပိုင်း တစ်ခုြဖစ်သ ည့်

Xိုက်ခ တ်မ) များကိုင်တွ ယ်ေ ြဖရှင်းပုံ ကုိ

တာဝန်ခံြခင်း

ဟူ၍

အစိ တ်

လည်းေကာင် း

နားလည်ရ မည်ြဖစ် သ ည်14 ။ မိမိ လုပ် ငန်းေZကာင့် ေပiေပါက်သ ည့် သိ=ုမ ဟု တ် မိမိ လု ပ်ငန်းမှပံ့ ပိုး သည့်
ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များLှင့် လည်းေကာင်း၊

စီးပွာ းလု ပ်ငန်း

ဆက် ဆံမ) တစ်ခုခုမှ

တဆင့်

၄င်း တု=ိ ၏

လုပ် ငန်း လည် ပတ် မ)များ၊ ကုန်စည် သိ=ုမ ဟု တ် ဝန်ေ ဆာင်မ)Lှ င့် တုိ က်Xုိက် ဆက်LB ယ်ေ နသည့် ဆုိးကျိ u း
Xိုက်ခ တ်မ)များLှင့် လည်းေကာင်း စပ်ဆို င် သည်။ (ထပ်မံအေသးစိတ်ကုိ အကွ က် ၁.၂ တွင် Zကည့်ပါ)။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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အကွက် ၁.၂၊ ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များ ေြဖရှင်းြခင်း

အိုအီးစီဒီလ မ်းABန်များအရ၊ ‘လမ်းABန်အ တွင်းအကျံu းဝင်သည့် ကိစRရ ပ်များအေပi စီးပွားလုပ်င န်းများက မိမိေZကာင့် ြဖစ်ေစ၊ မိ မိ
က

ပံ့ပးုိ သြဖင်ြ့ ဖစ်ေစ၊

ဆုိးကျuိ းXိုကခ
် တ်မ)များမြဖစ်ပွားေစရန် ေရှာင်Z ကဉ်သင်M့ ပီး၊ ြဖစ်ပွားလ\င်လ ည်း

ယင်းXိုက်ခ တ်မ)

များကို

ကိုင်တွယ် ေြဖရှင်းသင့်သည်’။/ထိုသုိ=h ကိuးပမ်းမ)သည် မိမိလုပ်င န်းLှင့် စီးပွား ဆက်ဆံမ)ရှိသ ည့် ဆုိးကျuိးXိုက်ခ တ်မ) ြဖစ်ပွားေစသည့်
လုပ်င န်း အဖွဲN အစည်း ၏ တာဝန်ကို လBဲယူေစြခင်းမဟုတ်ပါ -ဥပမာ

ေငွေရးေZကးေရး အဖွNဲ အစည်း တစ်ခုသည် ၄င်း၏

ရင်းLှီးြမeu ပ်Lှံမ)ြ ဖင့် တည်ေထာင် သည့်၊ ၄င်း၏အကျိu းစီးပွားအများစုရှိေသာ သို=မဟုတ် ချu ပ်ကိုင်Lုိင် စွမ်း ရှိေသာ အကျိuး စီးပွားရှိ သ ည့်
ကုမtဏီ ေZကာင့်ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ) ြဖစ်ပွားလ\င်၊ ထိုိ ေငွေရး ေZကးေရး အဖွဲN အစည်း မှ ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)ကို ပံ့ပိုးရာေရာက် Lုိင်သည် ။
စီးပွားလုပ်င န်းတစ်ခု၏

လုပ်င န်းလည်ပတ်မ)များ၊

ကုန်စည်သို=မဟု တ်

ဝန်ေဆာင်မ)များLှင့်

ဆုိးကျိu းXိုက်ခ တ်မ)အZကား

ေZကာင်းကျuိ းဆက်LBယ်မ)ရိှသည် ဆိုလ \င်၊ ထိုလုပင
် န်းေZကာင့် ဆိိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)ြ ဖစ်သည်ဟု ယူဆသည်။ တစ်ခုခုလုပ်ေဆာင် သြဖင့်
ေသာ်လ ည်းေကာင်း၊

လုပ်ေဆာင်ရ န်

ပျက်ကွက်သြဖင့် ေသာ်လ ည်းေကာင်း၊ ေZကာင်းကျိuးဆက်LBယ်မ) ေပiေပါက်

ဆိုးကျuိ းXိုက်ခ တ်မ) တစ်ခုကုိ ပံ့ပိုးသည်

Lုိင်သည် ။

ဆိုသ ည်မှာ hကီမားေသာ ပံ့ပုိးမ)တစ်ခုခုဟု အဓိပါt ယ်ဖင
ွ ့်ဆုိသင့်သ ည်။ ဆိုလိုသည် မှ ာ

ေနာက်လုပ်င န်းတစ်ခုေZကာင့် ဆုိးကျိu းXိုက်ခ တ်မ) ြဖစ်ပွားြခင်း ကို ေပiေပါက်ေ စရန်၊ လွယ်ကူေစရန်၊ အားေပး ရာ ေရာက်သ ည့်
မိမိ၏ လုပ်ေဆာင်မ)

တစ်ခုခုကို

ဆုိလိုသ ည်။

လုပ်ေဆာင်မ)များ ေပါင်းစပ်မ)ေZကာင့်

စီးပွား

လုပ်င န်း

တစ်ခု၏

လုပ်ေဆာင်မ)များLှင့်

အြခားလုပ်င န်း

တစ်ခု၏

ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ) ြဖစ်လ \င်လ ည်း၊ ထိုစီးပွားလုပ်င န်း ဆုိးကျိu းXိုက်ခ တ်မ)ကို ပံ့ပိုးသည် ဟု

ဆုိLိုင်သည်။ တုိက်Xိုက်ဆက်LBယ်မ) ရှိသ ည် ဆုိသည့် သေဘာတရားမှာ ကျယ်ြ ပန်=M ပီး၊ စီးပွားလုပ်င န်းဆက် ဆံမ) များ Lှင့် ဆက်LBယ်သ ည့်
ဆုိးကျuိ းXိုက်ခ တ်မ)များအကျuံ းဝင်သည်။ စီးပွားလုပ်င န်းဆက် ဆံမ) ဆုိ သည့် စကားရပ်တွင် စီးပွား လုပင
် န်းတစ်ခုLင
ှ ့်လ ည်းေကာင်း၊
မိမိလုပ်င န်း၏

လည်ပတ်မ)များ၊

ကုန်စည်

သို=မဟုတ်

ဝန်ေဆာင်မ)များ

Lှင့်လ ည်းေကာင်း၊

တုိက်Xိုက်ဆက်စပ် သည့်

မိမိ ၏

စီးပွားဖက်များ၊ ကုန်စည် ထုတ်လုပ် ြဖန်=ခ ျိေရးကွင်းဆက်အ တွင်းရှိ လုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရ သို=မဟုတ် အစိုးရမဟုတ်ေသာ မည် သ ည့်
လုပ်င န်းများ Lှင့် မဆို ဆက်ဆံ မ)များပါဝင်သည်။ စီးပွားလုပ်င န်းတစ်ခုLှင့် လုပ်င န်းအရ ဆက်ဆံ မ)ရှိသည့် လုပ်င န်းများကို
’စီးပွားဖက်များ‘(business partner) ဟူ၍ ဤလမ်းABန်တွင် ေခiဆုိသ ည်။
အုိအီးစီဒီ လမ်းABန်များအရ၊ ြဖစ်Lုိင်သည့် အေြခအေနများတွင်

စီးပွားလုပ်ငန်း များသည် စီးပွားဖက်များ၊ ကုန်Z ကမ်း ‘

ေပးသွင်းသူများLှင့် ဆပ်က န်ထ Xိုက်တာများအား အိုအီးစီဒီ လမ်းABန်များLှင့် ကိုက်ညီစွာRBC စည်းမျဉ်းများ ကျင့်သံုးရန်
အားေပးတုိက်တွန်းသင့်သည်’ ဟုေထာက်ြ ပထားသည်။
ြဖစ်ပွားေစသည့်

လုပ်င န်းတစ်ခုအား

ထုိ=အြပင်၊ စီးပွားလုပ်င န်းသည် လူ=အခွင့်အ ေရး ဆိုးကျိu း Xိုက်ခ တ်မ) များ

ထိုXုိက်ခ တ်မ)

တားဆီးရန်

သိ=ုမဟုတ် ေလျာ့ကျေစရန်အ တွက်

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေစ၊

အြခားလုပ်င န်းများLှင့် ပူးေပါင်း၍ြဖစ်ေစ၊ လုိအ ပ်သလုိ မိမိ၏ Zသဇာ အရှိန်အ ဝါ အသုံးြပuသင့်သည်ဟု ေဖာ်ြ ပထားသည်။
1

ထုိ=အ တွက်

စီးပွားလုပ်င န်းများအေနLှင့်

တုိက်Xိုက်ခ ျိတ်ဆက်ေနသည့်
Zသဇာအရှိန်အ ဝါကို

လုပ်င န်းများက

အသုံးြပuကာ

မိမိတို=၏

လုပ်င န်းလည်ပတ်မ)များ၊

ဤလမ်းABန်

ကုန်စည်

အေကာင်အ ထည်ေဖာ်မ)ကို

တုိက်တွန်းမည်ဟု ေမ\ာ်လ င်ရ
့ သည်။

ဥပမာ

သို=မဟုတ်

ဝန်ေ ဆာင်မ)များLှင့်

အားေပးေဆာင်ရွက်ရ န်

မိမိတုိ= ၏

စီးပွားဖက်များသည်

တရားဝင်

၄င်းတု=ိ၏

ေြမယာအသုံးြပuပိင
ု ် ခင
ွ ့်ကုိ ချuိ းေဖာက် ေနသည့် မည်သည့် စီးပွားဖက်Lှင့်မဆို ချိတ်ဆ က်ေနသည့် သိ=ုမဟု တ် ထိုစးီ ပွားဖက် ၏
ရင်းြမစ်များကို ယူရ သည့် စီးပွားဖက်များ ြဖစ်Lိုင်သည်။ ထိုအခါမျuိ းတွင် မိမိတ=ို၏ စီးပွားဖက်များက ချuိ းေဖာက်သူများအား နစ်နာမ) ကို
အတူတကွ ကုစားေစရန်၊ ကုစားေပးမ) မရှိလ \င် ထိုစးီ ပွားဆက်ဆံမ)ကုိ အဆုံးသတ်သင့်သည်။
1.

ေဘးအLjရာယ်ေပiေပါက်ေစသည့်

လုပ်ငန်း ၏

မှားယွ င်းေသာလုပ်ရပ်မ ျားကို ေြပာင်း လဲLုိင်သ ည့်

စွမ်း ရည်ရှိပ ါက၊

ထိုစီးပွားလုပ်ငန်း သည် Zသဇာအရှိန်အ ဝါ ရှိသည်ဟု ယူဆ သည်။

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

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများသည်အ Ljရ ာယ်ြဖစ်Lုိင်ေ ြခကို

အကဲြဖတ် သ ည့်အ ခါ၊

၄င်းတုိ= ၏

လု ပ်ငန် း

ေဆာင်တာ မျာ း၊ စီးပွာ းလုပ် ငန်းဆက်ဆံ မ)များ၏ ြဖစ်ရ ပ်မှန်အ ေြခအေနကို သိရှိေ အာင်ေ ဖာ်ထု တ်က ာ၊

ထိုြဖစ်ရ ပ်မှန် များကို ြပည်တွ င်းဥပေဒ၊ အြပည် ြပည် ဆုိ င်ရ ာ ဥပေဒLှင့် စံLှန်းမျာ း၊ အြပည်ြပည်ဆို င်ရ ာ
အဖွဲNအစည်းများ၏ RBC အZကံြပuချက် မျာ း၊ အစိုးရအကူ အညီြဖင့်ေ ဆာင်ရွက်သ ည့် နည်းလမ်းများ၊
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

29

ပုဂg လိက ၏ဆL{အ ေလျာက် ေဆာင်ရွက်ခ ျက် များLှင့် မိမိတုိ= လုပ် ငန်းအတွင်းရှိ မူဝါဒများ စနစ်များအရ
ဆန်းစစ် သုံးသပ် ြခင်းြဖင့် အကဲြဖတ်Zကသည်။ အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်မ) သ ည် စီးပွာ းလုပ် ငန် း

မျာ းLှင့် ၄င်းတု=ိ ၏ စီးပွာ းဖက်များ အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာ ဥပေဒ၊ ြပည် တွင်းဥပေဒLှ င့် RBC စံLှuန်းမျာ း
လုိ က်နာမ) ေသချာေစရန် အေထာက်အကူြပuLိုင် သ ည်။
အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်မ) ၏

သေဘာသဘာဝLှင့်အ တုိ င်းအတာတု=ိအေပi

စီးပွားလု ပ်ငန်း ၏

အရွယ် အစား၊ ထို လု ပ်ငန်း လည်ပ တ်မ)Lှင့် ဆက်စပ်သ ည့်အ ေZကာင်းတရားမျာ းLှင့် လုပ်ငန်း တည်ေ နရာ၊
၄င်း၏ကု န်စည်

သုိ=မ ဟု တ်

ဝန်ေ ဆာင် မ)များ၏

ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များLှင့် ြဖစ်Lိုင်ေ ြခရှိသ ည့်
သက်ေ ရာက်မ)ရိှမည်ြဖစ်သ ည်15

။

တစ်Lုိင် တစ်ပို င် လုပ် ငန်းများအေနLှင့်
စိစစ်ေ ဆာင်ရွက်Lုိင် အ ား

ရှိချင်မှ

ေစရန် လည်းေကာင်း၊ ေနာင်အ ခါတွင်
လည်းေကာင်း၊

သေဘာသဘာဝများ၊

Xုိက်ခ တ်မ)များ

စသည့်

အေသးစားLှင့်အ လတ်စား

ဤလမ်း ABန်၌

ရှိေ ပမည်။

အမှန်တ ကယ် ြဖစ်ပွားသည့်

လုပ် ငန်းများ၊

အZကံြပuထားသည့်

သို=ေ သာ်လ ည်း

၄င်းတုိ= ၏

အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) ကုိ

၄င်းတုိ=Lှ င့်ဆ က်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်သူ များ

အေZကာင်း

(customers)

အတုိင်း

hကိuးပမ်းမ)များတွင် ဆက် လ က် ပါဝင်ပတ် သ က်ေ နရန် တုိက် တွ န်းထားပါသည်။
အိုအီးစီဒီ လမ်း ABန်များက

အLjရာယ် အေြခြပuသည့်

အထူးသြဖင့်

စွမ်းအား

စနစ်တကျ

၏

အချက်များက

အေလးထား

တုိးတက်

ခိုင်မာေစရန်

အေလးထားစိစစ်ေရး

အေလးထားစိစစ်နည်းြဖင့်

လုပ်ေ ဆာင်ရ န်

အZကံြပuထားသည်။ ဆို လုိ သ ည် မှာ အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်မ) ၏ သေဘာသဘာဝLှင့် အတုိင်း အတာ

တု=ိသ ည် ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ) များ၏ အမျိuးအစားLှင့် အLjရ ာယ်ြ ဖစ်Lိုင်ေ ြခအဆင့် တ=ိုLှ င့် အချိuးညီ သင့်သ ည်

16

။ အမှန် တကယ်ြဖစ်ပွာ းသည့်

ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ) များLှင့် ြဖစ်Lုိင်ေ ြခရှိသည့်

Xုိက်ခ တ်မ)များ

၏

ဆုိးရွားမ)အ တိုင်းအတာက မည်သ ည့် အတုိ င်းအတာLှင့် မည် မ\နက်နဲစွာ အေလးထား စိစစ် ေဆာင်ရွ က်
ရန် လိုအ ပ်သ ည် ကို သတ် မှတ် သ င့် သ ည်။ အLjရာယ်အ ဆင့်ြမင့်သ ည့် နယ်ပ ယ် များကို ပိုမိုတ င်းကျပ်စွ ာ

အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက် သင့် သ ည်။ စီးပွာ းလုပ် ငန်းများတွင် ကုန်စ ည် ေပးသွင်းသူ အများအြပား
ရှိပါက၊ အhကီးမားဆုံး ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ) အLjရာယ်ြဖစ်Lိုင်ေ ြခရှိ သည့် နယ် ပ ယ်များကို အZကမ်းအားြဖင့်

သိရှိေ အာင် ေဖာ်ထု တ်ရ န် တုိက် တွန်း ထားသည်။ ဤအLjရာယ် အကဲြဖတ်မ) ကို အေြခြပu၍ မည်သ ည့်
ေပးသွင်းသူများကို ဦးစားေပး အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွ က်ရ န် သတ် မှတ်Lို င်မ ည်ြဖစ်သ ည်

17

။

အLjရ ာယ်အေြခြပu ချဉ်းကပ်မ) ကျင့် သံုးြခင်းေZကာင့် စီးပွားလု ပ်ငန်း များအေနLှင့် အချိuNဆက်စ ပ်
အေြခအေနများတွင် လ ည်းေကာင်း၊ အချuိ Nစီးပွာ းဖက်များ Lှင့် လည်းေကာင်း လုပ် ငန်းမေဆာင်ရွက်ရ န်
တားြမစ်ြခင်း မဟု တ်ပါ၊

ထို အ Ljရ ာယ် အဆင့်ြမင့် အေြခအေနမျာ းတွင် ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များ၏

အLjရ ာယ်များကို ထိေ ရာက်စွာ စီမံခ န်=ခဲွ Lုိင်ေ စရန် ၄င်းတု=ိ လုပ် ငန်းများအား အကူ အညီေ ပးသင့်သ ည်။

အခန်း ၃ တွင် အေသးစိ တ်ေ ဖာ်ြပထားသည့်အ တို င်း၊ အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်မ) ၏ အစိ တ်အ ပိုင်း

အသီးသီးကို ေအာက်တွ င်ေ ဖာ်ြပသည့် ငါးဆင့်ပါ မူေ ဘာင် အ တွင်း ထည့်သွ င်းLုိင်ပါသည် (အကွက် ၁.၃)။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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အကွက် ၁.၃ ။ အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မအ
) တွက် အဆင့် ငါးဆင့် ပါရှိသည့် မူေဘာင်

•

အဆင့် ၁။ တာဝန်ယူမ)ရှိသည့် လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များအတွက် အားေကာင်းသည့် လုပ်ငန်း စီမံခန်=ခွဲမ)
စနစ်များ ထူေထာင်ရန်၊

•

အဆင့် ၂။ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များအတွင်း အLjရာယ်များကို ေဖာ်ထုတ်၊ အကဲြဖတ် ဦးစားေပးရပ်
သတ်မတ
ှ ်ရန်၊

•

အဆင့် ၃။ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များအတွင်းရှိ ေဖာ်ထုတ်ေတွNရှိရသည့် အLjရာယ်များကို တု=ံြပန်ရန်
အတွက် မဟာဗျ_ဟာတစ်ရပ် ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊

•

အဆင့် ၄။ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်အတွက် အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) မှန်မမှန် စိစစ်အတည်ြပuရန်၊

•

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.

စီးပွာ းလု ပ်ငန်း တစ်ခုတ ည်းကပင် လုပ် ငန်းကွ င်းဆက် အဆင့်အ သီးသီးLှ င့် စီးပွာ းဆက် ဆံ တတ် ရရာ၊

ထို လု ပ်ငန်း ၏ ဌာနအသီးသီးအZကား ညeိLှuိင်းမ) ေကာင်းမွန်ေ အာင် အေသအချာ ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် အေလးထား
စိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) အေကာင် အ ထည်ေ ဖာ်ရ ာ၌ အေထာက် အ ကူ ရLုိင်သ ည်။ ယှဉ်Mပိuင်မ)Lှ င့် ေဒတာ ဆုိင်ရ ာ
လ\ိuNဝှက် လံုြခံuမ) ြပဿနာများကိုလ ည်း အေလးထား လျက်၊
ေအာက်ပါအတုိင်း

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်

စီးပွာ း လုပ် ငန်း မျာ း အေနLှင့် လု ပ်ငန်းစု အတွ င်း

ဤအေလးထား

စိစစ် ေဆာင်ရွက်မ)

လုပ် ငန်းစဉ်သ ည်

Lှစ်ဦးLှစ်ဖက် လုံး အတွက် အားေကာင်းခိုင်မာMပီး စရိတ်စကလည်း သက်သ ာေရး ေသချာ ေစLုိင်သ ည်။
•

လုပ် ငန်းစု လုိ က် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

ဥပမာ-

အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာစံLှuန်း များကို ေလးစား

လုိ က်နာMပီး တုိးြမeင့်ေ ဆာင်ရွက်Lို င်ရ န် လုပ် ငန်းစုဆို င်ရ ာ အဖွဲNအစည်းတစ်ခုမှ ေရှးဦးေြခလှမ်းများ
ချမှတ် စီမံခ န်=ခွဲြခင်းြဖင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေ ဆာင်ြခင်း 18။

•

အချိuN အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်ေရး တာဝန် ကို လု ပ်ငန်းစု အ တွင်း စရိ တ်မ\ေဝခံစားြခင်း၊

•

ကုန်Zကမ်းေပးသွ င်းသူ တစ်ဦးတည်းကို မှျသုံးသည့် လုပ် ငန်းစု အဖွဲNဝင်များအZကား
ညeိLိှuင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

•

အဆန်လမ်းေZကာင်းLှင့် အစုန်လမ်းေZကာင်းရှိ လု ပ်ငန်းမျာ းကဲ့သ=ုိ မတူညီသ ည့် လုပ်ငန်းကွ င်းဆက်
၏ အပိုင်းအမျuိ းမျိuးအZကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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Lုိင်ငံ တကာအဖွဲNများ၊ အရပ်ဖက်အ ဖွဲNအစည်းများLှင့် လက် တွဲေ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် လည်း အေလးထား

စိစစ်ေ ဆာင်ရွက်မ)ကို

အားေပးြမeင့်တ င်Lို င်သ ည်။

စီးပွားလုပ် ငန်းများကသာမက

အရပ်ဖက်

အဖွဲ N

အစည်းများ၊ အလု ပ်သ မား သမဂgမျာ းLှင့် သက်ဆို င်ရ ာ ကွျမ်းကျင်သူများကပါ ပါဝင်ေ ဆာင်ရွက်သ ည့်အခါ
ထို လုပ် ငန်းစု လိုက် ေမာင်းLှင်သ ည့် အစီ အစဉ်များကို အစီအစဉ်များ အေပi ပိုမုိ ယုံZကည် မ)ရ ရှိလာMပီ း

အချင်းချင်း သေဘာတူညီ မ) တည်ေ ဆာက် လာLုိင်သ ည်။ သု=ိေ သာ် စီးပွာ းလုပ် ငန်းများသည် မိမိLှ င့်
သက် ဆိုင်သ ည့်

အေလးထားစိစစ ်ေ ဆာင်ရွက်ရ န်တာဝန်ကို

ေဆာင်ရွက်ရ န်ြဖစ်သ ည်။

မိမိလုပ် ငန်းများ

ကပင်

ထိ န်းသိမ် း

ဖွဲNစည်း မ)
ဤလမ်း ABန် ၏ ဖွဲNစည်းပုံကို ပဋိပကdြဖစ်ပွာ းMပီးအLjရ ာယ်အ ဆင့်ြမင့် ေဒသများရှိ သယံ ဇာတများ ၏

တာဝန် ယူမ)ရှိေ သာ ကုန် ထု တ် လုပ်ြဖန်=ခ ျိမ) လုပ် ငန်းကွ င်းဆက် မျာ းအတွ က် အိုအီးစီဒီ ၏ အေလးထားစိ စ စ်
ေဆာင်ရွက်မ) လမ်း ABန်19 ကို မှြီ ငမ်းဖွဲNစည်း ထားရာ၊ အိုအီးစီဒီ လမ်း ABန် များက သီးြခား ကfတစ်ခုစီ Lှ င့်
မည်မ\ အကျံuးဝင်မ) ရှိေZကာင်းကို
ေလျာ့က ျေစေရး အစီအ မံများ

အေလးထားစိစစ်မ) ေဆာင် ရွက်ရ န် အဆင့် များLှင့် အLjရာယ်

အဆိုြပuသည်ကို Zကည့်ြခင်းြဖင့် အလွ ယ် တ ကူ နားလည်ေ စသည်။

ယခု လမ်း ABန် တွင် ေအာက်ပါတု=ိ ပါဝင်သ ည်-

•

အခန်း၁။ တာဝန် ယူ မ)ရှိသ ည့် လုပ် ငန်း ကွ င်းဆက် များအတွက် လက်ရိှ ကျင့်သံုး လျက်ရိှသ ည့်
စံLှuန်းများ ပါ အေZကာင်းအရာမျာ းကို အကျဉ်းေဖာ်ြပသည့် စံြပလု ပ်ငန်း မူဝါဒ၊

•

အခန်း၂။ လုပ် ငန်းကွ င်းဆက် များတစ်ေ လ\ာက် အLjရာယ် အေြခြပu အေလးထား စိစစ် ေဆာင်ရွက်ရ န်
မူေ ဘာင် တစ်ရ ပ်

•

ြဖည့်စွ က်ခ ျက် (က)၊ လုပ် ငန် း ကွ င်းဆက် တစ်ေ လ\ာက်ရှိ အLjရ ာယ် များLှင့် အLjရ ာယ်ေ လျာ့က ျ
ေစေရးအစီအ မံများ ေဖာ်ြပချက်၊ (လက်ရိှစံLှuန်းများကို မှီြငမ်းထားသည်)

•

ြဖည့်စွ က်ခ ျက် (ခ)၊ ဌာေန တို င်းရင်းသားများLှင့် ထိေ တွNေဆာင်ရွက်ြခင်းလမ်းABန် ။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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၂။ တာဝန်ယူမ)ရ
 ှိသည့် စိုကပ
် ျိuးေရးလုပ်ငန်းကွငး် ဆက်များအတွက် စံြပလုပ်ငန်း မူဝါဒ
ဤ စံြ ပလုပ်င န်း မူဝါဒသည် စီးပွားလုပင
် န်းများအေနLှင့် တာဝန်ယူမ)ရိှေသာ စိုက်ပျuိ းေရးဆုိင်ရာ လုပ်င န်းကွင်းဆက်များ
တည်ေဆာက်ရ န်အ တွက်

လုိက်နာသင့်သည့်

လုပ်င န်းကွင်းဆက်များအတွက်

အဓိက စံLှu န်းများကို ေဖာ်ြ ပသည်။

သက်ဆိုင်သ ည့်

Lုိငင
် ံတကာ

စံLuှ န်းများပါ

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ

အေZကာင်းအရာ

စိုက်ပျိuးေရးဆုိင်ရ ာ

အပိုငး် များကို

အကျဉ်းချuပ်

ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်သည် 20 ။
ဤအထဲမှ အချuိ Nေသာ စံLှuန်းများ - ဥပမာ လူ=အ ခွင့်အ ေရး၊ အလုပ်သမား အခွင့်အ ေရးLှင့် အစားအေသာက်
အLjရ ာယ်က င်းရှင်ေရးတု=ိကုိ

Lုိင်ငံအ များက ြပည်တွင်းဥပေဒများတွင် ထည့်သွ င်း ြပဌာန်းထားMပီး ြဖစ်သည်။ စံြ ပမူဝါဒကို စီးပွာ း

လုပ်င န်း များက ဤအတိုင်း အတည်ြ ပuLုင
ိ ်သကဲ့သ=ို သက် ဆို င်သည့်အ ပိုင်းများကို ၄င်းတုိ=၌ ရှMိ ပီးြဖစ်မည့် စီးပွားလုပ်င န်းများ၏
လူမ)တာဝန်ယူမ)၊

ေရရှည်တည်တံ့မ)၊ အLjရ ာယ် စီမံခ န်=ခွဲမ) သုိ=မဟုတ် အလားတူ မူဝါဒများအတွင်း ေလျာ်က န်စွာ ေပါင်းစည် း

ထည့်သွင်းLုင
ိ ်သည်။ ‘ကွျLု်ပ်တ’=ို ဟူသ ည့်အ သုံးအLှu န်းသည် စီးပွားလုပ်င န်းများက ကတိက ဝတ်ြ ပuေZကာင်းကို ရည်ABန်းသည် ။
၄င်းတုိ=၏

မူဝါဒကို ေရးဆွဲ သည့်အ ခါ၊

အကျံu းဝင်သည့်

Lုိင်ငံ့ဥပေဒများLှင့်

အညီ ြဖစ်ေစသင့်သကဲ့သုိ=၊

သက်ဆုိင် သ ည့်

အြပည်ြ ပည်ဆုိင်ရ ာ စံLှuန်းများကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လုပ်င န်းများ အေနLှင့် ေသချာေစသင့်သည်။ တာဝန်ယူမ)ရှိေ သာ
စိုက်ပျိuးေရး ဆုိင်ရ ာ လုပ်င န်း ကွင်းဆက်များအတွက် မူဝါဒ ေရးဆွဲ ချမှတ် ြခင်းသည် ဤကဲ့သ=ို မူဝါဒမျuိ းကို မည်သ=ို အေကာင်အ ထည်
ေဖာ်Lုိင်ေZကာင်း အခန်း ၃ တွင် အကျဥ်းေဖာ်ြ ပထားသည့် အLjရ ာယ် အေြခြပu အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) မူေဘာင်တစ် ခု ၏
ပထမေြခလှမ်းြဖစ်သည်။

လုပ် ငန်းကွ င်းဆက်များတစ်ေ လ\ာက်ေ ပiေပါက် လျက်ရိှသ ည့် hကီးမားေသာ
အLjရ ာယ်ကုိ

အသိအမှ တ်ြပuလျက်၊

လူ=အခွင့် အေရးကို ေလးစားရန်

ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များ၏

ကွျန်uပ်တ=ို ၏

တာဝန်

Lှ င့်

ေရရှည်ဖံွNMဖိuးမ)- ကို ပံ့ံပုိးLုိင်သ ည့် ကွျန်uပ် တ=ုိ ၏ စွမ်းရည် - အထူးသြဖင့် ဆင်းရဲမွဲေ တမ)ေ လျာ့က ျေစေရး၊
စားနပ်ရိက ာd ဖူ လံုေ ရးLှင့် အာဟာရ၊ ကျာ း-မ တန်းတူညီ မ\ေရးတု=ိကုိ အသိအမှ တ်ြပuလျက်၊ ကွျLု်ပ်တ=ို သ ည်

ေအာက်ပါ တာဝန်ယူ မ)ရှိသ ည် လု ပ်ငန်း ကွင်းဆက်အ တွ က် မူဝါဒကို ချမှတ် အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်Mပီ း
ကျယ်ြပန်=စွာ ြဖန်=ေ ဝကာ၊

စီးပွာ းဖက်များLှင့်

ထည့်သွ င်းရန် ကတိ က ဝတ်ြပuသည်။
စီးပွာ းဖက်များကို

ဤမူဝါဒ

ချuပ်ဆို သ ည့်

စာချuပ်များ၊

သေဘာတူ ညီမ)များအတွ င် း

ကွျန်uပ်တို=သ ည် ြဖစ်Lုိင်သ ည့် အေြခအေနမျာ းတွင်၊ ကွျန်uပ် တို= ၏

ကျင့်သုံးရန်

တုိက် တွ န်းမည်ြဖစ်Mပီး၊

ထို လု ပ်ငန်းများေZကာင့်

ေသာ် လည်းေကာင်း၊ ထို လု ပ်ငန်းများက ပံ့ပိုးေသာေZကာင့်ေ သာ်လ ည်းေကာင်း ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ် မ)များ
ေပiေပါက်ပါက၊ ကွျန်uပ်တို= ၏ Zသဇာကိုအ သုံးြပuကာ ဆိုးကျိ uးXိုက်ခ တ်မ) များကို တားဆီး သို=မ ဟု တ်
ေလျာ့က ျေစမည်။

၁။ အလBာစုံအကျံuးဝင်သည့် RBC စံLှuန်း များ

Xိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်ြခင်း
ကွျLု်ပ်တ=ို သ ည်

ကွျန်uပ်တ=ို ၏

လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ) များ၊

လုပ်ငန်းစဉ် များ၊

ကုန်စည် Lှ င့်

ဝန်ေ ဆာင်မ)များ၏ လုပ် ငန်းသက် တမ်း တစ်ေ လ\ာက် လံုး အတွင်း အမှန်တ ကယ်ြဖစ်ပွာ းလျက်ရိှေ သာ၊
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

33

ြဖစ်ပွားLုိင်ေ ြခရှိေ သာ ဆိုးကျိuး Xိုိက်ခ တ်မ)များကို အဆုံးအြဖတ်ေ ပးသည့် ကိစRရ ပ်မျာ းကို စဉ်ဆက်မြပတ်

အကဲြဖတ်Mပီး ေြဖရှင်းမည်ြဖစ် သ ည်။ ထိုသ=ုိေ ဆာင်ရွက်ရ ြခင်းမှာ ဆိုးကျိuး Xိုက်ခ တ်မ)များ ေရှာ င်ရှာ း Lုိင်ရ န်၊
မေရှာ င်Lိုင်ပါကလည်း ေလျာ့က ျေစLိုင်ရ န်၊

ြဖစ်သ ည်။ Xို က်ခ တ်မ) အကဲြဖတ်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ် တွ င်

သက် ဆိုင်သ ည့် အကျိuးဆက်စ ပ်သူ အုပ်စုအားလုံးမှ ကို ယ်စားလှ ယ် များပါဝင်သ င့်သ ည် 21 ။

ထုတ်ေဖာ်ေြပာZကားြခင်း
ကွျLု်ပ်တ=ို သ ည် ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ) သက် တမ်း (investment cycle) ၏ အဆင့် တိုင်း တွင်၊ ZကံuေတွNLိုင်သ ည့်

အLjရ ာယ် အေZကာင်းခံမျာ းLှင့် ပတ်သ က်သ ည့် သတင်းအချက်အ လက်များအားလည်းေကာင်း၊ သဘာဝ

ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ) Lှင့် လူ=အခွင့် အေရး Xိုက်ခ တ်မ) များ၊ ထိခုိက် ခရ
ံ Lုိင်ေ ြခရှိသ ည့် ရပ်ရာွ လူ ထု များအတွ က်
ကွျန်uပ်တ=ို ၏ တု=ံြပန်မ)များကို လည်းေကာင်း၊ ေဆာလျင် တိ က ျစွာ ထု တ်ေ ဖာ် ေြပာZကားပါမည်
စားသုံးသူများအေနLှင့်
လုံေ လာက်Mပီး

သိနားလည်မ)

အြပည့်ြဖင့်

22

။

ဆုးံ ြဖတ်ခ ျက်များ ေပးLုိင်ေ လာက်ေ အာင်

တိက ျမှန်က န် ရှင်း လင်းြပတ်သ ားသည့် သတင်းအချက် အလက်များ လည်း ေပးမည်

ြဖစ်သ ည် ။
23

တုိင်ပင်ေဆွးေLွးြခင်း
ကွျန်uပ်တ=ိုသ ည် ရပ်ရွာ လူ ထုအား Xိုက်ခ တ်Lိုင်မ ည့် မည်သ ည့် လုပ် ငန်းများကိုမဆို မစတင်မီ၊ ၄င်း တု=ိ ကုိ

ကို ယ်စားြပuသည့် အဖွဲNအစည်းများမှတ ဆင့် Xိုးသား၊ ထိေ ရာက်Mပီး အဓိပါt ယ်ြပည့် ဝသည့် တိုင် ပ င်

ေဆွးေLွးမ)များ ြပuလု ပ်သွာ းမည်ြဖစ်သ ည်။ ထို တုိ င်ပ င်မ)များကို လုပ် ငန်း လည်ပ တ် သ ည့် ကာလအတွင် း

Lှင့် လုပ်င န်း Mပီးဆုံး ချိန်အ ထိ ဆက် လက် လု ပ်ေ ဆာင်သွာ းမည် ြဖစ်သ ည်။ အမျuိ းသမီးLှင့် အမျိuးသားမျာ း
ရင်ဆုိင်ရ Lုိ င်သ ည့် အLjရ ာယ်အ မျိuးမျိuးသည် မတူLုိင်ေ Zကာင်း ကို ကzLု်ပ်တုိ= မှတ် သ ားပါမည် 24 ။
ကွျLု်ပ်တ=ို သ ည်

ခွင့်ြပuချက်

25

of

of

ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏

ကို

ဦးစွာ ရရှိရ န်အတွ က်၊

လွ တ် လပ်Mပီး

၄င်းတု=ိကုိ

နားလည်သ ေဘာေပါက်စွာ ေပးသည့်

ကိုယ်စားြပuသည့်အဖွဲNအုပ်စုများမှတ ဆင့်၊

ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အ ေရးဆုိင်ရ ာ ကု လ သမဂg ေZကညာချက် ( United Nations Declaration
Rights

Indigenous

Peoples)

၏

ဆုံးခန်းတုိင် လုိအပ်ခ ျက်များ ြပည့်မီေ ရး

Lှင့်

အညီ

လည်းေကာင်း၊ြပည်န ယ်တုိ င်း ၏ သီးြခား အေြခအေနLှင့် ၄င်းတုိ=အ ေပi နားလည်မ) ကို အေလးထား
၍လည်းေကာင်း၊ ထိေ ရာက်Mပီး အဓိပါt ယ်ြပည့်ဝသည့် တိုင်ပ င် ေ ဆွးေLွးမ)များ ြပuလု ပ် ပါမည်26 ။

အကျိuးအြမတ် မ\ေဝခံစားြခင်း
ကွျLု်ပ်တ=ုိ ၏ လု ပ်ငန်း လည်ပ တ်မ)မှ ေရရှည်Mပီး အားလုံးပါဝင် ခံစားLုိင်သ ည့် ေကျးလက် ဖွNံMဖိuးေရး

27

ကို ထည့်ဝ င်ပ့ံပုိးမ) ေသချာ စွာ ေပးLုိင်ေ အာင် လုိအပ် သ လို Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် ရပ်ရွာ လူ ထု မျာ းLှ င့်

Lှစ်ဦးLှစ်ဖက် သေဘာတူသ ည့် စည်းမျဉ်းများြဖင့် လ ည်းေကာင်း၊ အကျံuးဝင်သ ည့်အေြခအေနများတွ င် ဥပမာ အစားအေသာက်Lှင့် စိုက်ပိျuးေရးအတွက် မျိuးဗီဇ ရင်းြမစ်မျာ းအသုံးြပuသည့်အ ခါ- Lုိင်ငံ တကာ

သေဘာတူ စာချuပ်မျာ းLှင့်အညီ၊ ထို အဖွဲNဝင်များအတွ က် လ ည်းေကာင်း၊ ေငွေZကးေရာ ေငွေ Zကး မဟု တ်
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

34

သည့် အကျိuးအြမတ်များကိုပါ၊ တရားမ\တMပီး ညီတူ ညီမ\ ခဲေ
ွ ဝခံစားြခင်းြဖင့် ထည့်ဝင် မ) ေပးမည်28 ။

တိုင်တ န်းသည့် စနစ် ယLjရားများ

ကွျန်uပ်တ=ုိသ ည် Xိုက်ခ တ်မ)Lှင့် ဆက်LB ယ် သူများ အတွက် တုိ င် တန်းေရး စနစ် ယLjရားမျာ းကို အသုံးြပuရန်
အလားအလာရှိသူများLှင့်
လက်ခံမ)ရှိမည်၊

တိုင်ပ င်ေ ဆွးေLွးMပီး

အားလုံးသိရှိအ လှမ်းမီ မည်၊

ထားရှိပါမည်။

လု ပ် ထုံး လုပ် နည်းများ

ထို ယ Ljရ ားများသည်

တရားဝင်

တဆင့်Mပီး လ\င် ေနာက်လာမည့်

အဆင့်ကုိ ခန်=မှန်းLိုင်မည်၊ သာတူညီမှျ ရှိMပီး ပွင့် လင်းြမင် သ ာြခင်း ရှိပါမည်။ တရားစီရ င်မ) မပါသည့် အြခား
တုိင် တန်းေရး ယLjရားများတွင် လ ည်း ဆီေ လျာ် စွာ ပူးေပါင်းမည်။ RBC စံLှuန်းများကို လုိက် နာြခင် း
မရှိသ ြဖင့်၊

ကွျLု်ပ်တ=ို ၏

လုပ် ငန်း လည် ပတ် မ)များေZကာင့်

သိ=ုမ ဟုတ်

လုပ် ငန်း လည် ပတ် မ)များက

ပံ့ပိုးေသာေZကာင့် ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များ ြဖစ်ပွားသည့် အ ခါ၊ ထိုသို= တုိင် တန်းသည့် ယLjရားမျာ းသည်
နစ်နာမ)မျာ းကို ကုစားေပးLိုင်မည်ြဖစ် သ ည် 29 ။

ကျား-မ ကိစRရပ်များ
ကွျLု်ပ်တ=ို သ ည်

အမျိuးသမီးများအား

အဆုံးအြဖတ်ေ ပးေရးLှင့် ေခါင်းေဆာင်မ)

ခွြဲ ခားဆက် ဆံမ)

အခန်းကfများတွင်

ပေပျာ က်ေ ရး

ကူညီရ န်၊

အဓိပါt ယ်ြပည့်ဝေသာ

၄င်းတု=ိ ၏

ပါဝင်မ)ရိှရ န် ၊

အတတ်ပ ညာမျာ း ဖွံNMဖိuး တုိးတက် မ) ရှိေ စရန်Lှင့် သဘာဝ သယံဇာတများ၊ သွင်းအားစုများ၊ ဖွံNMဖိuးမ)
နည်း လမ်းများ၊

အZကံေ ပးေရး

သတင်းအချက်အ လက်များကို

Lှင့် ေချးေငွရ ရှိေ ရး

၄င်းတု=ိ ၏

ေချာ ေမွNေစရန် အားေပးေဆာင်ရွက်မ ည်

ဝန်ေ ဆာင်မ)များ၊

တန်း တူညီ မ\

30

။

သင်တန်း၊ ေစျးကွက် များLှ င့်

အလှမ်းမီေ ရးLှင့်

ထိန်းချuပ်ေ ရး

လွ ယ် ကူ

၂။ လူ=အခွင့်အေရး
Lုိင်ငံ တကာမှ အသိအ မှတ်ြပuထားသည့် လူ= အခွင့်အေရးဆုိင်ရ ာ မူေ ဘာင်

31

အတွင်းမှ လ ည်း ေကာင်း၊

ကွျLု်ပ်တ=ို လုပ် ငန်း လည် ပတ် သ ည့် Lုိင် ငံများရှိ အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာ လူ= အခွင့်အေရး တာဝန်များအြပင် ၊
သက် ဆိုင်သ ည့် ြပည်တွ င်း
ကွျန်uပ်တ=ိုသ ည် -

•

ဥပေဒများLှင့်

အတွ င်းမှ

လည်းေကာင်း ၊

လူ= အခွင့် အေရးများကို ေလးစားလုိက်နာမည် ။32 ဆို လို သည် မှာ အြခားသူ တစ်ပါး၏ အခွင့်အေရး များ
အေပi

ထိပါးြခင်းကို ေရှာင်Zကဉ်Mပီ း၊

Xိုက်ခတ်မ) များကို ေြဖရှင်းမည် ။

•

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမျာ း

ကွျLု်ပ်တ=ိုေ Zကာင့်

ကွျL်ုပ် တ=ုိLှင့်

လုပ် ငန်းေဆာင်တာများအတွ င်း

ပတ် သက် သ ည့်

လူ= အခွင့်အေရး

ဆုိးကျိuး

လူ= အခွင့်အေရးXိုက်ခ တ်မ)များြဖစ်ေ ပiြခင် း

သို=မ ဟု တ်ပံ့ပိုးြခင်းကို ေရှာ င်ရှားMပီး၊ ြဖစ်ေ ပiလာလ\င် လ ည်း ယင်းXိုက်ခ တ် မ)များကို ေြဖရှင်းမည်။.33

•

ကွျန်uပ်တ=ိုမှ ဤXိုက်ခ တ်မ)များကို ပံ့ပိုးြခင်း မြပuေစကာမူ၊ စီးပွားလုပ်ငန်း ဆက် ဆံမ) တစ်ခုမှ တဆင့်

ကွျLု်ပ်တ=ို ၏ လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ)များ၊ ကုန်စည်သ=ိုမ ဟု တ် ဝန်ေ ဆာင်မ)များအေပi တုိ က်Xုိ က်
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

35

ဆက်LB ယ် သ ည့် လူ=အခွ င့်အေရးဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များရှိပါက ၄င်းတု=ိကုိ တားဆီးရန် သိ=ုမ ဟု တ်
ေလျာ့က ျေစရန် နည်း လမ်းများရှာေဖွမည် 34 ။

•

လူ= အခွင့်အေရးဆုိ င်ရ ာ အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) ကို ကွျန်uပ်တ=ုိ လည် ပတ်ေ နေသာ လုပ် ငန်းများ
၏ အရွ ယ် အစား၊ သေဘာသဘာဝLှင့် ဆက် စပ် အ ေZကာင်းတရားများအလိုက်Lှ င့်၊
ဆိုးကျိuး Xိုက်ခတ် မ)များ၏ အLjရ ာယ် ဆိုးရွာ းမ) အလို က် ကျင့်သုံ းမည် ။

•

ကွျL်ုပ် တ=ိုေ Zကာင့်

သိ=ု မဟု တ်

ကွျန်uပ် တ=ို ၏

လူ= အခွင့်အ ေရး

35

ပံ့ပုိးမ)ေ Zကာင့် ြဖစ်ပွာ းသည့်

ဤXို က်ခတ် မ)များ

ြဖစ်ပွာ းသည် ဟု ေဖာ်ထု တ်သိရှိရ လ\င်၊ လူ=အခွ င့်အေရး ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို ကုစား ေပးမည်၊
သို=မဟု တ် တရားဝင် လု ပ် ငန်းစဉ်များြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် မည်။ 36

•

ကွျLု်ပ်တ=ို ၏ လုပ် ငန်းေဆာင်တာများအတွ င်း၊ လူ မျိuး၊ အေသွးအေရာင်၊ ကျား-မ၊ ဘာသာစကား၊
ဘာသာတရား၊ Lုိင်ငံေ ရး သိ=ုမ ဟု တ် အြခားအယူအ ဆ၊ လူ မျuိ းေရး သိ=ုမ ဟု တ် လူ မ)ေ ရး ဇစ်ြမစ်၊

ပိုင်ဆုိ င်မ)ပ စRည်း၊ ေမွးဖွာ းမ) သို=မ ဟု တ် အြခားအေနအထား စသည့် မည်သ ည့်အ မျိuးအစားကိုမ\
ခွဲြခားြခင်းမရှိ ဘဲ လူ တုိင်း ၏ လူ=အ ခွင့် အ ေရး ေလးစားလုိ က်နာမ) ေသချာ ေစရမည်။ 37

၃။ အလုပ်သမားအခွင့်အေရး
ကွျLု်ပ်တ=ို သ ည် လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ)များတွင် ၊ ေရBNေြပာင်းလု ပ်သ ားမျာ းအတွက် ပါ

လွ တ် လပ်စွ ာ

စုေ ဝးပိုင်ခွင့်Lှင့် စုေ ပါင်း ေတာင်းဆုိပို င်ခွင့် ဟူ သ ည့် Lုိင်ငံ တကာလက်ခံက ျင့် သုံးသည့် ပင်မ အလု ပ် သမား
စံLှuန်းများကို

အေလးထားလျက်၊

အဓမ}ေ စခိုင်းမ)

သို=မ ဟု တ်

မလုပ် မေနရ ေစခိုင်းမ)

ပုံစံအားလုံ း

ပေပျာ က်ေ ရး၊ ကေလးလုပ်သ ား ေစခိုင်းမ) ထိေ ရာက်စွာ ဖျက်သိ မ်းေရးLှင့် အလုပ် သ မား ငှားရမ်း ခန်=ထားမ)
Lှင့် အလု ပ်အ ကိုင် တုိ=၌ ခွဲြခားဆက်ဆံ မ) ပေပျာ က်ေ ရးတု=ိ ကို ေလးစား လုိက်နာမည်။ 38
ကွျLု်ပ်တ=ို ၏ လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ)များတွ င်-

•

လုပ် ငန် းခွင် ကျန်းမာေရးLှင့် က ျန်းမာေရးေသချာေစရန် ေဆာင် ရွက်မည်၊

•

အလုပ်သ မားများLှင့်
အနည်းဆုံး အားြဖင့်

၄င်းတုိ= ၏

လုံေ လာက်မည့်

မိသ ားစုမျာ း၏

အေြခခံလိုအ ပ်ခ ျက် များကို ြဖည့်ဆ ည်းရန်

ထိုက်ေ လျာက် ေကာင်းမွန်သ ည့်

လုပ် အားခမျာ း၊

အကျိuး

ခံစားခွင့်မျာ းLှင့် လုပ် ငန်းခွင်အေြခအေနများရှိေရးLှင့် လုပ် ငန်းခွင် အေြခအေနများ တုိးတက်ေ ရး
ေဆာင်ရွက်မည်၊ 39

•

အလုပ် အကို င် လုံြခံuမ) ရှိေစေရး တိုးြမe င့်ရန်Lှင့် အလုပ်ရ ပ် နားြခင်းခံရသည့် အလု ပ် သမားများ၏
လုပ် ခဝင်ေငွ

မြပတ် လတ်ေ စရန် အကာအကွ ယ် ြဖစ် မည့်

အစိုးရအစီ အစဉ် များတွ င် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွ က်မည်။

ပုံ စံတစ်ခုခု ေဆာင်Zကဉ်းေပးရန် အတွက်

40

•

ေရBNေြပာင်းလုပ်သ ားများအား မတရားဖိLိှပ်ခိုင်းေစြခင်း မရှိေအာင် hကိuးပမ်းတားဆီးမည်။41

•

အဆုံးအြဖတ်ေ ပးြခင်းLှင့် ေခါင်းေဆာင် မ)ေပးြခင်း အခန်းကfများ၌ အမျိuးသမီးများ၏ အဓိပtါယ်

ြပည့်ဝေသာ ပါဝင် မ) ပိုမုိ တိုးြမeင့်ရန် တ=ုိ အတွက် ချဉ်းကပ်ပံုများ၊ အစီ အမံများLှင့် လုပ် ငန်းစဉ်များ ချမှတ်
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

36

ေဆာင်ရွက် မည် ။42
အလုပ် လုပ် ပိုင်ခွင့် အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ေ ရးတွ င် ေအာက်ပါလုပ်ေ ဆာင်မ)များြဖင့် ပံ့ပုိးမည်- 43

•

အလုပ် အကို င် ရှာ ေဖွခန်= ထားLုိင်မည့် အခွင့်အေရးများကို တုိ က်Xုိက် သိ=ု မဟု တ် သွ ယ် ဝုိက်စွာ ြဖင့်
တုိးြမeင့်ေ ဆာင်ရွက်ြခင်း 44

•

မိမိ လု ပ် ငန်း၏လုိ အပ်ခ ျက်များLှင့် တကွ မိ မိသွာ းေရာက်လု ပ် ကိုင် သည့်Lုိ င်ငံ ၏ ဖွံNMဖိuးမ) မူဝါဒများ ကို
ြဖည့် ဆည်းရန် အတွက်၊ အလု ပ်သ မား ဝန် ထမ်း အဆင့် အားလုံးအတွက် ဆုိင်ရ ာ သင် တန် းများ ပို=ခ ျြခင်း၊
လူ ငယ် စွမ်းရည် တုိးြမeင့်ြခင်း Lှင့်/သိ=ု ထို က် သင့်ေ ကာင်းမွန် သ ည့် အလုပ် အကို င်Lှင့် စွန=်စားတီ ထွ င် မ)
အခွင့် အလမ်းများ အလှမ်းမီေစြခင်းစသည်တ=ို ပါဝင် သ ည်။

•

45

လုပ် ငန်းခွင် တွင် ကုိ ယ်ဝ န်ေ ဆာင်များ အကာအကွ ယ်ရ ရှိေ ရး ေသချာ ေစြခင်း46 ။

၄။. ကျန်း မာေရးLှင့် ေဘးအLjရာယ်ကင်း ရှင်း ေရး
ြပည်သ=ူက ျန်းမာေရးကို ေအာက်ပါအတိုင်းအားေပးေဆာင်ရွက် မည်47 -

•

ကွျL်ုပ် တ=ို ၏ လု ပ်ငန်းလည်ပတ်မ) အတွင်း၊ လူ= အသက် အLjရာယ်၊ ကျန်းမာေရးLှင့် လူမ)ဖူ လုံေရး ကို
Mခိမ်းေြခာက်ေစသည့် အရာများကို

ကာကွ ယ်ရန်

အြပင်၊

အစားအေသာက် များမှ လည်းေကာင်း၊

ကွျL်ုပ် တ=ုိ ၏ ကုန် စည်Lှ င့် ဝန်ေ ဆာင်မ) များ အသုံးြပuမ) သိ=ုမဟု တ် စွန=်ပစ် မ)မှ လည်းေကာင်း၊ ကျေရာက်

သည့် Mခိမ်းေြခာက်မ)များ ကာကွ ယ် ရန် အတွ က်၊ အစားအစာ အLjရာယ်က င်းရှင်းေရး ဆုိင်ရ ာ ကျင့်စဉ်
ေကာင်းများ လုိ က်နာကျင့်သံုးြခင်း အပါအဝင်၊ သင့်ေ လျာ်သည့် ကျင့် စဉ်များ ချမှတ်ြခင်း၊

•

ကွျLု်ပ်တ=ို ၏

လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ)

သက်တ မ်းအတွ င်း၊

Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့်

48

ရပ်ရွာ လူ ထုများ၏

ကျန်းမာေရး Lှင့် ေဘးအLjရာယ် က င်းရှင်းေရး ကာကွ ယ်ေ စာင့် ေရှာ က်မ)ကို ပံ့ပိုးြခင်း၊49

၅။. စားနပ်ရိကdာဖူလုံေရးLှင့် အာဟာရ ြပည့်ဝေရး
ကွျန်uပ်တ=ို ၏ လု ပ်ငန်း လည်ပ တ်မ)များြဖင့် စားနပ်ရိက ာd ဖူလံု မ)Lှင့် အာဟာရ ြပည့်ဝ မ)ရိှေ ရး ပံ့ပုိး မ)

ေသချာေစရန် ေဆာင်ရွက်မ ည်။ ေဘးအLjရာယ်က င်းရှင်းMပီး၊
အမျိuးအစားေပါင်းစုံ ရရှိေ ရး၊

အာဟာရ ြပည့်ဝ ေသာ

အစားအစာ

အလှမ်းမီLို င်ေ ရး၊ တည်Mငိ မ် မ)ရိှေရးLှင့် စားသုံးLုိင်ေ ရး ပိုမုိ တုိးတက်

ေကာင်းမွန်ေ စရန် hကိuးပမ်းမည်။ 50

၆။ သဘာဝသယံဇာတများကို အလှမ်း မီ အသုံး ချပိုင်ခွင့် ရှိေရး
ကွျLု်ပ်တ=ို သ ည် တရားဝင် ေြမအသုံးချပိုင်ခွင့်ရိှသူများ 51 Lှင့် ၄င်းတုိ= ၏သဘာဝ သယံ ဇာတများ အသုံးချ

ပိုင်ခွင့်များကို အသိ အ မှ တ်ြပu ေလးစားပါမည်။ ထို= အ ြပင် ကွျLု်ပ်တုိ= ၏ လုပ် ငန်းေဆာင် တာ မျာ းေZကာင့်

Xုိက်ခ တ်Lုိင်ေ ြခရှိေ သာ အမျာ းြပည်သူ ဆုိင်ရ ာ၊ ပုဂgလိက ဆိုင် ရာ၊ ဘုံ အ ခွင့်အ ေရး စုေ ပါင်း အခွင့်အေရး၊
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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ဌာေနLှင့် ဓေလ့ ထုံးတမ်းအရ အခွင့်အေရးမျာ းကို ေလးစားပါမည်။ သဘာဝ သယံဇာတ ဆုိ သ ည် တွ င်
ေြမယာ၊ ငါးဖမ်းလုပ် ငန်း၊ သစ်ေ တာLှင့် ေရတု=ိ ပါဝင်သ ည်။

ကွျLု်ပ်တ=ို သ ည် ကွျLု်ပ် တ=ို ၏ ေြမအေြခခံသ ည့် ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ) လုပ်ငန်းများအေပi တတ်အားသေရွN

ပွင့် လင်းြမင် သ ာမ) ရှိရ န် Lှင့် သတင်းအချက် အ လက် တုိ= ကို အများသိေ အာင် ေြပာဆိုရ န် ကတိက ဝတ်

ြပuပါမည်။ ပွင့် လ င်းြမင်သ ာမ)ဆိုရ ာတွ င် စာချuပ်ပါ ကို ယ်ေ ရးအချက်အ လက်Lှ င့် ဆိုင်ေ သာ ကန်=သ တ်ခ ျက်
မျာ းကို အေလးထားသတိြပuလျက်၊ ငှာ းရမ်းခွင့်/လု ပ်ပုိင်ခွ င့် ြပuသည့် စာချuပ်ပါ စကားရပ်များ၏ ပွင့် လင် း
ြမင်သ ာမ) ရှိရ န်လ ည်း ပါဝင် သ ည်။ 52
ကzLု်ပ်တုိ= သ ည်

တရားဝင်ေ ြမအသုံးချပိုင်ခွင့်ရှိသူများ Xုပ်ပိုင်းဆုိင်ရ ာ Lှင့်/သို= စီးပွာ းေရးဆုိင် ရ ာ

ကေသာင်းကနင်းြဖစ်ြခင်းကို ေရှာ င်ရှာ းLုိင်ရ န်၊ မေရှာ င်Lိုင်ပါကလည်း ေလျာ့က ျေ စရန်အ လိ=ု ငှာ
ြဖစ်Lိုင်သ ည့်

စီမံကိန်း ဒီဇို င်းများကို ပို၍ ဦးစားေပးပါမည်။

အြခား

တစ်ခ ျိန်တည်း တွင် ဆင်းရဲသူ လူ ထုLှ င့်

ခုခံအ ားနည်းသူများအေပi ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ် မ)များကို အထူးသတိြပuလျက် သဘာဝ ပတ် ဝန်းကျင် ဆုိ င်ရ ာ၊
လူမ) ဆို င်ရ ာ၊ Lှင့် ေငွZကးဆုိ င်ရ ာ ကုန်က ျစရိ တ်Lှင့် အကျိuးအြမတ် ချိန်ညိeေ ဆာင်ရွ က်ပါမည်။
Lုိင်ငံများသည်

ထို လုပ်ပို င်ခွင့်များကို

၄င်းတုိ= ၏ ြပည်တွ င်း ဥပေဒစည်းမျဉ်းမျာ း၊

ဆက်စပ်အ ြခေ

အေနများLှင့်အ ညီ အများြပည်သူ အကျိuး အတွ က် ရည်ရွယ် သ ည့်အခါမျိuးတွ င်သ ာ သိမ်းယူ သင့်ေ Zကာင်း ၊
ချက်ခ ျင်း လုံေ လာက် ထိေ ရာက်သ ည့် ေလျာ်ေ Zကး ရရှိမ) ေသချာ ေအာင် ေဆာင်ရွက် သင့်ေ Zကာင်း ကွျLု် ပ် တုိ=
နားလည်ပါသည်။ 53

ကွျLု်ပ်တ=ို ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများေZကာင့် တရားဝင်ေ ြမအသုံးချပုိင်ခွင့်ရိှ သူများ ထိခုိက် Xိုက်ခ တ်

ခံရ သည့် အ ခါ၊ ကွျLု်ပ်တုိ=သ ည် ၄င်းတုိ= ၏ ေြမအသုံးချပိုင်ခွင့် Lှင့် ပတ်သ က်၍ ချက်ခ ျင်း လုံေ လာက်
ထိေ ရာက်သ ည့် ေလျာ်ေ Zကးရရှိေ စရန် ေသချာ ေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 54

၇။. တိရစkာန် ကျန်း မာေရး
ကzLု်ပ်တုိ= ၏ လု ပ်ငန်း လည်ပ တ်မ)များအတွ င်း တိရ စkာ န် ေဘးအLjရ ာယ် ကင်းေဝးေရးကို အေထာက်
အကူ ြပuရာတွင် ေအာက်ပါတုိ=ကို လ ည်း ေဆာင်ရွက်မ ည် 55 ။

•

တိရ စkာ န် ေဘးအLjရာယ် ကင်းေဝးေရး အတွက်၊ တိရ စkာ န်မျာ း အစာေရစာ ငတ်ြပတ်ြခင်းLှင့်

အာဟာရ ချuိ Nတဲ့ြခင်းမှ ကင်းေဝးေရး၊ Xုပ်ပုိင်းဆုိင်ရ ာ Lှင့်ကုိ ယ် ခ L~ာ အပူဓာတ် လွန် ကဲြခင်း သို=မ ဟု တ်
ဆုံးX)ံးြခင်းေဘးမှ

ကင်းေဝးေရး၊

နာကျင်ကုိက်ခဲေ ရာဂါရြခင်းမှ

ကင်းေဝးေရး၊ ေZကာက် လန်=

တုန် လ)ပ်ြခင်းမှ ကင်းေဝးေရးLှင့် ၄င်းတု=ိ ၏ ပုံမှန်အြပuအမူ ကုိ လွတ် လ ပ်စွာ ြပသခွင့် ရှိေရး စသည့်
‘ေဘးအLjရာယ်က င်ေ ဝးေရး ငါးချက်’ ကို အေကာင်အ ထည် ေဖာ်မ) ေသချာ ေစရန် hကိuးပမ်းြခင်း၊ 56

•

OIE စည်းမျဉ်းများLှင့် အညီြဖစ်ေ စ၊ ထို စည်းမျဉ်းများထက် ပိုမုိ ေကာင်းမွန်စွာ ြဖစ်ေစ၊ ကွျLု်ပ် တုိ= ၏
လုပ် ငန် းအတုိ င်းအတာအတွ က်

သင့်ေ လျာ်သည့်

စီမံခန်=ခဲွမ)

လို အပ် သ ည့် ကိုင် တွ ယ် ထိန်းေကျာင်းမ) စံLှuန်းများ ြမင့်မားေစြခင်း။
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

Lှင့်

တိရစာkန်ေမွးြမ_ေရးအတွ က်

57

38

၈။. သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် ထိန်း သိမ်း ကာကွယ်ေရးLှင့် သဘာဝ သယံဇာတ ေရရှည် အသုံး ြပuLုိင်ေရး
ကွျLု်ပ်တ=ို သ ည် လုိအပ် လ\င် လို အပ်သ လို တာဝန်ရိှ အစိုးရဌာနများ၊ တတိ ယ အဖွဲNများLှင့်အ တူ ၊

ကွျLု်ပ်တ=ို ၏

လုပ် ငန်း လည် ပတ် မ) ၏

သေဘာသဘာဝLှင့်

အတုိင်းအတာတု=ိLှ င့်

ကိုက် ညီသ ည့် ၊

သဘာဝပတ်ဝ န်းကျင် Lှင့် လူမ)ဝန်း ကျင်ဆို င်ရ ာ စီမံခ န်=ခေ
ဲွ ရး စနစ်တစ်ရ ပ် ထူေ ထာင် ထိ န်းသိမ်း ပါမည် ။
ထိုစနစ်သ ည် ကျေရာက်Lိုင်ေ ြခရှိသ ည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင် Lှင့် လူ မ)အLjရာယ်၊
အဆင့်များLှင့် အချိuးညီရ ပါမည်။

Xိုက်ခ တ် မ)

58

ကွျLု်ပ်တ=ို ၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆို င်ရ ာ စွမ်းေဆာင်မ) ကို စဉ်ဆက်မြပတ် တုိးတက်ေ အာင်
ေအာက်ပါအတုိင်း လု ပ်ေ ဆာင်ပါမည်။

•

ေလထု၊ ေြမထု၊

ေြမဆီ လBာ၊ ေရထု

ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များ

ညစ်ည မ်းမ)Lှ င့်

မြဖစ်ပွာ းေစရန်

သစ်ေ တာမျာ းLှင့်

ကာကွ ယ်ြခင်း၊ ေလျာ့က ျေစြခင်းLှင့်

မျuိးကွဲဇီ ဝများအေပi
ကုစားြခင်း

Lှ င့်

ဖန် လံုအိမ် ဓာတ်ေ ငွNထု တ် လB တ်မ) ေလျာ့က ျေစြခင်း၊ စွန်=ပစ်ပစRည်းများကို အLjရ ာယ်များသည် ြဖစ်ေ စ
မများသည်ြဖစ်စေ

ထု တ် လုပ် မ) ေရှာင်ရှာ းြခင်း သို=မဟု တ် ေလ\ာ့ခ ျြခင်း၊

အရာများအသုံးြပuမ)ကုိ ေလ\ာ့ချြခင်း

သိ=ုမဟု တ်

အြခားပစRည်းLှင့်

အဆိပ်ြဖစ်ေစသည့်

အစားထိုးအသုံးြပuြခင်း၊Lှင့်

ထွ က်ရိှသ ည့် စွန=်ပစ် ပစRည်းများကို အကျိuးရှိစွာ အသုံးြပuြခင်း သိ=ုမဟု တ် အLjရ ာယ် ကင်းရှ င်းစွာ
စွန်=ပစ်ြခင် း 59 ၊

•

သဘာဝ

သယံ ဇာတများကို ေရရှည်အသုံးြပuLုိင်မ) ေသချာေစရန် hကိuးပမ်းြခင်းLှင့်

စွမ်းအင် အသုံးြပuမ)နည်းနည်းLှင့် အကျိuးများေစေရး တုိးြမeင့် လု ပ်ေဆာင်ြခင်း

•

ရင်းြမစ်

Lှင့်

60

အစားအစာ အလဟဿ ြဖစ် မ) Lှင့် စွန်=ပစ်ပစRည်း ေလ\ာ့ခ ျြခင်းLှင့် ြပန် လည်အ သုံးြပuLုိင်ေရး တုိးြမe င့်
လုပ်ေ ဆာင်ြခင်း၊

•

ေြမဆီ လBာ ေကာင်းမွန်ေရး

ထိန်းသိမ်း

တုိးတက် လုပ်ေ ဆာင်၇န်

Lှင့် ေြမဆီ လBာ ြပuန်းတီးမ)မှ

ေရှာ င်Zကဉ်ရ န် အပါအဝင်၊ စိုက်ပျိuးေရးဆုိ င်ရ ာ ကျင့်စဉ်ေ ကာင် းမျာ း အားေပးေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

•

ဇီဝမျိuးကွဲများ၊

မျိuးXိုးဗီဇဆုိင်ရ ာ

ရင်းြမစ်များLှင့် ေဂဟစနစ်

ဝန်ေဆာင် မ)များကို

ထိန်းသိမ် း

ေစာင့်ေရှာက် ပံ့ပုိးြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက် ထားသည့် နယ်ေ ြမများ61 ၊ အဖိုးတန် ထိ န်းသိ မ် း
ေစာင့်ေရှာက်ရန်

နယ်ေ ြမများLှင့်

ရှာ းပါးေပျာက်ကွ ယ် လု နီးေသာမျuိ းစိတ် များကို

အေလးထား

ဂXုြပuြခင်း၊ Lှင့် ဇာတိ မျိuးစိတ်မဟု တ် သ ည့် ထိုးေဖာက်ြပန်= ပွားေသာ မျိuးစိတ်များကို ထိန်းချuပ်
ေလ\ာ့ခ ျြခင်း၊

•

စိုက်ပျိuးေရးLှင့် စားနပ်ရိက dာစနစ်များ၏ ခံLုိင်ရည် ရှိမ) တိုးြမeင့်ြခင်း၊ ရာသီဥတု အေြပာင်းအလဲဒ ဏ်

သင့်ေ သာ နယ်ေ ြမစားကျက်များLှင့် ဆက်စပ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ)များကို အလုိက် သ င် ့ ေြပာင်း
လဲLို င်ေသာ အစီအမံများြဖင့် ပံ့ပိုးြခင်း၊ 62

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

39

၉။ အုပ်ချuပ်မ)
ကွျLု်ပ်တ=ို သ ည် အဂတိ လုိက်စားမ)Lှင့် လိမ် လ ည်မ)ေ ြမာက်သ ည့်မည် သ ည့် အကျင့်ပံုစံများကို ြဖစ်ေ စ
တားဆီး ေရှာ င်Zကဉ်မ ည်။ 63
ကွျLု်ပ်တ=ို သ ည်

ကွျLု်ပ်တုိ=

လုပ်ငန်း လု ပ်ကို င်သ ည့် Lုိင် ငံများ၏

အခွန်အ ေကာက်ဥပေဒများLှ င့်

စည်းမျဉ်းမျာ းကို အတိအ ကျ လုိက် နာပါမည်။ 64
ကzLု်ပ်တုိ= သ ည် စီးပွာ းMပိuင်များအZကား ယှဉ်Mပိuင်မ)ကို ဆန်=က ျင် သ ည့် သေဘာတူစာချuပ်မျာ း ချuပ်ဆိုြခင် း

သို=မ ဟု တ် လုပ်ေ ဆာင်ြခင်းများကို ေရှာ င်Zကဉ်Mပီး၊ ယှဉ်Mပိuင်မ) ဆိုင်ရ ာ စုံစမ်းစစ်ေ ဆးသည့် အာဏာပိုင်များ
Lှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 65

ကzLု်ပ်တုိ= သ ည်‘ ေကာ်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ခ ျuပ်မ) အေြခခံစည်းမျဉ်းများLှင့်စပ် လျဉ်း၍ ေကာင်စီအား အေြခခံ
စည်းမျဉ်းဆုိင်ရ ာ အိုအီးစီဒီ အZကံြပuချက်’တွ င် ပါသည့် အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ းLှင့် အညီ၊
လုပ် ငန်းများLှင့် အကျံuးဝင် သ ေရွN ထိုစည်းမျဉ်းများအတုိင်း တေသွမတိမ်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။

စီးပွာ း
66

၁၀။ နည်း ပညာLှင့် တီထွင် ဆန်း သစ်မ)
ကွျLု်ပ်တ=ို သ ည် လုိ အပ်သ က် ဆုိင်သ ည့် နည်းပညာများ၊ အထူးသြဖင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် Lှ င့်

လုိ က်ေ လျာ

ညီေ ထွ

ရှိသ ည့်

နည်းပညာများ၊

တုိက် Xုိက်ေ ရာ

သွ ယ်ဝုိက်၍ ပါ

အလု ပ်အ ကို င်

အခွင့်အ လမ်းများ ေဖာ်ေ ဆာင်သ ည့် နည်းပညာများ ြပuစု ြပန်=ပွ ားေရးကို အားေပးထည့်ဝင် ပါမည်။ 67

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

40

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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3. FIVE-STEP FRAMEWORK FOR RISK-BASED DUE DILIGENCE ALONG AGRICULTURAL SUPPLY CHAINS

၃။ စိုကပ
် ျိuးေရးဆုင
ိ ရ
် ာ လုပင
် န်းကွင်းဆက်များ တစ်ေလ\ာက် အLjရာယ်အေြခြပu သည့်
အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မ)အတွက် ၅ ဆင့်ပါ မူေဘာင်
စီးပွားလုပ်င န်းများသည် စိုက်ပျိu းေရးဆုိင်ရ ာ လုပ်င န်းကွင်းဆက်များတစ်ေလ\ာက် အLjရ ာယ်အ ေြခြပu အေလးထားစိစစ်
လုပ်ေဆာင်ရ န် ေအာက်ပါ အဆင့် ၅ ဆင့်ပါ မူေဘာင်ကို အေကာင်အ ထည်ေဖာ်သင့်သည်။
(၁) တာဝန်ယူမ)ရှိသည့် စိုက်ပျိu းေရးဆုိင်ရာ လုပ်င န်းကွင်းဆက်များအတွက် အားေကာင်းသည့် လုပ်င န်း စီမံခ န်=ခွဲေရး စနစ်
များ ထူေထာင်ေရး၊ (၂)လုပ်င န်းကွင်းဆက်များအတွငး် ရှိ အLjရ ာယ်များကိုသိရိှေအာင်ေဖာ်ထုတ၊် အကဲြ ဖတ်M ပီး ဦးစားေပးရပ်
သတ်မှတ်ေရး၊ (၃) ေဖာ်ထုတ်သိရှိရ သည့် အLjရ ာယ်များကို တုံ=ြ ပန်ရ န် ဗျ_ဟာတစ်တစ်ရ ပ် ေရးဆွဲ အေကာင် အထည် ေဖာ်ေရး၊
(၄) လုပ်င န်းကွင်းဆက်အ တွက် အေလးထားစိစစ်လုပ်ေဆာင်မ) မှန်မမှန် စိစစ်အ တည်ြ ပuေရး၊ (၅)

လုပ်င န်းကွင်းဆက်

အတွက် အေလးထားစိစစ်လုပ်ေဆာင်မ)အ ေပi အစီရ င်ခံတင်ြ ပေရး။ အဆင့် ၁ တွင် ဤလမ်းABန်၏ အပိုင်း ၂ ရှိ စံြ ပလုပ်င န်း
မူဝါဒမှ မှီြငမ်းLုိင်သည့် RBC အတွက် လုပ်င န်းမူဝါဒ အတည်ြ ပuချမှတ်သ ည့် အပိုင်း ပါဝင်သည်။ စီးပွားလုပ်င န်းအားလုံး
အေလးထား စိစစ်ေဆာင်ရွက်သင့်သည်မှန်ေသာ်လ ည်း၊ ၄င်းတုိ=၏ အေနအထားကိုလုိက်၍လည်းေကာင်း၊
လုပ်င န်းကွင်းဆက်များအတွငး် ပါဝင်လုပ်ေဆာင်ရ သည့်အ မျuိ းအစားကိုလိုက်၍ လည်းေကာင်း၊ ၄င်းတို= လုပ်င န်း၏
အရွယ်အ စား၊ စွမ်းအား၊ ဆက်စပ်အ ေZကာင်း တရားများLှင့် တည်ေနရာကိုလုိက်၍လည်းေကာင်း၊ ဤ ၅ ဆင့်ပါ မူေဘာင်ကို
အလုိက်သင့်ညိe၍ အေကာင်အ ထည်ေဖာ် သင့်သည်။ ဤအပိုငး် တွင် စီးပွားလုပင
် န်းအမျuိ းအစားအသီးသီး၏ တာဝန်များကို
အဆင့်တိုငး် တွင၊် တတ်Lိုင်သမ\ ခွြဲ ခား ေဖာ်ြ ပသည်။ စိုက်ပျိuးေရးလုပ်င န်း၊ အစုန်လ မ်းေZကာင်းLှင့် ေငွေZကးဆုိင်ရ ာ )
(လုပ်င န်းများ

အဆင့် ၁ ။တာဝန်ယူမ)ရှိသည့် စိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်း ကွင်း ဆက်များအတွက် အားေကာင်း သည့် လုပ်ငန်း
စီမံခန်=ခွဲေရး စနစ် များ ထူေထာင်ေရး
၁.၁။ လုပင
် န်းကွင်းဆက်တစ်ေလ\ာက် RBC အတွက် စီးပွားလုပ်င န်း မူဝါဒတစ်ရပ် ချမှတ်ပါ၊ သို=မဟုတ်

လက်ရိှလုပ်င န်းစဉ်များ အတွင်းသု=ိ ေပါင်းစပ်ထည့်သွင်းပါ။(ယခုမှစ၍RBC အတွက် စီးပွားလုပ်င န်း မူဝါဒ
ဟူ၍ ေခiမည်)

အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်ရ န် တုိက် ဆို င်စစ်ေ ဆးရမည့် စံ Lှuန်းများကို ဤမူဝါဒတွ င်း ထည့် သွင် း

သင့်သ ည်။ ထိုစံLှuန်းများကို Lုိင်ငံ တကာ စံLှuန်းမျာ းLှင့် အထက်ပါ စီးပွား စံြပလု ပ်ငန်း မူဝါဒမျာ းကို
မီှြငမ်းမည် ြဖစ်သ ည်။

မူဝါဒတစ် လုံး တည်းအြဖစ်ြဖင့်ေ သာ်လည်းေကာင်း၊

တစ်ခုခ ျင်းခွဲ၍ ေသာ်

လည်း ေကာင်း (ဥပမာ- လူ= အခွင့် အေရး ဆုိင်ရ ာ လုပ် ငန်း မူဝါဒ) ြပuစုLုိင်Mပီး ၊ လက်ရိှအ သုံးြပu လျက်

ရှိသ ည့် အသိ အမှ တ် ြပu လက်မှ တ် ဆုိ င်ရ ာ အစီအစဉ်များကဲ့သ=ို သီးြခားလုပ် ငန်းစု စံLှuန်းမျာ းကို လည် း
လို က်နာမည့်အေZကာင်း ကတိက ဝတ် ထည့်သွ င်းေဖာ်ြပLုိင် သ ည်
ယခင် က တည်းက မူဝါဒများ ချမှတ် တည်ရိှMပီး ြဖစ်ပါက၊

68

။ အကယ်၍ လက်ရိှအချိန် တွ င်

အခန်း ၂ ရှိ စံြပလုပ် ငန်း မူဝါဒLှင့် ကွာ ဟ

ချက်များကို သိရှိLုိင်ရ န်၊ ကွာ ဟချက် ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာနည်း ြဖင့် စိစစ်ဆုံးြဖတ်Lုိ င်Mပီး၊ ထိုေ တွNရှိ ချက် များ
အရ လက်ရိှမူဝါဒ မျာ းကို မွမ်းမံြပင်ဆ င်Lုိင် သ ည်။
RBC အတွက် လုပ် ငန်းမူဝါဒကို-

•

လုပ် ငန် း၏ အhကီးဆုံ းအဆင့် လူhကီးမှ

အတည်ြပuသင့် သ ည် ။ ၄င်းကို

တာဝန် ကို အhကီးတန် းအဆင့်မှ တစ်ဦးဦးအား တာဝန်ခ ျမှ တ်သ င့်သ ည်။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

အေကာင် အ ထည်ေ ဖာ်ရန်

42

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

•

သက် ဆုိင်ရ ာ လုပ် ငန် းအတွ င်း၊ လုပ် ငန်းြပင် ပ ကွျမ်းကျင်သူ မျာ းြဖင့် လည်းေကာင်း၊ သင့်ေ လျာ်ပါက

အကျိuးဆက် စပ်သူ များLှင့် တို င်ပင်ေ ဆွးေLွးမ)မျ ားြဖင့် လည်းေကာင်း အတည်ြပuသင့် သည် ။

•

စီးပွာ းလုပ် ငန်းက အလုပ် သမား ဝန် ထမ်းများ၊ စီးပွာ းဖက်များအြပင်၊ မိမိ ၏ လု ပ်ငန်းလည်ပတ်မ)၊

ကုန်စည်Lှင့် ဝန်ေ ဆာင်မ) များ Lှင့် တုိ က်Xုိက် ဆက်LB ယ်ေ နသည့် အြခားအဖွဲNများ အေပi မည် သည့် RBC
ေမ\ာ် လင့်ခ ျက်များထားရှိမည်ကုိ ြပဌာန်းသင့် သည် ။

•

အများြပည်သူ ရယူLိုင်Mပီး အလုပ် သ မား ဝန်ထမ်း အားလုံး၊ စီးပွာ းဖက်များLှင့် အြခားသက်ဆို င်ရ ာ
အဖွဲNအားလုံးအား

လည် ပတ် မ)ဆို င်ရ ာ

ဆက် သွ ယ်အေZကာင်းZကားသင့်သ ည်။ စီးပွာ းလုပ် ငန်းတစ်ေ လ\ာက်

မူဝါဒမျာ းLှင့်

ထင် ဟပ် ေစသင့် သည် ။69

•

လု ပ် ထံုးလုပ် နည် းများ

အတွင်း

လိုအပ်သ လို

လုပ် ငန်း

ထည့်သွ င်း

Lုိင်ငံ တကာ စံLှuန်းမျာ းLှင့် လုပ် ငန်းကွ င်းဆက်အ တွ င်းရှိ အLjရ ာယ်များကို ပိုမို သိ လာLှင့် အမ\ ြပန် လှ န်
သုံးသပ် ြပင် ဆင် သ င့်သ ည်။

ဆိုးကျိuးXုိက်ခ တ်မ) အLjရ ာယ်များသည် လုပ် ငန်းကွ င်းဆက် ၏ အချuိ N အဆင့်များ၌သာ ေပiေပါက်

သည်

မှန်ေ သာ်လ ည်း၊

ဥပမာ-

ေြမအသုံးချမ)

Lှင့်

တိရ စkာ န်က ျန်းမာေရးLှင့်

အLjရ ာယ် တ=ိုသ ည် စိုက်ပျိuးမ)Lှင့် ထု တ် လုပ် မ) လုပ် ငန်းစဉ် အဆင့်

ပတ်သ က် သ ည့်

မျာ းတွင် သ ာေပiေပါက် တတ်

ေသာ် လည်း၊ RBC အတွ က် လုပ်င န်း မူဝါဒမှာ လု ပ်ငန်းကွ င်း ဆက် တစ်ေ လ\ာက် လံုးတွ င် ေပiေပါက် သည့်
အLjရ ာယ်များကို ကာမိ ေစသင့်သ ည်။

၁.၂။ လုပ်င န်းကွင်းဆက်အတွက် အေလးထားစိစစ်လုပ်ေဆာင်မ)ကို ပံ့ပိုးမည့် လုပ်င န်းတွင်း စီမံခန်=ခွဲမ)
ဖွဲNစည်းပါ။

အhကီးတန်းစီမံခ န်=ခဲွမ)က RBC အတွ က် လုပ် ငန်းမူဝါဒ အတုိင်း အေကာင်အ ထည် ေဖာ်ြခင်းLှ င့်

လုိ က်နာေဆာင်ရွက်မ) ေသချာ ေစရန်
ဝန် ထမ်းများLှင့်

ထင်သ ာြမင်သ ာရှိစွာ Lှင့်

စီးပွားဖက်များကို လည်း

တက်Zကွစွာ

လုိ က်နာေဆာင်ရွက်လုိစိ တ်

ရှိရ န်

ပါဝင်သ င့် သ ည် ။

သင်တ န်းပိ=ုခ ျြခင် း၊

အားေပးဆွဲေ ဆာင်မ) များ ေပးြခင်းများ လုပ် သ င့် သ ည်။ သက် ဆိုင် သ ည့် နည်းပညာLှင့် ထုံးတမ်းဓေလ့
ေရးရာ ကွျမ်းကျင်မ) ရှိသူများကို လိုအပ် သ ည့် အေထာက်အ ကူြပuမည့် အဖွဲNြဖင့်ပံ့ပိုး၍ အေလးထားစိစ စ်
ေဆာင်ရွက်ရ န်

တာဝန် သီးသန်=ေ ပးသင့်သ ည်။ ေငွေZကးရင်းြမစ်များလည်း လုံေ လာက်စွာ ချထား

သင့်သ ည်။ လုပ် ငန်း တွင်း အစီရ င်ခံေ ရး ဖွNဲ စည်းပုံများ ချမှတ်၊ ထိန်းသိ မ်းMပီး အဓိက အေရးhကီးသည့် အဆင့်

မျာ း၌ လုပ် ငန်းအတွင်း အချင်းချင်း ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် သ င့် သ ည်။ ဤအစီအမံ များကို ေငွအင် အားကိုပ ါ
ထည့်သွ င်းစဉ်းစားလျက်၊ လု ပ်ငန်းရည်ရွ ယ်ခ ျက်၊ ေဆာင်ရွက်ခ ျက်၊ ကုန်စည်Lှ င့် လု ပ်ငန်းအရွ ယ် အ စားLှ င့်
ကုိက်ညီေ စရန် ချိန်ညိeသ င့် သ ည်။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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၁.၃။ လုပ်င န်းကွင်းဆက်တစ်ေလ\ာက် ထိန်းချuပ်ရန်Lှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ)ရှိရန် စနစ်တစ်ရပ် ထူေထာင်ပါ။
RBC

အတွ က်

ယုံZကည်မ)Lှ င့်

လုပ် ငန်းမူဝါဒ

ထိေ ရာက်မ)ရိှရ န်

အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ)ကုိ Zကပ်မ တ်ြခင်းသည်

လည်းေကာင်း၊

အစိုးရမျာ းအပါအဝင်

မူဝါဒအေပi

အကျိuးဆက်စပ်သူ များLှ င့်

ဆက် ဆံေ ရး ေကာင်းမွန်ရ န်လ ည်းေကာင်း အခရာကျလှသ ည်။ ထို သ=ုိ လုပ်ေ ဆာင်ရ န် အတွ က် ေအာက်ပါတု=ိ
လုိ အပ်သ ည်။
•

လုပ် ငန် းတွ င်း

စိစစ်ေရးလုပ် ထံုးလု ပ်နည်းများ ြပuစုြခင်း- မူဝါဒကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်မ) ရှိမရှိ

သီးြခားလွ တ် လပ်Mပီး ပွင့် လင်းြမင် သ ာသည့် သုံးသပ်ခ ျက်များ ပုံမှန် ြပuလုပ်ရန် ြဖစ် သ ည်။ ယင်းသု=ိ
လုပ် ထံု းလုပ် နည်းထဲ တွ င် ေြခရာေကာက် သည့် နည်းစနစ်

traceability system70

ပါရှိLိုင်သ ည် ။

ယင်းစနစ်ြဖင့် ေအာက် ပါတိ=ုကုိ လုပ်ေ ဆာင်Lို င် သည်- အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) လုပ် ငန်းစဉ်များ
ထို လု ပ် ငန်းစဉ်မှ ၊ေတွNရှိခ ျက်များLှင့် ထို မှ တဆင့် ချမှ တ် သည့် ဆုံးြဖတ်ခ ျက်များ ကို Xုံးတွင် း
မှတ် တမ်းတစ်ခုအ ြဖစ် ြပuစုြခင်း၊

လုပ် ငန်းကွင်း ဆက် များတွ င်

ပါဝင်သူများကို ေနာက်ေ Zကာင်းြပန်

ေြခရာေကာက် သိရိှLိုင်ရ န် Xုံးတွင်း အေသးစိတ်စာရင်းLှင့် ဆက် သွ ယ် ေဆာင်ရွက်မ)ြပသည့် စာရွ က်

စာတမ်းများ ထိန်း သိမ်း ထားရှိြခင်း၊ တရားဝင် ဘဏ် လု ပ် ငန် းမှ တဆင့် ေငွေပးေချမ)များ လက်ခံမ)များ
ြပuလုပ်Mပီး၊ မေရှာင် လBဲLုိင် သ ည့် အခါ ေငွသ ားြဖင့်ေပးေချမ) ြပuလု ပ်ရပါက၊ စာရွက်စာတမ်းများြဖင့်

မှန်မမှန် ြပန် လှ န်စိစစ်Lုိ င်ရန် ေသချာစွာ ထားရှိြခင်း၊ Mပီးေနာက် ၊ အချက် အလက်များကို Lှစ်အတန်Zကာ
ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း တု=ိြဖစ် သည် ။

အဆန် လမ်းေZကာင်းရှိ လုပ် ငန်းများ (upstream) သည် အေလးချိန်အရတွက်ခ ျက်သ ည့် အစား

အေသာက် ေြခရာေကာက်နည်း (mass balance)ြဖင့် ြဖစ်ေ စ၊

ကုန်စည် တစ်ခုကုိ ေတာက်ေ လ\ာက်

သီးသန်= ခွဲြခား ေြခရာေကာက်န ည်း ( physical segregation traceability)71 ြဖင့်ြဖစ်ေ စ -ဥပမာအားြဖင့်

ဥပမာ- လုပ် ငန်းကွင်းဆက်များတစ်ေ လ\ာက်ရိှ အချက် အလက် မျာ း ထိ န်းသိမ်းပုံ (chain of custody) ြဖင့်
- ထူေ ထာင်သ င့် သည် ။

အစုန် လမ်းေZကာင်းရှိ လု ပ် ငန်း မျာ း(downstream) ကမူ ၄င်းတုိ= ၏ အဆန်

လမ်းေZကာင်းအတွ င်း ကုန်Zကမ်း ေပးသွ င်းသူ များ (suppliers) မည် သူမည်ဝါြဖစ် သည်၊ ၄င်းမှ တစ် ဆင့်

ေပးသွင်းသူများ (sub-suppliers) ၏ ကု န်စည် ေပးသွင်းသည့် Lုိင်ငံ မည် သည့်Lုိ င်ငံြဖစ် သည် ဆို သ ည်
မျာ းကို သိရှိေအာင် ေဖာ်ထု တ်သ င့် သည်။ အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) ဆို င်ရ ာ အချက် အလက်

မျာ းကို အဆန် လမ်းေZကာင်းရှိ လုပ် ငန်းများ မှသ ည် အစုန် လမ်း ေZကာင်း ရှိလုပ် ငန်းများအထိ ဆင့် ကမ် း
သွာ းြခင်း ြဖင့် ပွ င့် လင်းြမင်သ ာမ) ပိုမို တုိးတက်Mပီး ေြခရာေကာက်ြခင်း ပိုမို လွ ယ် ကူLုိင် ပါသည်။

•

စီးပွာ းဆက် ဆံမ) ခို င်Mမဲေအာင် ထူ ေ ထာင်ြခင်း- ဤနည်းသည် အချက် အလက်များ စဉ် ဆက်မြပတ်
စီးဆင်းLုိင် ရန်အ ေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းြဖစ် သည် ။

အကျိuးဆက်စပ် သူအ သီးသီးLှ င့်

ဆက်သွ ယ်ရ န်

လမ်းေZကာင်းများ Xှိြခင်းြဖင့် မူဝါဒမှ၊ သက် ဆို င်ရ ာ စံLှuန်းများမှ ေသွဖီLိုင်ြခေ များ ေပiေပါက် လာပါက
ဆက်သွ ယ် သတိေပးLုိင် သည် ။ လုိ က်နာ ေဆာင်ရွက်မ) ကုိ အကဲြဖတ်စိစစ်ရ ာတွင် အေထာက်အကူ
ြဖစ်ေစရန်

အခါအားေလျာ်စွာ

စာရင်း

စစ် လု ပ် ငန်းစဉ်မျာ း

ေဆာင်ရွက်မ) များ၊ သဘာဝ ပတ် ဝန်းကျင် ဆိုင်ရ ာ၊ လူ မ)ဆို င်ရ ာ Lှင့်
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

၊ေနာက်ဆက် တွဲ လုပ် ငန်းစဉ်

လူ= အခွင့် အေရး ဆုိင်ရ ာ
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Xိုက်ခတ်ခ ျက် ကို အကဲဲြဖတ် မ)များ (ESHRIAs) 72 .ြပuလုပ်Lုိ င် သ ည်။ သို=ေသာ် ထိုသို= ြပuလုပ်ြခင်းသည်
အထက်ပါအချက် အလက် စီးဆင်းမ) များကို အစားထို းသည့် သေဘာ မြဖစ်သ င့်ပါ။

၁.၄။ စီးပွားဖက်များLှင့် ထိေတွNေဆာင်ရွက်မ) ခုိင်မာေအာင်လုပ်ေဆာင်ပါ။
RBC အတွ က် လုပ်ငန်းမူဝါဒကို မှီြငမ်း ထားသည့် RBC အတွ က် မူဝါဒတစ်ရ ပ်ကုိ စီးပွာ းဖက်များLှ င့်
သေဘာတူ ချuပ်ဆိုသ ည့် စာချuပ်များအတွ င်း ထည့်သွ င်း သင့်သ ည်။ ၄င်းတု=ိ ၏ လုပ် ငန်း စွမ်းေဆာင်

Lုိင်အ ားအလိုက် ချိန်ညeိခ ျမှတ်သ င့်သ ည်။ စီးပွာ းဖက်များLှင့် ေရရှည် စီးပွာ း ဆက်ဆံမ) ခုိင်Mမဲြခင်းြဖင့်

ယင်းကဲ့သုိ= မူဝါဒ ချမှတ်ရ န် ၄င်းတုိ=အ ား တုိက် တွန်းရာတွင် လည်းေကာင်း၊ ပွင့် လင်း ြမင်သ ာမ)

ပိုမိုရှိရ န်လ ည်းေကာင်း Zသဇာသက်ေ ရာက်မ)ရိှမည်။ စီးပွာ းဖက်များLှင့် ညeိLိှuင်းMပီး၊ နယ်ခံအာဏာပိုင် များ၊
ဗဟုိအ စိုးရများ၊ အြပည်ြပည် ဆုိင်ရ ာ အဖွဲNအစည်းများLှင့် အရပ်ဖက် အဖွဲNအစည်းများလည်း ပါဝင်က ာ၊
အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ရ န်

အစီအစဉ်များ ေရးဆွဲ ြခင်း-

အထူးသြဖင့်

စွမ်းေဆာင်မ) ြမeင့်တ င်သ ည့်

သင် တန်းများ ပိ=ုချေပးြခင်းြဖင့်၊ လုိက် နာေဆာင်ရွက်မ) ပိုမို အားေကာင်း Lုိင်သ ည်။ ဥပမာ- စီးပွာ း
လုပ် ငန်းများက တင်းကျပ်သ ည့် စည်းကမ်းလုိ အပ်ခ ျက်များကို လုိက်နာ ြဖည့်ဆ ည်းရန် အခက်အ ခဲ
ြဖစ်Lိုင်သ ည့် လုပ် ကွက် င ယ် လယ် ယာသမားမျာ း အတွ က် စွမ်းေဆာင်မ) ြမeင့် တင်ေ ပးLုိင် သ ည်။

၁.၅။

သက်ဆုိင်ရာ အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် တုိင်ပင်ညeိLှuိင်း၍ အများအတွက် တုိင်တန်းေရး စနစ်

ယLjရားတစ်ရပ် ထူေထာင်ပါ။
တုိင် တန်းေရး

စနစ် ယLjရ ားတစ်ခုထား

ရှိြခင်းြဖင့်

73

သက် ဆိုင်ရ ာ

စံLှuန်းမျာ းမှ ေသွဖီမ)များ

ေပiေပါက်ပါက စီးပွားလုပ်ငန်းများအား Lှိuးေဆာ် သတိေ ပးMပီး အLjရာယ်ြဖစ်Lုိ င်ြခေ မျာ း ေဖာ်ထုတ်ရ န်

အေထာက် အကူရ Lုိင် သ ကဲ့ သ၊=ို သက်ဆို င်သ ည့် အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် ဆက် သွ ယ်ေ ြပာဆုိမ) ပို မုိ
တိုးတက်ေ စမည့် အေြခအေနေပး Lုိင်မ ည်ြဖစ်သ ည်။ ယင်း တုိင် တန်းေရး ယLjရ ားကုိ စီမံကိန်း
အလုိက်ြဖစ်ေ စ၊ စီးပွားလုပ်ငန်း တစ်ခုအ တွက်ြဖစ်ေ စ၊ လုပ် ငန်းစုတစ်ခု လုံးအတွက်ြဖစ်ေ စ ထူေ ထာင်

Lုိင်သ ည်။ ယင်းစနစ်ြဖင့် အLjရာယ် ကို hကိuတင်သ တိေ ပးသည့် စနစ်အ ြဖစ် လည်းေကာင်း၊ ပဋိ ပကdမျာ း
ကာကွ ယ်တားဆီးရန်၊ ကုစား တည့်မ တ်ေ ပးရန် ယLjရ ားအြဖစ် လည်းေကာင်း အသုံးြပuသင့်သ ည်။
ဥပမာအားြဖင့် ဆုိရ လ\င်၊ လက်ရှိ ကျင့်သုံး လျက်ရှိ သ ည့် လုပ် ငန်းစု ဆုိင်ရ ာ ဆက်ဆံေ ရးစနစ်များLှ င့်
စုေ ပါင်းေတာင်းဆို သ ည့်

သေဘာတူ ညီမ)များသည်

အလုပ် သ မားအခွင့်အ ေရး ေလးစားရန်အတွ က်

ထိေ ရာက်Mပီး ခိုင်မာယုံZကည်ရ သည့် ယLjရားမျာ းြဖစ်Lိုင်သ ည်။

ဤ တုိင် တန်းေရး ယLjရားမျာ းကို RBC စံLှuန်းမျာ း လို က်နာရန် ပျက်ကွက် သ ည့် စီးပွာ းလုပ် ငန်း မှ

စတင် ေပiေပါက်သ ည့်

ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ) များကို ခံရ လျက်ရိှေ သာ သိ=ုမ ဟု တ် Xိုက်ခ တ်ခံရ Lုိင်ြခေ

ရှေ
ိ သာသူအားလုံးLှ င့် အလုပ် သ မားမျာ း မှ အလွ ယ် တကူ အလှ မ်းမီေ စသင့် သ ည်။ ထို သို= ယLjရား
ထားရှိေZကာင်း၊ မည်သ=ို တို င်တ န်းLုိင်ေ Zကာင်းကို လည်း စီးပွားလုပ်ငန်းများက

အားလုံး သိရိှLိုင်ရ န်

အေZကာင်း Zကားသင့်Mပီး၊ အသုံးြပuရန် အားေပးတုိ က်တွန်း သင့်သ ည်။ အသုံးြပuသူများ မည်သူမ ည်ဝါမှန်း

မသိရ ေအာင် ထားရှိမည်ြဖစ်ေ Zကာင်း၊ ထို= အ တွက် ရန်တုံ=ြပန်ခံရြခင်း မရှိLုိင်ေ Zကာင်း အာမခံသ င့်သ ည် ။
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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ယင်းစနစ် ထိေ ရာက်မ) ရှိမရှိကိုလ ည်း ပုံမှန် စစ်ေ ဆးသင့် သ ည်။ လက်ခံရ ရှိသ ည့် တုိင် တန်းမ)များကို
မည်သူမ ဆုိ Zကည့်X)Lိုင် သ ည့် စာရင်း ြပuစုထားရှိက ာ၊ ယင်း စနစ်များမှ ရရှိသ ည့် သင်ခ န်းစာမျာ းကို

RBCအတွက်

လုပ်င န်းမူဝါဒ

၊

စီးပွားဖက်များLှင့်

စနစ်တ=ိုအ တွ င်း ထည့် သွင်းသင့်သ ည်။

တုိင် တန်းေရး စနစ် ယLjရားမျာ းသည်

ဆက် ဆံေ ရး၊

တရားXုံးLှင့်သ က် ဆို င်သ ည့်

ေစာင့်Zကည့်Zကပ်မ တ်သ ည့်

ယLjရ ားများLှင့်ေ ရာ၊

NCP

မျာ းကဲ့သ=ို တရားXုံးLှင့် မသက်ဆို င်သ ည့် စနစ်ယLjရ ားများLှင့် ပါ သဟဇာတ ြဖစ်ေ စသင့်သ ည်။ ထို NCP
မျာ းLှင့် လည်း စီးပွားလုပ်င န်းများက ထိေ တွNေဆာင်ရွက်သ င့် သ ည်။

အဆင့် ၂။ လုပ်င န်းကွင်းဆက် အတွင်းရှိ အLjရာယ်များကို သိရှိေအာင် ေဖာ်ထုတ်၊ အကဲြ ဖတ်M ပီး ဦးစားေပးရပ်
သတ်မှတ်ေရး

၂.၁။ လုပ်င န်းကွင်းဆက် ပုေ
ံ ဖာ်ပါ
ထုိ သ=ိုေ ဆာင်ရွက်ရ န်

ထိ=ု အြပင်

သက်ဆို င်ပါက၊

ပါဝင်ပ တ်သ က်သ ည့် လုပ်င န်းများကို

သိရေ
ိှ အာင်ေ ဖာ်ထု တ်ရ န် လိုသ ည် ။

တုိက်Xိုက် ကုန်Zကမ်းေပးသွင်း သူများ၊

စီးပွားဖက်များLှင့်

လုပ်င န်းခွ င်

တည်ရှိရ ာများ၏ အမည် များ သိရှိရ န် လုိအ ပ် သ ည်။ ဥပမာ- ေအာက်ပါအေသးစိတ်အချက် အလက် မျာ းကို
စိုက်ပျိu းလုပ် ကုိင် သ ည့်

လု ပ်ငန်းများ

ထံမှ ေတာင်းခံLိုင်သ ည်-

စိုက်ပျိuးထု တ် လုပ် သူအုပ်စု

အမည် ၊

လုပ် ငန်းခွင် လိပ်စာLှင့် တည်ေ နရာ၊ လုပ် ငန်းခွင်မန်ေ နဂျာ၏ အေသးစိတ်အချက် အ လက် များ၊ ထု တ် လု ပ်

သည့် ကုန်စည် အမျိuးအစား၊ အေရအတွ က်၊ ရက်စဲွများLှင့် ကုန်စည် ထု တ် လု ပ်ပံု ထု တ် လုပ် နည်းများ၊

အလုပ်သ မားဦးေရကို ကျာ း-မအလုိက်၊ အLjရာယ် စီမံခ န်=ခဲွ ေရး ကျင့်စဉ်များ စာရင်း၊ ကုန်သ ယ် ယူ
ပုိ=ေ ဆာင်ရ ာလမ်းေZကာင်းမျာ း၊ Lှင့် ေဆာင်ရွက်Mပီးခဲ့ေ သာ အLjရာယ် အ ကဲြဖတ်ခ ျက်များ။

စိုက်ပျိuးေရးလုပ် ငန်းများLှင့် အဆင့်များစွာ ထိေ တွNမ) ကင်းကွာ သည့် စီးပွာ းလုပ် ငန်းများ၊ အထူးသြဖင့်

ေငွZကးဆိုင်ရ ာလု ပ်ငန်းများLှင့်

စားသုံးသူများLှင့်

ဆက် ဆံ ရ သည့်

လု ပ်ငန်း

များသည်

၄င်းတုိ= ၏

ကုန်Zကမ်းေပးသွင်းသူများLှင့် စီးပွားဖက်များကို ကနဦး၌ စာရင်းြပuLုိင်ခ ျင်မှ ြပuLုိင်မည်။ မည် သ=ုိပင်ြဖစ် ေ စ
၄င်းတုိ= ၏ စီးပွာ းလုပ် ငန်း ဆက် ဆံမ)များကို အလုံးစုံ ပုံေ ဖာ်Lုိင်ရ န် စနစ်တကျ
စီးပွာ းဖက်များအေပi

စုေ ဆာင်းသည့်

ဆိုးရွားမ)Lှင့် ေဖာ်ထု တ်သိရိှရ သည့်
မူတည် သ ည်။

သတင်းအချက်အ လက်အ နည်းအများမှာ

အLjရ ာယ်များLှင့်

မည်မ\

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

နီးစပ်စာွ

စုစည်းသင့်သ ည် ။
အLjရ ာယ်အ ဆင့်

ဆက်LB ယ် မ)ရိှသ ည့်အေပi
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၂.၂။ စီးပွားလုပ်င န်းLှင့် ၄င်း၏ စီးပွားဖက်များ၏ လုပ်င န်းလည်ပတ်မ)များ၊ လုပ်င န်းစဉ်များ၊ ကုန်စည်Lှင့်
ဝန်ေဆာင်မ)များမှ

ဆိုးရွားေသာ

သဘာဝ

ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ၊

လူမ)ေရးရာLှင့်

Xိုက်ခတ်မ)အLjရာယ်များ74 ကို ၄င်းတု=ိ၏ လုပ်င န်း သက်တမ်း တစ်ေလ\ာက် အကဲြ ဖတ်ပါ။

လူ=အခွင့်အေရး

ယင်းသုိ=အ ကဲြဖတ် မ)များြဖင့် စီးပွာ းလုပ် ငန်းေZကာင့်ြဖစ်ေ စ၊ စီးပွားလုပ်ငန်း က ပံ့ပိုး ေသာေZကာင့် ြဖစ်ေ စ၊
စီးပွာ းဆက် ဆံ လုပ် ငန်း တစ်ခုမှ တဆင့် မိမိ ၏ လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ)များ၊ ကုန်စည် သို=မ ဟု တ် ဝန်ေ ဆာင် မ)
မျာ းအေပi တုိက်Xုိက် ဆက်LB ယ်ေ သာေZကာင့်ြဖစ်ေ စ၊ လုပ် င န်းကွင်းဆက် အတွင်း၌ အမှန်တ ကယ်

ြဖစ်ပွားေနေသာ၊ ြဖစ်ပွာ းLုိင်ေ ြခရှိေ သာဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ) များကိုသိရိှေ အာင် ေဖာ်ထု တ် Lုိင် သင့် သ ည် ။
ယင်းတုိ= သ ည်

သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ေ ရးရာ၊

လူမ)ေ ရးရာLှင့်

လူ=အ ခွင့် အ ေရး

Xိုက်ခ တ် မ)များကိုပ ါ

ြခံuငုံက ာမိသ င့် သ ည်။ ြပည် တွင်းဥပေဒများအရ ြပဌာန်းရန် လုိ အပ်သ ည့် အချက် များ လည်း ြဖစ်Lိုင် သ ည် ၊
ထို အကဲြဖတ်သ ည့် လုပ်င န်းစဉ်

အတို င်းအတာLှင့် hကိမ်ေ ရLှuန်းသည်

အLjရာယ်

အနည်းအများLှ င့်

လည်းေကာင်း၊ စီးပွာ းဖက်များက ယင်းအကဲြဖတ်ခ ျက် များကို စီမံခ န်=ခွဲရ ာ၌ စွမ်းေဆာင်Lိုင်မ) အေပi၌
လည်းေကာင်း မူတည် သ ည်။ ယင်း အကဲြဖတ်ခ ျက်များကို ထု တ်ေ ဖာ် အေZကာင်းZကား ရန်အတွ က်
အသုံးြပuLုိင်Xံုသ ာမက၊ ပိုမုိ လက်ေ တွNကျMပီး အေြမာ်အြမင် ရှိစွ ာြဖင့် သီးြခား အLjရာယ် များကို ေြဖရှင်းရန်၊

ကုန်Zကမ်းေပးသွင်းသူLှ င့် ဆက်သွ ယ် ဆ က် ဆံအား ပိုမိုေ ကာင်းမွန်ရ န်၊ Lှင့်အ တူ ကုန်Zကမ်းေပးသွင်း သူ ၏
စွမ်းေဆာင်မ) ပိုမို တုိးတက်ေ စရန်များအတွက် ပါ အသုံးြပuLုိင် သ ည်။
လက်ရှိအ သုံးြပuေနသည့်

စံLှuန်းမျာ းကို

မှီြငမ်းကာ၊

ြဖည့်စွက်ခ ျက်

က

(ပုဒ်မ

၁.၃)

၌

ဤအကဲြဖတ်ခ ျက်များတွင်မ ည်သ ည့်အ ဆင့်များ၊မည်သ ည့်Xို က် ခ တ်မ)များပါဝင်သ င့်သ ည်ကို အေသးစိ တ်
ေဖာ်ြပထားသည်၊ ထိ=ုအြပင်၊ ဤအကဲြဖတ်ခ ျက်များြဖင့် ေအာက်ပါတု=ိကုိ ေဖာ်ထု တ် သင့်သ ည်။ 75/

•

စဉ်ဆက် မြပတ်

လု ပ်ငန်းများ

လည်ပ တ်မ)ေ Zကာင့်

Xိုက်ခ တ်Lိုင်ေ ြခရှိေ သာ

အခွင့်အေရးရှိသူများLှင့် အကျိuးဆက်စပ် သူများ၊ အထူးသြဖင့် အမျိuးသမီးမျာ း၊

သက်ဆို င်သ ည့်

76

•

လုိ အပ် သ ည့် အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်မ) မရှိသ ည့် မည်သ ည့် စီးပွာ းဖက်များမဆို၊

•

အကွ က် ၃.၁ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် မည် သ ည့်‘အLjရ ာယ် သတိ ေပးချက်များ’ (red flags)မဆုိ ။
ဤသိ=ု အေြခအေနများတွင်

အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ)

တုိးြမeင့်ရန် လိုေပမည်၊

ထို အခါတွ င်

အLjရာယ်သ တိေပးချက်တွ င် ပါဝင် သ ည့် ေနရာေဒသများ၏ အေြခအေနများ မှန်မမှန် ကို ေြမြပင် ၌
ကွင်းဆင်း စိစစ်မ) များ ပါလာLုိ င် သည်။

•

လုပ် ငန် းလည်ပတ်မ)များ၏ ြဖစ်ရပ် မှန်အေြခအေနများLှင့်က ျိuးေZကာင်းဆီေ လျာ်စွာ ေထာက်ြပ
Lုိင်သ ည့် RBC အတွက် လု ပ်ငန်း မူဝါဒအZကား အြခား မကို က် ညီမ)များ၊
အကဲြဖတ် နည်းအမျိuးမျိuးြဖင့်

အLjရာယ် သ တိေ ပးချက်များ(red

flags

)ကို ေဖာ်ထု တ်Lို င်သ ည်။

ဆက်စ ပ်အေZကာင်းတရားအရ အLjရာယ် အကဲြဖတ် နည်းများ( Context risk assessments) ြဖင် ကုန်ပစRည်း

ရှာ ေဖွဝယ် ယူ သ ည့် ေဒသမျာ း၊ Lိုင်ငံများ ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း မူေ ဘာင်၊ Lုိင်ငံေ ရးအေြခအေန၊
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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ဥပေဒေဘာင်အ တွင်း က လွ တ် လပ်စွာ လုပ်ပို င်ခွင့် Lှင့် လူ မ) စီးပွား ပတ် ဝန်းကျင် စသည့် ့ သီးြခား
နယ် ပ ယ်များ၌ ရှိေ သာ အLjရ ာယ်များကို အကဲြဖတ်ြခင်းြဖင့်
အဆင့်

အလုိက်

ခွဲြခားသတ် မှတ် သ ည်။

အLjရာယ်အ ဆင့်နိ မ၊့် လတ်၊ ြမင့်စ သြဖင့်

လုပ် ငန်းခွင် အေနအထားအရ

အLjရာယ် ြဖစ်Lိုင်ေ ြခ၊

အတို င်းအတာ၊ ဆိုးရွားမ)စသည်တ=ို ကုိ အကဲြဖတ်ရ န်အ တွက် စီ းပွာ းဖက်များ၏ လု ပ်ငန်း လည်ပ တ်မ)များ၏

ြဖစ်ရ ပ်မှန်အေြခအေနကို နားလည်ေ အာင် လုပ် ငန်းခွင်အ ဆင့် အLjရာယ် အကဲြဖတ်နည်း( Site-level risk

assessments) ြဖင့် အကဲြဖတ် သ ည်။ ထိုအ ကဲြဖတ်ခ ျက်များကို အေြခတည်၍ လုပ် ငန်းဆက် ဆံမ) မစတင်မီ ၊
စီးပွာ းဖက်အ သစ်များ၏ အရည်အ ချင်းကို စိစစ်သ ည့် လု ပ်င န်းစဉ် ြပuလုပ်သ င့်သ ည်။ အLjရ ာယ်အ ဆင့်
နိမ့်သ ည့်

အြခအေနတွင်

လုပ် ငန်း လုပ်ကို င်ေ နသည့်

စီးပွာ းဖက်များအေပi

ပုံမှန်

အLjရာယ်

တုိးြမeင့်

အLjရ ာယ်

အကဲြဖတ် နည်းြဖင့် ကျင့်သံုးသင့်သ ည်။ အLjရ ာယ်အ ဆင့် အလယ်အ လတ်Lှ င့် အဆင့်ြမင့် တွင်ရိှသ ည့်
အေြခအေနများတွင်

လုပ် ငန်း လုပ်ကုိ င်ေ နသည့်

စီးပွာ းဖက်အားလုံးအေပi

အကဲြဖတ် နည်း ကျင့်သံုးသင့်သ ည်။ ထိုအ ကဲြဖတ် လုပ် ငန်းများတွင် အကျိuးဆက် သူများLှင့် တုိင်ပ င်ြခင်း၊
အရပ်ဖက်အ ဖွဲNအစည်းများကဲ့သ=ို

တတိ ယအဖွဲN

မှ

ေစာင့်Zကည့် Zကပ်မ တ်ြခင်းLှင့်

လယ် ယာများ

Lှင့်/သို=မ ဟု တ် စားေသာက်ကုန် ထု တ် လုပ် သ ည့် စက်Xံုများအား သွာ းေရာက်Zကည့်X)ြခင်းများ ပါဝင်
Lုိင်သ ည်။

ကာလတစ်ခု အတန်Zကာေသာ်

အေြခအေနများ အေြပာင်းအလဲ ရှိတတ်သ ည်ကို ထည့် သွင်း

စဉ်းစားရသည်ြဖစ်ရ ာ၊ အLjရ ာယ်များ ၏ အေြခအေနကို အမှန်အ ကန် မြပတ်သိရိှ ေနရန်အတွ က်၊
အLjရ ာယ်အ ကဲြဖတ် မ)ကုိ

စဉ်ဆက်မြပတ်

လုပ်ငန်း စဉ်

တစ်ခုအြဖစ် လုပ်ေ ဆာင်သ င့် သ ည် ။

ေအာက်ပါတို= သ ည် အLjရာယ်အ ကဲြဖတ်မ) အသစ် ထပ်မံ လုပ်ေ ဆာင်ရ န် အစပျိuးေပးသည့် အေြခအေနမျာ း
ြဖစ်သ ည်။- ေစျးကွက်အ သစ် မှ ကုန်စည် ရှာ ေဖွဝယ် ယူြခင်း၊ စီးပွာ းဖက်တ စ်ဦး၏ လု ပ်ငန်း လည်ပ တ် မ)
ဝန်းကျင် အေြပာင်းအလဲြဖစ်ြခင်း (ဥပမာ- အစိုးရအေြပာင်းအလဲေ Zကာင့်)၊ ကုန်Zကမ်းေပးသွင်း သူ က
အLjရ ာယ် အဆင့် အလယ် အ လတ် သိ=ုမ ဟု တ် အဆင့်ြမင့် ေဒသများမှ ကုန်Zကမ်း ရှာေဖွ လာြခင်း၊

စီးပွာ းဆက် ဆံ လုပ် ငန်းအသစ်ြဖင့် လုပ် ကိုင်ြခင်း၊ စီးပွားဖက် လုပ် ငန်း ပိုင်ရှင် အေြပာင်းအလဲြဖစ်ြခင်း၊
ကုန်စည် အသစ် ထုတ် လု ပ်ြခင်း၊ သု=ိမ ဟု တ် လုပ်င န်း လုပ်ကုိ င်ပံု လုပ်ကုိ င်နည်း အေြပာင်းအလဲ ြဖစ်ြခင်း။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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3. FIVE-STEP FRAMEWORK FOR RISK-BASED DUE DILIGENCE ALONG AGRICULTURAL SUPPLY CHAINS

အကွက် ၃ -၁၊ တုိးြမeင့်အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မလ
) ိုအပ်သည့် အေြခအေနများ.အLjရာယ် သတိေပးချက်များ

• အLjရာယ် ေဒသများ ေအာက်ပါ ေဒသများတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် စီစဉ်ြခင်း သုိ=မဟုတ် ထို ေဒသများမှ -

ထွက်သည့်စုိက်ပျိuးေရးထွက်ကုန်များ

-

ပဋိပကdြဖစ်ပွားသည့် ေဒသများသုိ=မဟုတ် အLjရာယ်အဆင့်ြမင့်ဟု သတ်မှတ်သည် ့ေဒသများ 1
စီမံအုပ်ချuပ်မ) ေလျာ့ရဲသည်ဟု သတ်မှတ်ခံရသည် ့ေဒသများ2
Lုိင်ငံတကာမှ သေဘာတူညီထားသည့် RBC စံLှuန်းများကို လုိက်နာမ) မရှိေသာ၊ သို=မဟုတ် ဤစံLှuန်းများကို စီးပွာ း

လုပင
် န်း လုက
ိ န
် ာရန် အားေပးြခင်းမရှေ
ိ သာ Lုင
ိ င
် အ
ံ ဆင်အ
့ စိးု ရများ သိမ
=ု ဟုတ် နယ်ခအ
ံ စိုးရများ အုပ်ချuပ်သည့် ေဒသများ

ဥပမာေဒသခံများ တရားဝင်အသုံးြပuပိုင်ခွငရှ
့် ိေသာ စိုက်ပျuိးေြမကို ေဒသခံများအား မ -တုိင်ပင်ဘဲ၊ သို=မဟုတ် ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ထားသည့်နယ်ေြမရှိ ေြမေပiတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်၊ အဆုိြပuြခင်း၊

-

လူ=အခွင့်အေရး သို=မဟုတ် အလုပ်သမားအခွင့်အေရးများ ချိuးေဖာက်မ)ြဖင့် တုိင်တန်းခံရဖူးသည့် ေဒသများ၊
ေြမယာအသုံးချပုိင်ခွင့်ကို တိကျစွာ အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆိုထားြခင်းမရှိေသာ ေဒသများ
ေဒသခံများ စားနပ်ရိကdာ မဖူလုံမ) ြပဿနာ သို=မဟုတ် ေရရှားပါးမ)ြပဿနာများရှိသည့် ေဒသများ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်သဉ
ု း် မ) ရင်ဆင
ို ေ
် နရေသာ သိ=ုမဟုတ် ကာကွယ် ေစာင်ေ
့ ရှာက် ထားေသာ ေဒသများ

• အLjရာယ် ကုန်စည်များ
-

အချိuNအေြခအေနများတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ၊ လူမ)ဆုိင်ရာ သို=မဟုတ် လူ=အခွင့်အေရး ဆုိးကျိuး Xိုက်ခတ်မ)

-

စိုက်ပျိuးေရးထွက်စားေသာက်ကုန်သည် ကျန်းမာေရးLှင့် အစားအေသာက် အLjရာယ် ကင်းရှငး် ေရး စံLuှ န်းများLှင့်

များ ြဖစ်ေပiစေ သည်ဟု သိထားသည့် စိုက်ပျိuးေရး ကုန်များ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊
မကုိက်ညီြခင်း၊

• အLjရာယ် စီးပွားဖက်များ
-

ဤလမ်းABန်တွင်ပါရှိေသာ စံLှuန်းများကို လိုက်နာြခင်းမရှိဟု လူသိများသည့် စီးပွားဖက်များ
၄င်းတုိ=သည် လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်း အLjရာယ်ေဒသတစ်ခုခုမှ စိုက်ပျိuးေရးကုန်များ ရှာေဖွဝယ်ယသ
ူ ည်ဟု

လူသမ
ိ ျားြခင်း၊

-

ဤလမ်းABန်တွင်ပါရှိသည့် စံLှuန်းများမလုိက်နာေသာ သို=မဟုတ် အLjရာယ်ေဒသတစ်ခုမှ စိုက်ပျိuးကုန်များ ေပးသွင်းေသာ

သိမ
=ု ဟုတ် ထိအ
ု Ljရာယ်ေဒသတွင် အလုပလ
် ပ
ု ်ေသာ စီးပွားလုပင
် န်းများ တွင် အစုရယ
ှ ယ
် ာများပါဝင်ြခင်း သိ=ုမဟုတ် အြခား
အကျိuးစီးပွားများ ထားရှိြခင်း၊

၁။ ပဋိပ ကd ြဖစ် ပွ ားေသာေဒသများLှ င့် အLjရ ာယ် အ ဆင့် ြ မင့် ေဒသများဆုိ သ ည် မှ ာ လက် န က် ကိုင် ပဋိ ပ ကd၊ ကျယ် ြပန်= စွာ အZကမ် း ဖက် မ) သို= မ ဟု တ်
လူ အ များအား ေဘးအLj ရ ာယ် ြ ဖစ် ေ စမ) ရှိေ သာ ေဒသများကို ေခiသည် ။ လက် န က် ကိုင် ပဋိ ပ ကd ဆုိ သ ည် မှ ာ ပုံ စံလ ကd ဏာအမျိu းမျိuးရှိ သ ည် ။ Lုိ င်ငံ တ ကာ
ပါဝင် ပ တ် သ က် ေ သာ သို= မ ဟု တ် မပတ် သ က် ေ သာ၊ Lုိ င်ငံ Lှ စ်ခု သို= မ ဟု တ် အများ ပါဝင် ေ သာ၊ လွ တ် လပ် ေ ရးအတွ က် တုိ က်ပွဲ ဝ င် ေ သာ၊ သူ ပု န် ထေသာ၊

ြပည် တွင်း စစ် စသြဖင့် လ ကd ဏာ အမျိuးမျိuး ြဖစ် Lုိင်သ ည် ။ အLj ရ ာယ် အ ဆင့် ြ မင့် ေဒသများ ဆုိ သ ည် မှ ာ Lုိ င်ငံေ ရး မတည် M ငိမ် မ) သိ=ု မ ဟု တ် ဖိ Lှိပ် မ) ခံ ရ ေသာ
ေဒသများ၊ အု ပ် ချu ပ်မ) ေလျာ့ ရဲ အားနည် း ေသာ၊ လုံ ြ ခံu မ) မရှိ ေ သာ၊ ြပည် တွ င်း အေြခခံ အ ေဆာက် အ အုံ Mပိu လဲ ေ နေသာ၊ ကျယ် ြ ပန်= စွာ အZကမ် းဖက် မ)ရှိ ေ သာ
ေဒသများ ပါဝင် Lုိင်သ ည် ။ ထို ကဲ့ သို= ေဒသများသည် ကျယ် ြ ပန်= စွာ လူ= အ ခွ င့်အ ေရး ချိu းေဖာက် မ)များ ရှိ သ ည် ၊ Lုိ င်င့ံ ဥ ပ ေဒ သိ=ု မ ဟု တ် အြပည်ြ ပည် ဆို င်ရ ာ
ဥပ ေဒ ချuိ းေဖာက် သ ည့် ေဒသများ ြဖစ် တ တ် သ ည်( OECD, 2013)။
၂။

ထို အ ထဲ တွ င် World Bank Worldwide Governance Indicators သိ=ု မ ဟု တ် Transparency International Corruption Perception Index တုိ= က

စွ မး် ေဆာင် မ) အားနည် း ေသာ ေဒသများအြဖစ် ေ ဖာ်ြပတတ် သ ည် ။ ကု လ သမဂg ၏ အဂတိ လို က်စားမ) တို က်ဖ ျက် ေ ရး ကွ န်ဗ င် း ရှ င်း ပါ ြပဌာန် း ချက် မ ျား ကို
ကတိ ကဝတ် မြပuေသာ သိ=ု မ ဟု တ် စတင် အေကာင် အ ထည် မေဖာ် ေ သာ Lုိ င်ငံမ ျားလည် း ပါဝင် Lို င်သ ည် ။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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အLjရ ာယ်အ ကဲြဖတ် မ)ကုိ စီးပွားလုပ်င န်းအမျuိးအစား ေပi မူတည်၍ ေဆာင်ရွက် သ ည်။

•

လယ် ယ ာစိုက် ပျိuးေရးလုပ် ငန်းများသည်စိုက်ပျိuးထွက် ကုန်များ၏ အရည် အေသွးြပအေြခအ ေန များLှင့်
ပတ် သ က်သ ည့် တိ က ျမှန် ကန်မ) စစ်ေ ဆးLုိ င်ေသာ၊ အားထားယုံZကည်ရ ေသာ၊ အချိန်Lှင့် တစ်ေ ြပးညီ
ြဖစ်ေသာ အချက် အလက်များ ြပuစု ြဖန်=ေဝရန် အတွက်၊
Lုိင်သ ည်။

ေြမြပင် ၌ အကဲြဖတ် အဖွဲNများ ထူေ ထာင်

ဤစီးပွားလုပ်င န်းများသည် ေဒသခံများLှင့် Xိးု သားပွင့် လင်း၊ ထိေ ရာက်Mပီး အဓိပါt ယ်

ြပည့်ဝေသာ တုိ င်ပင်ေ ဆွးေLွးမ)များစသည်တုိ= ြပuလုပ်ြခင်းြဖင့် ေြမယာအသုံးချ ပိုင်ခွင့် ရှိသူမျာ း၏
တရားဝင်မ)ကို ေလးစားေZကာင်း အာမခံခ ျက်ေ ပးရန် လုိသ ည်။ ေမွးြမ_ေရးလုပ်ငန်း လုပ် ကိုင်သ ည်
ဆုိ လ\င် ၄င်းတု=ိ ၏ လုပ်ငန်းများအတွင်း တိရ စာkန်မျာ းကျန်းမာေရးအတွက် ပံပုိး သင့်သ ည်။ ၄င်း တု=ိ
အLjရာယ်အ ကဲြဖတ်ခ ျက်ြပuလု ပ်Mပီးရရှိသ ည့် ရလဒ်များကို
မျာ းအား ေပးသင့်သ ည်။

•

အစုန်လမ်းေZကာင်းရှိ စီးပွားလု ပ်ငန်း

အစုန် လမ်းေZကာင်းရှိ စီးပွာ းလုပ် ငန်းများသည် မိမိ တုိ= လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ) အတွ င်းရှိသ ည့် အLjရာယ်

မျာ းကို သိရိှေ အာင် ေဖာ်ထု တ်Xံုမ က၊ ကုန်Zကမ် းေပးသွင်းသူများ ရင်ဆိုင်ရ သည့် အLjရာယ်များကိုပ ါ

တတ် Lုိင်သ မ\ အကဲြဖတ်သ င့်သ ည်။ ကုန်Zကမ်းေပးသွင်းသူများ ရင်ဆို င်ရ သည့် အLjရာယ်များကို
အကဲြဖတ်ရ န် အတွ က်၊ ထိုေ ပးသွင်း သူများကျင့်သုံး ေဆာင်ရွက် သ ည့် အေလးထား စိစစ် ေဆာင်ရွက် မ)
ကို

အကဲြဖတ်ြခင်းြဖစ်ေ စ၊

၄င်းေပးသွင်းသူ တ=ို ၏

လု ပ် ငန်း

လည် ပတ် မ)

ကို

တုိက်Xုိ က်

အကဲြဖတ်ြခင်းြဖစ်ေ စ၊ ဥပမာ- ၄င်းတုိ= လုပ်ကို င်သ ည် လယ် ယာမျာ းသို= သွားေရာက် အကဲြဖတ်ြခင်းများ
ြပuလု ပ်Lိုင် သ ည်။

မိမိစီးပွာ းဖက်များ

သက် ဆိုင် လို အပ်သ ည့်

RBC

စံLှuန်းများလုိ က်နာမ)

အချက်အ လက်များ ေပးြခင်းတု=ိ ြပuလုပ် သ ည့်

ရှိမရှိ

အကဲြဖတ်ြခင်း ၊

လုပ် ငန်းစု

အလုိ က်

အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ေ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ယင်းအကဲြဖတ် မ) မျာ းကို အေထာက် အကူြဖစ်ေ စမည်။

•

ေငွေZကးဆုိ င်ရ ာ လုပ် ငန်းများသည် ၄င်းLှင့် ဆက်သွ ယ် ေဆာင် ရွက်သူ ရာေပါင်း ေထာင်ေ ပါင်း မျာ းစွာ

ရှိLိုင်သ ည်။ ထို ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် သူ တစ်ဦးချင်းအေပi အLjရာယ်အ ကဲြဖတ်ရ န် ြဖစ်Lိုင်ခ ျင် မှ
ြဖစ်Lိုင်မည်။ အုိအီးစီဒီ လမ်း ABန်များ အရ၊

လုပ်ငန်း အားလုံးသည် အhကီးမားဆုံး ဆုိးကျိuး

ေပiေပါက်Lုိင် သ ည့် အLjရာယ်န ယ် ပ ယ်များကို ေယဘူ ယျအားြဖင့် ေဖာ် ထုတ်ရ န်Lှ င့် ထိုသို= ေဖာ်ထု တ်

သိရှိခ ျက်အ ရ အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်ရ န်များကို ဦးစားေပးရပ် သတ် မှတ် ရန် ေမ\ာ်လ င့်သ ည်။
ေငွေ ရးေZကးေရး

အဖွဲNအစည်းတစ်ခု ၏

အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်ေ ရး

တာဝန်

မည်သ ည့်

အတို င်းအတာအထိ ရှိသ င့်သ ည် ဆို သ ည်မှာ ၄င်း၏ လုပ်င န်းများ၊ ကုန်စ ည်Lှင့် ဝန်ေ ဆာင်မ) များအေပi
မူတည် သ ည်။ 77

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
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အဆင့် ၃၊ ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည့် အLjရာယ်များကို တုံ=ြ ပန်ရန် ဗျ_ဟာ ေရးဆွဲ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး

၃.၁။ အLjရာယ်အကဲြ ဖတ်မ)မှ ေတွNရှိချက်များကို ခန်=အပ်ထားသည့် အhကီးတန်း စီမံခန်=ခွဲေရး

အဖွဲNသုိ= တင်ြပပါ။

၃.၂။

အLjရာယ် စီမံခန်=ခွဲေရး အစီအစဉ် ချမှတ်ပါ။

ဤအစီ အ စဉ် တွင် ြဖည့်စွက်ခ ျက်

(က)

တွင်

အZကံြပuခဲ့သ ည့်

အLjရ ာယ်ေ လ\ာ့ချေရးLှင့်

တားဆီ း

ကာကွ ယ်ေ ရး အစီအ မံများ ထည့်သွ င်းLုိင် သ ည်။ စီးပွာ းလုပ် ငန်းက ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ) များLှင့် မည် မ \
နီးစပ်စွာ ဆက်LB ယ်ေ နသည့်အ ေပi မူတ ည်၍ ြဖစ်Lုိင်သ ည့် ပုံစံများ အဆိုြပuLုိင် သ ည် (အေသးစိ တ်
အချက်အ လက် များကို အကွ က် ၁.၂ တွ င် Zကည့်ပါ)။

•

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းေZကာင့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များ ြဖစ်ပွား သည် ဆို လ\င်၊ ြဖစ်ပွာ းလျက်ရှိသ ည့် ဆိုးကျိu း
Xိုက်ခ တ်မ)များကို ြပန် လ ည်ကုစားသင့်Mပီး78 ေနာင်ြဖစ်ပွာ းLုိင် ေြခရှိသ ည့် ဆုိးကျိuး Xိုက်ခ တ်မ) များ
ကိုတားဆီးသင့်သ ည်။ ထိုသ=ို လု ပ်ေ ဆာင်ရ ာတွ င၊် ေနာင် ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ) များ မြဖစ်ပွားေအာင်

hကိuးပမ်းတားဆီးမည့် အစီ အမံများ အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်စဉ်၊ လုပ်ငန်းများ ယာယီ ရပ်ဆို င် း

ထားသင့် သ ည်။ ယင်းXို က်ခ တ်မ)များကို ေလ\ာ့ချLုိင်ြခင်းမရှိ လ \င် လုပ် ငန်းများကို အMပီး ရပ်ဆုိင် း
သင့်သ ည်။

•

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းက ပံ့ပိုးေသာေZကာင့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များ ြဖစ်ပွာ းသည်ဆို လ\င်၊ ထိုပံ့ ပိုးမ)များကို
ရပ်ဆုိင်းMပီး၊ မိမိZသဇာကို အသုံးြပu၍ ကျန်ရှိသ ည့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များကို ေလျာ့ေ ကျေစသင့်သ ည် ။
ထို သ=ို လုပ်ေ ဆာင်ရ ာတွ င်

လုပ်င န်းများ

ယာယီ

ရပ်ဆုိ င်း ေကာင်း

ရပ်ဆို င်းသင့် သ ည်။

ယင်း

ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များ ထပ်မံ မြဖစ်ပွာ းေစရန် ေသချာ စွာ ကာကွ ယ်တားဆီးေရး အစီအ မံများ ချမှ တ်
ေဆာင်ရွက်သ င့် သ ည်။

•

ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)က မိမိ လုပ် ငန်းက ပံ့ပုိးမ) ေZကာင့် မဟု တ်ေ သာ်လ ည်း၊ မိမိLှင့် စီးပွာ းဆက် ဆံ
သည့် လုပ် ငန်းမှ တဆင့် မိ မိ ၏ လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ) များ၊ ကုန်စည် သ=ုိမ ဟု တ် ဝန်ေ ဆာင်မ) များLှ င့်

တုိက်Xုိ က်ဆ က်LB ယ်မ) ရှိသ ည်ဆို လ\င်၊ ထို ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မှ ေလျာ့က ျေစရန် သိ=ုမ ဟု တ် တားဆီးရန်
မိမိZသဇာအသုံးြပuသင့်သ ည်။
မေအာင်ြမင် လ\င်၊

ထိုသို= လု ပ်ေ ဆာင်ရ ာ၌

သု=ိမ ဟု တ် ေလျာ့က ျေစရန်

မြဖစ်Lိုင် လ\င်

အLjရာယ်ေ လျာ့က ျေစရန် hကိuးပမ်း မ)
သိ=ုမ ဟုတ်

လက်သ င့်မခံLိုင် လ\င် ၊

စီးပွာ းဖက်Lှင့် လုပ် ငန်းအဆက်ြဖတ် သ ည့် အ ေြခအေနအထိ ေရာက်သွာ းLုိင်သ ည်။ သင့်ေ လျာ် သည့်

တု=ံြပန်မ)ကုိ စဉ်းစားဆုံးြဖတ်ရ န် အေZကာင်းများတွင်၊ ဆုိးကျuိ းXိုက်ခ တ်မ) ၏ ဆိုးရွားမ)Lှင့် ြဖစ်Lိုင်ေ ြခ၊

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းက မိမိ ၏ စီးပွာ းဖက် သို=မ ဟု တ် အြခား သက်ဆုိင် သ ည့် ပါဝင်သူ များ (ဥပမာ- အစုိးရ)
အေပi Zသဇာသက်ေ ရာက်မ) Lှင့်/သိ=ုမ ဟု တ် တွန်းအား ေပးLုိင်အ ား မည်မ\ရှိသ ည်၊ ထိုစီးပွာ းဖက်သ ည်
မိမိ လုပ်င န်းအတွ က် မည်မ\ အေရးပါသည် စသည် တုိ=ပါဝင်Lုိ င် သ ည်။
စီးပွားလုပ်ငန်း အမျိuးအစားအားလုံးေZကာင့်

ပံ့ပိုးမ)ြဖင့် ြဖစ်ပွားြခင်း၊

သို=မ ဟုတ်

တုိက်Xို က်

ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များ

တုိက်Xို က်ြဖစ်ပွာ းြခင်း၊

ဆက်LB ယ် သ ြဖင့် ြဖစ်ပွားြခင်းများ ြဖစ်Lုိင်သ ည် ။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
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ေအာက်ပါ ဥပမာမျာ းြဖင့် လက်ေ တွNတွ င် ြဖစ်ပွားပုံများကို ေဖာ်ြပထားသည်။

•

တုိက်Xုိ က်ြဖစ်ပွာ းြခင်း (causing) - စီးပွာ းလုပ် ငန်း ၃ မျိuး- စိုက်ပျိuးေရးလုပ် ငန်း၊ အစုန် လမ်းေZကာင်း
Lှင့် ေငွေ Zကးဆုိ င်ရ ာ လုပ် ငန်းများေZကာင့် ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ် မ)များ တုိ က်Xိုက် ြဖစ်ပွာ းးLုိင်သ ည် ။

သို=ေ သာ် ေြမယာအသုံးချပိုင်ခွင့်Lှ င့် တိရ စkာ န် ကျန်းမာေရးLှင့် ဆက်စ ပ်သ ည့် Xိုက်ခ တ်မ) ကဲ့သုိ ့ေ သာ
ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)အချိuNမှာ

စိုက်ပျိuးေရးလုပ်ငန်းေZကာင့်သ ာ

တုိက်Xုိ က် ြဖစ်Lိုင်Mပီး၊

အစု န်

လမ်းေZကာင်း ေZကာင့် အြဖစ်နည်းသည်။အLjရာယ်အ ကဲဲြဖတ်မ) တစ်ခုအ ရ ေြမယာ တရားဝင် အသုံးချ
ပိုင်ခွင့်ရှိသူများ၏ အခွ င့်အ ေရးကို စိုက်ပျိuးေရးလုပ် ငန်းတစ် ခုက ချိuးေဖာက်ေZကာင်း ေတွNရှိလ\င် ၊
ယင်းသုိ= Xိုက်ခ တ်မ)များကို ြပန် လည် ကုစားေပးသင့် သ ည်- ဥပမာ ေြမပုိင် ဆုိင်ခွ င့် ရှိသူများထံ ေြမကို

ြပန်လ ည် အပ်Lံှြခင်း သိ=ုမ ဟု တ် တရားမ\တသည့် နစ်နာေZကး အြမန်ဆံုး ြပန် လည် ေပးအပ်ြခင်းများ
ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက် သင့်သ ည်။

•

ပံ့ပိုးြခင်း(contributing)- အကယ်၍

စားေသာက်ကုန် လက် လီ လုပ် ငန်းတစ်ခုက

စေတာ်ဘ ယ် ရီ

သီးကဲ့သုိ= ရာသီစာ၊ လတ် ဆ တ်ေ သာ စိုက်ပျိuးေရးထွက်အ စားအစာများ အချိန်တုိအ တွ င်း ပို=ေ ဆာင် ရန်
လို အပ် လာပါက၊ ထိုဝ ယ် လုိ အားကို ြဖည့် ဆည်းရန် ေပးသွင်း သူများက လုပ်အား တိုးြမeင့် လု ပ်ကုိ င်ရ န်

ြဗံuးစားhကီး လုိအပ် လာသည်။ ထို အခါ ဝယ် လုိအားကို ြဖည့် ဆည်းရန် ယာယီ ငှာ းရမ်း ထားသည့်
ေရBNေြပာင်းလုပ် သ ားမျာ းအေပi

အတင်းအကျပ်

ခိုင်းေစမ)မ ျာ း ေပiေပါက်

လာသည်။

ထိုအခါ

စားေသာက်ကုန် လက် လီ လုပ် ငန်း အေနLှင့် ေပးသွင်းသူအ ေပi ဖိအားေပးမ) ရပ်တန်= သ င့် သ ည် ။
သို=တ ည်းမဟု တ် ေပးသွင်းသူများ၏ ေငွစီးဆင်းမ) အကျပ်အ တည်းကို

ေြဖရှင်း သည့် အေနLှ င့်

ဝယ်ေ စျးတုိး ြမeင့်Mပီး ေပးြခင်းြဖင့် ထိုXုိက်ခ တ်မ) ကုိ ပံ့ပုိးရာေရာက်သ ည့် လု ပ်ရ ပ်ကုိ ရပ်ဆုိင်း သင့်သ ည် ။

•

တုိက်Xုိ က် ဆက်LB ယ် မ) ရှိြခင်း (directly linked) - ပင်စင်ရ န်ပံု ေ ငွတစ်ခုသ ည် ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ)ရ န်ပံုငွ ေ
အတွ င်း အရင်းအLှီး ထည့်Lို င်သ ည်။ ထိုရ င်းLှီးြမeuပ်Lံှမ)ရ န်ပံုေ ငွ က တစ်ဖ န် လယ် ယာတစ်ခု၌ ဗာနီလာ

ရိတ်သိမ်းြခင်း ကဲ့သ=ို လုပ် အားအြပင်းအထန် လုိ သ ည့် လု ပ်ငန်း အချuိ Nအတွက် ကေလး လု ပ်သ ား များကို
အားထားေစခုိင်းတတ်သ ည်။

ထိုန ည်းြဖင့်

ပင်စင်ရ န်ပံုေ ငွသ ည်

လူ=အခွင့် အေရး

ဆုိးကျိuး

Xိုက်ခ တ်မ)များLှင့် တုိက်Xိုက် ဆက် LB ယ်မ) ရှိလာသည်။ ထို ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ) ကုိ တားဆီးရန်
သို=မ ဟု တ် ေလ\ာ့ချရန်

ဥပမာ-

စိုက်ပျိuးေရးလု ပ်ငန်း တွင်

ကေလးလုပ် သ ား ြပဿနာကို

မေြဖရှင်းLုိင်ပါကရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ)ရ န်ပံုေ ငွမှ အြခားသိ=ု ေြပာင်း၍ ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှရ န် ရည်ရွယ်ေ Zကာင် း
ထု တ်ေ ဖာ်ေြပာြခင်း ကဲ့သ=ိုေ သာ မိမိ ၏ အားသာချက်ကုိ အသုံးြပuကာ တားဆီးသင့်သ ည်။

၃.၃။

အLjရာယ်စီမံခန်=ခွဲေရး အစီအစဉ် အေကာင်အထည်ေဖာ်M ပီး၊ အLjရာယ်ေလ\ာ့ချေရး လုပ်င န်း

များကို မြပတ် ေစာင့်Z ကည့်Z ကပ်မတ်ကာ၊ ခန်=အပ်ထားသည့် အhကီးတန်း စီမံခန်=ခွဲေရး အဖွဲNထံ
အစီရင်ခံပါ။

ထို သ=ုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွ င်

အလုပ်သ မားများLှင့် ၄င်းတု=ိ ၏ ကုိယ်စားလှ ယ်များ၊ စီးပွာ းဖက်များ

အပါအဝင်၊ Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် အကျuိးဆက်စပ်သူ များLှင့်ပါ၊ အLjရာယ်ေ လ\ာ့ခ ျေရး ဗျ_ ဟာ Lှင့် ပတ် သ က်၍ ၊
အေရးကိစRမျာ း ရှင်း လင်း Mပီး သေဘာတူ ညီမ) ရရှရ
ိ န်အ တွက်၊ တုိင်ပ င် ေဆွးေLွးရLုိင်သ ည်။
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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အဆင့် ၄၊ လုပ်င န်းကွင်းဆက်အတွက် အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မ) မှန်မမှန် စိစစ်အတည်ြ ပuေရး

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများသည် ၄င်းတုိ= ၏ အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) ကျင့်စဉ်များ ထိေ ရာက်မ) ရှိမ ရှိ
စိစစ်ရ န်

-ဆို လိုသ ည် မှာ အLjရာယ် များကို ေဖာ်ထု တ်ြခင်း၊ ေလ\ာ့ချြခင်း သို=မ ဟု တ် တားဆီးြခင်း တု=ိ ကုိ

လုံေ လာက်စွာ

ေပiေပါက်သ ည်-

လုပ်ေ ဆာင်Mပီးြခင်း

ရှိမရှိ

-လုပ်ေ ဆာင်သ င့်သ ည်။ ြဖစ်Lုိင်သ ည့် အ ေြခအေနLှစ်မျိu း

၁။

အLjရ ာယ်ကုိ ေလ\ာ့ခ ျMပီး သိ=ုမ ဟုတ် တားဆီးMပီးလ\င်၊ ထို လုပ်င န်းသည် အLjရာယ်Lှင့် အချိuးညီ သည့်

၂။

အLjရ ာယ်ကုိ ေလ\ာ့ခ ျMပီး သိ=ုမ ဟုတ် တားဆီးMပီးြခင်း မရှိလ\င်၊ ဘာေZကာင့် မလု ပ်ေ ဆာင်သ ည်-

အေလးထား စိစစ်ေ ဆာင်ရွက်ြခင်းကို စဉ်ဆ က်မြပတ် လုပ်ေ ဆာင်သ င့်သ ည်။
ထိေ ရာက်သ ည့်

အLjရာယ် ေလ\ာ့ချေရး

ဗျ_ ဟာ

မရှိသ ြဖင့်၊ ေလ\ာ့ချရန်

အချိန၊်

ရင်းြမစ်

မလုံေ လာက် သ ြဖင့်၊ သိ=ုမ ဟု တ် ေလ\ာ့ခ ျရ န် ဆL{ မရှိသ ြဖင့် စသြဖင့်၊ ကို စိစစ်သ ည့် လု ပ်ငန်းြဖင့်
စတင် ထု တ်ေ ဖာ်သ င့် သ ည်။ စိစစ်ေ ရးလုပ် ငန်းစဉ် တွင် ေအာက်ပါတု=ိကုိ လုပ်ေ ဆာင်သ င့်သ ည်။

•

အမျိuးသမီးမျာ း၏ သေဘာထားကို လုံေ လာက်စွာ တင်ြပLိုင် မ) ေသချာ ေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း

•

အLjရာယ်Lှ င့်အ ချuိ းညီေ စြခင်း

•

အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်သ ည့်

အေလ့ အကျင့် များ

ေတာင်းခံြခင်း

•

တုိးတက်ေ စရန်

အZကံြပuချက်များ

ထို က့ဲသ=ို လုပ်ငန်းစဉ် များသည် စရိတ်စ က hကီးသြဖင့် လုပ် ငန်းအသီးသီး ၏ စွမ်းေဆာင် Lုိင်အား
ကို လည်း ထည့်သွ င်းစဉ်းစားြခင်း၊ အေသးစားလုပ် ငန်းများအတွက် ေဒသခံများ စုေ ပါင်း၍ လုိက်နာ

ေဆာင်ရွက်မ) ေြခလှမ်းများကဲ့သုိ=ေ သာ စရိတ်စက ချ_ေချာ င်သ ည့် စနစ် ယLjရားမျာ းြဖင့် အေလးထား
စိစစ်ေ ဆာင်ရွက်မ)ကို အကဲြဖတ်Lုိ င်မည်ြဖစ် သ ည်၊ 79

စိစစ်ေ ရးလုပ်ငန်းစဉ် တွ င် စာရင်းစစ်ြခင်း၊ ကွင်းဆင်း စစ်ေ ဆးြခင်းများ ပါဝင်Lုိင်Mပီး၊ အစိုး ရ

အာဏာပိုင်များ၊

အရပ်ဖက် အဖွဲNအစည်း၊

Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် ေဒသခံမျာ းLှင့် ေဒသအဆင့်၊

Lုိင်ငံေ တာ်

အဆင့် Lှင့် Lုိင် ငံတ ကာ အဆင့် အလုပ်သ မားအဖွဲNအစည်း မျာ းLှင့် တုိ င်ပင်ေ ဆွးေLွးြခင်းများ ပါဝင်
Lုိင်သ ည်။

စာရင်းစစ်ြခင်း ၏

ထိေ ရာက်မ)အ တွက်

အရည်အချင်းရှိရ မည်၊

သီးြခားလွ တ် လပ်Mပီး

အလွ န်အဓိ က ကျသည်
တာဝန်ခံမ)

80

။

အရည်အ ေသွးရှိမ)သ ည်
စာရင်းစစ်များသည်

ရှိရ မည်ြဖစ်သ ည်။

စိစစ်ေ ရးလုပ် ငန်းစဉ်

သီးြခားလွ တ် လပ်ရ မည်၊

စီးပွာ းလုပ် ငန်းများအေနLှင့်

စာရင်းစစ်

လုပ် ငန်းစဉ်ကုိ သီးြခားလွ တ် လပ်Mပီး အတည်တ ကျ ဖွNဲ စည် းထားသည့် စနစ် ယLjရ ားတစ်ခုအတွ င်း သိ=ု
ထည့်သွ င်းကာ၊
ထု တ်ေ ဝြခင်း၊

စာရင်းစစ်များ

ခန်=ထားြခင်း၊

စာရင်းစစ်

ကုန်Zကမ်း ေပးသွင်းသူ များအတွက်

ြမeင့်တ င်ရ န် သင် တန်းများ

မှန်မမှန်

စိစစ်ြခင်း၊

အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်မ)

အစီရ င်ခံစာများ
စွမ်းေဆာင် မ)

အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ြခင်း၊ Lှင့် တိုင်တန်းသည့်အဖွဲNများ၏ တုိင်Zကားချက်

မျာ းကို ေနာက်ဆ က်တဲွ အကူအညီေ ပးြခင်းစသည်တ=ို လုပ်ေ ဆာင်ေ စရန် စဉ်းစားသင့်သ ည်။
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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လုပ် ငန်းကွ င်းဆက်များအတွင်း သင့်ေ လျာ်သ ည့် ပိိွuင့်များ၌ ဘုံ စံLှuန်းများအေြခခံက ာ Lှစ်ဦး Lှစ်ဖ က်

သေဘာတူ

အားြဖည့်သ ည့်

စိစစ်ေ ရးလု ပ်ငန်းစဉ်များသည်

အကဲြဖတ်Lိုင် လ\င် ြဖစ်ေ ပiသည့်

အကဲြဖတ်ြခင်း ခရီးမေရာက်မ) ကို ေလျာ့ပါးေစMပီး၊ သွက် လ က်ြမန်ဆန် မှန် က န်မ) တုိး တက်Lို င်သ ည်။ .81
ဥပမာ- စာရင်းစစ်များသည် အြခား သီးြခားလွ တ် လ ပ်ေ သာ တတိ ယ အဖွဲNများမှ စစ်ေ ဆးသည့် စာရင်း
အေြဖမျာ းကို သုံးသပ် အသိအမှ တ်ြပu Lုိင်သ ည်။ အကဲြဖတ်ခံရ လျက်ရိှသ ည့် လုပ် ငန်း ကွင်း ဆက် အတွ င်း ရှိ
စီးပွာ းလု ပ်ငန်းအားလုံးကို

အကဲမြဖတ် ဘဲ၊

လု ပ်ငန်းကွ င်းဆက် များ

အတွင်း လု ပ်ကို င်ေ နသည့်

အကျိuးဆက်စပ် သူ အမျိuးအစား အချိuNသာ လု ပ်ကို င်သ ည့် ‘choke point’ ဟုေ ခiသည့် ပွိuင့်များကို သာ
အကဲြဖတ်ရ န် စဉ်းစားLုိင်သ ည်။
i)

လုပ် ငန်းကွ င်းဆက်အ တွင်း

ကုန်ပစRည်း

ပုံစံေြပာင်းလဲ သ ည့်

စားေသာက်ကုန် အြဖစ် ထုတ် လု ပ်ြခင်း သိ=ုမ ဟု တ် ထုပ်ပုိးြခင်း၊
ii)

လုပ် ငန်းကွ င်းဆက်အ တွင်း

သတ်မှ တ် ထားသည့်

အဓိက

ပိွuင့်များ၊

ပိွu င့်တစ်ခု တွင်

ဥပမာ-

လုပ် ကိုင် သူများ၊

စာရင်းစစ်များသည် လုပ်ကို င်ေ ဆာင်ရွက် မ) အနည်း ငယ်သ ာရှိသ ည့်၊ သို=မ ဟု တ် စိုက်ပျိuးေရး
ထွ က်အစားအေသာက်များ စုစည်းသည့် ပိွuင့်များကို အာXုံစုိက်Lို င်သ ည်။
iii)

အစုန် လမ်းေZကာင်းရှိလုပ် ငန်းများအတွင်း Zသဇာသက်ေ ရာက်မ) အရှိဆံုးပွိuင့်များ

iv)

ယင်းစနစ်များ၏ လုပ်Lုိ င်အ ားကို ြမeင့်တ င်ရ န်Lှင့် လုပ်Mပီးသား ထပ် လု ပ်မိြခင်းကို ေရှာ င်Lိုင် ရ န်
အစီအစဉ်များLှင့် စာရင်းစစ်အစီ အစဉ်များ ရှိLှင့်Mပီးေသာ ပိuွ င့် မျာ း

ဥပမာ- အီသီ ယိုးပီး ယားတွင် ေကာ်ဖီ လုပ်ငန်း ကွင်း ဆက်အ တွက် ြဖစ်Lိုင်သ ည့် choke point မှာ

အေသးစား စိုက်ပျuိးသူ အမျာ းအြပားထံမှ ဝယ် ယူMပီး၊ ေကာ်ဖီကို ကုန်သ ည်အ နည်းငယ်မ\သာ စုေ ဝး

ေရာင်းချသည့် Ethiopian Commodity Exchange ကဲ့သ=ိုေ နရာမျိuးြဖစ်Lိုင်သ ည် (အထက်၌ case ii.)။
အြခားြပန်=က ျဲေ နသည့် ေကာ်ဖီ လုပ်ငန်း ကွင်း ဆက်များအတွ က် မ၊ူ ေကာ်ဖီ ထုတ် ပုိးစက်Xံုများ၊ လက် က ား

လုပ် ငန်းများ သိ=ုမ ဟုတ် Lုိင်ငံြခားသိ=ု တင် ပ=ုိေ ရာင်းချသူများက choke points မျာ းြဖစ်Lိုင် သ ည်။ ဤသိ=ု choke

points မျာ းကို အာXုံစိုက်သ ြဖင့် လုပ် ငန်းကွ င်းဆက်တစ်ေ လ\ာက် ပိုမုိတိ က ျစွာ လု ပ်ေ ဆာင်ရ သည့်
အေလးစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) ကုိ အစားမထိုးသင့်ေ ပ။

အဆင့် ၅။

လုပ်ငန်း ကွင်း ဆက်အတွက် အေလးထားစိစစ်ေဆာင်ရွက်မ)အေပi အစီရင်ခံေရး
စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများသည် လုပ်ငန်း ဆုိင်ရ ာ လုံြခံuလ\uိNဝှက်ခ ျက်မျာ းLှင့် အြခား ယှဉ်Mပိuင်မ) အေရးကိ စR

မျာ းကို အေလးထားလျက်၊

မူဝါဒမျာ းLှင့် ကျင့်စဉ်များကို၊

၄င်းတု=ိ ၏ လုပ် ငန်းကွ င်းဆက် အတွ က် အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်ေ ရး
အမျာ းြပည် သူ သိရိှLိုင်ရ န် အစီရ င်ခံသ င့် သ ည်။

သူတုိ=သ ည် Xိုက်ခ တ် ခံ

ရသည့် အကျိuးဆက်စပ်သူ များLှင့် စီးပွားဖက်များအား အမှန် တကယ်ြဖစ် ပွာ းေနသည့် ြဖစ်Lုိင်ြခေ ရှိသ ည့်
ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များကို

စဉ်ဆက်မြပတ်

Xိုက်ခ တ်မ) ဆိုင် ရာ

အကဲြဖတ်ခ ျက်များ ြပuလု ပ်

ရရှိ သ ည့်

ရှင်းလင်း တိက ျသည့် သတင်းအချက် အ လက် များကို အချိန် Lှင့် တေြပးညီေ ပး သင့်သ ည်။ ေလ\ာ့ချရန်

သို=မ ဟု တ် တားဆီးရန် မည်သ ည့်ေ ြခလှ မ်း လှမ်း၍ မည်သ ည့် အ စီအ မံများ ချမှတ် ေဆာင်ရွက် သ ည် ကိုပ ါ
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
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ေြပာZကားသင့် သ ည်။

စီးပွာ းလုပ် ငန်း ၏

စီမံခ န်=ခဲွေ ရးစနစ် မျာ းLှင့်

ကျင့်စဉ်များအေပi စိစစ်အ တည်ြပuချက်များကို
ထု တ်ြပန်ခ ျိန်တွ င်

သက်ဆုိ င်ရ ာ

အများြပည်သူရ ယူLို င်သ ည့်

နည်းအမျိuးမျuိ းြဖင့်လု ပ်ေ ဆာင်Lို င်သ ည်။

စိစစ်ေ ဆာင်ရွက် မ)

အစီရ င်ခံစာအတွင်း ထည့်သွ င်း တင်ြပသင့်သ ည် ။

အကျိuးဆက်စ ပ်သူအားလုံးမှ

တရားဝင်

အေလးထား

အလှမ်းမီ

အစီရ င် ခံစာအြပင်၊

လူခ ျင်းေတွNဆုံေ ဆွးLွးြခင်း၊

ရယူ

Lုိင် သ င့် သ ည် ။

ဆက်ဆံ ဆ က်သွ ယ်မ) ကုိ

အွန် လုိ င်း ေဆွးေLွးြခင်း Lှ င့်

Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် အကျိuးဆက်စပ် သူများLှင့် တုိင်ပ င်ေ ဆွးေLွးြခင်းများ ပါ ြပuလု ပ်Lုိင် သ ည်။ ဆက် သွ ယ်
ေြပာZကားရာတွင် လ ည်း

ပုံစံအရလည်းေကာင်း၊ hကိမ်ေ ရ၊

အလှမ်းမီLိုင် မ)Lှင့် ေပးသည့်အချက် အ လက်

လုံေ လာက်မ)စ သည့် Xိုက်ခ တ် မ)Lှင့် သင့်ေ လျာ်မ)၊ ပရိသ တ်Lှင့် သင့်ေ လျာ်မ) ရှိရန်လုိသည်။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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NOTES

မှတခ
် ျက်များ

1.

ကု လသမဂg

စားနပ်ရိက ာd Lှင့်

အဓိပါt ယ် ဖွင့် ဆိုခ ျက်တွ င်

စိုက်ပျိuးေရးအဖွဲN(FAO)၏ ြပဌာန်းချက်တွင်

ငါးဖမ်း လုပ် ငန်းLှင့်

သစ်ေ တာလုပ်ငန်း

စိုက် ပျိuးေရးကို

ပါဝင်ေ သာ်လ ည်း၊

ယခု လမ်း ABန် တွင် မူ အများအားြဖင့် စိုက်ပျိuးသီးLှံများLှင့် ေမွးြမ_ေရးကို အေလးထား ေဖာ်ပ ြ
ပါသည်။
2.

တာဝန် ယူမ)ရှိသ ည့် လုပ် ငန်းကျင့်ဝ တ်(RBC) ဆိုသ ည် မှာ စီးပွာ းလုပ် ငန်းများသည်- က) ေရရှ ည်
ဖွံNMဖိuးေရးကို ေရှးX)၍ စီးပွာ းေရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် Lှင့် လူမ)ေ ရး တုိးတက် မ) တုိ=တွ င်

အြပuသေဘာေဆာင်သ ည့် ပံ့ပိုးမ) ေပးရန် Lှင့် ခ) မိမိ တုိ= ၏ လုပ် ငန်းေဆာင် တာ များေZကာင့်
ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များ မြဖစ်ပွာ းေအာင် ေရှာ င်ရာှ း ေြဖရှင်းMပီး၊ စီးပွားဆက်ဆံ သည့် လုပ် ငန် း
တစ်ခု ၏ လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ) များ၊ ကုန်စည် သို=မ ဟု တ် ဝန်ေ ဆာင်မ)များLှင့် တုိက်Xို က်
ဆက်LB ယ် သ ည့် ဆိုး ကျိuးXိုက်ခ တ် မ)များကို တားဆီးရန် သိ=ုမ ဟု တ် ေလ\ာ့ချရန်၊
3

ဤလမ်း ABန် တစ်ေ လ\ာက်၊
စည်းမျဉ်းမျာ းLှင့်

စံLှuန်းများဆုိသ ည်မှာ

သေဘာတူစာချuပ်များ၊ ေZကညာချက်မျာ း၊

လမ်းABန် များအပါအဝင်၊ စာတမ်းအမျိuးမျuိ းတွင်

မျာ းကို ရည်ABန်းပါသည်။၊
4.

ပါရှိသ ည့်

အZကံြပuချက်

‘ လုပ် ငန်းကွင်း ဆက်များအလွန်- တာဝန် ယူမ)ရှိေ သာတန်ဖိုး ကွင်းဆက်များကို လုပ်ပို င်ခွင့်များ

အပ်Lှင်းြခင်း’ ဆုိသ ည့် ကမvာ့စီးပွားေရးဖိရ
ု မ် ၏ ၂၀၁၅ အစီရ င်ခံစာတွင် ေဖာ်ြပထားသည့်
အတို င်း၊ ေြပာင်း လဲြဖစ်ေ ပiေနသည့် ေစျးကွက်အေရွNမျာ းေZကာင့် ေရရှည်အ တွက် hကိuးပမ်းမ)
မျာ း၏

အေရးပါမ) တုိးြမင့် လာသည့် အ တွက်

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများအား

အကျိuးမျာ းေစသည်။

RBC

စံLှuန်းမျာ းကိုလုိ က်နာြခင်းသည်

ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်သူ ေဖာက်သ ည်များ

သည် လ ည်း ေရရှည်တည် တ့ံမ) ကုိ ပုိမုိ သိနားလည် လာZကသည်။ အထူးသြဖင့် မျိuးဆက် င ယ်
စားသုံးသူများသည် ေရရှည်ခံသ ည့် ကုန် စည်များLှင့် အေလ့ အ ကျင့်များကို ေစျးေကာင်းေပး၍

ပိုမိုေ တာင်းဆို လာZကသည်။ ပိုမိုရှာ းပါးလာသည့် သဘာဝ သယံ ဇာတများ Lှင့် ြမင့် တက် လျက်

ရှေ
ိ သာ ကုန်ေ စျးLှuန်းများေZကာင့် ရင်းြမစ်မျာ း တိ က ျမှန်က န်ြမန်ဆန်စွာ အသုံးြပuေရးLှင့် စွန=်ပ စ်
ပစRည်း ေလ\ာ့ချေရးတု=ိသ ည် စီးပွာ းလုပ် ငန်းများ အြမတ် အစွန်း ဆက် လ က် ခံစားLုိင်ရ န် အတွ က်
အဓိက ကျေသာ

ကိန်းရှင်များ ြဖစ်လာသည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချမှတ်သူ များLှ င့်

အစိုးရမဟုတ် သ ည့် အဖွဲNအစည်းများကလည်း ပွင့် လ င်းြမင် သ ာမ)ရေ
ိှ ရး တွန်းအားေပးလျက်
ရှZိ ကသြဖင့်၊

လုိက် နာေဆာင်ရွက်မ)

မရှိြခင်း ၏ ေပးဆပ်ရ မ)

အတွ င်းမှ အX)ံးေပiေစသည့် တုံ=ြပန်မ)များ ေပiေပါက်Lုိင်သ ည်။
5.

‘စီးပွာ းလုပ် ငန်းဆက်ဆံ မ)’

ဟူသ ည့်

မျာ းလာသကဲ့ သ၊=ို ေစျးကွ က်

အဓိပtါယ်ဖွ င့်ဆိုခ ျက် ကို ေအာက်တွ င် ေဖာ်ြပထားသည့်

အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်မ) ဖွင့် ဆိုခ ျက်ကုိ Zကည့်ပါ။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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NOTES

6.

အေသးစိတ်ေ ဖာ်ြပချက်ကုိ ‘ရည်ရွယ်ေ သာ အသုံးြပuသူမျာ း’ အခန်းတွင်Zကည့် ပါ။

7.

http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-

supply-chains.htm

www.fao.org/economic/est/issues/investment/en. တု=ိတွင် ရင်းြမစ်မျာ း ထပ်မံရ ရှိLိုင်သ ည်။
8.

Lှင့်

ဤလမ်း ABန် ြပuစုရ ာတွင် Advisory Group ၏ တည်ေ ဆာက်မ) Lှင့် အခန်းကfတု=ိ ကုိ အခန်း ခွဲ
‘လုပ်ငန်းစဉ်’တွ င် အေသးစိတ်Zကည့် ပါ။

9.

http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture- supply-chains.htm.// တု=ိတွ င် အချက်အ လက် မျာ း

ထပ် မံရ ရှိLိုင်သ ည်။

10.

အိုအီးစီဒီ လမ်း ABန်များတွင် Lုိင် ငံေ ပါင်းစုံလု ပ်ငန်းhကီးများ (MNE) ကို တိက ျေသာ အဓိပါt ယ်

ဖွင့်ဆို ထားြခင်းမရှိေ သာ်လည်း၊ MNE ဆုိသ ည်မှာ Lုိင်ငံ တစ်ခု ထက်ပိုေ သာ Lုိင်ငံများတွ င်
ထူေ ထာင် ထားသည့်

ကု မtဏီများ

သိ=ုမ ဟု တ်

အြခားအဖွဲNအစည်းများြဖစ်သ ည့်

သေဘာ

ABန်း ဆို ထားသည် (OECD guidelines, I.4)။ CFS-RAI Principles က မူ ‘လယ် ယာသမားမျာ း
အပါအဝင် စီးပွားလုပ်င န်းများ’ ကို ဦးတည်သ တ်မှ တ်သ ည်။
11.

အကျိuးဆက်စပ် သူေ ပါင်းစုံဆိုင်ရ ာ အZကံေ ပးအဖွဲN ( Multi-Stakeholder Advisory Group) ၏
ဦးတည်ခ ျက်များ၊ တာဝန်မျာ း Lှင့် ဖွဲNစည်းပုံများ ၏ သတ် မှတ် တာဝန်များကို

တာဝန်ယူ မ)

ရှေ
ိ သာလု ပ်ငန်းကျင့်ဝ တ်Lှင့် ဆိုင် သ ည့် အို အီးစီဒီ လု ပ်ငန်းပါတီ (OECD Working Party) က၂၀၁၃
ဇွန် လ တွင် လ ည်းေကာင်း၊

စိုက်ပျိuးေရး

မူဝါဒများLှင့် ေစျးကွက်များLှင့်

ဆုိင်သ ည့်

အိုအီးစီဒီ လုပ် ငန်းပါတီက ၂၀၁၃ ဇူ လုိင် တွ င် လည်းေကာင်း ေထာက်ခံအ တည် ြပuခဲ့ပါသည်။
12.

သီးြခားသာဓကများအတွ က်.

ေဘာ့စဝမ်းနား

စိုက်ပျိuးစားေသာက်ကု န်

စီမံကိန်း၊ ၂၀၁၃ FAO ၏အမဲသ ား တန်ဖိုး ကွင်း ဆက် ေလ့ လာမ)၊

တန်ဖုိးကွ င်းဆက်

၂၀၁၁ တွင် မစ်ခ ျီဂန်

ြပည်န ယ်တ ကxသုိ လ်မှ ကင် ညာ၏ ေြပာင်းေစျးကွက်ြမeင့် တင်ေ ရးစနစ် ၏ လယ် ယာမှ-စားသုံးသူ
တန်ဖိုးေစျးကွက်၊ ၂၀၁၀ တွင်

GIZ ၏ ဂါနာရှိ သီ ဟိုဠ် ေ စ့ ကf၏ တန်ဖုိးကွ င်းဆက်

ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ)၊ သို=မ ဟု တ် ၂၀၁၂ တွင် ရဝမ်ဒါ၏ ရနံ=အ ဆီ တန်ဖိုးကွ င်းဆက်များ- UNIDO ၏
ေရာဂါရှာ ေဖွေ ရးသုေ တသန တု=ိကုိZကည့်ပါ။
13.

ကန် ထXိုက်စနစ်ြဖင့်

လယ် ယာစိုက်ပျိuးြခင်းတွင်

ဝယ် သူLှင့်

ထု တ် လုပ်သူ အ Zကား

သဘာတူညီ မ)ကုိ အေြခခံ၍ စိုက်ပျိuးထုတ် လု ပ်ြခင်းြဖစ်သ ည်။ ကန် ထXိုက်စနစ် အမျိuးမျuိ း ရှMိ ပီး၊

ကန် ထXိုက် တာ၊ ထွက် ကုန်အ မျိuးအစား၊ လယ် သ မားLှင့် ရင်းLှီးြမeuပ်LှံသူများအZကား ညeိLှuိင်း မ)
အတိမ် အနက်၊

14.

Lှင့်

ပါဝင်သ ည့်

အကျိuးဆက်စပ် သူ

အေရအတွက်ေ ပiတွ င်

မူတည် ၍

ကွဲြပားသွာ းသည်။
အချက်အ လက် ထပ်မံ
သိ လိုပါက
ဤလင့်ခ်ကုိ Zကည့်ပါ။
www.fao.org/ag/ags/contract-farming/faq/en/#c100440.
အေသးစိတ် ထပ်မံ သိ လိုပါက၊ OECD Due Diligence for Responsible Supply Chains of Minerals

from Conflict-Affected and High-Risk Areas, 2011 ကိုZကည့်ပါ။
15.

OECD guidelines II.15 မှ မှီြငမ်းြခင်း၊

16.

OECD guidelines II.A.10.

17.

OECD guidelines II.16.

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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NOTES

18.

ဤသုိ=

အစီ အ စဉ်များတွင် ေအာက်ပါတုိ= လည်းပါဝင် သ ည်-

စားအုန်းဆီ ထု တ် လုပ်သူ များ၊

စားအုန်းဆီခ ျက်သူ များ သု=ိမ ဟု တ် ကုန် သ ည်များ အြပင် ထုတ် လုပ် သူများ၊ လက် လီ လု ပ်ငန်းများ၊
ဘဏ် များLှင့်

ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသူများ

ကို

အသိအ မှတ်ြ ပuသည့် ေရရှည်

စားအုန်း ဆီ

ထု တ် လုပ် မ)အ တွက် အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ းLှင့် စံသ တ် မှတ်ခ ျက် မျာ း ၊ ဇီဝေလာင်စာ လုပ် ငန်းရှ င်
မျာ းအား အသိအ မှတ်ြပuသည့် ေရရှည် ခံသ ည့် ဇီဝေလာင်စ ာများအေပi စားပွဲဝုိင်း ဆုိင်ရ ာ

စံLှuန်းများ၊ ပဲပိစပ်စို က်ပျိuးသူမျာ းLှင့် ပဲပိစပ်စို က်ပျိuးသူ အုပ် စုမျာ းအား အသိအ မှ တ် ြပuသည့်
အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ းLှင့် တာဝန် ယူမ) ရှိေ သာ ပဲပိစပ် ထု တ် လုပ်ေ ရး စံသ တ်မှ တ်ခ ျက် များ၊

သZကားZကံစုိက်ပျိuးသူများ အတွက် သZကားZကံ ပိုမုိအရည် အေသွး ေကာင်းမွန်ေ ရး ေြခလှမ်းများ
ဆုိင်ရ ာ စံLuှ န်းများ (Bonsucro) ၊ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) ဆုိ င်ရ ာ လု ပ်င န်းမျာ းLှင့် မန်ေ နဂျာ များအတွ က်

တာဝန် ယူမ) ရှိေ သာ လယ် ယာ ရင်းနီှးြမeuပ်Lှံမ)အ တွက် အေြခခံ စည်းမျဉ်းမျာ း၊ ေစာင့်Zကည့်
Zကပ်မတ် သ ည့် Sedex ကဲ့သ=ို အဖွဲNအစည်းများသည် လ ည်း ေပးသွင်းသူများ၏ စွမ်းေဆာင်မ) ကုိ

19.

ေစာင့်Zကည့်Zကပ်မတ် Lုိင်သ ည်။
Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and
High-Risk Areas အေပi အိုအီးစီဒီ အZကံြပuချက်ကုိ ၂၀၁၁ ေမလ ၂၅ ရက်တွ င် ဝန်hကီးများ
အဆင့် ေကာင်စီ၌ တည်ြပuခဲ့Mပီး၊ ၂၀၁၂ ဇူ လိုင် ၁၂ ရက်ေ န=တွင် ေရBနဲ=စပ် လျဉ်းသည့် ြဖည့်စွ က်
ြပင်ဆ င်ခ့ဲပါသည်။

20.

စံြပလုပ် ငန်း မူဝါဒသည် ရှိMပီး စံLှuန်းမျာ းကို အစားထုိးရန် မရည်ရွယ်ပါ။ လု ပ်ငန်းများ
လို က်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း

မြပuမီ၊

ဤစံLှuန်းတစ်ခုခ ျင်းကို

တုိက်Xုိက်ကုိး ကား

၍သာ

ေဆာင်ရွက်သ င့် သ ည်။ ဤစာတမ်း တစ်ေ လ\ာက်တွ င်ရ ည် ABန်းေသာစံLှuန်းများမှာ ေဖာ်ြပသည့်
အပိုင်းများ၏ေနာက်ဆံုး တွင် သ ာ ေဖာ်ြပထားသည်။
ေဖာ်ြပြခင်းမဟု တ်ပါ။ လုပ် ငန်းများအတွက်

အပိုင်း တစ်ပုိ င်းချင်း

၏ ေနာက်ဆံုး တွ င်

ဤကဲ့ သ=ို စံLှuန်းများကို အေသးစိတ် ေလ့ လ ာ

လို လ\င်၊ ဤလမ်း ABန် တွင် သုံးသပ် ထားသည့် စံLှuန်းမျာ း၏ ကနဦးစာသားကို ကိုးကားြခင်း ြဖင့်

21.

အေထာက် အကူြဖစ်မ ည် ဟု ေမ\ာ် လင့်သ ည်။
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, စာပုိဒ် 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 အြခခံစည်းမျဉ်းမျာ း 9.ii Lှ င့်
10; UN Guiding Principles Article

21; IFC Performance Standard 1, Article. 29; အာဟတ်စ်

ကွန်ဗင်းရှင်၊ Article ၅၊ ေအာက်ပါ ြဖည့်စွက်ခ ျက် (Aarhus Convention, Article 5. See Annex ) A

ရှိ 1.1 Lှင့် 1.3 Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် အကျိuးဆက်စ ပ်သူများ Lှင့် မ\ေ ဝရန် ပစRည်းဆို င်ရ ာ
အချက်အ လက် များအတွက် သီးြခားလမ်းAB န်ကုိ

OECD Due Diligence Guidance for

Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector တွင် ေတွNရှိLိုင်သ ည်။
23.
24.

OECD guidelines VIII.2.
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 Principleမျာ း 1 Lှင့် 4; Akwé: Kon Guidelines၊ 11, 13-17 Lှင့် 57; IFC
Performance Standard 1, Article 26-27 Lှင့် 30-33။ ၁၉၈၉ ခုLှစ် ဌာေနတုိင်းရင်းသားLှင့်

လူမျိuးစုများ၏ ILO ကွန်ဗင်းရှင်း အမှတ်. 169 ကိုလ ည်းZကည့် ပါ။ ေအာက်ပါ ြဖည့်စွက်ခ ျက် A,

1.2 ကိုZကည့် ပါ။ OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the
Extractive Sector တွင် အကျိuးဆက်စပ် သူများအတွက် လမ်း AB န်ကုိ ထပ် မံေ ဖာ်ြပထားသည်။
25.

ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့်

ထိေ တွNေဆာင်ရွက်ေ ရးLှင့်

လွ တ် လပ်Mပီး၊ hကိuတင်ခွင့်ြပuချက်

ရရှိေ ရးအတွက် လမ်း ABန်ကုိ ြဖည့်စွက်ခ ျက် B ကိုZကည့်ပါ (FPIC) ။
26.

နိဒါန်းတွ င်ေ ဖာ်ြပခဲ့သ ည့် အ တို င်း၊ ဤလမ်း ABန် သ ည် OECD Lှင့် FAO ၏ ပူးတွဲhကိuးပမ်းမ) ြဖစ်ရ ာ၊
OECD

လမ်း ABန်သ ာမက

အြခားစံLuှ န်းမျာ းကို လည်း

ထည့် သွင်းစဉ်းစားထားပါသည်။

အထူးသြဖင့် OECD Guideline တွင် မေတွNရသည့် FPIC ကို ကိုးကားချက်များ ပါရှိသ ည့် CFSRAI

အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ းကို ထည့်သွ င်းေဖာ်ြပထားသည် ။ ဤparaသည်

Principle9.iv. ကို ကိုးကားထားသည်။

CFS-RAI

IFC Performance Standard7, Articleများ 12-17

ကို လည်းZကည့် ပါ။ 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

27.

Indigenous and Tribal Peoples.
OECD Guidelines II.A.1; CFS-RAI Principle2.iv, v Lှင့် vii; VGGT, 12.4; Akwé: Kon Guidelines,

28.

40.
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 ေနာက်ဆက် တဲွစာချuပ် Article

5-7, ITPGR, Article 9.2 တု=ိကုိ လ ည်းZကည့်ပါ။

အကျိuးစီးပွာ းမျာ းသည် ေငွေZကးပုံစံြဖစ်ေ စ၊ ေငွေ Zကးမဟု တ်သ ည့် ပုံစံြဖစ်ေ စ

ြဖစ်Lုိင်သ ည်။

နာဂိုယာ ေနာက်ဆက် တဲွစာချuပ်၏ ြဖည့်စွက်ခ ျက်ကုိ Zကည့်ပါ။အေသးစိတ် ထပ် မံ ြဖည့်စွ က်ခ ျက်

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; ကု လသမဂg လမ်းAB န် အေြခခံစည်းမျဉ်း 31; PRAI Principle1; Akwé: Kon Guidelines 63;
ILO MNE ေZကညာချက် 58-59; IFC Performance Standard1, Article 35, Lှင့် IFC Performance
Standard5, Article 11။
Meaningful

Annex A, 1.5 ကိုလ ည်းZကည့်ပါ။ OECD Due Diligence Guidance for

Stakeholder

Engagement

in

the

Extractive

Sector

အတွက်

OECD

အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်ေ ရးလမ်းABန် တွ င် တုိင် တန်းေရး စနစ်ယLjရားမျာ း လမ်း ABန် ကုိ

30.
31.

ထပ် မံေ ဖာ်ြပထားသည်။
CFS-RAI Principle3; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW).
Lုိင်ငံ တကာ အသိ အ မှ တ်ြပu လူ=အ ခွင့် အ ေရးဆုိင်ရ ာ အေသးစိတ်အ ချက် အ လက်များ OECD
Guidelines, VI. 39 တွင် Zကည့်X)Lို င်သ ည်။

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

33.

51; UN Guiding Principles, para. 11. See Annex A, 2.
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, အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ း 1-2.

35.

OECD guidelines, IV.5; ကု လသမဂg လမ်း ABန် အေြခခံစည်းမျဉ်း 17.

36.

OECD guidelines, IV.6; ကု လသမဂg လမ်း ABန် အေြခခံစည်းမျဉ်း 22.

37.

Universal Declaration of Human Rights, Article 2; CFS-RAI Principle 3.ii. Annex A တွ င်

ေထာက်ြပခဲ့သ ည့် အ တုိ င်း၊ OECD guidelines (V.1.e) စီးပွာ းလုပ် ငန်းများသည် အလုပ် အ ကို င်
အခွင့်အ လမ်းများLှင့် ဆက်ဆံ မ)များ၌ သာတူညီ မ\ ရှေ
ိ ရး၊ လူမျိuး၊ အသားေရာင်၊ လိ င်၊
ဘာသာတရား၊ Lုိင်ငံေ ရး အယူအ ဆ၊ ဇာတိ သိ=ုမ ဟု တ် လူမ) ဆို င်ရ ာ ဇစ်ြမစ် သိ=ုမ ဟု တ်
အြခားအေနအထားမျာ းေပi မူတ ည်၍ အလု ပ်ရှာေဖွခ န်= ထားမ) Lှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခွြဲ ခားဆက် ဆံ မ)

မရှိေရး အေြခခံစည်းမျဉ်းသည် ၄င်းတု=ိ ၏ လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ) များတစ်ေ လ\ာက် လမ်းAB န်

ြပချက်များ ြဖစ်သ င့် သ ည် ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။ မှတ်ခ ျက် ၅၄ တွင် ‘အြခားအေနအထား’
ဆုိသ ည့်စကားရပ်သ ည် လမ်းAB န်များအတွက် အလုပ် သ မဂg လ)ပ်ရှာ းမ)များ Lှင့် အသက်အရွ ယ် ၊
မသန်စွမ်းမ)၊ ကို ယ်ဝန်ေ ဆာင်မ)၊ အိမ်ေ ထာင်ရိှမရှိ၊လိ င် တိမ်း AB တ်ရ ာ အေနအထား သိ=ုမ ဟု တ်

HIV ရှိမ) စသည့် ပုဂgိu လ်ေ ရးဆုိင်ရ ာ လကdဏာများကို သီးြခားေဖာ်ြပသည်။
38.

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

Principles,

12;

IFC

Performance

Standard2;

ကေလးများအခွင့်အ ေရးLှင့်

စီးပွာ းေရးဆုိင်ရ ာ အေြခခံစည်းမျဉ်း 2။ ILO အဖွဲNဝင်တိုင်း သည် မည်သ ည့် ILO ကွန်ဗင်းရှင်း ကို

အတည်ြပuထားသည်ြဖစ်ေ စ၊ ILO Declaration on Fundamental အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ း and Rights

at Work အေြခခံစည်းမျဉ်း (၄) ရပ် ြဖစ်သ ည့် ဤ ပင် မ အလုပ် သ မားစံLှuန်းမျာ းကို ေလးစား

လုိ က်နာရမည်။

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; ကေလးများအခွင့်အ ေရးLှင့် စီးပွာ းေရးဆုိင်ရ ာ

အေြခခံစည်းမျဉ်း 3 Lှင့် 4.

40.

ILO MNE Declaration, 16 Lှင့် 25-28. // ရှိအ ပ်သ ည့် လုပ်ငန်း ခွင်အ ေြခအေနLှင့် စပ် လျဉ်းသည့်

အေသးစိတ်အချက် အ လက် များကို Annex A, 3 တွင်Zကည့်ပါ။

41.

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

42.
43.
44.

CFS-RAI Principle 3.iv.
Universal Declaration of Human Rights, Article23.
OECD guidelines, II. A.4; ILO MNE Declaration, paraမျာ း. 16 Lှင့် 19; CFS-RAI Principle 2.iii.

45.
46.

CFS-RAI Principle 2,iii and 4.ii; ILO MNE Declaration 30-32.
ILO ကိုယ်ဝန်ေ ဆာင်များ ကာကွ ယ်ေ ရး ကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၂၀၀၀ (No.183); Convention on the

47.
48.
49.

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Article11 (2).
CFS-RAI Principle 8.iv.
OECD guidelines, VIII.1, 6-7; CFS-RAI Principle 2.viii and 8.i, iii and iv; PRAI, 5.2.1.
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။

စားနပ်ရိက ာd ဖူ လံုေ ရး ၏ အစိ တ်အပို င်း ၄ ခုြဖစ်သ ည့် အစားအစာ ရရှိLိုင်မ)၊ -
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တု=ိကုိ - အလှမ်းမီမ)၊ တည်Mငိမ် မ)Lှင့် အသုံးြပuမ)၁၉၉၆ ခုLှစ် တွင် Lုိင်ငံ့ေ ခါင်းေဆာင် သို=မ ဟု တ်

ဒုတိ ယေခါင်းေဆာင် ၁၁၂ ဦးမှ အတည်ြပuခဲ့သ ည့် World Food Summit Plan of Action တွင်

ေထာက်ြပထင် ဟ ပ်ေ စခဲ့သ ည်။ ထုိေ ခါင်းေဆာင်များသည် ‘ဆင်းရဲမွဲေ တမ)၊ တန်းတူညီ မ\မရှိမ) ၊
တု=ိပေပျာက်ေ ရး Lှင့် အာဟာရအားြဖင့် လုံေ လာက်Mပီး ေဘးအLjရ ာယ်က င်းသည့် အစားအစာ

ရရှိMပီး ထိေ ရာက်စွာ အသုံးြပuLိုင်ေရးကို ေရှးX)က ာ၊ Xုပ်ပုိင်းဆုိ င်ရ ာLှင့် စီးပွားေရး အလှမ်းမီမ) ကုိ
အားလုံးက ၊ အခါမလင့် တုိးြမeင့်ေ ဆာင်ရွက်ေ ရး၊ အားလုံးပါဝင်M ပီး ေရရှည်ခံ သည့် စားနပ်ရိက ာd ၊

စိုက်ပျိuးေရး၊ ငါးဖမ်းလု ပ်ငန်း၊ သစ်ေ တာလု ပ်ငန်းLှ င့် ေကျးလက် စသည့်က fများဖွံNMဖိuးေရး
မူဝါဒမျာ းLှင့် ကျင့်စဉ်များကို

၊ အိမ်ေ ထာင်စုအ ဆင့်မှ Lုိင် ငံ၊ ေဒသ၊ Lှင့် ကမvာ့အ ဆင့် အ ထိ

အလားအလာနည်း သည့်ေ ဒသများေရာ

မျာ းသည့် ေဒသများတွင်ပါ

မူဝါဒမျာ းကို အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ရ န် ကတိက ဝတ်ြပuသည်။
51.

VGGT

4.4

သည်

တရားဝင် ေြမအသုံးချခွင့်ကို

ဤလမ်း ABန်များLှင့်စပ် လျဉ်းMပီး

ယခုအ တုိင်း

ကျင့်သုံးေရး၊

စသည့်

အဓိပtါယ်ဖွ င့်ဆို သ ည်

-‘

တုိင်ပ င်ေ ဆွးေLွးပါဝင်ေ ဆာင်ရွက်Mပီး ေပiထွက် လာသည့်

အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ းLှင့် အညီ၊ Lုိင်ငံများသည် တရားဝင် ဟု သတ်မှ တ်သ ည့်

လုပ်ပို င်ခွ င့်

အမျိuးအစားကို စည်းမျဉ်းမျာ းLှင့်အ တူ ကျယ်ြပန်=စွာ သိရိှLိုင်ရ န် အဓိပtါယ်ဖွ င့်ဆို သ င့် သ ည်’ ။
52.

VGGT, 2.4, 3.2, 9.1, 11.4 Lှင့် 12.3; CFS-RAI Principle 5 Lှင့် 9.ii Lှင့် para 51၊ တာဝန် ယူမ)ရိှသ ည့်

သေဘာတူ စာချuပ်မျာ းအတွ က်

ေနာက်ဆ က် တွဲအ ြဖစ်ြဖည့်စွ က်Mပီး
အတည်ြပuသည်။
53.

UN အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ းကို UN Guiding Principles၏
UN Human Rights Council က အေြခခံ စည်းမျဉ်း ၁၀ တွ င်

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

ကေလးငယ်များအခွင့်အ ေရးမျာ းLှင့် စီးပွာ းေရး အေြခခံစည်းမျဉ်း ၇၊ ‘ ချက်ခ ျင်း၊ လုံေ လာက်Mပီ း
ထိေ ရာက်သ ည့် ေလျာ်ေ Zကး’ ဆုိသ ည့်

စာသားကို ဥပေဒLှင့် အညီ နစ်နာေZကးေပးLုိင်ရ န်

Lုိင်ငံ တကာ ဥေပဒတွင် အစဉ် အ လာတစ်ခုအ ြဖစ် ထည့်သွ င်းသည်။ ြဖည့်စွက်ခ ျက်
ကိုZကည့်ပါ။

ဤလမ်း ABန်တွ င် ေဖာ်ြပသည့်

စံLှuန်းများသည်

မZကာမီ

A, 6

ကာလအတွ င် း

တရားဝင်ြပuထားသည့် ေြမအသုံးချခွင့်ကို အhကီးစား စားေသာက်ကုန် လုပ်င န်းhကီးမျာ းက
သိမ်း ယူဖ ယ်ရှာ းြခင်းကို လုံးဝ သည်းခံြခင်းမရှိ ဆုိသ ည့် ကတိ က ဝတ် များ Lှင့် ကိုက်ညီသ ည်။
54.

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

27-28, Lှင့် စွမ်းေဆာင်မ) စံLှuန်း 7, paraမျာ း 9 Lှင့် 14. IFC Performance Standard7၊ para. 14 အရ၊

ေငွြဖင့် ေလျာ်ေ Zကးေပးြခင်းအစား၊ ေြမအစားြပန်ေ ပးသည့် ေလျာ်ေ Zကးကို

ြဖစ်Lိုင်သ ည့် အခါမျာ းတွင် လုပ်ေ ဆာင် သ င့်Mပီး၊ သဘာဝသယံ ဇာတများကို အလှမ်းမီေစေရး
ေသချာေအာင် လုပ်ေ ဆာင် သင့်သ ည်၊

သို=မ ဟုတ် ညီမ\သည့် သယံဇာတ အစားေပးြခင်း ကို

သိရှိေ အာင် ေဖာ်ထု တ်သ င့်သ ည်။ ေငွြဖင့် ေလျာ်ေ Zကးေပးြခင်းကို ေနာက်ဆုံး
စဉ်းစားေရွးချယ်သ င့်Mပီး

55.
56.

အသက်ေ မွးဝမ်းေကျာင်းမ)တစ်ခုခုြဖင့်

အစားထိုးရန်

အဆင့် အ ြဖစ်

သိရိှေ အာင်

ေဖာ်ထု တ် သ င့် သ ည်။
CFS-RAI Principle8.ii. Annex A, 7.
ကမvာ့အ ဖွဲNအစည်းမှ ြပuစုသ ည့် တိရ စkာ န် ကျန်းမာေရးတွက် အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ း (OIE) ။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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NOTES

အချက်အ လက်

57.
58.
59.

ထပ်မံသိရိှ လုိပါက၊

လယ် ယာ

တိရ စkာ န်မျာ း ေဘးအLjရ ာယ်က င်းရှင်းေရး

ေကာင်စီ၏ လွတ် လ ပ်မ) ၅ ချက်ကို www.fawc.org.uk/freedoms.htm. တွင်Zကည့်ပါ။
England’s regulations 2000 (S.I. 2000 No. 1870) and Regulation 3(1) on the welfare of farmed
animals.
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.
အဆိပ် အေတာက်ြဖစ်ေ စသည့် ပစRည်းမျာ း စာရင်းကို ဤေနရာတွင် Zကည့်X)Lိုင်သ ည် -WHO ၏
ေဘးအLjရာယ်ြဖစ်ေ စသည့်စို က်ပျိuးေရးဓာတုပစRည်းများစာရင် း၊ ေဘးအLjရာယ် အ ဆင့် အလုိ က်

WHO အZကံြပuထားသည့် ပိုးသတ်ေ ဆးအမျိuးအစားသတ် မှ တ်ခ ျက်များ 1a.

အLjရ ာယ်ရိှ)

1b. (အLjရ ာယ်ြမင့်မား)

(အလွန်အ မင်း

၂၀၀၄ ခုLှစ် ေဆွးေြမ့ပျက်စီးရန် မလွ ယ် သ ည့်

Zသဂဲနစ်ပစRည်းမျာ းဆုိင်ရ ာစေတာ့ ဟုမ်း ကွန်ဗ င်းရှင်း၊

၂၀၀၄ Lုိင် ငံတ ကာ ကုန်သွ ယ်မ) တွ င်

အLjရ ာယ်ရိှေ သာ ဓာတုပစRည်းများLှင့် ပိုးသတ်ေ ဆးများအတွက် နားလည် သေဘာေပါက် မ)

အြပည့်အဝြဖင့် hကိuတင်ခွင့်ြပuချက်ဆိုင်ရ ာ ေရာ့တာဒန် ကွန်ဗ င်းရှင်း၊ ၁၉၉၂ အLjရ ာယ် ရှေ
ိ သာ
စွန်=ပစ်ပစRည်းများLှင့် ထိုပစRည်းများ နယ်စပ်ြဖတ်ေ ကျာ် စွန်=ပစ်မ)ကို ထိန်းချuပ်သ ည့် ေဘဇယ် လ်
ကွန်ဗင်းရှင်း၊ ၁၉၉၉ အုိဇုန်းအလBာ ပျက်သုဉ်းေစသည့် ြဒပ်ပစRည်းများဆုိင်ရ ာ မွန်hတီရ ယ် လ်
ေနာက်ဆ က် တွဲစာချuပ်၊ Lှင့် ပိုးသတ်ေ ဆးများအတွ က် ‘အခုခ ျက်ခ ျင် အစားထိုး သုံးပါ’ စာရင်း။
60.

အစိုးရအချင်းချင်း လုပ် ငန်းစဉ်ြဖင့် ေထာက်ခံအ တည်ြပuZကသည့် စာတမ်းအများစုတွင် ‘ရင်းြမစ်

အသုံးြပuမ) တိက ျမှန်က န် ထိေ ရာက်ေ ရး’ဟူ၍ ရည်AB န်းZကေသာ်လည်း၊ para Graph 9 of IFC
တွင် ေရ အသုံးြပuမ)ကုိ ‘ေရအသုံးြပuမ)ကုိ ေရှာ င်ရှားရန် သိ=ုမ ဟု တ်

Performance Standard3

ေလ\ာ့ချရန် အစီအ မံများ ြပuစုရ န်’
ေဖာ်ြပထားသည်။
61.

စီးပွားလု ပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ရှိေZကာင်း တုိးြမe င့်

IFC Performance Standard6, para 20 တွင် တရားဝင် ကာကွ ယ်ေ စာင့်ေ ရှာ က် ထားသည့်

နယ်ေ ြမဆိုသ ည့် စကားရပ်ကုိ International Union for Conservation of Nature (IUCN) ၏
အဓိပါt ယ် ဖွင့် ဆိုမ)Lှ င့် ြပည့်မီကုိက် ညီသ ည့် နယ်ေ ြမဟူ၍ ဖွင့် ဆို ထားသည် -‘ဥပေဒအရ ြဖစ်စ ေ
အြခားထိေ ရာက်သ ည့်

နည်းများြဖင့် ြဖစ်ေ စ၊

တစ်နည် းနည်းြဖင့်

အသိအမှ တ်ြပuMပီ း

ရည်ရွယ်ခ ျက် တစ်ခုအ တွက် သတ် မှတ် က ာ စီမံခ န်=ခွဲထားေသာ၊ သဘာဝLှင့် ဆက်စ ပ်ဇီဝစနစ်
ဝန်ေ ဆာင်မ)များLှင့်

ဓေလ့ ထံုး တမ်း ယဉ်ေ ကျးမ)

တန်ဖုိ းမျာ းကို ေရရှည်ထိန်း သိမ်းLုိင်ရ န်

ရှင်းလင်းစွာ ြခားနားထားေသာ ပထဝီ န ယ်ေ ြမြဖစ်သ ည်’။
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 ကိုလ ည်း 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။

ထို=အ ြပင်ေ ငွေ Zကးဆုိင်ရ ာ

အေရးယူေ ဆာင်ရွက်ေ ရးအဖွဲNမှ ြပuစုMပီး ၂၀၀၃ တွင် Lုိင် ငံေ ပါင်း ၁၈၀မှ အတည်ြပuခဲ့သ ည့်
ေငွေZကးခဝါချမ)Lှင့်

အZကမ်းဖက်မ) ကို ေငွေ Zကးေထာက်ပ့ံ မ) Lှင့်

ဖျက်အားြပင်း

လက်န က်

ြပန်=ပွားမ)ဆို င်ရ ာ စံLှuန်းများသည် ေငွေ ရးေZကးေရးအဖွဲNအစည်းများ အတွ က် သက် ဆိုင် သ ည် ။
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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NOTES

အေလးထား စိစစ်မ)၊ စာရွက်စာတမ်းများ ထိန်းသိမ်း ထားရှိမ) အပါအဝင် အကာအကွ ယ်
အစီအမံများသည် အဂတိ လိုက်စားမ) တိုက်ဖျက်ေ ရးအတွက် အထူး အသုံးဝင် သ ည်။
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.

လုပ် ငန်းhကီးများ
ချမှတ် သူများ၊

ဆက်စ ပ်သူများ

စီမံအုပ်ခ ျuပ်မ)ဆိုင်ရ ာ

အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ းသည်

G20/OECD

ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံသူများ၊ ေကာ်ပိုေ ရးရှင်းများLှင့်
အတွ က်

Lိုင်ငံ တ ကာ

လုပ်င န်းhကီး

ကမvာ အLှံ=ရှိ

အြခား

စီမံအုပ်ခ ျuပ်မ)ဆိုင်ရ ာ

မူဝါဒ

အကျိu း

စံမှတ် တို င်

တစ်ခုြဖစ်သ ည်။ ၄င်းတုိ= ကို ေငွေZကးဆို င်ရ ာ စနစ်များ ခိုင်မာေစရန်အ တွက် Financial Stability

Board’s (FSB) ၏ အဓိက စံLှuန်းမျာ းအနက် တစ်ခုအ ြဖစ် အတည်ြပuထားMပီး၊ ကမvာ့ဘ ဏ်

အဖွဲNhကီးက

ကမvာ အLှ=ံ

Lုိင်ငံေ ပါင်း

၆၀ ေကျာ်တွင် ြပန်လှန် သံုးသပ်မ)များ ြပuလုပ်ရ ာတွ င်

အသုံးြပuသည်။ ဘဏ်များ စီမံအုပ်ခ ျuပ်မ)အတွ က် Basel Committee on Banking Supervision မှ

67.
68.
69.
70.

ထု တ်ြပန်သ ည့်
လမ်း ABန်များအတွ က်
အေြခခံအြဖစ်
အသုံးြပuလျက်ရိှZကသည်။
www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate- governance.htm.
OECD guidelines IX / CFS-RAI Principle7, iv/ ILO MNE Declaration, 19၊ CBD၊ Article16; UN
Global Compact Principle 9.
IFC Performance Standard6, para. 26.
OECD guidelines, IV, Commentary 44; UN Guiding Principles, para. 16.
Codex Alimentarius ေကာ်မရှင်က ေြခရာေကာက်ြခင်း (traceability) ကို ထု တ် လုပ် မ)၊
ထု တ်ပိုးမှLှ င့် ြဖန်=ချိမ) အဆင့် ဆင့်ြဖင့် အစားအစာ၏ လမ်းေZကာင်းေနာက်သို= လိုက်Lုိ င်သ ည့်
စွမ်းအား ဟု အဓိပtါယ် ဖွင့် ဆုိသ ည်။

71.

အေလးချိန်အရတွက်ခ ျက်သ ည့်

အစားအေသာက် ေြခရာေကာက်နည်း.

(Mass

balance

traceability) ြဖင့် လုပ် ငန်းကွင်းဆက်အ တွ င်း ဝင်ေရာက် လာေသာ အကဲြဖတ်Mပီး အသိအ မှ တ်

ြပuထားသည့် ပစRည်း၏ ထု ထည်ပမာဏကို အတိ အကျ ထိန် းချuပ်Lုိင် သည် ။ လုပ် ငန်းကွ င်းဆက်

အြပင် သ=ုိ ထွ က် သည့် အခါ၊ ထို ထု ထည် Lှင့် တူ ညီေသာ ထုတ် ကု န်ကုိ ေရာင်းLုိင် သည် သို= မဟု တ်
အသိ အမှ တ်ြပuLုိ င်သ ည်။
မြပuထားသည့်

အသိအ မှတ်ြပuထားသည့်

ပစRည်းမျာ းလည် းေရာေLှာေနLုိင်သ ည်။

ပါဝင်ပစRည်းမျာ းLှင့်

ကုန်စည် တစ်ခုတ ည်းကို ေတာက်

ေလ\ာက် ခွြဲ ခား ေြခရာေကာက်နည်း(Physical Segregation traceability)

ဆက် တစ်ေ လ\ာက်ြဖတ်သွာ းသည့်

အသိ အမှ တ်ြပu

အသိအမှ တ်

ပစRည် းမျာ း

Lှင့်

ြဖင့် လုပ်င န်းကွင်း
ထုတ် ကုန်များကို

ခွဲြခား ေဖာ်ထု တ် ေြခရာေကာက်Lုိင် သ ည်။ လုပ် ငန် းကွ င်းဆက် များ တစ်ေ လ\ာက်ရိှ အချက်
အလက် များထိန်းသိမ်းနည် း (chain of custody) ဆုိသ ည် မျာ ေန=ရ က် လုပ် ငန်းအစဉ် လုိ က်
စာရွက်စာတမ်း

မှတ် တမ်း တင်ြခင်း

သု=ိမဟု တ်

Xုပ်ပုိ င် းဆုိင်ရ ာ

ပစRည်းသိမ်းဆည်းမှu၊

ထိန်းသိ မ်းမ)၊ ထိန်းချuပ်မ)၊ လBဲေ ြပာင်းမ)၊ ပိုင်းြခား စိတ်ြဖားမ) Lှင် ့ေ နရာတကျ ချထားမ) ကို
ဆုိ လိုသ ည်။
72.

ဤအချက်Lှ င့်စပ် လျဉ်းသည့် အချက်အ လက်များကို Annex A, 1.3 တွ င် ပိုမို သိရိှLိုင်သ ည်။

73.

အချက်အ လက် ပို မုိ ြပည့်စံုစွာ သိရိှ လုိ လ\င် Annex A ၊ Section 1.5၊ IFC, 2009၊ Lှင့် OECD Due

Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector တု=ိ ကုိ
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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Zကည့်ပါ။
74.

ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) စာချuပ်မျာ း ညeိLှuိင်းြခင်းဆုိင်ရ ာ IISD လမ်းABန် တွင် အေသးစိတ်ေ ဖာ်ြပထား

သည့်အ တုိ င်း၊ Environmental Impact Assessments (EIAs) ကို စီးပွားေရး ကf အသွ ယ်သွ ယ် တွ င်
စီမံကိန်းများ၌

အခိုင်အ မာ

ကျင့်သုံးေနZကMပီြဖစ်သ ည်။

ဖွံNMဖိuးဆဲLုိင် ငံေ ပါင်း

၁၁၀

ခန်=ရိှသ ည့်အနက် Lှစ်ပံု သုံးပုံခ န်=က ၁၉၉၀ ဆယ်စုLှစ် လယ် ခ န်=တွင် EIA ပုံစံ တစ်မျိuးမျိuးြဖင့်

ဥပေဒြပဌာန်းMပီးြဖစ်သ ည်။ လူမ)Xို က်ခ တ် မ) အကဲြဖတ်ခ ျက် များမှာ လူသိန ည်းေသာ်လ ည်း၊ EIA
လုပ် ငန်းစဉ် ၏ အစိ တ်အ ပိုင်း တစ်ခုအြဖစ် တိုး တက် ကျင့် သံုး လာMပီြဖစ်သ ည်။ လူမ)Xို က်ခ တ် မ)
အကဲြဖတ်ခ ျက် များအတွ က်
မရှိေ သာ် လည်း၊

အများသေဘာတူ ထားသည့်

International

Association

for

အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ း

Impact

Assessment

က

ဟူ ၍

ပီြပင်သ ည့်

လမ်း ABန် အစုံများကို ထု တ်ေ ဝထားပါသည်။ အြခားအလားတူ လမ်း ABန် များတွင် လူမ)ေ ရးရာ၊

စီးပွာ းေရးရာ Lှင့် သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်ေ ရးရာ X)ေ ဒါင့်များ ေပါင်းစပ် ထားသည့် ေရရှည်ဖွံNMဖိuးမ)
အကဲြဖတ်ခ ျက် များ ပါရှိသ ကဲ့သ=ို စုေ ပါင်းXိုက်ခ တ်မ) အကဲြဖတ် ချက်များလည်း ပါရှိတတ်သ ည် ။
သဘာဝပတ်ဝ န်းကျင်Lှင့် လူမ)Xုိ က်ခ တ်မ) အကဲြဖတ်ခ ျက်များ ပူးတွဲေ ဆာင်ရွက် လာZကသည့်

အေလ့ အကျင့် များလည်းရှိသ ည်။ Xိုက်ခ တ်မ) အကဲြဖတ်ခ ျက် များ တွ င် တိရ စkာ န် ေဘးအLjရာယ်
ကင်းရှင်းမ) အေပi Xိုက်ခ တ်မ)များလည်း ထည့်သွ င်း Lုိင်သ ည်။
75.

World Wildlife Fund (WWF) မှ ေရးဆွဲြပuစုသ ည့် အLjရာယ် ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာနည်း မျာ း ကဲ့သ=ို

ေသာ နည်းများြဖင့် အLjရာယ်များကို သိရှိေ အာင် ေဖာ် ထုတ် ရာတွင် အကူအ ညီ ရLုိင်သ ည် ။
ထို အ ထဲ တွင် ကုန်Zကမ်းေပးသွင်းမ) ဆိုင်ရ ာ အLjရ ာယ် အကဲြဖတ်နည်း (www.supplyrisk.org) .Lှင့်
ေရအLjရာယ် အကဲြဖတ်မ) များ (htttp://waterriskfilter.panda.org) ပါဝင်သ ည်။

76.

အချက်အ လက် ပိုမုိ ြပည့်စံုစွာ သိရိှလုိ လ\င် Anne A, 2 Lှင့် 6 ကို Zကည့်ပါ။

77.

ဥပမာ -ေငွေZကးဝန်ေ ဆာင်မ) သည် အဓိက အားြဖင့် ေငွေ Zကးအေပi ပိုင်ဆုိ င်မ) ထူေ ထာင်
သတ်မှ တ်ြခင်းြဖစ်ေ စ၊

ဆက်သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက်သူ ၏ အေထွေ ထွစွမ်းေဆာင် မ)ကုိ ပံ့ပုိးြခင် း

ြဖစ်ေ စ (ဥပမာ- ေကာ်ပိုရိတ် ေချးေငွများ သို=မ ဟုတ် ေငွေ ချးြခင်း)၊ သို= တည်းမဟု တ် သီးြခား
စွမ်းေဆာင်မ)တစ်ခုအ တွ က်သ ာ အသုံးြပuြခင်းြဖစ်ေ စ၊ OECD guidelinesက အZကံြပuသည့်
အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်မ) လု ပ်ငန်းစဉ် ၏ အတုိ င်းအတာကို လB မ်းမိုးသွာ း Lုိင်သ ည်။ ပထမ

ကိစRတွင် ေငွေ ရးေZကးေရးအဖွဲNအစည်းသည် မိမိLှ င့် ဆက် သွ ယ်ေ ဆာင်ရွက် သူ ၏ လု ပ်ငန် း
ေဆာင်တာများLှင့် ဆက်LB ယ် သ ည့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)အားလုံးကို တု=ံြပန်မည် ဟု ေမ\ာ်လ င့် ရ
သည်။ ေနာက် ဆံုး

ကိစRတွင်

မိမိမှ ေငွေ Zကးစိုက် ထု တ် သ ည့်

သိ=ုမ ဟု တ်

ပံ့ပုိးသည့်

လုပ် ငန်းများေZကာင့် ြဖစ်ေ ပiသည့် Xိုက်ခ တ်မ)များကို သာ တု=ံြပန်မည် ဟု ေမ\ာ်လင့်ရ သည်။
78.

လူ= အခွင့်အေရးေလးစားလုိ က်နာရန် လုပ်ငန်း ဆုိင်ရ ာ

တာဝန် ယူမ)ရှိေ ရး၊ အဓိပtါယ်ဖွ င့် ဆုိ မ)

လမ်း ABန် တွ င် ပါရှိသ ည့် လူ=အခွ င့်အေရးဆုိင်ရ ာ ကု လသမဂg မဟာမင်းhကီးXုံး အဆို အရ၊

ကုစားမ)ဆိုသ ည်မှာ ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ် မ)တစ်ခု အတွ က် ေလျာ်ေZကးေပးြခင်း လုပ် ငန်းစဉ် တစ် ခု

သာမက၊ ထို ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ) ကုိ တန်ြပန်ေ ဆာင်ရွက် Lုိင်သ ည့်၊ သို=မ ဟုတ် ပိုမို ေကာင်း မွ န်
သည့် ရလဒ် ေြခေြခြမစ်ြမစ် ေပiထွက်ေ စရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်သ ည်။
79.

Sustainability

Initiative

of

South

Africa

(SIZA)

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

ကလုပ်ေ ဆာင်သ ည့်အ စီ အ စဉ်သ ည်
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NOTES

လူမ) ဆို င်ရ ာလုိက် နာ ေဆာင်ရွက်မ) အစီအစဉ် ၏ သာဓကေကာင်းတစ်ခု အြဖစ် ြပဆိုLို င်သ ည် ။
ဤကျင့် ဝတ်ြပည့်ဝသည့် ကုန်သွ ယ် မ) အစီအစဉ် ကုိ ေဒသခံ စိုက်ပျိuးသူမျာ း အသင်း က စတင်
ထူေ ထာင်ြခင်းြဖစ်သ ည်။

ဤအစီ အစဉ်သ ည် ြပည်တွ င်းဥပေဒမျာ း၊

စာရင်းစစ် လုပ် ငန်းစဉ်Lှင့် Global Social Compliance Programme

ရည်ABန်း

သေက€တ၊

ဆုိင်ရ ာ နည်းပညာLှင့်

ကွန်ဗင်းရှင်းများအေပi အေြခခံ၍ ေတာင်အ ာဖရိက ရှိ သစ်သီး စုိက်ပျိuးထု တ် လုပ်သူ များ အတွ က်
စံLှuန်းအစုများကို ေပါင်းစည်းေပးသည်။ အhကီးစား လက် လီ လု ပ်ငန်းသည် ေဒသခံ အဖွဲNအစည် း

မျာ းLှင့်အ တူစွမ်းေဆာင်မ) ြမeင့် တင်ေ ရး ေဆာင်ရွက်Zကသည်။ ေဒသခံလု ပ်ေ ဖာ် ကိုင်ဖ က်များကို
စွမ်းရည် ြမeင့် တင်ေ ပးြခင်းြဖင့်

လက် လီ လု ပ်ငန်းသည် ေတာင်အာဖရိက ရှိ

စုိက်ပျိuးေရး

လုပ် ငန်းကွ င်းဆက် ၏ လူ မ)စွမ်းရည်အ တွက် ၄င်း ၏ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)များမှာ ေရရှည် အကျိuးရှိ
ေZကာင်း ေသချာ ေစသည်။
80.

ရာနာ ပလာဇာ ေဘးဒုက dြဖစ်ပွားMပီးေနာက်၊ ြပင်သ စ် NCP က သီးြခားလွ တ် လ ပ်Mပီး အရည်
အေသွး ြပည့်ဝသည့်

စာရင်းစစ်မျာ း၏

အေရးပါမ)ကုိ ေအာက်ပါအစီရ င်ခံစာတွင် ေထာက်ပ ြ

ထားသည်။ Lုိင်ငံြခားကုန်သွ ယ်ေ ရး ဝန်hကီး နိကိုးလ် ဘရစ်ခ် ၏ ရည် ABန်းစာ -ပို=Mပီးေနာက် ပိုင်း၊

အဝတ် အ ထည် ကfအတွင်း အုိအီးစီဒီ လမ်း ABန်များ အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ)အေပi NCP

81.

အစီရ င်ခံစာ၊ စာမျက်Lှာ ၅၇ ၅၈ရှိ အZကံြပuချက် -# ၆၊ ၂၀၁၃ ဒီဇင် ဘာ ၂ ရက်ေ န=။
www.tresor.economie.gouv.fr/File/398811.
ဥပမာ- ပင်ပန်းစွာ စာရင်းစစ် Mပီး ရလဒ်မှန် မရှိမ) ေလ\ာ့ချရန် SGS က Global Social Compliance

Programme ကို ေရးသားြပuစုြခင်း၊

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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ြဖည်စ
့ က
ွ ခ
် ျက် (က)
စိုက်ပျuိ းေရး လုပ်င န်းကွငး် ဆက်များ တစ်ေလ\ာက် အLjရာယ် ေလျာ့ကျေစေရး Lှင့်
အကာအကွယ်အစီအမံများ

ဤြဖည့်စွ က်ခ ျက်တွ င်

စိုက်ပျိuးေရး

လုပ် ငန်းကွင်း ဆက် မျာ း

ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များကိုသိရိှေ အာင် ေဖာ်ထု တ်Mပီး၊
အစီအမံများကို

စံြပလု ပ်ငန်း

ထားသည့် အစီအမံ များသည်
လုပ်ခ လစာများLှင့်

မူဝါဒရှိ

ထိုအLjရာယ် များ ေလ\ာ့ခ ျရန်Lှင့်

စံLှuန်းမျာ းအတို င်း

တစ်ခုLှင့် တစ်ခု

တစ်ေ လ\ာက် ေပiေပါက်သ ည့်

အဆိုြပuထားသည်။

ကျားကန်ေ ပးLုိင်သ ည်။

လုံေ လာက်သ ည့်

အစားအစာ

ဤအဆိုြပu

ဥပမာ-

ထိုက် သ င့်သ ည့်

အလှ မ်းမီရ န်

အေထာက်အ ကူ

လုပ် ငန်းခွင်အေြခအေနများ ေဆာင်Z ကဉ်း ေပးြခင်းအပါအဝင်

အခွင့်အေရးကို ေလးစားြခင်းသည်

တားဆီးရန်

အလုပ်သ မား

ြပuLိုင်သ ကဲ့သ=ုိ၊ Xုပ်ပုိင်း ဆုိင်ရ ာ ေရာ စိတ် ပုိင်းဆုိ င်ရ ာ ကျန်းမာေရး စံLuှ န်း အြမင့်မားဆုံး ရရှိLိုင်သ ည် ။

အဆိုြပuအစီအ မံများကို အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ)သ ည် လုပ် င န်းကွင်းဆက် အတွ င်းရှိ စီးပွားလုပ်င န် း
တစ်ခုခ ျင်း၏ အေနအထားLှင့် ပါဝင်ပုံအ မျိuးအစားကို လုိက်၍ ချိန်ညeိ ေဆာင်ရွက်သ င့်သ ည်။

၁။ အလBာစုံ အကျံuးဝင်ေသာ RBC စံLှuန်းများ

၁.၁။

ထုတ်ေဖာ်ေြပာZကားြခင်း

အLjရာယ်များ
ပွင့် လင်းြမင် သ ာမ) မရှိြခင်းေZကာင့် မယုံZကည် မ)များ ေပiေပါက်Lုိင်Mပီး စီးပွာ းလုပ် ငန်းများ ြပဿနာ

အေသးအဖွဲများမှ ပဋိပ ကdhကီးများအထိ hကီးကျယ် မသွာ းမီ ေြဖရှင်းLုိင်မည့် အြခေ အ ေန လက် လွ တ်
ဆုံးရှံးLုိင်ပါသည် (FAO, 2010)။

အချက်အ လက် များေပးသည့်အ ခါ၊ ပုံမှန် တုိင်ပ င်ေ ဆွးေLွးရန်

အစည်းအေဝးေခiြခင်း၊ မီဒီ ယာမှ ြပန်Zကားြခင်းအပါအဝင်၊ ဘာသာစကား Lှင့် ယဉ်ေ ကျးမ) ထုံးတမ်း အရ
လုံေ လာက်

သိသ ာ Mပီး၊ ြပန် လည် အတည်ြပuLုိင်သ ည့်

Xိုက်ခ တ်ခံရ Lုိင်ေ ြခရှိသ ည့်
သက် ဆုိင်ရ ာအုပ်စု

အကျိuးဆက်စ ပ်သူများက

အဖွဲNများအားလုံး ထံ

နည်းြဖင့် ေဆာလျင်စွာ

အြပည့်အ ဝ

သတင်းစကား ေပါက်မည်

နားလည် မည်
မဟု တ် ေပ

မေပးLုိင် လ\င် ၊
မဟု တ်ကဲ့သို=၊

(IFC,

2012)၊

ပွင့် လင်းြမင် သ ာမ)Lှင့် ထုတ်ေ ဖာ်ေ ြပာZကားမ)ဆိုင်ရ ာ ဥပေဒများ ြပတ်သ ားြခင်းမရှိလ\င်၊ သက်ေ ရာက် မ)
မရှိလ\င်၊ တုိးြမeင့် အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်ေ ရး လုိ အပ် လာမည် (OECD, 2006)။

အLjရ ာယ် ေလျာ့က ျေစေရး အစီအ မံများ

•

အများြပည်သူ အား စီးပွာ းလုပ် ငန်း ၏ ယှဉ်Mပိuင်မ) အေနအထား သိ=ုမ ဟု တ် အကျိuးခံစားခွင့်ရိှ သူ
ပိုင်ရှင်များအေပi တာဝန်ခံမ)များကို မထိပါးေစဘဲ၊
ေပးရန်-

တိကျေဆာလျင်သည့် အချက်အလက်များ

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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-

လုပ် ငန်းများ၏ ရည်ရွယ်ခ ျက်၊ သေဘာသဘာဝ

-

စ ီးပွားလုပ်ငန်း ၏ လုပ် ငန်းေဆာင်တာများ၊ ဖွဲNစည်းပုံ၊ ပိုင် ဆုိင် မ)Lှင့် အုပ်ခ ျuပ်မ)

-

စီးပွာ းလု ပ်ငန်း ၏ ေငွေ ZကးအေြခအေနLှင့် စွမ်းေဆာင်မ)

-

RBC မူဝါဒများLှင့်အ ေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ေရးလု ပ်ငန်းစဉ်၊ အကျိuးဆက်စပ်သူ စီမံခ န်=ခွဲမ) လုပ် ငန်းစဉ်Lှင့်

-

သဘာဝပတ်ဝ န်းကျင် ဆိုင်ရ ာ၊ လူ မ)ေ ရးရာLှင့် လူ=အခွင့် အေရး Xိုက်ခ တ်မ) အကဲြဖတ်မ)များ (ESHRIAs) ၊

တုိင် တန်းေရး Lှင့် ြပန်လ ည်တ ည့်မ တ်ကုစားေရး စနစ် ယLjရားမျာ း အပါအဝင်၊

စီးပွာ းလု ပ်ငန်း ၏ လည်ပ တ်မ)မှ အကျိuးဆက်စ ပ်သူ အမျိuးမျိuး အေပi ကျေ ရာက်Lုိင်သ ည့် ေဘးအLjရာယ်
Xိုက်ခ တ်မ)များ အြပင်၊ အေလးအြမတ်

ထားသည့် ေနရာများ သို=မ ဟု တ် ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့်

ရပ်ရွာ လူ ထု မှ Xိုးရာအတိုင်း အသုံးြပu ေနထို င်Zကသည့် ေြမ၊ ေရများ အေပi Xိုက်ခ တ်Lုိ င်သ ည့် ေဘး
အLjရ ာယ် မျာ းLှင့်

သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆုိ င်ရ ာ၊ လူမ) ေရးရာ၊ လူ= အခွင့်အေရး၊ ကျန်းမာေရးLှ င့်

ေဘးကင်း လုံြခံuေရး Xိုက်ခ တ်မ)ကဲ့ သုိ=ေ သာ hကိuတင်ခ န်=မှန်းLုိ င် သ ည့် အLjရ ာယ် အ ေZကာင်းတရားများ၊
-

သဘာဝပတ်ဝ န်းကျင် ဆိုင်ရ ာ၊ လူမ)ေ ရးရာLှင့် လူ=အခွ င့်အေရးဆို င်ရ ာ စီမံခ န်=ခဲွမ) အစီအစဉ် များLှ င့်
ကုန်စည်များ၏ ပင် ကုိ ယ် လ ကdဏာများ၊ 1

•

သတင်းအချက်အ လက်ကုိ အေZကာင်းZကားြဖန်=ေဝရန် သင့်ေ တာ်သ ည့် နည်းလမ်းအာလုံး မှတ ဆင့်
(သတင်းစာ၊ ေရဒီ ယုိ၊

Xုပ်ြမင် သံZကား၊

စာတိုက် မှ ေပးပို=စာမျာ း၊

ရပ်ကွက်

အစည်းအေဝးများ

အပါအဝင် ပုံLိှပ် မီဒီ ယာ၊ အီလ က် ထရွန်နစ်Lှင့် ဆုိရှ ယ်မီဒီ ယာ စသြဖင့်) ြဖန်=ေ ဝြခင်း၊ မိမိြဖန်=ဝ ေ
လုိ သ ည့်ေ နရာ ၏ ေဝးလံေ ခါင်သီမ)၊ စာမဖတ် တတ် သ ည့် ေဒသခံမျာ းကို ပါ ထည့် သွင်း စဉ်းစားMပီး၊

ထုိ သ=ုိ အေZကာင်းZကားစာမျာ း တုိင်ပ င် ေဆွးေLွးမ)မျာ းကို Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် ေဒသခံများ နားလည်
သည့် ဘာသာစကားြဖင့် ြဖန်=ေ ဝြခင်း၊ 2

•

လူ သ ား

ကျန်းမာေရး

ေပiေပါက် လာပါက၊
အLjရ ာယ်ကုိ

သိ=ုမ ဟု တ်

သဘာဝ

အာဏာပိုင်များLှင့်

တားဆီးရန်

ပတ် ဝန်းကျင်

အေပiြဖစ်အ့ံ ဆဲ ဆဲ Mခိမ်းေြခာက်မ)

အများြပည်သူမှ Mခိမ်းေြခာက်မ)မှ ေပiေပါက်

သိ=ုမ ဟု တ် ေလ\ာ့ချရန်

အစီအ မံများ ေဆာင်ရွက်Lို င်ရ န်

လုိ အပ်သ ည့် အချက်အ လက် များကို အချိန်မဆိုင်းဘဲ ချက်ချင်း မ\ေဝပါ၊ 3

•

လာမည့်

အတွက် ၊

စရိတ်စက၊ စီးပွာ းေရး ယုံZကည်စိတ်ခ ျမ)Lှ င့် အြခား ယှဉ်Mပိuင်မ) ဆုိင်ရ ာ ကိစRမျာ းကို အေလးထား
လျက်၊ လုပ် ငန်း ၏ သေဘာသဘာဝ၊ အရွ ယ်အစားLှင့် တည်ေ နရာကို လုိ က်၍ ၊ ဖွင့် ဟ ေြပာဆိုသ ည့်

မူဝါဒများကို ချိန်ညိeလုပ်ေဆာင်ပါ၊ 4

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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၁.၂။

တုိင်ပင်ေဆွးေLွးမ)များ

အLjရ ာယ်များ
လုပ် ငန်း လည် ပတ် မ)များေZကာင့် Xိုက်ခ တ်ခံရ Lုိင်ေ ြခရှိသ သည့် အကျိuးဆက်စပ်သူ များLှင့် တုိ င်ပ င် မ)

မရှိလ\င်၊ စီးပွာ းလုပ် ငန်းများအေနLှင့် စီမံကိန်း ြဖစ်Lိုင်ေ ြခကို လက်ေ တွNကျကျ အကဲြဖတ် Lုိင်ြခင်း၊

ထိေ ရာက်Mပီး ဆက်စပ်အေြခအေနLှင့် ကို က်ညီသ ည့် တု=ံြပန်မ) အစီအမံများ ေဖာ်ထု တ်Lိုင်ြခင်း မရှိLိုင်ေ ပ။
အားလုံးပါဝင်Mပီး ပွင့် လ င်းြမင်သ ာမ)ရိှသ ည့် တုိင်ပ င် ေဆွး ေLွးြခင်းြဖင့် လုပ်င န်း ေဆာင်ရွက်သ ည့်
စရိတ်စကများLှင့်

အတို က်အခံများေလ\ာ့ချ

တည်ေ ဆာက်Lုိင်သ ည်။

Lုိင်သ ည်၊

အကျိuးဆက်စ ပ်သူများLှင့်

ယုံZကည် မ)

အLjရာယ် ေလျာ့ကျေစေရးအစီ အမံများ
•

လုပ်င န်း လည်ပ တ်မ)များ၏အLjရာယ်များ၊ Xိုက်ခ တ်မ)များLှင့် တုိး တက်မ) အ ဆင့် အြပင်၊
Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် ေဒသခံ လူ ထု ၏

ပင်ကို ယ် စXုိ က် လ ကdဏာLှင့်

အကျိuးစီးပွား

တု=ိ Lှ င့်

ကိုက် ညီ သ ည့် အကျိuးဆက်စပ်သူ ထိေတွNေဆာင်ရွက်ေရး အစီ အစဉ် ကုိ ေရးဆွဲ အေကာင်
အထည် ေဖာ်ရန်။ အကျံuးဝင် သည့် အေြခအေနတွင်၊ အစီ အစဉ် ထဲ ၌ ချိuNငဲ့ သူ သို=မဟု တ်
ခုခံLုိင်ရ ည် နည်းပါးသူဟု သတ်မှ တ်ခံရ သူများပါ ထိ ေရာက် စွာ ပါဝင်Lုိင်ရန် သီးြခား
အစီ အမံများ ထည့် သွင်း သင့် သ ည်၊ 5
•

ံ
ြဖည့်စွက်ခ ျက် (ခ) တွင်ေ ဖာ်ြပသည့် Lုိ င်ငံ တကာ စံLှuန်းမျာ းအကို အေလးထားလျက်၊ Xိုက်ခတ်ခရ

Lုိငေ
် ြခ

ရှိေသာ ေဒသခံအသိုက်အဝန်းများLှင့် ေစာစီးစွာ

Xိုးသား၊

ထိေရာက်M ပီး

အဓိပtါယ်

ြပည့်ဝသည် ့ တုိင်ပင်ေဆွးေLွးမ)များ စဉ်ဆက်မြပတ် ြပuလုပ်ရ န်။ လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ) အေြပာင်း

အလဲများ ရှိလ\င် လ ည်း ထိုသုိ= တုိ င်ပ င်ေ ဆွးေLွးမ)များ ြပuလုပ် သ င့်သ ည်၊ 6

•

Mခိမ်းေြခာက်မ) ကင်းသည့်

တုိင်ပင်ေဆွးေLွးမ)L
 ှင့် အဆုံး အြဖတ်ေ ပးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို

ယုံZကည်မ) အြပည့်အ ဝရှိသ ည့် ဝန်းကျင် တစ်ခုတွ င် အဆုံးအြဖတ်မချမီ စီစဉ်ရ န်၊ Mပီးလ\င် ထည့်ဝ င် မ)
မျာ းကို

အုပ်စုတစ်ခုLှ င့်တ စ်ခုအZကား

အေလးထားလျက်၊ တု=ံြပန်ပါ။ 7

•

လက်ရိှ

လုိ အပ်ပါက၊ Xိုက်ခ တ်ခံရ ေသာ ေဒသခံလူ ထုများက
ကို ယ်စားလှ ယ် အဖွဲNများ၏
ခွဲြခားဆက် ဆံမ)

မရှိ ဘဲ

ပူးေပါင်းမ)Lှင့် အ တူ

ပါဝင်Lုိင်ရ န်အ တွက်၊

အာဏာ

အရှိန်အဝါ

မတူ ညီမ)များကို

Xိုက် ခ တ်ခံရ သည့် အသုိက် အ ဝန်းများ ၏

စီမံကိ န်း ေဆာင်ရွက်မ) တွင်
ထိုေ ဒသံ လူ ထုအ ား

အတူ တကွ

နည်းပညာဆုိင်ရာ

ဥပေဒအကူအညီေ ပးရန် hကိuးပမ်းပါ။၊ အဆုိြပuသည့် လု ပ်င န်းလည်ပ တ်မ)များ Lှင့် ပတ်သ က်၍

တုိင်ပ င်ေ ဆွးေLွးမ)များ ြပuလု ပ်မည် ဆုိ လ\င်၊ Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် ေဒသခံ လူ ထုများက တု=ံြပန်မ) ကုိ

ြပင်ဆ င်Lိုင်ရ န်အ တွ က် အေZကာင်း Zကား သည့် ရက်Lှင့် အများLှင့် တုိင်ပ င်သ ည့်ရ က်အZကား
လုံေ လာက်ေ သာအချိန်ေ ပးMပီး ြပင် ဆင်ပါေစ။

•

ေဆွးLွးမ)အ တွ င်း ေပးသည့် ထင်ြမင်ခ ျက်များကို အြပည့်အဝ Lှင ့် မ\တစွာ စဉ်းစားေပးပါ။ Mပီးေနာက်
ထို Xိုက်ခ တ်ခံရ သူများ၏ စုိးရိမ်မ)များကို မည် သ=ို စဉ်းစား သုံးသပ်ေ Zကာင်း အေZကာင်းZကားပါ။၊ 8

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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•

ေဒသခံမျာ း၏ အြမင်များLှင့် စိုးရိမ်မ)များကို စနစ်တ ကျ မှတ် တမ်းတင်Lုိင်ရ န် လုပ် ငန်းစဉ် တစ်ခု

ထူေ ထာင်ြခင်း အပါအဝင်၊ မှတ်တမ်း ြပuစုM ပီး တုိင်ပင်ေ ဆွးေLွးမ)မျာ းမှ ရရှိသ ည့် သေဘာတူ ညီမ)
မျာ းကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ပါ။ စာြဖင့်ေ ရးသား မှတ် တမ် း တင်ြခင်းကို ပိုမုိအားသန်Lိုင်သ ည်
ြဖစ်ေ သာ် လည်း၊ ေဒသခံမျာ း၏
ြဖစ်ေ စ၊

ထင်ြမင်ခ ျက်များကို

အြခားသင့်ေ လျာ်သ ည့်

ေဒသခံများ၏

အသံဖမ်း တိတ်ေ ခွြဖင့်

တစ်န ည်းနည်းြဖင့် ြဖစ်ေ စ၊ ေဒသခံမျာ း၏

မှတ် တမ်းတင်Lုိင် သ ည်၊ 9

•

ဗီဒီယုိ ြဖင့်ြဖစ်ေ စ၊

ကိုယ်စားလှယ်များသည်

အကျိuးဆက်စ ပ် သူများ၏

ခွင့်ြပuချက် ယူ၍

အြမင်ကုိ

အမှန် တကယ်

ကို ယ်စားြပuြခင်း ရှိမရှိ တတ်Lိုင်သ ေရွN၊ စိစစ်ပါ။ ထိုသူ တ=ို ၏ နယ်ေ ြမသုိ= ြပန်ေရာက်သ ည့်

အခါ ေဆွးေLွးမ) ရလဒ်များကို အတိ အကျ ြပန်လ ည် ြပန်Zကားရန် အားကိုး ယုံZကည်ရ ြခင်း ရှိမရှိ
စိစစ်ပါ။

•

Xိုကခ
် တ်မ)

အကဲြ ဖတ်ချက်များ

လုပ်ေ ဆာင်သ ည့် အခါ၊

ခုခံLိုင်အားနည်းသူများ

အပါအဝင်၊

ေဒသခံမျာ း ပါဝင်Mပီး အကဲြဖတ် မ)များ ေရးဆွဲြခင်း ပါဝင် ေ ဆာင်ရွက်ြခင်းတုိ= အတွ က် စနစ်

ယLjရ ားများ

ထူေ ထာင်ပါ၊၊ Mပီးလ\င်

ေလျာ်ေZကးေပးြခင်းကိစRမျာ းအတွ က်

အေရးယူြခင်း ြပန် လ ည်တ ည့်မ တ်ြခင်း၊

တာဝန် ယူရ န်

ပုဂgိuလ်များ

သတ်မှ တ်ရ န်၊

သုံးသပ်ေ ရး Lှင့် အယူခံဝင်ေ ရး လု ပ်ငန်းစဉ် ထူေ ထာင်ရ န် လုပ် ေ ဆာင်ပါ

၁.၃။

အာမခံြခင်းLှ င့်
Lှင့် ြပန် လှ န်

10

Xိုကခ
် တ်မ) အကဲြ ဖတ်ချက်

အLjရ ာယ်များ
စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများသည်

၄င်းတုိ= ၏

လု ပ်ငန်း လည်ပ တ်မ)များ၊

လုပ်ငန်းစဉ်များ၊

ကုန်စ ည်Lှ င့်

ဝန်ေ ဆာင်မ)များမှ အမှန် တကယ်ြဖစ်ပွာ းလျက်ရိှေ သာ ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များLှင့် Xိုက်ခ တ်Lိုင် ေြခများကို
လုပ် ငန်း

သက် တမ်း တစ်ေ လ\ာက်

စဉ်ဆက် မြပတ်

အကဲြဖတ်ြခင်းြဖင့် ေရှာ င်ရှာ း

Lုိင်သ ည်၊

မေရှာ င်ရှားLုိင်ပါကလည်း ေလျာ့က ျေစLုိင်သ ည် ။ ထို သ=ို အကဲြဖတ်ခ ျက် များြဖင့် ထိုXုိ က်ခ တ်မ) များ၏

အLjရ ာယ်များကို လည်းေကာင်း၊ မိမိတ=ို ၏ စီးပွာ းဆက် ဆံသ ည့် လုပ်ငန်းများ၏ လည်ပ တ်မ)များ မှ
ေပiေပါက်သ ည့် အLjရာယ် များကို လည်းေကာင်း၊ အLjရ ာယ် စီမံခ န်=ခဲွ ရန်အတွ က် ကျယ်ြပန်=Mပီး
ေြမာ်ြမင်ေ သာ ချဉ်းကပ်ပံု ေရးဆွဲြပuစုLိုင်မ ည် ြဖစ်သ ည်။

11

အLjရ ာယ် ေလျာ့က ျေစေရး အစီအ မံများ

•

ေအာက်ပါအဆင့်များကို Xိုက်ခ တ် မ) အကဲြဖတ်ြခင်း လုပ် ငန်းတွ င် ထည့်သွင်းပါ။

1.

စိစစ်ြခင်း-

ဆိုလို သ ည်မှာ ၊

မည်သ ည့် အဆိုြပuချက်များကို

Xိုက်ခ တ်မ)

အကဲြဖတ်ရ န် ၊

မည်သ ည်တ=ို က ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ) ေပiေပါက်ရ န် အလားအလာနည်းသြဖင့် ဖယ် ထု တ် ရန် Lှင့်
အကဲြဖတ်ရ န် လုိ သ ည့် အဆုိြပuချက်ကုိ မည်သ ည့်အ ဆင့် အ ထိ အကဲြဖတ် မည် ကို သတ် မှတ် ပါ။
2.

အလုံးစုံေ လ့ လာြခင်း-

ဆုိ လို သ ည်မှာ

Xုိက်ခ တ်မ)

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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အကဲ ြဖတ်ခ ျက်၏

ဦးတည်ခ ျက်Lှ င့်
70

ေလ့ လာရမည့် အဓိက အေရးကိစRမျာ းကို သတ်မှ တ်ပါ။
3.

Xိုက်ခ တ်မ) ဆို င်ရ ာ ပိုင်းြခား သုံးသပ်မ) လု ပ်ေ ဆာင်ပါ။

4.

ေလျာ့က ျေစေရးအစီအ မံများ ေဖာ်ထု တ်ြခင်း၊ အေြခအေနအရ လုိ အ ပ်သ လို ဤသို= ေဆာင်ရွက်

ချက်များလည်းပါသည်- လုပ်ငန်း လည်ပ တ်မ)များကို ဆက်မ လုပ်ြခင်း၊ ဆိုးကျuိး Xိုက်ခ တ်မ)များ
ေရှာ င်ရာှ းLုိင်ရ န် အြခားနည်း လမ်းများ ရှာေဖွြခင်း၊ အLjရာယ် ကင်းရှင်းေရး အစီအမံ များကို

လုပ် ငန်း လည် ပတ် မ)များအတွင်း ထည့်သွ င်း လု ပ်ေ ဆာင် ြခင်း၊ သု=ိမ ဟု တ် ဆိုးကျိuး Xိုက်ခ တ် မ)
မျာ းအတွ က် ေငွေZကးြဖင့်ြဖစ်ေ စ ေငွေ Zကးမပါေသာ
အစီအမံများ ေဖာ်ထု တ်ပါ။

•

နည်းြဖင့် ြဖစ်ေ စ ေလျာ်ေZကး ေပးြခင်း

သဘာဝ ပတ် ဝန်းကျင်၊ လူမ)ေ ရးရာ Lှင့် လူ=အခွင့် အေရး Xိုက်ခ တ်မ) အကဲြဖတ်ခ ျက် (ESHRIA)
် ြခများကို လုိအ ပ် သ င့်ေ လျာ်သ လို ြခံuငုံ အကဲြဖတ်ြခင်း
ြပuလု ပ်သ ည့်အခါ၊ ေအာက်ပါ Xိုက်ခတ်Lိုငေ

ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များသာမက ေကာင်းကျိuးမျာ းကိုပါ၊ ပိုမုိ ေကာင်းမွန် ေအာင် လုပ်Lို င်ရ န် ြခံu ငုံ
အကဲြဖတ် ပါ။၊
-

ေြမ၊ ေရ၊ ေလ၊ သစေတာ Lှင့် ဇီဝမျိuးကွဲများ ကဲ့သ=ို သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်ဆို င်ရ ာ Xိုက်ခ တ် မ)များ12

-

ေဒသခံမျာ း၏

သုခ

ချမ်းသာ၊

တက်Zကွမ)Lှ င့်

အလားအလာေကာင်းမ)တုိ=အ ေပi

ဆုိးကျိu း

သက်ေ ရာက် Lုိင်သ ည့် လူမ) ဆိုင်ရ ာ Xိုက်ခ တ်မ)များ၊ ၄င်းXိုက်ခ တ်မ)များကို ဝင်ငွေ ြဖန်=ေ ဝအား၊

လူ တစ်ဦးချင်းLှင့် လူ=အဖွဲNအစည်းများ ၏ Xုပ်ပုိင်း ဆုိင်ရ ာ Lှင့် လူမ) ဆို င်ရ ာ သိကdာ ရှိမ)Lှင့် ကာကွ ယ်

ေစာင့်ေ ရှာ က်မ) ၊ အလု ပ်အ ကို င် အဆင့် များLှင့် အခွင့်အ ေရးမျာ း၊ ကျန်းမာေရးLှင့် ဘဝ ဖူ လုံမ) ၊
ပညာေရး၊ အိုးအိမ်Lှင့် ေနရာထိုင်ခ င်း ရရှိLိုင်မ)Lှ င့် အဆင့် အတန်း၊ အေြခခံ အဆာက်အအုံ ၊
ဝန်ေ ဆာင်မ)များ တု=ိြဖင့် တုိ င်းတာသည်။

- Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် ရပ်ရွာ လူ ထုမှ စီးပွားေရး၊ လူမ)ေ ရး၊ ယဉ်ေ ကျးမ)၊ ြပည်သူLှင့် Lုိင် ငံေ ရး
အခွင့်အေရး များအေပi သက်ေ ရာက်Lိုင်သ ည့် လူ= အခွင့်အေရး Xိုက်ခ တ်မ)များ

- Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် ရပ်ရွာ လူ ထု ၏ ယဉ်ေ ကျးမ) အေမွအ Lှစ်၊ ဘဝေနထိုင် မ)ပုံစံ၊ တန်ဖိုးများ၊

ယုံZကည်ကုိးကွ ယ် မ)များ၊ ဘာသာစကား(မျာ း)၊ ဓေလ့ ထံုး တမ်းမျာ း၊ စီးပွာ းေရး၊ ေဒသတွ င်း ရှိ
သဘာဝပတ်ဝ န်းကျင်Lှင့်
Xိုက်ခ တ်မ)များ၊

မျိuးစိတ် များ၊

လူ မ)

အဖွဲNအသင်းများLှင့်

ဓေလ့ ထံုးစံများအေပi

- အမျိuးသမီးမျာ း၏ အခန်းကfြဖစ်ေ သာ အစားအေသာက် ြဖည့်ဆ ည်းေပးသူ၊ ဇီဝမျိuးကွဲ များ
ထိန်းသိ မ်းေစာင့်ေ ရှာ က်သူများLှင့်

ဓေလ့ ထံုးစံ

အသိ တ=ိုကုိ

အေလးထားလျက် ၄င်းတု=ိအေပi ကျေရာက်သ ည့် Xိုက်ခ တ်မ)များ၊

ထိန်းသိမ်းေပးသူများ

အြဖစ်

13

- တိရ စkာ န် ကျန်းမာေရးအေပi Xိိုက်ခ တ်မ)များ

•

Xိုကခ
် တ်ခံရသည့်

ရပ်ရွာလူထုများကို

Xိုက်ခ တ်မ)အေပi

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

အကဲြဖတ်ေ ရး

ပါဝင်ေ ဆွးေLွးရန်
71

ဖိတ်ေ ခiပါ။

၄င်းတုိ= ထံမှ အချက်အ လက်များေတာင်းခံရ န်၊ ၄င်းတု=ိအား မိမိတ=ို က Xိုက်ခ တ် မ)

အကဲြဖတ်ခ ျက် ၏ အဆင့် တို င်းတွ င် ပုံမှန် တုံ=ြပန်ခ ျက်များ ေပးပါ။14

•

စီမံကိန်း ၏ Xုပ်ပိုင်း ဆုိင်ရ ာ အပိုင်းများ၊ X)ေ ဒါင့်များLှင့် လွ ယ် ကူေ စမ)များေZကာင့် Xိုက်ခ တ်မ)များ
ေပiေပါက်Lုိင်ေ ြခရှိပါက၊ စီမံကိန်း အရှိန်အဝါရှိသည့် နယ်ပယ်တွင် အLjရာယ် များ Lှင့် Xိုက်ခ တ်မ)
မျာ း အကဲြဖတ်ပါ။15

၁.၄။

အကျိuးအြမတ် မ\ေဝခံစားြခင်း

အLjရ ာယ်များ
ေဒသခံမျာ းမှ

ကန်= ကွက်သ ည့်

အLjရာယ် ကို ေရှာ င်ရှာ းရန်Lှင့်

လုပ် ငန်းေဆာင်ရွက်သ ည့်

စရိတ်စကများ ေလ\ာ့ခ ျရန် အတွ က၊် စီးပွာ းလုပ် ငန်းများသည် ၄င်းတုိ= ၏ လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ) များေZကာင့်
ရပ်ရွာ လူ ထု အ ေပi ြဖစ်ေ ပiသည့် ေကာင်းကျိuးမျာ းကို

များLုိင်သ မ\များေအာင်

လုပ်Lို င်သ ည့်

နည်း လမ်းများ စူးစမ်းသင့်သ ည်။ ၄င်းတု=ိ ၏ လုပ် ငန်း လည် ပ တ်မ)များက အကျိuးဆက်စပ်သူ အသီးသီး
အZကား

ရရှိမည့်

အကျိuးမျာ းကို

ေဒသခံမျာ းLှင့် ယုံZကည်မ)
တစ်ဖ က်မှ

တုိ င်ပင်ေ ဆွးေLွးပွဲ

တည်ေ ဆာက်Mပီး ေရရှည်

ပဋိပ ကdမျာ းလည်း

မျာ းတွင်

ထည့် သွင်း

လက်တွဲLုိ င်ရ န်

တားဆီးLုိင် မည် ြဖစ်သ ည် ။

လု ပ်ငန်း

ေဆွးေLွးြခင်းြဖင့်

အေထာက်အ ကူ ြဖစ်ေ စMပီး၊
လည်ပ တ်မ) များအတွ က်

အကျိuးြဖစ်ေ စသည့် အတွ က် ဤအကျိuးဆက်စပ်သူ များက လုပ် ငန်း လည်ပ တ်ရ န် လက်ခံLိုင်သ ည့်

ေနရာမျာ း အဆင်ေ ြပေချာေမွNစွာ ေဖာ်ထု တ်ေ ပးLုိင်သ ည်။ ထုိ= အ ြပင် ေဒသခံမျာ း၏ နယ်ေ ြမဗဟု သု တ ကို
အမှီြပu၍ စိုက်ပျိuးေရး ေဂဟ စနစ် များကို အေကာင်းဆုံး အသုံးြပuLုိင်သ ည့် ေြခြမင့်မား သည် (FAO,
2010; UN, 2009)။
အကျိuးအြမတ်မ\ေဝခံစားြခင်းသည် မေရှာ င်ရှာ းLုိင်ေ သာ ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ) များအတွက် ေပးသည့်

ေလျာ်ေZကးLှင့် သီးသန်=ကိ စR ြဖစ်သ ည်။ ေလျာ်ေZကးအြပင် အကျိuးအြမတ် ကို ထပ်ေ ပါင်း ေပးြခင်း လည် း
ြဖစ်Lိုင်သ ည်။ ထိုသ=ုိမ\ေဝခံစားြခင်းြဖင့် စီးပွာ းလု ပ်ငန်းLှင့် ဌာနေ တုိင်းရင်းသားများ သိ=ုမ ဟု တ် ေဒသခံ

ရပ်ရွာ လူ ထု များအZကား မိမိ လုပ်ငန်းများအတွ င်း ၄င်းတုိ= ၏ ထည့်ဝင် မ)ကို အသိအ မှ တ်ြပuသည့် အ ေနLှ င့်
အတူ လက် တဲွေ ဆာင်ရွက်Lို င်ရ န် ရည်ရွယ် သ ည်။

အချuိ Nအေြခအေနများတွင်၊ ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ သိ=ုမ ဟု တ် ေဒသခံ ရပ်ရာွ လူ ထုများ၏ ေြမ၊

သယံဇာတများ သိ=ုမ ဟုတ် အသိ ပညာများကို စီးပွားလုပ်င န်းမျာ းအသုံးြပuပါက၊ ထိုအ သုံးြပuမ)မှရ ရှိသ ည့်
အကျိuးအြမတ်များကို ခံစားပိုင်ခွင့် ရှိMပီးြဖစ်သ ည်၊

16

ဤအကျိuး အြမတ် များသည် စီးပွာ းလု ပ်ငန်းLျင့်

သက် ဆိုင်ရ ာ ရပ်ရာွ လူ ထု အZကား တုိင်ပ င်ေ ဆွးေLွးသည့် လု ပ်င န်းစဉ်က သေဘာတူ ထားMပီးသည့် အ တိုင် း
ေငွေZကးြဖစ်ေ စ ေငွေ Zကးမဟုတ် သ ည့် အကျိuး အြမတ် ြဖစ်ေ စ

အမျိuးအစား သတ်မှ တ်ခ ျက်ကုိ ESHRIA များတွ င် ေဖာ်ြပထားသည်
သုိ=ရ ာတွင်

အကျိuးအြမတ်ခံစားခွင့်Lှင့်

ဆက်စပ် သ ည့်

17

ြဖစ်Lိုင်သ ည်။ အကျိuးအြမတ်

18

အLjရ ာယ်များလည်း

ရှိတ တ်သ ည် ။

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများက ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့် အကျိuးအြမတ် မ\ေဝခံစားေရး သေဘာ တူ ညီမ)များ
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

72

ညeိLိှuင်းMပီးေနာက်၊ ယင်းအကျိuးအြမတ်များကို ရပ်ရွာ လူ ထု တစ်ရ ပ် လံုးLှင့် မ\ေဝြခင်း မဟု တ် ဘဲ ၊
အကျိuးဆက်စပ် သူ အုပ်စု တစ်စု က သိမ်းယူ သွာ းတတ်Zကရာ၊

ဌာနေ တုိင်းရင်းသား များLှ င့်

ပဋိပ ကdြဖစ်မည့် အLjရာယ် ေပiေပါက်တ တ်သ ည်။ အကျိuးအြမတ် မ\ေဝခံစားြခင်းကို သက်ဆို င်ရ ာ
ရပ်ရွာ လူ ထု တစ်ရ ပ် လုံးမှ သေဘာတူြခင်းမဟု တ် ဘဲ အချိuNကသာ သေဘာတူ တတ်ရ ာ၊ အကျuိးအြမတ်

မ\ေဝသည့်အခါ ြခွင်းချန်ခံရ သည့်အြဖစ် ဆုိက်ေ ရာက် တတ် သ ည်။ အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်သ ည့်

လုပ် ငန်းစဉ်အ တွ င်း၊ အဓိပါt ယ် ြပည့်ဝေသာ အကျိuးဆက်စပ် သူ မျာ းLှင့် ေတွNဆုံေ ဆွးေLွးြခင်းြဖင့် ထို သ=ုိ
အLjရ ာယ်များကို ေလ\ာ့ခ ျLုိင်သ ည်။

အLjရ ာယ် ေလျာ့က ျေစေရး အစီအ မံများ

•

ေအာက်ပါတုိ= ကို

လုပ်ေ ဆာင်ြခင်းြဖင့်

ဖွNံMဖိuးေရးအတွ က်

အခွင့်အလမ်းများ ေဖာ်ထုတ်ပါ-

ေဘးအLjရ ာယ် ကင်းသည့် လုပ် ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်များကို ေဒသခံများအတွက် ထူေ ထာင်Mပီး

ေရှNေZကာင်းLှင့် ေနာက်ေ Zကာင်း ချိတ် ဆက်မ) များ(local forward and backward linkages) ဖန်တီးြခင်း

ဝင်ငွေ ရလမ်း အသွ ယ် သွ ယ် ေဖာ်ေ ဆာင်ြခင်း၊ စွမ်းေဆာင်ရ ည် ြမeင့်တ င်ြခင်း၊ ေဒသထွက်ပ စRည်းမျာ း
ဝယ် ယူြခင်း၊ နည်းပညာ လက် လဲBြခင်း၊ ေဒသတွ င်း အေြခခံ အေဆာက်အ အုံ တုိး တက်ြခင်း၊
အထူးသြဖင့်

အေသးစားLှင့်

အလတ်စားလုပ် ငန်း

အလှမ်းမီေ စြခင်း-၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆို င်ရ ာ

များမှ ေငွေ ချး ေစျးကွက် များအား

ဝန်ေ ဆာင်မ)များအတွ က်

ပိုမုိ

ေပးေချြခင်း

အခွန်အေကာက် ခွဲေ ဝချမှတ်ြခင်း၊ သိ=ုမ ဟုတ် ယုံZ ကည်အ ပ် Lံှ မ) ရန်ပုံေ ငွများ ထူေ ထာင်ြခင်း တုိ=
လုပ်ေ ဆာင်ပါ။ 19

•

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများသည်

မိမိသွာ းေရာက် လုပ်ကုိ င်သ ည့်

Lုိင်ငံအ စိုးရ၏

ဖွNံ Mဖိuးေရး

ဦးစားေပး

သတ်မှတ်ချက်များ၊ လူမ)ဆုိင်ရာ ဦးတည်ချက်များLှင့် ကုိက်ညီမ)ရှိေရး ေသချာ ေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါ။
20

•

တုိင်ပ င်ေ ဆွးေLွးမ) လုပ် ငန်းစဉ်Lှင့် ESHRIA အကဲြဖတ် များအရ၊
သယံဇာတများLှင့်

၄င်းတု=ိ ၏

အသိပ ညာြဖင့်

ဌာေနတုိ င်းရင်းသားမျာ း ၏ ေြမ၊

လည်ပ တ်ေ သာလု ပ်ငန်းများမှ ေငွေZကး

Lှင့်

ေငွေZကးမဟုတ်ေသာ အကျိuးအြမတ်များကို မ\ေ ဝခံစားြခင်း၊ ထို သ=ုိေ ဆာင်ရွက်ရ ာတွင် အု ပ်စုအ ချိuNမှ

မတရား

အကျuိးအြမတ်ခံစားြခင်း

ဖွံNMဖိuးမ) ေဖာ်ေ ဆာင်ပါ။21

၁.၅။

မြဖစ်ေ စရေအာင်

တန်းတူ ညီမ\

Lှင့် ေရရှည်

လူမ)

တုင
ိ ်တန်းေရး စနစ်ယLjရားများ

အLjရ ာယ်များ
အများတုိ င်တ န်းLုိင်သ ည့်

စနစ် ယLjရားမျာ းကို

အLjရာယ်

hကိuတင်သ တိေ ပးသည့်စနစ်အြဖစ်

ေရးဆွဲြခင်းသည် လု ပ်ငန်းများLှင့် Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် ရပ်ရွာ လူ ထုများ၊ ေြမအသုံးချပိုင်ခွင့် ရှိသူများ
အZကား

အေသးအဖွဲ အြငင်းပွာ းမ)များကို

တရားXုံးမျာ း၊

အြငင်းပွာ းမ)ေြဖရှင်းေရး

ယLjရ ားများ

အဆင့်အ ထိ မတက် မီ၊ အြမန်၊ စရိတ်စကမhကီး ဘဲ တရားမ\တစွာ ေြဖရှင်းLုိင်သ ည့် ေဒသအတွက်၊
Xိုးရှင်းMပီး Lှစ်ဦးLှစ်ဖက် အကျိuးရှိသ ည့် နည်းြဖစ်သ ည် (IFC, 2009)။
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

ထိုန ည်းများြဖင့် စီးပွား
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လုပ် ငန်းများအား ေအာက်ပါကဲ့သ=ို အဖုိးတန်ေ သာ တု=ံြပန်ခ ျက်များ ရရှိLိုင်သ ည်- ပိုမိုhကီးမားသည့်
ြပဿနာများမြဖစ်မီ hကိuတင် သ တိေ ပးစနစ်များအြဖစ်

အသုံးဝင်

သည်၊

အြခားသူများထံမှ

ကုမtဏီ လုပ် ငန်း လည် ပတ် မ)များ သိ=ုမ ဟု တ် စီမံခ န်=ခဲွေရး စနစ်မျာ းတွင် ြပuြပင်Lိုင်မ ည့် အZကံ•ာဏ်များ
ရရှိLိုင်သ ည်၊ ထိ=ုအြပင် ထိုသ=ုိ တို င်တ န်းချက်မျာ း ေနာက်ေ နာင် မေပiေပါက်ေ စရန် ေအာက်ေ ြခမှ စ၍
ြပuြပင်ေ ြပာင်း လဲရ န်များကို ြပသLုိင် သ ည် (CAO, 2008)။

အLjရ ာယ်ေ လျာ့က ျေစေရး အစီအမံ များ

•

တုိင် တန်းေရး

စနစ် ယLjရ ားကို

လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ)များ၏

အLjရာယ် များ၊

ဆိုးကျိuး

Xိုက်ခ တ်မ)များLှင့်အ ညီ တုိင်းဆလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ ထိုသ=ို လုပ်ေ ဆာင်ရ ြခင်းမှာ နားလည် လွ ယ်Mပီး၊
ပွင့် လင်းြမင် သ ာ၍

ယဉ်ေ ကျးမ)အ ရ ေလျာ်က န်မ)ရှိMပီး၊

အလွ ယ် တ ကူ

အလှမ်းမီLုိင်

သည့်

တုိင်ပ င်ေ ဆွးေLွးေရး လုပ်ငန်းစဉ် ကုိ အသုံးြပuကာ၊ ြပဿနာ သိ=ုမ ဟု တ် စိုးရိမ်မ)ကုိ စတင်သ ည့်
အဖွဲNကို ရန်တံ=ုြပန်ြခင်း မရှိဘဲ၊ စုိးရိမ်မ)များကို ေဆာလျင်စွာ ေြဖရှင်းရန် ြဖစ်သ ည်

•

စနစ် ယLjရား ဒီဇုိင်းLှင့် လုပ်ေ ဆာင်ပံု သ ည်

22

Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် အကျိuးဆက်စပ်သူများ၏

လုိ အပ်ခ ျက်များLှင့် ြပည့်မီေ စရန် ၊သူတုိ= လက်ေ တွNအသုံးြပuLုိင် ရ န်၊ Lှင့် ထို တုိင် တန်းေရး ယLjရ ားကို
အသုံးြပuြခင်းသည် ေအာင်ြမင်မ)ရ ရန်အ တွက် Lှစ်ဦးLှစ်ဖက် ၏ အကျိuးစီးပွာ းေပi မှီတည်ေ Zကာင်း
သိရှိရ န် အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ပါ၊၊ 23

•

ဤတုိ င် တန်းေရး ယLjရ ားကို အုိအီးစီဒီ လမ်း ABန်များေအာက်ရှိ NCP မျာ းြဖစ်စေ တရားXုးံ
သို=မ ဟု တ် တရားXုံးLှင့်မ ဆိုင် သ ည့် တုိင် တန်းေရး ယLjရ ားမျာ းြဖစ်ေ စ အသုံးမြပuစေ လုိ သ ြဖင့်
ေသာ် လည်းေကာင်း၊

အလုပ်သ မားြပဿနာ

အြငင်းပွာ းမ) မျာ း ေြဖရှင်းရာတွင်

အလု ပ်သ မား

သမဂgမျာ း၏ အခန်းကfကို ေသးသိမ်ေ စရန်ရ ည်ရွ ယ်ခ ျက်ြဖင့် ၊ အသုံးြပuြခင်း မျuိး ကို ေရှာ င်ပါ

24

ထု=ိ အြပင်၊ UN Guiding Principles (Principle 31) တွ င်ပါရှိသ ည့် တရားXုံးLှင့်မဆို င်သ ည့်

တုိင် တန်းေရး ယLjရ ားများအတွက် ထိေ ရာက်မ) စံသ တ် မှတ်ခ ျက် မျာ းတွင် အေရးhကီးသည့် ကိုးကားချက်
တစ်ခု

ပါရှိသ ည်-

အစိုးရမပါသည့်

အစိုးရ

ပါသည့်

ယLjရားမျာ းပါ

တရားXုံးLှင့်မဆို င် သ ည့်

ထိေ ရာက်မ)ရိှေ စရန်အ တွ က်

ေဖာ်ြပထားသည့် စံသ တ်မှ တ်ခ ျက်ကို လုိက်နာသင့်သ ည်။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

တုိ င်တန်းေရး

ဇယား

A.1

ယLjရားမျာ းေရာ၊

တွင်

အေသးစိတ်

74

ိ ်တန်းေရး ယLjရားများ၏ လကdဏာများ
ဇယား က.၁. ထိေရာက်သည့် တုင
တရားဝင်မ)

ဤယLjရား အသုံးြပuေစလုိသည့် အကျိuးဆက်စပ်သူအုပ်စုများ၏ ယုံZကည်မ) ရယူLုိင်Mပီး၊

တုိင်တန်းေရး လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ တရားမ\တေသာ လုပ်ေဆာင်မ) အေပiလည်း တာဝန်ခံမ)
ရှိသည်။

အလှမ်းမီမ)

ရည်ရွယ်သည့် အကျိuးဆက်စပ်သူအုပ်စုများအားလုံး သိရှိ အလှမ်းမီMပီး၊ အလှမ်းမီရန်
အခက်အခဲရှိLုိင်သူများအတွက် လုိအပ်သည့် အကူအညီေပးသည်။

hကိuတင်မန
ှ း် ဆLုင
ိ မ
် )

ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိMပီး ထိုသူတုိ= သိMပီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ချြပကာ၊ အဆင့်တုိင်းအတွက်

သတ်မှတခ
် ျိနမ
် ျား ထားရှသ
ိ ည်၊ လုပင
် န်းစဉ်အ မျuိးအစားများအေပi ရှငး် လင်းမ) ရှိMပီး ရလဒ်များ၊
ထွက်ေပiLုိင်သည့် ရလဒ်များ၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ)ကို ေစာင့်Zကည့်နည်းများကို ချြပသည်။

သာတူညမ
ီ ျှ မ)

နစ်နာသည့်အုပ်စုများမှ တုိင်တန်းေရးယLjရားလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တရားမ\တမ) ရှိစွာ၊
နားလည်သေဘာေပါက်စွာLှင့် ေလးစားမ)အြပည့်အဝြဖင့် ပါဝင်Lုိင်ရန်အတွက်၊
အချက်အလက်ဇစ်ြမစ်များ၊ အZကံြပuချက်များLှင့် လုိအပ်သည့် ကွျမ်းကျင်မ)ကို

ပွင့်လင်း ြမင်သာမ)

ကျိuးေZကာင်းသင်ေ
့ လျာ်စာွ အလှမး် မီမ) ရှေ
ိ စရန်

နစ်နာသည့် အုပ်စုများကို လုပ်ငန်းစဉ်၏ တုိးတက်မ)အေြခအေနကို မြပတ်တင်ြပMပီး၊ စနစ်

ယLjရား၏ ထိေရာက်မ) အေပi ထုိသူများယုံZကည် ရှိေစရန်Lှင့် အများြပည်သူ၏ စိတ်ဝင်စားမ)ကို

ြဖည့်ဆည်းLုိင်ရန်အတွက်၊ လုပ်ေဆာင်မ)Lှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို လုံေလာက်စွာ
အခွင့်အေရးများLှင့်
ကိက
ု ည
် မ
ီ )

ေပးသည်။

ရလဒ်များLှင့် ကုစားမ)များသည် Lုိင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ြပuသည့် လူ=အခွင့်အေရးများLှင့်
အညီြဖစ်သည်။

စဉ်ဆက်မြပတ်

ယLjရားလုပ်ေဆာင်မ) တိုးတက်ရန်Lှင့် ေနာင်အခါ နစ်နာမ)များLှင့်

ဇစ်ြမစ်ြဖစ်ြခင်း

အစီအမံများကိုမှီြငမ်းသည်။

သင်ZကားနာယူLင
ို သ
် ည့်
ထိေတွNေဆာင်ရွက်မ)Lှင့်
အြပန်အလှန်ေဆွးေLွးမ)

အLjရာယ်များကာကွယ်Lုိင်ရန်အတွက် ရရှိသည့် သင်ခန်းစာများေဖာ်ထုတ်ရန် သက်ဆုိင်သည့်
ဤယLjရား အသုံးြပuရန် ရည်ရွယ်လိုသည့် အကျိuးဆက်စပ်သူအုပ်စုများLှင့် ယLjရား
ေရးဆွဲတည်ေဆာက်ပုံLှင့် လုပ်ေဆာင်ပုံတုိ=ကုိ တုိင်ပင်Mပီး၊

နစ်နာမ)များကို ေြဖရှင်းရန်နည်းလမ်းအြဖစ် အြပန်အလှန်ေဆွးေLွးမ)များ ြပuလုပ်သည်။

Source: UN Guiding Principles, Principle 31.

၂။ လူ=အခွင့်အေရး

အLjရာယ်များ
စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများသည် ၄င်းတုိ= ၏ လုပ်ငန်းေဆာင် တာများေZကာင့်ေ သာ်လ ည်းေကာင်း၊ ၄င်းတုိ=
လုပ် ငန်းက ပံ့ပုိးေသာေZကာင့်ေ သာ်လ ည်းေကာင်းဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များြဖစ်ပွာ းသည့် အခါ၊ လူ=အ ခွ င့်
အေရးကို ေလးစားလုိ က်နာမ)မရှိသ ည့်

အလားအလာေတွNရMပီး ြဖစ်ပွာ းသည့်

ထိို သ=ိုXုိက်ခ တ်မ)များ

ကို လည်း ေြဖရှင်းရန် ပျက်ကွက် တ တ်Zကသည်။ လုပ် ငန်းမျာ းသည် ၄င်းတု=ိ ၏ စီးပွားဆက် ဆံသ ည့်
လုပ် ငန်းများမှတဆင့် မိမိ လုပ် ငန်း လည်ပတ် မ)များ၊ ကုန် စည်များ သိ=ုမ ဟု တ် ဝန်ေ ဆာင်မ)များကို

တုိက်Xုိ က်ဆ က်LB ယ် သ ည့် လူ= အခွင့်အေရး ဆုိးကျuိးXုိက်ခ တ်မ) မျာ းကုိပါ တားဆီးသင့် သ ည်၊ သိ=ုမ ဟု တ်
ေလ\ာ့ချသင့် သ ည်။25

စီးပွားလုပ်ငန်း ၏

လူ=အ ခွ င့်ေ ရးေလးစားရန်

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

လူမ) တာဝန်သ ည်Lုိ င်ငံ များ၏
75

လုပ်Lုိ င်စွမ်း၊ လူ=အခွင့် အေရး တာဝန်များကို ြဖည့် ဆည်း လုိသ ည့် ဆL{ ရှိြခင်းမရှြိ ခင်းLှင့် တစ် သီးတြခား

တည်ရှိMပီး၊ မိမိတာဝန်များကိုေ လျာ့ပါးေစြခင်း မရှိပါ26 ။ Lုိင်ငံ့ ဥပေဒမျာ းသည် လုံေ လာက်စွာ ဖွံNMဖိuးြခင် း

မရှိလ\င်ြဖစ်ေ စ၊ အာဏာသက်ေ ရာက်မ) မရှိလ\င် ြဖစ်ေ စ၊ စီးပွားလုပ်ငန်းများက တုိးြမeင့် အေလးထား
စိစစ်ေ ဆာင်ရွက်မ)ြဖင့် လူ=အ ခွင့် အ ေရး ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များကို ေဖာ် ထုတ် ေြဖရှင်း သင့် သ ည်။
စီးပွာ းေရး၊

လူ မ)ေ ရး၊

ယဉ်ေ ကျးမ)၊

Lုိင်ငံသ ားLှင့်

Lုိင်ငေရးအခွင့်အ ေရး

စသည့်

လူ= အခွင့်အေရးများသည် တစ်ခုLှင့် တစ်ခု အမှီြပuေနသည်ကုိ သတိြပuသင့်သ ည်။ စီးပွာ း လုပ် ငန်းများ

သည် ၄င်းတု=ိ ၏ လူ=အခွ င့်အေရးဆုိင်ရ ာ တာဝန်မျာ းLှင့် ဤလမ်းABန် တွင် သီးြခား ထည့်သွ င်း ထားြခင် း
မရှိသ ည့် တာဝန်များကိုပါ ကုိေ လးစားလုိက်နာြခင်းရှိမရှ၊ိ အရည်အေသွး X)ေ ဒါင့်မှ နားလည်Lို င်ရ န်
မိမိတုိ= ၏ တာဝန်များကို ပုံမှန် ြပန် လှန်သုံးသပ်သ င့်သ ည်။

အLjရ ာယ်ေ လျာကျေစေရးအစီအမံများ

•

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းLှင့် ၄င်း၏ စီးပွာ းဖက်များ၏ လည်ပ တ်မ)များေZကာင့် Xိုက်ခ တ်ခံရ Lုိင်ြခေ ရှိသ ည့်

လုပ်ပိုငခ
် ွင့် ရထားသူများကို သိရိှေ အာင် ေဖာ်ထု တ်ပါ။ ထုိသ=ို ေ ဆာင်ရွက်ရ ာတွင် စီးပွာ းလုပ် ငန်း ၏

အမှန် တကယ် လ ည်ပ တ် လျက်ရိှသ ည့်

စီးပွာ းဆက် ဆံသ ည့် လုပ် ငန်းများအေပi

သိ=ုမ ဟု တ်

လည် ပ တ်Lိုင်ေ ြခရှိသ ည့်

အတွင်းကျကျ ြဖစ်ရ ပ်မှန်

လု ပ်ငန်းများLှင့်

အေြခအေနသိရှိရ န် ြပန်လှ န်

ဆန်းစစ်မ) လုပ်ေ ဆာင်ရ န် လုိပါသည်။ Mပီးလ\င် အခွင့်အေရး ထိပါးခံရ Lုိင်သ ည့် ပါဝင်ပ တ် သ က် သူ

မျာ းကို သိရိှေ အာင် ေဖာ်ထု တ်ရ န်၊ ထို လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ)များကို လူ= အခွင့်အေရး စံLှuန်းများLှ င့်
တုိက် ဆုိင် စိစစ်Mပီး အရည်အေသွးပြ အကဲြဖတ်ြခင်း လု ပ်ေ ဆာင်ရ န် လိုမ ည်။စီးပွာ းလုပ် ငန်းများ Lှ င့်

၄င်း၏ စီးပွာ းဆက်ဆံ သ ည့် လုပ် ငန်းများ၏ ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)ြဖစ်Lုိင်ြခေ အားလုံးကို ေကာင်းစွာ
နားလည်ရန် အတွ က်၊ သက် ဆိုင်ရ ာ အကျိuးဆက်စပ်သူများLှင့် ြပဿနာမြဖစ် မီ လက်ဦးမ) ရယူရန်
တုိင် ပင်ေ ဆွးေLွးမ)များလုပ်ရန် လုိ သည် ။ 27

•

အမှန်ြဖစ်ပွာ းေနေသာ လူ=အခွ င့်အေရး Xိုက်ခ တ်မ)များLှင့် Xိုက် ခတ်Lိုင်ေ ြခများ28 ကို အကဲြဖတ်ြခင်း၊
ေတွNရှိခ ျက်များကို စုစည်း အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင် း၊. တု=ံြပန်မ) မျာ း ကို ေစာင့်Zကည့်ေ လ့ လာြခင်းLှ င့်

့ ေရး
Xိုက်ခတ်မ) များကို မည်သို= ေြဖရှင်းေZကာင်းကို ဆက်သွ ယ် အေZကာင်းZကားတုိ= ြဖင့် လူ=အခွင ်အ

ဆုိင ်ရာ အေလးထားစိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) လုပ်ေဆာင်ပါ။ လု ပ်ငန်းများLှင့် လု ပ် ငန်းလည်ပတ် သည့်

ဆက်စပ် အေZကာင်းခံများ ေြပာင်းလဲြဖစ်ေပiသည့်အေလျာက်

လူ= အခွင့်အေရးအေပi ကျေရာက်

Lုိင်သ ည့် အLjရ ာယ် များသည် အချိန်က ာလတစ်ခုတွ င် ေြပာင်းလဲသွာ းတတ်ရ ာ၊ လူ= အခွင့် အ ေရး
ဆုိင်ရ ာ အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်သ ည့်အေလ့ အကျင့် ကုိ စဉ်ဆက်မြပတ် လုပ်ေ ဆာင်ပါ။

•

29

အကျိuးဆက်စပ်သူအားလုံးအေပi အထူးသြဖင့် အမျိuးသမီး၊ လူ ငယ် များ၊ Lှင့် လူနည်းစုများ ကဲ့သ=ို

ခုခံအ ားနည်းသည့်

အေနအထား၌ရှိသူများ၏

အေြခအေနအသီးသီး၊

အကန်= အ သတ်

များLှင့်

ံ ုင
ိ ်ေရး ေသချာ ေအာင်
လုိ အပ်ခ ျက် များကို အသိ အမှ တ်ြပuလျက်၊ တစ်ေြပးညီ မှျတစွာ ဆက်ဆL

ေဆာင်ရွက်ပါ။ 30

•

စိုက်ပျိuးေရးလုပ် ငန်း၌

အမျိuးသမီးများ၏

အခရာကျသ ည့်

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

အခန်းကfကို

အသိ အမှ တ်ြပu၍
76

အမျိuးသမီးများအား ခွြဲ ခားဆက်ဆမ
ံ ) ပေပျာက်ေရးအစီ အမံ များ Lှင့် တကွ၊ သဘာဝ သယံ ဇာတများ၊

သွင်းအားစုများ၊ ကုန်ထု တ် လုပ် နည် းများ၊ အZကံေပးဝန်ေ ဆာင် မ)Lှင့် ေငွေ Zကးဆုိ င်ရ ာဝန်ေ ဆာင်မ) များ၊
သင် တန်းများ၊ ေစျးကွက် များLှင့်

သတင်းအချက်

အလက်

များကို

တန်းတူ

အလှမ်းမီMပီး

ထိန်းချuပ်Lိုင် ရန်အြပင်၊ ၄င်းတု=ိ ၏ အသက်ေမွးဝမ်း ေကျာင်းဆုိင်ရ ာ ဖွNံMဖိuးတိုးတက်မ) အြပည့်အဝ
ရရှိေစရန်၊ 31 ထိုက် သ င့်သ ည့် အစီအမံများ ချမှတ်ေ ဆာင်ရွ က်ပါ။32

၃။ အလုပ်သမား အခွင့်အေရး
အLjရာယ်များ
စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများသည် ၄င်းတုိ= သွာ းေရာက်လု ပ်ကို င်သ ည့် Lုိင်ငံများတွင် လူေ နမ) အဆင့်အ တန် း

ြမeင့်တ င်ေ ပးြခင်းLှင့်

အများစိတ်ဝင်စားမ)ရိှေ သာ

အလု ပ်အ ကိုင်အခွ င့်အ လမ်းများ

တုိးြမeင့်ေ ပးြခင်း၊

လူ= အခွင့်အေရး Lှင့် အလုပ် သ မား အခွင့် အေရးများ လွ ယ် ကူေ ချာေမွNစွာ ခံစားေစြခင်းြဖင့်၊ စီးပွာ းေရးLှင့်

လူမ) ဖူ လံုေ ရးတု=ိ၌ ထည့်ဝ င်မ) ေပးကာ hကီးမားေသာ အကျိ uးအြမတ်များ ေဖာ်ေ ဆာင်ေ ပးLုိင်ပါသည်။

၄င်းတုိ= ၏ ကို ယ်ပို င် အလုပ် သ မားမျာ းအတွ က် ပင်မ အလု ပ်သ မား စံLှuန်းများ ြပည့်မီေ ရး ေသချာ ေစရန်
လုပ်ေ ဆာင်ေ ပးြခင်း အြပင်၊ ကျပန်း လုပ်သ ားများ Lှင့် တစ် Lုိင်တစ် ပိုင် လယ် ယာလုပ် ငန်းများအတွင် း
လုပ် ငန်းခွင် အေြခအ ေနမျာ း တုိး တက်ေ စရန် ကူညီLိုင် သ ည်။

စီးပွာ းေရး၊ လူမ)ေ ရးLှင့် ယဉ်ေ ကျးမ) အခွင့်အ ေရးများ ဆုိင်ရ ာ အြပည်ြပည် ဆုိင်ရ ာ သေဘာတူ စာချuပ်
(ICESCR)

အဖွဲNဝင်Lိုင်ငံ များသည်

တရားမ\တMပီး

သင့်ေ လျာ်ေ သာ

လုပ် ငန်းခွင်

စည်းကမ်းများ

ခံစားပိုင်ခွင့်များ (Article 7) Lှင့် အလု ပ်သ မားသမဂg ဖွဲNစည်းခွင့်(Article 8) တု=ိကုိ အသိ အမှ တ်ြပuသည် ။

အြပည်ြပည် ဆုိင်ရ ာ Lုိင်ငံသ ားLှင့် Lုိင်ငံေ ရး ဆုိင်ရ ာ စာချuပ် (ICCPR)သည် လည်း အလုပ် သ မား သမဂg
ဖွဲNစည်းခွင့်Lှင့်

ပါဝင်ပို င်ခွင့် ကို

ကွန်ဗင်းရှင်းများ

33

အကာအကွ ယ် ေပးထားသည်။

အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာ

အလုပ် သ မား

တွင် လ ည်း အလုပ်အ ကိုင်Lှ င့် စပ် လျဉ် းသည့် အခွင့်အေရးမျာ းကို ထည့်သွ င် း

ေဖာ်ြပထားသည်34 ။ ICESCR Lှင့် ICCPR ကဲ့သ=ုိ လူ= အခွင့် အေရး သဘာတူ စာချuပ်များက Lုိင်ငံများ

လုပ်ေ ဆာင်ရ န်

ဦးတည်ခ ျမှ တ် ေသာ်လ ည်း၊

စီးပွာ းလု ပ်ငန်း ေZကာင့်

ဆိုးကျိuး

ယင်းစာချuပ်ပါအခွင့်အေရးမျာ း

သက်ေ ရာက် တတ် သ ည်။

ထို= အ တွ က်

ခံစားLုိင်ခွင့်အေပi

လုပ် ငန်းများသည်

ဤအခွင့် အ ေရးမျာ းကို ြဖစ်ေ ြမာက်ေ အာင် အေကာင်အ ထည် ေဖာ်မ)တွ င် ပံ့ပုိးသည့် အခန်းကfတွ င်

အေရးပါလှ သ ည်။ အိုင် အ ယ် လ်အုိ ၏ အေြခခံ ကွန်ဗင်းရှင်း ရှစ်ခု အပါအဝင်၊ ဤကွန်ဗ င်းရှင်းများပါ
အလုပ်သ မား အခွင့်အ ေရးမျာ းကို ေလးစားလုိက်နာြခင်းြဖင့် စီ းပွာ းလုပ် ငန်းများေZကာင့် ေပiေပါက်သ ည့်

ဆိုးကျိuးသက်ေ ရာက်မ)များကို နည်းLုိင်သ မှျ နည်းေအာင် ေလ\ာ့ချMပီး၊ ေကာင်းကျိuး သက်ေ ရာက်မ) များကို
မျာ းLုိင်သ မ\

မျာ းေအာင် ြမှင့်တ င်Lိုင် မည် ြဖစ်သ ည်။

ဥပမာ-

လွ တ် လပ်စွာ ေရွးချယ် ထားသည့်

အလုပ်သ မား ကို ယ်စားလှ ယ် များြဖင့် စစ်မှန်ေ သာ အြပန် အ လှန် ေဆွးေLွးမ) တည်ေ ဆာက်ြခင်းြဖင့်

အလုပ်သ မားများLှင့် အလု ပ်ရှင် Lှစ်ဖက် လံုးသည် တစ်ဖ က်က စိန်ေ ခiမ)များကို တစ်ဖက် က ပို မုိ
နားလည်Mပီး အေြဖရှာ လာLုိင်မ ည် (ILO, 2006)။

သို=ေ သာ်လ ည်း၊ စိုက်ပျိuးေရးကf၌ လခစားအလုပ်အ ကိုင်ေ ရာ လက် လု ပ် လက် စား ပျံက ျ အလုပ်ပါ
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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တရားဝင်သ တ် မှတ် ထားသည့်အ လုပ် အ ကို င်များ
ေလးစားလုိက် နာရန်

စိန်ေ ခiမ)

မဟုတ် သ ြဖင့်

တစ်ရ ပ်ြဖစ်Lုိ င်သ ည်။

အလုပ်သ မား

ထုိ= အ ြပင်

စိုက်ပျိuးေရး

အခွင့်အေရးမျာ း
အလုပ်သ မား

အများအြပားမှာ အလု ပ်သ မား ဥပေဒမျာ း၏ နယ်ပ ယ် အတွ င်း ၌ မရှိေ ပ(UN, 2009)။ အသက် ၅ Lှစ်မှ ၁၇

Lှစ်Zကား ကေလးအလုပ်သ မား ၆၀% သည် စိုက်ပျိuးေရး လု ပ် ငန်းတွ င် လုပ်ကို င်Zကသည် (ILO, 2011a)။
အပင်စုိ က်ပျိuးေရးလုပ် သ ားမျာ း၏ လုပ် ငန်းခွင်Lှင့် ေနထို င်စားေသာက်မ) အေြခအေနများ၊ အထူးသြဖင့်
ကို ယ်ဝန်ရိှမရှိ မြဖစ်မနေ စစ်ေ ဆးြခင်း၊ အေZကွးြဖင့် ချည်ေ Lှာ င်ြခင်း၊ ပိးု သတ်ေ ဆးများကို ကျယ်ြပန်=စွ ာ

အလွဲသုံးစားမ) Lှင့် ဆက်LB ယ် သ ည့် ကျန်းမာေရး အLjရ ာယ်များ သည် လ ည်း အMမဲ စိုးရိမ်ဖွ ယ်
ြဖစ်ေ နသည်။

အမျိuးသမီးမျာ း၊ လူင ယ်Lှ င့် ဌာေနတုိင်းရင်းသားလုပ် သ ား Lှင့် ေရBNေြပာင်း လုပ်သ ား ကဲ့သ=ိုေ သာ

ဖယ်Z ကဉ်ခံရ သည့် အုပ်စုများအြပင်၊ အလွ တ်သ ေဘာ၊ ပုတ်ြပတ် သိ=ုမ ဟု တ် ရာသီခ ျိန် ငှားရမ် း
လုပ် ကုိင် သ ည့် အလု ပ်သ မားများပါ၊ မZကာခဏ Zကမ်းတမ်းေသာ သို=မ ဟု တ် မLှစ်MမိuNဖွ ယ်ေ ကာင်းေသား
လုပ် ငန်းခွင်

အေြခအေနမျာ းLှင့်

ရင်ဆိုင် လု ပ်ကုိ င်Zကရသည်

(UN,

2009)။

အမျိuးသမီးမျာ း၏

အေြခအေနတွ င် သီးြခား အLjရာယ်များ ရှိသ ည်- ဖွNံMဖိuးဆဲLုိင် ငံ မျာ းတွင် စိုက်ပျိuးေရးလု ပ်သ ားလု ပ်အ ား၏
၄၃%

မှာ

အမျိuးသမီးများ ြဖစ်ေ သာ်လ ည်း၊

အမျိuးသမီးမျာ း

လုပ် ကုိင် သ ည့် အ လုပ် ကုိ

စိုက်ပျိuးေရး

ကွျမ်းကျင်ဖ=ို

လုပ်ငန်းစု ၏

မလုိေ သာ

အလု ပ်သ ေက€ တများတွ င်

အလုပ် ဟု

သတ်မှ တ်Mပီး၊

အမျိuးသမီးမျာ းကို အလု ပ်Zကမ်းများ လုပ်ေ စေသာ် လည်း၊ အမျိuးသားမျာ း ေလာက် လုပ်ခ လစာေရာ
တက် လ မ်းအခွင့်အ ေရးပါ နည်းပါသည်(ILO, 2011b)။

အဓိက အလုပ် သ မား အခွင့်အ ေရးများ ချိuးေဖာက်မ)ေ Zကာင့် စီးပွာ းလုပ်င န်း၏ စွမ်းေဆာင်မ) ကို

ထိခုိက်ေ စေသာ

ခွဲြခားဆက် ဆံသ ည့်

လူမ)ေ ရး

တင်းမာမ)

အလု ပ်အ ကိုင်

ရှာ ေဖွ

အေLှာ င့်အ ယှ က်များ ေပiေပါက်ရ န် ေစ့ေ ဆာ်Lိုင်သ ည် ။
ခန်=ထားေသာ

အေလ့အ ထများ

ကျင့်သုံးသည့်

စီးပွာ းလု ပ်ငန်း တစ်ခုသ ည် ကွျမ်း ကျင်မ)Lှ င့် အရည်အချင်းများ ပိုမုိ တုိးချဲN ရှာ ေဖွLိုင်မ ည့် အစွမ်း အစ

ရှိသူမျာ းကို ရသင့် သ ေလာက် ရမည်မ ဟု တ် ပါ။ ခွြဲ ခားဆက် ဆံြခင်းမှ အေြခခံသ ည့် တရားမ\တမ) မရှိ၊
ခံြပင်းသည့် စိတ်များ ေZကာင့် အလုပ်သ မားများ၏ စွမ်းေဆာင်မ)ကို ကျဆင်းေစLုိင် သ ည် (ILO, 2008)

အLjရာယ်ေလျာ့ကျေစေရေး အစီအမံများ35
အလုပ်သမား ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
•

အလုပ်အ ကိုင်ရှာ ေဖွခ န်=ထားမ)တွ င် အခွင့်အေရးLှင့် ဆက်ဆံေရး တန်းတူညီမ\မ) အေြခခံစည်းမျဉ်း
ြဖင့် လုပ်ငန်း လည်ပ တ်မ) တစ်ေ လ\ာက် လံုး လမ်း ABန်ြပuပါ။ အချuိ N သီးြခား အလုပ် အကို င်များတွင်၊
အလုပ်အ ကိုင် အ ခွင့်အ လမ်း ပိုမို တန်း တူ ညီမ\ေရးအတွက် ြဖစ်ေ စ၊ အလုပ် အ ကို င် ခန်=ထားေရးတွ င်
ထို အ လုပ် တစ်ခုက

ပတ်သ က်၍ ြဖစ်ေ စ၊

လုိအပ် သ ည့်

အစိုးရ

စည်းမျဉ်းများ၊

မူဝါဒမျာ းြဖင့်

အလုပ် သ မား

အရည်အချင်းများLှင့်

သီးြခား ချမှတ်Mပီး ေရွးချယ်

ခန်= ထားသည့်

အေြခအေနမျိuးမှလဲွ၍ ၊ အလုပ်သ မားမျာ းအား အလု ပ်အကို င် ရှာ ဖွေ ခန်= ထားသည့်အခါ လူမျိuး၊
အသားေရာင်၊ လိင် တိမ်း AB တ်မ) သိ=ုမ ဟု တ် ကျား-မ ြဖစ်တည် မ)၊ ဘာသာေရး၊ Lုိင်ငံေ ရး အယူ အ ဆ၊
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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မျuိ းXိုးဇာတိ သိ=ုမ ဟု တ် ေမွးရာပါ လူမ) အဆင့်အ တန်းသိ=ု မ ဟုတ် အြခား အေနအထားကဲ့ သ=ို
အေZကာင်းမျာ းေZကာင့်

ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း

မြပuရပါ။အရည် အချင် း၊

ကွျမ်းကျင်မ)

Lှ င့်

အေတွNအZကံuများကို အေြခခံ၍ အလုပ် သမား စုေ ဆာင်းေရး၊ ေနရာ ချထားေရး၊ သင် တန်းပိ=ုခ ျေရး Lှင့်
ဝန် ထမ် း အဆင့်တုိ င်းအတွ က် တုိးတက်ရ ာတုိးတက်ေ Zကာင်းအတွက် လုပ်ေ ဆာင် ပါ။ 36

•

ကေလးလုပ် သ ား ခိုင်းေစမ) ပေပျာ က်ေ ရးအတွ က် ထိေ ရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်Lုိ င်ရ န် အလုပ်အ ကို င်

ရှာ ေဖွစုေ ဆာင်းသည့်အခါြဖစ်ေ စ အလုပ်ခ န=်သ ည့်အခါ ြဖစ်ေ စ အနည်းဆုံး ရှိရမည့် အသက်အရွယ်
သတ်မှ တ်ခ ျက်ကုိ ေလးစားလုိက်နာပါ။37

•

မည် သည့် အ လု ပ်

သို=မဟု တ်

ဝန်ေ ဆာင် မ) ြဖစ်ေစ၊

လူ တစ် ဦးတစ်ေ ယာက် ၏

အလုိ ဆL{မပါဘဲ၊

အတင်းအကျပ် Mခိမ်းေြခာက်မ)ေ Zကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်ဒဏ်ေပးသြဖင့် ြဖစ်ေစ ခုိင်းေစမ)များ ပါဝင် သ ည့်

အဓမ}ေစခုင
ိ ်းမ) ေြမာက်သ ည့် အလု ပ်ခန်=ြခင်း သိ=ု မဟု တ် အြမတ် ထု တ်ြခင် းတု=ိ ကုိ ေရှာင်Zကဉ်ပါ။

•

မိမိ လုပ်င န်းLှင့်

ပထမအဆင့်

ဆက်ဆံရ သည့်

လု ပ်ငန်းကွ င်းဆက် အ တွင်း

ကေလး

လုပ် သ ားေစခုိင်းမ)၊ အဓမ} ေစခိုင်းမ) လုပ်ရ ပ်များ သို=မ ဟု တ် အLjရ ာယ် သ စ်များ၊ hကီးမားသည့်
အေြပာင်းအလဲများကို သိရိှLိုင်ရ န် စဉ်ဆက် မြပတ်
ေပးသွင်းသူများLှင့်
ေဆာင်ရွက်ပါ။

အတူ

ေစာင့်Z ကည့်ေလ့လာMပီး၊ ထိုပ ထမအဆင့်

အမှာ းြပင် ြပန်လ ည် တည့်မ တ် ေရး

ကုစားေရး

စတင်အ ေရးယူ

38

ေကာင်းမွန်ထိုက်သင့်သည့် လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများ
•

မိမL
ိ င
ှ ့်

အလားတူ

အလုပရ
် င
ှ မ
် ျားမှ

လုက
ိ န
် ာကျင ်သ
့ ံုးသည့်

စံLှuန်းများထက်

မနိမ့် က ျေသာ

အလုပ် အကို င်ရှာ ေဖွခန်= ထားေရး စံLှuန်းများLှင့် လုပ် ငန်းစု ဆို င်ရ ာ ဆက် ဆံေရးများကို လိုက်နာပါ။

မိမိ လုပ် ငန်းလုပ် ကိုင် သ ည့် Lုိင် ငံတွ င် မိမိLှ င့် အလားတူ လု ပ် ငန်းရှင် များ မရှိပါက၊ အစုိးရ မူဝါဒ
ဆုိင်ရ ာ မူေ ဘာင် အတွင်းမှ၊ တတ်Lိုင် သမှျ အထို က်သ င့် ဆံုး လု ပ်ခ လစာများ၊ အကျိuးခံစားခွင့်များLှင့်

လုပ် ငန် းခွင်အေြခအေနများ ေဆာင်Zကဉ်းပါ၊ အနည် းဆုံးအားြဖင့်၊ အလု ပ်သ မားများLှင့် ၄င်းတု=ိ ၏
မိသ ားစုဝင် များ၏ အေြခခံ လုိ အပ်ခ ျက်များကို လုံေ လာက်စွာ ြဖည့် ဆည်းေပးLုိ င်သ င့် သည် ။ 39

•

အလုပ် သမားများ အလုပ်အကိုင ် တည်Mမဲေအာင် hကိuးပမ်းMပီ း အလုပ် အ ကိုင်

တည်Mငိ မ်ေရးLှင့်

လူမ) ဖူ လံုေရးဆုိ င်ရ ာ လွတ် လပ်စွာ ညeိLှuိင်း သေဘာတူ ထားသည့် တာဝန်များကို ေလးစားလုိက် နာပါ။
40

•

အလုပ် အကို င်များအေပi hကီးမားေသာ

သက်ေရာက် မ)များ

ရှိမည့်

လုပ် ငန်းလည် ပတ်မ)

ု ို=
အေြပာင်းအလဲ များ လုပ်ေ ဆာင်ရန် စဉ် းစားသည့် အခါ၊ အလု ပ် သမား ကို ယ်စားလှ ယ်များအား ထိသ

အေြပာင်းအလဲ ြပuလုပ်မည့်အေZကာင်း

အချိန်လုံေလာက်စွာ hကိuတင်

အေZကာင်းZကား

ပါ၊

သင့်ေ လျာ် လုိ အပ် သည့် အ ေြခအေနတွင် သက် ဆုိင်ရ ာ အစိုးရ အာဏာပို င်များကုိပါ အေZကာင်းZကား၍၊
၄င်းတုိ=Lှ င့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခတ် မ)များ များLုိင်သမ\ အများဆုံး ေလ\ာ့ခ ျရန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ပါ။ 41

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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အလုပ်သမား ကိုယ်စားြပuြခင်းLှင့် စုေပါင်းေတာင်းဆုိြခင်း
•

အလုပ်သ မားများ၏ ရည်မှန်းချက်Lှင့် အညီ၊ Lှစ်ဦးLှစ်ဖက် နားလည်မ)Lှ င့် ယုံZကည်စိတ်ခ ျမ) ရှိြခင်း ၏
ဝန်းကျင် ရှရ
ိ န် မည်မ\အေရးhကီးသည်ကုိ အသိ အမှ တ်ြပuပါ။ .42

•

အလုပ် သမားများသည်

မည်သ ည့်နည်းLှ င့်မ\

ခွဲြခားဆက်ဆံခံရ ြခင်းမရှိ၊

အာဏာြဖင့်

ွ ်L
့ င
ှ ့် ပါဝင်ခင
ွ ်ရ
့ ှိသည်။
ဝင်ေရာက်ေစြခင်းမရှိ ဘဲ၊ ၄င်းတုိ= ၏ ဆL{အရ အဖွဲNအစည်း တည်ေထာင်ခင

•

Lိုင်ငံ အ ဆင့် လူမ) ဖွံNMဖိuးေရး မူဝါဒမျာ း ေလးစားလုိ က်နာမ) ေသချာ ေစရန်အ လို= ငှာ၊ အလုပ်ရှင်Lှ င့်

အလုပ်သ မားများ၊ ၄င်းတုိ= ၏ ကို ယ်စားလှ ယ် များ အZကားေရာ၊ hကီးZကပ်ေ ရးအာဏာပိုင်များLှင့်ပါ

Lှစ်ဦးLှစ်ဖက် သက် ဆုိ င်သ ည့် ကိစRရ ပ်မျာ းကို ပုံမှန် တုိင်ပင် ေဆွးLွးမ) Lှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ)
လုပ်Lို င်ရ န် စနစ်များ ထူေ ထာင်ပါ။

•

အလုပ် အကို င်Lှ င့်စပ် လ ျဉ်းသည့်

အေြခအေနများအေပi

အဓိပtါယ်ြပည့် ဝသည့်

ညeိLိှuင်းမ)များ

ြပuလုပ်ရ ာတွင် အေထာက် အကူ ြဖစ်ေ စရန်Lှ င့် လုပ် ငန်း၏ စွမ်း ေဆာင်မ) အေြခအေနမှ န်ကို ရရှိLုိင် ရန်

အတွက်၊ အလု ပ်သ မားများLှင့် ၄င်းတု=ိ ၏ ကို ယ်စားလှ ယ် မ ျာ းအား သတင်းအချက်အလက်များ
ပုံမှန်ေပးLုိင် မည့် စနစ် များ ထူေ ထာင်ပါ။ 43

•

စီမံခန်=ခွဲမ)အ ားြဖစ်ေစ၊
ဥပေဒ၊

အိုအီးစီဒီ

သင့်ေ လျာ် လ\င်

လမ်းAB န်များ

သင့်ေ လျာ် သ လုိ hကီးZကပ်ေရးအာဏာပုိ င်များအား ြဖစ်ေစ၊

သို=မဟု တ်

လုပ် ငန်း၏

မူဝါဒမျာ း

Lှင့်

ဆန်= က ျင်သ ည့်

ိ ြ် ခင်း
အေလ့အကျင့် များ ေတွNရှိသ ြဖင့်၊ သေဘာXိုးြဖင့် အစီရင်ခံေ သာ အလုပ် သမားများအား Lှမ

သို=မဟုတ် ြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်းများ ေရှာင်Zကဉ်ပါ။

•

အလုပ် သမား

ကို ယ်စားလှ ယ်များLှင့်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ညeိLှuိင်းမ)များတွင်

အလုပ် သမားအခွင့်အေရး

မတရား Zသဇာ

အရ

သက်ေရာက် ေစရန်

စည်းXုံးြခင်းကို ေLှာင့်ေLှးဟန်= တားရန်

ေသာ် လည်းေကာင်း၊ အလုပ် သမားများအား ၄င်းတုိ= လုပ်ကို င် ေနသည့် လုပ် ငန်းဌာန တစ်ခု လုံးမှ

ြဖစ်ေစ၊ တစ် စိတ် တစ် ပိုင်းမှ ြဖစ်ေ စ၊ သို=တည်းမဟု တ် အြခားLုိင်ငံများရှိ မိမိတုိ= ထိ န်းချuပ်မ)ရှိသည့် လူ၊
အဖွဲNများမှ ေြပာင်းေရBNရန် Mခိမ်းေြခာက်ြခင်း မြပuရ။

•

ကိုယ်စားလှယ်များအား

အလုပ်သမား

ခွဲြခားဆက် ဆံြခင်း များ မြပuလုပ်ရ ။

တန်ြပန်ြခင်း၊

ဝင်ေရာက်ေLှာင့် ယှ က်ြခင်း

သို=မဟု တ်

44

•

စုေပါင်းေတာင်းဆုိြခင်း သို=မဟုတ် အလုပ်သမား စီမံခန်=ခွဲမ) ဆက်ဆံေရးများ၌ ညeိLှuိင်းေဆွးေLွးရန်

အလုပ် သမား ကို ယ်စားလှ ယ်များအား လု ပ်ပုိင်ခွ င့်ေပးပါ။

•

စုေပါင်းေတာင်းဆို

သေဘာတူညီမ)များတွ င်

၄င်းတု=ိ ၏

အဓိပါt ယ် ဖွင့် ဆုိပံုLှ င့်

ကျင့်သံုးပုံ

မှ ေပiေပါက်သ ည့် အြငင်းပွားမ)ကို ေြဖရှင်းရန် အတွ က် လည်းေကာင်း၊ တာဝန် Lှ င့် ဝတ^ရားမျာ းကို
Lှစ်ဦးLှစ်ဖက် ေလးစားလုိက်နာမ) ေသချာေစရန် အ တွက် လည်း ေကာင်း၊
ထည့်သွ င်းပါ။

လုိ အပ် သည့်

အပိုဒ်များ

45

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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ေဒသခံများအားအလုပ်အကိုင်ခန်=ထားေရး
•

ေဒသခံ များကို တတ်Lို င် သမ\ လက်ေ တွNကျMပီး ခွဲြခား ဆက် ဆံမ) ကင်းစွာ ြဖင့် စီမံခန်=ခဲွသ ည့် ရာထူးများ

= ားMပီး အလုပ်သ မား ကို ယ်စားလှ ယ် မျာ း၊ လုိအ ပ်ပါက သက် ဆိုင်ရ ာ အစို းရ
အပါအဝင်၊ ငှားရမ်း ခန်ထ

အာဏာပို င်များ၏ ပူးေပါင်းမ)ြဖင့် ကွျမ်းကျင်မ) အဆင့် တိုးတက်ေ စရန်၊ သင် တန်းပိ=ုခ ျပါ။ 46

သင်တ န်းပို=ချေရး
•

လုပ် ငန် းလည်ပတ်မ)များ၏ လုိ အပ်ခ ျက်များကို ြဖည့် ဆည်းရန် အတွက်၊ အဆင့် တိုင်းတွ င် ရှိေသာ
အလုပ် သမားများ

ဆိီေလျာ်သည့် သင်တန်းများ ရရှိေရး ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါ။ လို အပ်

သင့်ေ လျာ်ပါက၊ သက် ဆုိ င်ရ ာ အစိုးရ အာဏာပိုင် များ၊ အလု ပ်ရှင်အဖွဲNများ အလု ပ်သ မားအဖွဲNများ
Lှင့်ပါ ပူးေပါင်း လုပ်ေ ဆာင် ပါ။ ထို ကဲ့သုိ= သင် တန်းပို=ခ ျမ)များသည် အသုံးဝင် သည့် ကွ ျမ်းကျင်မ)များ
ပျuိ းေထာင်သ ည့်

သင် တန်းများ၊

အလု ပ်အ ကိုင် အခွင့် အ လမ်း ြမeင့် တင် သ ည့်

တတ်Lုိင် သမ\ ြဖစ် သင့် သ ည်။

•

ဖွံNMဖိuးဆဲLုိ င်ငံများတွ င်
အလုပ်ရှင်

လုပ် ငန် းလုပ်ကုိ င် သည့် အခါ၊

အလုပ် သမားများအ

ေဆာင်ရွက်ပါ။

အစိုးရမျာ းက

အားေပးတုိ က်တွ န်းသည့်၊

ဖွဲNအစည်းများက ေထာက် ခံသည့်

ထို အစီ အစဉ် များသည်

ကွျမ်းကျင ်မ)

သင် တန်းများ

ပျိuးေထာင်ရန်၊

အစီ အစဉ်များတွင်

ပါဝင်

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း

မ)အ တွက် လမ်းABန်ရန် အေထာက်အ ကူြဖစ်သ ည့် အစီ အ စဉ်များကို ရည်ရွ ယ် သ ည်။ 47

•

လူင ယ်များအတွက် စွမ်းေဆာင်ရ ည်ြမeင့် တင်ရ န်၊ ထုိ က်သ င့်သ ည့်အ လုပ် အကို င်Lှ င့် ကိုယ် တို င် စွန=်ဦ း

တီ ထွင် မ)

အခွင့်အ လမ်းများရရှိရ န်၊

အမျိuးသမီးမျာ းမှ

သင်တန်း

အခွင့် အ လမ်းများ တုိးြမe င့်

ရရှိရ န်တ=ိုအ တွ က်၊ သင့်ေ လျာ်သ ည့် သင် တန်းများ၊ ပညာေရးLှင့် သွန်သ င်ြပသေရး အစီအစဉ်များ
ေဆာင်Zကဉ်းပါ။48

•

ြဖစ်Lုိင် သ ည့်အခါများတွင်၊ Lုိင်ငံ အဆင့် ဖွံNMဖိuးေရးကို ထည့် ဝင် မ)ေပးသည့် တစ်စိ တ် တေဒသအြဖစ်

် ည်ကိင
ု ရ
် ည်
အစိုးရများက စီ စဉ် သည့် သင် တန် းအစီ အစဉ်များတွင် အကူအညီေပးရန် အတွ က်၊ လုပရ

ရှိေသာ ကွျမ်းကျင ်သူများ၏ ဝန်ေဆာင်မ)များရရှိLုိင်ရန် ေဆာင် ရွက်ပါ။

၄။
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ကျန်း မာေရးLှင့် ေဘးအLjရာယ်ကင်း ရှင်းေရး

အLjရာယ်များ
စိုက်ပျိuးေရးအလု ပ်တွ င်

အလုပ်သ မားမျာ းအတွက်

အလွ န်

အLjရာယ် များသည့်

လုပ်င န် း

ေဆာင်တာများ ပါဝင်ေ လ့ရှိရ ာ၊ စိုက်ပျuိးလုပ် ကိုင် သူ အများအြပား လုပ် ငန်းခွင် ထိခုိ က် ဒဏ်ရ ာရမ)များ
Lှင့် အနာေရာဂါမျာ း ခံစားZကရသည်။ ရာသီဥတုZကမ်းတမ်းြခင်း၊ အLjရာယ် ရှိေ သာ

တိရ စkာ န်

အေကာင်များ သိ=ုမ ဟု တ် အပင် များLှင့် အနီးကပ် ထိေ တွN လုပ် ကုိင်ရ ြခင်း၊ ဓာတုေ ဆးများ အလွန်အ ကzံ
သုံးစွဲြခင်း၊ အဆင် မေြပသည့် ကို ယ်ေ နဟန် ထားြဖင့် အချိန်Zကာြမင့်စွာ လုပ် ကိုင်ရ ြခင်း၊ အLjရာယ်ရှိေ သာ
စက်ပစRည်း

ကိရိ ယာများ

အသုံးြပu

လုပ်ကုိ င်ရ ြခင်းတု=ိ အားလုံးသည်

ကျန်းမာေရး ြပဿနာများ

ြဖစ်ပွားေစသည် (IFPRI, 2006)။ ဥပမာ- ပိုးသတ်ေ ဆး အဆိပ်အ ေတာက်ေ Zကာင့် တစ်Lှစ် လ\င် လူ ၂
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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သန်းမှ ၅ သန်း ခန်= အဆိပ်ြဖစ်Mပီး၊ ထိုခံစားရသူမျာ းအနက် ၄၀,၀၀၀ ခန်= ေသဆုံးရသည်(ILO, 2005 and

2011b)။ ေြမအသုံးချမ) ပုံစံအေြပာင်းအလဲများ၊ သဘာဝ ေဘးအLjရ ာယ်ဒ ဏ်များကို (ေရhကီးမ)၊ ေြမMပိuမ)
Lှင့်

မီးေဘး) ေလ\ာ့ချေပးသည့်

စိမ့်ေြမများ၊

လမုေ တာမျာ းLှင့်

ကုန်းေြမြမင့်သ စ်ေ တာများကဲ့ သ=ို

သဘာဝအေလျာက် ေဘးဒဏ် ကုိ Zကားခံေ ပးသည့် နယ်ေ ြမများ ဆုံးရှးံ ြခင်း၊ သိ=ုမ ဟုတ် ေသာက်သံုးရေ
အရည်အေသွး၊

နည်းပါးလာြခင်း

ပမာဏLှ င့်

ရရှိLိုင်မ) ေလျာ့နည်းလာြခင်း

အရည်အ ေသွး ညံ့ဖျင်း လာြခင်း

အပါအဝင်

တုိ=ေ Zကာင့်

သဘာဝ

သယံ ဇာတများ

ရပ်ရွာ လူ ထုအ တွ က်

ခုခံLုိင်စွမ် း

နည်း လာLုိင်သ ည်၊ ေဘးအLjရ ာယ်ရိှသ ည့် Xိုက်ခ တ်မ)များ ေပiေပါက်လာLုိင် သ ည် (IFC, 2012)။

လူ သ ားကျန်းမာေရးအတွက် အစားအေသာက်ထဲ တွ င် ဇီဝ၊ ဓာတု သိ=ုမ ဟု တ် Xုပ်ပုိင်းဆုိ င်ရ ာ

အLjရ ာယ်ြမင့်မားေသာေZကာင့်

အLjရ ာယ်ြဖစ် လာLုိင် သ ည်။

ဤအLjရ ာယ်များသည်

ပတ်ဝန်းကျင်

(ဥပမာ- အဆိပ် အေတာက်ြဖစ်ေ စသည့် သတ^uများ၊ ဒိုင်ေ အာက် ဆင်များ Lှင့် သဘာဝအေလျာက် ြဖစ်သ ည့်

အဆိပ် များ မှ လည်းေကာင်း)၊ စိုက်ပျိuးေရးလုပ်င န်းမှ လည်းေကာင်း (ဥပမာ- တိရ စkာ န် ေဆးဝါးမျာ းLှင့်
ပိုးသတ်ေ ဆးများအZကွင်းအကျန်များ) ၊ ကုန်စည် ကိုင် တွ ယ်မ) စနစ်မကျသြဖင့် လည်းေကာင်း (ဥပမာ-

ေရာဂါြဖစ်ေ စတတ် သ ည့် ပုံစံခွက်များ) ထိုမှ စတင် ေပiေပါက် သ ည်။ Xုပ်ပုိင်းဆုိ င်ရ ာ အLjရာယ်များတွ င်

အညစ်အေZကး၊ ပိုးမBားများ၊ ဆံခ ျည်၊ သိ=ုမ ဟု တ် ပလတ် စတစ်များ ပါဝင်သ ည်။ ဇီဝ လုံြခံuေရး
အစီအမံများLှင့် သန်=ရှင်းေသာရေ အသုံးြပuမ) ‘ လယ် ယာမှ စားပွဲသုိ=’ ထိန်းချuပ်ေ ရး စနစ် အြပည့်အ စုံ
အပါအဝင် အစားအေသာက် စီမံခ န်ခ
= ဲွေ ရး စနစ်မျာ းြဖင့် ဤအLjရာယ်များကို တားဆီးLုိင် သ ည်။

လူ သ ားကျန်းမာေရးသည် တိရ စkာ န် ကျန်းမာေရးLှင့် နီးစပ်စွာ ဆက်LB ယ်ေ နသည်။ “ “One Health”

ဟူ သ ည့် သေဘာတရားကို လူသ ား၊ တိရ စkာ န်Lှင့် ပတ် ဝန်းကျင် ထိေ တွNဆက်စပ် သ ည့် ဆုံခ ျက်မှ စ၍၊
တိရ စkာ န် မျာ းအား ေရာဂါြဖစ်ေ စတတ်ေ သာ ေရာဂါပိုးမBာ းမျာ းကို တားဆီး ထိန်းချuပ်ရ န် ရည်ရွယ် သ ည့်

မူဝါဒမျာ းြဖင့် ြပည်သူ= က ျန်းမာေရး ေစာင့်ေ ရှာ က်Lုိင်ရ န်အ တွ က် တည်ရှိ သ ည့် အဓိ က အခွင့် အ ေရးမျာ းကို
သိနားလည် သ ည့် အ ေလျာက် တည်ေ ဆာက် ထားြခင်း ြဖစ်သ ည်။ ဤသေဘာတရားကို အစိုးရများက
အတည်ြပuေထာက်ခံ၍၊
ရည်ရွယ် သ ည့်

လူသ ားLှင့်

တိရ စkာ န်များကို

အစီ အ မံများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်Mပီး၊

ထိခုိက်ေ စသည့် ေရာဂါများ

Lှစ်ဖက်စ လုံးအတွက်

တာဝန် ယူမ) ရှိစွာ အသုံးြပu ေသချာ ေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်သ ည်
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ကာကွယ်ရ န်

ပဋိဇီ ဝေဆးများကို

။ လူသ ားတွ င် ကူးစက်ေ ရာဂါ

ြဖစ်ပွားေစသည့် ပုိးမBား ၆၀% သည် တိရ စkာ န်မှ စတင်ကူးစက်ြ ခင်းြဖစ်သ ည်။ ဤေရာဂါမျာ းကို zoonoses

ဟုေ ခiMပီး၊ အိမ်တွင်း တိရ စkာ န်မှ ြဖစ်ေ စ ေတာXိုင်း တိရ စkာ န်မှ ြဖစ်ေ စ ကူးစက်Lိုင် သ ည်။ လူ သ ားထံ
ကူးစက်Lိုင် သ ည့်

တိရ စkာ န် ေရာဂါများသည်

တစ် က မvာ လုံး အတွ က် ြပည် သ=ူက ျန်းမာေရး

အLjရ ာယ်

ြဖစ်သ ည်။ လူသ ားများ အား ကာကွ ယ်ရ န် ထိေ ရာက်Mပီး စီးပွားေရး တွက်ေ ြခကိုက် သည့် ေြဖရှင်းနည်းမှ ာ
ဇစ်ြမစ်ရ င်းြဖစ်သ ည့် တိရ စkာ န်မှ စ၍ zoonotic ပိုးမBာ း အားလုံး ကို Lှိမ်Lှင်းရန် ြဖစ်သ ည်။

ICESCR သည် Xုပ်ပုိ င်းဆုိ င်ရ ာ ကျန်းမာေရးLှင့် စိတ်ပုိ င်းဆုိ င်ရ ာ ကျန်းမာေရး စံLှuန်းမျာ းကို အ

ြမင့်မားဆုံးြဖစ်ေြမာက်Lိုင်သ မ\ ြဖစ်ေ ြမာက် ခံစားLုိင်သ ည့် အခွင့်အေရး တဆင့်Mပီးတဆင့် ေဖာ်ေ ဆာင်ရ န်
အတွ က် ြပဌာန်းထားသည် (Article 12)။ စီးပွားေရး၊ လူမ)ေ ရးLှင့် ယဉ်ေ ကျးမ) ဆုိင်ရ ာ ေကာ်မတီ51 က
ဤလု ပ်ပို င်ခွင့် ကုိ

‘အားလုံးပါဝင်Mပီး၊

အချိန်အ ခါမလင့် ဘဲ

ထိုက်ေ လျာက်

သည့်

ကျန်းမာေရး

ေစာင့်ေ ရှာ က်မ)အ ထိ သာမက၊ ေဘးအLjရာယ်က င်းMပီး ေသာက်သုံးLုိင် သ ည့် ေရLှင့် လုံေ လာက်သ ည့်

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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မိလ‚ာ စနစ်၊ ေဘးကင်း သည့် အစားေအသာက်Lှင့် အိုးအိ မ်၊ ကျန်းမာေရးLှင့် ညီAွ တ်သ ည့် အလုပ် အ ကို င်
ပတ်ဝန်းကျင်

အေြခအေနများ၊

ရည်ABန်းသည့်

ရပိုင်ခွင့် ဟု

အချက်အ လက် များ

စသည့်

Lှင့်

ကျန်းမာေရးLှင့်

ကျန်းမာေရး

သက် ဆိုင်သ ည့်

ပညာေပးမ)Lှင့်

ေဖာ်ေ ဆာင် သ ည့် ေအာက်ခံအေZကာင်း

ဖွင့် ဆုိသ ည်။

လူ=အ ခွင့် အ ေရးအားလုံး ကဲ့သုိ=ပ င်၊

သတင် း

အချက်မျာ းပါ

ကျန်းမာေရးဆုိင်ရ ာ

အခွင့်အေရးမျာ းကို အဖွဲNဝင်Lို င်ငံများက ေလးစား၊ ကာကွ ယ်ေ စာင့်ေ ရှာ က်၍ ြဖည့်ဆ ည်းရန် ဆိုသ ည့်

တာဝန် ၃ မျိuး ၃ စား သတ်မှ တ် ထားသည် ဟု ကျန်းမာေရး ေကာ်မတီမှ ေဖာ်ြပသည်။ ြဖည့် ဆည်းရန်
တာဝန် ဟု

ပါဝင်သ ည်။ '

ဆုိရ ာတွ င်

လွ ယ်ကူေ ချာေမွNေစြခင်း၊ ေဆာင်Zကဉ်းြခင်းLှင့် ြမeင့် တင်ြခင်း

တာဝန်များ

52

ICESCR ကဲ့သ=ို လူ= အခွင့်အေရး သေဘာတူစာချ_ပ်မျာ းသည် Lုိင်ငံများအား ဦးတည် ရည် ABန်းြခင် း

ြဖစ်ေ သာ် လည်း၊ထိုသ=ုိ Xုပ်ပုိ င်းဆုိ င်ရ ာLှင့် စိတ်ပုိ င်းဆုိ င်ရ ာ ကျန်းမာေရး၏ အြမင့် ဆံုးြပည့်မီLို င်သ ည့်
စံLှuန်း ခံစားပိုင်ခွင့်ကို အေကာင် အ ထည်ေ ဖာ်မ)တွင် စီးပွာ း လုပ် ငန်းများေZကာင့် ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ် မ)
သက်ေ ရာက် ေစLုိင်သ ကဲ့သ=ို
ထိ=ု အတွ က်၊

၄င်းတု=ိ ၏

အေရးhကီးလှ သ ည်။

တဆင့်Mပီး တဆင့်

အခန်းကfသည်

ဤအခွင့် အ ေရးကို

အစားအေသာက်

စနစ်များေZကာင့်

အထက် တွင်

စိုက်ပျိuးေရးလုပ် ငန်းLှင့်

အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ)ကုိ

အေသးစိတ် ေဖာ်ြပခဲ့သ ည့်

သွ ယ်ဝိုက်ေ သာနည်းြဖင့် ထိခုိက်Lုိ င်သ ည်။

ယိ မ်း ယုိင်ေ စသည် ။

အဆင့် ဆင့် ေဖာ်ေ ဆာင်ရ ာတွ င်

ကျန်းမာေရး

လူ များ၏

အLjရ ာယ်များအြပင်၊
ကျန်းမာေရးကို

အLjရာယ် ေလ\ာ့ချေရး အစီအမံများ53
•

Xိုက်ခတ်ခံရ သည့်

ရပ်ရွာ လူ ထု ၏

ကျန်းမာေရးLှင့်

ေဘးအLjရ ာယ် က င်းရှင်းေရးအတွက်

အLjရာယ်များLှင ့် Xိုက်ခတ်မ)များကို လုပ်ငန်းလည် ပတ်မ) တစ်ေ လ\ာက် မြပတ် အကဲြဖတ်ပါ။

•

ေကာင်းမွန် သ ည့်

Lုိင်ငံ တကာ

လုပ် ငန်းစု ဆုိင်ရ ာ

အေလ့ အကျင့်များLှင့် အညီ54

ကာကွယ်

ထိန်းသိမ်းေရး အစီအမံများကို ေဖာ်ထု တ် သိရိှရသည့် အLjရ ာယ်Lှ င့် Xိုက်ခတ် မ)များ၏ သေဘာ

သဘာဝLှ င့် ဆုိးရွာ းမ) အတိုင်းအတာLှင့် အချိuးညီစွာ ထူေ ထာင် ပါ။ ထိုXုိ က်ခတ် မ)များ မြဖစ်ေ အာင်

ေရှာင်Zကဉ်Mပီး၊ ေရှာင်ရန် မြဖစ်Lို င်ပါက၊ ထို အLjရာယ်Lှင့် Xို က်ခတ် မ)များကို အနည် းဆုံးြဖစ်ေအာင်
လုပ်ေ ဆာင် ပါ။

•

အလုပ် သမားများ၊ တတိ ယအဖွဲNများLှင့် ရပ်ရွာလူ ထု အား လုပ် ငန်းလည် ပတ်မ)များမှ ထုတ် လB တ် သ ည့်
အLjရာယ်ရိှသ ည့် ပစRည်းများ၊ အရာဝတƒuမျာ းLှင့် ထိေ တွNမ) မရှိေစရန် ေရှာင်Zကဉ်ပါ၊ သိ=ုမဟု တ်

အLjရာယ်ြဖစ်ရ န် အလားအလာရှိ သည့် အေြခအနေ သိ=ုမဟု တ် ပစRည်းများကို အစားထုိးြခင်း၊

ြပင် ဆင်ြခင်း သို= မဟု တ် ဖယ်ရှာ းြခင်း၊ Mပီးေနာက် အLjရ ာယ် ရှိသ ည့် ပစRည်းLှင့် အရာဝတƒuများ
သယ် ယူ ပ=ုိေဆာင်မ)၊ Lှင့် စွန=်ပစ်မ)

များတွင် အLjရ ာယ် ကင်းရှင်းေစရန် ကျuိ းေZကာင်းဆီေ လျာ်စွာ

ထိန်းသိမ်းြခင်း ြဖင့် နည်းLုိ င် သမှှျ နည်းေအာင် ေလ\ာ့ပါ။

•

ရပ်ရာွ လူ ထုအေပi
သည့်၊ ေရLှင့်

လုပ် ငန်းလည်ပတ်မ)များမှ ေပiေပါက်သ ည့် ေရမှ ေပါက်ပွားသည့်၊ ေရအေြခြပu

ပတ် သက် သ ည့်၊

ပိုးမBာ းတိရစkာန်မှ

ကူးစက်Lုိင် သည့်

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

ေရာဂါများနှင့်

အြခား
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ကူးစက်Lို င်သ ည့် ေရာဂါမျာ း

မကူးစက်Lိုင်ေစရန် ေရှာင်Zကည်ပါ

သိ=ုမဟု တ်

ကူးစက်

Lုိင်ြခေ

နည်းLုိင် သမ\ နည်းေအာင် ေလ\ာချပါ။ ထိုအLjရ ာယ် ထိေတွNခံစားရသည့် ခုခံLုိင်ြခေ နည်းပါးသည့်

အုပ်စုများအတွ က် အြခားသူများLှင့် မတူေ Zကာင်း၊ ပိုမုိ ထိရှ လွ ယ်ေ Zကာင်းကို လည်း အေလးထား
စဉ်းစားရသည်။

•

Xိုက်ခတ်ခံရ သည့် ရပ်ရွာ လူ ထုများအပါအဝင်၊၊ ေဒသခံ အစုိးရဌာနများ Lှင့်အ ြခား သက် ဆုိင်ရ ာ

အဖွဲNများ အား ထိုသုိ= အေရးေပi အေြခအ ေနမျuိ းကို ထိ ေရာက်စွာ တု=ံြပန်ရန် ြပင် ဆင် မ)များ၊
အထူးသြဖင့်

ထို သ=ုိ

အေရးေပi

အေြခအေနများကို

တု=ံြပန်ရန်

လို အပ် သ ည့်အခါမျိuးတွင် ကူညီပါ၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါ။ 55

•

၄င်းတု=ိ ၏

ပါဝင်ပူးေပါင်းမ)

Codex Alimentarius,56 ကဲ့သ=ို ကမvာ့ အစားအစာ ေဘးအLjရ ာယ် ကင်းရှင်းေရး စံLှuန်းများ Lှင့် OIE
စံLှuန်းကဲ့သုိ= ကမvာ့ တိရစkာန် ကျန်းမာေရး စံLှuန်းမျာ း ကို လုိ က်န ာရန် စဉ်းစားပါ။ 57

•

အစားအစာ ေဘးအLjရာယ် က င်းရှင်းေရး သာမက လူမ)Lှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆို င်ရ ာ စီမံခ န်=ခဲွမ)

Lှင့် ယုံZကည်မ) တုိးြမeင့်ေ ရးလုပ် ငန်းပိုမို အဆင်ေ ြပ ေချာေမွNေစရန် ေြခရာေကာက် သည့်နည်း ကို
တုိးြမeင့် လုပ်ေ ဆာင်ပါ။ 58

၅။

စားနပ်ရိကdာဖူလုံေရး Lှင့် အာဟာရ ြပည့်ဝေရး

အLjရာယ်များ
ICESCR (Article 11) အရ၊ အစားအစာလုံေ လာက်ေ ရးသည် လုံေ လာက်သ ည့် လူ မ)အ ဆင့် အ တန်း

ြပည့်မီပိုင်ခွ င့် ၏ တစ်စိ တ် တစ်ေ ဒသြဖစ်သ ည်

59

။ ICESCR အဖွဲNဝင် Lုိင်ငံ များသည် လုံေ လာက်သ ည့်

အစားအစာရရှိေရး အပါအဝင်၊ လုံေ လာက်သ ည့် လူ မ)အ ဆင့် အတန်းြပည့်မီပုိင်ခွ င့်ကုိ အဆင့်ဆ င့်
အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်Lိုင်ရ န် ေြခလှမ်းြပင် ေဆာင်ရွက်သ ည်။
အခွင့်အေရး

ြဖစ်သ ည့်

ဤအခွင့် အ ေရးကို

ဆာေလာင်မွ တ်သိပ်ြခင်းမှ

အသိ အ မှ တ်ြပuလျက်၊

ICESCR

သည်

ကင်း ေဝးေရးကိုလ ည်း

အဖွဲNဝင်Lုိ င်ငံ မျာ းသည်

လူ တိုင်း ၏

အေြခခံ

အသိအမှ တ်ြပuသည် ။

အစားအစားထုတ် လု ပ်နည်း ၊

ထိန်းသိ မ်းနည်းLှင့် ြဖန်=ခ ျိနည်းများ တိုးတက်ေ ကာင်းမွန်ေ စရန် လိုအပ် သ ည့် အစီအမံများ ချမှ တ်

သင့်သ ည်။ ထိုန ည်းတူ၊ အစားအစာ တင် သွင်းသည့်Lို င်ငံ Lှင့် တင်ပ=ုိသ ည့် Lုိင်ငံ Lှစ်ခုလံုး ၏ ြပဿနာ
မျာ းကိုပါ

စဉ်းစားသင့်သ ည် စီးပွားေရး၊ လူ မ)ေ ရးLှင့် ယဉ်ေ ကျးမ)ဆုိင်ရ ာ အခွင့်အေရး ေကာ်မ တီ

(Committee on Economic, Social and Cultural Rights) က ဤအခွ င့်အေရးမျာ းကို ‘ ေယာက်ျား၊

မိန်းမLှင့် ကေလးတုိ င်းသည် တစ်ဦးချင်းြဖစ်ေ စ ရပ်ရွာ အသို င်းအဝိုင်းအတွ င်းတွ င်ြဖစ်ေ စ၊ အချိန်မေရွ း
လုံေ လာက်သ ည့် အစားအစာ ရယူLိုင် လ\င် သိ=ုမ ဟုတ် ၄င်းကို ဝယ် ယူLို င်သ ည့် ေငွေZကး ရှိ လ\င်၊ ဤ
အခွင့်အေရးမျာ း ြပည့်မီသ ည်’

ဟု

အဓိပtါယ်ဖွ င့်ဆို သ ည်။

ယင်းေကာ်မတီအ ဆိုအရ

‘

အြခား

လူ= အခွင့်အေရးများကဲ့သ=ိုပ င်၊ လုံေ လာက်သ ည့် အစားအစာ ရရှိေရးအတွ က် ဤ အခွင့်အေရးကို ေလးစား၊

ကာကွ ယ်ေ စာင့်ေ ရှာ က်Mပီး ြဖည့်ဆ ည်းရန်’ ဟူ၍ အဖွဲNဝင်Lုိင် ငံများအေပi တာဝန် ၃ မျိuး ၃ စား
သတ်မှ တ်သ ည်။ ထိ=ုြပင် ‘ လူ သ ားမျာ း၏ အစားအစာအတွက် ရင်းြမစ် အေြခခံကုိ ကာကွ ယ်ရ န် တာဝန်

တစ်စိ တ်တေဒသအြဖစ်၊ အဖွဲNဝင်Lုိ င်ငံများသည် ပုဂgလိ က စီးပွ ားေရး ကfLှင့် လူမ) အသိုက်အ ဝန်းတုိ= ၏
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
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လ)ပ်ရှာ းမ)က အစားအစာ ရရှိပုိင်ခွင့်Lှ င့် သဟဇာတ ြဖစ်ေ စရန်
ြပင်သ င့် သ ည်’ ဟု ေဖာ်ြပသည်။

60

သင့်ေ လျာ်လို အ ပ်သ ည့် ေြခလှ မ်းများ

Lိုင်ငံ အ ဆင့် စားနပ်ရိက dာ ဖူ လုံေ ရးကိစRတွ င် လုံေ လာက်သ ည့် အစားအစာ ရပိုင်ခွင့် ြပည့်မီရ န်

အဆင့်ဆ င့် အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ)ကုိ ပံ့ပိုး ရန် FAO အလွ တ်သ ေဘာ လမ်း ABန်များ သည် လုံေ လာက်

သည့် အစားအစာရပိုင်ခွင့် အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ)ကုိ အစုိးရမျာ းအား လမ်း ABန်ြပuသည်။ ထို လမ်း ABန် ၌
အေရအတွက် အားြဖင့်ေ ရာ၊ အရည် အေသွးအားြဖင့်ပါ၊ လူ တစ်ဦးချင်း၏ အာဟာရ
ြဖည့်ဆ ည်းLုိင်သ ည်အ ထိ

အစားအစာလုံေ လာက်စွာ

လုိအ ပ်ခ ျက် ကုိ

ရရှိေ အာင် ြမeင့်တ င် ေဆာင်ရွက်ေ ရး

အြပင်၊

အစားအစာအတွင်း အLjရ ာယ်ရိှသ ည့် ပစRည်းမျာ း မပါဝင်ေ ရး၊ ရှိရ င်း ထုံးစံအ ရ လက်ခံLုိ င်သ ည့် နည်းြဖင့်
ြဖစ်ေ စ၊ ဝယ် ယူLိုင် သ ည့် နည်း လမ်းများြဖင့်ြဖစ်ေ စ

ဝယ် ယူရ န် ေငွေ Zကး လက်ဝ ယ်ရိှေ ရး ပါဝင်Lိုင် သ ည်။

လုံေ လာက်သ ည့် အစားအစာ ရရှိLိုင်ေ ရး Lှ င့်

ဤလမ်း ABန်များအရ အစုိးရများအား အစားအစာအားလုံးသည် ြပည်တွ င်း သို= ဟု တ် ြပည်ပတွ င်

ထု တ် လုပ်ရ ရှိသ ည်ြဖစ်ေ စ၊ ေစျးကွက်တွ င် အခမဲ့သ=ုိမ ဟု တ် ေရာင်းချ၍ ရရှိ သည် ြဖစ်ေ စ၊ ေဘးကင်းMပီး
Lိုင်ငံ အ ဆင့်

အစားအစာ ေဘးအLjရ ာယ်က င်းရှင်းေရး

စံLှuန်းများLှင့်

ကိုက်ညီ မ) ေသချာေစသည့်

အစီအမံများ ချမှတ်ရ န် တုိက် တွန်း ထားသည်။ ထိ=ုအြပင် ဤလမ်း ABန် များြဖင့် တိရ စkာ န် စာ အပါအဝင် ၊
အစားအစာ

ကွင်းဆက် တစ်ခု လံုးအတွ င်း

လုပ်ေ ဆာင်ရ န်အ တွက်၊

အLjရာယ်

ပိုင်းြခား

အစားအစာ ေဘးအLjရာယ် က င်းေရး ေသချာ ေအာင်
သုံးသပ်န ည်းLှင့် hကီးZကပ်ေ ရး

စနစ် ယLjရားမျာ း

အသုံးြပuကာ၊ အစားအစာမှ ြဖစ်ပွာ းသည့် ေရာဂါအLjရာယ်များ ေလ\ာ့ခ ျသည့် ကျယ်ြပန်=Mပီး ကျိuးေZကာင် း
သင့် တင့် သ ည့် အစားအစာ ထိ န်းချuပ်ေ ရး စနစ်မျာ း ထူေ ထာင်ရ န် အစိုးရများအား အZကံေ ပးထားသည်။

FAO လမ်းABန် များက Lုိင်ငံများအတွ က် ဦးတည်ခ ျမှတ် ထားသည် မှန်ေ သာ်လည်း၊ စီးပွာ းလု ပ်ငန် း

မျာ းသည်

အေရးပါသည့်

အခန်းကfမှ

ပါဝင်သ ည်။

၂၀၀၈

ခုLှစ်

အစားအစာ ေစျးLှuန်းမျာ း

ြမင့်တ က် လာMပီးေနာက်၊ အစားအစာ စိုက်ပျိuးေရးကfအတွ င်း ရင်းLှးီ ြမ)ပ်Lံှမ)များ တုိးြမင့် လာသည် ၊

ေမ\ာ်မှန်းသည့် လုိအ ပ်မ)ကို ြဖည့် ဆည်းရန်၊ တစ် က မvာ လုံးရှိ အစားအစာထု တ် လု ပ်မ)ကို ၂၀၅၀ တွ င် ၆၀%
တုိးြမeင့် ထုတ် လု ပ်ရ န် လုိသ ည် ဟု ခန်=မှန်းရသည်။ ယင်းသိ=ု ရင် းLှီးြမ)ပ်Lှံမ) များလာြခင်းသည် ထု တ် လု ပ် မ)
တုိးြမeင့် လာMပီး၊ ဆင်းရဲမဲွေ တမ)

ေလ\ာ့ခ ျကာ စီးပွား ဖွံNMဖိuးတိုးတက်မ)ကုိ ေဖာ်ေ ဆာင်မည့် သfာန်

ရှေ
ိ သာ်လ ည်း၊ အစားအစာ အလှမ်းမီမ)အေပi နည်းအမျိuးမျိuးြဖင့် ထိပါး ေစLုိင်သ ည်။ အထင်ရှာ းဆုံ း
ဆိုးကျိuးသက်ေ ရာက်မ)မှာ ေြမဧရိ ယာအများအြပားသိမ်း ယူြခင်းေZကာင့် ရပ်ရွာ လူ ထု အိုးအိ မ် ပစ်ခွ ာ
ေရBNေြပာင်းခံရ ြခင်း သိ=ုမ ဟု တ် အစားအစာ အလှမ်းမီမ) ခက်ခဲြခင်းတု=ိ ြဖစ်Lိုင်သ ည် (FAO, 2010).

အLjရာယ်ေလျာ့ကျေစေရးအစီအမံများ
•

အစားအစာ ရရှိLို င်မ) Lှင့် အလှ မ်းမီမ)၊ေဒသခံများအလုပ် အကို င် ရရှိမ)၊ hကိuက်Lှစ် သက်ရ ာ အာဟာရ
ေရွးချယ်မ)များLှင့် အစားအစာ ေပးသွင်းမ)

တည်Mငိ မ်မ) တုိ= အ ေပi၊

စီးပွားလုပင
် န်း များေZကာင့်

ကျေရာက်Lုင
ိ သ
် ည့် Xိက
ု ခ
် တ်မ)တ=ိုကုိ တတ်Lို င် သမ\ ထည့်သွ င်း စဉ်းစားMပီး ေဒသခံအစိုးရများ၊ အြခား

သက် ဆိုင်ရ ာ အကိျuးဆက်စပ် သူများLှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါ။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
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•

သင့်ေ လျာ် လုိ အပ် သည့် အ ေြခအေနတွင်၊ အကျိuးဆက် စပ်သူ အ သီးသီး၏ အစားအစာLှင ့် ဆက်စပ်

သည့် စိုးရိမ်မ)များကို သိရိှေအာင် ေဖာ် ထုတ်Mပီး၊ ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ) ဆိုင်ရ ာ ဦးတည်ခ ျက် များ ြပည့်မီေရး

အတွက် ဗျ_ဟာများကို အကဲြဖတ် သံုးသပ်ပါ။ တစ်ခ ျိန် တည် းတွင် ပင်၊ မတူ ကွဲြပားေသာ အကျိuး
ဆက်စပ် သူများ

၏

အစားအစာLှ င့်

ဆက် စပ် သည့်

ထို သက် ဆုိ င်သူများLှင့် တုိ င် ပင် ေဆွးေLွးမ)များ ြပuလုပ် ပါ။

•

စိုးရိမ်မ)များ

ကို

အေလးထားလျက်၊

စားနပ်ရိက ာd ဖူ လံုမ)Lှင့် အာဟာရ ြပည့်ဝမ) အေပi ဆိုးကျိuးXိုက် ခ တ်မ) စိုးရိမ်ဖွယ် များကို ေြဖရှင်းရန်၊

တတ် Lုိင်သ မ\ စီမံကိန်း ဒီဇုိင်းကို ချိန်ညိeလုပ်ေ ဆာင်ပါ။ ဥပမာ- အဆိုြပu ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ) လုပ်ငန် း
မျာ းသည် ရပ်ရာွ လူ ထုအား အိမ်ေြခယာမဲ့ ြဖစ်မည့်

စီးပွာ းပျက်မည့် အေြခအနေ ဆိုက်ေ ရာက်

ေစမည် ဆုိ လ\င်၊ အြခား ြဖစ်Lုိင်သ ည့် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) နည်း လမ်းမျာ း စဉ်းစားြခင်း၊ အရည်အေသွ း
ကျဆင်းေနသည့် ေြမကို

သိမ်းယူြခင်း

သို=မ ဟုတ်

စိုက်ပျuိးေရးအတွ က်

ယခင်က

အသုံးမြပu

ရေသးသည့် ေြမကို ေရွးြခင်းသည် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အေပi အLjရာယ် မြဖစ်Lိုင်ြခင်း၊

သို=မ ဟု တ် စားနပ်ရိကdာ ဖူလုံ မ)Lှင့် အာဟာရ ြပည့်ဝမ) ကို အားေပးပံ့ပိုးရန်အ တွ က် ေရရှည် အကျိuးငှ ာ
ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)မရှိေ စဘဲ စိုက်ပျိuးေရးထု တ် လုပ်မ) ကုိ တုိးတက်ေ စြခင်း၊

•

တတ်Lုိင် သ ေရွN ေဒသခံများ၏ အစားအစာ အလှ မ်းမီမ) တုိးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် Lှင့် ခံLုိင်ရ ည် ရှိမ)
Lှင့် အာဟာရ ြပည့်ဝမ) တုိးတက်ေစရန်16 - ေဘးကင်းMပီး၊ အာဟာရ ြပည့်ဝသည့် အစားအစာ အမယ်

အမျိuးမျိuးကို တုိးတက် ထု တ် လုပ်ြခင်းLှင့် အစားအစာ Lှင့် စို က်ပျuိးေရးကုန်စည်များ ၏ အာဟာရ
တန်ဖို းကို ြမeင့် တင်ြခင်း၊

သွင်းအားစုမျာ း၊ နည်းပညာ Lှ င့် ေစျးကွက် အလှမ်းမီ မ) လွ ယ် ကူ

ေစြခင်း၊အစုန် လမ်းေZကာင်းရှိ လုပ် ငန်းများတွ င် အလု ပ် အကို င်အခွ င့်အလမ်းများ ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း၊
သို=မဟု တ် ရိ တ်သိမ်း ပစRည်းများ ဆုံးX)ံးမ)Lှ င့် ေစျးLှuန်းမတည်Mငိ မ်မ)တုိ= ကို ေလ\ာချရန် အတွ က် ရပ်ရွာ
့ ုိးမ)ြ ခင်းများ လုပ်ေဆာင်ရန် စဉ် းစားပါ။ 62
ပိုင် သုိေ လှာင်Xုံ များ ထူေ ထာင်ြခင်းစသည့် ပံပ

၆။

သဘာဝ သယံဇာတများကို အလှမ်းမီ အသုံး ချပိုင်ခွင့်ရှိေရး

အLjရာယ်များ
ေြမပိုင် ဆုိင် မ)

အြငင်းပွာ းမ)မျာ းမှ ေပiေပါက်သ ည့် ေြမအသုံး ချခွင့်

ေပiထွ န်းလျက်ရှိေ သာ

Lုိင်ငံများ၌

အထူးအခွင့် အ ေရးရသည့်

အLjရာယ်သ ည်

တိုးတက်

ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) လုပ်င န်းများတွ င်

ကိန်းဂဏန်းအရ အေတာ်hကီးမားသည့် အLjရ ာယ်ြဖစ်သ ည် (Munden Project, 2013)။ ကမvာ့ဘ ဏ်Lှ င့်

UNCTAD မှ အhကီးစား စိုက်ပျuိးေရးလု ပ်ငန်းများကို် ရင်း Lှီးြမeuပ်Lှံသ ည့် လုပ်ငန်းhကီး ၃၉ ခု ကို
ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ)ြပuရာတွင် ေြမအသုံးချမ)သ ည် Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် ရပ်ရွာ လူ ထု အ တွက် အြဖစ်များဆုံး
နစ်နာမ) ြပဿနာြဖစ်သ ည် ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။ ြဖစ်ရြခင်း အဓိက အေZကာင်းမှာ ရပ်ရွာ လူ ထု တွ င်
ေြမအသုံးချခွင့် တရားဝင်မရှိ ဘ၊ဲ အလွတ် သ ေဘာြဖင့် သ ာ ရှိMပီး၊ စီမံကိန်း လုပ် ငန်း လုပ်ရ န် ေြမသိမ်းသည့်
လုပ် ငန်းစဉ်Lှင့်

စည်းကမ်းများတွင် လ ည်း

ပွင့် လ င်း ြမင် သ ာမ)

မရှြိ ခင်းတု=ိေ Zကာင့် ြဖစ်ပွာ းသည့်

ေြမအြငင်းပွာ းမ)များ ြဖစ်သ ည် (WB, 2014)။ ၂၀၁၃ ခုLှစ်တွင် IFC and MIGA Compliance Advisor
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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Ombudsman (CAO)63 သို= စာြဖင့် တုိ င် တန်းချက်များ၌ တင်ြ ပထားသည့် အေZကာင်းအရာတစ်ဝ က်မှာ

ေြမLှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ြပဿနာများြဖစ်သ ည်။ ထု=ိအြပင် ၂၀၀၀ ြပည့်Lှစ်မှ စ၍၊ CAO မှ ကိုင်တွ ယ်ရ သည့်
အမ)အားလုံး ၏ ေလးပုံ တစ်ပံု မှာ ေြမLှင့် ေရLှင့်ဆက်LB ယ် သ ည့် ြပဿနာများ ြဖစ်သ ည်။

ဤသယံ ဇာတများ အေပi ဖိအား တိုးပွားလာသည့်Lှ င့် အမ\ ၄င်းတု=ိကုိ အလှမ်းမီေ ရး၊ အေရအတွ က်၊ Lှ င့်
စီမံခ န်=ခွဲမ) တုိ= အေပi စိုးရိမ်မ)များ ေပiေပါက် လာတတ် သကဲ့သုိ=၊ ေြမLှင့် ေရတို=သ ည် ဓေလ့ ထုံးစံ Lှ င့်
ြဖစ်တည်မ) စသည့် အရာမျာ းLှင့် စပ်ယှဥ် လျက်ရှိ တတ် သ ည်။ CAO

၏ ေြမLှင့်ဆ က်စပ် သ ည့်

တုိင်Zကားမ)များတွင် တစ်ဦးချင်း တင်ြပသည့် အများဆုံး တုိင်Zကားချက်များမှာ ေြမသိမ်းမ) (၂၂%)၊
ေလျာ်ေZကးကိစR (၃၃%) Lှင့် ြပန်လ ည်ေ နရာချထားမ) (၃၂%) တုိ=ြဖစ်သ ည် (CAO, 2013)။ //
အရပ်ဖက်

အဖွဲNအစည်းများမှ

စွပ်စဲွ တိုင် တန်းချက်များ

စားေသာက်ကုန်Lှင့် အေဖျာ် ယမကာ လု ပ်ငန်းစုသ ည်

လက်ခံရ ရှိသ ည့်

လုပ် ငန်းများအနက်၊

ေြမLှင့် ေရ အလှမ်းမီမ)Lှ င့် စပ် လျဉ်းသည့်

အခွင့်အေရးမျာ း အေပi လုံေ လာက်စွာ အေလးထား စဉ်းစားရန် ပျက်ကွက် သ ည့် အတွ က် တူးေဖာ်ေ ရး
လုပ် ငန်း Mပီးလ\င် ဒုတိ ယ လို က်သ ည် (EC, 2011).64 ။ ေြမကို စိုက်ပျိuးထုတ် လု ပ်ရ န် ပိုင်ဆုိ င်ပစRည် း
တစ်ရ ပ်သ က်သ က်အ ြဖစ် မြမင်သ င့်ပါ။ ၄င်း၏ သဘာဝ ပတ် ဝန်းကျင်ဆုိ င်ရ ာ Lှင့် လူမ) စီးပွာ းဆုိင်ရ ာ

အခန်းကfများကိုပါ အသိအမှ တ် ြပuသင့်သ ည်။ ေြမသည် ေသာက်သံုးေရLှင့် ဆည်ေ ရ အပါအဝင်

ေဂဟစနစ် ဝန်ေ ဆာင်မ) အမျိuးမျိuး ေပးေဆာင်သ ည့် ဇစ်ြမစ် တစ်ခု ြဖစ်Mပီး၊ လယ် သ မားများ အတွ က်

အားကိုးရာ

Lှင့် အိုစာမင်းစာ အာမခံတစ်ခု လည်း ြဖစ်သ ည်။ ေြမသည် ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှ င့်

ေဒသခံ ရပ်ရွာ လူ ထု ၏ လူမ)၊ ယဉ်ေ ကျးမ) သို=မ ဟု တ် ကိုးကွ ယ်မ) အေလ့အ ထ တွင် အဓိက အခန်း မှ
ပါဝင်သ ည်။

ေြမအသုံးချခွင့်များကို ကာကွ ယ်ေ စာင့်ေ ရှာ က်ရ န်မှာ Lုိင်ငံများတွင် အဓိ က တာဝန် ရှိေ သာ် လည်း ၊

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများ အေနLှင့် ဥပ ေဒ မူေ ဘာင်သ ည် အMမဲ လုံေ လာက်ြခင်း မရှိသ ည်ကုိ လက် ခံ

ရမည်ြဖစ်သ ည်။ အမှန် တ ကယ်ပ င်၊ ဖွံNMဖိuးဆဲLုိ င်ငံများတွင် ေြမပိုင် ဆုိင်မ) အကွက်များ၏ ၇၀% ခန်=မှ ာ
တရားဝင် မှတ်ပုံ တ င် ထားြခင်း မရှိေ ပ။(UN HABITAT, 2015; McDermott et al., 2015)။ သုိ=ြဖစ်ရာ၊
စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများဘက်မှ

တရားဝင် လ က်ကို င် ထားသည့် ေြမအသုံးချခွင့်များကို ေလးစားေZကာင်းကို

hကိuတင် အာမခံခ ျက်ေ ပးသင့်သ ည်။ အထူးသြဖင့် ေအာက်ပါ အLjရ ာယ်များကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား
သင့်သ ည်။

•

Lုိင်ငံ့ဥပေဒများက တရားဝင် ေြမအသုံးချခွင့် ၏ အတိုင်းအတာ အြပည့် အဝ အထိ ကျင့်သုံးြခင်း မရှိ လ\င်

ြဖစ်ေစ၊ ထိုဥပေဒများကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း မရှိလ\င်ြဖစ်ေစ အLjရ ာယ်များ
ေပiေပါက်တတ် သည်။ ဥပမာ- Lုိင်ငံ ၏ ေြမပိုင် ဆုိ င်မ)Lှင့် မှ တ် ပုံတင်မ) စနစ်များ ြပည့်စုံ လုံေ လာက်မ)
မရှိြခင်း၊ ေြမအသုံးချပိုင်ခွ င့်ရှိသူများ-အထူးသြဖင့် အမျိuးသမီးမျာ း-ကို ကာကွ ယ်
ပျက်ကွ က်ြခင်း၊
အချက်အလက်

စီးပွာ းလုပ် ငန်းများအား

စီမံကိန်းေြမအြဖစ်

မြပည့်စံုြခင်းတု=ိ ေZကာင့် ြဖစ်သည်။

သိမ်းယူ မ)

အကယ်၍ ေြမသည်

Lှင့်

ေစာင့်ေရှာက်ရန်

ပတ် သက် သ ည့်

ရာသီအ လုိက်သ ာ

အသုံးြပuသည့်ေ ြမြဖစ်လ\င်၊ အသုံးြပuထားြခင်းမရှိသ ည့် ေြမ Lှင့် တူေ နလ\င် ေြမအသုံးချခွင့်သ ည် ပို ၍
X)ပ်ေ ထွး လာတတ်သ ည်၊ ဥပမာ- Lုိင်ငံ တွ င်း အိမ်ေြခ စွန်=ခွာ ရသူများမှ ထားရစ် ခဲ့သ ည့်ေ ြမြဖစ် လ\င်၊

သို=မ ဟု တ် တိရ စkာ န် စားကျက်ေ ြမအြဖစ်၊ Lွာ းစာ ြမင်းစာအြဖစ် သို=မ ဟု တ် ေရBNေြပာင်း စိုက်ြမေ
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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အြဖစ်သ ာ အသုံးြပuသည့် ေြမြဖစ် လှျင်၊ အသုံးြပuြခင်းမရှိသ ည့် ေြမLှင့် တူေ နတတ် သ ည်။ ထိုအခါ
စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများသည်

၄င်းတုိ= ၏

လု ပ်ငန်းေဆာင် တာ

မျာ းေZကာင့်

ဆုိးကျိuး

Xိုက်ခ တ်

ခံရ Lုိင်ေ သာ ေြမယာ အသုံးချခွင့် ရှိသူမျာ း(ဥပေဒအရ ပိုင် ဆုိ င်သူ ြဖစ်ေ စ၊ ဓေလ့ ထုံးစံအ ရြဖစ်ေ စ၊

ပထမ ပိုင်ရှင်၊ ဒုတိ ယပိုင်ရှ င၊် တရားဝင်အုပ်စု၊ အလွ တ်သ ေဘာ အုပ်စု သိ=ုမ ဟု တ် တစ်ဦးချင်းြဖစ်ေ စ)
ကို တိုင်ပ င်ေ ဆွးေLွးမ)များ အတွင်း ထည့်သွ င်းြခင်း မြပuဘဲ ထားတတ်Zကသည်။ (OECD, 2011)

•

Lုိင်ငံများသည် စီးပွာ းလုပ် ငန်းများLှင့် အကျိuးဆက် စပ်သူများအZကား တုိင် ပင်ေ ဆွးေLွးမ)များ အတွ က်

ရှင်းလင်းMပီး ပွ င့် လင်းြမင်သ ာသည့် စည်းကမ်းများ မချမှတ်ေ ပးLုိင် လ\င်၊ အLjရ ာယ် hကီးထွာ းလာမည်၊
ေြမအသုံးချမ)Lှ င့် စပ် လ ျဉ်းသည့် အhကီ းစား စီးပွာ းဆက် ဆံ ေဆာင်ရွက်မ) များမှ ေပiေပါက်သ ည့်

အLjရာယ်များမှ လက်ရိှ ေြမအသုံးချပုိ င်ခွင့်များကို ကာကွ ယ် ရန် အစီအမံများ ချမှတ်ေ ပးLုိင်ြခင်း
မရှိ လ\င် လည်း အLjရ ာယ်များ ပို၍ hကီးထွာ းလာမည်။ အထူးသြဖင့်၊ Lုိင်ငံ ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှ

ေအာက်ပါတု=ိ ကုိ လုပ်ေ ဆာင်ရန် အေကာင် အထည် ေဖာ်ထားြခင်း မရှိပါက၊ သု=ိမဟု တ် လုံေ လာက်စွာ
အေကာင် အထည်ေဖာ် ထားြခင်းမရှိပါက

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများ

အတွ က်

အLjရ ာယ်ရိှသ ည်-

၁။ေြမအသုံးချခွင့်ရှိသူများLှင့် Xိုးသားစွာ၊ ဓေလ့ ထုံးတမ်းLှ င့် ေလျာ်ညီစွာ သင့်ေ လျာ် လုိအ ပ်သ ည့်

ထိေ တွNေဆာင်ရွ က်မ)များ ေသချာေအာင် လု ပ်ေဆာင်ြခင်း၊ ၂။လွတ် လပ်Mပီး အများပါဝင်မ)ရိှေသာ

Xိုက်ခတ်မ) အကဲဲြဖတ်ခ ျက် များ မြပuလုပ်မီLှ င့် ြပuလုပ်Mပီးေနာက်၊ မည် သည့်ေ ြမLှင့် အြခား သဘာဝ
သယံ ဇာတများကုိ လBဲေ ြပာင်း အသုံးြပuLုိင် မည့် နည်းလမ်းများ ေဖာ်ထု တ်ြခင်း Lှ င့် ြပန် လည် ကုစားမ)
ရရှိရန်

နည်းလမ်းများထားရှိြခင်းတု=ိြဖစ် သည်

(UN,

2009)။ ေြမသိမ်းမ)များအေပi

တုိင် ပင်

ေဆွးေLွးမ)များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့် မရှိြခင်းေZကာင့် စီးပွာ းလုပ် ငန်းများLှင့် ထုိ လု ပ် ငန်းများ၏
လုပ် ပုိင်ခွင့် များကို
ခံစားရသည့်

ကန်=ကွ က်ြခင်း

ရပ်ရွာ လူ ထုများအZကား

Lုိင်သ ည် (FAO, 2013)။

•

မြပuLုိ င်ေအာင်

လုပ် ငန်းစဉ်မှ

ပဋိပကdမျာ းြဖစ်Lုိင် သည် အ ထိ

ဖယ် ထု တ်ြခင်းခံရသည် ဟု
တင်းမာမ)များ ေပiေပါက်

ေြမသိမ်းယူရ သည့် အခါ ယခင် တရားဝင် ေြမအသုံးချခွင့်ရိှသူများအား ေဆာလျင်၊ လုံေ လာက် Mပီး
ထိေရာက်သ ည့်

နစ်နာေZကးေပးရန်

တာဝန်မှာ

အစိုးရများအေပi

အဓိက

ကျေရာက်သည်

မှန်ေသာ်လည်း၊ စီးပွာ းလုပ် ငန်းများအေနLှင့် လည်း ၄င်းတုိ= ၏ လုပ် ငန်းလည်ပတ်မ) များေZကာင့်
အဓိပtါယ်ြပည့် ဝသည့် တုိင် ပင်ေ ဆွးေLွးမ)များ မရှိဘဲ၊ ေဒသခံများ အိုးအိမ် ေရBNေြပာင်းခံရသည့် အြဖစ်
သို= လည်းေကာင်း၊

အတင်းအကျပ်

ဖယ်ရှာ းေစMပီး

သင့်ေ လျာ်သည့်

နစ်နာေZကး

မရရှိသ ည့်

အြဖစ်သ=ုိ လည်းေကာင်း မေရာက်ေအာင် ေသချာစွာ လုပ်ေ ဆာင်ရန် တာဝန်ရိှသ ည်။ VGGTအရ၊
Lိုင်ငံများသည် ြပည်သူ= လုပ် ငန်းများအတွက် ေြမယာ

လုပ် ပို င်ခွင့်များ

လုိ အပ်သ ည့်အခါတွင် သ ာ၊

ထိ=ု အြပင် ြပည်သ=ူ လုပ် ငန်းအတွက် ဆိုသ ည့် စကားရပ်ကုိ တရားXုံးေတာ်မှ ြပန် လှန် သုံးသပ်Lုိင် ရ န်
အတွ က် ဥပေဒြဖင့် ရှင်းလင်းစွာ အဓိပါt ယ်ဖွ င့် ဆုိ ထားMပီးမှသ ာ ေြမသိမ်း ယူသ င့်သ ည်။ သိ=ုေ သာ်လည်း ၊

ဖွNံMဖိuးဆဲLိုင်ငံ အများအြပားတွ င်၊ ြပည်သူ= လု ပ်ငန်း အတွ က် ဆို သ ည့် မရှင်းလင်း ေသာ၊ အေသးစိ တ်

မကျေသာ အဓိပါt ယ် ဖွင့် ဆုိြခင်းမျာ း၊ ေြမအသုံးချမ) အစီအ စဉ်များ ချမှတ် ထားမ) မရှြိ ခင်း၊ ေြမ
စီမံခ န်=ခွဲမ)Lှင့် ေြမေစျးကစားမ)တို= တွင်

အဂတိ လုိက်စားမ)အ ဆင့် ြမင့်ြခင်းတုိ=ေ Zကာင့်

ဆန်=က ျင်သ ည့် ေြမသိမ်းမ)များ ေပiေပါက်Zကရသည်။

ဥပေဒLှ င့်

ထိုသ=ို ေြမသိမ်းမ) မျာ းေZကာင့် ေဒသခံများ၏

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

88

အသက်ေ မွးဝမ်းေကျာင်းမ) ဆုံးရှံuးြခင်းမျာ း ပိုမုိ ဆိုးရွာ းေစြခင်း၊ သိ=ုမ ဟုတ် ေြမLှင့် အြခား အဓိ က

သဘာဝသယံဇာတများအား အလှမ်းမီမ) ပိုမုိ နည်းပါးလာြခင် းမျာ းေZကာင့် အာဟာရ ချuိ Nတဲ့မ)၊ လူ မ)

အဆင့်အ တန်း ကွာြခားမ)၊ ဆင်းရဲမွဲေ တမ) အXိုးစွဲမ) သုိ= မ ဟုတ် Lုိင် ငံေ ရး မတည်Mငိ မ်မ)များ
ေပiေပါက် လာသည်

65

။ ထိ=ုအ တွက် လုံေ လာက်သ ည့် အစားအစာ အလှမ်းမီမ) ကုိ အဟန်=အ တား

ြဖစ်လာLုိင်သ ည်။ ထို သ=ုိ ေြမသိမ်းမ)များသည် ဌာေနတုိင်းရင်း သားများ၏ အခွင့် အေရး

ဆုိင်ရ ာ

ကု လသမဂg ေZကညာချက်( UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) တွ င်
ြပဌာန်းထားသည့် ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့် အ ေရးကို ချိuးေဖာက်ရ ာလည်း ကျLုိင်သ ည်။

စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများလည်း အစိုးရက ေဒသခံမျာ းLှင့် သင့်ေ တာ်သ ည့် တုိင် ပင်မ) များ မြပuလု ပ် ဘဲ ၊
သို=မ ဟု တ် ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ၏ လွ တ် လပ်စွာ နားလည်သ ေဘာေပါက်Mပီး ေပးသည့် hကိuတင်
ခွင့်ြပuမှခ ျက်မရရှိဘဲ၊

လုိအ ပ်သ ည့် နစ်နာေZကးများမေပးဘဲ သိမ်းယူ ထားသည့် ေြမLှင့် ဆက်စ ပ်

ေနပါက၊ ၄င်းတုိ= ၏ ဂု ဏ်သိ က dာ Lှင့် လုပ်င န်း လည်ပ တ်မ)များကို လည်း ဆိုးရွာ းစွာ ထိခိုက်Lုိ င်သ ည် ။
ထို အချက်များေZကာင့်
ဆက် ဆံခံရ သည် ဟု

စီးပွာ းလုပ် ငန်းများLှင့်

ခံစားရသည့်

ဖယ်Zကဉ်ခံသ ည်

ေဒသခံများအZကား

သိ=ုမ ဟု တ်

တင်းမာမ)များ

မတရား

ပဋိ ပကdမျာ း ြဖစ်ပွာ း

ေစသည်(FAO, 2013) ။ ထိုအ ေြခအေနမျိuးတွင် စီးပွာ းလု ပ်ငန်း မျာ းသည် စီစဉ်ထားသည့် လုပ်င န်းများ

Xုပ်သိမ်းရန် နည်းလမ်း စဉ်းစားသင့် သ ည်။

ေြမအသုံးချခွင့် အLjရ ာယ်အ ဆင့်မှာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ) အမျိuးအစားေပi မူတ ည်သ ည်။ ကွင်းစိမ် း

ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)(greenfield

investments)

ဟုေ ခiသည့်

အစအဆုံး

တည်ေ ထာင် သ ည့်

Lုိင်ငံြခား

ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)များအတွက် ေဒသခံ လူ ထုများအား ပုဂgလိ က လုပ်ငန်းများအတွ က် ေြမသိမ်းခံရ ြခင်း
မဟုတ်ေ Zကာင်း၊

တရားမ\တသည့် ေလျာ်ေ Zကး

ချက် ချင်းေပးြခင်းမရှိသ ည့် ေြမမဟု တ်ေ Zကာင်း

ေသချာေစရန် အေလးထား စိစစ် ေဆာင်ရွက်မ) ကို ေစ့စပ်ေ သချာ စွာ ြပuလု ပ်သ င့်သ ည်။

ကွင်းညိu

ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) (brownfield investments) ဟုေ ခiသည့် အစိုးရ သိ=ုမ ဟုတ် အြခားကုမtဏီ မှ လက်ေ ြပာင် း
ဝယ် ယူM ပီး၊ ထိုေ ြမတွင် လုပ် ငန်းအသစ် ဆက် လ က် လုပ်ေ ဆာင်သ ည့် Lုိင်ငံြခား ရင်းLှီး ြမeuပ်Lှံမ) မျိuး၊

ဖက်စပ် လုပ် ငန်းများ၊ ကုမtဏီ ေပါင်းြခင်း Lှင့် ဝယ် ယူြခင်းပုံစံြဖင့် လုပ် ကိုင်ြခင်းများတွင် ယခင် လုပ် ငန် း
လုပ် ကိုင် သူများအား ေြမအသုံးချခွင့်ရMပီး၊ ေြမအြငင်းပွာ းမ) ြပဿနာမျာ းလည်း
တတ် သ ည်။

တစ်ပါတည်း

ပါလာ

ထို အ ကျိuးဆက်များေZကာင့် ၊ အထူးသြဖင့် VGGT ကို ၂၀၁၂ ခုLှစ်တွင် မှ အတည်ြပuြခင် း

ြဖစ်ေ သာေZကာင့်၊ ထို ေြမသိမ်းခွင့်များသည် ဤလမ်း ABန် တွ င် ချမှတ်သ ည့် စံLှuန်းမျာ း Lှင့် ကိုက်ညီ မ)
ေသချာေစရန် အေလးထား စိစစ် ေဆာင်ရွက်သ င့် သ ည်။
ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံြခင်းသည် ေြမအသုံးချခွင့်ကုိ

မှန်က န်စွာ

လက်ရှိ ေဆာင်ရွက် ဆဲ စီမံကိန်းများတွ င်

ရရှိထားေZကာင်း

စီးပွာ းလုပ် ငန်း

အတွ က်

ေသချာေစသည့် အခွင့်အ လမ်းတစ်ခုြဖစ်သ ည်။ မှန်က န်စွာ ရရှိထားြခင်း မြဖစ်လ\င် လည်း၊ Xိုက်ခ တ်ခံ ရ
သည့် အကျိuးဆက်စ ပ်သူများအား နစ်နာမ)ကို ြပန် လည်ေ ပးဆပ်ရ န် နည်းမျာ းရှာ ရန် Lှင့်၊ ေဒသခံမျာ းLှင့်
ြပန်လ ည် ထိေ တွNMပီး

ပုံစံသ စ်ြဖင့်

အခွင့်အ လမ်းများ ြဖစ်သ ည်။

လက်တဲွေ ဆာင်ရွက် ရ န်

နည်း လမ်းများ

စူးစမ်းLုိင်မ ည့်

အLjရာယ်ေလျာ့ကျေစေရးအစီအမံများ

•

လုပ်ပိင
ု ခ
် င
ွ ်ရ
့ ရှသ
ိ မ
ူ ျား မည်သမ
ူ ည်ဝါ ြဖစ်သည်ကို သိရိှေအာင်ေဖာ်ထတ
ု ်ပါ- ထို အ ထဲ တွင်

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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အသိ အမှ တ်ြပuထားသည့် ေြမ
အမည်ေပါက်ြခင်း

မရှိေသာ

အသုံးချ

ခွင့်

အများပိုင်၊

ရှိသူများကို သ ာမက၊

ပုဂgလိ က၊

တရားဝင်

ရပ်ရွာအဖွဲNအစည်း၊

မှတ်ပံု တင် ထားြခင်း

စုေပါင်းနည်း၊

ဌာနေ

တုိင်းရင်းသားများ Lှင့် ဓေလ့ ထံုးတမ် းအရ အသုံးချခွင့်များLှင့် အမျိuးသမီးများ၏ ေြမအသုံးချခွင့်များအြပင်၊
အြခား သက်ဆို င်ရ ာ အကျိuးဆက် စပ်သူ များ ကိုပါ
တိုင် ပင် မ)များြဖင့် ေဖာ်ထု တ်ပါ။66

•

ေဒသတွင်း တုိင် ပင်မ)များ၊ ြပင်ပလူ များပါဝင် သ ည့်

Xိုက်ခတ်မ) အကဲြဖတ်ခ ျက်များကို အထူ းသြဖင့် ကနဦး (စိ စစ်ြခင်းLှင့် အလုံးစုံ သုံးသပ်ြခင်း) အဆင့်များတွ င်

အZကံြပuရန် Lှ င့် စီမံခန်=ခဲွြခင်း၊ ေစာင့်Zကည့်Zကပ် မတ်ြခင်း Lှင့် အေရးေပi အစီ အစဉ်ခ ျမှ တ်ြခင်းတု=ိ ၌
အတွက်

အZကံြပuရန်

ဖွဲNစည်းပါ။

သက် ဆို င်ရ ာ

အကျိuးဆက် စပ်သူ များကို

ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၊ ေဒသခံရပ်ရွာ

လူ ထု

ကို ယ်စားြပuမ) လုံေ လာက်စွာ ရေစရန် အထူးစဉ်းစားသင့်သ ည်။ 67

•

Lှင့်

ကို ယ်စားြပuသည့် ေကာ်မတီတစ်ရပ်
ဖယ်Zကဉ်ခံရ သည့်

အုပ်စု များ၏

Lုိင်ငံများသည် ေြမ၊ ေရ Lှင့် သစ်ေ တာ အသုံးချပိုင်ခွ င့်များကို အများြပည်သူ အတွ က် လုိ အပ်သ ြဖင့်သ ာ
သိမ်းယူ သင့် သ ည် ဆို သည့် အချက် ကို လည်းေကာင်း၊ အများြပည်သူ အတွက် ဆုိ သည့် သေဘာတရားကို

လည်း ဥပေဒအတွင်း ရှင်းလင်းြပတ် သ ားစွာ အဓိပtါယ် ဖွင့်ဆုိ သင့်သ ည်ကို လည်းေကာင်း အေလး
ထားလျက်၊

အဆိုြပu ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ)များေZကာင့် ေဒသခံ ရပ်ရွာလူ ထုများ အိုးအိမ်ေရBNေြပာင်းရြခင်း၊

စီးပွားပျကြ် ခင်းမျာ း ဆုိက်ေရာက်ရ လ\င်

စဉ်းစားပါ။ 68

•

အြခား ြဖစ်Lုိင် သ ည့် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)များြဖင့် အစားထုိးရန်

လုပ် ငန် းလည်ပတ်မ)များေZကာင့် ေြမအသုံးချခွင့်ရိှသူ များအား

ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များ

ေပiေပါက် လ\င်၊

ထိုေ ြမအသုံးချခွင့်ရိှ သူများသည် တရားမ\တMပီး ထို က် သင့် သ ည့် နစ်နာေZကးများ လက်ခံရရှိLိုင်ေအာင်
အစိုးရLှ င့် အတူ ေအာက်ပါတု=ိ ကုိ လက်တဲွ ေဆာင်ရွက်ပါ။

မိမိက ကမ်း လှမ်း သည့် နစ်နာေZကးLှင့် ပတ်သ က်သ ည့် တုိင်ပ င်ေ ဆွးေLွးမ)များကို Xိုးသား၊
ထိေ ရာက်Mပီး

အဓိပါt ယ် ြပည့်ဝစွာ ြပuလုပ် က ာ၊

ကိုက်ညီ စွာ Lှင့်ပွ င့် လင်းြမင် သ ာစွာ ကျင့်သံုးြခင်း၊

နစ်နာေZကးဆုိင်ရ ာ

စံLuှ န်းများကို ေရှNေနာက်

ေြမအေြခခံသ ည့် နစ်နာေZကးစနစ်ြဖစ်သ ည့် ေြမ အရည်အေသွး၊ အရွ ယ်အစားLှင့် တန်ဖုိးLှ င့်

အချuိ းညီသ ည့် နစ်နာေZကးေပးြခင်းကို ဦးစားေပးြခင်း၊
သွာ းသည့်

ပိုင် ဆုိင်ပစRည်းများ

(ေကာက်ပဲ

သို= မ ဟုတ် ေြမမှ လွဲ၍ အြခား ဆုံးရှံ း

သီးLှံများ၊ ေရအရင်းအြမစ်များ၊

ဆည်ေ ြမာင် း

အေဆာက်အအုံ Lှင့် ေြမ အသုံးြပu ပိုမုိေ ကာင်းမွန်ေ အာင် လုပ် ေ ဆာင်မ)များ) အတွ က် ေလျာ်ေZကး
အြပည့်အဝ ေပးြခင်းLှင့် ၊ ထို သူတ=ို ၏ လူေ နမ) အဆင့် အတန်း သိ=ုမ ဟု တ် အသက်ေ မွးဝမ်းေကျာင်း မ)
မျာ း တုိးတက်ေ စရန် အြခားအကူအညီ များေပးြခင်း။

နစ်နာေZကးေပးသည့် အစီအစဉ် အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ)ကုိ ေစာင့်Zကည့်Zကပ်မ တ်ြခင်း69
•

အစိုးရ စွမ်းေဆာင်Lို င်အားမှာ အကန်= အသတ် ြဖစ်ေ နလ\င်၊ ြပန် လည် ထူေ ထာင်ေရး အစီ အစဉ်၊ အေကာင်
အထည်ေဖာ်မ) Lှင့် ေစာင့်Zကည့် Zကပ် မတ်မ)များတွ င် ကို ယ် တုိင် ပါဝင်၍ တက်Zကွစွာ လုပ်ေ ဆာင်ပါ။ 70
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၇။

တိရစkာန် ကျန်းမာေရး

အLjရာယ်များ
hကီးမားသည့် တိရ စkာ န် အLjရာယ် များသည် စုိက်ပျိuးေရး လုပ်ငန်း ကွင်းဆက်များ အတွ င်း

ေပiေပါက် တတ် သ ည်။

တိရ စkာ န်များ

လ)ပ်ရှာ း

သွာ းလာမ)ကို

အဟန်=အ တားြဖစ်ေ စသည့် ေနရာ

ကျဉ်းကျပ်မ)၊ တိရ စkာ န် ေလှာ င်သ ည့် ေနရာ ကျဉ်းကျပ်Mပီး၊ ေကာင်ေရ ထူ ထ ပ်သ ြဖင့် ေရာဂါ ကူးစက်မ)Lှ င့်
အချင်းချင်း အနာတရ ြဖစ်ေ စမ) ြဖစ်ေ စသည်။ တိရ စkာ န်များ အတွ က် ကျတ်တီးေြမ/ အေြပာင်းအလဲ
မရှိေ သာပတ် ဝန်းကျင်

အေြခအေနများေZကာင့်

အြပuအမူ ြပဿနာများ ြဖစ်ပွား

တတ် သ ည်၊

ဆာေလာင်မ) ကုိ မေြဖရှင်းLုိင်သ ည့် အာဟာရ ချuိ Nတဲ့မ)၊ အနာတရ ြဖစ်ေ စသည့် တိရ စkာ န် ေမွးြမ_ေရး
လုပ် ထံုး လု ပ်နည်းများ၊ တိရ စkာ န် ေမွးြမ_ေရး ပုံစံမျာ းေZကာင့်

ခL~ာ ကို ယ် hကီးထွာ းမ) ချိuNတဲ့သ ည့်

ြပဿနာများ Lှင့် ဆက်LB ယ် ၍ ေပiေပါက် တတ် သ ည်။ အေတွNအZကံu ရှေ
ိ သာ ကွျမ်းကျင်ေ သာ တိရ စkာ န်
ေမွးြမ_သူများ၏ အသိပညာ မရရှိြခင်းေZကာင့် အLjရ ာယ် ပိုhကီးထွာ းLုိင်သ ည်။
တိရ စkာ န်

ကျန်းမာေရး

တုိးတက်ေ ကာင်းမွန်ေ စြခင်းြဖင့်

စီးပွာ းေရးအတွ က်

အကျိuးရှိသ ည် ။

ေရာဂါဆိုသ ည်မှာ တိရ စkာ န် ကျန်းမာေရးLှင့် စီးပွာ းေရး ေရရှည် တည် တ့ံမ) ရှိေ ရးတု=ိ ကုိ Mပိu င် တူ

Mခိမ်းေြခာက်သ ည့် သာဓက ေကာင်းတစ်ခုြဖစ်သ ည်။ တိရ စkာ န် ေရာဂါမျာ းေZကာင့် ေရာဂါ ထူြခင်း Lှင့်
ေသဆုံးြခင်း မျာ းြပားMပီး၊ တစ်က မvာ လုံးရှိ ေမွးြမ_ေရး တိရ စkာ န် ၏ ၂၀% ခန်= အနည်းဆုံး ဆုံးရှံuးရေZကာင်း
OIE ၏ ခန်=မှန်းချက်အရ သိရှိရ သည်။ ယင်း ဆုံးX)ံးမ)ကို
တန်ေ ပါင်း သန်း ၆၀

အသားချိန်Lှင့် တွက် လ\င် အနည်း ဆုံး အသား

Lှင့် Lုိ=ရ ည် တန်ေ ပါင်း ၁၅၀ သန်း - တန်ဖိုးအားြဖင့်တွ က် လ\င် တစ်Lှစ် တွ င်

အေမရိက န် ေဒiလာ ၃၀၀ ဘီ လီ ယံခ န်= ဆုံးX)ံးရသည်။ ထို= အြပင်၊ ကမvာ့Lုိင် ငံအေတာ်များမျာ းတွ င်
ချမ်းသာZကွယ် ဝ လာသည်Lှ င့် စားသုံးသူ ေရွးချယ်မ) များ လည်း ပိုမို တုိးြမင့်လာMပီး အစားအစာ
ထု တ် လုပ် မ)

စံLuှ န်းမျာ းLှင့်

ပတ်သ က်၍ ေမ\ာ်လ င့်ခ ျက်

ပိုမုိြမင့်မားလာသည်။

ဥေရာပLှ င့်

ေြမာက်အေမရိက တွင် ြပuလုပ်ေ သာ ေလ့ လာမ) စစ်တမ်းများ အရ၊ စားသုံးသူအ များစုသ ည် တိရ စkာ န်

ကျန်းမာေရး ကို ဂXုစုိက်ေ Zကာင်း၊ တိရ စkာ န်မျာ းကို အZကင် နာတရားြဖင့် ေမွးြမ_သည့် ေမွးြမ_ေရး ြခံ မှ
ထွ က်သ ည့် အသားမျာ းကို ေငွ အေြမာက် အြမား ပိုေ ပး၍ စားသုံးလို သ ည့် ဆL{ရိှေZကာင်း သိရ သည်။
တိရ စkာ န်

Lုိင်ငံ တကာ

ရည်ABန်းေဖာ်ြပမ)

စံLှuန်းLှင့်

အေြခခံစည်းမျဉ်းမျာ းတွင်

အLjရ ာယ်က င်းရှင်းေရးအေပi

နည်းပါးသည်။ တိရ စkာ န်မျာ းLှင့် ပတ်သ က်သ ည့် အကျယ်ြပန်= ဆုံး လမ်း AB န်

စည်းမျဉ်းမျာ းကို တိရ စkာ န် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရ ာ ကမvာ့အဖွဲNအစည်း (World Organisation for Animal
Health (OIE)) က ေရးသားြပuစုထားြခင်းြဖစ်သ ည်။ ၂၀၀၈ ခုLှစ်တွ င် OIE အဖွဲNဝင် Lုိင် ငံများသည်

တိရ စkာ န် ကျန်းမာေရးအတွ က် ေဆာင်ရွက်ရ န် လိုအ ပ်ခ ျက်များကို Lုိင်ငံ တကာ အဆင့်ြဖင့် အဓိပါt ယ်
ဖွင့်ဆို အတည်ြပuခဲ့သ ည် 71 ။ မည်သ ည့် ေမွးြမ_ေရးြခံတွင်ြဖစ်ေ စ တိရ စkာ န်များကို ထားသည့် အေြခအနေ
သုိ=မ ဟု တ် စီမံခ န်=ခွဲမ) များ လုံေ လာက်မ) မရှိလ\င် တိရ စkာ န် ကျန် းမာေရး စံမီမည်မ ဟု တ်ေ ပ။

OIE စံLှuန်း ၉ ချက်သ ည် တိရ စkာ န် သယ် ယူ ပို=ေ ဆာင်မ)Lှ င့် သားသတ်မ)၊ Lွာ းLှင့်Zကက် ေမွးြမ_ေရး

စနစ်များ၊ ေလလွ င့်ေ ခွးမျာ း ထိန်းချuပ်မ)၊ Lှင့် သုေ တသနများတွင် တိရ စkာ န်များကို အသုံးြပuမ)များ
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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အပါအဝင်

အLjရ ာယ် က င်းရှင်းေရးအေပi

စိနေ
် ခiမ)များကို ေြဖရှင်းသည့်

စံLှuန်းမျာ းြဖစ်သ ည် ။

ဤစံLှuန်းမျာ းသည် သိပtံနည်းကျ အေထာက် အ ထားမျာ းအေပi အေြခခံထား ြခင်း ြဖစ်Mပီး၊ တိရ စkာ န်
ကျန်းမာေရးအတွက် အေြခခံ စည်းမျဉ်းမျာ းသည် ‘ေဘးအLjရာယ် ကင်းေဝးေရး ၅ ချက်’ ဟူ၍
သိZကသည်- အစာေရစာ ငတ်ြပတ်ြခင်းLှင့် အာဟာရ

ချuိ Nတဲ့ြခင်းမှ ကင်းေဝးေရး၊ Xုပ်ပုိင်းဆုိင်ရ ာ

Lှင့်ကို ယ်ခ L~ာ အပူဓာတ် လွန်ကဲြခင်း သို=မ ဟု တ် ဆုံးX)ံးြခင် းေဘးမှ ကင်းေဝးေရး၊ နာကျင်ကိုက် ခဲ
ေရာဂါရြခင်းမှ

ကင်းေဝးေရး၊ ေZကာက် လန်= တုန် လ)ပ်ြခင်းမှ

ကင်းေဝးေရးLှင့်

ပုံမှန်

အမူ အ ရာကို

ြပသခွင့်ရိှေရး တု=ိြဖစ်သ ည်72 ။ ယူေ က၏ ပတ်ဝန်း ကျင် အစားအစာLှင့် ေကျး လက်ေ ရးရာ ဌာန (The
United Kingdom Department for Environment Food and Rural Affairs (DEFRA)) က ဤ
‘ေဘးအLjရာယ်က င်းေဝးေရး ၅ ချက်ကုိ ချမှတ်ြခင်းကို ကျင့်စဉ်ေ ကာင်း သာဓက တစ်ခုအ ြဖစ်
ကမ်း လှမ်းခဲ့သ ည်။ DEFRA ၏ ေမွးြမ_ေရး တိရ စkာ န်မျာ းအတွ က် ကျန်းမာေရး

အZကံြပuချက် ဆုိင်ရ ာ

သေက€တ ၏ စကားချးီ တွင် ေထာက်ပြ ထားသည့်အ တိုင်း၊ စီးပွာ းြဖစ် တိရ စkာ န် ေမွးြမ_ေရးလုပ် ငန်း
လုပ် ကိုင်Zကသည့်

လုပ် ငန်းများသည်

- ေစာင့်ေ ရှာ က်မ)

Lှင့်

တာဝန် ယူမ)

ရှိသ ည့်

စီစဉ်ြခင်းLှ င့်

စီမံခ န်=ခွဲြခင်း၊ ကွျမ်းကျင် ဗဟု သုတ Zကွ ယ်ဝMပီး တာဝန်ေ ကျပွန်သ ည့် ေမွးြမ_ေရးလုပ် ငန်း၊ သင့်ေ လျာ်

လို အပ်သ ည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆုိင်ရ ာ ဒီဇုိင်း၊ တိရ စkာ န်မျာ းကို ညeာ တာစွာ ကိုင် တွ ယ် သယ် ယူ

ပို=ေ ဆာင်ြခင်းLှင့် ညeဉ်းပန်းရာမေရာက်သ ည့်န ည်းြဖင့် သားသတ်ြခင်း စသည် တ=ို ြပသသင့်သ ည် (DEFRA,
2003)၊

OIE စံLှuန်းမျာ းအြပင်၊ ဥေရာပ သမဂg ကလည်း တိရ စkာ န် ကျန်းမာေရး ဥပေဒကို အေသးစိတ်

ြပဌာန်း ထားMပီး၊ ဥေရာပ သမဂg လုပ် ငန်းဆုိ င်ရ ာ သေဘာတူစာချuပ် ( Treaty on the Functioning of the

European Union) အပိုဒ် ၁၃ တွင် တိရ စkာ န်များကို ‘အသိရေ
ိှ သာသတ^ဝါ’များအြဖစ် သတ်မှတ်.
ေZကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်73 ။ တိရ စkာ န် ကျန်းမာေရး ဆုိင်ရာ အီးယူ စည်းမျဉ်း အမျာ းစု သည် အီး ယူမှ

ထု တ် လုပ် သူများအတွက် သ ာ အကျံuးဝင်ေ လ့ရိှေ သာ်လ ည်း၊ အီးယူ သ=ုိ အသား တင်ပ=ုိ လို သ ည့် တတိ ယ
Lုိင်ငံများသည် သားသတ်ခ ျိန်တွ င် အLjရာယ် က င်းရှင်းေရး ဆုိင်ရ ာ အီးယူ စံLှuန်းမျာ းLှင့် တူညီ သ ည့်
စံLှuန်းများ

ထူေ ထာင်ရ န် လို လာသည်။

ထို= အ ြပင်

အီး ယူ သ ည်

အြပည်ြပည်ဆုိ င်ရ ာ

ကုန်သွ ယ် မ)

သေဘာတူ ညီမ)များြဖင့် တိရ စkာ န် ကျန်းမာေရး အေပi တစ်က မvာ လုံး တူညီသ ည့် စံLှuန်းမျာ း ြဖစ်ေ စရန်
hကိuးပမ်းလျက်ရိှသ ည်။ တိရ စkာ န် ကျန်းမာေရးLှင့် သက်ဆို င် သ ည့်

စံLuှ န်းမျာ းLှင့် အသိအမှတ်ြပu

လက်မှ တ် ချမှတ်သ ည့် အစီအစဉ်များကို ပုဂgလိက လု ပ်ငန်း၊ အစုိးရများLှင့် အရပ်ဖက်အ ဖွဲNအစည်းများက
ထပ်မံေ ရးဆွဲခ့ဲZကသည်။
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အLjရာယ်ေလျာ့ကျေစေရးအစီအမံများ
•

တိရ စkာ န်

ကျန်းမာေရးအေပi

အမှန်တကယ် က ျေရာက်သ ည့်

Xိုက်ခ တ်မ)များLှင့်

ကျေရာက်

Lုိင်ေ ြခရှိသ ည့် Xိုက်ခ တ်မ)များကို ‘ေဘးအLjရာယ် ကင်းေဝးေရး ၅ ချက်’ မူေ ဘာင် ကို အသုံးြပuကာ
အကဲြဖတ် ပါ။

•

Xုပပ
် ိင
ု ်းဆုင
ိ ရ
် ာ ပတ်ဝန်းကျင ်တွင် တိရစkာန်များ သက်ေသာင့် သက် သ ာ နားေနLုိင်ရန်၊ ေဘးကင်းMပီး

သက်ေ သာင့် သက် သ ာ လ) ပ်ရှာ းLုိင်ရန်၊ ကိုယ်ေ နဟန် ထား ပုံမှန် အတိုင်း ေြပာင်းလဲLုိ င်ရန် Lှ င့်

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
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တိရစkာန် ဘာဝ ြပuမူလ) ပ်ရှာ းပုံ အမျိuးမျိuး လ)ပ်ရှာ းLုိင် သ ည့် အခွင့် အေရး ရှိရန် ေသချာ ေအာင်
လုပ်ေ ဆာင် ပါ။
•

တိရစkာန်မျာ း၏

ပုံမှ န်က ျန်းမာေရးLှင့် ြဖစ် ထွ န်းမ)ကုိ

ဆက် လက် ထိန်းသိမ်းLုိ င်ရန်Lှင့် Zကာြမင့်စွာ

အစာေရစာ ငတ်ြပတ်ြခင်း၊ အာဟာရ ချိuNတဲ့ြခင်း သိ=ုမဟု တ် ေရဓာတ် ခမ်းေြခာက် ြခင်းတုိ=မှ

ကာကွ ယ်ရန် အ တွက်၊ ၄င်းတုိ= ၏ အသက်Lှ င့် လို အပ်ခ ျက် များLှင့် ဆီေ လျာ်သည့် လုံေလာက်သည့်

အစာ Lှင ့် ေရ အလှမ်းမီLုင
ိ ် မ) ေသချာေစရန် လုပ်ေ ဆာင် ပါ။

•

နာကျင ်ေစသည့် လုပ်ထုံးလုပန
် ည်းများကို မေရှာင်Lိုင် ပါက၊ ထို နာကျင် မ)ကုိ ြဖစ်Lို င်သ ည့် နည်းလမ် း

မျာ းြဖင့် သက်သ ာေြပေပျာက်ေအာင် စီမံပါ။

•

တိရစkာန်များကို ကိင
ု တ
် ယ
ွ ရ
် ာတွင ် လူLှ င့် တိရစkာန်Zကား ယုံZကည်မ)ရရှိေစသည့် ဆက် ဆံေရး

ထူေ ထာင်Mပီး၊ ဒဏ်ရ ာရြခင်း၊ ထိ တ် လန်=ြခင်း၊ အေZကာက်မေြပြခင်း သို=မဟု တ် မလို လား အပ် သည့်
စိတ်ဖိစီးမ) ြဖစ်ေစြခင်းများ မြဖစ်ေ စရန် တိရစkာန်များကို ကိုင် တွ ယ်ပါ။

•

တိရစkာန်မျာ းကို ေမွးြမ_ရာမှ ေပiေပါက်သ ည့် ေရာဂါမျာ းLှင့် အြခား ေမွးရာပါ ြပဿနာများ

မြဖစ် ရ

ေအာင် ပတ် ဝန်းကျင်အေြခအေနLှ င့် အေနအထားတု=ိLှင့် လုိ က်ဖက် သည့် ေမွးြမ_ေရး တိရစkာန်

အမျိuးအစားများကို အသုံးြပuပါ။75

၈။

သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် ထိန်း သိမ်း ကာကွယ်ေရးLှင့် သဘာဝ သယံဇာတ ေရရှည် အသုံးြပuLုိင်ေရး

အLjရာယ်များ
စိုက်ပျိuးေရးလုပ် ငန်းများသည် ေဂဟစနစ် ဝန်ေ ဆာင်မ) များကို ပိုမို ေကာင်းမွန်ေ စမည့် သဘာဝ

ပတ်ဝန်းကျင်Lှင့် သဟဇာတ ြဖစ်ေ စLိုင်သ ည့် အေလ့ အ ထများ အသုံးချLုိင်သ ည်။

အထူးသြဖင့် ေြမ

စီမံခ န်=ခွဲမ) နည်းလမ်းများအသုံးြပuကာ ေြမဆီ လBာ Lှင့် ေရစိတ် ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ေရေဝကုန်း တန်းများကို
ကာကွ ယ်ြခင်း၊

သဘာေဝပါက်ပင် များLှင့်

ထိန်းသိ မ်းြခင်း Lှင့် ဇီဝမျိuးကွဲများကုိ

တိရ စkာ န်မျာ း

ကျက်စား

ထိန်းသိမ်းြခင်းစသည်တုိ=

နယ်ေ ြမတုိ=ကုိ ြပန် လ ည်

လုပ် ေဆာင်

Lုိင်သ ည်။ သို=ေ သာ်၊

စိုက်ပျိuးေရး ေရတုိ ထုတ် လု ပ်မ) တုိးြမeင့်ရ န် ရည်ရွယ် သ ည့် စိုက်ပျိuးေရး ဆိုင်ရ ာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံ မ)

မျာ းသည် ေြမဆီ လBာ ကျဆင်းြခင်း၊ ေရရင်းြမစ် ခမ်းေြခာက်ြခင်း Lှင့် သစ်ေ တာLှင့် ဇီဝမျိuးကွဲများ
ြပuန်းြခင်းများ အပါအဝင် ေရရှည်တွ င် ေဂဟစနစ် ကျဆင်းမ) ေပiေပါက် ေစတတ် သ ည်။ တစ် က မvာ လုံး ရှိ

သစ်ေ တာြပuန်းတီးမ) ၏ ၅၅-၈၀% မှာ စိုက်ပျိuး လုပ် ငန်းအတွ က် ေြမအသုံးချမ)ေ Zကာင့်ြဖစ်သ ည် (UNEP,

2015)။ ၂၀၁၄ ခုLှစ်တွင် ကမvာ့ဘ ဏ်Lှ င့် UNCTAD မှြပuလုပ် သ ည့် ပိုင်းြခားသုံးသပ်မ)အ ရ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံ မ)
၃၉ ခုအနက်

ေပiေပါက်သ ည့် ြပဿနာများမှာ ေရညစ်ည မ်းမ)၊ ဓာတုမ)န်များ လွင့်မ)Lှ င့် ေဝဟင် မှ

ေဆးြဖန်းမ) ကဲ့သုိ= စိုက်ပျိuးေရးသုံးဓာတုေ ဆးများေZကာင့်ြဖစ်သ ည်။ ၂၀၁၄ ခုLှစ်တွင်၊ စိုက်ပျိuးေရး

လုပ် ငန်းများေZကာင့် ဖန်လံု အိမ်ဓာတ်ေ ငွN ထု တ် လB တ်မ)၊ ေရေဝကုန်းတန်းများ အေပi Xိုက်ခ တ်မ)များ
အပါအဝင်၊ ြပင်ပ Xိုက်ခ တ်မ) များြဖစ်ေ ပiေစMပီး၊ လု ပ်ငန်း တည်ေ နရာLှင့် ေဝးလံသ ည့် ေနရာမျာ းတွ င်
ြဖစ်ပွား ေသာ်လ ည်း လု ပ်ငန်း လည်ပ တ်မ)များLှင့်တုိ က်Xိုက် ဆက်LB ယ် မ) ရှိသ ည့် သစ်ေ တာ ြပuန်းတီး မ)
မျာ း ြဖစ်ပွာ းတတ်သ ည်။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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ဆိုးရွားေသာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် Xိုက်ခ တ်မ)များသည် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) မတို င်မီ သဘာဝ

ပတ်ဝန်းကျင် Xိုက်ခ တ်မ) အတွ က် အကဲြဖတ်မ)များ စနစ်တကျ မေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်းLှင့် အေကာင်
အထည်ေ ဖာ်ခ ျိန်တွင် ထိေ ရာက်သ ည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခ န်=ခွဲမ) စနစ်မရှိြခင်း တုိ=ေ Zကာင့်ြဖစ်သ ည်

(FAO, 2011)။ ဤအကဲြဖတ်ခ ျက်များ၏ အရည်အေသွး၊ ြပည့် စုံမ) Lှင့် အများြပည်သူမှ ရယူZကည့်X)Lုိင် မ)
မရှိသ ြဖင့်

အhကီးစား

ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ)လု ပ်ငန်းများအေပi

မZကာခဏ ေပiေပါက်သ ည့် ေဝဖန်မ)များ

ြဖစ်သ ည်(FAO, 2010)။ ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ် မ)များကို အကဲြဖတ်ရ န် သိပtံနည်းကျ အေထာက်အ ထားများ
လုံေ လာက်စွာ

မရှိသ ည့် အခါ

တိက ျမှန် က န် လျင်ြမန်စွာ

အLjရာယ်

ရင်းြမစ်

ပိုမုိ ြမင့် လာသည်။

အသုံးြပuLုိင်မ)၊

စီးပွားလုပ်င န်းများအတွ က်

အသုံးြပuပစRည်းများကို ြပန်လ ည်အ သုံးြပuLုိင်မ)၊

ထု တ် လB တ် ဓာတ်ေ ငွN ေလ\ာ့ချမ)၊ အစားထုိးမ) သိ=ုမ ဟု တ် အဆိ ပ်ြဖစ်ေ စေသာ ပစRည်းမျာ းအသုံးြပuြခင်း ကို

ေလ\ာ့ချLုိင်မ)၊ Lှင့် ဇီဝ မျိuးကွဲများ ထိ န်းသိမ်း ေစာင့်ေ ရှာ က်ေ ရး စသည့် Lုိင် ငံ တကာ စံLှuန်းများ
တုိးတက် လာသည်Lှ င့်

အမ\၊

လု ပ်ငန်းများအတွ က်

ြဖစ်ေ ပiလျက်ရိှ သ ည်။ (OECD, 2011; IFC, 2012)

အLjရ ာယ်များသည် လည်း

အေြပာင်းအလဲ များ

အLjရာယ် ေလ\ာ့ချေရး အစီအမံများ

•

ေအာက်ပါတု=ိ အပါအဝင်၊ စီးပွာ းလုပ် ငန်း၏ လကd ဏာLှင့် ကို က်ညီ မည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်
ဆုိင ်ရာ

စီမံခန်=ခွဲမ)

စနစ်တစ်ရပ်

ထူေ ထာင်

ထိန် းသိမ်းပမိမိ လု ပ်ငန်းေZကာင့်

သဘာဝ

ပတ် ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာေရးLှင့် အLjရ ာယ် ကင်းရှင် းမ)ကို Xို က်ခတ် မ)များLှင့် ပတ် သက် သ ည့်

အချက် အလက်များ စုေဆာင်းြခင်းLှင့် လုံေ လာက် သ ည့် အချက် အလက်များကို အချိန်Lှင့်

တစ်ေ ြပးညီ အကဲြဖတ်ြခင်း၊ သင့်ေ လျာ်သ ည့် အေြခအေနတွ င် ပိုမိုေကာင်းမွန် သ ည့် သဘာဝ
ပတ် ဝန်းကျင် ဆုိင်ရ ာ လုပ်ေ ဆာင် မ)များLှင့် ေြမZသဇာ၊ ပိုးသတ်ေဆးတုိ= ကို စီမံခန်=ခွဲ သည့်

အစီ အစဉ်များ ေပါင်းစည်း ြပuစုြခင်းအပါအဝင် ရင်းြမစ် အသုံးချမ)76
 တုိးတက်ေစရန် ပစ်မှ တ် ထား

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ပုံမှန်ေစာင့်Zကည့် Zကပ် မတ်ြခင်းLှ င့် အတူ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာေရး
Lှင့် အLjရာယ် ကင်းရှင်းမ) ဆုိင်ရ ာ ဦးတည်ခ ျက်များ သို=မဟု တ် ပစ်မှတ် ထား ေဆာင်ရွက်ခ ျက်များ
၏ တုိးတက်မ)အ ေြခအေနကို ေစာင့်Zကည့်ေ လ့ လာ၍ အတည်ြပu စိစစ်ြခင် း ။77

•

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆို င်ရ ာစီမံခန်=ခဲွသ ည့်စနစ်အေပi ေစာင်Z့ ကည့် Zကပ်မတ်ရန်Lှင့်
တုိင်းတာရန်

လု ပ် ထံုးလုပ် နည် းများ ထူေ ထာင် ပါ။ အစိုးရ သိ=ုမဟု တ် တတိ ယအဖွဲNမှ သီးြခား

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆို င်ရ ာ

အLjရ ာယ် များ၊

အစီ အမံများကို စီမံခန်=ခဲွရန် တာဝန်ရိှပါက၊

Xိုက်ခတ်မ) မျာ းLှင့်

ဆက် စပ် ေလ\ာ့ခ ျေရး

ထိုသူ များLှင့် အတူ ေလ\ာ့ချေရး အစီ အမံများ

ထူေ ထာင်ြခင်း၊ ေစာင့်Zကည့် Zကပ် မတ်ြခင်းတု=ိတွ င် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါ။ လုိ အပ် သ င့်ေ လျာ်

ပါက၊ Xိုက်ခတ်ခံ ရသည့် ေဒသခံ လူ ထုများ၏ ကို ယ် စားလှ ယ် များ ကို ေစာင့်Zကည့် Zကပ် မတ်ြခင် း
လုပ် ငန် းအတွ င်း ပါဝင်ေ ဆာင်ရွက် ေစရန် စဉ်းစားပါ။ 78

•

စီးပွာ းလုပ် ငန်းများသည်

၄င်း၏လု ပ်ငန်းစဉ်များ၊

ကုန်စည်Lှင့်

ဝန်ေဆာင်မ)များ

Lှင့်

ဆက်LB ယ် သည့် hကိuတင်မှန်း ဆLုိင်ေ သာ သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာေရးLှင့် အLjရ ာယ်

ကင်းရှ င်းမှ uLှင့် ဆက်စပ်ေ သာ Xိုက်ခတ် မ)များ ေပiေပါက်ြခင်းကို မိမိ တ=ို ၏လု ပ်ငန်း သက် တမ်း
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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တစ်ေ လ\ာက် ေရှာင်ရှာ းရန်

အလု=ိငှာ၊

မေရှာင်ရှာ းLုိင်ပါကလည်း ေလ\ာ့ခ ျရန်

ကိင
ု တ
် ယ
ွ ်

ေြဖရှင်းပါ။ အဆိုြပu ထားသည့် လုပ် ငန်းေဆာင် တာများမှ သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာေရး

Lှင့် အLjရ ာယ် ကင်းရှ င်းမ)Lှ င့် ဆက်စပ်ေသာ Xိုက်ခ တ်မ)များ ရှိLုိင်ပါက၊ ထို=အ ြပင် hကီးZကပ်ေရး
အာဏာပို င် တစ်ရပ် ရပ် ၏ ဆုံးြဖတ်ခ ျက် ခံ ယူရပါက၊ သင့်ေ လျာ် လုံေ လာက် သည့် သဘာဝ
ပတ် ဝန်းကျင် Xိုက်ခ တ်မ) အကဲြဖတ်ခ ျက် တစ်ခု ြပuစုပါ 79 ။

•

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိခုိက်ေ စမည့် အLjရ ာယ်ရိှပါက၊ သိပtံနည်းကျ အေထာက်အထား
မရှိ ဟုဆို က ာ ေငွေ Zကးတွက်ေ ြခကို က် သည့် အစီ အမံများ မလု ပ်ဘဲ ေရBNဆိုင် းရသည့် အေZကာင်း
ြပချက်ေပးြခင်းကို ေရှာင်ပါ။

လူသ ားကျန်းမာေရးLှင့် ေဘးကင်းေရးကို

ထိခုိက်

ေစမည့်

အLjရာယ်များကို အေလးထားစဉ်းစားကာ၊ ထို ထိခုိက်မ) များကို ေငွေ Zကး တွက်ြခေ ကိုက် သ ည့်

အစီ အမံများြဖင့် သိပံtနည်းြဖင့်ေရာ နည်းပညာပိုင်းLှ င့်ပါ ကိုက် ညီမည့်ပုံစံြဖင့် တားဆီ းLုိင် သ ည်
သို=မဟု တ် ေလ\ာ့ခ ျLုိင် သည် ။ 80

•

စီးပွာ းလုပ် ငန်းလည် ပတ်မ)များမှ ထိခိုက်မ) များ Lှင့် အေရးေပi ကိစRမျာ းအပါအဝင် သဘာဝ
ပတ် ဝန်းကျင် ဆုိင်ရ ာ၊ ကျန်းမာေရး ဆိုင်ရ ာ ထိခိုက် မ)များ ကာကွ ယ်၊ ေလ\ာ့ခ ျ

ထိ န်းချuပ်ရန်

အေရးေပi အစီအစဉ်များ ထိန်းသိ မ်းထားရှိပါ။ အကျံuးဝင် သ ည့် အခါ အေရးေပi အေြခအေနများ

ကို

ထိေရာက်စွာ

တု=ံြပန်Lို င်ရန် အတွ က်၊ hကီးZကပ်ေရး

အာဏာပိုင် များထံ

ချက်ခ ျင် း

သတင်းပိ=ုLိုင် သ ည့် ယLjရားစနစ် များထူေ ထာင်ြခင်းအပါအဝင်၊ Xိုက်ခတ်ခံရ Lုိင်ေ ြခရှိ သည့်
ေဒသခံများ၊ ေဒသခံ အစုိးရဌာနများLှင့် ကူညီ ပူးေပါင်း ေဆာင် ရွက်ပါ။ 81

•

စရိတ်စက၊ စီးပွာ းေရးဆုိ င်ရ ာ လုံြခံuလ\ိuNဝှက်ခ ျက်များ၊ Lှင့် •ာဏပစRည်း မူပိုင်ခွ င့်များ ေစာင့်
ေရှာက်မ)ဆိုင်ရ ာအေZကာင်းအရာများကိုအေလးထားလျက်၊အများြပည် သူများLှင့်အလု ပ် သမား

မျာ းအား စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများမှ ြဖစ်Lိုင်ြခေ ရှိသည့် သဘာဝ ပတ် ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာေရးLှင့်
ေဘးအLjရ ာယ် Xိုက်ခ တ်မ)များLှင့် သက် ဆုိင် သ ည့် အချက်အလက်မျာ းကို
တုိင်းထွာLုိ င်Mပီး ေဆာလျင်စွာ

အေZကာင်းZကားပါ။

လုပ် ငန် း၏

သဘာဝ

လုံေ လာက် စွာ
ပတ် ဝန်းကျင်၊

ကျန်းမာေရးLှင့် ေဘးကင်းေရး မူဝါဒများေZကာင့် တုိက်Xိုက် Xို က်ခတ်ခံရ သည့် ေဒသခံများLှင့်
လုံေ လာက်စွာ ေဆာလျင်စွာ တုိ င် ပင်ေ ဆွးေLွးပါ။

•

82

ဇီဝမျိuးကွမ
ဲ ျား၊ မျuိ းဗီဇဆုင
ိ ရ
် ာ ရင်းြမစ်များLှင့် ေဂဟစနစ် ဝန်ေဆာင်မ)များ အေပi ဆိုးကျိuး

Xိုက်ခတ်မ) များ ေရှာင်ရှာ းရန်Lှင့် ထိန်းသိ မ်း ကာကွ ယ်ရန် hကိuးပမ်းပါ။ ထိုသို= Xိုက်ခ တ်မ)များ ကို

ေရှာင်ရာှ းရန် မြဖစ်Lိုင်ပါက၊ Xိုက်ခ တ်မ)များကို အတတ်Lိုင် ဆံုး ေလ\ာ့ခ ျLိုင်ရန်Lှ င့် ဇီဝမျိuးကွဲများ
Lှင့် ေဂဟစနစ် ဝန်ေ ဆာင်မ) များကို ြပuြပင် လွ ယ် သ ည့် စီမံခ န်= ခွဲေရး ချဉ်းကပ်ပုံြဖင့် ြပန် လည်
ြဖည့် ဆည်းရန် အစီအမံများ အေကာင် အထည်ေဖာ်ပါ။ 83

•

လက်ရိှ ရင်းြမစ်မျာ းကို ေနာင် တွင် ဆက်လ က်ရ ရှိLိုငေ
် ရး ထိန် းသိမး် လျက်၊ ရင်းြမစ် အသုံးြပuမ)

ပိုမုိ တိကျမှန်ကန်ေစရန် လုိအ ပ်ပါက အစုးိ ရLှင့် ပူးေပါင်း၍ သင့်ေ လျာ်ဆံုး ထု တ် လုပ်မ)စနစ် ကုိ

ေရွးချယ် ပါ84။ ဆို လုိသ ည်မှာ ေအာက်ပါတု=ိကုိ အထူး hကိuးပမ်းရန် ြဖစ်သ ည် -

ေရ ေလလွင ့်မ) မရှိရန် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်မ၊)

ေရဆုိး သန်=စင်မ) Lှင့် ေရအကျိuးရှိစွာ

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

95

အသုံးြပuမ)

တုိ=ကို

ပိုမိုေ ကာင်းမွန်ေ အာင် လုပ်ေ ဆာင်Mပီး

နည်းပညာ မျာ း၌ အရင်းအLှီး ထည့်၍ အသုံးြပuပါ။
-

ဤဦးတည်ခ ျက် ြဖစ်ေ ြမာက်ရ န်

85

စိုက်ပျိuးထု တ် လုပ်မ) ပိုမို အ ကျိuးရှိေ စရန်Lှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင်Lှင့် အပင်၊ တိရ စာkန်Lှင့် လူ သ ား
ကျန်းမာေရးတုိ=အ ေပi Mခိမ်းေြခာက်မ)များကို

အတတ်Lုိင် ဆုံးေလျာ့နည်းေစရန်

စိုက်ပျuိ းေရး

သွင်းအားစုများ Lှင့် ထု တ် လုပ်မ) များတုိ=၌ စီမံခ န်=ခွဲမ) ပိုပို တုိးတက်ေ အာင် လုပ်ေ ဆာင်ပါ။ 86

-

ထု တ် လုပ် မ)Lှင့်

ရိတ် သိမ်းMပီးေနာက်

လုပ်ေ ဆာင် သ ည့် အ ဆင့်များတွ င် ေလလွင ့်

ေလ\ာ့ချMပီး စွန်=ပစ်ပစRည်းများ၊ ေဘးထွ က်ပစRည်းများကို ပိုမိုအ ကျိuးရှိစွာ အသုံးြပuပါ။

၉။

ဆုံးရှံuးမ)များ
87

-

စွမ်းအင် အသုံးြပuမ)တွင် ပမာဏနည်းနည်းLှင့် အကျိuးများေစရန်အ တွက၊် နည်းပညာအရ ေရာ

-

ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်လBတ်မ)က
 ုိ ေလ\ာ့ခ ျရ န် သိ=ုမ ဟု တ် ဖယ်ရှားရန် လို အ ပ်သ လို အစီ အ မံများ ချမှတ်ပါ။89

ေငွZကးအရပါ ြဖစ်Lုိင်Mပီး တွက်ေ ြခကိုက်မ ည့် အစီအ မံ များ အေကာင်အ ထည် ေဖာ်ပါ။ 88

အုပ်ချuပ်မ)

၉.၁။ အဂတိလုိက်စားမ)

အLjရာယ်များ
အစိုးရတွင် ရှင်း လင်းြပတ် သ ားMပီး အာဏာသက်ေ ရာက်မ)ရိှသ ည့် ပွင့် လ င်းြမင်သ ာမ)Lှင့် အဂတိ

လုိ က်စားမ) တိုက်ဖျက်ေ ရး ဥပေဒမျာ း မရှိပါက၊ စီးပွားလုပ်ငန် းမျာ းအတွက် အုပ်ခ ျuပ်မ)Lှင့် စပ် လျဉ်း သည့်
အLjရ ာယ်အ ဆင့် ြမင့်မ ည်ြဖစ်သ ည်(OECD,

2006)။ ေြမယာကfကို hကီးZကပ်

ရသည့်

အစိုး ရ

အဖွဲNမျာ းသည် လာဘ်ေ ပးလာဘ် ယူ မ) အများဆုံးရှိသ ည့် အစိုးရဌာနမျာ းတွင် ပါရှိMပီး ထိုဌာနထက်

လာဘ်ေ ပးလာဘ် ယူ မ) ပိုများသည့် ကf ဟူ၍် ရဲLှင့် တရားစီရ င်မ) ကfသာ ရှိသ ည် (TI, 2011). ။
စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများသည် ေြမကွ က်hကီးများ ရရှိLုိင်ရ န် မလို လ ားအပ်သ ည့် အခွင့်အေရးမျာ း ကမ်း လှမ် း
Zက ရMပီး ထုံး တမ်းဓေလ့အ ရ ေြမအသုံးချပိုင်ခွင့်ရှိေ သာ ေဒသခံမျာ း အကျိuးနည်းZကရသည်။ အဂတိ

လို က်စားမ)ေZကာင့် အစိုးရ ထု တ်ေ ချးေငွ ခွဲေ ဝမ)တွင် လ ည်း

အစိုးရအရာရှိများက မလုိ လားအပ် သ ည့်

အခေZကးေငွများေကာက်ခံမ)များရှိသ ည်။ စိုက်ပျိuးေရး သွင် းအားစု တင်သွင်းသည့် ကုမtဏီများက

အစိုးရအရာရှိများအား အြမတ် အစွန်း ရှယ် ယာ ေပးLုိင်ရ န်၊ ၄င်းတိ=ု ၏ ကုန်များကို အစိုးရဌာနများအား

ေစျးြမeင့်တ င်၍ ေရာင်းသြဖင့် အဂတိ လုိ က်စားမ)ေZကာင့် စိုက် ပျuိးေရးသွင်းအားစုများလည်း ေစျးြမင့်မား
လာသည်။

အဂတိ လုိ က်စားမ)Lှင့် ပတ်သ က်သ ည့် စွပ် စဲွခ ျက်များေZကာင့် စိုက်ပျိuးေရး ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမှ)

မှ

ရရှိLိုင်သ ည့် အကျိuး ေကျးဇူးမျာ းကို ေလျာ့က ျေစသည်၊ သိ=ုမ ဟု တ် ရင်းြမစ်များကို အလှမ်းမီေ ရး အတွ က်
အဖိုးအခြမင့်မားသြဖင့် ရင်းLှီးြမeuပ်Lံှမ) အေကာင်အ ထည် ေဖာ်Lိုင်ြခင်းမရှိ ြဖစ် တတ် သည်။ လက် ရိှ
အေြခခံအေဆာက်အ အုံ

ဖွံNMဖိuးမ)Lှင့် ေနာင်ဖံွNMဖိuးမ)အ တွက်

စုေ ပါင်း

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

ညeိ Lှိuင်းေဆာင်ရွက်မ) များလည် း
96

ကျဆင်း လာMပီး၊ ပဋိပ ကdြဖစ်Lိုင်ေ ြခများလာသည် (FAO, 2010)။ ထိုအ ခါ စီးပွာ းလု ပ်ငန်းအေပi ေရရှည်
ဆက် ဆံေ ရးခိုင်မာရန်အတွက်
လာတတ်သ ည်။

အဓိက လုိ အပ် သ ည့်

ေဒသခံမျာ း၏

ယုံZကည်စိ တ်ခ ျမ) ေလျာ့ပါး

အLjရ ာယ်ေ လျာ့က ျေစေရး အစီအမံ များ

•

ဥပေဒသို=မ ဟု တ် လူ= အ ခွင့်အ ေရး၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာေရး၊ ေဘးအLjရ ာယ် ကင်းေဝးေရး၊
အလုပ်သ မားေရး၊ အခွန်အ ေကာက် သို=မ ဟု တ် အြခား ကိ စRရ ပ်Lှင့် စပ် လျဉ်းသည့် စည်းကမ် း
မူေ ဘာင် တွင်

ေရှာ င်Zကဉ်ပါ။

•

မပါရှိေ သာ

ကင်းလွ တ်ခွင့် များ ေတာင်းခံြခင်း

သို=မ ဟုတ်

လက်ခံြခင်းမျာ း

အစိုးရ အရာရှိမျာ း၊ စီးပွာ းဖက် များ၏ အလုပ် သမားများ သိ=ုမဟု တ် ၄င် းတု=ိ ၏ ေဆွမျိuးများ သိ=ုမဟု တ်

စီးပွာ းဖက်များအား လုပ် ငန်းတစ်ခု ရရှိရန်၊ သို=မဟု တ် ဆက် လက် လုပ် ကိုင် Lုိင်ရန်၊ သုိ=မဟု တ် အြခား
မေလျာ်က န်သ ည့် အခွင့် အေရးများ ရရှိရန် တို က်Xုိက်ြဖစ်ေစ သွ ယ်ဝုိ က်၍ ြဖစ်ေ စ(တတိ ယလူ မှ တဆင့်)
လာဘ် ကမ်းလှ မ်းြခင်း၊ ကတိေ ပးြခင်း၊ ေပးြခင်း သိ=ု မဟု တ် လာဘ် ေတာင်းဆုိြခင်း၊ သိ=ုတည်းမဟု တ်
အစိုးရအရာရှိမျာ းအား မလို လားအပ်သ ည့် အခွ င့်အေရးများ ေတာင်းဆိုြခင်းများ ေရှာင်Zကဉ်ပါ။

•

လုပ် ငန် းတွ င်း

စည်းကမ်းအထိန် းအချuပ်များ၊

လုပ် ငန်းကျင့်ဝတ်များLှင့်

လုိ က်နာေဆာင်ရွ က်မ)

အစီ အစဉ်မျာ းြဖစ်ေစ လာဘ်ေပးလာဘ် ယူ မ) တားဆီးရန် Lှင့် ေဖာ်ထု တ်ရန် အစီ အမံများ ြဖစ်ေစ ြပuစု
ချမှတ်ပါ။

•

အလုပ်

လွ ယ် ကူေချာေမွNေစရန် ေငွအနည်း

အကျဉ် းေပးသည့်

အေလ့ အထကို

ထုံးစံ အားြဖင့်

Lုိင်ငံများတွ င် တရားမဝင် သည့် အ တွက် ကုမtဏီ တွင်း စည်းမျဉ် းစည်းကမ်းများ၊ လုပ် ငန် း ကျင့်ဝတ်Lှ င့်

လုိ က်နာေဆာင်ရွက် မ) အစီ အစဉ်များ၊ အစီ အမံများတွ င် တားြမစ်ပါ သိ=ုမဟု တ် အားမေပးပါLှင့် ။

အကယ်၍ ထို သ=ုိ ေပးခဲ့လ\င် လည်း၊ မှတ် တမ် းများ၊ ေငွစာရင် း ရှင်းတမ်း များတွင် အတိအကျ
စာရင်းသွင် းပါ။

•

ကို ယ်စားလှ ယ်များ ခန်=ထားြခင်းLှ င့် စပ် လ ျဉ်းသည့် အေလးထား စိစစ် ေဆာင်ရွက်မ)ကုိ စနစ် တကျ
မှတ် တမ်းသွင်းMပီး၊ ၄င်းတုိ=အ ား သင့်ေ လျာ်သ ည့် ပုံမှ န် hကီးZကပ် မ)များ ြပuလုပ် ၍ ၄င်းတုိ= အ ား ေပးသည် ့
ေငွသ ည် လည်း တရားဝင် ဝန်ေ ဆာင် မ)များအတွက်သ ာြဖစ်ေ Zကာင်း ေသချာ ေအာင် လုပ်ေ ဆာင်ပါ။

•

နယ်ေ ြမေဒသတွင်း Lုိင် ငံေရး လ)ပ်ရှာ းများတွင် မေလျာ်ကန်ေ သာ ပါဝင် ပတ်သ က်မ)များ ေရှာင်Zကဉ်ပါ။
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•

ဓမ}ဓိဌာန်က ျက ျ အကဲြဖတ် ထားသည့် တန်ဖိုးများ၊ ပွင့် လင်းြမင်သ ာမ)ရှိMပီး ဗဟုိခ ျuပ်ကို င်မ) မရှိ သ ည့်
လုပ် ငန် းစဉ်များLှင့်

ဝန်ေ ဆာင်မ) များကို

အသုံးြပuပါ။ ေြမအသုံးချပို င်ခွင့်၊

အထူးသြဖင့်

ဌာနေ

တုိင်းရင်းသားများLှင့် ေဒသခံ လူ ထု များ ၏ ထုံးတမ် းဓေလ့ အရ အသုံးချ ပိုင်ခွ င့်များ Lှင့်စပ် လျဉ် းသည့်
အဂတိ လုိ က်စားမ) တားဆီးLုိ င်ရန် အယူခံ ဝင်Lို င်ခွင့်များကို သုံးပါ။ 91

•

Lုိင်ငံ တကာ စီးပွာ းဆက် ဆံေ ဆာင်ရွက် မ)များတွင် ြပည်ပ အစို းရ အရာရှိမျာ းအား လာဘ်ေပး ြခင်း
တိုက်ဖ ျက်မ) ဆိုင်ရ ာ အို အီးစီဒီ ကွန် ဗင်းရှ င်း (OECD Anti-Bribery Convention) ကို အေကာင် အထည်

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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ေဖာ်ရန် အစိုးရများ၏ hကိuးပမ်းမ)များတွ င် ပူးေပါင်းပါဝင်ပါ။ 92

၉.၂။

အခွန်ေဆာင်မ)

အLjရာယ်များ
စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများသည် မိမိတုိ= သွာ းေရာက် လုပ် ကိုင်သ ည့် Lုိင်ငံများတွင် ကျသင့်သ ည့် အခွန်အ ခ

မျာ းကို အချိန်မှန် ေဆာင်ြခင်းြဖင့် ထိုLိုင် ငံ ၏ စီးပွာ းေရး ဖွံNMဖိuးမ)ကုိ ပံ့ပုိးေပးLုိင်သ ည်။ ၄င်း တု=ိ ၏
အLjရ ာယ်

စီမံခ န်=ခဲွေ ရး

စနစ်များတွ င်

စည်းကမ်းများထည့် သွင်းြခင်းြဖင့်

အခွန်Lှင့်

အခွန်ဆို င်ရ ာ

အုပ်ခ ျuပ်မ)Lှင့်

လုိက် နာ ေဆာင်ရွက် မ)

ဆက် LB ယ် သ ည့် ေငွZကးဆုိင်ရ ာ၊

စည်းမျဉ်းဆုိင်ရ ာ

ဂုဏ် သိက dာ ဆုိင်ရ ာ အLjရ ာယ်များကို အြပည့် အ ဝ ေဖာ်ထု တ်Mပီး အေသအချာ အကဲြဖတ်Lုိ င်မ ည်
ြဖစ်သ ည်(OECD, 2011)။ လုပ် ငန်းhကီးများအား လတ် တေလာ ကာလအတွ င်း လ)ံNေဆာ် တုိက်ခိုက် မ)
မျာ းကို Zကည့်ြခင်းြဖင့်၊
ေတွNရှိLုိင်သ ည်။

အခွန်ေ ရှာ င်မ) သ ည်

လုပ်င န်း

ဂုဏ် သိက ာd ကို

ပိုမုိ

ညeိuးLွမ်းေစေZကာင် း

အLjရာယ်ေ လျာ့ကျေစေရး အစီ အမံများ
•

လုပ် ငန် းလည်ပတ်မ)များLှင့်

ဆက် စပ် သည့်

အခွန် အခများ

မှန်ကန်စွာ

တွက်ခ ျက်

စိစစ်Lိုင်

ရန်အာဏာပိုင်များအား ဥပေဒအရ လုိ အပ် သ ည့် သိ=ု မဟု တ် သက် ဆိုင် သ ည့် အချက်အလက်များ

ေဆာလျင ်စွာ ေပးပါ။

•

မိမိပိုင် လုပ် ငန်းအချင်းချင်း စီးပွာ းဆက် ဆံ ေငွ လBဲေ ြပာင်းသည့် (transfer pricing ) အေလ့ အ ထများမှ

ေရာင်းသူဝယ် သူLှစ်ဖက် လံုးအကျိuးအြမတ်ရ ေစသည့်(arm’s length)စည်းမျဉ်းသို= ေြပာင်း၍ ကျင့်သုံးပါ။

•

အခွန်အခLှင့်

ဆက် စပ် သည့် ေငွေ Zကး၊

စည်းကမ်းLှ င့်

လုပ် ငန်းသိ က dာမျာ း

ထိပါးသည့်

အLjရာယ်များကို အြပည့်အဝ ေဖာ်ထု တ် အကဲြဖတ်Lို င်မည့် အLjရာယ် စီမံခန်=ခွဲေရး ဗျ_ဟာများ
ချမှတ်ပါ။ 93

၉.၃။

ယှဉ်Mပိuင်မ)

အLjရာယ်များ
ယှဉ်Mပိuင်မ) ကုိ အဟန်= အ တားြဖစ်ေ စသည့် အေလ့ အ ထများသည် စားသုံးသူများအား ထိခိုက်ေ စသည့်
အြပင်၊ အလွန် အမင်း ဝယ် လုိအားhကီးမ)ကုိ မထိ န်းLုိင် လ\င် ၊ အေသးစား လုပ်ငန်းများ၏ ေြပာအား

ဆုိအားကို ချိန=ဲေ စMပီး စားနပ်ရိက ာd ဖူ လံုမ)Lှ င့် အာဟာရ ြပည့်ဝ မ)ကုိ လည်း ထိိခုိက်ေ စသည် (UN, 2009)။
ထိုန ည်းတူစွာ ၊ ယှဉ်Mပိuင်မ)hကီးမားေသာ ေစျးကွက် တစ်ခုတွ င် လုပ်ငန်းhကီးများက ကုန်စည် တစ်ခု ကုိ

အX)ံးခံေ ရာင်းြခင်းြဖင့် အေသးစားLှင့် အလတ်စား လု ပ်င န်းမျာ းအပါအဝင် Mပိuင်ဖ က် လုပ် ငန်းများက
မယှ ဉ်Lိုင်ေ တာ့ ဘဲ ေစျးကွက်တွ င်းမှ ထွ က်သွာ း ရ တတ်သ ည်။ ယှဉ်Mပိuင်မ) ဥပေဒများLှင့် စည်းမျဉ်းများ
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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လုံေ လာက်စွာ ြပဌာန်းြခင်း သို=မ ဟု တ် အာဏာသက်ေ ရာက်ြခင်းမရှိသ ည့် Lုိင်ငံများတွင် ကျိuးေZကာင် း

လုံေ လာက်စွာ အေZကာင်းZကား ြခင်းမရှိဘဲ ေပးေချMပီးေငွကုိ ေစျး ြပန် လည်ေ လ\ာ့ေ ပးြခင်း၊ သိ=ုမ ဟု တ်
စားသုံးသူ တုိင် တန်း ချက်များေZကာင့် ေပးသွင်းသူအေပi မလု ပ်အပ်သ ည့် ေငွေ ပးေချမ)မျာ း ကျခံေ စြခင် း

စသည့် (retrospective reduction) နည်း လမ်းများ သုံးြခင်းစသည့် စီးပွားလု ပ်ငန်းများ၏ အလွန်အ မင် း

ေစျးLှိမ်၍ ဝယ်Lုိင် အား ကျင့်သံုးရာေရာက်သ ည့် အေလ့အ ထများကို စီမံခ န်=ခဲွေရးအပိုင်းမှ အလွ န်

သတိ ထား၍ မကိုင် တွ ယ်Lို င်ပါက၊ ယှဉ်Mပိuင်မ) ဆိုင်ရ ာ စံLှuန်းများကို ချိuးေဖာက်Lုိင်သ ည့် အLjရာယ်ရှိသ ည် ၊
၊(OECD, 2006)

အLjရာယ်ေ လျာ့ကျေစေရး အစီ အမံများ
•

စီးပွာ းMပိuင်ဖ က်များအZကား

ယှဉ်M ပိuင်မ)ကို

အဟန်=အတားြဖစ်ေစသည့်

ြပuလု ပ်ြခင်း သို=မ ဟု တ် လုပ်ေ ဆာင်ြခင်းမျာ းကို ေရှာ င်Zကဉ်ပါ။

•

သေဘာတူညီမ)များ

ယှဉ်Mပိuင်မ)ကို စုံစမ်းစစ်ေဆးသည့် အာဏာပိုင်များLှင့် ပူးေပါင်း၍ သက်ဆိုင်ရ ာ ဥပေဒမျာ းLှင့်

သင့်ေ လျာ်သ ည့် ေဘးဆီးရန်က ာများLှင့် အညီ၊ အချက်အ လက်ေ တာင်းခံခ ျက် များကို လက်ေ တွ N
အေြခအေနအရ တတ်Lို င်သ မ\

ြပည့်စံုစွာ ေပးပါ။၊ စုံစမ်းစစ်ေ ဆးေနသည့် အာဏာပိုင် များLှ င့်

ထိေ ရာက် ြမန်ဆန် သ ည့် ပူးေပါင်းမ) လွ ယ်ကူေ စရန်အ တွ က်၊ လ\uိNဝှက် လုံြခံuမ)ဆုိ င်ရ ာ အချက်များကို
ေကျာ်လBာ းြခင်းကဲ့သို=ေ သာ သက် ဆုိင် သ ည့် ြပဌာန်းချက်များ ကို အသုံးြပu၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရ န်
စဉ်းစားပါ။

၁၀။
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နည်း ပညာLှင့် တီထွင်ဆန်း သစ်မ)

အLjရာယ်များ
နည်းပညာများ ြမeင့် တင်ြခင်း Lှင့် မ\ေဝြခင်းတုိ=ြဖင့် လူ= အ ခွင့်အ ေရးမျာ း ခံစားLုိင်ခွင့်ကို ပံ့ပုိးေပးသည့်

ဝန်းကျင် ဖန် တီးရန်Lှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိ မ်း ေစာင့်ေ ရှာ က်မ)ကုိ ပိုမုိတိုးတက်ေ စရန်
အေထာက် အကူ ြဖစ်ေ စLုိင်သ ည်။

သိ=ုေ သာ်လည်း၊ ကို ယ် ေ တွNမျက်ြမင်ကုိ အေြခခံသ ည့် ေလ့ လာမ)

မျာ းအရ စိုက်ပျိuးေရး ကfအတွင်း လက်ေ တွNအေြခအေနတွ င် နည်းပညာ မ\ေဝမ) သည် လုပ်င န်းများ
ေြပာသည့် အဆင့်သ=ုိေ ရာက်ြခင်း အလွန်ရှာ းသည်ကုိ ေတွNရသည် (UNCTAD, 2009)။
ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ၊ ေဒသခံများLှင့်

လယ် သ မားများ

၏

မျိuးXုိးဗီဇ

ပစRည်းLှင့်

Xိုးရာ

ဗဟုသု တLှင့် ပတ် သ က်၍ ၊ ၊ စားနပ်ရိကdာ Lှင့် စိုက်ပျိuးေရးအတွ က် အပင် မျိuးဗီဇ ရင်းြမစ်များLှ င့်
စပ် လျဉ်းသည့်

အြပည်ြပည် ဆုိင်ရ ာ

သေဘာတူစာချuပ်Lှင့်

CBD

အေပi

အလှမ်းမီေ ရးLှ င့်

အကျိuးအြမတ်ခဲွေ ဝခံစားေရး ဆိုင်ရ ာ နာဂို ယာ စာချuပ် အဖွဲNဝင်Lိုင် ငံများသည် မျuိ းXိးု ဗီဇ ရင်းြမစ်မျာ းLှ င့်
ဆက်စ ပ် Xိးု ရာ ဗဟု သုတ တု=ိLှ င့် စပ်လျဉ်း၍၊ သီးြခား Lုိင်ငံတ ကာ တာဝန်များ ရှိသ ည်။ ထိုLိုင် ငံ တကာ
တာဝန်များကို ၄င်းဌာနေ တုိင်းရင်းသားမျာ း၊

ေဒသခံများLှင့် လယ် သ မားများက လုိ က်နာLုိင်ရ န် ၊

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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အနည်းဆုံး အားြဖင့်

ယင်း တာဝန်များကို

အားနည်း

မသွာ းေစရန်အတွ က်

သက် ဆိုင်ရ ာ •ာဏပစRည်းမူပုိ င်ခွင့် ဥပေဒမျာ းကို ထည့် သွင်း စဉ်းစားြခင်းLှင့် အတူ၊

လုပ် ငန်းများသည်၊
အစိုးရများLှ င့်

ပူးေပါင်းပါဝင်၍ အကူအ ညီေ ပးLုိင်သ ည်။

အLjရာယ်ေလျာ့ကျေစေရး အစီအမံများ

•

ု င
် န်းလုပ်ကိင
ု သ
် ည့် Lုင
ိ င
် မ
ံ ျား၏ သိပtံLှင့် နည်းပညာ မူဝါဒများ
လုပ် ငန်းေဆာင် တာများသည် မိမိလပ

အစီ အစဉ်များLှင့် ကိုက် ညီမ) ေသချာေစရန် လည်းေကာင်း၊ သင့်ေ လျာ်သ လို ေဒသLှ င့် Lုိင် ငံ အဆင့်
တီ ထွင် ဆန်းသစ်မ)အား ဖွံNMဖိuးေရးကို ထည့် ဝင် မ)ေပးရန် လည်းေကာင်း hကိuးပမ်းပါ။

•

လုပ် ငန် းလည်ပတ်ေနသည့် တစ်ေ လ\ာက်၊

လက်ေ တွNြဖစ်Lိုင် သည့်

အေြခအေနများ

တွင် ေနရာ

ေဒသLှ င့် ကို က်ညီခ ျိန်ညိe ထားသည့် ဆန်းသစ်ေ သာ နည်းပညာမျာ း၊ လက်ေ တွN ကွျမ်းကျင်မ)များLှင့်
အေလ့အထများကို အြမန် လBဲေြပာင်း ြဖန်=ေဝLုိင ်မည့် ကျင့်စဉ်များ ချမှတ် ကျင့်သုံးပါ။

•
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Lုိင်ငံ့ဥပေဒကို လုိက်နာလျက်၊ အကျံuးဝင်သ ည့် Lုိင်ငံတ ကာ သေဘာတူ စာချuပ်များLှင့် အညီ ၊
မျuိ းေစ့အပါအဝင် မျuိ းXိုးဗီဇ ရင်းြမစ်မျာ း စုေ ဆာင်း၊ ဖလှ ယ် ေရာင်းဝယ်Lိုင် သ ည့် လယ်သမားများ၏

လုပ်ပုိငခ
် ွင့်များကို ေလးစားပါ။ ေမွးြမ_ေရးသမားများ၏ အကျိuး စီးပွာ း များ ကို အသိ အ မှ တ်ြပuပါ။96

•

သင့်ေ လျာ်သ ည့်အခါ၊ ဖွNံ MဖိuးဆဲLိုင် ငံများတွင် ြပည်တွငး် ေစျးကွက် လိုအပ်ချက်များ ကို ြဖည့်ဆည်းရန်

အတွက် သိပံtLှင့် နည်းပညာ ဖွံNMဖိuးေရးလုပ်ငန်း လုပ်ေ ဆာင်ပါ။ စီးပွားေရး လုိအပ်ခ ျက်များကို
ထည့် သွင်းစဉ်းစားလျက် ေဒသခံမျာ းကို အလုပ်အ ကိုင်ေ ပး၍ သင်တန်း မျာ း ပိခ
=ု ျအားေပးပါ။

•

•ာဏ ပစRည်း မူပိင
ု ခ
် င
ွ ်မ
့ ျား အသုံးြပuရန် လို င်စင် ထု တ် ေပး သည့်အခါြဖစ်ေစ နည် းပညာ

လBဲေ ြပာင်းသည့်အခါြဖစ်ေ စ၊ မိမိ လုပ်ကုိ င် သည့် Lုိင် ငံ ၏ ေရရှည် ဖွNံ Mဖိuးမ)ကုိ အေထာက် အပ့ံ လည် း
ြဖစ်ေစမည့်၊ ကျိuးေZကာင်းသင့်ေ တာ်ေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းLှ င့် အညီ ထု တ်ေပးပါ။

•

စီးပွာ းေရး ဦးတည်ခ ျက်များLှင့် ဆက်စပ်ပါက၊ ေဒသခံ တကxသိုလ်များ၊ အများပိုင် သုေ တသန
အဖွNဲ များLှင့်

ဆက် ဆံေ ရး

ထူေ ထာင်Mပီး၊ ြပည်တွ င်း

လုပ် ငန်းစု

သိ=ုမဟု တ်

အသင်းအဖွNဲ မျာ းLှင့် အတူ ဖက်စပ် သုေ တသန စီမံကိန်းများတွ င် ပူးေပါင်းပါဝင်ပါ။ 97
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ြဖည့်စွက်ချက် 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 ၏ ေနာက်ဆက် ဆဲွအ ြဖစ်

သတ်မှ တ်Mပီး UN Human Rights Council, Principle 10 ြဖင့် ေထာက်ခံထားသည့် UN Principles for

Responsible

Contracts

ဤအချက်သ ည်

.

Aarhus

Convention

Article

5.6

အား

အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်မ)ကုိ လည်း အေထာက်အ ကူ ြပuLုိင်မ ည် ။ ‘ထု တ်ကုန် ၏ လကdဏာများ’
ဆုိရ ာတွင် ေစျးLှuန်းမျာ းLှင့် စားသုံးသူများက သိနားလည် စွာြဖင့် ဆုံးြဖတ်ဝ ယ် ယူ Lိုင်ေ အာင်

လုံေ လာက်သ ည့် အချက်အ လက် များ ပါရှိသ င့်သ ည်။ သင့်ေ လျာ်သ ည့် အခါတွင်၊ ပါဝင်ပစRည်း၊
ေဘးကင်းစွာ အသုံးြပuရန် အချက်များ

သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင်ဆုိ င်ရ ာ အချက်အ လက်များ၊

ထိန်းသိ မ်း သုိေ လှာ င်ရ န်Lှင့် စွန=်ပစ်ရ န်Lှင့် စပ် လျဉ်းသည့်
ေဖာ်ြပသင့် သ ည်။ (MNE Guidelines, VIII.2).

အချက်များကိုပါ

ထည့် သွင် း

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 အကျိuးဆက်စပ် သူLှင့် ထိေ တွNေဆာင်ရွက်ရ န်သ ည်

အဓိက အားြဖင့် အစိုးရ တာဝန်ြဖစ်ေ သာ်လ ည်း၊ စီးပွားလု ပ် ငန်း များသည် တာဝန်ရှိ အစိုးရ
ဌာနLှင့်

၄င်းဌာနခွင့်ြပuသေလာက်

အကန်=အ သတ်
စီစဉ်မ)များ၊

ရှိပါက၊

ပူးေပါင်းပါဝင်သ င့် သ ည်။

လုပ် ငန်းများက

အေကာင်အ ထည်

အကျိuးဆက်စ ပ်သူLှင့်

အစိုးရ

ထိေ တွNေဆာင်ရွက်ေ ရး

ေဖာ်မ)Lှင့် ေစာင့်Zကည့်Z ကပ်မ တ်မ)

တက်Zကွ သ ည့် အခန်းကfမှ ပါဝင် ေဆာင်ရွက် သင့်သ ည် ။

လုပ်Lုိ င်စွမ်းမှာ

လုပ် ငန်းများတွ င်

အစိုးရမှ ေဆာင်ရွက် သည့်

လုပ် ငန်းစဉ်သ ည် အဓိပါt ယ်ြပည့် ဝသည့် ထိေ တွNေဆာင်ရွက်မ)များ ြပuလုပ်ရ န် လိုအ ပ်ခ ျက်များLှ င့်
ြပည့်မီြခင်း မရှိပါက၊ ေနာက် ထပ်ြဖည့်စွက် လု ပ်ငန်းစဉ် တစ်ရ ပ် လုပ်ေ ဆာင်သ င့်Mပီး၊ သင့်ေ လျာ်
သည့် အေြခအေနတွင်၊ ြဖည့်စွက် လ)ပ်ရှာ းမ) များကို သိရိှ ေအာင် ေဖာ်ထု တ်သ င့်သ ည်။
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

ထိန်းသိမ်းကာကွ ယ်ေ ရးတန် ဖိုးLှင့်

နည်းကိရိ ယာများ(High
အသုံးြပuLုိင်သ ည်။

Conservation

Value

ကာဗွန်သိုေ လှာ င်မ)
and

Carbon

အကဲြဖတ်ခ ျက်စသည့်

Stock

Assessments)

ကို

ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်ခံရ Lုိင်ေ ြခမျာ းကို အေသးစိတ် ဖတ် လို လ \င် ‘သဘာဝ

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
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ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ကာကွ ယ်ေ ရးLှင့် သဘာဝရင်းြမစ်များ ေရရှည် သုံးစွဲေရး’ ၏ အခန်းခွဲ
(၈) ကို ရည်ABန်း ကိုးကားLုိင်သ ည်။
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 ၏ ြဖည့်စွ က်ခ ျက်တွ င် ေတွNရှိLုိင်သ ည်။

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.

Xိုက်ခ တ်မ) အ ကဲြဖတ်ခ ျက်များLှင့် စပ် လျဉ်း၍ အေသးစိတ်ကို အထက်ပါအခန်းတွ င်Zကည့် ပါ။

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.

ထိ=ုြပင်၊ အလုပ်သ မားသမဂg ဝင်ခွင့်Lှင့် ဖွNဲ စည်းခွင့်များကို European Convention on Human Rights

(Article 11) ြဖင့်အ ကာအကွ ယ်ေ ပးထားသည်။

အလုပ် သ မားသမဂg ဝင်ခွင့် ကုိ American

Convention on Human Rights (Article 16) Lှင့် African Charter on Human and Peoples' Rights
(Article 10) တွ င် ပါဝင်သ ည့် လွတ် လ ပ်စွာ ဖွNဲ စည်းခွင့်ြဖင့် အကာအကွ ယ်ေ ပးထားသည်။
35.

CFS-RAI Principle 2 သည် အလုပ် အ သမားအခွင့်အ ေရးကို အကာအကွ ယ် ေပးထားသည်။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
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36.

ILO MNE Declaration 21; OECD Guidelines, V.1.e. ။OECD Guidelines ၏ သုံးသပ်ခ ျက် ၅၄တွ င်

“အြခားအေနအထား” ဆိုသ ည့် စကားရပ်ကုိ သတ်မှ တ်ရ ာတွ င၊် လမ်းABန် အ လိ=ု ငှာ အလုပ်သ မား
သမဂg

လ)ပ်ရှာ းမ)

Lှင့်

အသက်၊

မသန်မစွ မ်းမ)၊

ကိုယ် ဝန်ေ ဆာင်မ)၊

အိမ်ေ ထာင်ရှိမရှိ ၊

လိ င်တိ မ်းAB တ်မ) သိ=ု မ ဟု တ် HIV ရှိမရှိ စသည့် ပုဂိguလ်ေ ရးဆုိင် ရာ လကd ဏာမျာ းကို ဆို လုိသ ည် ။

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) သည် မသန်မစွ မ်းမ)ကုိ အေြခခံMပီး

ခွဲြခားဆက် ဆံြခင်းကို တားြမစ်ထားသည် ကို သတိြပuသင့် သ ည်။

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 အြပည်ြပည်ဆို င်ရ ာ ဥပေဒတာဝန်အ သစ်

ဖန်တီး ထားြခင်းမဟု တ်ပါ။ Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocols
တွင်ေ ဖာ်ြပထားသည့် အခွင့်အေရးများအေပi အေြခခံ ထားြခင်းြဖစ်သ ည်။ ဤကွ န်ဗင်းရှင်း သည်

အများကကျယ်ြပန်= ဆံုး အတည်ြပu သည့် လူ=အခွင့် အေရး သေဘာတူ စာချuပ် ြဖစ်သ ည်- ၁၉၃
Lုိင်ငံမှ

အစိုးရများက

လက်မှတ် ထိုးMပီး

အတည်ြပuထားသည့်

ကွန်ဗင်းရှင်းြဖစ်သ ည်။

ဤအေြခခံသ ေဘာ တရားမျာ းသည် Worst Forms of Child Labour and No. 138 on the Minimum

Age ဆုိင်ရ ာ ILO ကွန်ဗင်းရှင်းများ အမှတ် ၁၈၂ ကိုပါ အေြခခံထားြခင်းြဖစ်သ ည်။ UN Global
Compact’s

‘Ten

Principles’

Lှင့်

the

UN

Guiding

Principles

စီးပွာ းေရးလု ပ်ငန်းအတွ က် လက်ရှိ စံLှuန်းမျာ းကို ချဲNထွင် ထားြခင်းြဖစ်သ ည်။

အပါအဝင်၊

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

ကfအဆင့် ဆင့်၌

စုေ ပါင်း ေတာင်းဆုိ မ)

အပါအဝင် လုပ် ငန်းစု

ဆက် ဆံေ ရး

စနစ်များသည် နစ်နာမ)များ တားဆီးရန်Lှင့် ကို င်တွ ယ်ေ ြဖရှင်း ရန် အေရးပါေသာ အခန်းကfမှ
ပါဝင်Lိုင်သ ည်။
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 Lိုင်ငံ များLှင့် အဖွဲNအစည်းများသည် ဤချဉ်းကပ် ပုံကို ေထာက်ခံ အတည်ြပuထား
သည်- ဥေရာပေကာ်မရှင်၊ အေမရိက န်ြပည်ေ ထာင်စု ြပည် ထဲေ ရး ဝန်hကီးဌာန၊ အေမရိက န်
ြပည်ေ ထာင်စု

စိုက်ပျိuးေရးဝန်hကီးဌာန၊ ေရာဂါထိန်းချuပ်ေ ရးLှင့်

တားဆီးကာကွ ယ်ေ ရး

ဌာန(CDC)၊ ကမvာ့ ဘ ဏ် ၊ ကမvာ့က ျန်းမာေရးအဖွဲNအစည်း(WHO), FAO, OIE Lှင့် တုပ်ေ ကွ း
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
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ေရာဂါညeိLိှuင်းေရး

အတွက်

ကု လ သမဂgစနစ်(UNSIC)

www.onehealthglobal.net. သို= သွာ းေရာက်Zကည့်X) ပါ။
51.

တု=ိြဖစ်သ ည်။

ထပ်မံ သိရိှ လိုပါက၊

Committee on Economic, Social and Cultural Rights ၏ အေထွေ ထွမှ တ်ခ ျက်များသည် ဥပေဒအရ

စည်းေLှာ င်မ) မရှိေ သာ်လ ည်း၊ ICESCR ၏ လုပ်ပုိ င်ခွင့် ရေ
ိှ သာ အဓိပtါယ်ဖွ င့်ဆုိခ ျက်များ
ြဖစ်သ ည်။

52.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 of 2000။ ICESCR

သည် Xုပ်ပုိင်း ဆုိင်ရ ာ၊ စိတ်ပုိ င်းဆုိ င်ရ ာ ကျန်းမာေရးကို အြမင့်ဆံုးရLုိင် သ ည့် စံLှuန်းြဖင့်

စံစားပိုင်ခွင့် ကို အသိအ မှ တ်ြပuထားသည့် Lုိင်ငံ အ ေတာ်များများက အတည်ြပuထားသည့် စာတမ်း

ြဖစ်ေ သာ် လည်း၊ ကျန်းမာေရးLှင့် စပ် လျဉ်းသည့် 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) တု=ိတွ င် လည်း ေတွNရှိLိုင်သ ည်။
53.

စားသုံးသူအ ကျိuးစီးပွာ းအေပi သီးြခားအZကံြပuချက်များအတွ က် OECD Guidelines, VIII ကို
Zကည့်ပါ။

54.

The IFC Performance Standard 3 တွ င် ‘Lုိင်ငံ တကာ ကျင့်စ ဉ်ေ ကာင်း’ ကို ကမvာ တစ် လBာ း၌

သို=မ ဟု တ် ေဒသတွင်း၌ အလားတူ အေြခအေနများတွင် တူညီ ေ သာအလုပ် အ ကို င် အမျိuးအစား
လုပ် ကုိင်Zကေသာ ကွျမ်းကျင်Mပီး အေတွNအZကံuရှိသ ည့် ပညာရှင်မျာ းထံမှ ပုံမှန် ေမ\ာ်လ င့်ရ သည့် ‘
လုပ် ငန်းကွျမ်းကျင်မ)၊ hကိuးစားမ)၊

ဆင်ြခင်မ)Lှင့် အေြမာ်အြမင်ရိှမ)တ=ို ကုိ ကျင့်သံုးြခင်း’

ဟု

အဓိပါt ယ် ဖွင့် ဆိုသ ည်။ ထိုသ=ို က ျင့် သံုးြခင်း ၏ ရလဒ်အြဖစ် စီမံကိန်းမှ သီးြခားစီမံကိန်းLှ င့်
ပတ်သ က်သ ည့် အသင့်ေ တာ်ဆံုး နည်းပညာများကို အသုံးြပuသင့်Zကသည်။
55.

IFC Performance Standard 4.

56.

PRAI Principle 5, ။ ၁၉၆၃ ခုLှစ်တွင် FAO Lှင့် WHO တု=ိ ဖွဲNစည်းသည့် The Codex Alimentarius
Commission

က

စားသုံးသူများ၏

ကျန်းမာေရးကို ေစာင့်ေရှာ က်ရ န်၊ Lှင့်

အစားအစာ

ကုန်သွ ယ်မ) တွ င် တရားမ\တေသာ အလ့အ ထများကျင့်သံုးမ) ေသချာ ေစရန်အတွက်၊ Lုိင်ငံ တကာ
အစားအစာ

စံLှuန်းများ၊

လမ်း ABန်များနင့်

ကျင့်ဝ တ်များ

ချမှတ်ရ န်

အဆုိြပuသည်။

ေကာ်မရှင်သ ည် Lုိင် ငံတ ကာ အစိုးရLှင့် အစိုးရမဟု တ်သ ည့် အဖွဲNအစည်းများက ချမှတ် သ ည့်

အစားအစာ စံLှuန်းအမျuိ းမျuိ းကို လည်း ညeိLိှuင်းရန် အားေပးသည်။ HACCP စည်းမျဉ်းမျာ းသည်

Codex ၏ အစိ တ်အ ပို င်းတစ်ခုြဖစ်သ ည်။ ၄င်းတိ=ုသ ည် အစားအစာ ေဘးအLjရာယ် ကင်းရှင်းေရး

နည်း လမ်းတစ်ခုြဖစ်Mပီး၊

ထု တ် လုပ် သ ည့် အဆင့်ဆ င့် တွင်

ဇီ ဝ၊

ဓာတုေ ဗဒLှင့်

Xူပ် ဆိုင်ရ ာ

အLjရ ာယ်များေZကာင့် အMပီးသတ် စားသုံးကုန်ပစRည်းတွ င် အLjရာယ် ြဖစ်ေ စမ)ကုိ စနစ်တကျ
တားဆီးကာကွ ယ်သ ည့် ချဉ်းကပ်ပုံြဖစ်သ ည်။ ဤအLjရ ာယ်များကို ေဘးကင်း သည့် အဆင့်အ ထိ
ေလ\ာ့ချLုိင်ရ န် တုိ င်းတာနည်းများကို ေရးဆွဲသ ည်။ အေြခခံစည်းမျဉ်း ၇ ချက်မှာ ေအာက်ပါ

အတို င်းြဖစ်သ ည်- ၁၊ ေဘးအLjရာယ် ဆုိင်ရ ာ ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ) ြပuလုပ်ရ န်၊ ၂၊ အေရးhကီး သည့်
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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ထိန်းချuပ်ပိွuင့်များ ရှာရန်၊ ၃၊ အေရးhကီးသည့် အ ဆင့်များသတ် မှတ်ရ န်၊ ၄၊ အေရးhကီး ထိန်းချuပ်
ပွိuင့်များ ကို ေစာင့်Zကည့်Zကပ်မ တ်ရ န်၊ ၅၊ ြပန် လည် တ ည့်မ တ်ေ ပးရန်၊ ၆၊ စိစစ်အ တည်ြပuရန်၊ Lှ င့်
၇၊ မှတ် တမ်းမှတ်ရ ာများ ထားရန် တု=ိြဖစ်သ ည်။ HACCP စနစ်ကုိ အစားအေသာက် ထု တ် လု ပ်
ြပင်ဆ င်သ ည့် အ ဆင့်များမှ

စ၍

ထုပ် ပိုး ြဖန်=ြဖ_းသည့်အ ဆင့်များအထိ

ကွင်းဆက် အဆင့် တိုင်းတွ င် အသုံးြပuLုိင်သ ည်။
57.

စားေသာက်ကု န်

ဥပမာ- Global Food Safety Initiative က အသိအ မှ တ်ြပuသည့် အစီအ စဉ်များတွင် SSC 22000 Food

Safety Management System, BRC Global Standards Lှင့် International Featured Standards

တု=ိပါဝင်သ ည်။ European Food Safety Authority ကလည်း အစားအစာ ေဘးကင်းေရး စံLuှ န်းများ
ချမှတ်ေ ပးသည်။

58.

Codex Alimentarius Commission of 2006 အရ၊ ေြခရာေကာက်န ည်း(traceability) ကို ထု တ် လု ပ်မ)၊

ြပင်ဆ င် ထုပ်ပုိးမ)Lှ င့် ြဖန်ြ= ဖ_းမ)စသည့်

အစားအစာ

ထု တ် လုပ် သ ည့်

အဆင့် အသီးသီ း

တစ်ေ လ\ာက် အစားအစာကိုေြခရာခံLုိင်ြခင်းကို ေခiသည်။ ေြခရာေကာက်နည်းြဖင့် အစားအစာ
ကွင်းဆက် တစ်ေ လ\ာက်

မည်သ ည့်အ ဆင့် တွ င်မ ဆို ထို အစားအစာ ဘယ် က လာသည် ကုိ

(ေနာက်တ စ် လှမ်း ဆုတ်) ကို လ ည်းေကာင်း၊ ထို အစားအစာ ဘယ် ကိုေ ရာက်သွာ း သည်
(ေရှNတစ် လှမ်းတုိး)

ကို

လည်းေကာင်း၊

အစားအစာ

စစ်ေ ဆးမ)Lှင့်

အသိအ မှ တ်ြပuမ)

လက်မှ တ် ထု တ်ေ ပးသည့် စနစ၏ဦးတည်ခ ျက် ေပiမူတ ည်၍ ေဖာ်ထု တ်Lုိင်စွမ်းရှိသ င့်သ ည်။
59.

အစားအစာLှင့်စပ် လျဉ်းသည့်အခွ င့်အေရးများကို လည်း 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၊
အြခားအြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာLှင့် ေဒသဆုိင်ရ ာ စာတမ်းမျာြဖင့် ကာကွယ်ေ စာင့်ေ ရှာ က်ထားသည်။

60.

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

61.

ထပ် မံသိရိှ လိုပါက

62.
63.

www.accesstonutrition.org. ရှိ Access to Nutrition Index တွ င် Zကည့်X) Lုိ င်

သည်။
CFS-RAI Principles 1.i and iii, 2.iii and iv, and 8.i; 3.i and iii; VGGT, 12.4; PRAI Principle 2.
CAO သည် IFC Lှင့် the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) အတွ က် သီးြခား
လွ တ် လပ် သ ည့် ြပန် လည် ကုစားေရးယLjရားြဖစ်သ ည်။
အသိုက် အဝန်းများထံမှ တိုင်Zကားမ)များကို
ပတ်ဝန်းကျင်ဆို င်ရ ာ
ြခင်းြဖစ်သ ည်။

64.

ေြမLှင့်

အြခား

ရလဒ်ေ ကာင်းများ

သဘာဝသယံ ဇာတများ

တု=ံြပန်ေ ပးMပီး၊

ရရှိေ စရန်

စီမံကိန်းေZကာင့်Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့်
ေြမြပင်၌

လူမ)Lှ င့်

သဘာဝ

ရည်ရွ ယ်ခ ျက်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်

အသုံးချခွင့်များသည်

လူ= အခွင့်အေရး

မဟု တ်

ေသာ် လည်း၊ လူ= အ ခွင့်အ ေရးအသီးသီးကုိ ခံစားေရး အတွ က် အေရးhကီးေသာ သက်ေ ရာက်မ)များ
ေပးLုိင် သကဲ့သ=ို RBC စံLှuန်းမျာ းတွင် လ ည်း ထိုအ တိုင်း
ြခွင်းချက်တစ်ခုမှာ

ေဖာ်ြပသည်။ အေရးhကီးသည့်

ဌာနေ တုိင်းရင်းသားများ ထုံးတမ်း အစဉ်အ လာအရ ေနထုိ င် လာသည့်

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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ေြမများကုိ ပိုင်ဆို င်ခွင့် ြဖစ်သ ည်။ ထို အချက်ကုိ ILO Convention 169 တွင် ထည့်သွ င်း

ြပဌာန်းထားMပီး၊ စည်းေLှာ င်မ) မရှိေ သာ်လ ည်း ကျယ်ြပန်=စွာ ကိုး ကားသည့် UN Declaration on the

Rights of Indigenous Peoples တွင် ေထာက်ခံအ ားေပးထားသည် (see Annex B) ။
65.

အလုိဆL{မပါဘဲ ေရBNေြပာင်းေနရာချြခင်းဆုိရ ာတွင် Xုပ်ပို င်း ဆုိင်ရ ာ ေရာ (ေနရာ ေြပာင်းေရBNခံ
ရြခင်း သိ=ုမ ဟု တ် ေြမဆုံးရှံuးြခင်း) အြပင် သဘာဝ ရင်းြမစ် အသုံးြပuမ)အေပi အကန်=အ သတ် များ
ထားရှိြခင်း တုိ=ေ Zကာင့် စီးပွာ းေရး ပျက်ြပားြခင်း (သဘာဝ ရင်းြမစ်မျာ းဆုံးX)ံးြခင်း၊ သို=မဟု တ်
အလှမ်းမီမ) ေလျာ့ပါး

ဆုံးX)ံးြခင်းေZကာင့်

အသက်ေ မွးဝမ်းေကျာ င်းမ)

ရည်ABန်းသည်။အလို ဆL{မပါဘဲ ေနရာေြပာင်းေရBNချထားခံရြခင်းဆုိသ ည်မှာ

ဆုံးX)ံးြခင်းကိုပါ
Xိုက်ခ တ်ခံရ

သူများ တွ င် ေြမသိမ်းခံရ ြခင်း၊ သဘာဝရင်းြမစ် အသုံးြပuမ) ကန်=သ တ်ြခင်းကို ကန်=ကွက်ပို င်ခွ င့်

66.
67.
68.

မရှိြခင်းကို သတ် မှတ် သ ည်(IFC Performance Standard 5)။
VGGT, 2.4; PRAI Principle 1; Akwé: Kon Guidelines 13; IFC Performance Standard 7, para 8.
Akwé: Kon Guidelines 13.
ဤစံLှuန်းမျာ းကို မZကာေသးမီက အhကီးစား စိုက်ပျိuးေရးထွ က် စားေသာက်ကုန် ထု တ် လုပ် သ ည့်

ကုမtဏီhကီးများက ေြမသိမ်းမ)Lှင့် စပ် လျဉ်း၍ ြပuရသည့် ကတိက ဝတ်များတွင် လ ည်း ကိုးကား

69.
70.

ထား သည်။
PRAI, 6.2.1; IFC Performance Standard 5, paras. 9-10, 19, 27-28, and IFC Performance Standard
7, paras 9 and 14.
IFC Performance Standard 5, para. 30။ထု=ိအ ြပင် ဤစံLှuန်း၏ စာပိုဒ် ၃၁ အရ စီးပွားလုပ်င န်းများ
သည် ြပန်လ ည်ေ နရာချထားေရးLှင့် အသက်ေ မွးဝမ်းေကျာင်းမ) ြပန်လ ည် ထူေ ထာင်ေ ရး
ြဖည့်စွက် အစီအစဉ် ြပင် ဆင်ရ န် လုိသ ည်။

71.

Lုိင်ငံေ ပါင်း ၁၇၀ ေကျာ်မှ လက်ခံ ထားသည့် OIE ၏ အဓိပtါယ်ဖွ င့်ဆုိခ ျက် အ ရ၊ တိရ စkာ န်

ကျန်းမာေရး ဆုိသ ည်မှာ တိရ စkာ န်တစ်ေ ကာင်သ ည် မိမိ ေနထို င်သ ည့် ဝန်းကျင် အေြခအေနမျာ း
တွင် မည် သ=ုိ ရှင်သ န်Lို င်သ ည်ကုိ ဆို လုိ သ ည်။ တိရ စkာ န်တစ်ေ ကာင်သ ည် ကျန်းမာသည်၊
ေနသာထိုင် သ ာရှိသ ည်၊

အစာေရစာဝသည်၊ ေဘးကင်းသည်၊

သဘာဝအတို င်း ြပuမူLုိင်သ ည်၊

ထိ=ု အြပင် နာကျင်မ)၊ ေZကာက် လန်=မ)Lှ င့် စိတ် ဖိစီးမ) စသည့် မLှစ်မျိuNဖွ ယ်ရ ာ အေြခအေနမျာ း
မခံစားရလ\င် (သိပံtနည်းကျ အေထာက် အ ထားြဖင့်) ကျန်းမာသည့်အ ေြခအေနတွ င် ရှိသ ည် ဟု
ေခiသည်။ အချက်အ လက် ထ ပ်မံ သိရိှလုိ လ\င် www.defra.gov.uk/fawc. ကို Zကည့်ပါ။//
72.

ေဘးအLjရာယ်က င်းေဝးေရး

၅

ချက်

ကို

တိရ စkာ န်

ကျန်းမာေရး

ဆုိ င်ရ ာ

OIE

အZကံြပuချက်များ၏ နိဒါန်း- Article 7.1.2. of the Terrestrial Animal Health Code - တွ င်

အသိအမှ တ်ြပuထားသည်။ ထပ် မံသိရိှ လို လ\င်၊ www.fawc.org.uk/freedoms.htm. ရှိ Farm Animal

Welfare Council's Five Freedoms တွင် Zကည့်ပါ။
73.
74.

See http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT.
ဤစံLှuန်းမျာ းတွင် 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 တု=ိပါဝင်သ ည်။

75.

OIE, Terrestrial Animal Health Code 2015, Article 7.1.4. ။ ဤအLjရ ာယ် ေလျာ့က ျေစေရး

အစီအမံများသည် Business Benchmark on Farm Animal Welfare (www.bbfaw.com). ၏ အဓိ က

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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သတ်မှ တ်စံများLှင့် အညီ ေဖာ်ြပထားသည်။
76.

ပိုးမBား စီမံခ န်=ခွဲေ ရးအစီအ စဉ်သ ည် အကျိuးြပuသည့် ပိုးေကာင်များ သို=မ ဟု တ် အဏuဇီ ဝ

ပိုးမBားများကို အသုံးချကာ ဇီဝ ထိန်းချuပ်နည်း၊ ပိုးမBားဒဏ် ကို ခံLုိင်ရ ည်ရှိသ ည့် သီး Lှံ
အမျိuးအစားများ၊ ေဆးြဖန်းြခင်း

သိ=ုမ ဟု တ်

အကိုင်းအခက်ခ ျuိ င်ြခင်းစသည့်

အစားထိုး

စိုက်ပျိuးေရး အေလ့အ ထများ အသုံးြပuြခင်း စသည့် နည်းစနစ်အ မျိuးမျိuး ေပါင်းစပ်က ာ၊ ပိုးမBာ း

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

ေပါက်ဖွာ းမ) ေလ\ာ့ခ ျရန် ရည်ရွယ် သ င့် သ ည်။
OECD Guidelines, VI.1.
IFC Performance Standard 1, paras 5 and 21-22.
OECD Guidelines, VI.2-3.
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.
OECD Guidelines, VI.1, 4, and 5; IFC Performance Standard 1, paras. 5 and 21-2
OECD Guidelines, VI.2-3.
IFC Performance Standard 6, para. 7; CBD Articles 8 and 9; CFS-RAI Principle 6.ii. ။ IFC
Performance Standard 6, para 26 တွင် ‘ြဖစ်Lိုင် သ ည့် အ ေြခအေနများတွင်၊ လု ပ်ငန်းရှင်သ ည်

ေြမအေြခခံ စိုက်ပျuိးေရး လု ပ်ငန်းLှင့် သစ်ေ တာေရးရာ စီမံကိ န်းမျာ းကို သစ်ေ တာမရှိသ ည့်ေ ြမ

သို=မ ဟု တ် အေနအထား ေြပာင်းလဲMပီးေြမမျာ းကို ရှာ ေဖွရ န် ြဖစ်သ ည်’ 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 ရာသီဥတုဆုိ င်ရ ာ ညီ လာခံတွင် အတည်ြပu
ခဲ့သ ည့်

သစ်ေ တာများဆို င်ရ ာ နယူးေယာက် ေZကညာချက် တုိ=တွ င် ေြမအသုံးချမ) အေြပာင်း

အလဲများ ကို ကုိးကားထားသည်။

84.

PRAI Principle 7။ ဥပမာ- သင့်ေ လျာ်သ ည့် သီးLှံ လှ ည့်ေ ြပာင် းစိုက်ပျိuးြခင်း၊ ြမZသဇာေကzးြခင်း၊

စားကျက်ေ ြမ စီမံခ န်=ခဲွြခင်းLှင့် သင့်ေ လျာ်သ ည့် စက်ြဖင့် သိ=ုမ ဟု တ် ေြမထိန်းသိမ်းရးပုံစံြဖင့်
ထွန် ယ က်သ ည့် အေလ့အ ထများြဖင့် ေြမZသဇာေကာင်းမွန်မ) ထိန်းသိ မ်း ထားLုိင်သ ည်။

85.

The CEO Water Mandate သည်၂၀၀၇ တွ င် ကု လ အေထွ ထွ ေ ABန်Zကားေရးမှ_းချuပ်မှ စတင်

ထူေ ထာင်သ ည့် အစိုးရLှင့် ပုဂgလိ က ဖက်စပ် လုပ် ငန်းြဖစ်သ ည်။ The CEO Water Mandate ၏
လို အပ်သ တ်မှ တ်ခ ျက်မှာ ေရရှည်တ ည်တ့ံ မည့် ေရထိန်းသိမ်းေရး မူဝါဒမျာ းLှင့် အေလ့အ ထများ
ြပuစုခ ျမှတ်ြခင်း၊ အေကာင်အ ထည် ေဖာ်ြခင်းLှင့် ေဖာ် ထုတ် ေြပာZကားြခင်းတု=ိ တွင် ကုမtဏီ များ
အား

အကူ အညီေ ပးရန်

ေရရင်းြမစ်

ထိန်းသိမ်းေရး

၊ ေရဆုိးသန်=စင်ေ ရးLှင့် ေရအသုံ း

ေလ\ာ့ချေရးများLှင့် စပ် လျဉ်း၍ ဦးတည်ေ ဆာင်ရွ က်ရ န်များ ချမှတ်ရ န် ြဖစ်သ ည်။ သိ=ုေ သာ်လ ည် း

Rio +20 မှ ထွက်ေ ပiလာသည့် စာတမ်းြဖစ်ေ သာ ‘The Future We Want’ တွင် ေရအကျိuးရှိစွာ
86.
87.

အသုံးြပuေရး တိုးြမeင့်ြခင်းLှင့် ေရြပuန်းတီးမ) ေလ\ာ့ခ ျြခင်းတု=ိ ကုိ သ ာ ဦးတည်ေ ဖာ်ပြ ထားသည်။//
CFS-RAI Principle 8.iii.
CFS-RAI Principle 6.iii။ အစားအစာ ေလလွ င့်မ) ကို လည်း တုိင်း တာနည်းများြဖင့် အကဲြဖတ်

သင့်သ ည်။ ြဖစ်Lိုင်သ ည့် အေြခအေနမျာ းတွင်၊ တတိ ယ အဖွဲNများအား နည်းပညာ လBဲေ ြပာင်း
ေပးြခင်း၊

အစားအစာ ေလလွ င့်မ)၊ ေနာက်ဆက် တဲွ အ ကျိuးဆက်များLှင့်ပတ်သ က်သ ည့်

အသိပ ညာ ေပးြခင်းတု=ိြပuလုပ်ြခင်းြဖင့် ေလလွ င့်မ)ကုိ ေလ\ာ့ခ ျသင့်သ ည်။ ေလလွ င့်မ)ကုိ မေရှာ င်
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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Lုိင် လ\င်၊ အစားအစာများကို တိရ စkာ န်စာအြဖစ် အသုံးြပuြခင်း သို=မ ဟု တ် ြဖစ်Lုိင်သ ည့် အ ခါ
မျာ းတွင် စွမ်းအင် အြဖစ် ေြပာင်းလဲ အသုံးြပuြခင်း စသည်တ=ိုြ ဖင့် ဖိ=ုေြမအြဖစ်အ သုံးြပuြခင်းမှ

88.
89.
90.
91.
92.

ေလ\ာ့ချ သင့်သ ည်။
IFC Performance Standard 3.6.
CFS-RAI Principle 6.v.
OECD Guidelines, II.A.5 & 15, and VII. 91.
VGGT, 6.9, 8.9, 9.12, 16.6, 17.5.
Lုိင်ငံ တကာ စီးပွာ းလုပ် ငန်း ေဆာင်ရွက်မ)များ၌ ြပည်ပ အစုိးရ အရာရှိများအား လာဘ်ေ ပးမ) ကုိ

Lုိင်ငံ အ များက တားဆီး ကာကွ ယ် တုိက် ဖျက်ရ န်အ တွက် ထိေ ရာက်သ ည့် အစီအ မံများ မည် သုိ=

ချမှတ်Lုိ င်သ ည်ကို ေဖာ်ြပချက် အေသးစိတ်များ ထပ်မံ သိရှိ လုိ လ\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.

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
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ြဖည့်စွက်ခ ျက် (ခ)

ဌာေနတိုင်း ရင်း သားများLှင့် ထိေတွNေဆာင်ရွက်ြခင်း
စံြပလုပ် ငန်းမူဝါဒတွ င် ြပဆုိ ထားသည့်အ တိုင်း၊

ရပ်ရွာ လူ ထုများအား

Xိုက်ခ တ်Lုိင်ေ ြခရှိသ ည့်

မည်သ ည့် လုပ် ငန်း လည် ပတ် မ)များမဆို မစတင် မီအချိန်က စ၍ လည်ပ တ်ေ နစဉ် လည်ပ တ်Mပီးသည့်
ကာလအထိ၊ ၄င်းတုိ=Lှ င့် သေဘာXိုးြဖင့် ထိေ ရာက်Mပီး အဓိပtါယ်ြပည့်ဝေသာ ညeိLှိuင်း ေဆွးေLွးမ)များကို

ြပuလု ပ်သ င့်သ ည်။ ထိ=ု အြပင်၊ အချိuNLုိင်ငံ တ ကာ စာချuပ်စာတမ်းမျာ းLှင့် စံLှuန်းမျာ းတွင် Lုိင်ငံ အေနLှ င့်
ဌာေနတုိင်းရင်းသား မျာ း၏ ေြမ သို=မ ဟု တ် ပိုင်နက် Lှင့် အြခား ရင်းြမစ်များအေပi သက်ေ ရာက်မ) ရှိသ ည့်

မည်သ ည့် စီမံကိန်းအား ြဖစ်ေ စ ၄င်တ=ုိ ၏ လွ တ် လပ်Mပီး၊ နားလည် သေဘာ ေပါက်စွာ ေပးသည့်
hကိuတင်ခွင့်ြပuချက်(FPIC) ကို ရရှိရ န်အတွ က်၊ စီမံကိန်းခွင့်ြပuချက်မရမီ တုိင်ပ င် ေဆွးေLွးမ)တွင် ထိေ တွ N
ေဆာင်ရွက်ရ န်

ကတိ က ဝတ်ကို ေဖာ်ြပသည်1 ။

အချိuN လူ=အ ခွင့်အ ေရး အဖွဲNမျာ း Lှင့် ဌာနေ

တုိင်းရင်းသားများ၏ အဆုိအရ၊ FPIC ၏ အေြခခံသ ေဘာတရားမှာ ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ ကို ယ်ပို င်
အုပ်ခ ျuပ်ခွင့်၊ ပိုင်န က်Lှင့် ယဉ်ေ ကျးမ) ဆိုင်ရ ာ အခွင့်အေရးမျာ းမှ ဆင်းသက်ြခင်းြဖစ်Mပီး ထို လုပ် ပုိင်ခွင့်များ
အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်Lိုင်ေ ရးအတွက် လိုအ ပ်သ ည် ဟု သိရ သည်။ အချိuNLုိင်ငံများ၏ ဥပေဒများတွ င် FPIC

ရယူLုိ င်ရ န်အ တွက် တုိင် ပင်ရ န် Lှင့် ပူးေပါင်းပါဝင်ရ န် ကတိ က ဝတ်Lှ င့် ကိုက် ညီေ သာ ြပဌာန်းချက်များ
ပါရှိMပီး ြဖစ်သ ည်2 ။

CFS-RAI Principles Lှင.့် VGGT တု=ိတွ င် ဌာေနတုိင်းရင်းသားမျာ း၏ FPIC ရရှိရ န်အ တွ က်

အဓိပါt ယ်ြပည့်ဝေသာ တုိင် ပင်မ) များ ြပuလုပ်ရ န် ေတာင်းဆို ထားသည်။ ထိ=ု အြပင် အချိuN အဓိက စိုက်ပျိuးေရး

ထွ က် အစားအစာ ကုမtဏီများLှင့် လူသံုး ကုန် ပစRည်းများ၏ စားပွဲဝုိင်းေဆွးေLွးမ)များတွင် အချuိ N
အေြခအေနများ၌ FPIC ရယူရ န် လို အ ပ်ေ Zကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ ဥပမာ- ေရရှည်ခံ စားအုန်းဆီ

Lှင့်သ က် ဆုိ င်သ ည့် စားပွဲဝိုင်းေဆွးေLွးပွဲ (RSPO )တွင် စားအု န်းဆီ စိုက်ပျိuးေရးအတွ က် ေြမအသုံးြပuရန်
Xိုက်ခ တ်ခံရ မည့်အု ပ်စုများထံမှ FPIC ရယူရ န် လို သ ည်3 ။ အိုအီ းစီဒီ လမ်း ABန်များတွင် ဆိုးကျိuး Xိုက်ခ တ်
ခံရ သည့် ကိစRမျာ းLှင့် စပ် လျဉ်း၍ ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အေရးဆိုင်ရ ာ ကု လသမဂg စာချu ပ်
မျာ းကို ရည်ABန်း ကိုးကားထားေသာ်လည်း၊ FPIC Lှင့် ပတ် သ က်သ ည့် အသုံး အLှuန်းမျာ း မပါရှိေ ပ4 ။

ဌာေနတုိင်း ရင်း သားများအား အဓိပtါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏

အဓိပtါယ် ဖွင့် ဆိုခ ျက်မှာ

တစ်ခုတည်း ဟူ၍

မရှိသ ကဲ့သုိ=၊

ဌာနေ

အုပ်စုများသည် လည်း မျuိ းတူ အုပ်စုများ မဟု တ်ေ ပ။ သိ=ုေ သာ်လ ည်း အြပည်ြပည် ဆိုင်ရ ာ အလုပ် သ မား
ေရးရာအဖွဲN

(ILO)သည် ၄င်း၏ ကွန်ဗင်းရှင်း အမှတ် ၁၆၉ ကို မှြီ ငမ်းကာ၊ ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ

ဆုိသ ည်မှာ ေအာက်ပါ စXိုက် လကdဏာ အမျိuးမျuိ း ပိုင်ဆို င်Mပီး ထင်ရှာ းေသာ လူမ)Lှ င့် ယဉ်ေ ကျးမ)ရှိေ သာ
အုပ်စုြဖစ်သ ည် ဟု ဖွင့် ဆို ထားသည်။

•

ထင်ရှာ းေသာ ယဉ် ေကျးမ) အုပ်စု ဝင် များဟု မိမိ ကုိ ယ်မိ မိသ တ်မှ တ် ထားြခင်း

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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•

Xိုးရာအစဉ် အ လာ ပုံစံများရှိြခင်း

•

ယဉ်ေ ကျးမ)Lှ င့် လူေ နမ)ပံုစံ များသည် Lုိင် ငံရိှ အြခားလူမျိuးမျာ း၏ ပုံစံများLှင့် ကွဲြပားြခင်း၊ ဥပမာဝမ်းစာရှာ ပု၊ံ ဘာသာစကား၊ ထုံးတမ်း စသည်၊

•

Xိုးရာဓေလ့များ၊ ဥပေဒမျာ း ပါဝင်Lိုင် သ ည့် သီးြခား လူမ) အဖွဲN အစည်းြဖစ်ြခင်း5 ၊
ဌာေနတုိင်းရင်းသားဟု

မိမိတုိ= ကို ယ်မိမိ

သတ်မှ တ်ြခင်းသည်

သတ်မှ တ်ရ န် အေြခခံ သတ်မှ တ်စံ တစ်ခုအြဖစ် မှတ် ယူ သ င့် သ ည် ။

ဌာေနတုိင်းရင်းသားများဟူ ၍

6

Indigenous peoples သည် ၄င်းတု=ိ ၏ လူမ)၊ ယဉ်ေ ကျးမ)Lှင့် ကိုးကွယ် မ) အေလ့ အ ထများ၊ ၄င်းတု=ိ ၏
ယဉ်ေ ကျးမ)Lှ င့် လူ မ) စီးပွား အေနအထားမျာ းသည် ၄င်းတု=ိ ၏ ေြမLှင့် ဆက်စပ်မ) အေပi အလွန် အေရးပါ
တတ်Z ကသည် ြဖစ်ရ ာ၊

ထို အ ချက်များကို

အေြခခံက ာ၊

ဆိုးကျိuးXိုက်ခ တ်မ)များကို

အြခား

အကျိuးဆက်စပ် သူ အုပ်စုများLှင့် မတူကဲွြပားစွာ၊ သိ=ုမ ဟု တ် ပို၍ ဆိုးရွားစွာ ခံစားေတွNZကံuရLိုင်သ ည် ။

ထို သူတ=ို သ ည် Lုိင် င့ံ လူဦးေရအတွ င်း ဖယ်Z ကဉ်ခံရ ဆုံးLှင့် ခုခံLိုင်အား အနည်း ဆုံး အုပ်စုများလည် း
ြဖစ်တတ်Zကသည်။

ထုိသူ တ=ို သ ည်

ခွဲြခားဆက် ဆံခံရ ြခင်း၊

အလွန် ဆင်းရဲ

မွဲေတ ့ြခင်းမျာ းLှ င့်

ေတွNZကံuရသြဖင့် ဆိုးကျိuး Xိုက်ခ တ်မ)များကို ခုခံLိုင်အ ားLှင့် ခံLုိင်ရ ည် ပိုနည်းပါးတတ်Zကသည် ။

လုပ် ငန်း လည် ပတ် သ ည့် Lုိင် ငံ ၏ ဥပေဒမျာ း မည်သ=ို ပင် ရှိေ စကာမူ၊ ၄င်းတု=ိ ၏ ေြမ၊ ယဉ်ေ ကျးမ)Lှင့် လူ မ)
စီးပွာ းေရး

အေနအထားမျာ းLှင့်

ပိုင်ဆုိ င် တတ်Zကသည်။

•

ဆက်စပ်မ) ကို

အေြခခံMပီး

ထုံးတမ်းစဉ် လာ

အခွင့်အ ေရးမျာ း

ေြမ၊ ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ သည် မိမိတုိ= ၏ ဘုိးဘွာ းပို င်ေ ြမများLှင့် ထူးြခားေသာ ဆက်သွ ယ် မ)၊

ထုံးတမ်း အခွင့်အေရးများ ရှိတတ်Zကသည်။ ဤေြမLှ င့် ဆက် သွ ယ်မ) သည် ဌာေနတို င်းရင်းသားများ
မျာ း၏ ထင်ရှာ းေသာ လကd ဏာတစ်ခု ြဖစ်ရ ာ၊ ေြမအလှ မ်းမီမ) ေလျာ့နည်းြခင်း၊ ဆုံးရှံးြခင်း၊ သို=မဟု တ်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ပျက်သု ဉ်းြခင်း

စသည့် ေြမLှင့်

ပတ်သ က် သည့်

Xို က်ခတ် မ)များသည်

ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ၊ ၄င်းတုိ= ၏ အသက်ေမွ းဝမ်းေကျာင်းမ)လု ပ် ငန်းများLှင့် ယဉ်ေ ကျးမ) တုိ=ကို

အြခား ေဒသခံမဟု တ် သ ည့် အကျိuးဆက် စပ် သူအုပ်စု များထက် ပို၍ဆိုးရွာ းစွာ ခံစားရLုိင် သည် ။
ထိ=ုြပင်

Lုိ င်င့ံ ဥပေဒများက

ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ၏

ထုံးတမ်းအရ ေြမLှ င့်

ပတ် သက် သည့်

အခွင့်အေရး များကို အသိ အမှ တ်ြပuချင်မှ ြပuေပမည်။ အထွ တ် အြမတ် ထားသည့် ေနရာမျာ း သိ=ုမဟု တ်

ယဉ်ေကျးမ) အရ အေရးပါေသာ နယ်ေ ြမများLှင့် ဆက် စပ် သ ည့် ြဒပ်မဲ့ တန်ဖိုးများအေပi စူးစမ်း
တိုင် ပင် ေဆွးေLွးသင့် သ ည်။

•

ယဉ်ေကျးမ)- ဌာေနတိုင်းရင်းသားများတွင် ထူးြခားသည့် ယဉ်ေ ကျးမ) တန်ဖိုးLှ င့် စXိုက် လကd ဏာများ

ပိုင်ဆုိ င် တတ်Zကရာ၊ ထိုသူ တုိ=Lှင့် ထိ ေတွNေဆာင်ရွက် သည့် အခါ ေလးစားမ) ြဖင့် သုံးသပ် စဉ်းစား
သင့် သ ည့်

အချက်များြဖစ်သ ည်။

ဖယ်Zကဉ်ခံရ ြခင်းများ

ဥပမာ-

Lှစ်ေပါင်းများစွာ

လူမ)Lှ င့်

ယဉ် ေကျးမ)အရ

ခွဲြခားဆက် ဆံခံရ ြခင်း၊

ခံZကရေသာေZကာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊

သမားXိုးကျ

ယဉ်ေကျးမ)များLှင့် အဆက် အသွ ယ် မရှိသ ြဖင့် ၄င်းတု=ိအတွ က် ထလွ ယ်ရှ လွ ယ် ြဖစ်ြခင်းေZကာင့်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ပုဂgိuလ်ေ ရး

လွ တ် လပ်ခွ င့်သ ည်

ဌာေနတို င်းရင် းသားများအတွ က်

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
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အေရးhကီးသည့် ကိစRြဖစ်Lိုင် သ ည်။ ထို အ ေြခအနေ များတွ င် သင့်ေ လျာ်ေကာင်းမွန် သည့် ထိေ တွ ့

ေဆာင်ရွက်မ) ဆို သည် မှာ ၄င်းတု=ိ ၏ ယဉ်ေ ကျးမ)ပံုစံ မပျက်ြပားေစရန်အလိ=ု ငှာ Xိုးရာဓေလ့က ျင့် စဉ်များ၊

ပွဲများ Lှင့် ဘဝမှ တ် တုိင် များ အေZကာင်း အချက် အ လက် မှတ် တ မ်းယူသ ည့် အခါ ခွင့်ေတာင်းခံြခင်းများ
ပါဝင်Lို င်သ ည်။ အထူ းသြဖင့် လုပ် ငန်း လည်ပတ်မ) များေZကာင့် အိုးအိမ် ေနရာ ြပန် လည်ခ ျထား
ရသည့် အခါ၊

ဖယ်ရှာ းခံ

ရသည့်

အခါမျာ းတွ င်

ဤအချက်သ ည်

အထူးအေရးhကီးသည်။

ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ ၏ Xိုးရာ ဘဝပုံ စံသ ည် သီးြခားနယ် ေ ြမတစ်ခုခုLှင့် ဆက်LB ယ်ေ နတတ်ရ ာ၊
အိုးအိမ်ေ နရာ ြပန် လည် ေနရာချထားြခင်းခံရပါက လူမ) ကွန် ရက်များ ဆုံးရှံးြခင်း၊
ဆုတ် ယု တ် လာြခင်း၊

Lှင့်

ဘာသာစကားLှင့်

ထင်ရှာ းသည့် ြဖစ် တည်မ)

ယဉ်ေကျးမ)

ဆုံးရှံuးြခင်းတု=ိ ြဖစ်ပွာ း

Lုိင်သ ည်။ အhကီးစား လုပ် ငန်းများတွ င် အလုပ် အကို င်ခန်= ထ ားမ) သည် လည် း တစ် နည်းအားြဖင့်
Xိုးရာြပuဖွ ယ် ေဆာင် တာများအတွက် ထိခိုက်နစ်နာေစသည် ဟု အချိuNဌာေနတို င်းရင်းသားမျာ းကထင်

ြမင် တတ်သ ည်။ ၄င်းတိ=ု ၏ စီးပွာ းေရးမျာ းတွင် ေငွေ Zကးအသုံးြပuသည့် စနစ်ကုိ စတင်အသုံးြပu

ြခင်းသည် ယခင် က တည်းက ရှိသ ည့် ဖလှ ယ်သ ည့် စနစ်Lှင့် သဟဇာတ ြဖစ်ခ ျင်မှ ြဖစ်ေ တာ့မည် ။
ဤXိုက်ခ တ်မ)များကို ေလျာ့က ျေစရန်

ဌာေနတို င်းရင်းသားမျာ းLှင့် ထိေ တွN ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်

၄င်းတုိ= ၏ ရည်မှန်းချက်၊ ဦးစားေပးရပ်များLှင့် ထင် ဟ ပ်ေ စမည့် နည်းများြဖင့် ရှာ ဖွေ ေဖာ်ထု တ်
Lုိင်မည်ြဖစ် သ ည်။

•

လူမ)စီးပွား အေနအထား- လူမ) စီးပွာ းအေနအထား- ကမvာ့Lုိင် ငံအLှံ= အ ြပားရှိ လူဦးေရများတွင်

ဌာေနတိုင်းရင်းသားများသည် ဖယ်Zကဉ်ခံရ ဆုံး ခုခံLုိင်အ ား အနည်းဆုံးအုပ်စုြဖစ် သည် ။ ခွဲြခား
ဆက်ဆံခံရ Mပီး အလွန် အမင်း ဆင်းရဲမဲွေ တမ)Lှင့် လူ မ)ေရးတွ င် အားနည်းချက်များ ခံစား ေတွNZကံu
Zကရသည် ။ ၄င်းတုိ= ၏လု ပ်ပိုင်ခွ င့်များ၊ ယဉ်ေကျးမ) အေမွအ Lှစ်များအေZကာင်း သိနားလည် မ)ြဖင့်

ကာကွ ယ်ေစာင့်ေရှာက်Lုိ င်အ ား နည်းZကသည် ။ ထိုေ Zကာင့် တုန် လ)ပ် ေြခာက်ြခားမ)များ၊ ဆိုးကျိuး
Xိုက်ခတ်မ) များကို ခံLုိင်ရည် နည်းတတ်ZကMပီး၊ စီးပွာ းLှင့် လူမ) ဆုိင်ရ ာ ဆိုးရွာ းသည့် အကျိuး
သက်ေရာက်မ) များကိုခုခံအား ပိုနည်းတတ်Zကသည်။ စကားေြပာဆုိ ဆက် သွ ယ် ရာတွ င် လည်း
ေဒသိ ယစကားများ

သိ=ုမဟု တ်

အေရးအသားမရှိေသာ

Lှuတ် စကားများြဖင့်သ ာ

ေြပာဆို

တတ်Zကသြဖင့် အေZကာင်းေZကာင်းကို ထိ ေရာက်စွာ ဆက် သွ ယ်ေ ြပာဆိုရ ာတွ င် အခက် အခဲများ

ေပiေပါက် တတ်Zကသည့် အတွ က် တုိင် ပင်ေ ဆွးေLွးရန် ထိေ တွNေဆာင်ရွက်ရ န် နည်းလမ် းသစ် များ
တီ ထွင် ရန် လုိ လိ မ့်မည်။ ထိ=ုအြပင် ေရှးယခင် က မေကျနပ်မ) မျာ း နစ်နာမ)များ ရှိLိုင်သ ည့် အတွ က်
လုပ်ေ ဆာင် ရန် များတွင် ပိုမုိ ခက်ခဲX)ပ်ေ ထွ းLုိင် သည် ကို ထည့် သွင်းစဉ် းစားသင့် သ ည်။

တုိင်းရင်းသား အုပ်စုများတွင် ဆိုးကျိuးXိုက်ခတ်မ)များကို ပိုမုိ ဆိုးရွာ းစွာ Xိုက်ခ တ်ခံရ သူများ၊

အမျိuးသမီးLှင့်

ကေလးငယ်များကဲ့သ=ို

ပိုမုိ

ခုခံအားနည်းသည့်

အုပ်စု များ

ထို သူများအတွက် ပိုမုိ ဂXုစိုက်Mပီး ထိေ တွNေဆာင်ရွက်ရ န် ေမ\ာ်လ င့်ရ မည် ြဖစ်သ ည်။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

ပါဝင်သ ည့် အတွ က်
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FPIC အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း
စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများသည် ြပည်တွ င်းဥပေဒLှင့်

စည်းမျဉ်းများကို

အMမဲလို က်နာသင့်သ ကဲ့သုိ= ၊

Lုိင်ငံ တကာက အသိအ မှတ်ြပuထားသည့် သက်ဆို င်ရ ာ လူ= အ ခွင့်အ ေရးများကို လ ည်း အေလးထား

သင့်သ ည်7 ။ စီမံကိန်း အစီအစဉ် ဆဲွစဉ် က ာလတစ်ေ လ\ာက်၊ လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ)Lှ င့် စပ် လျဉ်းသည့်
စည်းမျဉ်းမျာ း မည်သ=ုိပ င်ရိှေ စကာမူ၊ ဌာေနတုိင်းရင်းသားများဘက်က FPIC ကို ေမ\ာ်လင့် မည် ဆိုသ ည့်
အချက်Lှင့်

၄င်းတု=ိ ၏ ေမ\ာ် လင့်ခ ျက်

မြပည့်ဝခဲ့ေ သာ်

လုပ် ငန်းများက hကိuတင် မှန်းဆထားသင့် သ ည်။

FPICကို

အLjရာယ် များ ေပiေပါက်Lိုင် သ ည် ကုိ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းြဖင့် ြပဌာန်းထားြခင် း

မရှိသ ည့် Lုိင်ငံများတွင် လုပ် ငန်းများသည် ေဒသခံများ၏ ေမ\ာ်လင့်ခ ျက်များ၊ ဌာေနတိုင်းရင်း သားမျာ း
အေပi ကျေရာက်သ ည့် အLjရာယ်များ8 အြပင်၊ ေဒသခံမျာ းက ကန်=ကွက် လ\င် လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ)များ

အေပi ကျေရာက်Lိုင်သ ည့် အLjရာယ်များကို စဉ်းစားသင့် သ ည်။ ြပည်တွ င်းဥပေဒကို ချuိ းေဖာက်ြခင် း
မရှိပါက

ဌာေနတို င်းရင်းသားမျာ း

၏တရားသြဖင့် ေမ\ာ်မှန်းချက်များကို ြပည့်မီLို င်မ ည့်

ေဆာင်ရွက် နည်း ဗျ_ဟာတစ်ရ ပ်ရ ပ်ကုိ ချမှတ် သင့်သ ည်။

ထိေ တွ ့

ဤအချက်Lှ င့် စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါ အခရာကျေသာ အဆင့်မ ျာ းသည် ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ Lှ င့်

ထိေ တွNေဆာင်ရွက်ရ န်အတွ က် အသုံးဝင်Lို င်သ ည်။

•

FPIC လု ပ်ေဆာင်Lိုင်ေရး ေရှးX)သည့် တုိင် ပင်ေ ဆွးေLွးသည့် လု ပ်ငန်းစဉ် လုပ်ေ ဆာင်ရန် Xိုက်ခ တ်ခံရ
သည့် ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ Lှင့် သေဘာတူညီခ ျက် ယူ ပါ။ ထို သို=ြဖင့် ခွင့်ြပuချက် ေတာင်းခံLုိင်မ ည့်

လတ် တေလာ လုပ်ငန်းေဆာင် တာများေရာ ေနာင် လုပ်ငန်းများကိုပါ အတိအ ကျ ေဖာ်ထု တ် Lုိင်
ေကာင်းသည်9 ။ အချိuNအေြခအေနများတွ င် ဤသို= လုပ် င န်းစဉ်ကို တရားဝင် ပုံစံြဖင့်ြဖစ်ေ စ

စာချuပ်စာတမ်းြဖင့်ြဖစ်ေ စ10 အာမခံသ င့် သ ည်။ ဤလု ပ်င န်းစဉ်သ ည် အကျပ်ကုိ င်မ)၊ Mခိမ်းေြခာက် မ)
၊ ြခယ် လှ ယ်မ) ကင်းMပီး သေဘာXိုးြဖင့် ြပuလုပ်သ ည့် ညeိLှuိင်းမ) ြဖစ်သ င့် သ ည်။

Xိုက်ခတ်ခံရ သည့် ဌာေနတို င်းရင်းသားများ အတွ က် သင့်ေ လျာ်ေသာ ခွင့်ြပuချက်ေ ြမာက် သည့် သေဘာ
တူညီမ) ရယူရန် ၄င်းတုိ= ၏ အစုိးရ အဖွဲNအစည်းများ၊ XိုးရာဥပေဒများLှင့် အေလ့ အထ များLှင့်အညီ
တုိင် ပင် ပါ။ဥပမာ-

ခွင့်ြပuချက် ြဖစ်ေစ။

ရပ်ရွာလူ ထု ၏

ဆL{အများစု

ဌာေနတို င်းရင်းသားများသည်

ရယူ၍ ြဖစ်ေစ၊

သက်hကီးသူ များ ေကာင်စီ ၏

၄င်းတို= လွ တ် လပ် စွာ ေရွးချယ်

ထားသည့်

ကို ယ်စားလှ ယ် များ၊ ထုံးတမ်းစဉ် လာ သိ=ု မဟု တ် အြခားအဖွဲNများမှတဆင့် ပါဝင် Lုိင် သင့် သည် ။

•

စီမံကိန်းအစီ အ စဉ်ဆွဲေ နချိန် လုပ်ငန်းများမ စတင်မီ ခွင့်ြပuချက် ရယူရ န်၊ သို=မ ဟုတ် ခွင့်ြပuမိန်=ရ ရန်
လုပ် ငန်းစဉ် တွင် တတ်Lိုင် သ မ\ အြမန်ဆုံး ပါဝင်ေ ဆာင်ရွက်ပါ။

•

FPIC ရယူေ ရး လုပ် ငန်းစဉ်ကို တစ်hကိမ် တည်းေဆွးေLွးမ) မဟုတ် ဘဲ hကိမ်ဖ န်များစွာ ေဆွးေLွးရ
သည်ကုိ အသိ အမှ တ်ြပuပါ။

ေဒသခံလူ ထုLှ င့် အဆက်မြပတ် အြပန်အ လှန် ေဆွးေLွးြခင်းြဖင့်

စီမံကိန်း အဆင့်တုိ င်းတွ င် ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ) အကျိuးမျာ းLုိင်မ ည့် ယုံZကည်မ) တည်ေ ဆာက်Lုိ င်Mပီး၊
ဟန်ခ ျက်ညီသ ည့် သေဘာတူညီမ) ရရှိLုိင်သ ည်။

•

ဌာေနတုိင်းရင်းသား အသို က် အဝန်းအား လုပ် ငန်းLှ င့် ပတ် သက် သ ည့် အချက် အ လက်အ ားလုံးကိို

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆

114

ေဆာလျင်စွာ၊ ဓမ}ဓိဌာန်က ျစွာ၊ တိ က ျစွာ Lှင့် ၄င်းတု=ိ နားလည်Lို င်သ ည့် ပုံစံြဖင့်ေပးပါ။

•

ကတိက ဝတ်များ/သေဘာတူ ညီမ)များ ေဆွးေLွးMပီးစီးသည့် အခါ၊မည် သည့် လု ပ် ငန်း ေဆာင် တာများ

အတွက် ခွင့်ြပuချက်ရ သည်၊ မည် သ ည့် လုပ် ငန်းကို ခွင့်ြပuချက် ဆုိင်းငံ့ ထားသည်၊ ခွင့်ြပuချက်ပါ

စည်းကမ်းများ၊ Lှင့် ဆက် လက်ေဆွးေLွးေနသည့် ကfများစသည် တုိ=ကို စာြဖင့် မှ တ် တမ်းတင်၍
ဌာေန လူ ထုအ ား ၄င်းတုိ= နားလည် သ ည့် ပုံစံ၊ ဘာသာစကားြဖင့် ေဆာလျင်စွာ မှျေဝပါ။

•

အကယ်၍ ဌာေနတို င်းရင်းသားများ က (က)ညeိLိှuင်းရန် ြငင်းပယ် ခ့ဲပါက၊ Lှင့် (ခ) ၄င်းတု=ိ၏ နယ်ြမေ တွ င်
လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ရန် ခွငြ့် ပuချက် မေပးပါက၊ ဘာဆက် လုပ်မည်ကုိ သတ် မှတ် ဆုံးြဖတ်ပါ။

ခွင့်ြပuချက် မရသည့်အခါ သို=မဟုတ် ထိေတွNေဆာင်ရွက်ရန် ြငင်း ဆိုသည့်အခါ တုံ=ြပန်ြခင်း
ဌာေနအသိုက် အ ဝန်းမှ ခွင့်ြပuချက် မေပးဘဲ ဆိုင်းငံ့ ထားသည့် အ ခါ၊ စီးပွားလုပ်င န်းသည် ထို အ သုိ က်

အဝန်းက ဘာေZကာင့် ခွင့်ြပuချက် မေပးသည်၊ ဆက် လ က် ေ ဆွးေLွးရမည့် အေZကာင်းအရာ မျာ းကို

ေြဖရှင်းLုိင်ြခင်း၊ အဆင်ေ ြပေအာင် ချိန်ညeိLှuိင်ြခင်း ရှိမရှိ နားလည်ရ န် ၄င်းတို=Lှ င့် တုိင်ပ င်သ င့်သ ည် ။

လွ တ် လပ်Mပီး၊ သိနားလည်စွာ ြဖင့် hကိuတင် ေပးထားသည့် ခွင့်ြပuချက် စည်းကမ်းများကို စိတ် ထ င် သ လို
Xုတ်သိမ်းြခင်း မြပuသင့်ပါ။

ခွင့်ြပuချက် ေတာ်ေ တာ်Lှင့် မရရှိLုိင်သ ည့် အ ေြခအေနတွ င်၊ သို=မ ဟုတ် ဌာေနတိုင်းရင်းသားမျာ း က

ထိေ တွN ေဆာင်ရွက်ရ န် ြငင်းပယ် သ ည့်အေြခအေနတွင်၊ စီးပွားလုပ် ငန်းအေပi မေရရာသည့် အLjရ ာယ်
ေပiေပါက်

Lုိင်သ ကဲ့ သုိ=၊

ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ

အေပi

ဆုိးကျိuးသက်ေ ရာက်မ)များ

လည် း

ေပiေပါက်Lုိင် သ ည်။ စီမံကိန်းများ ဆက် လက် လုပ်ေ ဆာင်သ ြဖင့် ဌာေနတိုင်းရင်းသားများအား ဆိုးကျိu း
Xိုက်ခ တ်မ)များ ြဖစ်ပွာ းမည်

ဆိုလ\င်၊

ထိုXိုက်ခ တ်မ)များ

လုိ အပ်သ ည်များ လု ပ်ေ ဆာင် သင့်သ ည် ။

အဆုံးသတ်ရ န်

သုိ=မ ဟု တ်

တားဆီးရန်

11

အကယ်၍ မိမိ ၏အေလးထားစိစစ်ေ ဆာင်ရွက်မ)အရ 12 စီးပွာ းလုပ် ငန်းတစ်ခုက လုပ်င န်း စတင်

လုပ်ေ ဆာင်ရ န် ခွင့်ြပuချက် လိုေ Zကာင်း ေကာက်ခ ျက်ခ ျ Mပီး ေနာက်တွ င်၊ သေဘာတူ ထား သည့်

လုပ် ငန်းစဉ် သည် ခွင့်ြပuသည် အ ထိ မဆို က်ရ ာက်ေ သးပါက၊ FPIC မရမချင်း ေရှNမတိုးသင့် ပါ။ ဥပမာ-

IFC မှ မတည်သ ည့် စီမံကိန်း တစ်ခု ကို

အစိုးရက ခွင့်ြပuသည့်တုိ င်ေ အာင်၊ ဌာေနအသို က်အ ဝန်း

မျာ း ေနရာေရBNေြပာင်းရန်လ ည်း လုိ သ ည့် အေြခအ ေန ြဖစ်Mပီး FPIC လည်း၄င်း တု=ိ ထံမှ မရရှိပါက ၊
လုပ် ငန်း ေရှNဆက်မ တိုးသင့်ပါ။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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လက်ရှိ စာတမ်း များ စံLှuန်း များမှ ေကာက်Lှuတ်ချက်များ
UN

Declaration
on the

Rights of

Indigenous
Peoples

(UNDRIP)*
ILO

Convention

ထို သူတ=ို အား သာမန်မ ဟု တ်ေ သာ အစီအမံ အေနLှင့် ၊ေရBNေြပာင်း ြပန် လ ည် ေနရာ

No. 169 on

ချထား ရန် လိုပါက၊ ထို သူတုိ= ၏ လွ တ် လပ်၊ သိနားလည်စွာ ြဖင့် ေပးသည့် ခွင့်ြပuချက်

and Tribal

ေနရာချထားမ)ကို၊ Lုိင် ငံဥပေဒများLှင့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များ သင့်ေ လျာ် သ ည့်

Indigenous
Peoples

**

ရမှသ ာ ေနရာချထားရမည်။ ထိုသူ တုိ= ၏ ခွင့်ြပuချက် မရLုိင်ခ့ဲေ သာ်၊ ထိုသ=ုိေရBNေြပာင် း
လုပ် ထံုး လု ပ်နည်းများအတုိ င်း လို က်နာ လု ပ်ေ ဆာင်ရ မည်။ လုိ အပ်ပါက သက် ဆို င်
သည့် ပုဂိguလ်များ ထိေ ရာက်စွာ ကိုယ်စားြပuLုိင်ရ န် အခွင့်အေရးရမည့် အများြပည် သူ
ပါဝင်သ ည့် စုံစမ်းေရးမျာ း လို အပ် လ\င်၊ ထိုစံုစမ်းေရးမျာ းပါဝင် ရ မည်။ (Article 16)

CFS-RAI

Principles

စုိက်ပျိuးေရးLှင့် အစားအစာ စနစ်များတွင် တာဝန် ယူမ)ရှိေ သာ ရင်းLှီးြမeuပ်Lှံမ)
တု=ိတွ င် အားလုံးပါဝင်Mပီး

ပွင့် လ င်းြမင်သ ာသည့်

အုပ်ခ ျuပ်မ)

ဖွဲNစည်းပုံမျာ း၊

. ..

လုပ် ငန်းစဉ်များ၊ အဆုံးအြဖတ်ေ ပးြခင်း များကို ဌာနေ တုိင်းရင်းသားများLှင့် ..
၏

ကုိ ယ် စားလှ ယ်များ

မှ

တဆင့်၊

Lုိင်ငံ တစ်ခုခ ျင်း၏

အေနအထားေပi

ေဘာ ေပါက်လျက်၊ ဌာေနတုိ င်းရင်းသားမျာ း၏ အခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ ကု လသမဂg
ေZကညာချက်အရ

(Principle 9) အရ၊ ၄င်းတု=ိ ၏ FPIC ရLုိင်ရ န်၊ ထိေ ရာက်Mပီ း

အဓိပါt ယ်ြပည့်ဝသည့် တုိင် ပင်ေ ဆွးLွးမ)များ ကိုပါ ထည့် သွင်းသင့်သ ည်။
VGGT

Lုိင်ငံများLှင့် အြခားပါဝင်သူများသည် ေဒသခံများ လုပ် ပိုင်ခွ င့်ရှိသ ည့် ရင်းြမစ်များ
ထိခုိက်ေ စမည့် မည် သ ည့် စီမံကိ န်းြဖစ်ေ စ မစမီ သိ=ုမ ဟု တ် ဥပေဒဆုိင်ရ ာ သိ=ုမ ဟု တ်

အဖွဲNအစည်းဆုိ င်ရ ာ အစီအမံများ ချမှတ် အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ြခင်း မြပuမီ၊ FPIC

ရရှိရ န် Lုိင်ငံတ စ်ခုခ ျင်း၏ အေနအထားေပi နားလည်သ ဘာေပါက်လျက်၊ ဌာနေ
တုိင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အေရး ဆိုင်ရ ာ ကု လသမဂgေ Zကညာချက်အရ

(Para

9.9)အရ ဌာေနတို င်းရင်းသားမျာ း ကိုယ် တို င်ေရွးချယ် သ ည့် ကို ယ်စားလှ ယ်အ ဖွဲNမျာ းမှ
တဆင့်၊ ၄င်းတုိ=Lှင့် သေဘာXိုးြဖင့် တုိင်ပ င်မ) များ ြပuလုပ် သ င့် သ ည်။
Akwe: Kon
Guidelines

ယဉ်ေ ကျးမ) ဆိုင်ရ ာ

Xိုက်ခ တ်မ)အ တွ က်

အကဲြဖတ်ခ ျက် ြပuလုပ်ရ ာတွ င်၊

Xိုးရာ

ဗဟုသု တများ၊ တီ ထွင် ဆန်းသစ်မ) များ၊ အေလ့ အ ထများLှင့် အြခား ဗဟု သု တများ

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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ပိုင်ဆုိ င်သူ များအား

အေလးထား

စဉ်းစားရန်

လ\ိuNဝှက်သ ည့်

...အထွ တ်

ထို လ\ိuNဝှက် ချက်ကုိ

စနစ် တကျ

အြမတ် ထားသည့် ဗဟုသု တများ ကို ေဖာ်ထု တ် ေြပာZကားရပါက၊ လုပ်ငန်းမတုိ င် မီ
သိနားလည် ြဖင့်ေ ပးသည့်ခွ င့်ြပuချက်

ရရန်Lှင့်

ေစာင့်ေ ရှာ က်သ ည့် အစီအ မံ များ အေသအချာ ချမှတ်သ င့်သ ည်( Para 29)။

ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့် ေဒသခံလူ ထု များ အစဉ်အ လာအရ အေြခချ ေနထို င်

ေသာ သုိ=မ ဟုတ် အသုံးြပuေသာ အထွ တ်အြမတ် ထားသည့် ေနရာမျာ း ေြမLှ င့်

ေရများတွ င် လုပ်ကုိ င်ရ န် အဆုိြပuထား သည့် ဖွံNMဖိuးေရးလု ပ်ငန်း ြဖစ်ေ စ ထိုေ နရာများ
အေပi Xိုက်ခ တ် Lုိင်ေ ြခရှိမည့် ဖွံNMဖိuးေရးလုပ်င န်း ြဖစ်ေ စ

ထိုလုပ် ငန်းအတွ က်

Xိုက်ခ တ်မ) အကဲြဖတ်ခ ျက် ြပuလုပ်ရ ာတွ င် ေအာက်ပါ အေထွ ေထွ သုံးသပ်ခ ျက်များ
ကို လည်း ထည့်စဉ်းစားသင့်သ ည်။
•

Xိုက်ခ တ်ခံရ Lုိင်ေ ြခရှိသ ည့် ဌာေနLှင့် ေဒသခံ အသိုက်အ ဝန် း များ ၏

လုပ် ငန်း မတိုင် မီ သိနားလည်မ) အြပည့်ြဖင့် ေပးသည့် hကိuတင်ခွင့်ြပuချက် Lုိင်ငံ အ ဆင့် ဥပေဒအရ ဌာေနLှင့် ေဒသခံ အသိုက် အ ဝန်းများ၏ လု ပ်ငန် း

မတိုင် မီ သိနားလည်မ) အြပည့်ြဖင့် ေပးသည့် ခွင့်ြပuချက် လုိ အ ပ်ပါက၊ အကဲြ

အကဲြဖတ် လုပ်င န်းစဉ် တွ င် ထိုသ=ုိ လုပ်င န်းမတို င်မီ သိနားလည် မ)
အြပည့်ြဖင့် ေပးသည့် ခွင့်ြပuချက်ရ ရှိMပီး ြဖစ်မြဖစ် စဉ်းစားသင့် သည်။
Xိုက်ခ တ်မ)

အကဲြဖတ်ခ ျက် လု ပ်ငန်းစဉ် ၏

အဆင့် အ သီးသီးLှ င့်

စပ် လျဉ်းသည့် လု ပ်ငန်း မတို င်မီ သိနားလည် မ) အြပည့်ြဖင့် ေပးသည့်
ခွင့်ြပuချက်ရ ယူရ ာတွ င်

ဌာေနLှင့် ေဒသခံအ သိုက်

အဝန်းများ၏

အခွင့်အေရးမျာ း၊ ဗဟု သု တ၊ တီ ထွ င် ဆန်းသစ် မ)များ Lှင့် အေလ့ အ ထများကို
ထည့်သွ င်းစဉ်းစားသင့် သ ည်၊
လုပ် ငန်းစဉ်၊

လုံေ လာက်

သည့်

သင့်ေ လျာ်သ ည့်

အချိန်ေ ပးရန်Lှင့်

ဘာသာစကားLှ င့်
တိ က ျမှန်က န်Mပီ း

ဥပေဒအရ မှန်က န် သည့် အချက်အ လက် မျာ းေပးရန်။ ကနဦး ဖွNံ Mဖိuးေရး
လုပ် ငန်း

အဆုိြပuချက်ကုိ ြပင် ဆင်မ ည်

ဆုိပါက၊

Xိုက်ခ တ်ခံရ

သည့်

ဌာေနLှင့် ေဒသခံ အသိုက် အ ဝန်းများ၏ လုပ် ငန်းမတို င်မီ သိနားလည် မ)
အြပည့်ြဖင့် ေပးသည့် hကိuတင်ခွင့်ြပuချက်

(Para 53).
•

ယဉ်ေ ကျးမ) ဆိုင်ရ ာ
Xိုက်ခ တ်မ)

ထပ်မံ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရ ာ

အကဲြဖတ် သ ည့် လု ပ်ငန်းစဉ်များတွ င်

ေတာင်းခံရ န် လုိသ ည်
Lှင့်

လူမ)

အသုံးြပuသည့်

ဆို င်ရ ာ
Xိးု ရာ

အစဉ်အ လာ ဗဟုသု တ၊ တီ ထွ င် ဆန်းသစ်မ) များLှင့် အေလ့ အ ထများLှင့်

နည်းပညာများ အေပi ပိုင်ဆို င်မ)၊ ကာကွ ယ်ေ စာင့်ေ ရှာ က်မ)Lှင့် ထိန်းချuပ်မ) ...
ထို က့ဲသ=ို ဗဟုသု တများကို ထို Xိုးရာအစဉ်အ လာ ဗဟုသု တ ပိုင်ဆို င်သူများ

ကဲ့သ=ို ဗဟုသု တများကို ထို Xိုးရာအစဉ်အ လာ ဗဟု သုတ ပိုင် ဆိုင် သူများ ၏ ိu
မတိုင် မီ သိနားလည်မ) အြပည့် အဝြဖင့် ခွင့်ြပuချက်ရ မှသ ာ အသုံ းြပuLိုင် သ ည်

(Para 60) ။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
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IFC

Performance
Standards

FPIC ကို အဓိပtါယ်ဖွ င့်ဆုိခ ျက် တစ်ေြပးညီ မရှိပါ

(....)FPIC ကုိ သိနားလည် မ)

အြပည့်ြဖင့် တုိ င်ပ င်ညိeLိှuင်းြခင်း Lှင့် ပါဝင်ြခင်း (Performance Standard 1
တွင် ေဖာ်ြပသည့် Informed Consultation and Participation)
လုပ် ငန်းစဉ်အေပi
Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့်

အေြခတည်Mပီး

ဌာေန

ချNဲ ထွ င် ထားြခင်း ြဖစ်Mပီး

တုိင်းရင်း

သားမျာ း၏

ဆုိင်ရ ာ

လုပ်ငန်းရှင်Lှ င့်

အသိုက်အဝန်းအZကား

ထူေ ထာင်ရ န် ြဖစ်သ ည်။ လုပ် ငန်းရှင်သ ည် ေအာက်ပါတု=ိ ကုိ မှတ် တမ်း တင် ရန်

ြဖစ်သ ည် ၁။ လုပ်ငန်းရှင်Lှ င့် Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် ဌာေန -တုိ င်းရင်း သားမျာ း၏
အသိုက် အဝန်းအZကား Lှစ်ဖက် သေဘာတူ လက်ခံသ ည့် လုပ် င န်းစဉ်၊ Lှင့်

၂။ ညeိLှိuင်းမ) ရလဒ် အြဖစ် Lှစ်ဦးLှစ်ဖက် အZကား ရရှိသ ည့် သေဘာတူညီ မ)

အေထာက် အ ထား။ FPIC သည် တစ်ဦး မကျန် လက် ခရ
ံ န် မလို အပ် ဘဲ
အချuိ Nလူပုဂိguလ် သိ=ုမ ဟု တ် အုပ် စုများက အတိအ လင်း ကန်=ကွက် လ\င် ေသာ်မှ
Mပီးေြမာက်Lုိင် သ ည်။

Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ အသို က်အ ဝန်းများ သည် ၄င်းတု=ိ ၏

ေြမ ကို ေခါင်းပုံြဖတ်ခံရ ြခင်း၊ ဆုံးရှံuးြခင်း၊ ဖယ်ရှာ း ခံရြခင် း Lှင့် သဘာဝLှ င့်

ယဉ်ေ ကျးမ) ဆုိင်ရ ာ ရင်းြမစ်များ အလှမ်းမမီြခင်း တုိ=ကို အထူး ခုခံLုိင်အ ား
နည်းတတ်Zကသည်။

ဤအချက် ကုိ

အသိ အမှ တ်ြပuသည့်အေနLှ င့်၊

လုပ် ငန်းရှင်သ ည် Xိုက်ခ တ် ခံရ သည့် ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ၏ အသို က်အ ဝန်း မှ

FPIC ကို ေအာက်ပါ အေြခအေနများတွင် ေတာင်းခံရ န် လို အပ် သ ည်။

• Xိုးရာအစဉ်အ လာ ပိုင် ဆိုင်မ) သိ=ုမ ဟု တ် ထုံး တမ်းဓေလ့အရ အသုံးြပu မ)ရှိသ ည့်
ေြမများLှင့် သဘာဝသယံ ဇာတများအေပi Xိုက်ခ တ်မ)များ၊

• Xိုးရာအစဉ်အ လာ ပိုင်ဆုိ င်မ) သို=မ ဟု တ် ထုံး တမ်းဓေလ့အ ရ အသုံးြပuမ)ရှိသ ည့်

ေြမများLှင့် သဘာဝ သယံဇာတများမှ ဌာေနတုိ င်းရင်းသားမျာ းကို ေြပာင်းေရBN

ေနရာချထားြခင်း Xိုးရာအစဉ်အ လာ ပိုင်ဆုိ င်မ) သို=မ ဟု တ် ထုံး တမ်းဓေလ့အ ရ အသုံးြပuမ)ရိှသ ည့် ေြမများLှင့် သဘာဝ သယံဇာတများမှ ဌာတုိ င်းရင်းသား မျာ းကို

ေြပာင်းေရBN ေနရာချထားြခင်း မြပuရန် လု ပ်ငန်းရှင် သ ည် ြဖစ်Lိုင်သ ည့် အြခား
စီမံကိန်း ဒီဇုိင်းများကုိ စဉ်းစားရန်ြဖစ်သ ည်။ ထိုသ=ုိ ေြပာင်းေရBNြခင်းကို မေရှာ င်Lို င်
ပါက၊ FPIC မရမချင်း စီမံကိန်း ဆက်မ လု ပ်ရ ။

• အေရးပါေသာ ယဉ်ေ ကျးမ)အေမွ အLှစ် အေရးပါေသာ ယဉ်ေ ကျးမ) -အေမွအLှစ်
တု=ိအေပi hကီးမားေသာ

စီမံကိန်း

Xိုက်ခ တ်မ)များ

မေရှာ င်Lို င်ပါက၊

လုပ် ငန်းရှင်သ ည် Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့် ဌာေန တို င်းရင်းသားမျာ း၏ အသို က်အဝန် း

မျာ းထံမှ FPIC ေတာင်းခံရ ယူ ရန်ြဖစ်သ ည်။ စီမံကိန်းက ဌာနေ တိုင်းရင်းသား
မျာ း၏ ဗဟုသု တ၊ တီ ထွ င်ဆန်းသစ်မ)များ သိ=ုမ ဟု တ် ၄င်းတု=ိ ၏ အေလ့ အ ထများကို
စီးပွာ းြဖစ်

အသုံးြပuရန်

အဆိုြပuသည် ဆုိ လ\င်၊

လု ပ်င န်းရှင်

သည် ....

XိုXိုက်ခ တ်ခံသည့် ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ၏ အသို က်အဝန်း ထံမှ FPIC ေတာင်းခံ

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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Xိုက်ခ တ်ခံသည့် ိu

ေတာင်းခံရ န်ြဖစ်သ ည်။
*

၂၀၀၇ ေZကညာချက်သည်

ကုလ သမဂg

ဌာေနတိုင်းရင်းသားမျာ း၏

အေထွေထွ ညီ လာခံတွင်

ကန်=ကွက်၍ လည်း ေကာင်း၊ ၁၁ Lုိင်ငံမှ Zကားေန၍လည်း ေကာင်း

Lုိင်ငံေပါင်း

၁၄၃

အသို က် အဝန်း ထံမှ

ခုမှ ေထာက်ခံ၍ လည်း ေကာင်း ၊

၄

FPIC
Lုိင်ငံ မှ

အတည်ြပuထားသည့် ဥပေဒအရ စည်း ေLှာင်မ) မရှိေသာ စာတမ်းြဖစ်သည် ။

Lုိင်ငံေရး ရည်ရွ ယ်ခ ျက်ကို ကုိယ်စ ားြပuြခင်းြဖစ်သည်။
** ဤ ၁၉၈၉ ခုLှစ် ကွန်ဗ င်း ရှင်း သည် လက်မှတ်ေရးထုိး အတည်ြပuခဲ့သည့်Lုိင် ငံ ၂၂ Lုိင်ငံအ ေပi စည်းေLှာင်မ) ရှိသည်။ ILO အတွင် း
အတည်ြပuြခင်းြဖင့် ဌာေနတုိင်း ရင်း သားများLှင့် လူမ ျိuးစုင ယ်မ ျား၏ အခွင့်အ ေရးများကိုလည်း ေကာင်း ၊ ဤအခွင့်အ ေရးများကို အစိုး ရများမှ
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် တာဝန်မ ျားကိုလ ည်း ေကာင်း၊ ILO သုံး ပွင့်ဆုိင် အဖွဲNဝင်များအZကား အများဆL{ကို ကိုယ်စ ားြပuြခင်းြဖစ်သည် ။
ကွန်ဗ င်း ရှငး် ၏

အေြခခံမာှ ဌာေနတုိင်း ရင်း သားများ၏

သယံဇာတများအေပi

အသုံးချပိုင်ခွင့်ကုိ

ယဉ်ေကျး မ)များLှင့်

အသိအ မှတ်ြပuရန်၊

Lှင့်

ဘဝပုံစံကို

အေလးထားရန်၊

ဖွNံ Mဖိuးေရးအတွက်

၄င်း တို=၏ ေြမLှင့်

၄င်း တု=ိ၏

သဘာဝ

-

ဦးစားေပးရပ်များကို

ကိုယ်ပုိင်ေဖာ်ေဆာင်ပုိင်ခွင့်ရိှရန်တု ိ့ြဖစ်သည်။ အဓိက စည်း မျဉ်း များမှာ တုိင်ပ င်ညeိLှိuင်း ြခင်းLှင့်ပ ါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း တုိ=ြဖစ်သည်။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
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ြဖည့်စွက်ချက် ခ၊ မှတ်ချက်များ
1.

ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့် စပ် လျဉ်းသည့် အြပည်ြပည် ဆုိင်ရ ာ စာတမ်းများမှာ UNDRIP Lှ င့်

ILO Convention No. 169 တု=ိြဖစ်သ ည်။ UNDRIP တွင် Lုိ င်ငံများသည် ၊ ၄င်းတု=ိ ၏ေြမLှင့်

ပိုင်နက် များ သို=မ ဟု တ် အြခား ရင်းြမစ်များကို Xိုက်ခ တ်သ ည့် စီမံကိန်းများအပါအဝင် ၊
အေြခအေနအသီးသီး တွင် သက်ဆုိ င်ရ ာ ဌာေနတုိင်းရင်းသားမျာ းထံမှ FPIC ေတာင်းခံရ ယူရ န်

၄င်းတုိ=Lှင့် တုိင်ပ င် ပူးေပါင်းရန် အZကံြပuထားသည်(Articles 19 and 32)။ ILO Convention No. 169
သည်

လက် မှတ်ေ ရးထိုး

အတည်ြပuသည့်Lိုင် ငံများအေပi

ဥပ ေဒ

စည်းေLှာ င်မ)

ရှိMပီး၊

အဖွဲNဝင်Lိုင် ငံများက အဆုိြပuသည့် အစီအမံများအေပi သေဘာတူ ညီမ) သိ=ုမ ဟု တ် ခွင့်ြပuချက်

ရရှိရ န် ဌာေနတုိင်းရင်းသားမျာ းLှင့် တုိင်ပ င်ရ န် လို သ ည် ဟု ပါရှိသ ည် (Article 6) ။ ခွင့်ြပuချက် Lှ င့်

စပ် လျဉ်းသည့် ကွန်ဗ င်းရှင်းပါ ြပဌာန်းချက် ၏ လမ်းABန် အ တွက်၊ ILO Handbook for ILO
Tripartite Constituents – Understanding the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No.
169) (2013) ကို Zကည့်ပါ။ အြခား ကုလ သမဂgအ ဖွဲNမျာ းက FPIC Lှင့် စပ် လျဉ်းသည့် Lုိ င်ငံ တကာ
စံLှuန်းများသည်

အဖွဲNဝင်မ ဟု တ်သ ည့်

ေထာက်ြပZကသည်။

ဤအဖွဲNများတွင်

Lုိင်ငံ များအားလည်း

UN

တန်းတူ

Permanent Forum

on

အကျuံးဝင်သ ည် ဟု

Indigenous

Issues,

လူ= အခွင့်အေရးကိစRLှင့်စပ် လျဉ်းသည့် UN Working Group Lှင့် Lုိင်ငံ စုံတွ င် လုပ်ကို င်ေ သာ

လုပ် ငန်းhကီးများLှင့်အြခား စီးပွားလုပ်င န်းများ၊ UN Special Rapporteur on the rights of

indigenous peoples, the UN Experts Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, Lှင့်

အြခားလူ=အခွ င့်အေရးဆုိင်ရ ာ ကု လသမဂg သေဘာတူစာချuပ် အဖွဲNမျာ းပါဝင်သ ည်။

2.

FAO “ လွ တ် လပ်Mပီး သိနားလည်မ) အြပည့်ြဖင့် hကိuတင် ေပးသည့် ခွင့်ြပuချက်ကို ေလးစားြခင်း -

ေြမသိမ်း ယူမ)Lှ င့် စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရမျာ း၊ ကုမtဏီ များ၊ NGO မျာ း၊ ဌာေနတုိင်းရင်းသားများ Lှင့်

ေဒသခံအ သိုက်အ ဝန်းများအတွက် လက်ေ တွN လမ်း ABန်၊(2014), p. 7,
i3496e.pdf.
3.

www.fao.org/3/a-

RSPO Executive Board မှ ေထာက်ခံအ တည်ြပuMပီး၊ ၄င်းအဖွဲ Nဝင်Lုိင်ငံများမှ ၂၀၁၃ ဧMပီ ၂၅

ရက်ေ န=တွင် အထူးအေထွေ ထွ ညီ လာခံတွင် လက်ခံ လို က်သ ည့် ‘Principles and criteria for the

production of sustainable palm oil’ တွင်၊ စားအုန်းဆီ အ တွ က် ေြမအသုံးချြပuမ)ေ Zကာင့်

အြခားအသုံးချသူမျာ း၏ ဥပေဒဆုိ င်ရ ာ ထုံး တမ်းဆုိ င်ရ ာ သိ=ု မ ဟုတ် အသုံးချပိုင်ခွ င့်များ ကို
၄င်းတုိ= ၏

လွ တ် လ ပ်Mပီး၊

သိနားလည်မ)

အြပည့်ြဖင့် hကိuတင်ေ ပးသည့်

ခွင့်ြပuချက် ကို

မပျက်ြပယ်ေ စပါ ဟု ေဖာ်ြပထားသည်(Principle 2.3.)။ FPIC လုပ် ငန်းစဉ်ကုိ အေသးစိ တ်
ေဖာ်ြပသည့် ညeိLှိuင်းသေဘာတူ ညီခ ျက်များ၏ မိတ^_များသည် ရယူLုိင် သ င့်Mပီး၊ ေအာက်ပါတုိ=
ပါဝင်သ င့် သ ည် ဟု
အုပ်စုများLှင့်

AB န်ြပသည်-

က။

အသို က်အ ဝန်းများအတွ င်း

ရှိ

Xိုက်ခ တ်ခံရ သည့်

တုိင်ပ င်ညိeLှuိင်း သည့်ေ ဆွးေLွးမ)များြဖင့် အစီအ စဉ်တစ်ခုကုိ ြပuစုMပီး ြဖစ်ေ Zကာင် း

အေထာက် အ ထားမျာ း ခ။ ဤဆုံးြဖတ်ခ ျက်ခ ျမှ တ်ခ ျိန်တွင် လုပ် ငန်း လည်ပ တ်မ) ကို ခွင့်ြပu သည့်

ဆုံးြဖတ်ခ ျက်ြဖစ်ေ စ၊ ခွင့်ြပuချက်ကုိ မေပးဘဲ ထားသည့် ဆုံ းြဖတ်ခ ျက်ြဖစ်ေ စ၊ ကုမtဏီသ ည်
အသိုက် အဝန်းများ၏ ဆုံးြဖတ်ခ ျက် ကုိ အေလးထား ေZကာင်း အေထာက် အထားများ၊
တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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၄င်းတို= ၏ ေြမတွ င် လုပ် ငန်း

လည်ပ တ်ခွင့်ြပuသည့်

အတွ က်၊ ေြမကို

ကုမtဏီ

ပို င်ဆုိ င်မ) ၊

အထူးအခွင့်အေရးများသို=မ ဟု တ် ငှာ းရမ်းမ) သက် တမ်း ကုန်ဆုံးချိန်တွင် ၄င်းတုိ= ၏ ေြမLှ င့်
ပတ်သ က်သ ည့်

ဥပ ေဒ

အေနအထား

အပါအဝင်

ေပiေပါက်လာမည့်

ဥပေဒဆုိင်ရ ာ

စီးပွာ းေရးဆုိင်ရ ာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆုိ င်ရ ာ Lှင့်လူ မ)ဆုိ င်ရ ာ ဂယက် Xိုက်ခ တ်မ) များကို
Xိုက်ခ တ်ခံရ မည့် အသို က်အ ဝန်းများက နားလည် လက်ခံေ Zကာင်း အေထာက်အ ထားများ။
4.

[…] လုပ်င န်းများသည်

ဆုိးရွားသည့် လူ= အခွင့်အေရး Xိုက်ခ တ်ခံခ့ဲရ Lိုင်သ ြဖင့် သီးသန်=

ဂXုစိုက်ရ န် လိုသ ည့် သီးြခားအုပ်စုများ သိ=ုမ ဟု တ်

လူဦးေရ အတွင်းရှိ လူ တစ်ဦးချင်း ၏

အခွင့်အေရးမျာ းကုိ ေလးစားသင့်သ ည် OECD Guidelines, IV.40: ကို Zကည့်ပါ။ ဤသည်Lှ င့်
စပ် လျဉ်း၍၊ ကုလ သမဂg စာတမ်းများက ဌာေနတုိင်းရင်းသားမျာ း၏ အခွင့်အေရးကို ထပ် မံ
ချဲNထွင် ထားသည်။
5.

ILO Convention No. 169 က ဌာေနတုိင်းရင်းသားLှင့် လူမျိuးစုLွယ်များအား ေအာက်ပါ

အဓိပါt ယ် ဖွင့် ဆိုခ ျက်များကို ထု တ်ြပန်သ ည်၊ လူမျိuးစုLွ ယ်များ- ၄င်းတုိ= ၏ လူမ) ဆိုင်ရ ာ ယဉ်ေ ကျးမ)
ဆိုင်ရ ာLှင့်

စီးပွာ းေရးအေြခအေနများသည်

Lုိင်ငံ ၏

အြခားအသိုက်

အဝန်းများLှ င့်

မတူြခားနားမ) ထင်ရှာ းMပီး၊ ၄င်းတို= ၏ အေြခအေနများကို ကို ယ် ပိုင် ဓေလ့ ထုံး တမ်းများ သို=မ ဟု တ်
အစဉ်အ လာများ သိ=ုမ ဟု တ် အထူးဥပ ေဒ စည်းမျဉ်း မျာ းြဖင့် အလုံးစုံြဖစ်စေ တစ်စိ တ်

တစ်ေ ဒသြဖစ်ေ စ ထိ န်းေကျာ င်းသည်။ ဌာေနတို င်းရင်းသားမျာ း- ထို သူ တ=ိုအား Lုိင်ငံအ တွ င်း

သို=မ ဟု တ် Lုိင်ငံ ပိုင် သ ည့်ပ ထဝီေ ဒသတစ်ခုအ တွင်း ထိုLုိ င်ငံ အ ား ကို လိုနီအ ြဖစ် သိမ်းပို က်ခ ျိ န်

တွင် သိ=ုမ ဟု တ် လက်ရိှ Lုိင်ငံန ယ် နိမိ တ်အ တွင်း ထူေ ထာင် ထားသည့် နယ်ြမေ အတွ င်းတွ င် ၊
ေနထိုင် သ ည့် လူ များမှ ဆင်းသက်Mပီး၊ ဥပေဒအရ ၄င်းတု=ိ ၏ အေြခအ ေန မည်သ=ုိ ပင် ရှေ
ိ စကာမူ၊
ကို ယ်ပုိင် လူ မ)၊ စီးပွား၊ ယဉ်ေ ကျးမ) Lှင့် Lုိင်ငံေ ရး အေဆာက်အအုံ များ တစ်စိ တ် တစ်ေ ဒသ
သို=မ ဟု တ် အြပည့်အ ဝ ဆက်ခံသူများကို ဌာေနဟု သတ်မှ တ်Mပီးသည်။
6.

ILO Convention No. 169, Article 1.2. ကိုZကည့်ပါ။

7.

OECD Guidelines, I.2 and IV. 1.

8.

ေအာက်ပါ ရင်းြမစ်မျာ းသည် အသို က်အ ဝန်းများ၏ ေမ\ာ်လင့်ခ ျက်များကို FPIC Lှင့် စပ် လျဉ်း ၍
အေသးစိတ်ေ ဖာ်ြပထားသည် -

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 ဇယားကွက် တွ င် ရည် ABန်းသည့် အြပည်ြပည် ဆုိင်ရ ာ စာတမ်းများသည် FPIC
သက် ဆုိင်သ ည့် အေြခအေနမျာ း၊ ေနရာေရBNေြပာင်းချထားရန် လို သ ည့် ကိစRမျာ း- ကို သတ် မှ တ်
သည်။

10.

FPIC ကို အသို က်အ ဝန်း ၏ ပိုမုိ ြမင့်မားMပီး တရားဝင်ပံုစံြ ဖစ်သ ည့် သဘာတူ ညီခ ျက်အ ြဖစ်

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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ယူ ဆLုိ င်သ ည် ဟု

အZကံြပuထားသည်။

ထိုေ Zကာင့်

အချိuNကိစRမျာ းတွင်

ကုမtဏီများသည်

hကီးမားေသာ Xိုက်ခ တ်မ) များ ရှိLိုင်သ ည့် ဌာေန ပိုင်နက်အ ေပiတွင်ြဖစ်စေ အနီးအနားတွ င်
ြဖစ်ေ စ၊ စီမံကိန်းတစ်ခု အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ရ န် ချမှတ်သ ည့်အ ခါ၊ တရားဝင် ပုံစံရှိသ ည့်

လုပ် ငန်းစဉ်မျိuး လုပ်ေ ဆာင် လုိ စိတ်ရိှLို င်မည်။ Lehr & Smith, Implementing a Corporate Free
Prior Informed Consent Policy, www.foleyhoag.com/publications/ebooks-and-whitepapers/2010/may/implementing- a-corporate-free-prior-and-informed-consent-policy, Foley Hoag
(2010), p. 8. တွင် Zကည့် ပါ။
The World Resources Institute

က FPIC လုပ် ထံုး လုပ် နည်းများကို လက်ေ တွNအေကာင်

အထည် ေဖာ်ရ ာတွင် ေပiေပါက်သ ည့် စိန်ေခiမ)မျာ းကို ေကျာ်လBာ းရန် hကိuးစားေနသည့် ကုမ tဏီ

မျာ း အား တရားဝင်ပံုစံ သေဘာ တူညီခ ျက်များကို အြခား အကျိuးဆက်စပ် သူများLှင့် ထိေ တွN

ေဆာင်ရွက် သည့် ကျင့် စဉ်ေ ကာင်းများLှင့် တွဲ၍ လု ပ် ေ ဆာင်ရ န် 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.
12.

OECD Guidelines, II.B.18-19 and IV.40 & 42.
ဌာေနတိုင်းရင်းသားများLှင့် ထိေ တွNေဆာင်ရွက်မ)Lှ င့်

သက်ဆို င်သ ည့်

ဥပေဒစည်းမျဉ် း

တာဝန်များကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ရ န် ဥပေဒကွျမ်းကျင်သူများLှင့် တုိင်ပ င်ေ ဆာင်ရွ က်

သင့်သ ည်။

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒ-ီ အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
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် ျိuးေရးထုတ်လပ
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တာဝန်ယူမ) ရှိေသာ စိက
ု ်ပျိuးေရး ထုတ်လုပ်ြဖန်ခ
= ျိမ)

လုပ်ငန်းကွင်းဆက်အတွက် OECD-FAO လမ်းABန်
OECD Lှင့် FAO တု=ိသ ည် စီးပွားလုပ်င န်းများအေနLှင့် တာဝန်ယူမ)ရိှေ သာ လုပ်င န်းကျင့်ဝ တ် စံLှuန်းများကို

ေလးစားလုိက် နာရန်လ ည်းေကာင်း၊ ၄င်းတုိ= ၏ လုပ်င န်းလည် ပတ်မ)ြဖင့် ေရရှည်ဖွံNMဖိuးမ)ကို ပံ့ပိုးမ) ေသချာ ေစရန်
အတွ က်

စိုက်ပျိuးေရးဆုိင်ရ ာ

ထု တ် လု ပ်ြဖန်=ခ ျိမ)လု ပ်ငန်း ကွင်းဆက်များတစ်ေ လ\ာက်

အေလးထားစိစ စ်

ေဆာင်ရွက်မ) ကျင့်သုံးရာတွ င် လည်းေကာင်း အေထာက် အ ကူအ ြဖစ် ဤလမ်း ABန်ကို ြပuစုြခင်းြဖစ်ပါသည် ။
ဤလမ်း ABန် တွင် ေအာက်ပါတုိ=ပါဝင်ပါသည်။
• စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများ

တာဝန် ယူမ)ရှိသ ည့်

စိုက်ပျိuးေရးဆုိင် ရာ

ထုတ် လု ပ်ြဖန်=ခ ျိမ) လုပ်ငန်း ကွင်း ဆက်များ

ထူေ ထာင်ရ န် အတွ က် လို က်နာရန် စံLှuန်းမျာ း ချမှတ်သ ည့် စံြပလုပ် ငန်းမူဝါဒတစ်ရ ပ်
• စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများက

၄င်းတုိ= ၏

လုပ် ငန်းေဆာင် တာမျာ းေZကာင့် ြဖစ်ပွာ းသည့်

ဆုိးကျိuးXိုက်ခ တ် မ)များကို

သိရှိေ အာင် ေဖာ်ထု တ်ရ န်၊ အကဲြဖတ်ရ န်၊ ေလျာ့က ျေစရန်Lှင့် မည်သုိ=ေ ြဖရှင်းသည်ကို တာဝန် ယူရန်များကို
လုိ က်နာေဆာင်ရွက်ရ န် အLjရ ာယ်အေြခြပu အေလးထား စိစ စ်ေ ဆာင်ရွက်ြခင်း အဆင့် ၅ ဆင့်ပါ မူေ ဘာင်
တစ်ရ ပ်
• စီးပွာ းလု ပ်ငန်းများ ေတွNZကံuရသည့် အဓိက အLjရ ာယ်များေဖာ်ြပချက်Lှင့် ယင်း အLjရ ာယ်များကို ေလျာ့က ျ ေစရန်

အစီအမံများ

• ဌာေနတုိင်းရင်းသားများLှင့် ထိေ တွNေဆာင်ရွက်ရ န် လမ်း ABန်မ ျာ း

တာဝန်ယူမ)ရှိေသာ စိုကပ
် ျိuးေရးထုတ်လပ
ု ်ြဖန်ခ
= ျိမ)လုပင
် န်းကွင်းဆက်များအတွက် အိုအီးစီဒီ- အက်ဖ်ေအအို လမ်းABန©
် အိုအီးစီဒီ၊ အက်ဖေ
် အအို ၂၀၁၆
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