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ပိုမိုကကာင်းမွန်စွာ စီးပွားကရးလုပ်ကိုင်မခင်း”ကို ထုတ်ကဝခဲ့သည်။ ထိုအချနိ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထွန်းသစ်စ 
ကစျးကွက်များရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကထာက်ပံ့ဝန်ကဆာင်မှုရရှိသူများ (Our Clients) နှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ကဆာင် 
ရွက်ရာမှ ရရှိလာကသာ အကတွ့အကကုံများက ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုကရးဆိုင်ရာ အမခားလုပ်ကဆာင်ချက်များ 
တွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်း (Stakeholder Engagement) ၏ အကရး 
ပါပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကတွးအမမင်များကို သိသာစွာတိုးတက်ကစခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ အကတွး 
အမမင် တိုးတက်ကမပာင်းလဲလာသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါ။ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှင့် 
ကငွကြကးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများသည် ယခုအခါတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံကရး မကမပမပစ် 
မှုများကြကာင့် မဖစ်ကပါ်လာသည့် ဆုံးရှုံးနစ်နာနိုင်ကမခများ နှင့် ထိကရာက်ကသာ အမပုသကဘာ ဆက်ဆံကရးကြကာင့် 
ရရှိလာကသ အခွင့်အလမ်းများကို ပိုမိုနားလည်လာြကပပီမဖစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည် စီမံကိန်းမဖစ်ကမမာက်နိုင် 
စွမ်းနှင့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှုများ မပုလုပ်သည့် အကစာပိုင်း ကာလတွင်သာမကဘဲ စီမံကိန်းကြကာင့် 
ထိခိုက်နစ်နာရမည့် ရပ်ရွာလူထု (Affected Communities) နှင့် အမခားကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
စီမံကိန်းသက်တမ်းတစ်ကလှောက် ဆက်ဆံကရး ထူကထာင်မှုများကို ထိကရာက်ကကာင်းမွန် ကရရှည်တည်ပမဲ 
ကအာင် ကဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြကာင်း သကဘာကပါက်လာြကသလို စီမံကိန်းအကပါ် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခနှင့် 
ပတ်သက်၍ စီမံခန့်ခွဲမှုများ တိုးတက် ကကာင်းမွန်၍ ပိုမိုကကာင်းမွန်ကသာ ရလဒ်ကကာင်းများ လက်ကတွ့ရရှိ 
ကနြကသည်။ ကဆွးကနွးတိုင်ပင်မခင်း (Consultation) နှင့် အချက်အလက်များထုတ်မပန်အသိကပးမခင်း 
(Disclosure) အတွက် နည်းလမ်းများသည် ကရတိုအသွင်ကဆာင်ကသာ ဥပကဒစည်းမျဉ်းနှင့် ကချးကငွထုတ်ကပး 
သူများ၏ လိုအပ်ချက် များနှင့် ကိုက်ညီကရးမှသည် ဆက်ဆံကရးထူကထာင်မှုများ၊ ထိခိုက်ဆုံးရှံးနိုင်ကမခကလျာ့ချ
မခင်းနှင့် စီးပွားကရး လုပ်ငန်းအသစ်များ ကဖာ်ထုတ်မခင်းတို့အတွက် ကရရှည် အကျ ိုးကမှော်ကသာ၊ ပိုမိုမဟာဗျူဟာ 
ပိုကျကသာ လမ်းကြကာင်းများအမဖစ် ကမပာင်းလဲလာသည်။ ထိုနည်းတူ ချည်းကပ်နည်းလမ်းသစ်များနှင့် ချတိ် 
ဆက်မှုပုံစံသစ်များသည်လည်း တိုးတက်ကမပာင်းလဲလာြကပါသည်။ 

နိဒါန်း 1



ကျွန်ုပ်တို့၏ ကထာက်ပံ့ဝန်ကဆာင်မှ ရယူသူများ၊ အမခားသူများနှင့် အကလ့အကျင့် ကကာင်းများ တည်ကဆာက် 
မခင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ ရှာကဖွကလ့လာမှေကဝမခင်းလုပ်ကဆာင်ရန် IFC ၏ ကတိကဝတ် အစိတ် 
အပိုင်းတစ်ရပ်အမဖစ် ဤပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုအကြကာင်း ကိုးကားစရာ 
လက်စွဲစာအုပ်အသစ်ကို ကနာက်ဆုံးရအချက်အလက်များကိုအကမခခံ၍ ကရးသားမပုစုခဲ့ပါသည်။ ဤစာအုပ် 
သည် ထွန်းသစ်စ ကစျးကွက်များတွင် စီးပွားကရးလုပ်ကိုင်ကနကသာ ကုမ္ပဏီများအတွက် အကလ့အကျင့်ကကာင်း 
များ စုစည်းကဖာ်မပထားသည့် လက်စွဲစာအုပ်မဖစ်ပါသည်။ ထိုသို့ကရးသားမပုစုရာတွင် IFC သည် လွန်ခဲ့ကသာ 
၉နှစ်ကကျာ်ကာလက ကလ့လာခဲ့မှုများနှင့် ကိုယ်ပိုင်အကတွ့အကကုံများအမပင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကထာက်ပံ့ဝန်ကဆာင်မှု 
ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၊ အမခားအဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ရှိသကဘာထားအမမင်များနှင့် အကလ့အကျင့် 
များကိုပါ ထည့်သွင်းမပုစုထားမခင်းမဖစ်သည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ်သည် မကမှော်လင့်ကသာ မဖစ်ရပ်များနှင့် ကမမမပင် 
အကမခအကနအကမပာင်းအလဲရှိနိုင်သည့် မတည်ပငိမ်ကသာ ကနာက်ခံအကနအထားတစ်ရပ်တွင် စီမံကိန်းတွင် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံကရးများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ကရးအတွက် “မရှိမမဖစ်ကသာ” အကလ့အကျင့် 
ကကာင်းများကို စာဖတ်သူအား ပံ့ပိုးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

“ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု”ဆိုင်ရာပိုမိုကျယ်မပန့်ကသာ
သကဘာတရားကရးရာများ

အများမပည်သူနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများကို မူလအားမဖင့် ဥပကဒစည်းမျဉ်း လိုအပ်ချက်အရ လုပ်ကဆာင်ြက 
သည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဘဝဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် ကဆာင်ရွက်ရသည့်ကာလတွင်သာ 
အများအားမဖင့် တစ်ကကိမ်တစ်ခါခန့် ကျင်းပကလ့ရှိြကသည်။ ဤသို့ကသာတိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများကို စီမံကိန်း 
ကရးဆွဲကရးကာလကနာက်ပိုင်းတွင် အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့်နည်းလမ်းများမဖင့် ဆက်လက်လုပ်ကဆာင်မှုမျ ိုးနည်းပါး 
သလို အကရးပါကသာ စီးပွားကရးဆိုင်ရာလုပ်ကဆာင်ချက်များထဲသို့ သွတ်သွင်းကပါင်းစပ်ကဆာင်ရွက်မှုလည်း 
ရှားသည်။ သို့မဟုတ် အမပုသကဘာရှိသည် လုပ်ငန်းဆက်ဆံကရးများထူကထာင်ရာတွင် ယင်းတို့၏ထိကရာက် 
မှု များကို တိုင်းတာမှုများလည်း နည်းပါးသည်။ ယကန့ကခတ်တွင် “ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်မှု”ဟူကသာ စကားရပ်သည် ကုမ္ပဏီနှင့် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်ကမခရှိသူများအြကား ပိုမိုကျယ်မပန့်ကသာ၊ 
အားလုံးပါဝင်ကသာ၊ အပမဲမမပတ်ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် နည်းစဉ်တစ်ရပ်အမဖစ်ကဖာ်မပ၍ လုပ်ကဆာင် 
ချက်များနှင့် ချဉ်းကပ်ပုံများစွာကို စီမံကိန်းသက်တမ်းတကလှောက်လုံး မဖန့်ကျက်ကဆာင်ရွက်သည့် နည်းလမ်း 
တစ်ရပ်အမဖစ် ကပါ်ထွက်လာကနသည်။ (ပုံ-၁ကိုြကည့်ပါ)။ ထိုကမပာင်းလဲမှုသည် စီးပွားကရးနှင့် ဘဏ္ဍာကရး 
ကလာက၏ ကျယ်မပန့်ကသာ ကမပာင်းလဲမှုများကို ထင်ဟပ်သည်။ စီးပွားကရးနှင့် ဘဏ္ဍာကရးကလာကများသည် 
လုပ်ငန်းအတွင်း ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံကရး အားနည်းမှုမှ ကပါ်ထွက်လာကသာ စီးပွားကရး 
လုပ်ငန်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာအကပါ် ထိခိုက်နိုင်ကမခရှိမှုကို ပိုမို အသိအမှတ်မပုလက်ခံ၍ လူမှုဆိုင်ရာ 
တာဝန်သိမှု၊ ပွင့်လင်းမမင်သာမှုနှင့် သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံမခင်း တို့ကို ပိုမိုကဇာင်းကပးလာြကသည်။ ဤအကမခ 
အကနတွင် ဆုံးရှံးနစ်နာနိုင်ကမခများကို ကကာင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ကရးအတွက် စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့်ကကာင်းမွန်ကသာ ဆက်ဆံကရးထူကထာင်မခင်းသည် အကရးပါလာသည်။

2 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း



ဤလက်စွဲစာအုပ်အကြကာင်း

ဤလက်စွဲစာအုပ်သည် စီးပွားကရး လုပ်ငန်းများ၏ အဓိကလုပ်ငန်း လည်ပတ်မှု မပင်ပတွင်ရှိကသာ ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူ အုပ်စုများ-ဥပမာအားမဖင့် ထိခိုက်နစ်နာကသာ ကဒသခံအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ကဒသန္တရအစိုးရ 
အာဏာပိုင်များ၊ အစိုးရ မဟုတ်ကသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အမခားကသာ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ 
ကဒသန္တရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အမခားစိတ်ဝင်စားသူများ(သို့မဟုတ်) ထိခိုက်နစ်နာကသာ ပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း 
များကို အဓိကထားပါသည်။ ပစ္စည်းကပးသွင်းသူများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ မဖန့်မဖူးသူများ သို့မဟုတ် 
ဝယ်လက်များနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုကို ကဖာ်မပမခင်း မဟုတ်ပါ။ အကြကာင်းမှာ ထိုပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်း 
များနှင့် အမပန်အလှန် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်မှုသည် ကုမ္ပဏီအများစု၏ ပင်မစီးပွားကရးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု 
တွင် ပါဝင်ကနပပီး နိုင်ငံ၏ ဥပကဒစည်းမျဉ်းများအရ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားကသာ ကုမ္ပဏီမူဝါဒများနှင့် 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရလည်း လုပ်ကဆာင်ကနကသာကြကာင့် မဖစ်သည်။

ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင် အပိုင်း(၂)ပိုင်းပါဝင်သည်။ ပထမပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းအတွင်း ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ 
နှင့် ချတိ်ဆက် ကဆာင်ရွက်ရာတွင် ရှိရမည့် အဓိကသကဘာတရားများနှင့် အဆခခခံမူများ၊ လက်ကတွ့ အသုံးမပု 
နိုင်ကသာ အဆလ့အကျင့်များ၊ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ထိကရာက်စွာ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ကပးနိုင်ကရး 
အကထာက်အကူမပု နည်းလမ်းများ ပါရှိသည်။ ဒုတိယပိုင်းတွင် ထိုအကမခခံမူများ၊ အကလ့အကျင့်နှင့် နည်းလမ်း 
များသည် စီမံကိန်း သက်တမ်းတကလှောက် ကာလအပိုင်းအမခားအလိုက် စီမံကိန်းကဆာင်ရွက်ရန် ကနဦး 
စဉ်းစားသည့်အဆင့်မှသည် တည်ကဆာက်ကရးကာလနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့်ကာလများကို မဖတ်သန်း 
လာပပီးကနာက် လုပ်ငန်းကဆာင်ရွက်မှုပပီးစီး၍ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းမခင်းနှင့် (သို့မဟုတ်) လုပ်ကဆာင်မှု 
များ ပိတ်သိမ်းမခင်းအထိ မည်မှေဆီကလျာ်မှုရှိကြကာင်း ကဖာ်မပထားသည်။ ထိုစီမံကိန်းကာလတစ်ခုမခင်းစီ 
အလိုက် မဖစ်ကပါ်နိုင်ကသာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်များနှင့် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပတ်သက်ဆက် 
နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရာတွင် ကွဲမပားကသာ အကလ့အကျင့်များ အသုံးမပုမခင်းနှင့် စီမံကိန်း 
အဆင့်တစ်ခုမခင်းစီတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတွင်းသို့ သွတ်သွင်းကပါင်းစပ်မခင်းများကို ကဖာ်မပထားသည်။

ပုံ ၁။ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှု အဝန်းအဝိုင်း 

ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုအတိုင်းအတာ

ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သူအကရအတွက်

ဆက်သွယ်ကရး
ဗျူဟာ

အချက်အလက်
ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်း

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း ပူးကပါင်းပါဝင်မခင်း
ညှိနှိုင်းမခင်း နှင့် 

မိတ်ဘက်
ဆက်ဆံမခင်းများ
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ဤလက်စွဲစာအုပ်သည် လုပ်ငန်းတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုရာတွင် အကလ့ 
အကျင့်ကကာင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ခခုံငုံမိကစရန် ကကိုးပမ်းတင်မပထားပါသည်။ ဆော်ခပထားဆသာလမ်းညွှန်ချက် 
အားလုံးသည် စီမံကိန်း အမျ ိုးအစားအားလုံး (သို့မဟုတ်) စီမံကိန်း အရွယ်အစားအားလုံးအတွက် အသုံးခပု 
နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီများသည် သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်မှု ဗျူဟာများကို ကရးဆွဲရမည်မဖစ်သည်။ ဥပမာ - လူအများစုလက်ခံအသိအမှတ်မပုကသာ နာမည် 
ကကီး အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ကသာကုမ္ပဏီများသည် တစ်ဝက်ကချာထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ် 
ကသာ ကုမ္ပဏီများထက် ကဆွးကနွးတိုင်ပင်မှုများ ပိုမိုမပုလုပ်ရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အလားတူပင် ဆိုးကျ ိုး 
သက်ကရာက်မှု နည်းပါးကသာ စီမံကိန်းငယ်များ သို့မဟုတ် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် အနည်းငယ်သာ 
မပဿနာရှိနိုင်ကသာ စီမံကိန်းများကို လုပ်ကိုင်ကနကသာ ကုမ္ပဏီများအတွက်မူ ဤစာအုပ်တွင် ကဖာ်မပထား 
ကသာ ချဉ်းကပ်နည်းများ သို့မဟုတ် ဥပမာများသည် လိုအပ်သည် ထက်ပင် ပိုမိုကနကြကာင်း ကတွ့ရနိုင်သည်။ 
ထို့ကြကာင့် ဤစာအုပ်ကို အသုံးခပုဆနသူများအဆနနှင့် မည်သည့် ချဉ်းကပ်နည်း သို့မဟုတ် လုပ်ဆဆာင်ချက် 
များက မိမိတို့အတွက် အသင့်ဆတာ်ဆုံးခေစ်သည်ကို ဆရွးချယ်အသုံးခပုကကပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

ကအာင်မမင်ကသာချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုအတွက်အကကံဉာဏ်များ

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကထာက်ပံ့ဝန်ကဆာင်မှုများ ရယူထားသူများ၏ စီမံကိန်းများမှ ပိုမိုကကာင်းမွန်ကသာရလဒ်များ 
ရရှိကစရန် အပမဲကကိုးပမ်းကူညီကပးကနသည်နှင့်အမှေ အရည်အကသွးမမင့် ချတိ်ဆက်ကဆာက်ရွက်မှုများ၏ 
တန်ဖိုးကို ပိုမိုမမင်ကတွ့လာကလကလမဖစ်သည်။ ထို့ကြကာင့် ကကိုတင်စီမံခန့်ခွဲကဆာင်ရွက်မှုများ မပုလုပ်ထားရန် 
တိုက်တွန်းမခင်းမဖစ်သည်။ ထိုသို့ ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် တစ်ခါတစ်ရံ၌ ခက်ခဲနိုင်သည်။ သို့ကသာ်လည်း အကျ ိုး 
ရလဒ်များစွာ မဖစ်ကပါ်ကစကသာ လုပ်ငန်းစဉ်မဖစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ကတွ့ကကုံထားကသာ သင်ခန်းစာအနည်းငယ်သည် 
သင်၏ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု စတင်နိုင်ကရး အကထာက်အကူမပုကပးနိုင်သည်။

ဆဆာလျင်စွာ ဆဆာင်ရွက်ပါ

ဆက်ဆံကရးထူကထာင်မှုသည် အချနိ်ယူ ကဆာင်ရွက်ရကလ့ ရှိပါသည်။ ကကာင်းမွန်ကသာ ဆက်ဆံကရးများ၏ 
အကမခခံအချက်များမှာ-ယုံြကည်မှု၊ အမပန်အလှန်ကလးစားမှု၊ နားလည်သကဘာကပါက်မှုတို့မဖစ်၍ ထိုမဒပ်မဲ့ 
တန်ဖိုးများသည် တစ်ဦးတစ်ကယာက်ချင်းနှင့် အုပ်စုအလိုက် အမပန်အလှန် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်မှုများ 
အကပါ်မူတည်၍ အချနိ်ကာလြကာလာသည်နှင့်အမှေ တိုးတက်ကမပာင်းလဲလာြကသည်။ ထို့ကြကာင့် ကုမ္ပဏီများ 
သည် ယခင်အတိတ်ကာလက ကဆာင်ရွက်ခဲ့စဉ်ထက် စီမံကိန်းတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် စီမံကိန်း၏ 
ကနဦးအဆင့်များကတည်းက စတင်၍ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ကနြကမခင်းမဖစ်သည်။ အရွယ်အစားကကီးမား 
ကသာ၊ ပိုမိုရှုပ်ကထွးကသာ သို့မဟုတ် အမငင်းပွားဖွယ်မဖစ်ကသာစီမံကိန်းများတွင် ကုမ္ပဏီများက အကကိုမဖစ် 

ကုမ္ပဏီများသည်သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများ၏
လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့်ချတိ်ဆက်
ဆဆာင်ရွက်မှုဗျူဟာများကိုဆရးဆွဲသင့်သည်။

4 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း



ကုမ္ပဏီများသည် စီမံကိန်းတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ယခင်အတိတ်ကာလတွင် ဆဆာင်ရွက်ခဲ့စဉ်ကထက် ပိုမိုဆစာစီးစွာ 
ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှုကို စတင်ခပုလုပ်လာကကသည်။

ကမမာက်နိုင်စွမ်း ကလ့လာသည့်ကာလ သို့မဟုတ် အကကိုစမ်းသပ်ကာလကတည်းကပင် (စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများ) စတင် ချတိ်ဆက်ကဆာက်ရွက်ကနြကသည်မှာ အလွန်မှန်ကန်သည့် ကဆာင်ရွက်ချက် မဖစ်ပါ 
သည်။ ထိုသို့ကဆာက်ရွက်မခင်းသည် ရပ်ရွာလူထုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အမခားကဒသဆိုင်ရာ ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများ၏ သကဘာထားအမမင်များနှင့် လူမှုဘဝသာယာဝကမပာကရး(Welfare) များကိုလည်း အကရးပါသည့် 
အချက်များအကနနှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကာင်း အချက်မပလိုက်မခင်းပင်မဖစ်ပါသည်။

ကနာင်မဖစ်လာနိုင်သည်ကို ကကိုတင်တွက်ဆထားပပီး စီမံခန့်ခွဲကဆာင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းသည် တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးရန် တွန့်ဆုတ်ကလ့ရှိသည့် ဗီဇဓာတ်ခံကို တိုက်ဖျက်မခင်းမဖစ်သည်။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရန် ကနှာင့်ကနှး 
ရမခင်းအကြကာင်းမှာ-စီမံကိန်းအတွက် ကစာလွန်းကနကသးသည့်ကာလမဖစ်၍ သင့်ထံတွင်လည်း အကမဖအားလုံး 
မရှိကသးမခင်း၊ ကမှော်လင့်ချက်များ မမင့်တက်လာမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်မခင်းတို့ကြကာင့် မဖစ်သည်။ အများအားမဖင့် 
မဖစ်တတ်သည်မှာ- ထိုကာလတွင် လူထု၏ကမှော်လင့်ချက်များသည် ပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးမဖင့် မမင့်မားကနြကပပီး 
စီမံကိန်းနှင့်ကုမ္ပဏီအကြကာင်း ထင်မမင်ယူဆချက်များလည်း စတင်ပျ ံ့နှံ့ကနနိုင်သည်။ အကစာပိုင်းကတည်းက 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ထားမခင်းသည် အများမပည်သူ၏ သိမမင်နားလည်မှု အကပါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ရန် တန်ဖိုးရှိကသာ 
အခွင့်အလမ်းတစ်ခုမဖစ်ပပီး စီမံကိန်းအတွင်း ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် အမပုသကဘာကဆာင်သည့် အကမခ 
အကနတစ်ရပ်ကိုလည်း အကစာပိုင်းကာလကတည်းက ထူကထာင်ထားနိုင်သည်။ မကသချာမှုများ၊ မသိနိုင်ကသး 
သည့် ကိစ္စများစွာ ရှိကနကသးသည်ကိုလည်း ကကိုတင်ကာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကမပာမပထားနိုင်သည်။ စီမံကိန်း 
နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် အကစာပိုင်းကာလများတွင် အမပန်အလှန်ကဆာင်ရွက်မှုများအား ကနာင်တွင် 
မဖစ်ကပါ်လာနိုင်သည့် ကိစ္စများနှင့် ထိခိုက်နိုင်ကမခများကို ခန့်မှန်းကပးနိုင်သည့် ကနဦးဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကမးခွန်း 
များအကပါ် အကကံဉာဏ်နှင့် အမခားကရွးချယ်စရာများအတွက် အကူအညီကပးနိုင်သည့်အရာတစ်ခုအမဖစ်လည်း 
အသုံးမပုနိုင်သည်။

ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မည့်ကိစ္စကို ခပဿနာတစ်ခုခေစ်လာသည် အထိ ဆစာင့်ဆိုင်း 
မဆနပါနှင့်

စီမံကိန်းတစ်ခုကို စတင်ကဆာင်ရွက်ဆဲကာလ၏ ဖိအားများကနသည့် အကမခအကနတွင် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် အမပန်အလှန်ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်ကနမခင်းသည် အကရးကကီးကိစ္စမဟုတ်သလို ဦးစား 
ကပးစရာ မလိုပဲ အဖိုးတန်သည့် အချနိ်နှင့်အရင်းအမမစ်များကို ထိုအတွက် အသုံးမမပုသင့်ဟုလည်း ထင်မမင် 
ယူဆနိုင်ပါသည်။ သို့ကသာ်လည်း ပဋိပက္ခသို့မဟုတ် အြကပ်အတည်းတစ်ခု အမှန်တကယ် မဖစ်ကပါ်လာခဲ့ 
လှေင် ဆက်ဆံကရးနှင့်ဆက်သွယ်ကရး လမ်းကြကာင်းများ ကကိုတင်တည်ကဆာက်ထားမခင်းမရှိမခင်းကြကာင့် 
ထိုကဲ့သို့ အကမခအကနမျ ိုးကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကကိုးပမ်းရာ တွင် စီမံကိန်းအတွက် ရုတ်တရက်အချည်းနှီး မဖစ်သွား 
နိုင်သည်။ ပထမအချက်မှာ-ကဒသခံလူထုနှင့် ၄င်းတို့ကို ကိုယ်စားမပုသူများသည် ၄င်းတို့ မသိကသးသည့် 

နိဒါန်း 5



(ပုံမှန်အဆက်အဆံလည်း မရှိသည့်) ကုမ္ပဏီတစ်ခုအကပါ် သံသယအကျ ိုးခံစားခွင့် (Benefit of Doubt) 
များကိုကပးရန် မဖစ်နိုင်ကမခနည်းပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ- တုံ့မပန်မှု၊ ကာကွယ်မှု သို့မဟုတ် အြကပ်အတည်း 
စီမံခန့်ခွဲမှု(Crisis Management) မပုလုပ်ကနရသည့် အကမခအကနကရာက်မှ ထိခိုက်နစ်နာသူ ရပ်ရွာလူထုနှင့် 
ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်ရန် ကုမ္ပဏီမှ စတင်ကကိုးစားမခင်းသည် စံနမူနာပုံစံ မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့ မပုလုပ်မခင်း သည် 
ကုမ္ပဏီအတွက် ကနာင်ကာလများတွင် ကကျာ်လွှားရန်ခက်ခဲပပီး အလွန်ရှည်ြကာကာ အကျ ိုးမဲ့မဖစ်ကစမည့် 
သကဘာထားအမမင်များကိုလည်း ဖန်တီးသွားနိုင်သည်။ ထို့အမပင်မပဿနာတစ်ခုကပါ်ကပါက်ပပီးကနာက်ပိုင်းမှ 
တတိယအဖွဲ့အစည်းမဖစ်သည့် NGO အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ကဒသဆိုင်ရာ အစိုးရအရာရှိများကို အကူ 
အညီ မိတ်ဖက်အမဖစ် သို့မဟုတ် ြကားခံအမဖစ် ထားရှိကဆာင်ရွက်မခင်းသည် ပို၍ပင် အခက်အခဲရှိနိုင်သည်။ 
အဘယ့်ကြကာင့်ဆိုကသာ် ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းအကပါ် ထိခိုက်နိုင်မှု အန္တရာယ်များရှိနိုင်မခင်းကြကာင့် 
မဖစ်သည်။ ပက်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်စီမံကိန်း စတင်ကတည်းက လုပ်ငန်း၏အဓိကနည်းဗျူဟာတစ်ရပ် 
အကနမဖင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ထားမခင်းသည် စိန်ကခါ်မှုကကုံကတွ့ကနရသည့်အချနိ်ကာလများတွင် အရင်း 
အနှီးအမဖစ် ပံ့ပိုးကပးနိုင်မည့် လူမှုဆက်ဆံကရးကို ကကိုတင်မပုစုပျ ိုးကထာင်ကပးသကဲ့သို့ မဖစ်ကစသည်။

ဆရရှည်ကို ကကည့်ပါ

ကကာင်းမွန်သည့် ရင်းနှီးဆက်ဆံမှုများကို တည်ကဆာက်မခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းမခင်းအတွက် အချနိ်ကာလများစွာ 
လိုအပ်ပါသည်။ ဤအမမင်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများသည် ကွဲမပားမခားနားကသာ ဆုံးမဖတ်ချက်ပုံစံများကို ချမှတ် 
ကလ့ရှိသည်။ ထိုကုမ္ပဏီများသည် ကဒသခံလူထုနှင့် ကူညီဆက်သွယ်ကပးမည့် ဝန်ထမ်းကို ငှားရမ်းမခင်းနှင့် 
ကလ့ကျင့်သင်ြကားမခင်းတို့တွင် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံပပီး စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ကတိကဝတ်များ 
နှင့် ကိုက်ညီကအာင် ကဆာင်ရွက်ကပးမခင်း၏ တန်ဖိုးကို ကတွ့မမင်သကဘာကပါက်လာြကသည်။ ယင်းတို့၏ 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကဒသခံလူထုအတွက် နားလည်နိုင်မည့် ဘာသာ 
စကားပုံစံများသို့ ဘာသာမပန်ဆိုရာတွင် အကုန်အကျ ခံလာြကပပီး ဆက်လက်၍လည်း ကဆာင်ရွက်ြကပါသည်။ 
လူမှုကရးဆိုင်ရာ ပိုမိုရင်းနှီး လွတ်လပ်ကသာ အမပန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုများမှတဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်ကရး ရင်းနှီးမှုများ 
ရရှိလာကစရန် အားထုတ်လာြကသည်။ ၄င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများမှတဆင့် ကဒသခံလူထုနှင့် အဆက်အသွယ် 
ထူကထာင်နိုင်ရန်လည်း ကဆာင်ရွက်ြကသည်။ နစ်နာချက်၊ မကကျနပ်ချက်များ အကပါ်တွင်လည်း အကလးအနက် 
ထားြကပပီး ထိုကိစ္စများကို ယုံြကည်အားကိုးထိုက်စွာ အချနိ်နှင့်တကမပးညီကဆာင်ရွက်ကပးြကပါသည်။ ကဒသခံ 
လူထု၏ ကမပာြကားမှုများကို ပိုမိုနားကထာင်ကပးြကပပီး ကဒသခံလူထုထံမှလည်း ပိုမိုသင်ယူြကပါသည်။ စီမံ 
ကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ပတ်သက်သည့် လှုပ်ရှားကဆာင်ရွက်မှုများတွင် ၄င်းတို့ ကုမ္ပဏီ၏ 
အဆင့်မမင့် မန်ကနဂျာများလည်း ပါဝင်ြကပပီး ၄င်းတို့၏ လုပ်ငန်းစီမံချက်များတွင်လည်း ဤလုပ်ငန်းကို ကပါင်း 

ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်စီမံကိန်း စတင်ကတည်းက 
သင့်လုပ်ငန်း၏အဓိက နည်းဗျူဟာတစ်ရပ်အဆနခေင့် ချတိ်ဆက် 
ဆဆာင်ရွက်ထားခခင်းသည် စိန်ဆခါ်မှုကကုံဆတွ့ဆနရသည့် အချနိ်ကာလ 
များတွင် “အရင်းအနှီး”အခေစ် ပံ့ပိုးဆပးနိုင်မည့် လူမှုဆက်ဆံဆရးကို 
ကကိုတင်ခပုစုပျ ိုးဆထာင်ဆပးသကဲ့သို့ ခေစ်ဆစသည်။

6 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း



နိဒါန်း

စပ်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ပိုအကရးကကီးသည်မှာ ကရရှည်တည်တံ့မည့် ဆက်ဆံကရးများကို အဓိကထားကသာ 
ကုမ္ပဏီများအကနမဖင့် ပိုမိုကျယ်မပန့်စွာ စဉ်းစားကတွးကတာကလ့ရှိပပီး ကရတိုအကျ ိုးစီးပွားများ (ဥပမာ- ကလျာ် 
ကြကးကို အနိမ့်ဆုံးနှုန်းကပးရန် မဖစ်နိုင်ကမခညှိနှိုင်းမခင်း)ကြကာင့် စီမံကိန်းလည်ပတ်ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လူထုက 
ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့်ခွင့်မပုထားမှု (Social License) ကပါ် ထိခိုက်မခံပါ။

လုပ်ငန်းစဉ်ကို သင့်စီမံကိန်းနှင့် အံဝင်ခွင်ကျခေစ်ဆအာင် ဆဆာင်ရွက်ပါ

စီးပွားကရးလုပ်ငန်းများအကနနှင့် ၎င်းတို့စီမံကိန်းကြကာင့်မဖစ်ကပါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်များနှင့် ထိခိုက်သက် 
ကရာက်မှုများ အကပါ်မူတည်ပပီး ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ချတိ်ဆက် ကဆာင်ရွက်သည့်နည်းဗျူဟာများကို 
ဟန်ချက်ညီကအာင် ချမှတ်သင့်ပါသည်။ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု လုပ်ကဆာင်သည့်အခါ တစ်ခုတည်းနှင့် 
အားလုံး အဆင်ကမပနိုင်မည့်နည်းလမ်းဟူ၍မရှိပါ။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံကရး 
တည်ကဆာက်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ မပုလုပ်သင့်သည့် ဆက်ဆံကရးပုံစံ၊ မမုပ်နှံမည့်အရင်းအမမစ်နှင့် 
ကကိုးပမ်းအားထုတ်မှုအဆင့်တို့သည် စီမံကိန်း၏ သကဘာသဘာဝ၊ တည်ကနရာ၊ အရွယ်အစား၊ စီမံကိန်း 
ကဆာင်ရွက်ကနသည့်အဆင့်နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများအကပါ်မူတည်၍ ကမပာင်းလဲ 
ကနမည်မဖစ်သည်။ အနီးပတ်ဝန်းကျင်လူထုအကပါ် ထိခိုက်သက်ကရာက်မှု လွန်စွာနည်းပါးသည့် အကသးစား စီမံ 
ကိန်းများအကနမဖင့် သတင်းအချက်အလက် ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်းနှင့် ဆက်သွယ်မခင်းများကိုသာ အာရုံစိုက် 
ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ အမျ ိုးမျ ိုးကသာ ကဒသခံလူထုအကပါ် ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများရှိနိုင်ပပီး ရှုပ်ကထွးမှုအဆင့် 
ပိုမိုများမပားသည့် စီမံကိန်းကကီးများတွင်မူ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိကရာက်စွာ စီမံခန့်ခွဲ 
နိုင်ရန်အတွက် ပိုကကာင်းကသာ နည်းဗျူဟာ၊ ကခတ်မီဆန်းသစ်ကသာ နည်းလမ်းများကို ကျင့်သုံးရန် လိုအပ် 
မည်မဖစ်သည်။

လကရ်ှအိချနိတ်ငွ ်မရှကိသးကသာလ်ည်း ကကိုတငမ်ဖစတ်ညက်နပပီး ကမပာင်းလကဲနသည့ ်ရှရိင်းစွ ဲသမိငု်းကြကာင်းများ၊ 
ယဉ်ကကျးမှုများနှင့် ဆက်စပ်အကြကာင်းအရာ အကမခအကနများ၊ စီမံကိန်းတစ်ခု ကပါ်ကပါက်လာမှုကြကာင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ အုပ်စုများအြကားတွင် အသားမကျနိုင်ကသးသည့် ရှုပ်ကထွးကသာ နိုင်ငံကရးဆိုင်ရာ၊ 
လူမှုကရးဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားကရးဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ချက်များနှင့် စီမံကိန်းကနာက်ဆက်တွဲ ဖွံ့ပဖိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ 
ကကုံကတွ့လာမည်မဖစ်သည့်အတွက် ကုမ္ပဏီများအကနနှင့် မပင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ တစ်နည်းဆိုရကသာ် 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ဆက်ဆံကရးသည် ရှုပ်ကထွးသည့်အမပင် နိုင်ငံကရးသကဘာ သက်ဝင် 
လာနိုင်သည်။ ကကိုတင်ကမှော်မှန်းမထားသည့် ရလဒ်များထွက်ကပါ်လာနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပဋိပက္ခများကို 
ကျယ်မပန့်ကစနိုင်သည်။ ကဒသဆိုင်ရာဆက်စပ်အကြကာင်း အရာများနှင့် ကိုက်ညီကစရန်အတွက် ဤလက်စွဲ 
စာအုပ်တွင် ကဖာ်မပထားသည့် အကလ့အထကကာင်းနည်းလမ်းများနှင့် အကမခခံမူ (Good Practice Approaches 
and Principles) အချ ို ့ကို လက်ခံကျင့်သုံးမခင်းနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကကိုတင်ကာ စီမံ 
ခန့်ခွဲကဆာင်ရွက်ရန်ကကိုးပမ်းမခင်းမှတစ်ပါး ထိုကဲ့သို့စိန်ကခါ်မှုများစွာကို ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် 
အမခားလွယ်ကူသည့်နည်းလမ်းမရှိပါ။

7



စီးပွားဆရး လုပ်ငန်းရပ်(Business Function) တစ်ခုကဲ့သို့သဆောထား၍ စီမံခန့်ခွဲပါ

အမခား Business Function များကဲ့သို့ပင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင် 
ရွက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ စနစ်တကျစီစဉ်ချမှတ်ထားကသာ ဗျူဟာမဖင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကို ကဆာင် 
ရွက်သင့်ပပီး ရှင်းလင်းမပတ်သားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အချနိ်ဇယား၊ ရန်ပုံကငွနှင့် တာဝန်ခွဲကဝမှုများလည်း 
ရှိထားသင့်သည်။ ချမှတ်ထားသည့် ဗျူဟာအရ လုပ်ကဆာင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဝန်ထမ်းအားလုံး 
သိရှိကအာင် မပလုပ်ထားသင့်ပပီး မည်သည့်အတွက် ကြကာင့် လုပ်ကဆာင်ရသည်နှင့် စီမံကိန်း၏ အကျ ိုးရလဒ် 
များအတွက် မည်သည့်သက်ကရာက်မှုများရှိနိုင်သည်ဆိုသည်ကိုလည်း ယင်းတို့ နားလည်ကအာင် ကဆာင်ရွက် 
သင့်သည်။ (အကမခအကနကိုလိုက်၍ ကဆာင်ရွက်သည်ထက်) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကဆာင်ရွက်မှုများအတွက် 
စနစ်တကျ ချည်းကပ်သည့်နည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးကလ့ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသည့် 
အရင်းအမမစ်များနှင့်အချနိ်ကာလလိုက်၍ ပိုမိုကကာင်းမွန်သည့် အကျ ိုးရလဒ်များ ရနိုင်သည်။ စီမံကိန်းနှင့်ပ
တ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ကိစ္စရပ်များနှင့် ထိခိုက်ဆုံးရှံးနိုင်မှု အန္တရာယ်များ(Stakeholder Issues & Risks)
ကိုလည်း ပိုမိုထိကရာက်စွာ ကမခရာခံနိုင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ကစသည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ် 
ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းအတွက် လုပ်ငန်းခွဲ/ဌာနခွဲများ(Business Unit) ကို တာဝန်သတ်မှတ်ကပးထားမခင်းနှင့် 
ယင်းလုပ်ငန်းကို စီမံကိန်းလည်ပတ်မှု တစိတ်တစ်ကဒသအမဖစ် ကပါင်းစည်းထားသင့်သည်။ ထိုသို့မပုလုပ် 
မခင်းမဖင့် လက်ကတွ့ နှင့် အလှမ်းကဝးကာ ကုန်ကျစရိတ်များမပားကသာ အကရးမပါသည့် လုပ်ကဆာင်ချက်များ 
ကပါ်ကပါက်လာမခင်းနှင့် မမဖည့်ဆည်းကပးနိုင်ကသာ ကမှော်လင့်ချက်များ မမင့်တက်လာမခင်းတို့အစား စီမံကိန်း 
ရည်ရွယ်ချက်များ အထကမမာက်လာကစမည့် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုမမင့်မားလာမည်မဖစ်သည်၊၊ အမခားကသာ 
အဓိကစီးပွားကရးလုပ်ငန်းစဉ်များကဲ့သို့ပင် တိုက်ရိုက် အစီရင်ခံရမည့် လမ်းကြကာင်းများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် 
အဆင့်မမင့်သူများ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ရန် အကရးကကီးပါသည်။

 

ပတ်ဝန်းကျင်လူထုအဆပါ်ထိခိုက်မှုလွန်စွာနည်းပါးသည့ ်
အဆသးစားစီမံကိန်းများသည်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ခပန ်
အသိဆပးခခင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုခပုလုပ်ခခင်းလုပ်ငန်းများကိုသာ 
အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။

8 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း



ေိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ Manila Water ကုမ္ပဏီသည် စီမံကိန်းကနဦးအဆင့် ၁၉၉ရ ခုနှစ်မှ စတင်၍ 
ဝန်ကဆာင်မှုရယူမည့်သူများ၊ ကဒသအစိုးရနှင့် NGO အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူ အားလုံးနှင့် ပွင့်လင်းကသာ၊ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲကကိုတင်ကဆာင်ရွက်သည့် ဆက်ဆံကရးမျ ိုး 
ထူကထာင်ရန် ကကိုးစားခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းကမခအားမဖင့် မနီလာပမို့၏ မပည်သူလူထု ထက်ဝက်ခန့်အား 
သန့်ရှင်းကသာ၊ လုံခခုံစိတ်ချရကသာ ကရနှင့်ကရဆိုးစနစ် ဝန်ကဆာင်မှုများကပးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လုပ်ကဆာင် 
သည့် ကုမ္ပဏီ၏ ပင်မစီးပွားကရးလုပ်ငန်းများ (Core Business)အတွက် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက် 
နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံကရးကကာင်းမွန်မခင်းသည်လည်း အကမခခံကျကြကာင်း ကုမ္ပဏီမှ နားလည် 
သကဘာကပါက်ထားသည်။

မနီလာအစိုးရထံမှ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိပပီးသည့်အခါ ကုမ္ပဏီသည် “Walk the Line” အစီအစဉ်ကို 
စတင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအစီအစဉ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏မန်ကနဂျာအဆင့်မှ ကဒသအဆင့် ကိုယ်စားလှယ်များအထိ 
ကမု္ပဏဝီနထ်မ်းများအားလုံးသည ်ကဒသခမံပညသ်မူျား မရှမိမဖစ ်လိအုပသ်ည့ ်ဤဝန်ကဆာငမ်ှုများကပးရန် 
အတွက် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရန် ပုံမှန်အကမခချကနထိုင်မခင်း မဟုတ်သူများအပါအဝင် ၎င်းတို့၏ ဝန်ကဆာင်မှု 
ရယူမည့်သူများထံသို့ သွားကရာက်ကလ့လာခဲ့ြကပါသည်။

ဤချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုနှင့် အမခားလှုပ်ရှားကဆာင်ရွက်မှုများ၏ အကျ ိုးရလဒ်အကနမဖင့် ကုမ္ပဏီ၏ 
ဝန်ကဆာင်မှုများ သိသိသာသာ တိုးပွားလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်း ၂၄နာရီပတ်လုံး 
ကရရရှိသည့်အိမ်ကထာင်စုသည် ၂၆% မှ ၉၅% သို့မမင့်တက်ခဲ့သည်။ တစ်ချနိ်တည်းမှာပင် ဝန်ကဆာင်မှု 
လုပ်ငန်း၏ ကရဆုံးရှုံးမှုနှုန်းမှာ ၆၃ % မှ ၃၅.၅ % သို့ ကလျာ့နည်းသွားခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ်အစတွင် ဝန် 
ကဆာင်မှုကပးကနသည့် အိမ်ကထာင်စုကပါင်း ၃၂၅,၀၀၀ရှိရာမှ ပမို့မပကန ဆင်းရဲသား ၈၄၈,၀၀၀ အပါအဝင် 
ဝန်ကဆာင်မှုကပးသည့်အိမ်ကထာင်စုကပါင်းမှာ ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် ၁,၀၀၀,၀၀၀ကကျာ်ရှိခဲ့သည်။

ကုမ္ပဏီ၏ ကကိုတင်ကဆာင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက် 
သည့် နည်းဗျူဟာသည် “လူသားချင်းစာနာစွာ အသိုက်အခမုံဖန်တီးမှု (Habitat for Humanity)” 
အစီအစဉ်မဖင့် ကနအိမ်များ တည်ကဆာက်မခင်း၊ Bank of the Philippine Islands အစီအစဉ်မဖင့် 
စီးပွားကရးလုပ်ငန်းငယ်များ စတင်နိုင်ရန် အကသးစားကချးကငွလုပ်ငန်းများ ကဲ့သို့ ကဒသလူထုကို အကျ ိုး 
မဖစ်ကစသည့် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများစွာလည်း ကပါ်ကပါက်လာကစခဲ့သည်။ Manila Water 
ကုမ္ပဏီသည် သုံးလပတ်ကဆွးကနွးမှုများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ ကရရှည်တည်တံ့ ကကာင်းမွန်သည့် ဖွံ့ပဖိုးမှုနှင့် 
ကဒသဆိုင်ရာ လူထုအတွက် စီမံကိန်းများသို့ ကလ့လာကရးသွားကရာက်မခင်း အစီအစဉ်များကို NGO 
အဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာနှင့် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများအတွက် ကရးဆွဲထားသည့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု 
အစီအစဉ် (Engagement Plan) တွင် ထည့်သွင်းကဆာင်ရွက်ထားသည်။
 

MANILA WATER COMPANY။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ 
နှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှု၏ အကျ ိုးဆကျးဇူးများ ခံစားရရှိခခင်း
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အပိုင်း-၁

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား 
ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်းဆိုင်ရာ
အဓိကသဆောတရားများနှင့် အဆခခခံမူများ

ဤအပိုင်းသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကပါင်းများစွာတွင် ကယဘုယျအားမဖင့် အသုံးချ ကဆာင်ရွက်နိုင်မည့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ၊ သကဘာတရားများနှင့် 
အကလ့အကျင့်ကကာင်းနှင့် အကမခခံမူများ(Good Practice Principles) ကို ကဖာ်မပထားပါသည်။ ထို့ကနာက် 
အပိုင်း ၂ တွင် စီမံကိန်းကာလအမျ ိုးမျ ိုးအတွင်း အကသးစိတ် အကလ့အကျင့်များနှင့် ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းများက 
မည်သို့အကကာင်းဆုံး ကူညီကပးနိုင်မည်ဆိုသည်ကို အကသးစိတ် ကဖာ်မပထားပါသည်။

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများဆိုသည်မှာမည်သူနည်း

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများဆိုသည်မှာ စီမံကိန်းတစ်ခုကြကာင့်တိုက်ရိုက် (သို့မဟုတ်) သွယ်ဝိုက် 
ထိခိုက်နစ်နာသူများ၊ ထို့အမပင် စီမံကိန်းအကပါ်စိတ်ဝင်စားသူများ နှင့်(သို့မဟုတ်) စီမံကိန်း၏ အကျ ိုးရလဒ် 
များအကပါ် အမပုသကဘာ သို့မဟုတ် အမပုသကဘာမဟုတ်သည့် လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိကသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် 
လူအုပ်စုများကို ဆိုလိုပါသည်။ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများတွင် ကဒသအလိုက် ထိခိုက်ခံရသည့်အုပ်စုများ 
သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တရားဝင်မဖစ်ကသာ၊ တရားဝင်မဟုတ်ကသာ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံ 
အဆင့် သို့မဟုတ် ကဒသအဆင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ နိုင်ငံကရးသမားများ၊ ဘာသာကရး ကခါင်းကဆာင်များ၊ 
အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အထူး စိတ်ဝင်စားမှုများ ရှိသည့်အုပ်စုများ၊ ပညာရှင်အုပ်စုများ သို့မဟုတ် 
အမခားစီးပွားကရးလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပါသည်။ စီမံကိန်းတစ်ခု သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုတစ်ခုတွင် အထက်ပါ 
လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အုပ်စုများ၏ “အကျ ိုးစီးပွား ပါဝင်သက်ဆိုင်မှုများ (State)” သည် မတူညီြကပါ။ ဥပမာ- 
စီမံကိန်းတစ်ခုကြကာင့် ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် လူမှုကရးဆိုင်ရာ တိုက်ရိုက်ထိခိုက်သက်ကရာက် ရနိုင်သည့် 
လူပုဂ္ဂိုလ်များလည်းရှိသည်။ အမခားနိုင်ငံတွင် ကနထိုင်ြကသူများလည်း ရှိနိုင်သည်။ သို့ကသာ် ထိုသူတို့သည် 

10 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ယင်းတို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ သို့မဟုတ် အကကံမပုချက်များကို စီမံကိန်း အကကာင်အထည်ကဖာ်သည့် 
ကုမ္ပဏီထံသို့ ကပးပို့လိုြကသည်။ ဥပကဒလိုက်နာမှု ရှိမရှိ ကစာင့်ြကည့်ထိန်းသိမ်းသည့် အစိုးရအရာရှိများ 
(Government Regulator)၊ နိုင်ငံကရး သို့မဟုတ် ဘာသာကရး ကခါင်းကဆာင်များနှင့် ကဒသခံတက်ကကလှုပ်ရှား 
သူများကဲ့သို့ စီမံကိန်းအကပါ်ကကီးမားစွာ လွှမ်းမိုးနိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ အသိအမမင် 
သို့မဟုတ် ဂုဏ်သတင်းကကျာ်ြကားမှုကြကာင့် စီမံကိန်းကို အမပုသကဘာ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်လိုြကသည့် ဥပမာ 
- အမပန်အလှန်ဆက်ဆံကရးတွင် ရိုးရိုးသားသားြကားခံအကနမဖင့် ကဆာင်ရွက်ကပးလိုသည့် ပတ်သက်ဆက် 
နွယ်သူများလည်းရှိသည်။

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ရာတွင် 
လုပ်ဆဆာင်ရမည့်အချက်အလက်များက အေယ်နည်း

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်း ဆိုသည်မှာ စီမံကိန်းတစ်ခု၏ အစမှ 
အဆုံးထိ ကဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ကဆာင်မှုများနှင့် အမပန်အလှန်ထိကတွ့ဆက်ဆံမှုများကို ခခုံငုံထားသည့် 
ကဝါဟာရတစ်ခုမဖစ်သည်။ ထိုလုပ်ကဆာင်ချက်များ၊ အမပန်အလှန်ထိကတွ့ဆက်ဆံမှုများကို အပိုင်း(၈)ပိုင်း 
ခွဲမခားနိုင်သည် (ပုံ ၂) ။ အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို အပိုင်းလိုက် ကဆွးကနွးသွားမည်မဖစ်သည် -

■	 ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ရှာကဖာ်ထုတ်မခင်းနှင့်ခွဲမခမ်းစိတ်မဖာကလ့လာမခင်း
■	 သတင်းအချက်အလက်ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်း
■	 ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း
■	 ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းမခင်းနှင့် မိတ်ဖက်အသွင်ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မခင်း
■	 ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို တိုင်ြကားကမဖရှင်းကရး ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု
■	 စီမံကိန်းအားကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု စစ်ကဆးရာတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများပါဝင်ကဆာင်ရွက်မခင်း
■	 ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံသို့ သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံမခင်း
■	 စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များ
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ပုံ ၂။ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအားချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ရာတွင်
ပါဝင်ဆသာ အဓိကအချက်အလက်များ

သတင်းအချက်အလက်
များထုတ်ခပန်အသိဆပးခခင်း
ဆုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်၏ အကစာပိုင်းအဆင့် 
ကတည်းက စီမံကိန်းနှင့် 

ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို 
အဓိပ္ပာယ် မပည့်ဝပပီး လက်လှမ်းမီ 

နိုင်သည့် နည်းလမ်းများမဖင့် သတင်း 
အချက်အလက်များကို ဆက်သွယ်ပါ။ 

စီမံကိန်းကာလတကလှောက် ထို 
ဆက်သွယ်မှုကို ဆက်လက် 

ကဆာင်ရွက်ပါ။

စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များ
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်

ကဆာင်ရွက်မခင်း၊ ကတိကဝတ်မပုထားမှုများနှင့်
ပတ်သက်၍ မျက်ကမခမမပတ် ကဆာင်ရွက်ကပးမခင်းနှင့် 

လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများအကပါ် သတင်းကပးမခင်းလုပ်ငန်းစဉ် 
များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်ကုမ္ပဏီတွင် လုံကလာက် 

သည့်စွမ်းရည်ရှိကအာင် ထူကထာင်
ထိန်းသိမ်းပါ။

     စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်
  နွယ်သူများကို ရှာဆေွဆော်ထုတ်

    ခခင်းနှင့် ခွဲခခမ်းစိတ်ခောဆလ့လာခခင်း

ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထ ံ
သို့ သတင်းဆပးပို့အစီရင်ခံခခင်း

ထိခိုက်နစ်နာမှုများကိုတိုင်ကကား 
ဆခေရှင်းဆရး ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု

ပတ်သက်ဆက်နွယ်
သူများနှင့်တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခခင်း

ဆစ့စပ်ညှိနှိုင်းခခင်းနှင့် မိတ်ေက်
အသွင်ပူးဆပါင်းဆဆာင်ရွက်ခခင်း

အမငင်းပွားဖွယ်ရာမဖစ်ပပီးရှုပ်ကထွးသည့် ကိစ္စရပ်
များကို ပါဝင်ကဆာင်ရွက်သည့်အဖွဲ့အားလုံး၏စိတ်ဝင်စားမှု

များကို ကမပလည်ကစမည့်ယုံြကည်စိတ်ချရမှုအားကကာင်းသည့်
ညှိနှိုင်းမှုများမပုလုပ်ပါ။ ဗျူဟာကမမာက်ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မှု 

ပုံစံများမပုလုပ်၍ စီမံကိန်း၏ အကျ ိုးကကျးဇူး
သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုကလှော့ချမခင်းတို့တွင် ပိုမို 

ကကာင်းမွန်ကအာင် ကဆာင်ရွက်ပါ။

စီမံကိန်းအား ဆစာင့် 
ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်ဆဆးရာတွင်

ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများပါဝင် 
ဆဆာင်ရွက်ခခင်း

စီမံကိန်းကြကာင့် တိုက်ရိုက်ထိခိုက် 
နစ်နာရသည့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 

သူများအား စီမံကိန်း၏ ထိခိုက်နိုင်မှုများ၊ 
ထိခိုက်နိုင်မှုများ ကလှော့ချမခင်းနှင့် 

အကျ ိုးကကျးဇူးများကို ကစာင့်ြကည့် 
ကလ့လာမှုတွင် ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစရန်

နှင့်ပွင့်လင်းမမင်သာမှုနှင့်
အများယုံြကည်လက်ခံနိုင်မှု 

မမင့်မားကအာင် စွမ်းကဆာင်ကပး
နိုင်သည့် မပင်ပမှကစာင့်ြကည့် 

ကလ့လာသူများ
ပါဝင်ကအာင်ကဆာင်

ရွက်ပါ။

ဆကာင်းမွန်သည့်

ချတိ်ဆက် 

ဆဆာင်ရွက်မှု

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ
ကို ကဖာ်ထုတ်မခင်း၊ ဦးစားကပးကရွး
ချယ်မခင်း၊၎င်းတို့၏စိတ်ဝင်စားမှု

များနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို 
ဆန်းစစ်ရာတွင်
အချနိ်ကပးပါ။

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခဲ့ကသာ
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်

စီမံကိန်းနှင့် မူရင်းကုမ္ပဏီအကပါ် ပိုမို 
စိတ်ဝင်စားမှုရှိသူများထံသို့ ပတ်ဝန်း
ကျင်၊ လူမှုကရးဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားကရး

ဆိုင်ရာလုပ်ကဆာင်ချက်များ
အကြကာင်း မပန်လည်သတင်း
ကပးပို့အစီရင်ခံပါ။

စီမံကိန်းကာလတကလှောက်
စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်စိုးရိမ်

ပူပန်မှုများနှင့်နစ်နာချက် မကကျနပ် 

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်
ကိုအစီအစဉ်ချကာ၊ကျယ်မပန့်စွာတိုင်ပင်

ကဆွးကနွးပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း
မှတ်တမ်းမပုပါ။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွး

ပပီးကနာက်ပိုင်းကဆာင်ရွက်
ရန် ကိစ္စရပ်များကို ဆက်သွယ် 
 ကဆာင်ရွက်ပါ။

ချက်များကိုပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ 
အကနမဖင့် ထုတ်ကဖာ်ကမပာြကားနိုင်မည့်

လက်လှမ်းမီကသာ တုံ့မပန် 
ကဆာင်ရွက်မှုကပးကသာ နည်း 

လမ်းများ ထူကထာင်ပါ။

12 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်
ဆက်နွယ်သူများကို
ရှာဆေွဆော်ထုတ်ခခင်းနှင့်
ခွဲခခမ်းစိတ်ခောဆလ့လာခခင်း

ဤအပိုင်းတွင် ဘာကတွပါသလဲ

14 စီမံကိန်းကြကာင့် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ထိခိုက်ခံရသည့ ်
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ရှာကဖွကဖာ်ထုတ်ပါ

15  စီမံကိန်းအကပါ် စိတ်ဝင်စားမှုများအရ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအမဖစ် 
သတ်မှတ်နိုင်သူများကို ရှာကဖွကဖာ်ထုတ်ပါ

16 ဗျူဟာကျကျကဆာင်ရွက်၍ ဦးစားကပးကရွးချယ်ပါ

18 ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ဆိုင်ကသာ ယခင်ရှိပပီး သတင်း 
အချက်အလက်များနှင့် ကဆွးကနွးမှုမှတ်တမ်းများကို ကိုးကားပါ

19 အင်အားနည်းထိခိုက်လွယ်သည့်အုပ်စုများအကပါ် အကလးထားသည့ ်
လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ အချက်အလက်စာရွက်စာတမ်းများမပုစုပါ

20 စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များကို စိစစ် 
အတည်မပုပါ

22 စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ယင်းတို့ ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်း 
တွင်ပင် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ပါ

23 အစိုးရသည် စီမံကိန်းနှင့် အဓိကပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ မဖစ်ကြကာင်း 
သတိမပုပါ

24 ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တာဝန်ခံမှုရှိကသာ NGOများနှင့် ရပ်ရွာလူထုအကမခမပု 
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူကဆာင်ရွက်ပါ

26 ဝန်ထမ်းများကို ဆက်သွယ် ကရးလမ်းကြကာင်းကကာင်းတစ်ခုအမဖစ် 
မှတ်ယူပါ



အုပ်စုတစ်ခု သို့မဟုတ် အုပ်စုခွဲတစ်ခုရှိ စီမံကိန်းနှင့်
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအားလုံးသည် တူညီသည့် 
စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ သို့မဟုတ် အားလုံးစုဆပါင်း 
သဆောတူထားသည့် ထင်ခမင်ချက်များ သို့မဟုတ် 
ဦးစားဆပးမှုများကို ဆော်ခပလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။



စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို
ရှာဆေွဆော်ထုတ်ခခင်းနှင့် ခွဲခခမ်းစိတ်ခောဆလ့လာခခင်း

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ ပထမဆုံးအဆင့်မှာ 
- စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ရှာကဖွကဖာ်ထုတ်မခင်း မဖစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ-စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများမှာ မည်သူတို့မဖစ်သည်နှင့် ၎င်းတို့၏အဓိကအုပ်စုခွဲများကို ဆုံးမဖတ်မခင်းမဖစ်သည်။ 
(အချ ို ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများကို ဥပကဒ သတ်မှတ်ချက်အရ ကကိုတင်ဆုံးမဖတ်ထားရမည်ကို 
သတိမပုပါ) ထိုသို့ရှာကဖွကဖာ်ထုတ်ပပီးကနာက် ယင်းတို့ကို ခွဲမခမ်းစိတ်မဖာကလ့လာရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ-
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများ၊ ၎င်းတို့အကပါ် မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ထိခိုက် 
နစ်နာနိုင်သည်၊ သင်၏စီမံကိန်းအကပါ် ၎င်းတို့က မည်သည့်လွှမ်းမိုးမှုများ ရှိနိုင်သည် စသည်တို့ကို အကသး 
စိတ်ကလ့လာမခင်းမဖစ်သည်။ အထက်ပါ ကမးခွန်းများ၏အကမဖများသည် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု ဗျူဟာတစ်ရပ် ကရးဆွဲနိုင်ရန် အကမခခံအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးကပးနိုင်သည်။ 
ဤကနရာတွင် တစ်ခုကသာအုပ်စု သို့မဟုတ်အုပ်စုခွဲအတွင်းမှ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ အားလုံးသည် တူညီ 
ကသာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ သို့မဟုတ် အများသကဘာတူ စုကပါင်းထင်မမင်ချက်များ သို့မဟုတ် ဦးစားကပးချက်များ 
ကို ကဖာ်မပလိမ့်မည် မဟုတ်ကြကာင်း သိရှိထားရန်လိုအပ်သည်။ 

13စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ရှာကဖွကဖာ်ထုတ်မခင်းနှင့် ခွဲမခမ်းစိတ်မဖာကလ့လာမခင်း



✔		စီမံကိန်းဆကကာင့်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ထိခိုက်ခံရမည့်
 စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကိုရှာဆေွဆော်ထုတ်ပါ

ထိခိုက်မှုခံရမည့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ရှာကဖွကဖာ်ထုတ်ကဆာင်ရွက်သည့်အခါ စီမံကိန်းက လွှမ်းမိုး 
သက်ကရာက်မည့် ပထဝီဝင်အကနအထားကို ကဘာင်သတ်မှတ်ကာ စတင် ကလ့လာရပါသည်။ ထိုသို့ စနစ်တကျ 
ချည်းကပ်သည့် လုပ်ကဆာင်သည့် နည်းလမ်းသည် အလုပ်မဖစ်ပါသည်။ ဤကနရာတွင် မူလစီမံကိန်းကနရာများ 
သာမက ဆက်စပ်အကဆာက်အအုံကနရာများ၊ သယ်ယူပို့ကဆာင်ကရးလမ်းကြကာင်းများ၊ ဆင့်ကဲကပါင်းစပ် 
သက်ကရာက်မှုများ (Cumulative Impacts) ကြကာင့် ထိခိုက်ခံရနိုင်ကမခရှိသည့် ကနရာများ သို့မဟုတ် စီမံကိန်း 
မရှိကသးကသာ်လည်း ကနာင်တွင်ဖွံ့ပဖိုးမှုလုပ်ငန်းများ ကဆာင်ရွက်မည်ဟု ခန့်မှန်းရပပီး ထိခိုက်မှုရှိနိုင်သည့် 
ဧရိယာများအပါအဝင် ဆက်စပ်ကနရာများ အားလုံးကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားရန်မဖစ်သည်။ စီမံကိန်းလွှမ်းမိုး 
သက်ဆရာက်မည့်ဧရိယာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ရန်၊ မည်သူများအား မည်သည့်ပုံစံမဖင့် ထိခိုက်မည် 
ဆိုသည်ကို ဆုံးမဖတ်နိုင်ရန် ဤခွဲမခမ်းစိတ်မဖာကလ့လာမှုနည်းလမ်းကို အသုံးမပုပါ။

စီမံကိန်းကနရာတွင် ကမမအသုံးမပုမှုမဖစ်ကစ၊ ကလထုနှင့်ကရထုအတွင်းသို့ အခိုးအကငွ့နှင့်အရည်များ ထုတ်လွှတ်မှု 
များကြကာင့်မဖစ်ကစ၊ အန္တရာယ်ရှိသည့် တည်ကဆာက်ကရးသုံးပစ္စည်းများကို စီမံကိန်းကနရာမပင်ပမှ သယ်ယူ 
ပို့ကဆာင်မှုကြကာင့်မဖစ်ကစ၊ စီမံကိန်းလည်ပတ်ကဆာင်ရွက်သည့်အစမှ အဆုံးကာလတကလှောက် အလုပ်အကိုင် 
ဖန်တီးကပးမှုကြကာင့် လူမှုစီးပွားများသက်ကရာက်မှုများကြကာင့်မဖစ်ကစ စီမံကိန်းကြကာင့် အများဆုံးတိုက်ရိုက် 
ထိခိုက်ခံရမည့်သူများကို ဤလုပ်ငန်းစဉ်က စတင်ကဖာ်ထုတ်ကပးမည်မဖစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများကို ပုံဆော်ရန်(Stakeholder Mapping) အတွက် အလျင်မမန်ဆုံးနှင့် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု 
မှာ “ထိခိုက် သက်ကရာက်မှုဇုန် သတ်မှတ်မခင်း(Impact Zoning)” မဖစ်သည်။ (ကလးကထာင့်ကွက် ၁ ကို 
ြကည့်ပါ။) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုကရးဆိုင်ရာ အမျ ိုးမျ ိုးကသာ ထိခိုက်သက်ကရာက်မည့်နယ်ပယ်ကို 
ကမမပုံကပါ်တင်ကလ့လာမခင်းမဖင့် စီမံကိန်းအကကာင်အထည်ကဖာ်မည့်ကုမ္ပဏီသည် ထိခိုက်သက်ကရာက်မည့် 
ဧရိယာအလိုက် သိသာထင်ရှားသည့်အုပ်စုများကို ကဖာ်ထုတ်ရန် စတင်ကဆာင်ရွက်နိုင်ပပီး ထိုမှတစ်ဆင့်၊တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးရမည့်သူများကို ဦးစားကပးကရွးချယ်နိုင်မည်မဖစ်သည်။ စီမံကိန်းကဆာင်ရွက်မှုအဆင့် အမျ ိုးမျ ိုးရှိကန 
သည့် စီမံကိန်းကကီးများတွင် လက်ရှိကာလနှင့် အနာဂတ်ကဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများကြကာင့် သက်ကရာက် 
နိုင်ကမခများကို ကမမပုံကဖာ်ထုတ်ကရးဆွဲမခင်းအားမဖင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများအကပါ် ဆင့်ကဲကပါင်းစပ် 
သက်ကရာက်မှုများ ကဖာ်ထုတ်နိုင်မည် မဖစ်သည်။ ထိုသက်ကရာက်မှုများသည် စီမံကိန်း အားြကည့်ရုံမှေမဖင့် 
ထင်ရှားလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ 

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့် အုပ်စုများအနက် မည်သူက တိုက်ရိုက် ဆိုးကျ ိုးသက်ကရာက် 
နိုင်သည် ဆိုသည်နှင့်ပတ်သက်၍ ဦးစားကပးခွဲမခားရသည့်အခါတွင် မည်သူက ထိခိုက်မှုခံရပပီး မည်သူက 
ထိခိုက်မှုမခံရဟု ခွဲမခားရန်မှာ-စိန်ကခါ်မှုတစ်ရပ် မဖစ်လာသည်။ အကကာင်းဆုံး ကကိုးပမ်းလုပ်ကဆာင်လှေင်ပင် 
မပဿနာများ ရှိကနနိုင်ဆဲ မဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်သက်ကရာက်နိုင်သည့် သတ်မှတ်ဧရိယာများ 
အမပင်ဘက်ရှိ ကဒသခံလူထုသည် စီမံကိန်းမှရရှိမည့်အကျ ိုးကကျးဇူးများမှ ၎င်းတို့ကိုဖယ်ထုတ်ထားသည်ဟု 
လည်းခံစားရနိုင်သည် သို့မဟုတ် ထိုသို့ထိခိုက်မှုရှိသည်ဟူကသာအကတွးများ ဝင်လာနိုင်ပါသည်။ထိုအကြကာင်း 
များကြကာင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ကဘာင်ကျဉ်းစွာသတ်မှတ်မခင်းမျ ိုးကို ကရှာင်ရှားသင့် 
ပါသည်။

14 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



✔		စိတ်ဝင်စားမှုများအရ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအခေစ် 
သတ်မှတ်နိုင်သူများကို ရှာဆေွဆော်ထုတ်ပါ

အချ ို့စီမံကိန်းများတွင် နှုတ်မဖင့် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုအများဆုံးသည် နိုင်ငံ၏ အမခားကနရာကဒသများမှ၊ 
အမခားနိုင်ငံများမှ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရပ်မခားရှိ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံမှ စသည်မဖင့် ထိခိုက်သက်ကရာက်မှု 
ခံရသည့် ဧရိယာမပင်ပရှိ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံမှ ထွက်ကပါ်လာမခင်းမဖစ်သည်။ ထိုသူတို့၏ စီမံကိန်း 
အကပါ် ြသဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုကို ကလျာ့တွက်ပါက စီမံကိန်းအတွက် ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခများ ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့မဖစ်၍ 
သင်၏ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ခွဲမခမ်းစိတ်မဖာကလ့လာရာတွင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက် 
သက်ကရာက်မခင်း မခံရကသာ်လည်း ၎င်းတို့၏ စိတ်ဝင်စားမှုအတိုင်းအတာအရ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက် 
နွယ်သူများအမဖစ် သတ်မှတ်ရမည့်အုပ်စုများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ် 
သည်။ ပါဝင် ပတ်သက်သူအမျ ိုးမျ ိုး၏လှုံ့ကဆာ်မှုများနှင့် ၎င်းတို့အကနမဖင့် စီမံကိန်းအကပါ် မည်သည့်နည်းလမ်း 
မဖင့် လွှမ်းမိုးနိုင်သည် ဆိုသည်ကို ပိုမိုရှင်းလင်းကစရန် စိတ်ဝင်စားမှု အဆခခခပုခွဲခခမ်းစိတ်ခော ဆလ့လာမှု (Inter-
est-Based Analysis) နှင့် ကမမပုံကရးဆွဲမခင်းများက ကူညီနိုင်သည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ 
အတွက် ကုန်ကျစရိတ် အသက်သာဆုံးနည်းလမ်းများ (သတင်းစာများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်ထား 
လုပ်ကဆာင်သည့် အများမပည်သူနှင့်ကတွ့ဆုံမှုများ) သုံး၍ ပွင့်လင်းကသာဆက်သွယ်ကရးလမ်းကြကာင်း တည် 
ကဆာက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ထိုသို့ကသာ အဖွဲ့များနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု မမပုပါက ၎င်းတို့၏ 
မပဿနာကိစ္စရပ်များအား မီဒီယာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံကရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကဲ့သို့ အမခားကနရာများတွင် ကဆွး 

ဆလးဆထာင့်ကွက် ၁။ ထိခိုက်သက်ဆရာက်မှုဇုန်များသတ်မှတ်ခခင်းခေင့် စီမံကိန်းနှင့ ်
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကိုေယ်လိုဆော်ထုတ်မလဲ။

၁။ ကဒသ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် လူမှုကရးဆိုင်ရာတို့ကို ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများမဖစ်နိုင်သည့် 
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်မပင်ပသက်ကရာက်ကနရာများ ပါဝင်မည့် စီမံကိန်း၏ အဓိက အစိတ် 
အပိုင်းများကို ကမမပုံြကမ်းကရးဆွဲပါ။ (ဥပမာ-စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်ကနရာ၊ လမ်းများ၊ ဓာတ်အားလိုင်းများ 
နှင့် တူးကမမာင်းများ၊ ကလ၊ ကရ နှင့်ကမမကနရာ ညစ်ညမ်းမှု စတင်သည့်ကနရာများစသည်) 

၂။ ထိုစီမံကိန်းဒီဇိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီမှ ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့်သက်ကရာက်မည့်ဇုန်များကို ကဖာ်ထုတ်ပါ။ 
(ဥပမာ - ရယူထားသည့်ကမမဧရိယာ၊ ကလထုနှင့်ကရထု ညစ်ညမ်းမှု ခံရမည့်ကနရာများစသည်) 

၃။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများကို ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ရှာကဖွကဖာ်ထုတ်၍ ကမမပုံကရးဆွဲပပီး 
ကနာက် ထိုအုပ်စုများကို သက်ကရာက်မှုဇုန်များကပါ်တွင် ထပ်ြကည့်ပါ။

၄။ သက်ဆိုင်ရာပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွး၍ မည်သည့်အုပ်စုများသည် 
မည်သည့်ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများကြကာင့် ထိခိုက်မှုခံရနိုင်ကမခရှိသည်ကို ကဖာ်ထုတ်ပါ။ ထိုမပုလုပ်မခင်း 
များကို ကကာင်းကင်ဓာတ်ပုံများ အသုံးမပု၍ ပိုမိုကကာင်းမွန်ထိကရာက်ကအာင် ကဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

Source: Doing Better Business Through Effective Consultation and Disclosure, IFC, (1998). 

15စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ရှာဖွွဖွာ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ြွဲခြမ်းစိတ်ခွာဖေ့ောခြင်း



ကနွးသည့် အကနအထားမျ ိုး၊ အန္တရာယ်မျ ိုး မဖစ်ကပါ်လာနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုကစ ထိုကဲ့သို့မဖစ်လာသည့်အခါ 
တွင်လည်း အမပုသကဘာကဆာင်သည့် ကဆွးကနွးမှုများအတွက် အခွင့်အလမ်းများကပး၍ ထိခိုက်နိုင်မှု အန္တရာယ် 
များကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကကိုးစားရာတွင် ကကိုတင်လုပ်ကဆာင်မခင်းသည် များကသာအားမဖင့် ပိုမိုကကာင်းပါသည်။ 

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ 
စိတ်ဝင်စားမှုများသည် အချနိ်ကာလအဆလျာက် ဆခပာင်းလဲ 
နိုင်သည်၊ အဆခခအဆနအားလုံးသည်လည်း အချနိ်နှင့်အမှေ 
ဆခပာင်းလဲဆနသည်ကို သိနားလည်ရန် အဆရးကကီးပါသည်။

✔		ဗျူဟာကျကျဆဆာင်ရွက်၍ ဦးစားဆပးဆရွးချယ်ပါ

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများအားလုံးကို တူညီသည့် အကလးကပးမှု (Same Level of Intensity) 
မဖင့် တစ်ချနိ်လုံး ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရန်မှာ လက်ကတွ့မကျသည့်အမပင် များကသာအားမဖင့်လည်း ထိုသို့ 
မပုလုပ်ရန်လည်း မလိုပါ။ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု မစတင်မီကပင် မည်သူတို့ကို မည်သည့်အတွက်ကြကာင့် 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မည်ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဗျူဟာကျကျနှင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိထားမခင်း 
မဖင့် အချနိ်နှင့် ကငွကုန်ကျမှု သက်သာကစနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့လုပ်ကဆာင်ရန်မှာ ထိုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများသည် မည်သူမဖစ်သည်၊ ၎င်းတို့အကနမဖင့် မည်သည့်အကြကာင်းအရာများကို စိတ်ဝင်စားသည် 
ကို အကမခခံပပီး အဓိကထား ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မည့်သူများကို ကရွးချယ်ရန်နှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရန် 
အသင့်ကလျာ်ဆုံးနည်းလမ်းကို ရှာကဖွထားရန် လိုအပ်သည်။ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်မခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စု တစ်ခုစီအကပါ် စီမံကိန်း၏ 
သက်ကရာက်မှုအတိမ်အနက်ကို ၄င်းတို့၏ရှုကထာင့်အမမင်အရ ဆန်းစစ်မခင်းအားမဖင့် ဤဦးစားကပးကရွးချယ်မှု 
ကို အကူအညီကပးသင့်သည်။ ထိုဦးစားကပး ကရွးချယ်မှုသည်လည်း စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများကို ခွဲမခမ်းစိတ်အကပါ် အမပန်အလှန်အားမဖင့် အကထာက်အကူမပုနိုင်ပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ကသာ အကမခအကနများက အချနိ်နှင့်အမှေ ကမပာင်းလဲကနသလို ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ 
စိတ်ဝင်စားမှုများ နှစ်ခုစလုံးသည်လည်း စီမံကိန်းနှင့် သက်ဆိုင်မှုအရနှင့် စီမံကိန်း၏ အဆင့်ဆင့်ကာလများ 
တွင် တက်တက်ကကကက ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်မှုတို့အရ အချနိ်နှင့်အမှေ ကမပာင်းလဲကနမည်ဆိုသည် 
ကသာ အချက်ကိုလည်း သတိချပ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ- အချ ို ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများသည် 
တည်ကဆာက်ကရးကာလကဲ့သို့ စီမံကိန်း၏ အဆင့်တစ်ခုခုတွင် ပိုပပီးထိခိုက်သက်ကရာက်မှုခံရလိမ့်မည်မဖစ် 
သည်။

ဦးစားကပးကရွးချယ်သည့်အခါတွင် ကအာက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလှေင် အကူအညီ ရနိုင်ပါသည်။ 

■	 ဥပဆဒအရ သို့မဟုတ် အမခားလိုအပ်ချက်များအရ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် မည်သည့် 
ချတိ်ဆက် ကဆာင်ရွက်မှုပုံစံကို မမဖစ်မကနမပုလုပ်ရန် လိုအပ်သနည်း။ 

■	 စီမံကိန်း၏ ြသဇာလွှမ်းမိုးသက်ကရာက်မှုရှိနိုင်သည့်ဧရိယာ (Area of Influence) အတွင်း သဘာဝပတ် 
ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုကရးဆိုင်ရာ ထိခိုက်သက်ကရာက်နိုင်မှုများက မည်သူများအကပါ် ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက် 
နိုင်သလဲ။

16 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ရှာကဖွကဖာ်ထုတ်မခင်းနှင့် ခွဲမခမ်းစိတ်မဖာကလ့လာမခင်းသည် 
စိန်ကခါ်မှုများကသာလုပ်ငန်း တစ်ခုမဖစ်နိုင်ပါသည်။ စီမံကိန်းကြကာင့် အမှန်တကယ် ထိခိုက်သက်ကရာက်မှု 
ခံစားရသည့် ကဒသခံလူထုနှင့် စီမံကိန်း၏ အမခားကသာပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကိုသာ အာရုံစိုက်၍ 
လုပ်ကဆာင်ရမည့်အချနိ် မဟုတ်ကတာ့ဘဲ ဆိုးဆိုးရွားရွား သက်ကရာက်မှုများ ရှိလာနိုင်သည်ဟု အကတွး 
ဝင်လာကနသူများ သို့မဟုတ် ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုခံရသူများ၏ ကိုယ်စားလှယ်အမဖစ် ခံယူရန် စဉ်းစား 
ကနသူများကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချနိ်ကာလမဖစ်ပါသည်။

Glamis Gold Ltd. သည် ဂွာတီမာလာနိုင်င၏ံ မမူနီစပယ်ဧရိယာ ၂ ခုအတွင်း ကျကရာက်ကနသည့် 
MARLIN ဆရှေတူးဆော်ဆရးစီမံကိန်း ကဆာင်ရွက်ရာတွင် ထိုအကမခအကနမျ ိုးနှင့် ကကုံကတွ့ခဲ့ရပါသည်။ 
သတ္တုရိုင်းသိုက်အများစုနှင့် ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးမပုသည့် အကဆာက်အအုံ၊ ပစ္စည်း 
များ အပါအဝင် စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးတန်ဖိုး၏ ၈၇ % ခန့်သည် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစု (Mam) ၉၅ % 
ကကျာ်ရှိသည့် San Miguel တွင် တည်ရှိကနပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကျန် ၁၃ % ကသာ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ 
သည် တူးကဖာ်ကရးစီမံကိန်း၏ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အကဆာက်အအုံပစ္စည်းများမဖစ်ပပီး Sipakapa တိုင်း 
ရင်းသားလူမျ ိုးစု လူဦးကရ ၇၇ % ခန့်ရှိသည့် နယ်ကမမတွင် တည်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို အကစာပိုင်းကာလ ခွဲမခမ်းစိတ်မဖာ ကလ့လာမှုလုပ်ငန်းစဉ်အရ 
ကုမ္ပဏီသည် အဓိကသတ္တုရိုင်းသိုက်နှင့် မိုင်းလုပ်ငန်း လည်ပတ်ကဆာင်ရွက်မည့် ပစ္စည်း/အကဆာက် 
အအုံများ တည်ကဆာက်မည့် ကနရာတွင်ရှိသည့် ကကျးရွာ ၃ ရွာနှင့် San Miguel မမူနီစပယ် နယ်ကမမ 
တို့တွင် ကနဦးတိုင်ပင် ကဆွးကနွးမခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကလးထားကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု 
လုပ်ငန်းများနှင့် ကဒသခံလူထု ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ကရး လုပ်ကဆာင်မှုများ သည် Sipacapa တွင် 
နည်းပါးခဲ့သည်။ အဘယ်ကြကာင့်ဆိုကသာ် ကကျးရွာအများစုသည် မိုင်းလုပ်ငန်းခွင်နှင့် ၎င်း၏ သယ်ယူပို့
ကဆာင်ကရးလမ်းကြကာင်းများမှ အကတာ်ကဝးကွာသည့်ကနရာတွင် တည်ရှိကန၍မဖစ်သည်။ သို့ကသာ်လည်း 
Sipacapa ရှိ ကဒသခံတက်ကကလှုပ်ရှားသူများနှင့် နိုင်ငံကရးစိတ်ဝင်စားသူများက နိုင်ငံအဆင့်နှင့် နိုင်ငံ 
တကာအဆင့် NGO အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပပီး ကက်သလစ်ဘုရားကကျာင်း အဖွဲ့ဝင်အချ ို ့၏ 
အကထာက်အပံ့မဖင့် Marlin စီမံကိန်းဆန့်ကျင်ကရး လှုံကဆာ်မှုများကို လုပ်ကဆာင်ခဲ့ြကသည်။ ရလဒ် 
မှာ မိုင်းလုပ်ငန်းကို ကန့်ကွက်မှုသည် မိုင်းလုပ်ငန်းက ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုအနည်းဆုံးမဖစ်သည့် 
Sipacapa မမူနီစပယ်နယ်ကမမတွင် ဗဟိုမပုခဲ့သည်။ သီးမခားလွတ်လပ်သည့် ဆန်းစစ်ကလ့လာချက် 
များအရ ကျန်းမာကရးအကပါ် သက်ကရာက်မှုများ သို့မဟုတ် ကမမကပါ်ကရ ညစ်ညမ်းမှုအတွက်မဖစ်ကစ 
Sipacapa သည် သိသာထင်ရှားသည့် ထိခိုက်နိုင်မှုအန္တရာယ်မရှိကြကာင်း ကတွ့ရှိရကသာ်လည်း ကဒသခံ 
လူများ၏ ဆန့်ကျင်ဘက် ထင်မမင်ယူဆချက်သည် စီမံကိန်းအား ကန့်ကွက်ရန်နှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွး 
မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအကပါ် ကမးခွန်းထုတ်ရန် မဖစ်ကပါ်ကစခဲ့သည်။ 

 

GLAMIS GOLD ။ MARLIN ဆရှေတူးဆော်ဆရးစီမံကိန်းတွင်ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများကို ရှာဆေွဆော်ထုတ်ခခင်းနှင့် ခွဲခခမ်းစိတ်ခောဆလ့လာခခင်း

17စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ရှာဖွွဖွာ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ြွဲခြမ်းစိတ်ခွာဖေ့ောခြင်း



■	 ထိခိုက်ခံရနိုင်ကမခရှိသူများအနက် မည်သူများက အင်အားနည်းထိခိုက်လွယ်ဆုံး မဖစ်ြကသလဲ။ ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ကဆာင်ချက်များ လိုအပ်ပါသလား။ 

■	 စီမံကိန်း အကကာင်အထည်ကဖာ် ကဆာင်ရွက်မှု၏ မည်သည့်အဆင့သ်ည် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ 
အများဆုံး ထိခိုက်ပါသလဲ။ (ဥပမာ - ပစ္စည်း ဝယ်ယူမဖည့်တင်းမခင်းနှင့် ဝန်ကဆာင်မှုရယူမခင်း၊ တည် 
ကဆာက်မခင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မခင်း၊ ပိတ်သိမ်းမခင်း)

■	 စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ အမျ ိုးမျ ိုးကသာ စိတ်ဝင်စားမှုများမှာ မည်သည့်အချက်များ 
နည်း။ စီမံကိန်းအကပါ် မည်သည့လ်ွှမ်းမိုးမှုများ ရှိနိုင်ပါသလဲ။ 

■	 မည်သည့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများသည် စီမံကိန်း၏ ဒီဇိုင်းပုံစံ ပိုမိုဆကာင်းလာဆစရန် သို့မဟုတ် 
စီမံကိန်း၏ ကုန်ကျစရိတ်များ ကလျာ့နည်းသွားကစရန် ကူညီနိုင်ပါသလဲ။ 

■	 မပဿနာများနှင့် ထိခိုက်သက်ကရာက်နိုင်မှုများ၏ နယ်ပယ်အတိုင်းအတာကို ကနဦးသတ်မှတ်ရာတွင် 
မည်သည့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများက အကကာင်းဆုံး ကူညီနိုင်ပါသလဲ။

■	 စီမံကိန်းကြကာင့် မဖစ်လာမည့် ကမပာင်းလဲမှုများအကပါ် မည်သူတို့က မပင်းမပင်းထန်ထန် ဆထာက်ခံပါသလဲ 
သို့မဟုတ် ကန့်ကွက်ပါသလ။ဲ အဘယ်ကြကာင့်နည်း။ 

■	 မည်သူ၏ ကန့်ကွက်မှုသည် စီမံကိန်းကအာင်မမင်ကရးအတွက် အဆိုးရွားဆုံး ထိခိုက်နိုင်ပါသလဲ။

■	 ပထမဦးဆုံး ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရန် မည်သူက အဆရးပါပါသလဲ။ အဘယ်ကြကာင့်နည်း။

■	 ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုအတွက် အသင့်ဆတာ်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉဟ်ာ ဘာလဲ။

✔		စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆိုင်သည့် ယခင်ကရှိပပီး 
သတင်းအချက်အလက်များနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမှုမှတ်တမ်းများကို ကိုးကားပါ

မိမိ၏စီမံကိန်း သို့မဟုတ် နယ်ကမမနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအကြကာင်း ယခင်ရှိပပီး 
သတင်းအချက်အလက်များကို ကိုးကားအသုံးမပုမခင်းသည် အချနိ်ကုန်သက်သာကစမည့်အမပင် ထိခိုက်ဆုံးရှံး 
နိုင်သည့် အန္တရာယ်များ၊ ဥပကဒအရ တာဝန်ရှိမှုများ ၊ မကမဖရှင်းရကသးကသာ မပဿနာများကို မဟာဗျူဟာ 
အမျ ိုးမျ ိုစဉ်းစားကာ အကလးအနက်ထား၍ ဦးစားကပးကရွးချယ်ခန့်ခွဲနိုင်သည်။ သင်၏ စီမံကိန်းသည် ယခင် 
ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု သို့မဟုတ် လည်ပတ်ဆဆာင်ရွက်မှုကို ထပ်မံတိုးချဲ့ဆသာ လုပ်ငန်းတစ်ခုခေစ်လှေင် ယခင်သတင်း 
အချက်အလက်များ ရရှိနိုင်သည့် ရင်းမမစ်ကနရာများမှာ - စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ အချက် 
အလက်စုကဆာင်းသိမ်းဆည်းထားသည့် Data Base များ၊ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုနှင့် နစ်နာချက်/ မကကျနပ် 
ချက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ၊ စီမံကိန်းအကစာပိုင်းအဆင့်တွင် ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုကရး 
ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်မခင်းနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကစာင့် 
ြကပ် ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှု နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာများ၊ နယ်ကမမကဒသတစ်ခုတည်းတွင် တည်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ၊ 
ကဒသန္တရအစိုးရ သို့မဟုတ် အမခားစီးပွားကရးလုပ်ငန်းများက ကဒသခံလူထုအတွက် မပုလုပ်ကပးသည့် ရင်းနှီး 
မမှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ မဖစ်ြကသည်။ 

18 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



အမခားစီမံကိန်းများ မရှိကသးကသာ နယ်ကမမသစ်တွင် စတင် အကကာင်အထည်ကဖာ်မည့် စီမံကိန်း (Green Field 
Project)များအတွက် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ အမခားအများမပည်သူကဏ္ဍနှင့် နိုင်ငံတကာဖွံ့ပဖိုးမှု အဖွဲ့အစည်း 
များထံတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ စိတ်ဝင်စားမှုများကို ကဖာ်ထုတ်ကာ 
မပုစုထုတ်ကဝထားသည့် အစီရင်ခံစာများနှင့် စီမံချက်များ ရှိနိုင်သည်။ သင့်စီမံကိန်းသည် စက်မှုဇုန်နယ်ကမမ 
တွင် တည်ရှိသည်ဆိုပါက ထိုနယ်ကမမထူကထာင်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ကလ့လာမခင်း 
လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း လိုက်နာလုပ်ကဆာင်ထားမခင်း သို့မဟုတ် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးမှုများ မပုလုပ်ထားမခင်း ရှိမရှိ ဆိုသည်ကို စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

✔		အင်အားနည်းထိခိုက်လွယ်ဆသာအုပ်စုများအဆပါ် အဆလးထားသည့်
 လူမှုစီးပွား အချက်အလက် စာရွက်စာတမ်းများကို ခပုစုပါ

ပထဝီဝင်အကနအထားအရ ကကီးမားကျယ်မပန့်သည့် ဧရိယာအတွင်းရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူများအကပါ် 
ထိခိုက်နိုင်ကမခရှိသည့် သို့မဟုတ် အင်အားနည်းထိခိုက်လွယ်သည့်အုပ်စုများအကပါ် သက်ကရာက်နိုင်ကသာ 
ရှုပ်ကထွးသည့် စီမံကိန်းကကီးများမဖစ်လှေင်၊ စီမံကိန်းကဒသတွင် လုပ်ကိုင်ကနသည့် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများနှင့် 
မပင်ပအတိုင်ပင်ခံများသို့ မဖန့်ကဝနိုင်ရန်အတွက် လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာသတင်း အချက်အလက်များကို စုစည်း 
ထားလှေင် အသုံးဝင်နိုင်ပါသည်။ ထိုအချက်အလက်များကို ကကိုတင်ကကာက်ယူထားမခင်းသည် ကနာင်တွင် 
ကဆာင်ရွက်မည့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများသည် ကနဦးကတည်းက 
ကလးစားမှုနှင့် ကဒသ၏ ယဉ်ကကျးမှုနှင့်ကိုက်ညီနိုင်မှုများ ရှိကစနိုင်ပါသည်။ ကဆာင်ရွက်မည့်စီမံကိန်းကြကာင့် 
အကျ ိုးမဲ့မဖစ်ရန် အလားအလာရှိကသာ သို့မဟုတ် ထိခိုက်အားနည်းအလွယ်ဆုံးမဖစ်ကသာ အုပ်စုများကို အကစာ 
ပိုင်းကတည်းက ကကိုတင်ရှာကဖွကဖာ်ထုတ်ထားနိုင်ကစသည်။ ထိုကဲ့သို့ အချက်အလက်၊ စာရွက်စာတမ်းများ 
မပုစုရန်အတွက် နယ်ကမမကဒသနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည့် အကတွ့အကကုံရှိ လူမှုကရးပညာရှင်တစ်ဦး လိုအပ် 
မည်မဖစ်သည်။ ထိုအချက်အလက်များမဖင့် မပုစုထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို စီမံကိန်း၏ ကနာင်တွင် 
ကဆာင်ရွက်မည့်အဆင့်များတွင် အသုံးမပုသွားနိုင်ပပီး လိုအပ်သလို ဆင့်ပွားအသုံးမပုနိုင်မည်မဖစ်သည်။ 

ကဒသတစ်ခု၏ လူမှုကရးနှင့်ယဉ်ကကျးမှုဆိုင်ရာ အကရးပါသည့်ရှုကထာင့်များတွင် ကအာက်ကဖာ်မပပါ သတင်း 
အချက်အလက်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ 
■	 လူဦးကရ နှင့် ကမမပုံကပါ်တွင်ကဖာ်မပထားသည့် တည်ကနရာများ

■	 ကဒသကနလူဦးကရ ၊အသက်အရွယ်၊ ကျား/မ၊ ဖွား/ကသနှုန်း စသည်ပါဝင်သည့် အချက်များ

■	 အမျ ိုးသမီးများ၊ စီးပွားကရးဆိုင်ရာ အသက်ကမွးဝမ်းကကျာင်းပုံစံများ (အပမဲတမ်း၊ ရာသီအလိုက်၊ ကရှေ့ကမပာင်း 
လုပ်သား၊ အလုပ်လက်မဲ့မဖစ်မှု)၊ ကမမကနရာ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် သဘာဝအရင်းအမမစ်ကို ထိန်းချုပ်မခင်းများ 
နှင့် ပတ်သက်သည့် အကမခအကနများ

■	 လူမှုကရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ြသဇာအာဏာသက်ကရာက်ပုံများ

■	 စာတတ်ကမမာက်မှုနှင့် ကျန်းမာကရးကစာင့်ကရှာက်မှုအဆင့်အတန်း

■	 နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမီနိုင်စွမ်း

■	 ယဉ်ကကျးမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုးများနှင့် သိနားလည်သည့် သကဘာထားအမမင်များ

19စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ရှာဖွွဖွာ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ြွဲခြမ်းစိတ်ခွာဖေ့ောခြင်း



မဖည့်စွက်လမ်းညွှန်ချက်များအတွက် IFC ၏ အကလ့အကျင့်ကကာင်းများ မှတ်စုမဖစ်သည့် “ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ 
စီမံကိန်းများ၏ လူမှုကရးဆိုင်ရာ အဓိက အကြကာင်းအရာများအား ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်မခင်း( IFC’s Guidance 
Notes “ Addressing the Social Dimensions of Private Sector Projects” ) “ ကို ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ။ 
www.ifc.org/enviro ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်လည်း ရယူနိုင်ပါသည်။ 

✔		စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များကို စိစစ်အတည်ခပုပါ

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ကိုယ်စားမပုသူများကိုကဖာ်ထုတ်ပပီး ၎င်းတို့နှင့် အစဉ်မမပတ်ကဆွးကနွး 
တိုင်ပင်ကာ ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများစွာထံသို့ သတင်းမဖန့်ကဝရန်နှင့် ၎င်းတို့ထံမှ 
သတင်းအချက်အလက်များ မပန်လည်ရရှိရန် ထိကရာက်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမဖစ်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်များ 
ကို ကရွးထုတ်သတ်မှတ်နိုင်ကရးအတွက် ကဆာင်ရွက်သည့်အခါ စဉ်းစားသင့်သည့် အချက်အလက်များစွာရှိပါ 
သည်။ ပထမဦးစွာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးချင်းစီသည် သက်ဆိုင်ရာနယ်ကမမမှ အမှန်တကယ် ကထာက်ခံမှုရရှိ 
ထားသူများ မဖစ်ရန်နှင့် စီမံကိန်းကုမ္ပဏီက စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက် 
ပပီး ရလဒ်များကို သက်ဆိုင်ရာနယ်ကမမသို့ မပန်လည်ပပီးဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်ရာတွင် ယုံြကည်စိတ်ချ 
အားထားရမည့်သူများမဖစ်ရန် လိုပါသည်။ ထိုကဲ့သို့မဖစ်ကစရန် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ- စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက် 
နစ်နာသည့်သူများထဲမှ နမူနာလူတစ်စုအားကရွးချယ်ကာ တိုက်ရိုက်စကားကမပာ ြကည့်မခင်းမဖင့် ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်ရန် ကရွးချယ်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်များ မှန်၊ မမှန် စိစစ်အတည်မပုမခင်းမဖစ်သည်။ ဤနည်း 
လမ်းသည် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏အမမင်များကို မည်သို့ကိုယ်စားမပုကြကာင်းနှင့် ထိုအမမင်များနှင့် 
ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို လက်ကတွ့ထင်ရှားကစနိုင်သည်။ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ 
မှာ ကအာက်ကဖာ်မပပါအတိုင်း မဖစ်နိုင်ပပီး ယင်းတို့နှင့်သာ ကန့်သတ်မထားပါ။ 

■	 ကဒသဆိုင်ရာနှင့် ကကျးရွာကကာင်စီများမှ ကရွးကကာက်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ

■	  ကကျးရွာလူကကီး သို့မဟုတ် လူမျ ိုးစုကခါင်းကဆာင်များကဲ့သို့ ဓကလ့ထုံးစံအရ ကိုယ်စားလှယ်များ

■	 ကဒသတွင်း သမဝါယမအသင်းများ၏ ကခါင်းကဆာင်များ(ဥက္ကဌများ၊ ညွှန်ြကားကရးမှူးများ)၊ အမခားရပ်ရွာ 
အကမခမပုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကဒသခံ NGO အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကဒသခံ အမျ ိုးသမီးအုပ်စု ကခါင်းကဆာင်များ

■	 နိုင်ငံကရးသမားများနှင့် ကဒသအစိုးရဆိုင်ရာအရာရှိများ

■	 ကကျာင်းဆရာ၊ ဆရာမများ

■	 ဘာသာကရးကခါင်းကဆာင်များ

ထို့အမပင် စီမံကိန်းနှင့် ကဒသခံလူထုအြကားတွင် အချ ို ့ကသာသူများကို “ကပါင်းကူးဆက်ဆံကပးမည့်သူများ 
(Laison)”အမဖစ် ကရွးချယ်ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် ၎င်းတို့ကို အာဏာနှင့်လွှမ်းမိုးသက်ကရာက်နိုင်မှုကို အတိုင်း 
အတာတစ်ခုအထိ ကပးလိုက်သည့် သကဘာမဖစ်သည် ဆိုသည်ကို သတိမပုပါ။ တစ်ချ ို ့အကမခအကနများတွင် 
ထိုကဲ့သို့ ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် အုပ်စုတစ်ခု (သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးတစ်ကယာက်ချင်းစုစည်းထာသည့် အစုတစ်ခု) 
ကို အမခားအုပ်စုတစ်ခုထက်ပို၍ လုပ်ပိုင်ခွင့်ခွဲကဝကပးသကဲ့သို့ ထင်မမင်ခံရနိုင်၍ ထိုမှတဆင့် တင်းမာမှုများ 
သို့မဟုတ် ပဋိပက္ခများမဖစ်ကပါ်ကစနိုင်သည်။ အမခားမဖစ်ရပ်များတွင် ထိုကဲ့သို့ ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် ထိုြကားခံ 
အမဖစ် ကဆာင်ရွက်ကစသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအကပါ်တွင် ၎င်းတို့၏ လုပ်ကဖာ်ကိုင်ဖက်များနှင့် အမခား ကဒသခံ 
လူအုပ်စု၏ ဖိအားများ သက်ကရာက်နိုင်သည်။ ထို့မပင် အထက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ကျ ိုး 

20 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



တရုတ်နိုင်ငံအကနာက်ပိုင်းတွင် သက်တမ်းနုနယ်ကသးသည့် မပည်တွင်း ဓာတုကဗဒကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် 
စိုက်ပျ ိုးကမမနှင့် လူကနထိုင်သည့် ကမမများ ဝန်းရံလျက်ရှိသည့် လက်ရှိစက်ရုံတွင် အကဆာက်အအုံတစ်ခု 
ကို တည်ကဆာက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် စွန်ပစ်ပစ္စည်းများ ထားရန်ကနရာအတွက် ကဒသခံလယ်သမား 
အချ ို ့ထံမှ စိုက်ပျ ိုးကမမ အနည်းငယ်ရယူရန် လိုအပ်ခဲ့သည်။ ကမမကနရာရရှိကရးနှင့် ကလျာ်ကြကးကငွကိစ္စရပ် 
များကို ထိခိုက်နစ်နာမည့် ကဒသခံလူစုနှင့် တိုက်ရိုက်ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရမည့်အစား ကလျာ်ကြကးကငွ 
သတ်မှတ်မခင်းနှင့်ထုတ်ကပးမခင်းကို ကကျးရွာကကာင်စီအဖွဲ့ဝင်အချ ို ့နှင့် ကဆာင်ရွက်ရန် ဆုံးမဖတ်ခဲ့သည်။

ဤကိစ္စတွင် ကုမ္ပဏီက ကရွးချယ်ခဲ့သည့် ကကာင်စီအဖွဲ့ဝင်များသည် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသည့် 
လူအုပ်စုကို အမှန်တကယ်ကိုယ်စားမမပုခဲ့ပါ။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းနှင့် စိစစ်အတည်မပုမခင်းများကို 
ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ကျင့်သုံးနိုင်မခင်းမရှိပဲ ကလျာ်ကြကးကငွကပးကချသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပွင့်လင်း 
မမင်သာမှုသည်လည်း အကန့်အသတ်မဖစ်ခဲ့သည်။ ကနာက်ဆုံးရလဒ်မှာ ထိခိုက်နစ်နာများထံသို့ ကလျာ် 
ကြကးကငွများ မကရာက်ရှိဘဲ အမျက်ကဒါသထွက်ကနသည့် ရွာသားများက ၎င်းတို့၏ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ 
အတွက် ကပးရန်ကျန်ရှိကနသည့် ကလျာ်ကြကးများကို ကတာင်းဆိုလျက် ကုမ္ပဏီ၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပုံသည့် 
ကနရာသို့သွားသည့်လမ်းကို ပိတ်ဆို့ထားသည်ကိုကတွ့ရှိရသည်။ ဤမဖစ်ရပ်သည် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံကရးပျက်စီးမခင်းနှင့် ကလျာ်ကြကးကငွကပးကချမှု နှစ်ကကိမ်တိုင်တိုင်ကဆာင်ရွက် 
ကပးခဲ့ရမခင်းအားမဖင့် အကုန်အကျများသည့် သင်ခန်းစာယူစရာ အကတွ့အကကုံတစ်ခုမဖစ်ခဲ့သည်။

 

တရုတ်နိုင်ငံအဆနာက်ပိုင်း။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ 
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တရားဝင်မှုကို အတည်ခပုခခင်း
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အတွက် အကျ ိုးအမမတ် ရရှိရန် သို့မဟုတ် ရလဒ်များအကပါ် ချယ်လှယ်ရန် အခွင့်အလမ်းရှာကနသူများ၏ 
ကကိုးကိုင်မခယ်လှယ်မှုကိုလည်း ခံရနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ြကားခံဆက်သွယ်ရန်အတွက် ရင်းမမစ်တစ်ခုတည်း 
ကပါ်တွင် အလွန်အမင်းမှီခိုအားထားမှုမမပုဘဲ အချနိ်ကာလအလိုက် အထက်ပါအတိုင်း တိုက်ရိုက်စိစစ်အတည် 
မပု ကရွးချယ်ကဆာင်ရွက်မခင်းအားမဖင့် ဆက်သွယ်ကရးလမ်းကြကာင်းများကို ချဲ့ထွင်နိုင်ရာ ပွင့်လင်းမမင်သာမှုနှင့် 
တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိကစကရးတို့အတွက် အကထာက်အပံ့မဖစ်ကစနိုင်သည်။

✔		စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ယင်းတို့ ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ပင် 
ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ပါ

ကယဘုယျအားမဖင့် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများက သက်ကသာင့်သက်သာပိုရှိသည်ဟု ခံစားရသည့် 
ကနရာတစ်ခု (များကသာအားမဖင့် ကဒသခံတို့နယ်ကမမ) ကို ကရွးချယ်သည့်ကုမ္ပဏီများအကနမဖင့် ကအာက်ပါ 
အချက်များကြကာင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ပို၍ 
ထိကရာက်ကအာင်မမင်ကလ့ရှိသည်-1

■	 ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပွင့်လင်းခမင်သာ မဖစ်ကစသည်။ ကဒသခံအဖွဲ့ဝင်များအကနနှင့် 
လည်း မျကမ်မငက်ိယုက်တွ့ မဖစသ်လို ၎င်းတိုက့ိယုစ်ား မညသ်ည့ ်အကြကာင်းအရာများကိ ုကဆွးကနွးကနသည်၊ 
တိုင်ပင် ကဆွးကနွးမှု သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်းချက်များအပပီးတွင် မည်သည်ကိုသကဘာတူခဲ့သည် စသည်ကိုလည်း 
သတင်းကပးပပီးသားမဖစ်ကစသည်။

■	 ကဒသခံကခါင်းကဆာင်များ၏ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုကိုလည်း မမင့်မားကစသည်။ ကဒသခံအဖွဲ့ဝင်များ 
အကနနှင့်လည်း ၎င်းတို့ကတာင်းဆိုရန် အကျုံးဝင်သည့် ကိစ္စများကိုသိရှိပပီး လိုက်ကလျာမှုများကိုလည်
ကစာင့်ြကည့်နိုင်သည့်အမပင် အဂတိလိုက်စားမှုကိုလည်းကရှာင်ရှားနိုင်သည်။

■	 ကဒသခံအဖွဲ့ဝင်များရှိရာသို့ မြကာမြကာ သွားလာကာအချနိ်ကပး ကနထိုင်မခင်းအားမဖင့် ဆဒသခံလူထု၏ 
သဆောထားအခမင်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များကို ကုမ္ပဏီများက တန်ေိုးထားသညဆ်ိုသည့် 
သတင်း ပျ ံ့ပွားကရာက်ရှိကစနိုင်သည်.။

■	 ကဒသခံအဖွဲ့ဝင်များသည် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အား မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်း 
ကဲ့သို့ ခံစားမိကစသည်။ အများမပည်သူနှင့် အစည်းအကဝးများတွင် ကဒသခံများ ပါဝင်ကဆွးကနွးရန် အခွင့် 
အလမ်း ရရှိမခင်းသည် ဆုံးမဖတ်ချက် မပုလုပ်ရာတွင် ၎င်းတို့အကနမဖင့် တစ်ကထာင့်တစ်ကနရာမှ ပါဝင်ခွင့် 
ရသည်ဟု ခံစားမိကြကာင်း ကဒသခံအဖွဲ့ဝင်များက ကမပာပါသည်။

■	 ကနာက်ဆုံးတွင် ဤကဲ့သို့ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် ဆဒသခံအေွဲ့ဝင်များ၏ ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်စားလှယ်များကို 
ကရွးချယ်သတ်မှတ်နိုင်ပပီး ကဒသခံလူထုအတွက် ကိုယ်စားမပု ကတာင်းဆိုကပးမည်ဆိုကသာ တရားမဝင် 
သည့် ကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်း ကာကွယ်တားဆီးပပီးသား မဖစ်ကစသည်။ 

“စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းဆိုင်ရာထုတ်မပန်ချက်စာတမ်း” ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုစီမံကိန်း၊ (နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၄) 
www.cdainc.com ကို မှီမငမ်းထားပါသည်။

22 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



✔		အစိုးရသည် စီမံကိန်းနှင့် အဓိကပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ ခေစ်ဆကကာင်းသတိခပုပါ

အလွှာစုံမှအစိုးရအာဏာပိုင်များနှင့် ကကာင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံကရး တည်ကဆာက်ထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့် 
စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းကဆာင်ရွက်မှုများ၊ ကမှော်မှန်းထားသည့် ထိခိုက်သက်ကရာက်နိုင်မှုများအကြကာင်းကို 
၎င်းတို့အား သတင်းကပးထားရန် လိုအပ်သည့်အကြကာင်းရင်း များစွာရှိပါသည်။ စီမံကိန်းတစ်ခု ကအာင်မမင်ကရး 
အတွက် အစိုးရ၏အကထာက်အပံ့သည် အလွန်အကရးပါပပီး မပည်သူ့ဝန်ထမ်းအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းအမျ ိုးမျ ိုး 
နှင့် ပုံမှန် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် စီးပွားကရးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်မှု၏ မရှိမမဖစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် 
မဖစ်ပါသည်။ လက်ကတွ့တွင် ကဒသန္တရအစိုးရအာဏာပိုင်များသည် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသည့် 
လူထုနှင့် အမခားကဒသန္တရဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံကတာ်အဆင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများနှင့် ကရှးယခင် 
ကတည်းက ြကာမမင့်စွာ ထူကထာင်ထားသည့် ဆက်ဆံကရးများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကာလြကာရှည် ထူကထာင်ထား 
သည့် ဆက်ဆံကရးများသည် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် စီမံကိန်းအြကား ကဆွးကနွးပွဲများ 
ကျင်းပမခင်းနှင့် အကူအညီများကပးရာတွင် အကရးပါပါသည်။ ကဒသန္တရအစိုးရသည် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနှင့် 
ကနရာကတာ်ကတာ်များများတွင် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ- ဝန်ကဆာင်မှုများကပးမခင်း၊ ကဒသခံ 
လူထုသို့ သတင်းအချက်အလက်များကပးမခင်း သို့မဟုတ် စီမံကိန်းလည်ပတ်မှု လိုအပ်ချက်တွင် ကဒသဖွံ့ပဖိုးကရး 
အစီအစဉ်များ ကပါင်းစပ်ထည့်သွင်းမခင်း စသည်တို့တွင် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ 

အစိုးရဦးဆဆာင်သည့် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆဆွးဆနွးပွဲများတွင် စီမံကိန်းနှင့် သက်ဆိုင် 
သည့ ်အကြကာင်းအရာကဆွးကနွးချကမ်ျားကိ ုမတှတ်မ်းထားရန ်ကလးကလးနကန်က ်အကကမံပုပါသည။် ထိတုိငုပ်င ်
ကဆွးကနွးမှုများသည် ကဒသ၏စီးပွားကရးဆိုင်ရာ စီမံချက်ကရးဆွဲမခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခွင့်မပုချက် 
များကပးမခင်း သို့မဟုတ် တူးကဖာ်ထုတ်လုပ်ကရးလိုင်စင်များခွင့်မပုမခင်း၊ ကမမနှင့် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများအတွက် 
ကလျာ်ကြကးကပးကချမခင်း သို့မဟုတ် အကမခခံအကဆာက်အအုံများ၏ ဒီဇိုင်းပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမခင်းတို့တွင် တစ်စိတ် 
တစ်ပိုင်းအားမဖင့် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် အနာဂတ်တွင် ဆက်လက် 
ကဆာင်ရွက်မည့် ဆက်ဆံကရးအကပါ်လည်း ပတ်သက်လာနိုင်မည်မဖစ်သမဖင့်၊ ထိုတိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများကို 
ကုမ္ပဏီကသိရှိထားရန် လိုအပ်သည်။ ဥပမာ- အစိုးရဦးကဆာင်ခဲ့သည့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများ၏ အတိုင်းအဆ 
သို့မဟုတ် အရည်အကသွးသည် မလုံကလာက်ပါက နစ်နာချက်၊ မကကျနပ်ချက်များ ကပါ်ကပါက်နိုင်သည်။ 
သို့မဟုတ် ကနာက်ပိုင်းတွင် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီမှ စီမံခန့်ခွဲကမဖရှင်းရန် လိုအပ်မည့် ထိခိုက်နိုင်ကမခအန္တရာယ်များ 
မဖစ်ကပါ်လာနိုင်သည်။ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လွဲမှားသည့် ကမှော်မှန်းချက်များ မမင့်မားလာမခင်း သို့မဟုတ် 
လွဲမှားသည့် အသိများ ကပါ်ကပါက်လာမခင်းတို့လည်းပါဝင်သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ- လိုင်စင်များ သို့မဟုတ် လုပ် 
ပိုင်ခွင့်များကို ထုတ်မကပးမီ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများမပုလုပ်မခင်းသည် အစိုးရ၏ ဥပကဒပါ သတ်မှတ်ချက်များ 
မဖစ်ခဲ့လှေင် ၊ ဥပမာ - ထိုတာဝန်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်မခင်းသည် သင့်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းကဆာင်ရွက် 
ရန် ခွင့်မပုမိန့်များ ရရှိရန်အတွက်ထိ ထိခိုက်ကစနိုင်သည်။ 
  
သို့မဖစ်၍ အစိုးရ၏ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်အကပါ် သို့မဟုတ် ကမဖရှင်းမကပးနိုင်ကသးသည့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့်ဆိုင်ကသာကိစ္စရပ်များအကပါ် ကမးခွန်းများရှိကနသည့်အခါ ထိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၏ သကဘာ 
သဘာဝကို တတ်နိုင်သမှေကကိုးစားကဖာ်ထုတ်ရန်နှင့် အကမခအကနကို ကိုင်တွယ်ကမဖရှင်းရန် သင့်ကုမ္ပဏီက 
အဓိကထားရမည်။

23စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ရှာဖွွဖွာ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ြွဲခြမ်းစိတ်ခွာဖေ့ောခြင်း



✔		ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တာဝန်ခံမှုရှိဆသာ NGOများနှင့် ရပ်ရွာလူထုအဆခခခပု 
အေွဲ့အစည်းများနှင့် အတူဆဆာင်ရွက်ပါ

ကကိုတင်မပင်ဆင်သည့် ကမခလှမ်းတစ်ရပ်အကနမဖင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ကရွးချယ်သတ်မှတ်မခင်းနှင့် 
ချတိ်ဆက်မခင်း ကဆာင်ရွက်ရာတွင် စီမံကိန်းကြကာင့် တိုက်ရိုက်နစ်နာမှုရှိကသာ ရပ်ရွာလူထုကို ကိုယ်စားမပုသည့် 
ရပ်ရွာလူထုအကမခမပု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရမဟုတ်ကသာအဖွဲ့အစည်းများသည် ကုမ္ပဏီအတွက် အကရးပါ 
အရာကရာက်ကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ မဖစ်နိုင်ပါသည်။ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ထိကရာက် 
ကသာ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုများမပုလုပ်ရန် NGOအဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း တန်ဖိုးရှိကသာ ကျွမ်းကျင်မှုများ 
ရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ - ထိုအဖွဲ့အစည်းများသည် ကဒသန္တရဗဟုသုတ ရရှိနိုင်ကသာကနရာများ၊ စီမံကိန်းဒီဇိုင်းနှင့် 
ထိခိုက်မှုကလျာ့ချကရးများ၊ (လက်ကတွ့မဖစ်နိုင် မမဖစ်နိုင်) စမ်းသပ်တိုင်ပင်ခံသူများ (Sounding Boards)၊ ထိရှ 
လွယ်သည့်အုပ်စုများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးနိုင်ကသာလမ်းကြကာင်းများမဖစ်နိုင်ပပီး စီမံကိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်အမျ ိုးမျ ိုးကို ကရးဆွဲမခင်း၊ အကကာင်အထည်ကဖာ်မခင်းနှင့် ကစာင့်ြကည့်မခင်းများတွင်လည်း မိတ် 
ဖက်အမဖစ်လုပ်ကဆာင်နိုင်ပါသည်။ သို့ကသာ်လည်း NGO အဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့ ြကားခံအဖွဲ့အစည်းများသည် 
၎င်းတို့က အကထာက်အပံ့မပုကပးမည့်၊ ကိုယ်စားမပုကပးမည့် ရပ်ရွာလူထု၏ အကျ ိုးစီးပွားများအကပါ် အမှန် 
တကယ် ကိုယ်စားမပုပပီး တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှု ရှိကစကရးအတွက် ကဒသ၏ အာဏာသက်ကရာက်မှုပုံစံနှင့် အထူး 
စိတ်ဝင်စားသည့် အုပ်စုများ မဖန့်ကျက် တည်ရှိမှုကို ကနဦးစူးစမ်း သုကတသန မပုလုပ်ရန် အကရးကကီးပါသည်။ 
သင့်စီမံကိန်းကို NGOများမှ ကန့်ကွက်မှုများရှိလာလှေင် ၎င်းတို့၏ တင်မပလာကသာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ သို့မဟုတ် 
ကဝဖန်ချက်များကို ကစာစီးစွာနားလည်သကဘာကပါက်ထားရန်နှင့် ကစ့စပ်ကဆွးကနွးရန် အကရးကကီးပါသည်။ 
သို့မှသာ ၄င်းတို့က မပဿနာများ ပိုမို ကကီးမားလာကအာင် မလုပ်နိုင်မီ သို့မဟုတ် အသိကပးထုတ်မပန်ရန် အမခား 
လမ်းကြကာင်းတစ်ခုကို မရှာကဖွမီ ထိုမပဿနာများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မည်မဖစ်ပါသည်။

“ရပ်ရွာလူထု” အသိုက်အဝန်းတစ်ခုတွင် ဖွဲ့စည်းပါဝင်သည့် အမမင်နှစ်ခု 
Source: Rifkin,1980

24 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုကို ကဒသန္တရအဆင့်ထက် 
နိုင်ငံ အဆင့်ကဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာသည့်အခါ အများမပည်သူနှင့် အကချအတင်ကဆွးကနွးပွဲများကို 
ကျင်းပရန်နှင့် အဆင်ကမပကချာကမွ့ကအာင်ပံ့ပိုးရန်မှာ - ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတစ်ခုထက် အစိုးရက ပို 
သင့်ကတာ်နိုင်ပါသည်။ ဂွာတီမာလာနိုင်ငံ၊ Glamis Gold’s Marlin စီမံကိန်းတွင် အလားတူမဖစ်ရပ်မျ ိုး 
ရှိခဲ့ပါသည်။ ဂွာတီမာလာ၏ ပထမဦးဆုံး ကရှေတူးကဖာ်ကရးလုပ်ငန်းအကပါ် အများမပည်သူ၏တုံ့မပန်မှု 
များကြကာင့် နိုင်ငံအဆင့်နှင့် ကဒသန္တရစီးပွားကရးတွင် နိုင်ငံမခားရင်းနှီးမမှုပ်နှံထည့်ဝင်မှုများနှင့် သတ္တု 
တူးကဖာ်ကရးကဏ္ဍ ဖွံ့ပဖိုးကရးလုပ်ငန်းများမှ ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် နိုင်ငံအဆင့် 
အကချ အတင် ကဆွးကနွးပွဲတစ်ခု ကပါ်ကပါက်လာခဲ့သည်။

အများမပည်သူ၏ ကမှော်လင့်ချက်များကို တုံ့မပန်စီမံနိုင်ရန်နှင့် အဓိက ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအြကား 
ကဆွးကနွးမှုကို အကထာက်အကူမပုနိုင်ရန် ဖိုရမ်တစ်ခုမပုလုပ်နိုင်ကရးအတွက် အစိုးရမှ အဆင့်မမင့်ကကာ် 
မရှင် တစ်ခုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုကကာ်မရှင်သည် Marlin စီမံကိန်း အကကာင်အထည်ကဖာ်မှုမှ ကပါ် 
ကပါက်လာသည့် ပဋိပက္ခများ ကလျာ့ပါးကစရန်နှင့် သတ္တုတူးကဖာ်ကရးဥပကဒမပုမပင်ကရး အဆိုမပုရန် ကဆာင် 
ရွက်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံအဆင့်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့် NGOအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကက်သလစ်ဘုရားကကျာင်း 
တို့မှတစ်ဆင့် အများမပည်သူ သတိမပုမိလာသည့် ကိစ္စရပ်များကို ကကာ်မရှင်က နှိုင်းနှိုင်းချနိ်ချနိ် 
စဉ်းစားကဆာင်ရွက်ကပးရန် ညွှန်ြကားခံရသည်။ 

ကကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များတွင် အစိုးရ၊ ကက်သလစ်ဘုရားကကျာင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ NGO တစ်ခုနှင့် တက္ကသိုလ် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ကကာ်မရှင်သည် 
စီမံကိန်းနှင့် အဓိကပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် အမပန်အလှန်ကဆွးကနွးနိုင်မည့် ဖိုရမ်တစ်ခုကို 
ကုမ္ပဏီအား ကျင်းပကစခဲ့ပပီး သတ္တုတူးကဖာ်ကရး အကချအတင် ကဆွးကနွးပွဲများနှင့် ဆက်စပ်မဖစ်ကပါ်ကန 
သည့် တင်းမာမှုများကို ကမဖကလျာ့နိုင်ရန် ကူညီခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လတွင် ကကာ်မရှင်သည် 
သတ္တုတူးကဖာ်ကရး ဥပကဒမပုမပင်ကမပာင်းလဲရန် လမ်းညွှန်ချက်များပါရှိသည့် အစီရင်ခံစာတစ်ခုကို မပုစုခဲ့ 
ပါသည်။ ဂွာတီမာလာလွှတ်ကတာ်သည် လက်ရှိတွင် ဥပကဒအသစ်တစ်ခုမပဌာန်းနိုင်ကရးအတွက် ထို 
အစီရင်ခံစာကိုအကမခမပု၍ အကချအတင်ကဆွးကနွးလျက်ရှိပါသည်။

ဂွာတီမာလာနိုင်ငံ။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
နိုင်ငံအဆင့်ချတိ်ဆက် ဆဆာင်ရွက်ခခင်း- အစိုးရ၏ အခန်းကဏ္ဍ

25စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ရှာဖွွဖွာ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ြွဲခြမ်းစိတ်ခွာဖေ့ောခြင်း



ဆဒသခံလုပ်သား အင်အားစုထံမှ သဆောထားအခမင်များသည် 
ခေစ်ဆပါ်လာဆနဆဲ ခပဿနာများနှင့် ရပ်ရွာလူထု၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှု 
များကို စိစစ်ဆော်ထုတ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုခေစ်နိုင်သည်။

✔		ဝန်ထမ်းများကို ဆက်သွယ် ဆရးလမ်းဆကကာင်းဆကာင်းတစ်ခုအခေစ် မှတ်ယူပါ

ကဒသခံလူထုအား ကုမ္ပဏီ၏ ဂိတ်တံခါး အမပင်ဘက်ကလူများ (Outside the Company Gates) ဟု ရှုမမင် 
ကလ့ရှိြကသည်။ အမှန်မှာ- သင့်လုပ်ငန်း၏ လုပ်သားအင်အားအတွင်းတွင် ထိုကဒသခံလူအုပ်စု သို့မဟုတ် 
ကဒသခံများအြကား ကနထိုင်သူများက တစိတ်တကဒသ ပါဝင်ကနမည်မဖစ်သည်။ ဝန်ထမ်းများသည် စီမံကိန်းနှင့် 
ကုမ္ပဏီသတင်းများကို မပင်ပကလာကသို့ တိုက်ရိုက်မဖစ်ကစ၊ သွယ်ဝိုက်မဖစ်ကစ ဆက်သွယ်ကပးပို့နိုင်ြကပပီး၊ 
သကဘာထားအမမင်များမဖစ်ကပါ်ကစရန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များမဖန့်ကဝကပးရန် အကထာက်အကူမပု 
သည်။ ထိုအကမခအကနသည် ကဒသခံလူထုထံသို့ အိမ်တိုင်ရာကရာက် သတင်းမဖန့်ကဝနိုင်သည့်နည်းလမ်းအမဖစ် 
ရှိရင်းစွဲဆက်သွယ်ကရးလမ်းကြကာင်းကို ကုမ္ပဏီက အရှိန်မမှင့်တင်ကဆာင်ရွက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းကကာင်း 
တစ်ခု မဖစ်ကပါ်ကစပါသည်။ ကဒသခံလုပ်သားအင်အားစုထံမှ သကဘာထားအမမင်များသည် မဖစ်ကပါ်လာကနဆဲ 
မပဿနာများနှင့် ရပ်ရွာလူထု၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို စိစစ်ကဖာ်ထုတ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုမဖစ်နိုင်သည်။ 
အထက်ပါအတိုင်း လိုက်နာလုပ်ကဆာင်သည့် ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများထံသို့ သတင်းအချက် 
အလက်များ ကပးပို့အကြကာင်းြကားရန်၊ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မည့် 
ကုမ္ပဏီ၏ နည်းဗျူဟာတွင် ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစရန်နှင့် ကဒသခံလူထုနှင့် ဆက်ဆံကဆာင်ရွက် 
ရာတွင် ဝန်ထမ်းများကို ကရှ့တန်းသံတမန်များအမဖစ် ထည့်သွင်းအသုံးမပုနိုင်ရန် ကကိုးပမ်းြကသည်။ 

26 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



သတင်းအချက်အလက်များ 
ထုတ်ခပန်အသိဆပးခခင်း 

ဤအပိုင်းတွင် ဘာကတွပါသလဲ

28 ပွင့်လင်းမမင်သာမှု ရှိပါ

28 အကလ့အကျင့်ကကာင်း အကမခခံမူများကိုအသုံးမပုပါ

30 ထိခိုက်နိုင်မှုအန္တရာယ်နှင့် အကျ ိုးကကျးဇူးကို နှိုင်းယှဉ်ပါ

31 ထိခိုက်ရှလွယ်ပပီး အမငင်းပွားဖွယ်မဖစ်သည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် 
ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို စီမံခန့်ခွဲပါ



အုပ်စုတစ်ခု သို့မဟုတ် အုပ်စုခွဲတစ်ခုရှိ စီမံကိန်းနှင့်
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအားလုံးသည် တူညီသည့် 
စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ သို့မဟုတ် အားလုံးစုဆပါင်း 
သဆောတူထားသည့် ထင်ခမင်ချက်များ သို့မဟုတ် 
ဦးစားဆပးမှုများကို ဆော်ခပလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။



သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ခပန်အသိဆပးခခင်း 
သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်း ဆိုသည်မှာ သတင်းအချက်အလက်များကို စိတ်ဝင်စား 
သူများနှင့် စီမံကိန်းကြကာင့်ထိခိုက်နစ်နာမည့်သူများ လက်လှမ်းမီနိုင်ရန် မပုလုပ်မခင်းအကပါ် တရားဝင်သုံးနှုန်း 
ကနကျ ကဝါဟာရတစ်ခုမဖစ်သည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ နားလည်နိုင်သည့်ပုံစံမဖင့် သတင်း 
စကားပါးမခင်းသည် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ အကရးပါသည့် ပထမဆုံး (နှင့် ဆက်လက် 
ကဆာင်ရွက်ကနသည့်) အဆင့်မဖစ်ပါသည်။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ထုတ်မပန်ကပး၍ 
ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစမခင်းမှစကာ ညှိနှိုင်းမခင်းနှင့်နစ်နာချက်များကိုကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်မခင်းလုပ်ငန်းများအထိ 
ထိခိုက်နစ်နာနိုင်သည့် ကဒသခံလူထုအပါအဝင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအကနနှင့် စီမံကိန်း 
အကြကာင်း၊ စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်သက်ကရာက်နိုင်မှုများနှင့် ၎င်းတို့အကပါ် ကျကရာက်နိုင်သည့် အမခားအရာ 
များနှင့် ပတ်သက်သည့် တိကျကသာ သတင်းအချက်အလက်များ အချနိ်နှင့် တကမပးညီရရှိပါက ပိုမိုကကာင်းမွန် 
မည်မဖစ်သည်။ 

27သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်း 



✔		ပွင့်လင်းခမင်သာမှု ရှိပါ

အကလ့အကျင့်ကကာင်းများတွင် သင့်စီမံကိန်းအကပါ် ပိုမို နားလည်သကဘာကပါက်လာကစရန် ကဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် 
အများမပည်သူယုံြကည်မှု မဖစ်ကပါ်လာကစမည့် နည်းလမ်းများမဖင့် ပွင့်လင်းမမင်သာရှိမှုနှင့် တာဝန်ယူ 
တာဝန်ခံမှုကို မမှင့်တင်နိုင်ရန် ကဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းအဆင့်များ ပါဝင်သည်။ ထုတ်မပန်အသိကပးမှုကို 
ဦးစားကပးကျင့်သုံးမခင်းသည် သတင်းအချက်အလက်များကို လိုအပ်သလို ထုတ်မပန်အသိကပးရန် လိုလားကန 
မခင်းမဖစသ်ည။် အထူးသမဖင့ ်သတင်းအချကအ်လက ်မှေကဝမခင်း မမပုလပုန်ိငုသ်ည့ ်လကခ်နံိငုဖ်ယွအ်ကြကာင်းရင်း 
မရှိသည့်အခါမျ ိုးတွင် သတင်းအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုလိုလားလားရှိကနမခင်းကို ဆိုလိုသည်။ 
သတင်းအချက်အလက် မရှိမခင်းကြကာင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအမှားများ ပျ ံ့နှံ့နိုင်သည်ကို 
သတိမပုပါ။ သတင်းအမှားများ ပျ ံ့သွားလှေင် ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်၍ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများအား သတင်းအချက်အလက်ကပး၍ ကဆွးကနွးမှုများမပုလုပ်နိုင်ကရး ချတိ်ဆက်ကကိုးပမ်းမှုများ အားနည်း 
ထိခိုက်နိုင်သည်။ ဤကနရာတွင် ထင်မမင်ယူဆချက်အပိုင်း အကရးကကီးလာပါသည်။ ကုမ္ပဏီများ နှုတ်ပိတ် 
ကနသည် သို့မဟုတ် လှေ ို ့ဝှက်သည်ဟု အထင်အမမင်ခံရလှေင် ဝန်ကဆာင်မှုရယူကနသူများနှင့် အများမပည်သူ 
များ၏ ယုံြကည်စိတ်ချမှုကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများသည် 
ပွင့်လင်းမှုနှင့် ပွင့်လင်းမမင်သာရှိမှု သကဘာတရားအကပါ် သတိမပုြကမိသကလာက် ထုတ်မပန်အသိကပးထားသည့် 
သတင်းအချက်အလက်တွင် ပါဝင်သည့်အကြကာင်းအရာ အစစ်အမှန်များအကပါ် ဂရုမပုမှု ကလျာ့နည်းကနတတ် 
သည်။ 

သတင်းအချက်အလက်များကကိုတင်သိရှိပပီး ပါဝင်ဆဆာင်ရွက်ဆစရန် 
လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကကိုတင်ဆပးပါ။

✔		အဆလ့အကျင့်ဆကာင်း အဆခခခံမူများကို အသုံးခပုပါ

■	 ဆဆာလျင်စွာ ထုတ်ခပန်အသိဆပးပါ - ဦးတည်ထားသည့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံသို့ သက်ဆိုင်သည့် 
သတင်းအချက်အလက်များကို ဆုံးမဖတ်ချက်မချမီ ကကိုတင်ပံ့ပိုးကပးရန် ရည်ရွယ်ချက်မဖင့် ကဆာလျင်စွာ 
ထုတ်မပန်အသိကပးပါ။ အနည်းဆုံးအကနမဖင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုနှင့် ပူးကပါင်းပါဝင်ကဆာင်ရွက်မှ ရရှိကသာ 
အချက်များအကပါ် အကမခခံ၍ စီမံကိန်း၏ မည်သည့်အပိုင်းသည် ပုံကသမဖစ်သည်၊ မည်သည့်အပိုင်းကို 
ကမပာင်းလဲနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပိုမိုကကာင်းမွန်ကအာင်လုပ်နိုင်သည် ဆိုသည့်အကြကာင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း 
ရှိပါကစ။ ကနာင်ဆက်လက် ကဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအဆင့်များအကြကာင်းကိုလည်း ရှင်းမပပါ။

■	 ဓမ္မဓိဌာန်ကျဆသာ သတင်းအချက်လက်များကို တတ်နိုင်သမှေ ထုတ်ခပန်အသိဆပးပါ - စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းပါ။ အချုပ်အားမဖင့် “အမှန်အတိုင်းကမပာပါ”။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကဲ့သို့ 
သတင်းကကာင်းများကို ချဲ့ကားကမပာဆိုမခင်း သို့မဟုတ် တည်ကဆာက်ကရးကာလအတွင်း ခန့်မှန်းထား 
ကသာ အသံဆူညံမှု နှင့် ယာဉ်အသွားအလာ အကနှာင့်အယှက်များကဲ့သို့ မလိုလားအပ်သည့်အကြကာင်း 
အရာများအကပါ် ကလှော့ကပါ့ကမပာဆိုမခင်းကို ကရှာင်ြကဉ်ပါ။ လက်ကတွ့ကိန်းဂဏန်းများရရှိပါက ထိုကိန်း 
ဂဏန်းများသည် ခန့်မှန်းကမခမဖစ်ကသာ်မငားလည်း ထုတ်ကပးပါ။ ဥပမာ-“အလုပ်အကိုင်ကတွ အများကကီး 
ရှိလာလိမ့်မယ်” ဟုကမပာမည့် အစား “ကလာကလာဆယ်တွင် ကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်သည့် ယာယီအလုပ်ကိုင် 

28 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



အသစ် ၂၀၀ ခန့်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အသင့်အတင့်လိုအပ်သည့် အပမဲတမ်း အလုပ်အကိုင်သစ် ၂၀ ခန့် 
လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်ကတာ်တို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်” ဟု ကမပာဆိုမခင်းက ကရရှည်တွင် ပို၍စိတ်ချရပါသည်။

■	 တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမှုကို အဆထာက်အကူခေစ်ဆစရန် ထုတ်ခပန်အသိဆပးမည့်ပုံစံ ကိုချမှတ်ပါ - မဖစ်နိုင် 
လှေင် စီမံကိန်းအကြကာင်းနှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်မပန်အသိကပးမှု 
ကို စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု၏ အကရးပါကသာ အစိတ်အပိုင်း 
တစ်ရပ်အမဖစ် သကဘာထားကာ ကဆာင်ရွက်ပါ။ သတင်းအချက်အလက် ကကိုတင်သိရှိသည့် အကန 
အထားမဖင့် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကဆွးကနွးသည့်ပုံစံ မဖစ်ကစရန် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ 
ထုတ်မပန်ကပးထားပါ။ အဓိကအားမဖင့် စီမံကိန်း၏ ကကာင်းကျ ိုးဆိုးကျ ိုးများ (သို့မဟုတ် စီမံကိန်း 
လည်ပတ် ကဆာင်ရွက်မှုတွင် ကမပာင်းလဲမှုများနှင့် ၎င်းတို့၏ သက်ကရာက်မှုများ)အကြကာင်း သတင်းအချက် 
အလက်များ ထုတ်မပန်ကပးထားသည့်အချနိ်နှင့် စတင်တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုအြကားတွင် လုံကလာက်သည့် 
အချနိ်ကပးပါ။ လူထုသည် မပဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပပီး စဉ်းစားနိုင်ရန်၊ အကကာင်းအဆိုးတို့ကို နှိုင်းချနိ် 
ကာ ကရွးချယ်နိုင်ရန်အတွက် အချနိ်လိုအပ်ပါသည်။ စီမံကိန်းတစ်ခု၏ သတင်းအချက်အလက်များကို 
ပထဦးဆုံးအကကိမ်ြကားသိရ သို့မဟုတ် မမင်ရသည့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများသည် ၎င်းတို့ 
လိုလားသည့် ဆုံးမဖတ်ချက်များကို ချမှတ်နိုင်ရန် ချက်ချင်းအဆင်သင့်မဖစ်လိမ့်မည်ဟု မကမှော်လင့်ပါနှင့်။

■	 ဦးတည်ထားသည့်အုပ်စုများ နားလည်လွယ်ဆသာ၊ အံဝင်ခွင်ကျခေစ်ဆသာ ောသာစကား၊ ပုံစံတို့ခေင့် 
အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးဆပးပါ - သတင်းအချက်အလက်များကပးလိုက်သည့် 
ရည်ရွယ်ချက်သည် ၎င်းတို့၏ ဘဝများကို ထိခိုက်သက်ကရာက်နိုင်သည့် ကမပာင်းလဲမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ 
သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှု အကပါ်အကမခခံပပီး ဆုံးမဖတ်မှုများ မပုလုပ်နိုင်ကစရန် မဖစ်သင့်သည်။ လူ 
အမျ ိုးမျ ိုး၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရန် သတင်းအချက်အလက်များကို ပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးမဖင့် လိုအပ်သည်။ 
သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သည့်ပုံစံမဖင့် မည်ကဲ့သို့ တင်မပရှင်းလင်းရမည်ကို ဆုံးမဖတ်ရာတွင် 
စဉ်းစားရမည့်အချက်များမှာ နည်းပညာဆိုင်ရာ အကသးစိတ် ပါဝင်မှုအဆင့်၊ ကဒသဘာသာစကားနှင့် 
ကလယူကလသိမ်း၊ ယဉ်ကကျးမှုဆိုင်ရာထိရှလွယ်မှု၊ အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသား၏အခန်းကဏ္ဍ၊ ကဒသခံလူထု 
နှင့် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စု ပါဝင်မှုအချ ိုးအစား၊ စာတတ်ကမမာက်မှုအဆင့်၊ ကဒသတွင် ကခါင်းကဆာင်မှု 
အဆင့်ဆင့်ပုံစံနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများအြကား သတင်းအချက်အလက်မဖန့်မဖူး 
ရန်ကဒသမှ သုံးကလ့ရှိကသာနည်းလမ်းများ စသည်တို့မဖစ်ြကသည်။ 

■	 ဦးတည်ထားသည့် သတင်းအချက်အလက် လက်ခံမည့်သူက သတင်းအချက်အလက်ကို မည်မှေ 
အလွယ်တကူ ရရှိသည်၊ မည်ကဲ့သို့ အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်မည်ကို စဉ်းစား၍ သတင်းအချက်အလက် 
လက်လှမ်းမီနိုင်ဆအာင် ဆဆာင်ရွက်ပါ - ဥပမာ- ဥပကဒအရ အများမပည်သူနှင့် လွတ်လပ်စွာ ဝင်ထွက် 
နိုင်မည့်ကနရာများ (ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကရးဆိုင်ရာ အစိုးရရုံးများ၊ ကဒသစီမံကိန်းကရးဆွဲကရး 
အာဏာပိုင်ရုံး စသည်)တွင် သတင်းအချက်အလက် ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်းသည် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ် 
မဖစ်ပါသည်။သို့ရာတွင် ထိုနည်းလမ်းမဖင့် သတင်းအမပည့်အစုံကပးနိုင်မည်မဟုတ်ပဲ အကရးကကီးကသာ 
အချက်အလက်များကိုသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံသို့ ကပးပို့နိုင်ပါသည်။ အထူးသမဖင့် စီမံကိန်း 
ကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသည့် ကဒသခံအုပ်စုအတွက် သတင်းထုတ်မပန်ရာတွင် အများမပည်သူပါဝင်သည့် 
အစည်းအကဝးများမှလည်းကကာင်း၊ သီးသန့်အုပ်စုငယ်များကတွ့ဆုံပွဲများမှ လည်းကကာင်း၊ (ကကျးရွာ 
ကကာင်စီ သို့မဟုတ် ဘုရားကကျာင်း သို့မဟုတ် ဓကလ့ထုံးစံအရကခါင်းကဆာင်များ) ကဲ့သို့ကသာ တစ်ဦး 

29သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်အသိပြးပခင်း 



ချင်း လမ်းကြကာင်းများနှင့် ြကားခံအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့် လည်းကကာင်း၊ အဓိက အကရးကကီးသည့် 
အနှစ်ချုပ် အချက်အလက်များကို ကဒသသုံးဘာသာစကားမဖင့် မဖန့်ကဝအသိကပးသည့်ပုံစံမဖင့်လည်း
ကကာင်း သတင်းအချက်အလက်ကို ထုတ်မပန်ကပးမခင်းသည် အမပုသကဘာကဆာင်ကာ ပိုမိုထိကရာက်၍ 
အကျ ိုးရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားမဖင့် သတင်းထုတ်ကဝကရးနှင့် အသံလွှင့်မီဒီယာများ၊ လမ်းကဘးကြကာ်မငာ 
များ သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်စာပို့မခင်းများမှတဆင့် ကပးပို့မခင်းမဖစ်သည်။ ကယဘုယျအားမဖင့် တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးမှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အကကံကပးရန် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ကတာင်းဆိုကမးမမန်းမခင်း 
သည် စိတ်ကူးကကာင်းတစ်ခု မဖစ်ပါသည်။ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်အမျ ိုးအစားကို မည်သည့် 
ပုံစံမဖင့် လိုအပ်သည်၊ မည်သည့်အချနိ်အခါတွင် မည်ကဲ့သို့ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုကို လိုလားသည် 
စသည်တို့ကို ကမပာမပရန် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများက အဆင်သင့် မဖစ်ကနတတ်သည်။ 

✔		ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်မှုအန္တရာယ်များနှင့် အကျ ိုးဆကျးဇူးများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ

စီမံကိန်း ကာလတစ်ကလျာက်အတွင်း ထိရှလွယ်သည့်အဆင့်များ၌ အချ ို ့သတင်းအချက်အလက်များကို 
ထုတ်မပန်အသိကပးရာမှ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခများ မဖစ်ကပါ်လာနိုင်သည့် အကမခအကနများလည်း ရှိနိုင်မည်။ 
ဥပမာအားမဖင့် စီမံကိန်းအကကာင်အထည်ကဖာ်မှု အကစာပိုင်းလုပ်ငန်းအဆင့်များတွင် ပပိုင်ဘက်များအား 
သင်ကမည်သည့်အရာလုပ်မည် ဆိုသည့်အကြကာင်း ဝှက်ဖဲထုတ်မပလိုက်မခင်းသည် စီးပွားကရးလုပ်ငန်းအတွက် 
ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ဆုံးရှံးနိုင်ကမခများ မဖစ်ကပါ်နိုင်သည်ဆိုသည်ကို သကဘာကပါက်နားလည်နိုင်ပါသည်။ 
မည်သည့် အကြကာင်းအရာများကို မည်သည့်အချနိ်တွင် ထုတ်ကဖာ်ကြကမငာမည် ဆိုသည်ကို ဆုံးမဖတ်ရာတွင် 
ထိုအချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်မပန်မခင်း 
မမပုသင့်သည့် အမခားအကြကာင်းရင်းများတွင် စီးပွားကရးအရ လှေ ို့ဝှက်ထားရှိရမည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် ပိုင်ဆိုင် 
မှု သတင်းအချက်အလက်များ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကရးဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်များ၊ တစ်ဦးချင်းစီ၏ လုံခခုံမှု အတိုင်းအတာ၊ စီမံကိန်းအကစာဆုံးကာလတွင် သတင်းအချက် 
အလက်များ မဖန့်ကဝမှုကြကာင့် မလိုလားအပ်ကသာ ကမှော်လင့်ချက် မမင့်မားမှုများ၊ စိတ်ကူးမဖင့် တွက်ချက်မှုများ 
သို့မဟုတ် မလိုလားအပ်သည့် စိုးရိမ်ကြကာက်ရွံ့မှုများ မဖစ်ကစကသာ အကမခအကနများ ပါဝင်သည်။ သို့ကသာ်လည်း 
သတင်းအချက်အလက် မထုတ်မပန်မခင်းကို အကျ ိုးစီးပွား ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများအား သတင်းအချက်အလက်ကပးရန်လိုအပ်မှုနှင့် ချနိ်ဆရန် လိုအပ်သည်။ ကယဘုယျ အကတွ့ 
အကကုံများအရ ပွင့်လင်းမမင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုကို ကတိကဝတ်ထားလုပ်ကဆာင်သည့် ကုမ္ပဏီ 
များသည် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများမှ ကရရှည်အကျ ိုးအမမတ်များ တိုးပွားလာသည်ကို ကတွ့ရသည်။

30 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



✔		ထိရှလွယ်ပပီး အခငင်းပွားေွယ်ရာခေစ်ဆသာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့်
 သတင်းအချက်အလက်များကို စီမံခန့်ခွဲပါ

ဥပမာ- ကမမယာသိမ်းဆည်း ရယူမခင်းနှင့် မပန်လည်ကနရာချထားကရး လုပ်ငန်းများကဲ့သို့ အထူးထိရှလွယ်သည့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများဆိုင်ရာကိစ္စများ ရှိတတ်ပါသည်။ ထိုထိရှလွယ်သည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်ဆိုင်သည့် 
သတင်းအချက်အလက်များကို ဆက်သွယ်ကပးပို့မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ထိထိကရာက်ကရာက် မမပုလုပ်ခဲ့လှေင် 
စီမံကိန်းကုမ္ပဏီအတွက် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခအန္တရာယ်များ မဖစ်ကပါ်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုထိရှလွယ်သည့်
ကိစ္စရပ်များအကပါ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တိုင်ပင် ကဆွးကနွးသည်နှင့် နှင့်တစ်ပပိုင်နက် သတင်းအချက်အလက်များ 
ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်းသည် ပို၍ကကာင်းမွန်ပါသည်။ ဤသို့မပလုပ်မခင်းအားမဖင့် ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးရသည့် 
သူများ၏ တုံ့မပန်ချက်များနှင့် သတင်းအမှားများကို အချက်အလက်အမှန်များနှင့် ချက်ချင်းတိုက်ဆိုင်ကာ 
မပန်လည်ကမဖရှင်း ကဆာင်ရွက်ကပးနိုင်မည်မဖစ်သည်။ အမငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ စီမံကိန်း 
နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို မပင်ဆင်ရာ 
တွင် ကအာက်ပါတို့ကို လိုက်နာကဆာင်ရွက်မခင်းမဖင့် အကူအညီ မဖစ်ကစနိုင်ပါသည်။ 

■	 မတူညီကသာ ထိခိုက်ခံရသူ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ကိုက်ညီကအာင် သတင်းအချက်အလက် 
များကို မပင်ဆင်ပါ။

■	 “အဓိကအချက်အလက်များ” ကို တင်မပပပီး မဖစ်နိုင်သမှေ ပွင့်လင်းမမင်သာရှိကအာင် ကဆာင်ရွက်ပါ။ 

■	 မကသချာမကရရာ မှုများကို ရှင်းမပပါ။ ထိုမကသချာမှုများ၏ အတိုင်းအဆကိုလည်း ရှင်းမပပါ။ (ဆိုလိုသည် 
မှာ “အဆိုးဆုံး” ၊ “အကကာင်းဆုံး”နှင့် “အမဖစ်နိုင်ဆုံး”ပုံစံများ) 

■	 စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံမှ မည်သည့်အချက်အလက်များလိုအပ်သည် ဆိုသည့် 
အကြကာင်းနှင့် အချက်အလက်များကို ဆုံးမဖတ်ချက် ချမှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း မည်သို့အသုံးမပု 
မည်ကို ရှင်းမပပါ။ 

■	 စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများက မည်သည်တို့ကို လုပ်ကဆာင်နိုင်သည်နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ် 
သတ်သည့်သတင်း ပိုမိုသိနိုင်ရန် မည်သူထံ ဆက်သွယ်နိုင်သည်ကို ရှင်းမပပါ။ 

ပွင့်လင်းခမင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှုကို 
ကတိကဝတ်ထား လုပ်ဆဆာင်သည့် ကုမ္ပဏီများအဆနခေင့် 
၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုများမှ ဆရရှည်အကျ ိုးအခမတ်များ 
တိုးပွားလာဆကကာင်း အဆတွ့အကကုံများက ဆော်ခပသည်။

31သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်အသိပြးပခင်း 



Sasol ကမ်းလွန်ကရနံ၊ သဘာဝဓာတ်ကငွ့ စူးစမ်းကလ့လာမခင်းဆိုင်ရာ EIA လုပ်ငန်းစဉ်၏ ကနဦး 
အဆင့်တွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ ပါဝင်လာကစရန် ကနာက်ခံ သတင်းအချက်အလက် 
စာရွက်စာတမ်း (Background Information Document) ကို ကုမ္ပဏီက မပုစုခဲ့သည်။ ထိုစာရွက် 
စာတမ်းကို လုပ်ငန်းစဉ်၏ ကနဦးအဆင့်တွင် ကရွးချယ်ထားသည့် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများအားလုံးထံသို့ အီးကမးလ်၊ စာတိုက်တို့မှတစ်ဆင့် ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် မဖန့်ကဝခဲ့သည်။ EIA 
လုပ်ငန်းစဉ်တွက် Sasol ကုမ္ပဏီ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ထိုစာရွက်စာတမ်းများကို တင်ထားသည်။ 
ရည်ရွယ်ချက်မှာ Sasol မှ ကဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများကို စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများသို့ 
အသိကပးရန်၊ ကနဦးစူးစမ်းကလ့လာကရးနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကပးရန်၊ 
EIA လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှင်းလင်းရန်နှင့် ထို EIA လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများက ကဝဖန် 
အကကံမပုကရးနှင့် ပါဝင်ကဆာင်ရွက်နိုင်ကရး ဖိတ်ကခါ်နိုင်ရန်မဖစ်သည်။ ထိုကနာက်ခံအချက်အလက်များ 
သည် သက်ဆိုင်ရာဥပကဒများကို ရည်ညွန်းထားပပီး စီမံကိန်းအဓိကလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ပပီး 
ကယဘုယျတင်မပထားသလို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကြကာင့် မဖစ်ကပါ်လာနိုင်သည့် အဓိက ဆိုးကျ ိုး 
မပဿနာများကိုလည်း မီးကမာင်း ထိုးမပထားပါသည်။ ထိုအဆိုမပုထားသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကပါ် 
ကဒသခံများက ပိုမိုနားလည်နိုင်ကစရန် ထိုကနာက်ခံသတင်းအချက်အလက်စာရွက်ကို လက်ကမ်း 
စာကစာင်ပုံစံမဖင့် ထုတ်ကဝခဲ့သည်။ ထိုသို့ထုတ်ကဝရာတွင် ပညာရပ်ပိုင်းမဆန်သည့် ဘာသာစကား၊ 
ကရာင်စုံကမမပုံများနှင့် ကိန်းဂဏန်းများ အသုံးမပု၍ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှင်းလင်းကဖာ်မပခဲ့သည်။ ထိုလက်ကမ်း 
စာကစာင်ကို ကပါ်တူဂီဘာသာနှင့် အဂဂလိပ်ဘာသာမဖင့် မပုစုခဲ့ပပီး ကုမ္ပဏီ၏ အများမပည်သူနှင့် တိုင်ပင်
ကဆွးကနွးသည့်အစီအစဉ်အတွက် အကထာက်အကူမဖစ်ကစရန် အသုံးမပုခဲ့သည်။ 

SASOL ၊ မိုဇမ်ေစ်နိုင်ငံ။ ဆနာက်ခံသတင်း အချက်အလက် 
စာရွက်စာတမ်းကို ထုတ်ခပန်အသိဆပးခခင်း

32 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခခင်း

ဤအပိုင်းတွင် ဘာကတွပါသလဲ

34 ထပ်မပန်တလဲ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုအဆင့် ၅ ဆင့်

44 သတင်းအချက်အလက်များသိရှိပပီးကနာက် ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မခင်း

47 ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း

56 တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရာတွင် ကျား၊မကရးရာများကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမခင်းများ



စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခခင်းသည် စင်စစ်အားခေင့် 
အခပုသဆောဆဆာင်သည့် ခပင်ပဆက်ဆံဆရးများကို 
စတင်ခခင်းနှင့် စဉ်ဆက်မခပတ် ဆက်လက်
ထိန်းသိမ်းဆဆာင်ရွက်ခခင်းပင်ခေစ်သည်။ 



ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခခင်း
ပပီးခဲ့သည့်အခန်းတွင် ကဆွးကနွးခဲ့သည့်အတိုင်း သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်းသည် 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုအတွက် အကထာက်အကူမဖစ်သင့်သည်။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုသည် စီမံကိန်းကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအြကား နှစ်ဖက်အမပန်အလှန်ကမပာဆိုဆက်ဆံသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမဖစ်သည်။ 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းသည် စင်စစ်အားမဖင့် အမပုသကဘာကဆာင် 
သည့် မပင်ပဆက်ဆံကရးများကို စတင်မခင်းနှင့် စဉ်ဆက်မမပတ် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကဆာင်ရွက်မခင်းပင် 
မဖစ်သည်။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကစာစီးစွာစတင်ပပီး ကရရှည်အတွက် ဗျူဟာကျသည့်အမမင်မဖင့် 
လုပ်ကဆာင်သည့် ကုမ္ပဏီများသည် အမှန်အားမဖင့် စီမံကိန်းလည်ပတ်ကဆာင်ရွက်ရန် အများမပည်သူ၏ 
သကဘာတူခွင့်မပုချက်များ (Social License) ရရှိကရးကဆာင်ရွက်ကနမခင်းမဖစ်သည်။ 

33ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခြင်း



ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုကရး ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများရှိသည့် စီမံကိန်းများအကနမဖင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုသည် 
တစ်ကကိမ်တည်း မဟုတ်ပဲ စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နိုင်ကမခရှိသူ သို့မဟုတ် စိတ်ဝင်စားသူများအြကား 
စီမံကိန်းအကြကာင်း နားလည်နိုင်ကစရန်နှင့် မပင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ စီမံကိန်းနှင့် တစ်ဆက်တည်းပါလာကသာ 
ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခများ၊ သက်ကရာက်မှုများ၊ အခွင့်အလမ်းများနှင့် ထိခိုက်မှုကလျာ့ချနည်းများကို မည်ကဲ့သို့ 
ရှုမမင်သည်ကို ကလ့လာနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများစွာ ကဖာ်ကဆာင်ကပးမခင်းမဖစ်သည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် တုံ့မပန်ချက်များကို နားကထာင်မခင်းသည် စီမံကိန်းဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် 
ရလဒ်များကို ပိုမိုကကာင်းမွန်ကစနိုင်သည့် တန်ဖိုးရှိကသာ သတင်းအချက်အလက်ရင်းမမစ်တစ်ခု မဖစ်နိုင်သည်။ 
ထို့အမပင် မပင်ပမှ ထိခိုက်နိုင်ကမခအန္တရာယ်များကိုလည်း ကုမ္ပဏီမှ ရှာကဖွကဖာ်ထုတ်ရန်နှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် 
အတွက် အကထာက်အပံ့မဖစ်နိုင်ပါသည်။ အနာဂတ်အတွက် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် မိတ်ဖက်တည် 
ကဆာက်မခင်းအတွက်လည်း အကမခခံမဖစ်နိုင်သည်။ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအတွက် ကုမ္ပဏီ 
၏ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုသည် သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ခု 
မဖစ်သည့်အမပင် စီမံကိန်းကဆာင်ရွက်မည့်ကဒသ၏ ဆက်စပ်အကြကာင်းအရာများကို ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအား 
သင်ြကားကပးရန်၊ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကကုံကတွ့ရသည့် ကိစ္စမပဿနာရပ်များနှင့် စိုးရိမ်ပူပန် 
မှုများကို ကဖာ်မပရန်၊ ကမးခွန်းများကမးရန်နှင့် ကုမ္ပဏီက စဉ်းစားရမည့်၊ တုံ့မပန်ရမည့်ကိစ္စများအတွက် အကကံမပု 
ကပးမခင်းအားမဖင့် စီမံကိန်းအား ပုံကဖာ်နိုင်မည့် အခွင့်အကရးလည်းမဖစ်သည်။ 

ထပ်မပန်တလဲ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု အဆင့် ၅ ဆင့် 

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထပ်မပန်တလဲ မပုလုပ်ရန် မရှိမမဖစ် လိုအပ်ပါသည်။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုကို 
စီမံကိန်း၏ မည်သည့်အဆင့်တွင် ကဆာင်ရွက်ကနသည်မဖစ်ကစ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိ အကမခခံအဆင့်များမှာ 
အတူတူပင်မဖစ်ပပီး စီမံကိန်း၏ သက်တမ်းတကလှောက် ကာလအတွင်း လိုအပ်သလို ထပ်တလဲလဲ ကဆာင်ရွက် 
နိုင်သည်။

၁။ ကကိုတင်စီစဉ်ပါ

ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးသည့်လုပ်ငန်းစဉ် စတင်မခင်းမမပုမီ မည်သည့်ကခါင်းစဉ်ကို 
မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မဖင့် ကဆွးကနွးမည်၊ မည်သူတို့ကို ကဆွးကနွးမည်ဆိုသည့်အကြကာင်း ကကိုတင်စဉ်းစား 
ထားလှေင် အသုံးဝင်ပါသည်။ အထက်ပါ ကမးခွန်းများအတွက် ရှင်းလင်းသည့်အကမဖ ကကိုတင်ရရှိထား 
လှေင် အချနိ်ကုန် သက်သာနိုင်ပပီး ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာနိုင်သည်။ ကမှော်မှန်းချက်၊ ကမှော်လင့်ချက် 
များကိုလည်း ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း မဖစ်ကစရန် အကထာက်အပံ့မဖစ်သည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ 
အုပ်စုအမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စအမျ ိုးမျ ိုး ရှိကနသည့် စီမံကိန်းများအတွက် တရားဝင် 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု အစီအစဉ်တစ်ခုကို ကကိုတင်မပင်ဆင်ရန် အကကံမပုပါသည်။ (ထိုအစီအစဉ်တစ်ခုတွင် 
ပါဝင်သည့် နမူနာ အကြကာင်းအရာများကို ကနာက်ဆက်တွဲ ( ၃ ) တွင် ြကည့်ပါ။) 

34 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ဆလးဆထာင့်ကွက် ၂ ။ အများခပည်သူလက်ဆတွ့ပါဝင်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း၏
အဓိကတန်ေိုးများ

အဖွဲ့အစည်းအမျ ိုးမျ ိုးသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း (Consultation)၊ အများမပည်သူနှင့် 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း (Public Consultation) သို့မဟုတ် အများမပည်သူ ပူးကပါင်းပါဝင်ကဆာင်ရွက်မခင်း (Pub-
lic Participation) ဟု ကဝါဟာရအမျ ိုးမျ ိုးကို အသုံးမပုြကပါသည်။ ကဝါဟာရအမျ ိုးမျ ိုးကို အသုံးမပုြကကသာ် 
လည်း သကဘာတရားများနှင့် အကမခခံမူများမှာ ဆင်တူပါသည်။ အများမပည်သူပူးကပါင်းပါဝင်ကဆာင်ရွက် 
သည့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း၏ အဓိကတန်ဖိုးများမှာ ကအာက်ပါအတိုင်းမဖစ်ပါသည်-

၁။ အများမပည်သူသည် ၎င်းတို့၏ ဘဝများကို ထိခိုက်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ(Activities)နှင့် ပတ်သက်သည့် 
ဆုံးမဖတ်ချက်များတွင် ပါဝင်အကကံမပုကမပာဆိုခွင့်ရှိသင့်သည်။

၂။ အများမပည်သူပါဝင်ကဆာင်ရွက်မှုတွင် အများမပည်သူ၏ အကကံမပချက်များသည် ဆုံးမဖတ်ချက်အကပါ် 
လွှမ်းမိုးသက်ကရာက်မှု ရှိလိမ့်မည်ဟူသည့် ကတိပါရှိသည်။ အများမပည်သူပါဝင် ကဆာင်ရွက်မှုတွင် 
ဆုံးမဖတ်ချက် ချမှတ်သူများအပါအဝင် ပါဝင်ကဆာင်ရွက်သူ အားလုံး၏စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့် လိုလားမှု 
များကို အသိအမှတ်မပုမခင်း၊ ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်ကပးမခင်းအားမဖင့် ကရရှည်တည်ပမဲသည့် ဆုံးမဖတ်ချက် 
များ မဖစ်ကစသည်။ 

၃။ အများမပည်သူပါဝင်ကဆာင်ရွက်မှုတွင် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်ကမခရှိသူများ သို့မဟုတ် ဆုံးမဖတ်ချက်အကပါ် 
စိတ်ဝင်စားသူများလည်း ပါဝင်လာကစပပီး ကူညီကဆာင်ရွက်ကစသည်။ 

၄။ အများမပည်သူပါဝင်ကဆာင်ရွက်မှုတွင် ၎င်းတို့အကနနှင့် မည်ကဲ့သို့ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မည်ကို ပုံစံချရာတွင် 
ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မည့်သူများထံမှ အကကံဉာဏ်များကို ရယူပါသည်။ 

၅။ အများမပည်သူပါဝင်ကဆာင်ရွက်မှုတွင် ၎င်းတို့အကနမဖင့် ထိကရာက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့် နည်းလမ်းမဖင့် 
ပါဝင်ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မည့်သူများအား 
ပံ့ပိုးကပးသည်။ 

၆။ အများမပည်သူပါဝင်ကဆာင်ရွက်မှုတွင် ၎င်းတို့၏ပါဝင်အကကံမပုချက်များက ဆုံးမဖတ်ချက်အကပါ် မည် 
ကဲ့သို့ သက်ကရာက်မှုရှိသည်ကို ပါဝင်ကဆာင်ရွက်သူများ သိရှိကအာင် ဆက်သွယ်ကပးပို့သည်။

Source: International Association for Public Participation, www.iap2.org

ရိုးရှင်းကသာစီမံကိန်းများနှင့် တိုးချဲ့ကဆာင်ရွက်သည့်စီမံကိန်းများအတွက် အချ ို ့ကသာ အဓိကကမးခွန်းများကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားကြကာင်း အတည်မပုနိုင်လှေင် လုံကလာက်နိုင်ပါသည်။ ထိုကမးခွန်းများမှာ- 

■	 ရည်ရွယ်ချက ်- စီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုခုတွင် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွး 
ရသည့် ဗျူဟာဆခမာက်အဆကကာင်းအရင်းများမှာ အေယ်နည်း။ ထိုအကြကာင်းရင်းများမှာ ဥပကဒလုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းသတ်မှတ်ချက်အရ ကဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် ကလျာ်ကြကးကငွညှိနှိုင်းမခင်းကိစ္စမှ အစမပု၍ ကမမမပင် 
တိုင်းတာရန် ကဒသခံလူထု၏ နယ်ကမမသို့ ဝင်ကရာက်ခွင့်ရယူမခင်း၊ ကဒသခံများနှင့် ယုံြကည်မှုတည် 

35ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခြင်း



ကဆာက်မခင်း သို့မဟုတ် ကမှော်လင့်ချက်များကို စီမံခန့်ခွဲမခင်းအထိ များစွာကျယ်မပန့်သည့် ရည်ရွယ်ချက် 
များမဖစ်နိုင်ပါသည်။

■	 လိုအပ်ချက်များ - ဤအဆင့်တွင် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမှုအတွက် လိုက်နာရမည့် လိုအပ်ချက်များ /သတ် 
မှတ်ချက်များ ရှိပါသလား။ ဆိုသည်မှာ ဥပကဒအရ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ၊ 
ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒအရ သတ်မှတ်ချက်များ သို့မဟုတ် ကချးကငွထုတ်ကပးသူ သို့မဟုတ် 
အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ သတ်မှတ်ချက်/ လိုလားချက်များ မဖစ်နိုင်ပါသည်။ 

■	 စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ - စီမံကိန်း၏ ဤအဆင့်တွင် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးရန် လိုအပ်သည့် 
အဓိကပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများမှာ မည်သူနည်း။ ၎င်းတို့က ကဆွးကနွးရန်ဆန္ဒရှိသည့် ကိစ္စရပ် 
များမှာ အဘယ်နည်း။ ၎င်းတို့၏ စိတ်ဝင်စားမှုများမှာ အဘယ်နည်း။ ဘာကြကာင့် စိတ်ဝင်စားပါသနည်း။

■	 ဦးစားဆပးကိစ္စရပ်များသတ်မှတ်ခခင်း - ဤအဆင့်တွင် အထူးဂရုခပုရန် လိုအပ်ပပီး ထိခိုက်နိုင်မှုဆေး 
အန္တရာယ်ခမင့်မားသည့် အုပ်စု သို့မဟုတ် ကိစ္စရပ်များရှိပါသလား။ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ထိခိုက်လွယ်ပပီး 
အင်အားနည်းသည့် အုပ်စုများ သို့မဟုတ် ထိရှလွယ်ကသာ သို့မဟုတ် အမငင်းပွားဖွယ်ရာမဖစ်ကသာ 
အကြကာင်းအရာ ကခါင်းစဉ်များရှိပါသလား။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများ ကိုက်ညီကရး 
အတွက် ကကာင်းမွန်သည့် စီမံကရးဆွဲ ကဆာင်ရွက်မှု လိုအပ်နိုင်သည်။

■	 နည်းလမ်းများ - အမျ ိုးမျ ိုးဆသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများနှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင် မည်သည့် 
နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ကိုင်နည်းများသည် အထိဆရာက်ဆုံးခေစ်ပါသလဲ။ ဤကနရာတွင် သမားရိုးကျ 
သို့မဟုတ် ဓကလ့ထုံးစံအတိုင်း တိုင်ပင်ကဆွးကနွး၊ ဆုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် နည်းလမ်းများသည် ဆီကလျာ် 
နိုင်ပါသည်။ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစသည့် နည်းလမ်းများကို သင့်ကတာ်လှေင်အသုံးမပုရန်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို 
ကူညီကဆာင်ရွက်ကပးနိုင်မည့် လက်ကတွ့ကျွမ်းကျင်သူများကို ချတိ်ဆက်ရန် စဉ်းစားပါ။

■	 တာဝန်ယူမှုများ - ကုမ္ပဏီအတွင်း (သို့မဟုတ် ခပင်ပမှ) မည်သူက မည်သည့် ဆဆာင်ရွက်ချက်များအတွက် 
တာဝန်ရှိသလဲ။ လုပ်ငန်းကဆာင်ရွက်မည့် အချနိ်ဇယားများ၊ တာဝန်များနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ကဆာ
င်ချက်များအတွက် အစီရင်ခံရမည့် လမ်းကြကာင်းများသည် ရှင်းလင်းပါသလား။

■	 စာရွက်စာတမ်းခပုစုခခင်း - လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရလဒ်များကို မည်ကဲ့သို့ စုစည်းပါသလဲ။ မှတ်တမ်းတင်ပါသလဲ။ 
အလွယ်တကူရှာဆေွနိုင်ဆအာင် မည်သို့ ဆဆာင်ရွက်ပါသလဲ။ စာရွက်စာတမ်းများကိုမည်သို့အသိဆပးခေန့်
ဆဝပါသလဲ။ 

36 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ Adastra Minerals အတွက် အလုပ်လုပ်ကနသည့် အတိုင်ပင်ခံ 
ပုဂ္ဂိုလ်များသည် Katanga မပည်နယ်ရှိ Kolwezi Tailings Project နှင့်ပတ်သက်၍ အများမပည်သူနှင့် 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းကို စတင်လုပ်ကဆာင်ကသာအခါ စိန်ကခါ်မှုများစွာမဖင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ကဒသ 
ဆိုင်ရာအရာရှိများမှလွဲ၍ ထိခိုက်ခံရရန် အလားအလာရှိကသာ ကဒသခံအုပ်စုများမှ လူအနည်းစုသာလှေင် 
နိုင်ငံသုံးဘာသာစကားမဖစ်သည့် မပင်သစ်ဘာသာကို ကမပာဆိုြကပပီး၊ စာတတ်ကမမာက်မှုနှုန်းမှာလည်း 
အလွန်နည်းပါးသည်။ စက္ကူမှာ ကစျးကကီးပပီးရရန်လည်း ခက်ခဲကသာကြကာင့် နယ်ကမမကဒသများစွာ၏ 
ဆက်သွယ်ကရးမှာ ထုံးစံအတိုင်း နှုတ်မဖင့်သာ ဆက်သွယ်ြကသည့် ပုံစံသို့ ကမပာင်းလဲခဲ့သည်။ Kol-
wezi ပမို့တွင်လည်း ထုတ်ကဝသည့်သတင်းစာ မရှိပါ။ လမ်းကဘးကြကာ်မငာ ဆိုင်းဘုတ်လည်းမရှိပါ။ 
တယ်လီဖုန်းစနစ်နှင့် စာပို့စနစ်လည်းမရှိပါ။

ထိုအခက်အခဲအချ ို ့ကို ကကျာ်လွှားနိုင်ရန် ကဒသခံ လူထုနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် 
အတွင်း နယ်ကမမအတွင်းရှိ ကဒသဆိုင်ရာ ကရဒီယို အသံလွှင့် လုပ်ငန်း (၆) ခုကို ကျယ်မပန့်စွာ 
အသုံးမပုခဲ့သည်။ ကရဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများသည် မပင်သစ်ဘာသာနှင့် ၄င်းတို့၏ ဆွာဟီလီ (Swahi-
li) ဘာသာစကား ၂ မျ ိုးစလုံးကို အသုံးမပုပါသည်။ အဓိက သတင်းကပးမည့်သူများဆိုင်ရာ ကွန်ရက် 
တစ်ခု ထူကထာင်ပပီးခဲ့သည့်အချနိ်မှစ၍ နှုတ်မဖင့် ကမပာဆိုဆက်သွယ်မှုသည် အလွန်ထိကရာက်လာခဲ့ 
သည်။ EIA အစည်းအကဝးများတွင် စာမတတ်ကမမာက်မှုကို ကကျာ်လွှားနိုင်ရန် ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့် 
အကြကာင်းအရာများကို ကရးဆွဲသရုပ်ကဖာ်ထားကသာ ပိုစတာများကို မပုလုပ်ခဲ့ြကပပီး ဘာသာစကား 
အခက်အခဲများကို ကကျာ်လွှားနိုင်ရန်အတွက်လည်း ကဒသခံလူထုနှင့် တင်မပကဆွးကနွးမှုများကို 
ဆွာဟီလီ (Swahili) နှင့် မပင်သစ်ဘာသာစကား ၂ ခုစလုံးမဖင့် မပုလုပ်ခဲ့သည်။ အဓိက အကရးပါသည့် 
ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဆက်သွယ်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုအမဖစ် မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုလည်း ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် 
အသုံးမပုခဲ့ပါသည်။ မက်ကဆ့ပို့မခင်း၊ ဖုန်းတိုက်ရိုက်ကခါ်ဆိုမခင်း နည်းလမ်း ၂ ခုလုံးမဖင့်လည်း အမခား 
ပုဂ္ဂိုလ်များကို စည်းရုံးကဆာ်ြသနိုင်ရန် မိုဘိုင်းဖုန်းများကို အသုံးမပုခဲ့ပါသည်။ အများမပည်သူ သယ်ယူ 
ပို့ကဆာင်ကရးစနစ်လည်း မရှိ၊ ဆက်သွယ်ကရးလည်း အကန့်အသတ်မဖစ်ကနသည့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ 
လူများစွာကို ကခါ်ယူလာရန် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည့် သယ်ယူပို့ကဆာင်ကရးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ 
ရှိသည်။ ထိုအခက်အခဲများကို ကကျာ်လွှားနိုင်ရန်အတွက် ကကျးရွာများတွင်ပင် အစည်းအကဝးကပါင်း 
ကမမာက်မမားစွာကို ကျင်းပလျက် အချနိ်များစွာကို ကုန်ဆုံးကစခဲ့ပါသည်။ 

ADASTRA သတ္တုလုပ်ငန်း ။တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခခင်းနှင့် 
သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ခပန် အသိဆပးခခင်းတို့ကို ဆဒသဆိုင်ရာ 
အဆခခအဆနများနှင့် လိုက်ဆလျာ ညီဆထွခေစ်ဆအာင် ဆဆာင်ရွက်ခခင်း 

37ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခြင်း



၂။ အဆလ့အကျင့်ဆကာင်းများနှင့် အဆခခခံမူများကို အသုံးခပု၍ တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးပါ

တုိင်ပင်ကဆွးကနွးမှုကဆာင်ရွက်ရာတွင် အမှန်ကန်ဆံုးတစ်ခုတည်းကသာ နည်းလမ်းဟူ၍မရိှပါ။ သကဘာသဘာဝ 
အားမဖင့်မူ တုိင်ပင်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆက်စပ်စဉ်းစားရမည့်အကြကာင်းအရာများနှင့် အပမဲပတ်သက် 
ကနပါသည်။ ဆုိလုိသည်မှာ နည်းပညာ၊ နည်းလမ်း၊ ချဉ်းကပ်ကဆာင်ရွက်မှုနှင့် အချန်ိဇယားများမှာ ကဒသ၏ 
အကမခအကနနှင့် တုိင်ပင်ကဆွးကနွးမည့် အမျ ိုးမျ ိုးကသာပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအတွက် အံဝင်ခွင်ကျမဖစ်ကအာင် 
ကဆာင်ရွက်ရန်လုိအပ်သည်။ ကယဘုယျအားမဖင့် ကကာင်းမွန်သည့်တုိင်ပင်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုသည် -

■ စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်မှုခံရရန် အလားအလာများစွာရှိသူများကို ဦးတည်ထားသည်။ 

■ အဓိကမပဿနာများကို သတ်မှတ်ရန်နှင့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ဆုံးမဖတ်ချက်များသည် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ် 
ကနသည့်ကိစ္စများအကပါ် အကျ ိုးသက်ကရာက်မှု ရှိကစရန်အတွက် လုံဆလာက်သည့် အချနိ်အတိုင်းအတာ 
ခေင့် အဆဆာတလျင် ကဆာင်ရွက်သည်။

■ ကကိုတင်အသိကပးမဖန့်ကဝထားပပီးမဖစ်သည့် သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအားမဖင့် အသိဆပး 
သည်။ 

■ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခံရသူများအတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ အဘယ်ကြကာင့်ဆိုကသာ် ပါဝင်သည့် အကြကာင်း 
အရာများသည် အလွယ်တကူ နားလည်လွယ်ကသာပုံစံမဖင့် ရှင်းလင်းမပသပပီး အသုံးမပုသည့် နည်းလမ်း 
များမှာ ယဉ်ကကျးမှုအရ သင့်ကတာ်သည်။ 

■ နှစ်ဦးနှစ်ေက်စလုံးမှ အမမင်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖလှယ်ရန်၊ နားကထာင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ 
ကရးရာကိစ္စများကိုလည်း ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်နိုင်ကစမည့် အခွင့်အကရးရကစရန် အမပန်အလှန်ကဆွးကနွး 
သည့်ပုံစံမဖစ်သည်။ 

■ အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများသည် မတူညီသည့်အမမင်နှင့် လိုလားချက်များ ရှိသည်ဆိုသည်ကို 
သတိမပုမိရန် ကျား/မအားလုံး ပါဝင်နိုင်ဆရးကို ထည့်စဉ်းစားသည်။ 

■ သင့်ကတာ်သည့်အချနိ်ကာလသတ်မှတ်ချက်၊ ဆက်စပ်အကြကာင်းအရာများ၊ ကဒသဘာသာစကားများနှင့် 
ထင်ဟပ်မိကစရန် ဆဒသနှင့်ကိုက်ညီဆအာင် ကဆာင်ရွက်သည်။

■ ကကိုးကိုင်ချယ်လှယ်မခင်း သို့မဟုတ် ဖိအားကပးမခင်းမှ ကင်းလွတ်သည်။

■ တင်မပကဆွးကနွးခဲ့သည့် အဓိကကိစ္စရပ်များနှင့် မည်သူတို့နှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခဲ့သည်ကို အလွယ်တကူ 
ရှာကဖွကမခရာခံနိုင်ရန် မှတ်တမ်းခပုစုထားသည်။ 

■ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခဲ့သူများထံသို့ အချနိ်မီ သတင်းခပန်လည်ဆပးပို့အစီရင်ခံသည်။ ကနာင်ကဆာင်ရွက်မည့် 
လုပ်ငန်း စဉ်များကိုလည်း ရှင်းလင်းမှုနှင့်အတူ သတင်းမပန်လည်ကပးပို့သည်။ 

■ စီမံကိန်းသက်တမ်းတကလှောက်လုံးတွင် လိုအပ်သလို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆဆာင်ရွကသ်ည်။ 

တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမှုဆဆာင်ရွက်ရန် အမှန်ကန်ဆုံး တစ်ခုတည်းဆသာ 
နည်းလမ်းဟူ၍ မရှိပါ။ လုပ်ငန်းသဆောသောဝအရ တိုင်ပင်
ဆဆွးဆနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆက်စပ်သည့် အဆကကာင်းအရာ 
အဆခခအဆနများအဆပါ် မူတည်ကာ ဆဆာင်ရွက်ရသည်။

38 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ဆလးဆထာင့်ကွက် ၃။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဆပါ် ဆဒသခံလူထုယုံကကည်ဆအာင် ေယ်လိုလုပ်သလဲ

ယဉ်ကကျးမှုနှင့် ဆက်စပ်သည့်အကမခအကနတွင် မမင်ကတွ့ရသည့်အခါ ကကိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းနှင့် ပတ်သက် 
သည့်အခါများတွင် ယုံြကည်မှုသည် ပို၍ ထင်သာမမင်သာရှိလာပပီး စိတ်ကူးသက်သက်မဟုတ်သည့် သကဘာ 
တရားတစ်ခုမဖစ်လာသည်။ ယုံြကည်မှုကို “သင်၏ကမှော်လင့်ချက်များ မည်သည့်အချနိ်တွင် မပည့်မည်ကို သိရှိ 
မခင်း”ဟု အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်သည့်အခါ ယုံြကည်မှု၏သကဘာတရားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖစ်ကစပပီး အလုပ်လုပ်ရန် 
ဓမ္မဓိဌာန်ကျသည့် အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုမဖစ်ကစသည်။

ကဒသခံလူထုများစွာသည် ၎င်းတို့အတွက် အကရးပါသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအကပါ် ယုံြကည်မှုမဖစ်ကစသည့် ကငွ 
ကြကးနှင့် မပတ်သက်ကသာခိုင်မာကသာ ဆက်ဆံကရးပုံစံနမူနာအချ ို ့ကို ထပ်တလဲလဲ မှေကဝလာြကသည်မှာ -

■ ကုမ္ပဏီသည် ကဒသခံလူထုထံမှ လုပ်ငန်းခွင့်မပုချက်ရရှိရန် ကဒသခံလူထု၏ ယုံြကည်မှုလိုအပ်သည်ကို 
အသိအမှတ်မပုသည် သို့မဟုတ် အများမပည်သူ သိကအာင် ထုတ်ကဖာ်ကမပာဆိုသည်။ 

■ ကဒသခံလူထုများကို တိုင်ပင်ကဆွးကနွးပပီး ၎င်းတို့စိုးရိမ်ပူပန်သည့် ကိစ္စကရးရာများတွင် ပါဝင်ကမပာဆို 
ကစသည်။

■ ကုမ္ပဏီလုပ်ကဆာင်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှု ရှိကစမည့် လည်ပတ်မှုပုံစံ သို့မဟုတ် 
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိသည်။

■ ကုမ္ပဏီ၏ အနာဂတ်အလားအလာ သို့မဟုတ် စီမံချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကဒသခံလူထုကို အပမဲမမပတ် 
သတင်းကပးသည်။

■ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများသည် အလွတ်သကဘာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကရးရင်းနှီးမှုပုံစံမဖင့် ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးသည်။ ကုမ္ပဏီ 
သည် ယုံြကည်အားကိုးနိုင်ပပီး ကကိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ၎င်းကတိကပးထားသည့်အတိုင်း ဆက်လက် 
ကဆာင်ရွက်သည်ဟု လူသိများလာသည်။

■ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများသည် ကားကိုအသုံးမပုသည်ထက် ပမို့အတွင်းလမ်းကလှောက်သွားလာ၍ အများနှင့် 
ရင်းရင်းနှီးနှီးကရာကနှာဆက်ဆံသည်။

■ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများသည် ကဒသခံများနှင့် အလွတ်သကဘာ ရင်းရင်းနှီးနှီး ကရာကနှာဆက်ဆံသည်။

■ လူတို့အတွက် ကသးငယ်သည့်မပဿနာများမှအစ ကမဖရှင်းရန် ကုမ္ပဏီက ကကိုးပမ်းအားထုတ်ကပးသည်။

■ ကုမ္ပဏီသည် ကဒသခံလူထု နားလည်သည့် ဘာသာစကားကို အသုံးမပုသည်။

Source: “Stakeholder Consultation Issue Paper,” Corporate Engagement Project (November 2004). For more informa-
tion go to: www.cdainc.com 

39ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခြင်း



တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမှု လုပ်ဆဆာင်ချက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ရလဒ် 
များကို မှတ်တမ်းခပုစုထားခခင်းသည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို 
ထိဆရာက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် အလွန်အဆရးပါသည်။ 

၃။ သဆောထားမှတ်ချက်များ၊ အကကံဉာဏ်များကို ထည့်စဉ်းစားပါ

လူအများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းသည် အနိမ့်ဆုံးအကနမဖင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခံရသူများ၏အမမင်များကို 
ဆုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဟူ၍ သွယ်ဝိုက်သည့်ကတိတစ်ခုမဖစ်ကစသည်။ ကိစ္စတိုင်း 
သို့မဟုတ် ကတာင်းဆိုမှုတိုင်းကို အကရးယူကဆာင်ရွက်ရန် မဆိုလိုပါ။ သို့ကသာ် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခံရသူများ၏ 
အကကံမပုချက်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များအကပါ် အကမခခံ၍ စီမံကိန်း၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကို 
မပန်လည်မပင်ဆင်မည်၊ မည်သည့်အပိုင်းများကိုမူ မပင်ဆင်မခင်းမှမမပုဟု ထိုသူများ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကန 
ကစရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ရရှိသည့် သကဘာထားမှတ်ချက်များ၊ 
အကကံဉာဏ်များအကပါ် အကလးအနက်ထား၍ စီမံကိန်းဒီဇိုင်းများကမပာင်းလဲမခင်း၊ အဆိုမပုထားသည့် ထိခိုက်မှု 
ကလှောခ့ျကရး အစအီမမံျား သိုမ့ဟတု ်ဖွံ့ပဖိုးမှုကြကာင့ ်ရရှမိည့ ်အကျ ိုးကကျးဇူး များနငှ့ ်အခငွ့အ်လမ်းများ စသညတ်ို ့
မှတဆင့် ကပါ်ကပါက်လာကသာ ကိစ္စများကို ကမဖရှင်းရန် အကကာင်းဆုံး ကကိုးပမ်းအားထုတ်မခင်းဟုလည်း ဆိုလို 
သည်။ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ကတာင်းဆိုချက်များကို မဖည့်ဆည်းကပးနိုင်မည့်အတိုင်း 
အတာသည် စီးပွားကရးဆိုင်ရာနှင့် လက်ကတွ့ကျမှု ရှု့ကထာင့် ၂ မျ ိုးစလုံးအရ အကန့်အသတ်များ မလွှဲမကရှာင် 
သာ ရှိကပလိမ့်မည်။ အမခားအကမခအကနများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ သကဘာထားမှတ်ချက်များ၊ 
အကကံဉာဏ်များမဖင့် မပင်ဆင်မွမ်းမံမှုများ ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် ကုမ္ပဏီကကာင်း၊ လုပ်ငန်းကကာင်းတစ်ခုအမဖစ် 
သိမမင်လာကစသည်။ ကဒသ၏ဖွံ့ပဖိုးမှုကိုလည်း ပံ့ပိုးကဆာင်ရွက်ကပးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ယုံြကည်မှုနှင့် ဆက်ဆံ 
ကရးကကာင်းစွာ တည်ကဆာက်သည့်ပုံစံ အမဖစ်လည်း မပုလုပ်နိုင်ပါသည်။
 

၄။ တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမှုများနှင့် ရလဒ်များကို မှတ်တမ်းခပုစုပါ

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများနှင့် ရလဒ်များကို မှတ်တမ်းမပုစုထားမခင်းသည် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုကို ထိကရာက်စွာ စီမံကဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အလွန်အကရးပါသည်။ ထိုအစည်း 
အကဝးများသည် မည်သည့်အချနိ်၊ မည်သည့်ကနရာတွင် မပုလုပ်သနည်း။ မည်သည့်ကခါင်းစဉ်အကြကာင်း 
အရာများနှင့် အဓိကအာကဘာ်များကို ကဆွးကနွးသနည်း။ မည်သည့် ရလဒ်များ ရရှိသနည်း။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွး 
မှုအတွင်း သို့မဟုတ် ထိုတိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု၏ ရလဒ်တစ်ခုအမဖစ် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ
အား ကတိကဝတ်များ ကပးခဲ့ပါက ၎င်းတို့ကိုပါ ထည့်သွင်း၍ မှတ်တမ်းမပုစုထားရန် လိုအပ်သည်။ ထို 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများ မှတ်တမ်းတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းမခင်းသည် အကျ ိုးကကျးဇူးများစွာရှိသည်။ ထိုသို့ 
မပုလုပ်မခင်းသည် ESIA ဆိုင်ရာ ဥပကဒလိုအပ်ချက်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဖစ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အလား 
အလာရှိသည့် ဘဏ္ဍာကရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အထူးသမဖင့် စီမံကိန်းတစ်ခု၏ ကနာက်ပိုင်း အဆင့်တွင် ပါဝင်
ရင်းနှီးမမှုပ်နှံလာနိုင်သည့် အမခားအစုရှယ်ယာရှင်များက စီးပွားကရးအကပါ် စိစစ်သုံးသပ်ရန် ကမးမမန်းမှုများကို 
ကနာက်ပိုင်း ဆက်လက်ရှင်းလင်းကပးနိုင်ရန်အတွက်လည်း တန်ဖိုးရှိနိုင်သည်။ စီမံကိန်း ကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာ 
သူများနှင့် စီမံကိန်းအကပါ်လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိသူများ၏ သကဘာထားအမမင်များကို စီမံကိန်း၏ သဘာဝ 

40 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုကရးဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကလှော့ချကရးဗျူဟာများတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားထား 
ကြကာင်း သက်ကသမပရာတွင် အသုံးဝင်သည့် ကိရိယာတစ်ခုမဖစ်သည်။ ထိုမှတ်တမ်းများသည် စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ သကဘာထားအမမင်များကို မည်ကဲ့သို့ ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်ထားကြကာင်းကို 
ယင်းတို့အား မပန်လည်သတင်းပို့ရန် အကမခခံအမဖစ် ကိုးကားနိုင်ကစသည်။ 

၅။ ခပန်လည်သတင်းဆပးပို့အစီရင်ခံပါ

ကုမ္ပဏီများသည် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရန် ကိစ္စတစ်ခုရှိသည့်အခါ အိမ်တိုင်ယာကရာက် ကပါ်လာြကပပီး ထို့ကနာက် 
တွင် တစ်စုံတစ်ရာ ထပ်မံြကားသိရမခင်း မရှိကတာ့မခင်း သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးအားမဖင့် ကနာက်တစ်ကကိမ် 
၎င်းတို့လာကရာက်နိုင်သည့် အချနိ်အထိ ကပါ်မလာြကမခင်းများကြကာင့် ကဒသခံလူထုက ယင်းတို့၏ စိတ်ပျက်မှု 
နှင့်အယုံအြကည်နည်းမှုများကို တစ်ခါတစ်ရံ ကဖာ်မပြကပါသည်။ အလားတူပင် ထိုကဲ့သို့ မဖစ်သည့်ကိစ္စများ နှင့် 
လုံးဝကွဲမပားမခားနား အမခအကနများကိုလည်း ကဖာ်မပြကပါသည်။ မိမိ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးထားသည့် စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် အဆက်အသွယ်မပျက် မပုလုပ်ကာ မည်သည်တို့မဖစ်ပျက်ကနသည်ကို အသိ 
ကပးမခင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အရ ကနာက်ထပ်ကဆာင်ရွက်မည့် အဆင့်များကို အသိကပးကမပာမပမခင်းသည် အကလ့အကျင့် 
ကကာင်းအကနနှင့်ကရာ ကလာကဝတ်အရပါ ကကာင်းမွန်ပါသည်။ ထို့အမပင် ကဆွးကနွးပပီးကနာက်ပိုင်း အဆက် 
မမပတ် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်မခင်းမဖင့် လက်ကတွ့အကျ ိုးကကျးဇူး များစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားမဖင့် သတင်း 
အချက်အလက်များအကပါ် နှစ်ကကိမ်နှစ်ခါ စိစစ်နိုင်မခင်းနှင့် စမ်းသပ်နိုင်မခင်း သို့မဟုတ် အဆိုမပုထားသည့် 
ချဉ်းကပ်ကဆာင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများနှင့် ထိခိုက်မှုကလျာ့ချမခင်း အစီအမံများကို အကကာင်အထည်ကဖာ် 
ကဆာင်ရွက်မခင်းမမပုမီ ပိုမိုကကာင်းမွန်ကအာင် ကဆာင်ရွက်နိုင်မခင်းတို့မဖစ်သည်။ ထို့အမပင် ၎င်းတို့၏မည်သည့် 
စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို မည်သို့ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်မည်ဆိုသည်ကို စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံသို့ 
မပန်လည်သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံမခင်းနှင့် မည်သည့်အကကံမပုချက်များကို မည်သည့်အကြကာင်းကြကာင့် ထည့် 
မသုံးနိုင်ခဲ့ကြကာင်း ရှင်းမပသည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် အများမပည်သူ ယုံြကည်မှုတည်ကဆာက်ရာတွင်လည်း
ကကာင်း၊ ကမှော်လင့်ချက်များကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင်လည်းကကာင်း၊ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု၏ အားနည်းချက်များနှင့် 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုအကပါ် အဆိုးမမင်ဝါဒများကို ကလှော့ချရာတွင်လည်းကကာင်း ကူညီနိုင်သည်။ ထိုအကြကာင်း 
အရာများအားလုံးသည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ကရရှည်အမမင်မဖင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက် 
ရာတွင် အကရးပါသည်။

သင်တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးထားသည့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများနှင့် ဆဆွးဆနွးပပီးဆနာက်ပိုင်း မည်သည်တို့ခေစ်ပျက်ဆနသည်၊ 
လုပ်ငန်းစဉ်အရ မည်သည်တို့ကို ဆက်လက်ဆဆာင်ရွက်မည် 
စသည်တို့ သိရှိဆစရန် အဆက်မခပတ် ဆက်သွယ်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း 
သည် လက်ဆတွ့အဆလ့အကျင့်နှင့် ဆလာကဝတ် နှစ်ခုစလုံးအတွက် 
ဆကာင်းမွန်ပါသည်။

41ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခြင်း



ဆလးဆထာင့်ကွက် ၄။ အာဏာပိုင်များက ဆဒသခံခပည်သူလူထုကို ၄င်းတို့ောသာ စီစဉ် 
ေွဲ့စည်းခွင့်မခပုသည့်အခါ ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လက်ဆတွ့အသုံးဝင်သည့် 
အကကံဆပးစကားများ

ထိုအကမခအကနများတွင် ကုမ္ပဏီများသည် ကအာက်ပါနည်းလမ်းများမဖင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်နိုင်သည်-

■ “ဆကျးရွာဆက်သွယ်ဆရးဆကာ်မတီ”ကို ကရွးကကာက်တင်ကမမှာက်ရန် အစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်းမခင်း။ ထိုကရွး 
ကကာက်ခံကကာ်မတီ၏ တစ်ခုတည်းကသာ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လူမှုကရးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များကဲ့သို့ ကုမ္ပဏီ 
နှင့် ကဒသခံလူထုအြကားမှကိစ္စရပ်များကို ကဆွးကနွးရန်မဖစ်သည်။ ခခင်းချက်အကနမဖင့် ကကာ်မတီသည် 
နိုင်ငံကရးကိစ္စရပ်များတွင် မည်သည့်နည်းနှင့်မှေ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မခင်း မမပုရန်မဖစ်သည်။

■ အကကံခပုစာတိုက်ပုံးများသည် အချ ို ့အကမခအကန/အချ ို ့ကိစ္စများတွင် အလုပ်မဖစ်၍ အချ ို ့ကနရာတွင် အလုပ် 
မမဖစ်ပါ။ ဤအကကံမပု စာတိုက်ပုံးများကို မည်သူက ဖွင့်ကဖာက်သည်၊ သတင်းအချက်အလက်များကို 
ဖတ်ြကားသည် ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ရွာသူ/ရွာသားများအကနမဖင့် သိရှိနိုင်ကစရန် ကုမ္ပဏီက ကဆာင် 
ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ 

■ စာရင်းဇယားများ ကကာက်ယူရန် သို့မဟုတ် အများမပည်သူ ကျန်းမာကရး သတင်းကိစ္စများ မဖန့်ကဝကပးရန် 
ဆနအိမ်များသို့ ပုံမှန် သွားဆရာက် ကဆာင်ရွက်မည့် ဝန်ထမ်းငှားရမ်းမခင်း(အမျ ိုးသမီးကို ပိုလိုလားသည်)။ 
ထို့ကြကာင့်ကဒသခံလူထုအတွင်း လူမှုကရးဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံကရးဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ ကကာင်းစွာ 
သိနားလည်နိုင်ရန် အဆိုပါဝန်ထမ်းများသည် အကကာင်းဆုံးအကနအထားတွင် ရှိသည်။

■ သီးမခားလွတ်လပ်ကသာ NGO အေွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ဆောင်ဆဒးရှင်းများသည် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများနှင့် အလွတ်သကဘာ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ြကရာတွင် ပိုမိုလုပ်ခွင့်သာြကသည်။ အုပ်စုအလိုက် 
စုစည်းရန် မလွယ်ကူသည့်ကနရာများ၌ပင် ပိုမိုလွတ်လပ်စွာ ကဆာင်ရွက်နိုင်ြကသည်။

Source: “Stakeholder Consultation Issue Paper,” Corporate Engagement Project (November 2004). For more informa-
tion go to: www.cdainc.com

42 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



SIBERIAN-URALS ALUMINUM COMPANY။
လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ ပါဝင်ဆဆာင်ရွက်လာဆစရန် 
စွမ်းဆဆာင်ရည်တည်ဆဆာက်ခခင်း 

ကဒသန္တရအစိုးရများမှာ ြသဇာကကီးမားကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများမဖစ်ကနပပီး ကဒသခံလူထုက ပုဂ္ဂလိက 
ကဏ္ဍနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရန် စွမ်းကဆာင်ရည် မရှိကသာ နိုင်ငံများတွင် အများမပည်သူနှင့်တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက် ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်းများတွင် စိန်ကခါ်မှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ 
ရှရှားနိုင်ငံ၏ ကဝးလံကခါင်ဖျားကဒသ (Komi Republic) တွင်ရှိကသာ Siberian-Urals Aluminum Com-
pany (SUAL)၏ အလူမီနီယမ် လုပ်ကွက်အသစ်အတွက် ကဒသခံလူထုအကနနှင့် ဖွံပဖိုးကရးလုပ်ငန်းကကီး 
များနှင့် ပတ်သက်၍ အကတွ့အကကုံမရှိကြကာင်း ထိုလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်သည့် အများမပည်သူအား တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးမခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်းများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အကတွ့ 
အကကုံမရှိကြကာင်း ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်မခင်း (ESIA) လုပ်ငန်းစဉ် ကတွ့ရှိချက် 
များက ကဖာ်မပခဲ့သည်။ ကဒသခံလူထု၏ အသံများကို မြကားရဘဲ ကဒသခံ လူထု၏ စိတ်ဝင်စားမှုများကို 
အမှန်တကယ် ကိုယ်စားမမပုသည့် NGO အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ကဒသန္တရ အစိုးရများကသာ 
လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း မြကာခဏ လွှမ်းမိုးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်သူ အားလုံးသည် 
အများမပည်သူဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များထုတ်မပန် အသိကပးမခင်း 
လုပ်ငန်းစဉ်တွင် မှေတစွာနှင့် ထိကရာက်အကျ ိုးရှိစွာ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်နိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိလာကစရန် 
စွမ်းကဆာင်ရည် တည်ကဆာက်ကပးဖို့ လိုအပ်ကနကြကာင်း ESIA လုပ်ငန်းစဉ်က ထင်ရှားကစခဲ့ပါသည်။ 
ထိုအစီအစဉ်တစ်ခုကို ကမကထမပုကာ ကဆာင်ရွက်ကပးမခင်းမဖင့် SUAL သည် ၎င်းတို့၏ ပွင့်လင်းမမင်သာ 
ရှိမှုနှင့် မှန်ကန်ကမဖာင့်မတ်မှုအကပါ် ကဒသခံများက အထင်အမမင်လွဲမှားရာမှ မဖစ်ကပါ်လာမည့် ထိခိုက်မှု 
အန္တရာယ်များကို ကကိုတင်မပင်ဆင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ရရှိခဲ့သည်။
 
SUAL သည် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား စွမ်းကဆာင်ရည်တည်ကဆာက်ကရး လုပ်ငန်း ၃ ခုကို 
ကဆာင်ရွက်ကပးခဲ့သည့်အမပင် ပိုမိုကျယ်မပန့်သည့် နယ်ကမမများသို့ကရာက်ရှိကလ့လာကစခဲ့သည့် စီမံကိန်းကလ့
လာကရးခရီးစဉ်များနှင့် ကဒသန္တရအစိုးရနှင့် ကုမ္ပဏီတို့အြကား ဆက်ဆံကရး တိုးမမှင့်မခင်း လုပ်ငန်းများလည်း 
ကဆာင်ရွက်ကပးခဲ့သည်။ ပါဝင်ခဲ့ြကသူများ၏ တုံ့မပန်ကမဖြကားချက်များအရ ထိုအစီအစဉ်သည် အဆိုမပု 
စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ၎င်းတို့၏ နားလည်မှုများ တိုးတက်ကစမခင်း၊ မဖစ်နိုင်ကမခရှိသည့် ဖွံ့ပဖိုးမှုဆိုင်ရာ 
ထိခိုက်နစ်နာချက်များနှင့် ပတ်သက်သည့်ကမှော်လင့်ချက်များ၊ စီမံကိန်း၏ တိုက်ရိုက်အကျ ိုးကကျးဇူးများ 
နှင့်ပတ်သက်သည့် ကမှော်မှန်းချက်များကို ကဖးမထိန်းသိမ်းရာတွင်လည်း အသုံးဝင်ကြကာင်း ကဖာ်မပခဲ့သည်။ 
ကုမ္ပဏီ၏ မန်ကနဂျာများဘက်ကလည်း ကဒသခံလူထု၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို နဖူးကတွ့ဒူးကတွ့ သိရှိလာသည့် 
လက်ကတွ့အကတွ့အကကုံများ၊ ကုမ္ပဏီအကပါ် ကျကရာက်လာနိုင်သည့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခများနှင့် စီမံကိန်း 
ဆက်လက်အကကာင်အထည်ကဖာ်ရာတွင် ထည့်စဉ်းစားရမည့် ထိခိုက်မှုကလျာ့ချကရးအစီအမံများကို သိနား 
လည် ခဲ့သည်။ ထိုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ကဆာင်ရွက်သူများ၏ ကဆွးကနွးမှုများ၊ ယင်းတို့သကဘာထားအမမင် 
များအရ အများမပည်သူနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်းနှင့် 
ြကားနာပွဲများအတွင်း ကလ့လာဆန်းစစ်ကတွ့ရှိသည်များကို ကုမ္ပဏီက ရှင်းလင်းတင်မပရာ၌ ပါဝင်သင့်သည့်
အကြကာင်းအရာများ၊တင်မပရမည့် နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမို သိမမင်နားလည်ကစသည်။

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကကာင်းမွန်သည့် အကလ့အကျင့် 
များနှင့် အားလုံးပါဝင်တိုင်ပင်ကဆွးကနွးြကသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအကပါ် ကုမ္ပဏီ၏ ကလးစားလိုက်နာကဆာင် 
ရွက်မှုကို ရှရှားနိုင်ငံ၏ ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်း၏ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိမှု (CSR) ဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းက 
အသိအမှတ်မပုခဲ့ပပီး ထိုကကိုးပမ်းအားထုတ်မှုများမှ ကုမ္ပဏီ၏ပုံရိပ်၊ဂုဏ်သတင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကျ ိုး 
ကကျးဇူးများစွာကိုလည်း ရရှိကစခဲ့ပါသည်။

43ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခြင်း



သတင်းအချက်အလက်များ သိရှိပပီးကနာက် ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မခင်း

သတင်းအချက်အလက်များသိရှိပပီးကနာက် ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစမခင်းသည် အလွန်ထိကရာက်သည့် တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးမှုပုံစံတစ်မျ ိုးမဖစ်သည်။ အကျ ိုးဆက်အားမဖင့် သကဘာထားအမမင်များနှင့် သတင်းအချက်အလက် 
များကို အကသးစိတ်အတွင်းကျကျ ဖလှယ်မှုအပါအဝင် အတူတကွ ခွဲမခမ်းစိတ်မဖာကလ့လာမှုနှင့် ဆုံးမဖတ်ချက် 
ချမှတ်မှုဆီသို့ ဦးတည်သွားကစသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မှုအဆင့် မမင့်မားလာမခင်းသည် လုပ်ငန်း 
စဉ်နှင့် ယင်း၏ ရလဒ်များအကပါ် မှေကဝတာဝန်ယူလုပ်ကိုင် ရိုင်းပင်းလိုစိတ်ကို မဖစ်ကပါ်ကစသည်။စီမံကိန်း၏ 
လုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုတစ်ခုအကပါ် ပိုမိုထိခိုက်နိုင် 
ကလကလ၊ ၎င်းတို့ အကပါ် တိုက်ရိုက်သက်ကရာက်နိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ယင်းတို့အား ကကာင်းစွာ အသိကပး 
၍ ထိုကိစ္စများ - ဉပမာ - ထိခိုက်မှုကလျာ့ချကရး အဆိုမပုအစီအမံများ၊ ဖွံ့ပဖိုးမှု၏ အကျ ိုးကကျးဇူးနှင့် အခွင့် 
အလမ်းများကို မှေကဝခံစားမခင်းနှင့် အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု 
စစ်ကဆးမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများအပါအဝင်တွင် ယင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ကဆာင်ရွက်မခင်းကို အားကပးရန် ပိုမို 
လိုအပ်ကလကလမဖစ်သည်။ ကရှေ့ကမပာင်းကနရာချထားကရးစီမံချက်ကရးဆွဲမခင်း၊ ကဒသခံလူထုဖွံ့ပဖိုးကရးအစီအစဉ် 
များ (Community Development) ပုံစံချမခင်းနှင့် အကကာင်အထည်ကဖာ် ကဆာင်ရွက်မခင်း၊ တိုင်းရင်းသား 
မျ ိုးနွယ်အုပ်စုများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းတို့သည် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသူများအကနနှင့် 
သတင်းအချက်အလက် ရရှိပပီး ယင်းတို့ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မှုကြကာင့် ပိုမိုကကာင်းမွန်သည့်လက်ကတွ့ရလဒ် 
များ မဖစ်ကပါ်ကစနိုင်သည့် နမူနာကကာင်းများမဖစ်သည်။ အချ ို ့အကမခအကနများတွင် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက် 
နစ်နာရသူများ (အထူးသမဖင့် ကဒသခံလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ) အကနနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ထိထိကရာက် 
ကရာက် အမပည့်အဝ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်နိုင်ကစရန်အတွက် လူ့စွမ်းအားဖွံ့ပဖိုးမှုအစီအစဉ်များ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ 

စီမံကိန်း၏လုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုသည် 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်သူ 
အုပ်စုတစ်ခုအဆပါ် ပိုမိုထိခိုက်နိုင်ဆလဆလ၊ 
၎င်းတို့အဆပါ် တိုက်ရိုက်သက်ဆရာက်နိုင်သည့် 
ကိစ္စရပ်များကို ယင်းတို့အား ဆကာင်းစွာ 

အသိဆပး၍ ထိုကိစ္စများတွင် ယင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ဆဆာင်ရွက်ခခင်း 
ကို အားဆပးရန် ပိုမိုလိုအပ်ဆလဆလခေစ်သည်။ 

44 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



✔		ပါဝင်ဆဆာင်ရွက်ဆစသည့် နည်းကိရိယာများ၊ နည်းစနစ်များနှင့်
 နည်းလမ်းများအဆကကာင်း

အများမပည်သူ ပါဝင်လာကစကသာ နည်းစနစ်များနှင့် နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးကို အကသးစိတ်ကဖာ်မပ ထားသည့် 
ကိုးကားရန် စာကပများနှင့် နည်းနာနိဿယျများစွာရှိပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် သူများနှင့် ချ ိ
တ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအမဖစ် ထိုနည်းပညာများနှင့် နည်းလမ်းများကို 
အသုံးချနိုင်ပါသည်။ သို့ကသာ်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရှုကထာင့်အမမင်ကပါင်းစုံ ပါဝင်ကနသည့် ကိစ္စမဖစ်သမဖင့် 
နည်းလမ်းများ ကရွးချယ်မှုသည် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ကနသည့်အုပ်စု အမျ ိုးအစားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် 
အကြကာင်းအရာကပါ်တွင် မူတည်လိမ့်မည်မဖစ်သည်။ အုပ်စုတစ်ခုနှင့် သို့မဟုတ် ယဉ်ကကျးမှုအရဆက်စပ် 
သည့် အကြကာင်းအရာအကမခအကနတစ်ခုတွင် အလုပ်မဖစ်ကနသည့် နည်းလမ်းသည် အမခားကိစ္စ (သို့မဟုတ်) 
ကနရာတွင် ထိကရာက်မှု နည်းကကာင်းနည်းမည်မဖစ်သည်။ ထို့အကြကာင်းကြကာင့် သက်ဆိုင်ရာနည်းနာ 
နိဿယျ သို့မဟုတ် နည်းစနစ်ကို အကသးစိတ် မကရွးချယ်ဘဲ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မှု မမင့်မားလာကစရန်နှင့် သင့်အကနနှင့် မရနိုင်သည့် တုံ့မပန်မှုများ (ဉပမာ-
မပည်သူများစွာ ပါဝင်သည့်အစည်းအကဝးကကီးများကျင်းပမခင်း)ကို ရယူနိုင်ရန်အတွက်သာ ပါဝင်ကစကသာ 
နည်းလမ်းများကို ကရွးချယ်ကဖာ်မပသွားမည်မဖစ်သည်။ ပါဝင်ကစကသာနည်းလမ်းများသည် စီမံကိန်း၏ရှုပ်ကထွး 
သည့်ကိစ္စများတွင် ဘက်ကပါင်းစုံသုံးသပ်ကမဖရှင်းမှုများ ကကိုးပမ်းသည့်အခါ သို့မဟုတ် ကဒသခံ လူထုအတွင်း 
၏ သီးမခားသတ်မှတ်ထားကသာအုပ်စုခွဲများ(ဥပမာ- အမျ ိုးသမီးများ၊ လူငယ်များ၊ ထိခိုက်လွယ်သည့် 
အုပ်စုများ၊ လူနည်းစုများ သို့မဟုတ် အသက်ကကီးဘိုးဘွားများ)နှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရသည့်အခါတွင် 
များစွာအသုံးဝင်နိုင်ပါသည်။ စာတတ်ကမမာက်မှုနှင့် ပညာကရးစနစ် နိမ့်ပါးသည့် အကမခအကနများနှင့် ပညာ 
တတ်ပပီး သတင်းအချက်အလက် ကကာင်းစွာရရှိထားသည့် အုပ်စုမဖစ်ကသာ်လည်း အမငင်းပွားဖွယ်ရာများ 
သို့မဟုတ် ရှုပ်ကထွးမှုများရှိကနသည့် အကမခအကနတွင် မဖစ်နိုင်ကမခရှိသည့် ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ် 
သက်၍ သကဘာတူညီချက်ရယူနိုင်ရန်အတွက် ထိုနည်းစနစ်များက ထိကရာက်နိုင်ပါသည်။

ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရှုပ်ကထွးကနသည့်အခါ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်ကပးပပီး 
အကျ ိုးရှိသည့်ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မှု မဖစ်ကစရန် ယဉ်ကကျးမှုဆိုင်ရာအရ ဆီကလျာ်သင့်မမတ်မှုကို အလွန်အကလး 
ထားရန် လိုအပ်ကနသည့်အခါတွင် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပုံစံချမခင်းနှင့် လွယ်ကူကအာင်စီမံရာတွင် သင့်အားကူညီနိုင် 
ရန် အကတွ့အကကုံရှိကသာ ကျွမ်းကျင်သူများကို ရှာကဖွမခင်းသည် အကကာင်းဆုံးမဖစ်သည်။ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မှု 
မဖစ်ကစကသာ နည်းကိရိယာများ၊ နည်းစနစ်များနှင့် နည်းလမ်းများ၏ နမူနာအချ ို ့မှာ-

■ ပူးကပါင်းပါဝင်မှုကို အကမခခံကသာအလုပ်ရုံကဆွးကနွးပွဲများ

■ အကတွ့အကကုံကနာက်ခံအကြကာင်းအရာတူညီသူများကို ကရွးချယ်ပပီး သီးသန့်အကြကာင်းအရာတစ်ခုကို 
ကဆွးကနွးကစမခင်း

■ သတ်မှတ်အခန်းကဏ္ဍ/ကနရာတစ်ခုတွင် သရုပ်ကဆာင်ကစပပီး ကဆာင်ရွက်ကစမခင်း

■ အတိတ်တွင် အကရးကကီး အကြကာင်းအရာမဖစ်စဉ်များ မဖစ်ပျက်ခဲ့မှုကို ကဖာ်မပသည့် အချနိ်ကာလဇယားနှင့် 
ကရှ့အလားအလာများ

■ ကကျးလက်လူထု ပါဝင်နိုင်မှုကို ဆန်းစစ်သည့်နည်းစနစ် 

■ ရာသီအလိုက်ကဆာင်ရွက်မည့် အချနိ်ဇယား

45ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခြင်း



ဆလးဆထာင့်ကွက် ၅ ။ ပါဝင်ဆဆာင်ရွက်မှုခေစ်ဆစဆသာ နည်းလမ်းများနှင့် 
နည်းစနစ်များအတွက် အသုံးဝင်မည့် ကိုးကားစရာများ

GTZ Mapping Dialogue
http://www.nonformality.org/blog/wp-
content/uploads/2006/12/mappingdialogue.pdf

Participation works! 21 Techniques of Community Participation
for the 21st century, New Economics Foundation
www.neweconomics.org/gen/z_sys_publications.aspx

Participatory Learning and Action series, International Institute
for Environment and Development (IIED), London
http://www.iied.org/NR/agbioliv/pla_notes/index.html.

Participatory methods toolkit: A practitioner’s manual
http://www.viwta.be/files/30890_ToolkitENGdef.pdf

World Bank on Participation and Civic Engagement
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSO-
CIALDEVELOPMENT/EXTPCENG/0menuPK:410312~pagePK:149
018~piPK:149093~theSitePK:410306,00.html

■ ကန့စဉ်ကဆာင်ရွက်မည့်အချနိ်ဇယား

■ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပုံစံချထားသည့်ကတွ့ဆုံကမးမမန်းမှုများ

■ Venn Diagram ကားချပ်များ 

■ ကဒသအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ခွဲမခမ်းစိတ်မဖာကလ့လာမခင်း

■ အရင်းအမမစ်ကဖာ်မပချက်နှင့် ကကျးရွာကမမပုံများ

■ ဆင်းရဲမှုနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုမပ ကမမပုံကဖာ်မခင်း

■ ဆုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်ရန်အတွက် ကကယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်မခင်းနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်သည့် အမခား 
နည်းလမ်းများ

■ ကရးရာကိစ္စများနှင့် မဖစ်နိုင်ကမခရှိသည့် ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်မှုများကို ပူးတွဲကဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်မခင်း

46 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့်
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း

နိုင်ငံတဝှမ်းရှိ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လူအများစုမဖစ်ပပီးလွှမ်းမိုး 
ကကီးစိုးနိုင်သည့် အုပ်စုများနှင့် လွန်စွာကွာမခားသည့် ဝိကသသ 
လက္ခဏာများရှိကသာ ကဒသခံလူမျ ိုးစုများသည် အဆင်းရဲဆုံး နှင့် 
အင်အားနည်းထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ မဖစ်ပါသည်။ ထိုတိုင်းရင်း 
သားအုပ်စုများသည် ထိခိုက်မှု ကဘးအန္တရာယ်များနှင့် မပင်းထန်မှု 
အဆင့်အမျ ိုးမျ ိုး ၊ ဉပမာ - ယင်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများ၊ 
ယဉ်ကကျးမှု၊ အစဉ်အဆက် ကနထိုင်လုပ်ကိုင်လာကသာ ကမမကနရာ 
များနှင့် သဘာဝအရင်းအမမစ်အကမခမပု အသက်ကမွးဝမ်းကြကာင်း 
လုပ်ငန်းများ ကပျာက်ဆုံးနိုင်မခင်း စသည်တို့ ခံစားရနိုင်ပါသည်။ 
စီမံကိန်းတစ်ခုသည် ကဒသခံတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများနှင့် ယင်းတို့ 
၏ အစဉ်အလာ သို့မဟုတ် ဓကလ့ထုံးစံနှင့် ယင်းတို့အသုံးမပုကနသည့်နယ်ကမမများကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက် 
သက်ကရာက်လှေင် ကရရှည်တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်ကပးပပီး ပါဝင်ကဆာင် 
ရွက်ကစမခင်းနှင့် ယုံြကည်မှုအကမခခံညှိနှိုင်းကဆာင်ရွက်မှုများ ထူကထာင်နိုင်ကရး ကစာစီးစွာ ချတိ်ဆက်ကဆာင် 
ရွက်မခင်းသည် ပထမဆုံးကသာ မရှိအမဖစ်အဆင့်တစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ နိုင်ငံများစွာတွင် ကဒသခံလူမျ ိုးစုများနှင့် 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမည်ဆိုလှေင် တရားဥပကဒအရ၊ မပဌာန်းဥပကဒအရနှင့်(သို့မဟုတ်) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ 
လိုက်နာကဆာင်ရွက်ရန် အထူးတာဝန်များရှိပါသည်။ ထိုသတ်မှတ်ချက်များသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ကိုယ်ပိုင် 
မူဝါဒများ၏ အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံရန် ကငွကြကးပံ့ပိုးမည့် အဖွဲ့အစည်းများက လိုလားသည့် 
အကမခအကနများလည်းမဖစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အမပင် ဥပကဒ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ သကဘာစာချုပ်များ (ကလး 
ကထာင့်ကွက် ၆ ကိုြကည့်ပါ) အရ ကဒသခံ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရန် အစိုးရ၏ တာဝန် 
ဝတ္တရားများနှင့် အစိုးရက တာဝန်ဝတ္တရားအရချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုပုံစံသည် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ကုမ္ပဏီများ 
အတွက် သက်ကရာက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။

ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရာတွင် ထုတ်မပန်အသိကပးမည့် စာရွက်စာတမ်းများကို 
ဒီဇိုင်းမပုလုပ်စဉ်အတွင်းနှင့် လူများ၊ အုပ်စုများအကနနှင့် မည်ကဲ့သို့ လက်လှမ်းမီလိုြကမည်၊ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု 
များကို မည်သည့် ကနရာတွင်ကဆာင်ရွက်မည်၊ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုဆိုင်ရာ ကရှ့ကနာက်အစီအစဉ်လိုက် (မည်သည့် 
ကိစ္စ၊ မည်သူတို့ကို မည်သည့်အစဉ်အလိုက် ကဆွးကနွးမည်နှင့်ပတ်သက်၍ ကမှော်မှန်းချက်များ ရှိနိုင်မည်)နှင့် 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးစဉ်အတွင်း အသုံးမပုမည့်ဘာသာစကားနှင့် ပုံစံများကို ဆုံးမဖတ်စဉ်တွင် ကဒသခံတိုင်းရင်းသား 
လူမျ ိုးများကို ကိုယ်စားမပုသည့်အစုအဖွဲ့များ ပါဝင်နိုင်ရန် ကကိုးစားကပးပါ။ စုကပါင်းဆုံးမဖတ်ချက် ချမှတ်သည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စီမံကိန်း၏ ဤကာလအတွက် ကရးဆွဲထားသည့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ တိုင်ြကား ကမဖရှင်း 
ကရးယန္တယား(Grievance Mechanism) သည် သင့်ကလျာ်ကြကာင်းနှင့် အများအလွယ်တကူအသုံးမပုနိုင် 
ကြကာင်း ကသချာကစကရး မပန်လည်သုံးသပ်နိုင်ရန် လုံကလာက်သည့်အချနိ်ကပးပါ။ 

47ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခြင်း



✔		 ခေစ်နိုင်လှေင် ကကိုတင် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးပါ

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု လုပ်ငန်းစဉ်မစတင်မီ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရမည့်ကိစ္စများကို သတ်မှတ်နိုင်ရန် ကဒသခံတိုင်းရ
င်းသားမျ ိုးနွယ်စုများအား ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားမပုအစုအဖွဲ့ မှတဆင့် မဖစ်နိုင်သမှေ ကကိုတင်တိုင်ပင်ကဆွးကနွးပါ။ 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစီအစဉ်နှင့် ပါဝင်မည့် အကြကာင်းအရာများကို ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း 
ကန့်သတ်ထားသင့်ပပီး မပုမပင်ကမပာင်းလဲမှုမလုပ်ရဟု မဆိုလိုပါ။ သို့ကသာ် အဓိကအဖွဲ့အစည်းများ (အစိုးရ၊ 
ကဒသခံမျ ိုးနွယ်စုများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် စီမံကိန်းကုမ္ပဏီ)က အဓိကကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အစ 
ကတည်းက ရှင်းလင်းမပတ်သားသည့် အမမင်မျ ိုးရှိရန် လိုအပ်သည်။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု လုပ်ငန်းစဉ်မတိုင်မီ 
စဉ်းစားသင့်သည့် ကမးခွန်းကပါင်းများစွာရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ-

■ ထိခိုက်နစ်နာရသည့် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများမှာ မည်သူနည်း

■ မည်သူတို့သည် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုအတွက် သင့်ဆလျာ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များ မဖစ်သနည်း

■ တန်းတူညီတူ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးနိုင်ကစရန်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်များသည် ကျွမ်းကျင်သူများ သို့မဟုတ် 
အမခားသူများထံမှ အဆထာက်အပံ့များ လိုအပ်ပါသလား

■ မည့်သည့်ကိစ္စများကို အဓိက တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမည်နည်း

■ မည်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် ပုံစံများသည် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုကိုအထိကရာက်ဆုံး မဖစ်ကစမည်နည်း

■ တိုင်ပင်မခင်းနှင့် ကဆွးကနွးမခင်းအတွက် လျာထားသတ်မှတ်ဆသာ အချနိ်ကာလ ဘယ်ကလာက်လဲ

■ ဥပကဒနှင့်(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတကာသကဘာတူစာချုပ် များအရ အစိုးရသည် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရန် ဝတ္တရား 
ရှိပါသလား၊ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု မပုလုပ်ကနပပီလား

■ အနာဂတ်တွင်ကဆာင်ရွက်မည့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အစိုးရသည် မည်သည့် အခန်း 
ကဏ္ဍမှာ ပါဝင်သင့်သနည်း

■ လုပ်ငန်းစဉ်သည် လွတ်လပ်စွာ၊ ကကိုတင် အသိဆပးဆဆာင်ရွက်ဆကကာင်း ကသချာကစရန် မည်သည့်အဆင့် 
များကို ကဆာင်ရွက်ရန်လိုပါသလဲ

တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမည့်ကိစ္စများကို ကကိုတင်သတ်မှတ်နိုင်ရန် 
ဆဒသခံ တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများအား ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားခပု 
အစုအေွဲ့များမှတဆင့် “ကကိုတင်တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးပါ။”

48 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ဆလးဆထာင့်ကွက် ၆ ။ အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအေွဲ့၏ သဆောတူစာချုပ်အမှတ် ၁၆၉ 
အရ ဆဒသခံတိုင်းရင်းသားများ၊ မျ ိုးနွယ်စုများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးရန် လိုအပ်ချက်များ

၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည့် ကဒသခံတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုများနှင့် ပတ်သက်သည့် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ 
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ သကဘာတူ စာချုပ်အမှတ် ၁၆၉ သည် နိုင်ငံအစိုးရများအား လမ်းညွှန်ထားပပီး၊ စာချု
ပ်ကိုတရားဝင်လက်ခံအတည်မပုခဲ့သည့် နိုင်ငံ ၁၇ နိုင်ငံအကပါ် စည်းကနှာင်မှုရှိပါသည်။ ယင်းတို့အနက် ၁၃ နိုင်ငံမှာ 
လက်တင်အကမရိကနိုင်ငံများမဖစ်သည်။

အပိုဒ် ၆
၁။ ဤသကဘာတူစာချုပ်ပါ မပဌာန်းချက်များကို ကျင့်သုံးရာတွင် အစိုးရများသည်
 (က) ကဒသခံတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုများအား တိုက်ရိုက် သက်ကရာက်နိုင်သည့် ဥပကဒမပုကရးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် 

အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားကဆာင်ရွက်သည့်အခါ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်စားမပုသည့် 
အဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့်၊ သင့်ကလျာ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသုံး၍ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရမည်။

 ( ခ ) ကဒသခံတိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအတွက် 
တာဝန်ရှိသည့်၊ ကရွးကကာက်တင်ကမမှာက်သည့်စနစ်အရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အုပ်ချုပ် 
ကရးဆိုင်ရာအဖွဲ့များနှင့် အမခားအဖွဲ့အစည်းများတွင် ဆုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်ရသည့် အဆင့်အားလုံးတွင် 
ထိုကဒသခံတိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများက အနိမ့်ဆုံးအကနနှင့် အမခားကသာကဏ္ဍများက ပါဝင်သည့် 
လူဦးကရပမာဏအတိုင်း လွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆုံးမဖတ်ကဆာင်ရွက်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများကို ချမှတ်ကဆာင် 
ရွက်ရမည်။

 ( ဂ ) ထိုကဒသခံတိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများ၏ ကိုယ်ပိုင် အဖွဲ့အစည်းများ/ အစပျ ိုးအစီအစဉ်များ (Initia-
tives) အမပည့်အဝ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ကစရန် နည်းလမ်းများ ချမှတ်ကဆာင်ရွက်ရမည်။ ဆီကလျာ်သည့် ကိစ္စ 
များတွင် ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက် လိုအပ်မည့် အရင်းအမမစ်များကို ပံ့ပိုးကပးရမည်။

၂။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများမပုလုပ်ရာတွင် အဆိုမပုအစီအမံများအကပါ် သကဘာတူညီမှုရရန် သို့မဟုတ် ခွင့်မပုချက် 
ရရန် ရည်ရွယ်၍ ဤသကဘာတူစာချုပ်ကို လိုက်နာကသာအားမဖင့် ရိုးကမဖာင့်စွာနှင့် အကမခအကနနှင့် ဆီကလျာ် 
သည့် ပုံစံမဖင့်ကဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အပိုဒ် ၁၅ 
၁။ ကဒသခံတိုင်းရင်းသား မျ ိုးနွယ်စုများ၏ ကမမကနရာများနှင့် ဆက်စပ်သည့် သဘာဝအရင်းအမမစ်များဆိုင်ရာ

အခွင့်အကရးများကို အထူးကာကွယ် ကစာင့်ကရှာက်ရမည်။ ထိုအခွင့်အကရးများအနက် အရင်းအမမစ်များကို 
အသုံးချမခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းမခင်းတို့တွင် ထိုသူများကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ခွင့် ပါဝင်သည်။

၂။ အစိုးရသည် ကဒသခံတိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများ၏ ကမမများရှိ ဓာတ်သတ္တုများ သို့မဟုတ် ကမမကအာက် 
သယံဇာတများ ရယူပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် အမခားအရင်းအမမစ်များ နှင့်ဆိုင်သည့် အခွင့်အကရးများကို ရယူသည့် 
ကိစ္စရပ်များတွင် ၎င်းတို့၏ ကမမများတွင်ရှိသည့် သယံဇာတများကို စူးစမ်းကလ့လာမခင်း သို့မဟုတ် ကဖာ်ထုတ် 
အသုံးချမခင်းဆိုင်ရာ မည်သည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုမဆို မကဆာင်ရွက်မီ သို့မဟုတ် ခွင့်မမပုမီ ကဒသခံ 
တိုင်းရင်းသား မျ ိုးနွယ်စုများ၏ အကျ ိုးစီးပွား ယုတ်ကလျာ့ထိခိုက်နစ်နာမခင်း ရှိ၊မရှိနှင့် မည်သည့် အတိုင်း 
အတာအထိ နစ်နာမည်ဆိုသည်ကို ကသချာကစကရးအတွက် ထိုကဒသခံတိုင်းရင်းသား မျ ိုးနွယ်စုများနှင့် တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးမှု မပုလုပ်ရန်အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကရးဆွဲထားရှိရမည် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းမွမ်းမံ 
ထားရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများသည် ထိုလုပ်ငန်းများကြကာင့် ရရှိလာကသာ 
အကျ ိုးကကျးဇူးများကို မဖစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်း ပါဝင်ခံစားသင့်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းကဆာင်ရွက်မှုများကြကာင့် 
ကရရှည်ကျန်ရှိကနမည့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများအတွက် မှေတသည့် ကလျာ်ကြကးကငွကိုလည်း လက်ခံ ရရှိကစရမည်။

Source: www.ilo.org See also: “ILO Convention 169 and the Private Sector: Questions and Answers for IFC Clients” at 
www.ifc.org/enviro 

49ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခြင်း



✔		သင့်ဆလျာ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များကို ဆရွးချယ်သတ်မှတ်ပါ

ကဒသခံတိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များကို အထူးဂရုမပုသတ်မှတ် ကရွးချယ်မခင်းသည် 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ် ကရးဆွဲရာတွင် မရှိမမဖစ်သည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဖစ်သည်။ ကဒသခံလူထု 
အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း၌ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုထက်ပို၍ရှိနိုင်သည့် သို့မဟုတ် မတူညီသည့် တိုင်းရင်းသားများ 
သို့မဟုတ် အမခားအုပ်စုများသည် တစ်ခုထက် ပိုရှိနိုင်သည့်အတွက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက် 
မှုပုံစံတစ်မျ ိုးတည်းမဖင့် ကဆာင်ရွက်၍ မရနိုင်ပါ။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးကဆာင်ရွက်မှုများအတွက် တစ်ဦးချင်းနှင့် 
အုပ်စုအလိုက်ရှိြကကသာ ကိုယ်စားလှယ်များစွာကို ဖိတ်ြကားကဆာင်ရွက်သင့်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်များကို 
ကရွးချယ်သည့်အခါတွင် ကအာက်ပါတို့ကို ထည့်စဉ်းစားလှေင် အသုံးဝင်နိုင်ပါသည်-

■ စီမံကိန်း သို့မဟုတ် အစီအမံကြကာင့် ထိခိုက်ခံရသည့် ပိုင်နက်နယ်ကမမ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်း ဆရွးချယ် 
တင်ဆခမှာက်ထားသည့် အရာရှိများမှာ မည်သူများမဖစ်ြကသနည်း။ ထိုအာဏာပိုင်များက ကဒသခံတိုင်း 
ရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများကို မည်သည့် အတိုင်းအတာအထိ လုံလုံဆလာက်ဆလာက်ကိုယ်စားခပုပါသလဲ။

■ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများ၏ ရိုးရာဓဆလ့အရ အကကီးအကဲများမှာ မည်သူမဖစ်ပါသနည်း။

■ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများမှာ တကမပးညီ အမျ ိုးအစားတစ်ခုတည်းရှိမည် မဟုတ်သည့်အတွက် အမျ ိုး 
သမီးများ၊ လူငယ်များနှင့် သက်ကကီးေိုးေွားများကဲ့သို့ ကိုယ်စားမပုမခံရသည့် အုပ်စုများရှိပါသလား။ 
ထိုအုပ်စုများကိုပါ တစ်ပပိုင်တည်း ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသလား။

ဆဒသခံတိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များကို
ဂရုစိုက်ဆရွးချယ်သတ်မှတ်ခခင်းသည် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်
ဆရးဆွဲရာတွင် မရှိမခေစ်သည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခေစ်သည်။ 

✔		တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးရန် ဦးစားဆပးကိစ္စရပ်များကို ဆရွးချယ် သတ်မှတ်ပါ

ကဒသခံတိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ယင်းတို့နှင့် အတူလုပ်ကိုင်ကနကသာ အမခားအဖွဲ့များ၊ 
သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကကိုတင် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု လုပ်ငန်းစဉ်က ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများအတွက် 
အထူးအကရးပါနိုင်သည့် အကြကာင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်သည့် အသိအမမင်များ ပံ့ပိုးကပးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့မှာ 
ကအာက်ပါအတိုင်းမဖစ်ပါသည်-

■ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အချနိ်ဇယားနှင့် ထိုအချနိ်ဇယားသည် ကဒသခံတိုင်းရင်းသား 
အုပ်စုများအတွင်း ဆုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ လက္ခဏာရပ်များနှင့် မည်သို့ဆက်စပ်မှု 
ရှိကြကာင်း

■ စီမံကိန်း၏ သဆောသောဝ၊ စီမံကိန်းတည်ရှိမည့် ဧရိယာများ၊ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများ၊ နယ်ကမမများနှင့် 
သယံဇာတများအကပါ်တွင် ကျကရာက်နိုင်သည့် ဆိုးဝါးဆသာထိခိုက်သက်ဆရာက်မှုများ

50 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



■ စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်သက်ကရာက်ခံရမည့် ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများကို ဆရွးချယ်သတ်မှတ်ရန် 
အသုံးမပုသည့် နည်းလမ်းများနှင့် စံညွှန်းများ

■ စီမံကိန်း၏ ဆိုးကျ ိုးသက်ဆရာက်မှုများကို ဆခေရှင်းဆဆာင်ရွက်ရန် အသုံးမပုမည့်နည်းလမ်းများနှင့် 
ထိုနည်းလမ်းများ ကရးဆွဲမခင်းနှင့် အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ရွက်ရာတွင် ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများ 
ပါဝင်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း

■ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုကရးဆိုင်ရာ ဆန်းစစ် ကလ့လာမှုများ ကဆာင်ရွက်သည့်အခါ ဆဒသခံ 
တိုင်းရင်းသား နယ်ဆခမများသို့ ဝင်ကရာက်ခွင့်

■ ကမမသိမ်းယူမခင်းနှင့် ဆလျာ်ဆကကးဆငွဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ 

■ ယဉ်ဆကျးမှုအရ ထိရှလွယ်သည့်ဆနရာများကို ရှာကဖွကဖာ်ထုတ်မခင်းနှင့် ကာကွယ်မခင်း

■ အခခားဆဒသမှ အလုပ်သမားများ စုပပုံဝင်ဆရာက်လာခခင်းကြကာင့် မဖစ်ကပါ်နိုင်ကသာ ထိခိုက်သက်ကရာက်မှု 
များကို ထိန်းချုပ်မခင်း

■ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားအုပ်စု၏အမမင်အရ စီမံကိန်း၏အကျ ိုးဆကျးဇူးများ

■ ကကိုတင်အသိကပး ပါဝင်ကဆာင်ရွက်နိုင်ကစကရး စွမ်းဆဆာင်ရည် တည်ဆဆာက်ဆပးမှုများနှင့်(သို့မဟုတ်) 
ဥပကဒ အကကံဉာဏ်များကို လက်လှမ်းမီမခင်း/အလွယ်အကူ အသုံးမပုနိုင်မခင်း

✔		ယဉ်ဆကျးမှုဆိုင်ရာသင့်ဆလျာ်မှုကို အထူးဂရုခပုပါ 

ကဒသခံတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအား ကကိုတင်အသိကပးပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစမခင်းကို ကူညီမမှင့်တင်နိုင်ရန် 
သတင်းအချက်အလက်များ ကပးပို့ဆက်သွယ်သည့်ပုံစံနှင့် အမပုအမူကို အထူးဂရုမပုသင့်ပါသည်။ ရည်ရွယ် 
ချက်မှာ ယဉ်ကကျးမှုနှင့် ဆီကလျာ်ကြကာင်းကသချာကစရန်၊ ထိခိုက်နစ်နာသည့် ရပ်ရွာလူထုအတွက် စီမံကိန်း၏ 
ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများအကပါ် အမှန်တကယ်နားလည်ကစရန်နှင့် ထိခိုက်မှုကလျာ့ချကရး အဆိုမပုအစီအမံ 
များနှင့် အကျ ိုးကကျးဇူးများအကပါ် စစ်မှန်သည့်နားလည်မှုရရှိနိုင်ကရး ကူညီရန်တို့မဖစ်သည်။ ထိုသို့မပုလုပ် 
နိုင်ရန် ကဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများမှာ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို သင့်ကတာ်သည့် 
ကဒသခံတိုင်းရင်းသားဘာသာ စကားများသို့ ဘာသာမပန်ဆိုမခင်း၊ နှုတ်မဖင့် တိုက်ရိုက်ကမပာဆိုသည့် ဓကလ့များ 
ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမခင်းနှင့် သင့်ကလျာ်ပါက ရုပ်မမင်/သံြကားအကထာက်အကူများ အသုံးမပုမခင်းတို့မဖစ်သည်။ 
စာရွက်စာတမ်းကို အကမခမခံသည့် ဆက်သွယ်ကရးနည်းလမ်းများ၊ ဥပမာ- ကဒသခံလူထုအား လမ်းညွှန်မှုကပး 
သည့်အစည်းအကဝးများနှင့် ကရဒီယိုအစီအစဉ်များကဲ့သို့ နည်းလမ်းများကို ကျင့်သုံးကဆာင်ရွက်ရန်လည်း 
လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ကမးလိုကသာအဓိကကမးခွန်းမှာ- ကဒသခံလူထုအားလုံးသည် စီမံကိန်းက ၎င်းတို့အကပါ် 
မည်သို့ထိခိုက်သက်ကရာက်နိုင်ကြကာင်း သိနားလည်မှု ရှိ၊ မရှိ နှင့် ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ (ထိုမှတဆင့် 
၎င်းတို့ ရနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အကျ ိုးကကျးဇူးများသို့ ဦးတည်သွားနိုင်သည်)နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ကဆာင် 
ရွက်နိုင်မခင်း ရှိ၊ မရှိပင်မဖစ်သည်။ 

51ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခြင်း



✔		ထုတ်ဆော်အသိဆပးခခင်းနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခခင်းဆိုင်ရာ တာဝန်များကို အစိုးရနှင့် 
မှေဆဝပါ 

သဘာဝအရင်းအမမစ်ထုတ်ယူမခင်းကဲ့သို့ အချ ို ့ကဏ္ဍများ၌ စီမံကိန်းတွင် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ ပါဝင်မလာကသးမီ 
ကဒသခံတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများနှင့် အစိုးရတို့ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်ရာတွင် ကဒသခံတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအား တိုင်ပင်ကဆွးကနွးသည့်ပုံစံနှင့် ထိုသို့တိုင်ပင်ကဆွး
ကနွးပပီးကနာက် ကကျနပ်အားရမှုမည်မှေ ရသည်ဆိုသည့်အကပါ်မူတည်၍ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများ 
အကပါ် ထိခိုက်နိုင်သည့် ဧရိယာအတွင်း စူးစမ်းကလ့လာခွင့် လိုင်စင်ရရှိပပီး စီမံကိန်းကုမ္ပဏီအတွက် တိုက်ရိုက် 
ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများရှိနိုင်သည်။ သို့မဖစ်၍ မည်သည့်အဆင့်တွင် ထိုကဲ့သို့ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုမပုလုပ်ခဲ့
ကြကာင်း၊ မည်သည့် ကတိကဝတ်များမပုခဲ့ကြကာင်း (သို့မဟုတ်) မကမဖရှင်းနိုင်ကသးကသာ မည်သည့်ကိစ္စများ 
ရှိကနကသးကြကာင်းကို သိရှိနိုင်ရန် ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် ကကိုတင်ကဆွးကနွးမှုများကို ကဆာင်ရွက်ထားရန် 
အကကံမပုပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်၏ ကရာက်ရှိကနသည့် အဆင့်ကပါ်မူတည်၍ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုအချ ို ့ကို 
အစိုးရက (သို့မဟုတ်) အစိုးရ ကကီးြကပ်မှုကအာက်တွင်ကဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်ပပီး လက်ကတွ့ စူးစမ်းကလ့လာမှု 
သို့မဟုတ် ထုတ်ယူမှုကာလများတွင် မပုလုပ်သည့်ကဆွးကနွးမှုကိုမူ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီက ပိုမိုလွတ်လပ်သည့် 
ပုံစံဟန်ပန်မဖင့်ကဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ ဥပမာ− သဘာဝအရင်းအမမစ်များနှင့်ဆိုင်သည့် စီမံကိန်းတစ်ခုမဖစ် 
လှေင် ကအာက်ကဖာ်မပပါလုပ်ငန်းအဆင့်များတွင် ထိခိုက်ခံရနိုင်ရှိသည့် ကဒသခံတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများနှင့် 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုသည် အထူးအကရးပါနိုင်ပါသည်။ ဤစာရင်းသည် ကစ့စပ် မပည့်စုံသည့် စာရင်းတစ်ခု မဟုတ် 
ကသာ်လည်း ထိုစာရင်းတွင် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုအား ဘက်စုံချုံငုံစဉ်းစား ကဆာင်ရွက်ကနသည့်လုပ်ငန်းစဉ် 
တစ်ခုအမဖစ် အကကာင်းဆုံး ရှုမမင်ကဖာ်မပထားပါသည်−

■ စူးစမ်းကလ့လာမှုမပုလုပ်ရန်အလားအလာရှိသည့် ဧရိယာအတွက် မူလ ဖွံ့ပဖိုးကရးအစီအစဉ်

■ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ စူးစမ်းကလ့လာကရးလိုင်စင် ခွင့်မပုကပးမခင်း

■ စီမံကိန်း၏ စူးစမ်းကလ့လာကရးအဆင့်စတင်မခင်း

■ စူးစမ်းကလ့လာကရးအဆင့်ပပီးဆုံးမခင်း

■ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ ထုတ်လုပ်မခင်း၊ အသုံးချမခင်းနှင့် ထုတ်ယူမခင်း သို့မဟုတ် တူးကဖာ်မခင်းလိုင်စင် 
တစ်ခုကို ခွင့်မပုကပးမခင်း

■ ထုတ်လုပ်မခင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ယူမှုစတင်မခင်း

■ စီမံကိန်း၏အကမပာင်းအလဲများ(ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အကဆာက်အအုံသစ်များ ကဆာက်လုပ်မခင်း 
စသည်) 

52 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁
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ဆဒသခံတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ ေွံ့ပေိုးဆရး အစီအစဉ်တွင် 
ပါဝင်ဆဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

Sakhalin အမှတ် (၂) စီမံကိန်းသည် ကဝးကွာလှသည့် ရုရှားမပည်ကထာင်စု အကရှ့ပိုင်းရှိ Sakhalin ကျွန်းနှင့် 
အနီးတဝိုက် ကမ်းလွန်ကရနံတွင်းများမှ ကရနံနှင့် ဓာတ်ကငွ့တူးကဖာ်မခင်း၊ အဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်မခင်းနှင့် 
တင်ပို့မခင်းတို့ မပုလုပ်ကနကသာ ကမ်းနီးနှင့် ကမ်းလွန်ကရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ကငွ့ ဘက်စုံစီမံကိန်းတစ်ခု 
မဖစ်သည်။ ကျွန်းကပါ်တွင် Nivkhi ၊ Uilta ၊ Evenki နှင့် Nanai ဟူ၍ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစု 
(၄) စုရှိပပီး လူဦးကရ ၃၅၀၀ ခန့်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းကြကာင့် အချ ို ့မှာ တိုက်ရိုက်ထိခိုက်မှုခံရသလို 
အချ ို ့မှာ သွယ်ဝိုက်ထိခိုက်ခံရသည်။ စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိသူများလည်း ရှိပါသည်။ 
စီမံကိန်းအတွက် ကချးကငွထုတ်ကပးရန် အလားအလာရှိသူများ၏ မူဝါဒကရးရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် 
ကိုက်ညီမှုရှိကစရန်နှင့် Sakhalin ကျွန်းကပါ်ရှိ ကရနံနှင့် ဓာတ်ကငွ့လုပ်ကိုင်သူများအားလုံးကို လိုက်လံ 
ကန့်ကွက်ကနသည့် ကျွန်းကပါ်ရှိ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် ဆက်ဆံကရးကို မမှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် 
Sakhalin Energy Investment Company (SEIC) သည် ကဒသခံတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ 
ကရရှည်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ကရးအစီအစဉ်(Sustainable Indigenous Minorities Development Plan) 
တစ်ခုကို ကဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်း အစီအစဉ်၏ ကျယ်မပန့်သည့် ရည်ရွယ်ချက် (၂) ခုမှာ - ကဒသခံ 
တိုင်းရင်းသားများအကပါ် စီမံကိန်း၏ ထိခိုက်မှုများကို ကလှော့ချရန်နှင့် ကဒသခံ တိုင်းရင်းသားများထံသို့ 
လူမှုစီးပွားအကျ ိုးကကျးဇူးများ ကပးအပ်နိုင်မည့် မူကဘာင်တစ်ခု ထူကထာင်နိုင်ရန်တို့မဖစ်ြကသည်။ 

တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ် 
Sakhalin ကျွန်းကပါ်ရှိ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် ကရနံနှင့် ဓာတ်ကငွ့ ကုမ္ပဏီအားလုံးအြကား 
ဆက်ဆံကရးသည် အကကာင်းဆုံး အကနအထားသို့ မကရာက်ခဲ့သမဖင့် ကဒသခံလူထုအကနနှင့် စီမံကိန်းကို 
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းသဖွယ် ပိုမိုသကဘာထား ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစကရးအတွက် အစီအစဉ်ကရးဆွဲ ကဆာင် 
ရွက်ရာ၌ ကဒသခံများ မဖစ်နိုင်သမှေ ပါဝင်ကစရန် စီမံကိန်းက ဆုံးမဖတ်ခဲ့သည်။ သို့မဖစ်၍ လုပ်ငန်းစဉ် 
တွင် Sakhalin ကဒသခံလူနည်းစု ကခါင်းကဆာင်များသာမက ထိုသို့မလုပ်လှေင် ကုမ္ပဏီနှင့်(သို့မဟုတ်)
အာဏာပိုင်များနှင့် အမပန်အလှန် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အကရး မရှိနိုင်သည့် သာမန်လူထု 
ကခါင်းကဆာင်များလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။

ပထမအကကိမ် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးပွဲများသည် အကျ ိုးစီးပွားမှေကဝခံစားမခင်း အပိုင်းတွင် ဦးစားကပးမှုများကို 
ကသချာကအာင် ကလ့လာရန် အဓိကထားခဲ့ပပီး ထိခိုက်မှုကလျာ့ချကရးအစီအစဉ်အတွက် အချက်အလက် 
များ ကကာက်ယူရန်အတွက်ပါ အသုံးချခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းကြကာင့် တိုက်ရိုက်ထိခိုက်မှုခံရသည့် ကဒသခံ 
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ဝင်များ၊ အုပ်စုကခါင်းကဆာင်များနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် 
လူဦးကရ ၂၀၀ နီးပါး သို့မဟုတ် ကျွန်းကပါ်ရှိ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားလူဦးကရတစ်ခုလုံး၏ ၅ % ကကျာ် 
ပါဝင်ခဲ့ြကပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ ပုံမှန်လမ်းကြကာင်းများ 
(ကဒသခံ လူထုဆက်ဆံကရး အရာရှိများမှတဆင့်)အမပင် ပုံမှန်မဟုတ်သည့်လမ်းကြကာင်းမဖင့်လည်း 
(မျ ိုးနွယ်စုများ၏ ကွန်ယက်မှတဆင့်) မဖန့်ကဝကပးခဲ့သည်။ ကျွန်းကပါ်ရှိ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုး
စုများမှာ တသမတ်တည်း တူညီြကသည် မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့၏ တည်ကနရာများ၊ အလုပ်ကိုင်များနှင့် 

53ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခြင်း



SAKHALIN ENERGY INVESTMENT COMPANY။

မိသားစုစည်းကနှာင်မှုများ ကွဲမပားြကမခင်းကြကာင့် မတူညီသည့် မျ ိုးနွယ်စုများတွင် မတူညီသည့် အမမင် 
များနှင့် စိတ်ဝင်စားမှုများ ရှိခဲ့ြကပါသည်။ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် ကဒသန္တရ အရာရှိများ၊ ကရနံ 
လုပ်ငန်းကဆာင်ရွက်သူ အမခားကုမ္ပဏီများ၊ အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုကရးဆိုင်ရာ 
ဖွံ့ပဖိုးမှုနှင့် ကဒသခံတိုင်းရင်းသား ကျွမ်းကျင်သူများအမပင် အမခားကသာပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများအြကား ကဆွးကနွးမှုများကဆာင်ရွက်ခဲ့ြကပါသည်။ 

ဤတိုင်ပင်ကဆွးကနွးမည့်အစီအစဉ်ကို ဆဆာင်ရွက်ဆနသည့် ကုမ္ပဏီအေွဲ့အား လမ်းညွှန်မှုနှင့် စိစစ် 
သုံးသပ်မှုကပးနိုင်ရန် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းနှင့် အတိုင်ပင်ခံများ၊ ကဒသန္တရအုပ်ချုပ်ကရး ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် 
Sakhalin ကဒသခံတိုင်းရင်းသား လူနည်းစုကကာင်စီအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ 
ပါသည်။ ထိခိုက်မှုကလှော့ချကရး အစီအမံများ၊ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ ဖွံ့ပဖိုးကရးစီမံကိန်းများနှင့် 
အကျ ိုးကကျးဇူးမှေကဝခံစားရန် အမခားပုံစံများအကပါ် အကကံမပုနိုင်ရန် ကဒသန္တရအုပ်ချုပ်ကရးအရာရှိများ၊ 
ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များအမပင် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း/ အတိုင်ပင်ခံ 
များပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကကာ်မီတီများကိုလည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ 

ကရွးချယ်ထားသည့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆိုင်ကသာ ယာယီအကြကာင်းအရာများကို စီမံ
ကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံသို့ မပန်လည်သတင်းကပးပို့ရန် ဒုတိယအကကိမ် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွး 
ပွဲများကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ကနွဦးကာလအကစာပိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထို့ကနာက် တတိယအကကိမ်ကမမာက် 
ကဆွးကနွးပွဲများကို ၃ လြကာ ကျင်းပခဲ့ပပီး၊ ပပီးခဲ့သည့်ကဆွးကနွးပွဲများမှ ရရှိကသာအချက်များကို အကမခခံ 
ကရးဆွဲထားသည့် ထိခိုက်မှုကလျာ့ချကရး အဆိုမပုအစီအမံများနှင့် လူမှုဆိုင်ရာ အကျ ိုးခံစားခွင့် 
အစီအစဉ်ကို မပန်လည်ဆန်းစစ်မခင်းဟူသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ ထားရှိခဲ့သည်။ စီမံကိန်း၏ တိုက်ရိုက် 
ထိခိုက်မှုမခံစားရကသာ်လည်း Sakhalin ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများအားလုံး ပါဝင်ကရးဗျူဟာ၏ အစိတ် 
အပိုင်းတစ်ရပ်အမဖစ် အကျ ိုးကကျးဇူးမှေကဝခံစားမှုကအာက်တွင် အကျုံးဝင်သည့်နယ်ကမမများကို တိုးချဲ့ 
ခဲ့ပါသည်။

တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမှုများကို လက်လှမ်းမီဆစခခင်း
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးပွဲအများစုကို ကဆာင်းတွင်းကာလများတွင် ကဆာင်ရွက်ခဲ့သမဖင့် သက်ကကီးရွယ်အို 
အဖွားများ (babushkas) ကဲ့သို့ အားနည်းထိခိုက်လွယ်သည့် ကဒသခံအဖွဲ့များတက်ကရာက်နိုင်ကစရန် 
အတွက် အထူး ဂရုမပုကဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ အထူးသယ်ယူပို့ကဆာင်ကရး အစီအစဉ် သို့မဟုတ် 
အသက်ကကီး သူများကို ငယ်ရွယ်သူကဒသခံများက အတူလိုက်ပါ ကစာင့်ကရှာက်ကပးရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။ 
မဖစ်နိုင်သမှေ ဗဟိုအချက်အချာကျသည့်ကနရာကို ကရွးချယ်ခဲ့ပပီး အစည်းအကဝးအချနိ်များကို တစ်ကန့တာ 
ငါးဖမ်းပပီးချနိ်နှင့်ကိုက်ညီကအာင် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

လူထုကတွ့ဆုံပွဲများတွင် မရှိမမဖစ်လိုအပ်သည့် အစားအကသာက်နှင့် အကဖျာ်ယမကာများကိုလည်း 
ဧည့်ခံကကျွးကမွးခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စပင်မဖစ်လင့်ကစား 
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လူတိုင်းသည် မိမိတို့ တစ်ဦးချင်းစီ၏ အမမင်ကိုကမပာဆိုနိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းရရှိခဲ့သည်။ ကယဘုယျ 
မပဿနာများ၊ စိတ်ဆိုးအမျက်ထွက်မှုများကို ကမပာမပရင်ဖွင့်နိုင်ရန် တက်ကရာက်လာသူများအား အချနိ် 
ကပးခဲ့သည်။ တက်ကရာက်သူအားလုံးအား ကလးစားစွာဆက်ဆံ၍ ဘုံသကဘာတူညီချက်ရရှိကရး အကလး 
ထားခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အစည်းအကဝးကျင်းပချနိ် အတန်ငယ်ြကာသွားကသာ်လည်း တက်ကရာက် 
လာသူများအကနနှင့် ဝင်ကရာက်ကဆွးကနွးခွင့်ရ၍ ယင်းတို့ကိုယ် ယင်းတို့အကရးပါသည်ဟု ခံစားရနိုင် 
ကစရန် ကဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ပါဝင်ဆဆာင်ရွက်မှုသည် ပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ်ကို အားဆပးခမှင့်တင်သည်
Sakhalin ကျွန်းကပါ်ရှိ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအားလုံး ပါဝင်ခဲ့သည့် ကျယ်မပန့်သည့် တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကြကာင့် စီမံကိန်း ကဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို သကဘာတူခဲ့ပပီး စီမံကိန်း 
စတင်ခဲ့သည့်အချနိ်တွင် ကျွန်းသူ၊ ကျွန်းသားများက ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ကရးဆွဲခဲ့သည့်၊ Sakhalin 
ကျွန်း ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အမဖစ် ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ခံစားခဲ့ြကရသည်။ 
လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များက ပုံနှိပ်ကဖာ်မပခဲ့သည်မှာ “Sakhalin စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ၏ ကဒသခံ 
တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများ ကရရှည်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ကရး အစီအစဉ်သည် ယခင်က မကကုံကတွ့ခဲ့ဖူး 
ကသာ အမပုသကဘာကဆာင်သည့် ချဉ်းကပ်ကဆာင်ရွက်ပုံနည်းလမ်းမဖစ်သည်။ ၎င်းတွင် စစ်မှန်သည့် 
ပူးကပါင်း ကဆာင်ရွက်မှုပါဝင်သည်။ ဆုံးမဖတ်ချက်များကို စုကပါင်းမပုလုပ်ခဲ့ပပီး ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများ 
ကိုလည်း မိတ်ဖက်များအမဖစ် ညီတူညီမှေ ဆက်ဆံခဲ့သည်။ Sakhalin စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီနှင့် ကဆွးကနွးမှု 
တစ်ခုကို ထူကထာင်နိုင်ခဲ့ြကပပီး အမပန်အလှန်ယုံြကည်မှုနှင့် နားလည်မှုတည်ကဆာက်ရန်အတွက် 
ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီခဲ့သည်” ဟူ၍မဖစ်သည်။

ပါဝင်ဆဆာင်ရွက်မှုခေစ်ဆစဆသာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု၏ အခခားဆသာအကျ ိုးဆကျးဇူးများ 
ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ဦးစားကပးကိစ္စရပ်များကို တိတိကျကျထင်ဟပ်သည့် 
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တစ်ခု မပုလုပ်မခင်း၏ သိသာထင်ရှားသည့် အကျ ိုးကကျးဇူးများအမပင် အမခားကသာ 
အကျ ိုးကကျးဇူးများလည်းရှိပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်တိုင်က Sakhalin လူနည်းစုများနှင့် ကုမ္ပဏီတို့ 
အြကားသာမက အစိုးရအာဏာပိုင်များနှင့် ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများြကား ဆက်ဆံကရးများပါ တိုး 
တက်ကစခဲ့သည်။ ကွဲမပားကသာ ထင်မမင်ယူဆချက်များ မလွှဲမကရှာင်သာ ရှိကနကသးကသာ်လည်း ကိစ္စ 
ရပ်များကို ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်နိုင်သည့် ဆက်သွယ်ကရးလမ်းကြကာင်းတစ်ခုကို ထိုလုပ်ငန်းစဉ်က 
ထူကထာင်ကပးခဲ့သည်။ ထို့အမပင် Sakhalin ကဒသခံ လူနည်းစုကခါင်းကဆာင်များသည် ကိုယ့်ကိုကိုယ် 
ယုံြကည်မှုတိုးတက်လာြကပပီး ၎င်းတို့၏ စွမ်းကဆာင်မှုများလည်း မမင့်မားလာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ 
ကဒသခံလူထုကို ဦးကဆာင်ရန်နှင့် ရုရှားဖယ်ဒကရးရှင်းနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားများ၏ အကျ ိုးစီးပွားကို 
ကိုယ်စားမပုနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်းကပါ်တွင် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုနှင့် အစိုးရတို့နှင့် ဆက် 
သွယ်ညှိနှိုင်းရာတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်များပိုမို ရရှိလာသည်ဟု ခံစားြကရသည်။

Source: Courtesy of European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Staff 
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တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရာတွင် ကျား၊မကရးရာများကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမခင်းများ

ကဒသခံလူထုတစ်ခုထံသို့ သင်၏ကုမ္ပဏီ ကရာက်ရှိလာမခင်း 
သည် စီမံကိန်း၏ သကဘာသဘာဝနှင့် အရွယ်အစားကပါ် 
မူတည်၍ အမျ ိုးမျ ိုးကသာ လူတို့၏ဘဝအစိတ်အပိုင်းများ 
အကပါ်ထိခိုက်နိုင်ရန် အလားအလာရှိပါသည်။ ဤကနရာတွင် 
အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများအဆပါ် ထိခိုက်ပုံခခင်းမှာ 
မတူညီနိုင်သည်ကို သိရှိထားရန် လိုအပ်သည်။ လူ့အဖွဲ့ 
အစည်းအများစု၌ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် အစိုးရကဏ္ဍများတွင် 
အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများသည် မတူညီသည့် အခန်း 
ကဏ္ဍများမှ ပါဝင်လှုပ်ရှားကနြကပါသည်။ ထိုမတူညီကသာ၊ 
ရှုပ်ကထွးကသာ အခန်းကဏ္ဍများကြကာင့် အရင်းအမမစ်များနှင့် 
ဘဏ္ဍာကငွကြကးများ၊ အဆက်အသွယ်များနှင့် ဆက်ဆံကရး 

များ၊ တစ်ကိုယ်ရည်ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှု၊ အခွင့်အလမ်းများနှင့် အာဏာတို့ကို ရရှိလက်လှမ်းမီမှု 
တို့မှာ ကွာမခားြကသည်။ အမျ ိုးသားများအား အဓိကထားတိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းသည် အမဖစ်အပျက်ဇာတ် 
လမ်းများ၏ ထက်ဝက်ခန့်သာ သိရှိနိုင်သည်။ မမပည့်စုံသည့် သတင်းအချက်အလက်များသည် အန္တရာယ်နှင့် 
အခွင့်အကရးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှု နှစ်ခုစလုံး မဖစ်ကစနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီအများစုတွင် အမျ ိုးသမီးများနှင့် အမပည့် 
အဝတိုင်ပင်ကဆွးကနွးရန် ပျက်ကွက်မခင်းသည် တမင်ရည်ရွယ်လုပ်ကဆာင်မခင်း မဟုတ်ကသာ်လည်း ထိုသို့ 
မဖစ်ပျက်ခဲ့မခင်းမှာ အမျ ိုးသမီးများအား တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရာ၌ 
အသိအမမင်ပိုင်းနှင့် ညီညီညွတ်ညွတ် စုဖွဲ့ကဆာင်ရွက်မှုများ များကသာအားမဖင့် လိုအပ်ကနမခင်းကြကာင့်မဖစ်ပါ 
သည်။ သင်၏ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ထဲသို့ အမျ ိုးသမီးများ၏ ရှုကထာင့်အမမင်များကို မည်ကဲ့သို့ 
ပိုမိုမပည့်ဝစွာ ကပါင်းစပ်ထည့်သွင်းနိုင်မည့်အကြကာင်း စဉ်းစားသည့်အခါ ကအာက်ကဖာ်မပပါ အချက်အလက်များ 
က အကူအညီကပးနိုင်ပါသည်။

✔		အားလုံးပခုံငုံ၍ခမင်တတ်ပါဆစ

အကရးကကီးသည့်ကိစ္စများတွင် အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများသည် မတူညီသည့် အကလးထားမှုများနှင့် 
ရှုကထာင့်အမမင်များရှိြကကြကာင်း အကတွ့အကကုံများက ကဖာ်မပကနပပီး စီမံကိန်းတစ်ခု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်း 
အစီအစဉ်တစ်ခုကလည်း အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးများအကပါ် ကွဲမပားစွာ ထိခိုက်သက်ကရာက်နိုင်သည်။ အမျ ိုး 
သမီးများသည် မမှေတသည့် ဆိုးကျ ိုးသက်ကရာက်မှုများကို ခံစားြကရသည်။ အကလ့အကျင့်ကကာင်းများက 
အမျ ိုးသမီးများ၏ သကဘာထားအမမင်များကို ရှာကဖွရန် တိုက်တွန်းထားပါသည်။ အဘယ့်ကြကာင့်ဆိုကသာ် 
အမျ ိုးသမီးတို့၏ အမမင်များသည် စီမံကိန်းနှင့်ဆိုင်သည့် ထိခိုက်နိုင်ကမခများ၊ သက်ကရာက်မှုများ၊ အခွင့် 
အလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုမပည့်စုံသည့် သရုပ်သကန်ကို ပံ့ပိုးကပးနိုင်ကသာကြကာင့်မဖစ်သည်။ ဥပမာ- 
ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ လုပ်ငန်းကဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် မူဝါဒများသည် မရည်ရွယ်ပါပဲ အရက်
ကသာက်သုံးမှုမမင့်မားလာမခင်း၊ အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုများနှင့် မပည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းများကဲ့သို့ သွယ်ဝိုက် 

56 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ထိခိုက်မှုများမှတဆင့် ကဒသခံလူထုအတွင်း ကျား၊ မ ပါဝင်မှု အကမပာင်းအလဲများအကပါ် ထိခိုက် သက်ကရာက် 
မှုများ မဖစ်ကပါ်ကစနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ထိုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ မူဝါဒများသည် အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုး 
သမီးများအြကားရှိ လက်ရှိမညီမှေမှုများကို ပိုမိုဆိုးဝါးသွားကစနိုင်သည်။ 

အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများသည် တူညီသည့်ရင်းမမစ်တစ်ခုကပါ်တွင် ကွဲမပားကသာအမမင်များ ရှိနိုင်သည်။ 
ဥပမာအားမဖင့် အမျ ိုးသားများသည် သစ်ကတာတစ်ကတာကို အမဲလိုက်မခင်းနှင့် သစ်ခုတ်မခင်းအတွက် 
အသုံးမပုနိုင်ကသာ်လည်း အမျ ိုးသမီးများသည် တိရစ္ဆာန် ကျွဲစာနွားစာနှင့် ကဆးဖက်ဝင်အပင်များ ရှာကဖွရန် 
အတွက် သစ်ကတာကို မှီခိုနိုင်သည်။ အမျ ိုးသမီးများ၏အမမင်များကိုထည့်သွင်း စဉ်းစားမခင်းအားမဖင့် ကုမ္ပဏီ 
တစ်ခုသည် ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများကို ပိုမိုနားလည်နိုင်၊ ပိုမိုကကိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်၊ ထိခိုက်မှုပိုမိုကလျာ့နည်း 
နိုင်ကစရန် ကဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ လူမှုကရးဆိုင်ရာ လုပ်ကဆာင်ချက်များကိုလည်း မမင့်မားကစသည်။ 
အလုပ်ခန့်ထားကရး၊ ကလျာ်ကြကးကပးကရးနှင့် အကျ ိုးကကျးဇူးများရရှိကရးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များကို ပုံစံချမှတ်ရာ 
တွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ အမမင်ကိုလည်း ရှာကဖွသင့်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများသည် ပိုမိုမှေတသည့် မှေကဝမှု မဖစ်ကစ 
ရန်အတွက် အထူးရည်ရွယ်လုပ်ကဆာင်မှုများ လိုအပ်နိုင်မခင်းကြကာင့်မဖစ်သည်။ 

✔		သင်၏ အချက်အလက်များကို အဆသးစိတ်ခွဲခခားခပုစုပါ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုကရးဆိုင်ရာဆန်းစစ်ကလ့လာမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထိခိုက်နစ်နာရသည့် 
ကဒသခံလူထုနှင့် အမခားကသာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် သူများထံမှ သတင်းအချက်အလက်များစွာကို 
ကုမ္ပဏီများက စုကဆာင်းြကပါသည်။ မိမိ၏ စီမံကိန်းတွင် ကျား၊ မ မတူညီမှုများကို နားလည်သကဘာ 
ကပါက်လျက် ထိုအချက်အလက်များကို အကကာင်းဆုံး အသုံးမပုနိုင်ရန်၊ ကျား၊ မ အမျ ိုးအစားကပါ် မူတည် 
၍ အချက်အလက်များကို ခွဲမခားသင့်သည်။ ဆုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ထိုအချက် 
အလက်များကို ကုမ္ပဏီကအသုံးမပုရန် အလားအလာ ပိုရှိကလကလ ခွဲမခားမပုစုထားသည့် အချက်အလက် 
များ ပိုမိုလိုအပ်ကလကလမဖစ်သည်။ ဥပမာအားမဖင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ကဒသခံလူထုအတွက် ပညာကရး 
သို့မဟုတ် အကသးစားကချးကငွ အစီအစဉ်တစ်ခုကို ကထာက်ပံ့လိုပါက ထိုလုပ်ငန်းသည် အမျ ိုးသားများ 
နှင့် အမျ ိုးသမီးများကို မည်သို့ကွဲမပားစွာ အကျ ိုးကကျးဇူးရှိကစမည်ဆိုသည်ကို ပိုမိုနားလည်နိုင်ရန် ထိုမပုစု 
ထားသည့် အချက်အလက်များက ကပးသည့်အသိအမမင်များက ကူညီနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းကြကာင့် 
ထိခိုက်မှုခံရသည့် ကဒသခံလူထုအတွင်း၊ အမျ ိုးသားများက အလုပ်အကိုင်နှင့် အကမခခံ အကဆာက်အအုံများ 
ကို ပို၍အကလးထားြကသည့်အချနိ်တွင် အမျ ိုးသမီးများက ကျန်းမာကရးနှင့် ပညာကရးများကို အကလးကပး 
ကလ့ရှိမခင်းကြကာင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် လူမှုကရးဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံရန် ၎င်း၏ အရင်း 

အမျ ိုးသားများအား အဓိကထားတိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခခင်းသည် 
အခေစ်အပျက်ဇာတ်လမ်းများ၏ ထက်ဝက်ခန့်သာ 
သိရှိနိုင်သည်။ 

57ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခြင်း



အမမစ်များကို ခွဲကဝသတ်မှတ်ရန် မည်ကဲ့သို့ကရွးချယ် ရမည်ဆိုသည့်အကပါ် ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများ ရှိနိုင် 
ပါသည်။ စစ်တမ်းကကာက်ယူမှုများနှင့် ကတွ့ဆုံကမးမမန်းမှုများ မပုလုပ်သည့်အခါ၊ ကျား၊ မ သဘာဝ အား 
မဖင့် ကိုယ်စားမပုနိုင်သည့် နမူနာအချက်အလက်များ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကတွ့ဆုံကမးမမန်းမှုအများစုကို 
“အိမ်ကထာင်ဦးစီး” တနည်းအားမဖင့် အမျ ိုးသားများနှင့်မပုလုပ်ြကသည်မဖစ်၍ အမျ ိုးသမီးများအား ကတွ့ဆုံ 
ကမးမမန်းထားသည့် အလားတူ နမူနာအချက်အလက်ရရှိကရး နည်းလမ်းရှာရန်လည်းလိုအပ်သည်။ အမျ ိုးသမီး 
ဦးကဆာင်သည့် အိမ်ကထာင်စုများသည်လည်း ဦးတည်ထားရန် အကရးပါသည့် အုပ်စု မဖစ်ပါသည်။ အကြကာင်း 
မှာ မုဆိုးမများနှင့် ကကလးများကို တစ်ကယာက်တည်း အုပ်ထိန်းရကသာ မိခင်များသည် ကဒသခံလူထုအတွင်း 
အင်အားနည်းထိခိုက်လွယ်မှု အများဆုံးအိမ်ကထာင်စုများကို ကိုယ်စားမပုနိုင်ကသာကြကာင့်မဖစ်သည်။

တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးသည့်ဆနရာသို့ အမျ ိုးသမီးများ ပိုမို 
လာဆရာက်ကကဆစရန်နည်းလမ်းမှာ အစည်းအဆဝးများကို 
ပိုမိုလက်လှမ်းမီနိုင်ရန်နှင့် အဆင်ဆခပဆစရန် ဆဆာင်ရွက် 
ဆပးခခင်း ခေစ်သည်။ 

✔		အေွဲ့၏ ေွဲ့စည်းပါဝင်မှုအချ ိုးအစားနှင့် အသားဆပးမှုကို ဂရုခပုပါ

ယဉ်ကကျးမှုအရ သင့်ကလျာ်သည့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုဆိုသည်မှာ - ရံဖန်ရံခါတွင် အမျ ိုးသမီးများသည် 
အမခားကသာ အမျ ိုးသမီးများနှင့် စကားကမပာဆိုရလျင် ပို၍သက်ကသာင့်သက်သာ ရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုရင်း 
မဖစ်သည်။ စစ်တမ်းကကာက်ယူသည့်အဖွဲ့များနှင့် လူထုဆက်ဆံကရးအရာရှိများတွင် အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်များ 
ထည့်သွင်းသင့်သည်။ ယင်းတို့သည် (အမျ ိုးသမီးများနှင့်) ကဆွးကနွးမှုနှင့် ကတွ့ဆုံကမးမမန်းမှုများ မပုလုပ်နိုင် 
သည် သို့မဟုတ် လိုအပ်သည့်အခါ အမျ ိုးသမီးများထံမှ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု၊ မကကျနပ်ချက်များကို သိရှိနိုင်သည်။ 
အမျ ိုးသမီးများအတွက် ရည်ရွယ်ကဆာင်ရွက်သည့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများတွင် ကုမ္ပဏီ၏ အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်း 
ကို တာဝန်ကပးထားမခင်းသည် အကူအညီရနိုင်ပပီး ကုမ္ပဏီနှင့် ကဒသခံ အမျ ိုးသမီးများအြကား ဆက်သွယ် 
ကပးမခင်းနှင့် ဆက်ဆံကရးထူကထာင်မခင်းအတွက် လမ်းကြကာင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးကပးနိုင်သည်။ သို့ကသာ် 
ဤကိစ္စသည် အမျ ိုးသမီးများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စ သို့မဟုတ် အမျ ိုးသမီးများအား ငှားရမ်းရုံကိစ္စမှေသာ 
မဟုတ်ဘဲ ကျား၊ မ ကရးရာနှင့် ပတ်သက်သည့် အသိအမမင်ရှိပပီး အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီး နှစ်ဘက်စလုံး၏ 
အမမင်များကိုကဖာ်မပနိုင်သည့် အကမခအကနများမဖစ်ကအာင် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်သည့် အဖွဲ့တစ်ခုထားရှိမခင်းလည်း 
မဖစ်ပါသည်။ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကယဘုယျအားမဖင့် ၎င်းတို့ကို ငှားရမ်းသည့် ကုမ္ပဏီဘက်မှကန၍ 
လုပ်ငန်းဦးကဆာင်ြကရသမဖင့် ကျား၊ မကရးရာကိစ္စ၏ အကရးပါပုံကို သင့်အဖွဲ့များထံသို့ ကမပာဆိုအကြကာင်း
ြကားထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

58 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



✔		တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးသည့်ဆနရာသို့ အမျ ိုးသမီးများ ပိုမိုလာဆရာက်နိုင်ဆအာင်ခပုလုပ်ပါ။

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးသည့်ကနရာသို့ အမျ ိုးသမီးများ ပိုမိုလာကရာက်ကစရန် နည်းလမ်းမှာ- အစည်းအကဝးပွဲများကို 
ပိုမိုလက်လှမ်းမီနိုင်ပပီး အဆင်ကမပကအာင်ကဆာင်ရွက်ကပးမခင်း မဖစ်သည်။ ဥပမာအားမဖင့် အစည်းအကဝးမပုလုပ်
သည့်ကနရာအနီးတွင် ကကလးထိန်းကပးမခင်း၊ အမျ ိုးသမီးများအတွက် အဆင်ကမပမည့် ကန့ရက်၊ အချနိ်နှင့်ကနရာ 
ကရွးချယ်မခင်း အများအားမဖင့် အမျ ိုးသမီးများပါဝင်ြကသည့် ကွန်ရက်များက ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင် 
ကဆာင်ရွက်လာကအာင် တိုက်တွန်းကပးရန် အဖွဲ့အစည်းများကို ကတာင်းဆိုမခင်းနှင့် အစည်းအကဝး ကျင်းပ 
သည့်ကနရာသို့ အသွားအမပန် သယ်ယူပို့ကဆာင်ကရးများ ပံ့ပိုးကပးရန် စဉ်းစားမခင်းတို့မဖစ်သည်။
 

✔		ထိဆရာက်သည့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများကိုအသုံးခပုပါ

အများမပည်သူပါဝင်သည့်အစည်းအကဝးများ သို့မဟုတ် အလုပ်ရုံကဆွးကနွးပွဲ၌ အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝင် 
ကဆာင်ရွက်မှုတိုးတက်ကစရန် အမျ ိုးမျ ိုးကသာနည်းလမ်းများ အသုံးမပု၍ ပံ့ပိုးကပးနိုင်ပါသည်။ ထိုနည်းလမ်း 
များမှာ- ဥပမာအားမဖင့် အုပ်စုငယ်များအလိုက်ကဆွးကနွးမှုတွင် အချနိ်ပိုကပးမခင်း၊ အမျ ိုးသမီးများ အုပ်စု 
အလိုက်ကလ့လာကဆွးကနွးကစမခင်း၊ အထူးသမဖင့် “ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အစည်းအကဝးခန်းထဲရှိ အမျ ိုးသမီး 
များက မည်ကဲ့သို့ထင်ပါသလဲ။” စသည်မဖင့် ကမးမမန်းမခင်းနှင့်(သို့မဟုတ်) အမျ ိုးသမီးများ၏ သက်ကသာင့် 
သက်သာရှိမှုနှင့် အကထာက်အကူမပုနိုင်မှုများ ပိုမိုမမင့်တက်လာကစရန် ကစားနည်းများ၊ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက် 
ကဖာ်မခင်းများ သို့မဟုတ် ပုံကားချပ်များကို အသုံးမပုမခင်း တို့မဖစ်ြကသည်။ အမခားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ အစည်း 
အကဝး သို့မဟုတ် အလုပ်ရုံကဆွးကနွးပွဲ၏ ပထမအပိုင်းတွင် ကဒသခံအုပ်စုအလိုက်ကရးရာကိစ္စများကို စူးစမ်း 
ရှာကဖွနိုင်ရန် မျက်နှာစုံညီ(Plenary) ကဆွးကနွးမခင်းနှင့် ၎င်းကနာက်တွင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ငယ်များ (ဥပမာ - အမျ ိုး 
သမီးများ၊ အမျ ိုးသားများ၊ လူငယ်များ၊ အသက်ကကီး ဘိုးဘွားများ) ခွဲမခားပပီး ထိုသီးသန့်အုပ်စုများ၏ စိုးရိမ် 
ပူပန်မှုများ သို့မဟုတ် အကလးထားသည့်ကိစ္စများကို ပို၍အကသးစိတ်ကျကျ စူးစမ်းကလ့လာကစမခင်း မဖစ်သည်။ 

✔		အစည်းအဆဝးများကို သီးခခားစီခပုလုပ်ပါ 

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအများစုတွင် ယဉ်ကကျးမှုထုံးတမ်းစဉ်လာများအရ များကသာအားမဖင့် သမားရိုးကျ အစည်း 
အကဝးများ သို့မဟုတ် အလုပ်ရုံကဆွးကနွးပွဲများတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ ကမပာဆိုကဆွးကနွးမှုများမှာ ထိထိ 
ကရာက်ကရာက် ကိုယ်စားမမပုမခင်း သို့မဟုတ် မြကားရပဲ မဖစ်ကလ့ရှိရာ အမျ ိုးသမီးများ၏ ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စများ 
နှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို တင်မပနိုင်မည့် ကနရာတစ်ခုဖန်တီးရန် အထူးကဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ လိုအပ် 
နိုင်ပါသည်။ များကသာအားမဖင့်ကဆာင်ရွက်ကလ့သည့်နည်းလမ်းများမှာ- တူညီသည့် အကမခခံ/ အကတွ့အကကုံ 
ရှိသူ အမျ ိုးသမီးများအား အုပ်စုဖွဲ့၍ အကြကာင်းအရာ ကခါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းကို ကဆွးကနွးကစမခင်း သို့မဟုတ် 
သီးမခားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အမျ ိုးသမီးများနှင့် သီးမခားအစည်းအကဝးများကခါ်ယူမခင်း သို့မဟုတ် 
အမျ ိုးသမီးများစွာတက်ကရာက်ကသာ ကဆာင်ရွက်ကနဆဲအစည်းအကဝး တစ်ခုတွင် ထပ်ကဆာင်းကိစ္စ တစ်ခု 
အမဖစ် ကခါ်ယူကဆွးကနွးမခင်းတို့မဖစ်ြကသည်။ ကကျာင်းသားမိဘများ၏ စာသင်ကကျာင်း အစည်းအကဝးပွဲများ၊ 
မိဘများ သို့မဟုတ် မိခင်များ၏ ကလပ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အနုပညာရှင်အုပ်စုများ၊ အမျ ိုးသမီး 
သမဝါယမအဖွဲ့များ၊ ကျန်းမာကရးအားကပးမမှင့်တင်သူများနှင့် ဘုရားကကျာင်း သို့မဟုတ် အမခားဘာသာရပ် 

59ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခြင်း



ဆိုင်ရာအုပ်စုများအပါအဝင်မဖစ်သည့် အမျ ိုးမျ ိုးကသာ ကွန်ရက်များမှတဆင့် မဖစ်နိုင်သမှေ အမျ ိုးသမီးများအား 
လက်လှမ်းမီနိုင်ကရး ကဆာင်ရွက်ရန်အကကံမပုပါသည်။

✔		အမျ ိုးသမီးများအတွက် အဆရးပါဆသာကိစ္စရပ်များကို ဆော်ထုတ်ပါ 

အမျ ိုးသားများနှင့် ၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်မှုအများဆုံးကိစ္စများက ကဆွးကနွးပွဲများအကပါ် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်လာ 
သည်ကို အကတွ့များရသည်မှာ မဆန်းပါ။ သို့ကသာ် အမျ ိုးသမီးများက ဘာကိုကမပာဆိုလိုြကပါသလဲ။ 
အမျ ိုးသမီးများအတွက် အကရးပါသည့်ကိစ္စများ ကဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့အား သာတူညီမှေမဖစ် 
ကြကာင်း ကသချာကစရန် ထိကရာက်သည့် ြကားဝင်ကဆာင်ရွက်ကပးမှု လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုြကားဝင်ကဆာင် 
ရွက်ကပးမှုများမှာ - အမျ ိုးသမီးတို့၏ကိစ္စများကို အစည်းအကဝးအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းမခင်း၊ အုပ်စုကဆွးကနွး 
ပွဲများတွင် ကဆွးကနွးမခင်းနှင့် စစ်တမ်းကကာက်ယူသည့် ကမးခွန်းပုံစံများတွင်ထည့်သွင်းမခင်းတို့မဖစ်ြကသည်။ 

✔		“အမျ ိုးသမီးများ” သည် တသတ်မတ်တည်းတူညီကကဆသာ 
အုပ်စုတစ်ခုမဟုတ်ဆကကာင်း သတိခပုပါ

အမျ ိုးသမီးများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရန် ကကိုးစားသည့်အခါ ၎င်းတို့သည် တစ်သားတည်းမဖစ်ကနကသာ 
အုပ်စုတစ်ခုမဟုတ်ကြကာင်း သတိမပုနိုင်လှေင် အကထာက်အပံ့ မဖစ်ပါသည်။ အမျ ိုးသမီးအားလုံး၏ စိတ်ဝင် 
စားမှုများ သို့မဟုတ် အကလးထားမှုများသည် မတူညီြကပါ။ ထို့ကြကာင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများတွင် အမျ ိုးသမီး 
များကိုပါဝင်ကစသည့်အခါ လူမှုစီးပွားကရး၊ လူမျ ိုးစုနှင့် ဘာသာကရးဆိုင်ရာ ရှုကထာင့်အမမင်ကပါင်းစုံအကပါ် 
ကိုယ်စားမပုမှု ကသချာကစကရး အထူးဂရုမပုရန် လိုအပ်ပါသည်။ အိမ်ကထာင်ကရးအကမခအကနနှင့် အသက်အရွယ် 
သည်လည်း အကရးကကီးသည့်အချက်များ မဖစ်နိုင်ပါသည်။ လူနည်းစုအုပ်စုများမှ အမျ ိုးသမီးများကို ကိုယ်စား 
မပုသည့် NGO အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် လူထုအကမခမပုအဖွဲ့အစည်းများကို ကရွးချယ်သတ်မှတ်၍ တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးမခင်းသည်လည်း အကထာက်အကူမဖစ်နိုင်ပါသည်။

အမျ ိုးသမီးများအတွက် အဆရးပါသည့် ကိစ္စရပ်များကို 
ဆော်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့အား တန်းတူညီမှေ 
အဆလးဆပးမှုများခေစ်ဆစရန် ထိဆရာက်သည့် ကကားဝင် 
ဆဆာင်ရွက်မှု လိုအပ်နိုင်ပါသည်။

60 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



INDO EGYPTIAN ဓာတ်ဆခမကသဇာကုမ္ပဏီ ။
ကျား၊ မ ဆရးရာ ထိရှလွယ်သည့် ဆဒသခံလူထုနှင့် 
ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း 

Indo Egyptian Fertilizer Company (IEFC) ၏ ဓာတ်ကမမြသဇာ စက်ရုံနှင့် ကကိတ်ခွဲစက် စီမံကိန်း 
တစ်ခုအတွက် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုနှင့် ကဒသခံလူထုနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းလုပ်ငန်းစဉ် 
အတွင်း ကျား၊ မ ကရးရာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အထူးထိရှလွယ်သည့်ကိစ္စမဖစ်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်း 
၏ တည်ကနရာကိုြကည့်လှေင် နိုင်ငံ၏ ဓကလ့ထုံးစံအလွန်ကကီးမားကသာ နယ်ကမမမဖစ်သည့် Edfu နှင့် 
Luxor တို့၏ အလယ်ဗဟို၊ အီဂျစ်နိုင်ငံ၏ ကအာက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပါသည်။ ဆုံးမဖတ်ချက် ချမှတ်မှု နှင့် 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုကရးဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်မခင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ကဒသခံ အမျ ိုး 
သမီးများ ကမပာကရးဆိုခွင့်ရရှိကစရန် အတိုင်ပင်ခံများမဖစ်ြကသည့် Cairo University’s Center for 
Advancement of Post-Graduate Studies and Research in Engineering Studies (CAPSCU) နှင့် 
Center for Environmental Research and Studies (CERS) တို့သည် လုပ်ငန်းအဆင့်များကို နှိုင်းနှိုင်း
ချနိ်ချနိ်ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ အမျ ိုးသမီးပါကမာက္ခများကိုလည်း အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ကစခဲ့သည်။ 
အဆိုမပုစီမံကိန်းတည်ကနရာနှင့် အနီးဆုံး ကကျးရွာ ၃ ရွာတွင် စစ်တမ်းကကာက်ယူမှုနှင့် တိုင်ပင်
ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းအမဖစ် အမျ ိုးသမီးများသာပါဝင်သည့် သီးသန့်အုပ်စုများနှင့် 
ကတွ့ဆုံကမးမမန်းမှုများကို မပုလုပ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီမှ ရရှိလာကသာ အချက်အလက်များကိုလည်း ကျား၊ 
မ ဆိုင်ရာအမပင် အမခားအကြကာင်းအရာများအကပါ်မူတည်၍ ခွဲမခားခဲ့သည်။ 

ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၏ ရလဒ်များအနက် တစ်ခုမှာ - အမျ ိုးသမီးများ အထူးတလည်ကမးမမန်းကဆွးကနွးခဲ့ကသာ 
ကိစ္စများသည် ကရှ့တန်းသို့ ကရာက်လာသည်။ ရပ်ရွာလူထုတစ်ခုလုံးက စီးပွားကရးအခွင့်အလမ်းများ 
(အထူးသမဖင့် လူငယ်များအတွက်) နှင့် ကလထုထဲသို့ ညစ်ညမ်းဓာတ်ကငွ့များ ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ဖုန်မှုန့် 
များကလှော့ချကရး ရနိုင်သမှေ အကကာင်းဆုံးနည်းပညာများ အသုံးမပုနိုင်ကရး အဓိကထား ကဆွးကနွး 
ကနချနိ်တွင် အမျ ိုးသမီးများ၌လည်း မတူကွဲမပားသည့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိခဲ့သည်။ အမျ ိုးသားများနှင့် 
မတူဘဲ အမျ ိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့ နယ်ကမမအတွင်းသို့ မပင်ပမှဝင်ကရာက်လာကသာ လုပ်သား အကရ 
အတကွ ်တိုးမမင့လ်ာမှု (စကရ်ုအံသစန်ငှ့ ်ကကတိခ်ွစဲကတ်ငွ ်အငအ်ားကကီးမား၊ များမပားလာသည့ ်အမျ ိုးသား 
လုပ်သား အင်အားစု) နှင့် ပတ်သက်ပပီး ထိခိုက်သက်ကရာက်နိုင်မှုများ၊ ထိုမပင်ပလူဦးကရများမပားလာမှု 
ကြကာင့် ပညာကရးနှင့် ကျန်းမာကရးစသည့် အကမခခံအကဆာက်အဦ(ဝန်ကဆာင်မှု)များအကပါ် သက် 
ကရာက်လာမည့် ဖိအားများနှင့် ဆက်စပ်သည့် ထိခိုက်မှုများကို စိုးရိမ်ကနခဲ့ြကသည်။

61ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခြင်း



ဆလးဆထာင့်ကွက် ၇ ။ ကျား၊ မ ဆရးရာနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှုအတွက်
အသုံးဝင်မည့် ရည်ညွှန်းကိုးကားစရာများ 

CIDA policy and resource materials on Gender Equality
http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/En/ EMA-218123616-NN9

Gender Checklist, Asian Development Bank
http://www.adb.org/Documents/Manuals/Gender_Checklists/ Resettlement/resettle-
ment0300.asp?p=gencheck

Gender Manual, A Practical Guide for Development Policy Makers and
Practitioners, Department for International Development
http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/gendermanual.pdf#search=%22 gender%20assess-
ment%20guide%20DFID%22

Gender and Participation, Bridge – Institute of Development
Studies (IDS) UK
http://www.bridge.ids.ac.uk/reports_gend_CEP.html#Participation

Gender Training Manual, Oxfam
http://publications.oxfam.org.uk/oxfam/results.asp?sf_01= CTI-
TLE&TAG=&CID=&st_01=gender+training+manual&SORT= SORT_DATE%2FD

OECD Gender Tipsheets
http://www.oecd.org/document/34/0,2340,en_2649_34541_18962 90_1_1_1_1,00.html

62 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ဆစ့စပ်ညှိနှိုင်းခခင်းနှင့် မိတ်ေက်
အသွင်ပူးဆပါင်းဆဆာင်ရွက်ခခင်း
များ 

64 မည်သည့်အချနိ်တွင် သင်ကစ့စပ်ညှိုနှိုင်းရမည်ကို နားလည်ပါ 

64 သကဘာရိုးမဖင့် ကစ့စပ်ညှိုနှိုင်းပါ

65  ဆက်ဆံကရးထူကထာင်နိုင်ကစမည့် ကစ့စပ်ညှိုနှိုင်းမှုပုံစံကို ကရွးချယ်ပါ 

66 ဗျူဟာကမမာက်သည့် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မှုများအတွက် ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းပါ

ဤအပိုင်းတွင် ဘာကတွပါသလဲ



၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု 
ထင်ရသည့်အခါ သို့မဟုတ် ဆဒသခံလူထုများထံမှ 
၎င်းတို့က တစ်စုံတစ်ရာ ရလိုသည့်အခါမှသာ 
လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှုခပုသည်ဟု 
ထင်ခမင်ခံရသည့် ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ 
ကိုယ်ပိုင်အကျ ိုးစီးပွားများကို ဆလျာ့ပါးဆအာင် 
ဆဆာင်ရွက်ဆနခခင်းခေစ်သည်။ 



ဆစ့စပ်ညှိုနှိုင်းခခင်းနှင့် မိတ်ေက်အသွင်ပူးဆပါင်း
ဆဆာင်ရွက်ခခင်းများ 
ကစ့စပ်ညှိုနှိုင်းမခင်းနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း တို့သည် မတူညီကသာ်လည်း ပိုမိုကျယ်မပန့်ကသာ ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်မှု နယ်ပယ်အဝန်းအဝိုင်းတကလှောက်တွင် ဆက်စပ်ကနသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ မဖစ်ြကပါသည်။ 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုသည် အမမင်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖလှယ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မဖင့် 
ပိုမိုပွင့်လင်းမမင်သာကလ့ရှိပပီး ကစ့စပ်ညှိုနှိုင်းမှုသည် သက်ဆိုင်ရာကိစ္စတစ်ခု သို့မဟုတ် ကိစ္စများအကပါ် 
တွင် သကဘာတူညီချက်ရရှိရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထိကရာက်သည့် ကစ့စပ်ညှိုနှိုင်းမှုသည် သီးသန့်သကဘာနှင့် 
လုပ်လှေင် ကအာင်မမင်ကလ့မရှိသမဖင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု လုပ်ငန်းစဉ်မတိုင်မီ ကကိုတင်ကဆာင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့် 
ယုံြကည်လက်ခံနိုင်မှုကို ထူကထာင်၍ အကမခခံအလုပ်များကို ချမှတ်ကဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်း 
တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု ထင်ရသည့်အခါ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့က ကဒသခံလူထုထံမှ 
တစ်စုံတစ်ရာ အလိုရှိကသာအခါမှသာ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက် 
ြကသည်ဟု ထင်မမင်ယူဆခံရသည့် ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အကျ ိုးစီးပွားများကို ကလျာ့ပါး 
ကအာင်ကဆာင်ရွက်ကနမခင်း မဖစ်သည်။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုသည် ကုမ္ပဏီနှင့် အနီးနားရှိ ကဒသခံတို့အြကား 
မျက်နှာချင်းဆိုင် အမပန်အလှန် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်မှုမှ တစ်ဆင့် “လူသားချင်းစာနာသည့်” အဖိုးတန် 
ဆက်ဆံကရး အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ကို မဖစ်ကစသည့်အမပင် မငင်းခုံကဆွးကနွးမှုမှတစ်ဆင့် ပိုမိုလက်ကတွ့ 
ကျသည့် ကမှော်မှန်းချက်များ မဖစ်ကပါ်လာကစရန် တွန်းအားကပးသည်။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုမရှိလှေင် စီမံကိန်း 
သည် အကန့်အသတ်မရှိကသာ ရင်းမမစ်များပိုင်ဆိုင်ပပီး အများနှင့် ကင်းကင်းရှင်းရှင်းကနကသာ စီမံကိန်း 
မဖစ်သည်။ ထို့ကြကာင့် ယင်းထံမှကငွကြကးဆိုင်ရာ အကျ ိုးအမမတ်အများဆုံး ယူသင့်သည်ဟု စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများက အလွယ်တကူထင်မမင်သွားနိုင်သည်။ ကစ့စပ်ညှိုနှိုင်းမှု၊ မိတ်ဘက်အသွင် 
ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မှုများ - အမခားအရာများစွာနှင့်အတူ - လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ဆက်ဆံမှုအရည်အကသွးသည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် ရလဒ်များ ရရှိကစရန် အဓိကကျသည်။ 

63စေ့ေပ်ညှိုနှိုင်းခြင်းနှင့် မိတ်ဖက်အသွင်ပူးစပါင်းစောင်ရွက်ခြင်းများ 



✔		မည်သည့်အချနိ်တွင် သင်ဆစ့စပ်ညှိုနှိုင်းရမည်ကို နားလည်ပါ 

အချ ို့ကသာ အကမခအကနများတွင် ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုသည် အသုံးဝင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် အများအားမဖင့် 
လုပ်ငန်းကိစ္စများ ကရှ့ဆက်ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဥပမာ - ကမမကနရာနှင့် အမခားကသာ အရင်းအမမစ်များနှင့် 
ပတ်သက်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များရရှိကရး ကဆာင်ရွက်သည့်အခါနှင့် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ
ထံမှ သကဘာတူညီချက်တစ်ခု လိုအပ်သည့်အခါတွင် ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းြကပါသည်။ ကမမကနရာကို မမဖစ်မကန 
ရယူမခင်းနှင့် အတင်းအဓမ္မ ကရှေ့ကမပာင်းကနရာချထားသည့် ကိစ္စများတွင် ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းမခင်းသည် ဥပကဒကြကာင်း 
အရ တရားစွဲဆိုမှု မပင်ပမှကန၍ ကလျာ်ကြကးကငွအဆင့် (ပမာဏ) သတ်မှတ်ဆုံးမဖတ်နိုင်ရန် ကကျလည်မှုတစ်ခု 
ကရာက်ရှိကစနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်မဖစ်သည်။ အကမခအကနတိုင်းတွင် ထိုသို့ ကဆာင်ရွက်ရန်မသင့် 
ကလျာ်ကသာ်လည်း ကစ့စပ်ကဆွးကနွးမှုသည် ကရွးချယ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခု မဖစ်သည့်အခါ ကစ့စပ်ကဆွးကနွး 
မခင်းမဖင့် အချနိ်နှင့် ကကိုးနီစနစ်ကလျာ့ချနိုင်ကာ ပိုမိုကကာင်းမွန်သည့်ရလဒ်တစ်ခုကို ကပးနိုင်ပပီး ထိခိုက်နစ်နာ 
သည့် ကမမပိုင်ရှင်များအြကားတွင်လည်း ကကျနပ်မှုအဆင့် ပိုမမင့်မားကစသည်။ 

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြကာင့် စီမံကိန်းလည်ပတ်ကဆာင်ရွက်မှုများ 
သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာအကပါ် သိသာထင်ရှားသည့် ထိခိုက်မှုအန္တရာယ် မဖစ်လာနိုင်သည့် ထိရှလွယ် 
သည့် အကမခအကနများတွင် ကစ့စပ်ညှိနှိုင်း၍ သကဘာတူညီချက်များရယူသည့်နည်းလမ်းက သင့်ကတာ်နိုင်သည်။ 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုအမပင် ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ထိခိုက်ခံရသည့်အဖွဲ့များအကနနှင့် ရလဒ်များ 
အတွက် ကမပာကရးဆိုခွင့်ပိုရရန် ကသချာကစသည်။ ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုသည် ကုမ္ပဏီက မည်သည်တို့ကို လုပ်ကဆာင် 
ရန် ကတိကဝတ်မပုသည်နှင့် ထိခိုက်ခံရသူများ၏ အခန်းကဏ္ဍများ နှင့်ပတ်သက်၍ (ရှိလှေင်) တိတိကျကျ 
အကသးစိတ်ကဖာ်မပထားသည့် လက်မှတ်ကရးထိုးထားသည့် သကဘာတူညီချက် တစ်ရပ်၏ ရှင်းလင်းတိကျမှု၊ 
ကကိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုနှင့် လုံခခုံစိတ်ချရမှုများကိုလည်း ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံသို့ 
ကပးပို့နိုင်သည်။ 

✔		သဆောရိုးခေင့် ဆစ့စပ်ညှိနှိုင်းပါ 

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ကစ့စပ်ညှိနှိုင်း ကဆာင်ရွက်မှုများသည် သကဘာရိုးမဖင့် ကဆာင်ရွက်မှု 
များမဖစ်သင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်လိုသည့်ဆန္ဒတစ်ခုမဖင့် အကမဖရရှိကရးနှင့် သကဘာ 
တူညီချက်ကရာက်ရှိကရး စစ်မှန်သည့်လိုလားမှုမဖင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကဆာင်ရွက်မခင်းမဖစ်သည်။ သကဘာရိုးမဖင့် 
ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများသည် ပွင့်လင်းမမင်သာမှုရှိ၍ ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းကဆာင်ရွက်ကနသည့်အဖွဲ့များ၏ အချနိ်ကို 
လည်း ကထာက်ထားကာ အားလုံးအလွယ်တကူနားလည်သကဘာတူညီသည့် ညှိနှိုင်းကရးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် 
ဘာသာစကားကိုလည်း အသုံးမပုသည်။ မှတ်သားထားသင့်သည့် အဓိကအကမခခံမူအချ ို ့မှာ-

■ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်မခင်း

■ အြကပ်ကိုင်မှု သို့မဟုတ် ပခိမ်းကမခာက်မှုမပါသည့် လိုလိုလားလား ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်း

■ အကရးပါသည့်အဓိကကိစ္စများကို ပူးတွဲ စူးစမ်းကလ့လာမခင်း

■ ရနိုင်သမှေ အကကာင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်များကို တန်းတူညီတူလက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ ပါဝင်ကဆာင်  
ရွက်မှုမဖစ်ကစသည့်နည်းလမ်းများကို အသုံးမပုမခင်း
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■ အချနိ်ရနိုင်မှု နှင့် ကနရာသို့ အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမှီနိုင်မခင်း 

■ ဆုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်ရန် လုံကလာက်သည့်အချနိ်ကပးမခင်း

■ ယဉ်ကကျးမှုဆိုင်ရာနှင့် အမခားကသာ မတူကွဲမပားမှုများအကပါ် နှစ်ဖက်အမပန်အလှန်ကလးစားမှုနှင့် ထိရှ 
လွယ်မခင်း

■ မပုလွယ်ကမပာင်းလွယ်ရှိမှု၊ မဖစ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာကို စဉ်းစားမှုနှင့် ညှိနှိုင်းလိုသည့် စိတ်ဆန္ဒရှိမခင်း

■ ရလဒ်များကို မှတ်တမ်းမပုစုမခင်း

■ သကဘာတူညီချက်ကို အကကာင်အထည်ကဖာ်ရာမှ ကပါ်ကပါက်လာသည့် မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆို ကမဖရှင်း 
ကဆာင်ရွက်ရန် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ တိုင်ြကားကမဖရှင်းကရး ယန္တယားတစ်ခု ထည့်သွင်းထားမခင်း

 

✔		ဆက်ဆံဆရးထူဆထာင်နိုင်ဆစမည့် ဆစ့စပ်ညှိုနှိုင်းမှုပုံစံကို ဆရွးချယ်ပါ 

အကျ ိုးစီးပွားအကမခခံသည့်(Interest-Based) အများလက်ခံကသာ သကဘာတူညီချက်များ(Consensual 
Agreements) ပါ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကဆာင်ရွက်သည့်အခါတွင် သကဘာရိုးမဖင့် ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများသည် 
ကကာင်းစွာအလုပ်မဖစ်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ကဆွးကနွးရာတွင် ကနဉီးတင်မပချက်များကို ကဆွးကနွးမခင်း 
မမပုကသာ်လည်း ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမပုလုပ်သည့် အဖွဲ့အားလုံး၏ ကနာက်ကွယ်တွင် ရှိကနသည့် ပိုမိုနက်ရှိုင်း 
သည့် အကျ ိုးစီးပွားများနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုများအတွက် အနိမ့်ဆုံးအားမဖင့် ကကျနပ်စရာ ရလဒ်တစ်ခုကို 
ကပးပါသည်။ ဥပမာ - ကဒသခံလူထုက ကလျာ်ကြကးကငွကို ကနဦးကတာင်းဆိုမှုများသည် “အကမခအကန” 
တစ်ရပ်မဖစ်ပပီး ထိုကငွကြကး ကတာင်းခံရသည့် 
အကြကာင်းမပချက်ကို ကမပလည်ကအာင် ကမဖရှင်းကပး 
နိုင်မည့် အမခားနည်းလမ်းများ၊ (ဥပမာ - အလုပ် 
အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ရိုးရာဓကလ့အရ မဖစ်လာ 
ကသာ ကခါင်းကဆာင်များ၏ မူလအာဏာကို မပန် 
လည် တည်ကဆာက်ကပးမခင်း၊ လူမှုကရးဆိုင်ရာ 
အကမခခံအကဆာက်အအုံများ သို့မဟုတ် ဝန်ကဆာင် 
မှုများပံ့ပိုးကပးမခင်း)လည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ မပဿနာ 
ပူးတွဲ ကမဖရှင်းမခင်းနှင့် အများသကဘာတူညီမှု 
တည်ကဆာက်မခင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုအကမခ
ခံ ကဆာင်ရွက်သည့် ဤကစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုပုံစံသည် 
ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းကနသည့်အဖွဲ့များအြကား ဆက်ဆံ 
ကရးကို ခိုင်မာကစပပီး နှစ်ဖက်စလုံးက လက်ခံနိုင် 
သည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ပါဝင်ကဆာင် 
ရွက်သည့်အခါ အကကာင်းဆုံးရလဒ်ရရှိသည်။ 
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက် တတ်နိုင်သမှေ အကကာင်းဆုံး 
ရလဒ် ရရှိကရးသာ ဦးတည်ကဆာင်ရွက်ပပီး ထို 
ကဆာင်ရွက်မှုသည် ထိုအဖွဲ့နှင့် အမခားကသာ 
အဖွဲ့များ၏ဆက်ဆံကရးအကပါ် သို့မဟုတ် အမခား 

ဆက်သွယ်မခင်း၊ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် ပူး
တွဲဆုံးမဖတ်ချက်ချမခင်းတို့မရှိလှေင် ဘယ်အရာမှေ 
ကအာင်မမင်မည်မဟုတ်ပါ။
Source: University of East Anglia, School of Develop-
ment Studies
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ကသာ အဖွဲ့များအကပါ် ကနာက်ဆက်တွဲရလဒ် မည်သို့ ပင်မဖစ်မဖစ်ဟု သကဘာထားသည့် ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု 
ပုံစံများသည် ကရရှည်တည်တံ့ကအာင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ကဆာင်ရွက်ရန် မမဖစ်နိုင်ပဲ သကဘာတူညီချက် 
တစ်ခုရယူရင်း ကရရှည်ဆက်ဆံကရးပါ တည်ကဆာက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းကို ဆုံးရှုံးသွားသည်။ 

✔		ဗျူဟာဆခမာက်သည့် ပူးဆပါင်းဆဆာင်ရွက်မှုများအတွက် ဆစ့စပ်ညှိနှိုင်းပါ

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း၊ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မခင်းနှင့်ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းမခင်းဟူသည့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုမဖစ်စ
ဉ်ကကီး၏ အလွန်တွင် ကုမ္ပဏီများ၊ကဒသခံလူထုနှင့် (သို့မဟုတ်) အစိုးရ သို့မဟုတ် NGO အဖွဲ့အစည်းများ 
ကဲ့သို့ အမခားကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအြကား ဗျူဟာကမမာက်သည့် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မှုများ 
ဆက်လက်တည်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ အဓိကထား အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ရွက်ကနသည့် ကစ့စပ်ညှိနှိုင်း
ထားသည့်အစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် သကဘာတူညီချက်များအစား ဗျူဟာကမမာက်ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မှုများ
ဆိုသည်မှာ- လူမှုကရးဆိုင်ရာ အရင်းအနှီးထူကထာင်မခင်းသို့ ဦးတည်ကစသည့် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မှုများနှင့် 
စုဖွဲ့ကဆာင်ရွက်ရန် ကကိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ မဖစ်သည်။ နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအြကား အတူပူးကပါင်းနိုင် 
သည့်မပင် ဘုံအကျ ိုးစီးပွားများမှာ- ဖွံ့ပဖိုးမှုဆိုင်ရာ ရှုကထာင့်အမမင်အချ ို ့ မဖစ်ြကသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
ကကီးြကပ်အုပ်ချုပ်မှု၊ အများမပည်သူကျန်းမာကရး၊ လူမှုကရးဆိုင်ရာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမခင်းနှင့် 
ကဒသခံလူထု၏ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှု သို့မဟုတ် ကဒသစီးပွားကရးဖွံ့ပဖိုးမှုများ မဖစ်သည်။ ထိကရာက်သည့်ပူးကပါင်း 
ကဆာင်ရွက်မှုများ၏ ကယဘုယျ လက္ခဏာအချ ို ့မှာ - 

■ ဘုံရည်မှန်းချက် သို့မဟုတ် ဗျူဟာကျသည့် အကျ ိုးစီးပွားများ

■ ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းသည့်အဖွဲ့အားလုံးထံမှ ကငွကြကး သို့မဟုတ် အမခားထည့်ဝင်နိုင်သည့် အရင်းအမမစ်များကို 
စုစည်းမခင်း

■ သတင်းအချက်အလက်များ မှေကဝမခင်း၊ ပွင့်လင်းမမင်သာရှိမခင်းနှင့် အချက်အလက်များ ပူးတွဲရှာကဖွမခင်း

■ ကစ့စပ်ကဆွးကနွးကနသည့် အဖွဲ့တစ်ခုစီ၏ အဓိက ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် အမခားအဖွဲ့များ၏ ကျွမ်းကျင်မှု 
များအကပါ် မဖည့်စွက်မပည့်စုံကစနိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ကဖာ်ထုတ်မခင်း

■ ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မှုတွင် ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ နှစ်ခုစလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အန္တရာယ်များနှင့် 
အကျ ိုးစီးပွားများကို မှေကဝခံစားမခင်း
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အိန္ဒိယနိုင်ငံ။ ခဲပါဝင်သည့် ေက်ထရီထုတ်လုပ်ခခင်းနှင့် စုဆဆာင်းခခင်း 
လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဆကာင်းဆုံး 
စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကို ဆစ့စပ်ညှိနှိုင်းခခင်း 

အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကကလးများ ခဲဆိပ်သင့်မှုအတွက် နှစ်စဉ် ကျန်းမာကရး ကုန်ကျစရိတ်မှာ အကမရိ 
ကန်ကဒါ်လာသန်း ၆၀၀ ကကျာ်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရပပီး အကမရိကန်နိုင်ငံတွင် ကဒါ်လာ ၄၃ ဘီလီယံ 
ကုန်ကျပါသည်။ ကမာ်ကတာ်ယာဉ်များ၊ ဆက်သွယ်ကရးနှင့် အမခားကသာ အသုံးချနည်းပညာများ 
အတွက် ဘက်ထရီများ ထုတ်လုပ်မခင်း၊ ကိုင်တွယ်အသုံးမပုမခင်းနှင့် စွန့်ပစ်မခင်းများသည် ကမ္ဘာ 
အဝှမ်းမှ ပတ်ဝန်းကျင်များအကပါ် ခဲဆိပ်မဖစ်ကစသည့် အဓိကအကြကာင်းရင်းများ မဖစ်ပါသည်။ 
ထိုကိစ္စကို ကမဖရှင်းရန် ခဲဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်မခင်းနှင့် စုကဆာင်းမခင်းလုပ်ငန်းအတွက် အသိအမှတ် 
မပုလက်မှတ်ထုတ်ကပးရန် နိုင်ငံတကာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစံတစ်ခု ထူကထာင်ရန် လိုအပ် 
ကြကာင်း Occupational Knowledge (OK) International က ရှုမမင်ခဲ့ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင် ကရရှည်တည်တံ့ကရး ပိုမိုကကာင်းမွန်သည့် ရည်မှန်းချက်များ (Better Environmental Sus-
tainability Targets- BEST) ပါရှိသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်ပပီး တိုးမမှင့်လုပ်ကဆာင်ရန်အတွက် 
OK International နှင့် အိန္ဒိယNGO အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အကကီးဆုံး 
ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ Amara Raja ၏ လုပ်ငန်းကဆာင်ရွက်မှုများကို စမ်းသပ် 
စစ်ကဆးရန် ထိုကုမ္ပဏီနှင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ စူးစမ်းကလ့လာမှုနှင့် 
စမ်းသပ်မှုများမှ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျန်းမာကရးကရရှည် တည်တံ့ကကာင်းမွန်ကရး တိုးမမှင့် ကဆာင်ရွက် 
နိုင်မည့် နယ်ပယ်များကို ကရွးချယ်ကဖာ်ထုတ်ခဲ့ြကသည်။ ထိုစမ်းသပ်စစ်ကဆးမှုမှသည် ဘက်ထရီ 
ထုတ်လုပ်ကရးအတွက် ပထမဆုံးကသာ BEST စံသတ်မှတ်ချက်မူြကမ်းကို မပုစုနိုင်ခဲ့သည်။

မူြကမ်းအကမခအကနမှ လက်မှတ်ထုတ်ကပးကရး စံတစ်ခုအမဖစ်သို့ ကူးကမပာင်းရန် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ 
အစည်းများအားလုံးနှင့် ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းရန် လိုအပ်ခဲ့သည်။ ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူ ကပါင်းစုံ ပါဝင်သည့် ကဆွးကနွးပွဲအမျ ိုးမျ ိုးကို အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်း 
၂၃ ခု ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ခဲ့ပပီး Hero Honda နှင့် Tata Motors ကဲ့သို့ ဘက်ထရီအကကီးစား ဝယ်ယူသူများ၊ 
ကဒသဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံတကာ ကအဂျင်စီများ၊ ထိုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ကျန်းမာကရးနှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် အဓိကအကရးပါသည့် ကဏ္ဍအားလုံးကို ကိုယ်စား 
မပုခဲ့သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အစည်းအကဝးများ ကျင်းပ၍ စံမူြကမ်းနှင့် စစ်ကဆးမှုရလဒ်များကို 
စိစစ်ကဆွးကနွးခဲ့ြကပပီး စံမူြကမ်းအကပါ် လိုအပ်သည်များကို ကမပာင်းလဲမပင်ဆင်ရန် အဆိုမပုခဲ့ပါသည်။ 
အချ ို ့ကိစ္စများ၌ ၎င်းတို့သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများ အလိုက်ရှိကနသည့် လမ်းညွှန်ချက်များကို စတင် 
စိစစ် သုံးသပ်ခဲ့သည်။ နှိုင်းချနိ် စဉ်းစားကဆာင်ရွက်မှုများအပပီးတွင် သကဘာတူထားသည့် သတ်မှတ် 
ချက်များပါရှိသည့် ကနာက်ဆုံးစံမူြကမ်းတစ်ကစာင်ထွက်ကပါ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကနာက်ဆုံး စံမူြကမ်းကို 
အတည်မမပုမီ အများမပည်သူသို့ ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်းနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု ၂ ကကိမ် ကဆာင်ရွက် 
မည်မဖစ်သည်။ အဆိုပါချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် မတူညီကသာနယ်ကမမများရှိ လူထု 
ပရိသတ်အြကား မဟာမိတ်ဆက်ဆံကရးများ မဖစ်ကပါ်ကစခဲ့ပပီး ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများအကနနှင့် 
၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းကပးသွင်းသူများထံမှ အကလ့အကျင့်ကကာင်းများမဖင့် ကဆာင်ရွက်မှုကို ကမှော်လင့်ရန် 
တွန်းအားကပးခံခဲ့ရသည်။ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့် 
ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းမခင်း သည် ခဲဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုအတွက် ကဂဟစနစ်ဆိုင်ရာလိုက်နာမှုမပ နိုင်ငံတကာ 
အညွှန်း BEST တစ်ခုထူကထာင်ရန် ကဏ္ဍကပါင်းစုံ၏ ကတိကဝတ်များကို စုစည်းခိုင်မာကစခဲ့သည်။ 

67စေ့ေပ်ညှိုနှိုင်းခြင်းနှင့် မိတ်ဖက်အသွင်ပူးစပါင်းစောင်ရွက်ခြင်းများ 



HOLCIM ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ။ သောဝဆနရင်းဆဒသများ ထိန်းသိမ်း 
ခခင်းအတွက် သက်ဆိုင်သူများနှင့် ပူးဆပါင်းဆဆာင်ရွက်မှုပုံစံများ

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအကနာက်ကတာင်ပိုင်း အလွန်ကဝးကွာသည့် Ha Tien လွင်မပင်တွင် လွန်ခဲ့ကသာ ၁၅နှစ် 
အတွင်း ကရှေ့ကမပာင်းလုပ်သားဦးကရ ရုတ်ချည်းများမပားလာခဲ့သည်။ ကရှေ့ကမပာင်းလုပ်သားများ သည် 
စပါးစိုက်ပျ ိုးမခင်း၊ ပုဇွန်ကမွးမမူမခင်း၊ စီးပွားကရးအခွင့်အလမ်းများနှင့် ကဒသရှိ ဘိလပ်ကမမ စက်ရုံများတွင် 
အလုပ်အကိုင် ရှာကဖွရန် ကရာက်လာြကမခင်း မဖစ်သည်။ ထိုဘိလပ်ကမမစက်ရုံများအနက် တစ်ခုမဖစ်သည့် 
Holcim Vietnam စက်ရုံအတွက် IFC က ကငွကချးခဲ့သည်။ ထိုနယ်ကမမရှိ ဇီဝမျ ိုးစုံ မျ ိုးကွဲများ၏ 
တန်ဖိုးများအကြကာင်း ပိုမိုသိနားလည်လာြကကသာ်လည်း စက်ရုံများကြကာင့် ကမမ အသုံးမပုမှုပုံစံ 
ကမပာင်းလဲလာမှုသည် ထိုကဒသရှိ (အပင်နှင့်သတ္တဝါတို့၏) သဘာဝကနရင်းကဒသများ ဆုံးရှုံးမှုကို သိသိ 
သာသာ မမင့်တက်ကစခဲ့သည်။ သဘာဝကနရင်းကဒသများ(Habitats)တွင် ရာသီအလိုက် ကရလွှမ်းသည့် 
မမက်ခင်းမပင်များ၊ ကရတိမ်ကဒသများ၊ ထုံးကကျာက်ကတာင်များ၊ သဲကကျာက်ကတာင်ကုန်းများနှင့် လမု 
ကတာများ ကရာစပ်မဖစ်တည်ကနသည်။ 

စီမံကိန်းများ ဖွံ့ပဖိုးလာသမဖင့် သဘာဝကနရင်းကဒသများ ထိန်းသိမ်းမခင်းအတွက် ထိကရာက်သည့် 
ြကားဝင်ကဆာင်ရွက်မှု ကပါ်ကပါက်လာကစရန် အဓိကပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအြကား ဘုံသကဘာ 
တူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မှု လိုအပ်မည်မဖစ်ကြကာင်း ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ IFC မှ 
ကဆွးကနွးပွဲများ ကျင်းပကပးနိုင်သည့် အင်အား၊ Holcim ဘိလပ်ကမမကုမ္ပဏီ၏ ကဒသအကပါ် လွှမ်းမိုး 
နိုင်မှု၊ ကဒသခံ NGO များမှ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ပညာရှင်များ၊ ကဒသန္တရအစိုးရ၏ အများ 
ကထာက်ခံမှုအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် ကဒသခံများ၏ တက်ကကကသာ ကူညီပံ့ပိုးမှုများစသည့် ထိုပတ် 
သက်ဆက်နွယ်သူ အုပ်စုတစ်ခုစီ၏ အခန်းကဏ္ဍများနှင့် ပတ်သက်သည့် ကဆွးကနွးမှုများကို ၂၀၀၂ 
ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်တစ်ခု ကသချာကစရန် ထိုပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအားလုံး ပါဝင်ရန် 
လိုအပ်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်၏ ကနာက်တစ်ဆင့်မှာ အရင်းအမမစ်များအား ကရရှည်တည်တံ့ကအာင် 
စီမံခန့်ခွဲမခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းမခင်းဆိုင်ရာ လိုလားကသာ ရလဒ်များရရှိကရးအတွက် ပုံစံ(Model) တစ်ခု 
ကရးဆွဲချမှတ်ရန်မဖစ်သည်။ 

၂၀၀၃ ခုနှစ် ပထမ ၃ လအတွင်း မဖစ်ကမမာက်နိုင်စွမ်းကလ့လာမှုများနှင့် ကမမပုံ ကရးဆွဲမခင်းလုပ်ငန်းများ 
စတင်ခဲ့ပပီး ထိုအတွက် IFC နှင့် Holcim တို့၏ ပူးတွဲသကဘာတူစာချုပ်မှ ရန်ပုံကငွ ကျခံခဲ့သည်။ 
၂၀၀၃ ခုနှစ် ကမလတွင် လုပ်ငန်းရလဒ်များကို အဖွဲ့အားလုံးနှင့် ကဆွးကနွးရန်နှင့် ကရှ့ကမပးစီမံကိန်း 
မပုလုပ်ရန်ကနရာအတွက် သကဘာတူညီရန် အလုပ်ရုံကဆွးကနွးပွဲတစ်ခု ကျင်းပခဲ့သည်။ ကရှ့ကမပး 
စီမံကိန်း ဆက်လက်ကဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ခွင့်မပုချက်ရရှိရန် ပူးတွဲ 
နားလည်မှု စာချွန်လွှာ (MOU) ကရးဆွဲခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ကဖကဖာ်ဝါရီလတွင် ကရှ့ကမပးစီမံကိန်းမှ 
လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပနိုင်ကသာ ရလဒ်များ ရရှိခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အဆင်းရဲဆုံးမပည်နယ်များ 
အနက် တစ်ခုမဖစ်သည့် စီမံကိန်းတည်ရှိရာမပည်နယ်မှ အိမ်ကထာင်စု ၂၀၀ ကကျာ်သည် ကရတိမ်ကဒသ/ 
မမက်ခင်းမပင်ကဒသများရှိ အရင်းအမမစ်များကို ကရရှည်တည်တံ့ကအာင် ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲ ထုတ်ယူမခင်း 
မှ ဝင်ကငွ ၂ ဆ တိုးခဲ့ြကသည်။ တစ်ချနိ်တည်းမှာပင် မဲကခါင်မမစ်ဝှမ်းတွင် မပျက်စီးကသးဘဲ ကနာက်ဆုံး 
ကျန်ကနကသးသည့် သဘာဝကနရင်း နယ်ကမမကို ကာကွယ်ကစာင့်ကရှာက်ကနြကပါသည်။ 

68 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို တိုင်ကကား 
ဆခေရှင်းဆရးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု 

70 လုပ်ငန်းစဉ်က အဓိကကျသည်

70 စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီကအာင် ယန္တယားကို ချနိ်ဆပါ

72 စာမဖင့် ကရးသား၍ အများသိကအာင် ထုတ်မပန်ပါ

73 လိုအပ်လှေင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများအား 
ပါဝင်လာကစရန်ကဆာင်ရွက်ပါ

72 လွယ်လင့်တကူမဖစ်ကစရန်၊ လက်လှမ်းမီနိုင်ရန် စီစဉ်ကပးပါ

75 ကိစ္စရပ်များအကပါ် ပွင့်လင်းမမင်သာစွာ အချနိ်မီကမဖြကားကပးပါ

75 မှတ်တမ်းများကို ကသချာစွာထိန်းသိမ်း၍ မပန်လည်အစီရင်ခံပါ

76 ဥပကဒလမ်းကြကာင်းမဖင့် ကုစားမှုယူရန် ကကိုးပမ်းမှုအကပါ် 
ဟန့်တားကနှာင့်ယှက်မှုမမပုရ

ဤအပိုင်းတွင် ဘာကတွပါသလဲ



လုပ်ငန်းစဉ်ဆကာင်းတစ်ခုသည် ရလဒ်များကို 
ခမင့်မားဆစမည့်အခပင် ယင်းတို့တိုင်စာများကို 
သိရှိဆကကာင်းကကားရသခေင့် ရလဒ်သည် 
အသင့်ဆတာ်ဆုံးမဟုတ်ဆသာ်လည်း လူများအဆပါ် 
ဆကျနပ်နှစ်သိမ့်မှုဆပးနိုင်သည်။



ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို တိုင်ကကားဆခေရှင်းဆရးဆိုင်ရာ 
စီမံခန့်ခွဲမှု 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများရှိကသာ စီမံကိန်းများတွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် 
မကကျနပ်ချက်များသည် လက်ခံကပးရမည့်အရာမဖစ်သည်။ ထိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် မကကျနပ်ချက်များကပါ်
ထွက်လာမခင်းသည် အကရးကကီးပပီး၊ စီးပွားဆရးဆိုင်ရာလုပ်ဆဆာင်ချက်များအဆပါ် သိသာထင်ရှားဆသာ 
ပတ်သက်မှုများ မဖစ်လာနိုင်ကသာအခါ ကုမ္ပဏီက မည်သို့တုံ့မပန်ကမဖရှင်းသည် (သို့မဟုတ် တုံ့မပန်ကမဖရှင်း 
ရန် သကဘာကပါက်ထားပါသလဲ) - ဆိုသည်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကကာင်းပါသည်။ စီမံကိန်းတစ်ခုအကပါ် 
ကျကရာက်လာနိုင်ကသာ အန္တရာယ်များ၊ ထိခိုက်မှုအတိုင်းအတာနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ မကကျနပ်ချက်များ 
ကိုင်တွယ်ကဆာင်ရွက်ကသာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်သည် အချ ိုးညီသင့်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီ၏ ပိုမိုကျယ်မပန့်ကသာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စီးပွားကရး 
ဆိုင်ရာ ကမဖာင့်မတ်တည်ြကည်ကရး အကမခခံမူများမှ မမစ်ဖျားခံသင့်ပပီး ကရှ့ပိုင်းတွင် ကဆွးကနွးခဲ့သည့် ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်မှု၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများထဲသို့ ထည့်သွင်းကပါင်းစပ်သင့်သည်။ အမှန်တကယ်အားမဖင့် ရပ်ရွာ 
လူထု တစ်ရပ်လုံးနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် ကကာင်းမွန်ကသာ လုပ်ငန်းစဉ်ထားရှိကာ သတင်းအချက် 
အလက်များကို ပုံမှန်လက်လှမ်းမီနိုင်ကရး စီစဉ်ကပးထားမခင်းသည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် မကကျနပ်ချက်များ 
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ကပါ်ထွက်လာမခင်းကို ကနရာတွင်ပင် တားဆီးကပးနိုင်ရန် များစွာအကထာက်အကူ မပုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် 
စီးပွားကရးလုပ်ကဆာင်ချက်များကို အားနည်းထိခိုက်ကစသည့်အဆင့်သို့ ကရာက်ရှိသွားမခင်းမှလည်း ကာကွယ် 
ရန် များစွာအကထာက်အကူမပုနိုင်သည်။ ထို့ကြကာင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခများစီမံခန့်ခွဲမှုအကမခခံ ရှုကထာင့် 
တစ်ရပ်မှြကည့်လှေင် အချနိ်နှင့်ကကိုးပမ်းမှုများကို ကကိုတင်ရင်းနှီးမမှပ်နှံကာ လုပ်ငန်းစဉ်ကကာင်းတစ်ရပ် ချမှတ် 
ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် ကကာင်းမွန်ကသာ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုတစ်ရပ်မဖစ်သည်။ များကသာအားမဖင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှု 
များနှင့် မကကျနပ်ချက်များ တင်မပနိုင်ကသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် လူမှုဆိုင်ရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
ဆန်းစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အစကတည်းက ချမှတ်ကဆာင်ရွက်သင့်ပပီး တည်ကဆာက်ကရးနှင့် လည်ပတ်ကရး 
ကာလတစ်ကလှောက်လည်း ဆက်လက်တည် ရှိကနပပီး စီမံကိန်းကာလကုန်ဆုံးသည်အထိ ကဆာင်ရွက်ကနရန် 
မဖစ်သည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ် ပိုမိုကျယ်မပန့် 
လာသည်နှင့်အမှေ စီမံခန့်ခွဲသူကခါင်းကဆာင်ပိုင်းကလည်း ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အပမဲသိရှိကနပပီး သက်ဆိုင်ရာ 
ဆုံးမဖတ်ချက်များ မမန်မမန်ဆန်ဆန်ချမှတ်ရာတွင် ပါဝင်ရမည် မဖစ်သည်။ သို့မှသာ အမငင်းပွားမှုများ အရှိန် မမင့် 
တက်လာမခင်းကို ကရှာင်ရှားနိုင်မည်မဖစ်သည်။ ထိခိုက်နစ်နာမှုများ တိုင်ြကားကမဖရှင်းကရးယန္တယား တစ်ရပ် 
ထူကထာင်သည့်အခါ ကအာက်ပါအချက်များကို ထည့်စဉ်းစားသင့်သည်။

✔		လုပ်ငန်းစဉ်က အဓိကကျသည်

တိုင်ြကားစာများကမဖရှင်းကပးနိုင်ရန်တင်မပသည့် ထိခိုက်နစ်နာသူကဒသခံလူထုနှင့် အမခားအုပ်စုများအကနနှင့် 
စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် မကကျနပ်ချက်များ ကိုင်တွယ်ကဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပွင့်လင်းမမင်သာမှုနှင့် 
“မှေတမှုရှိသည်”ဟု သကဘာကပါက်ြကရန် အကရးကကီးသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကကာင်းတစ်ရပ်သည် ရလဒ်များကို 
မမင့်မားကစသလို တိုင်ြကားမှုများကို သိရှိကြကာင်း ကဖာ်မပမခင်းသည် ထိုတိုင်စာအကပါ် ကမဖရှင်းမှုရလဒ်က 
အကကာင်းဆုံး မမဖစက်သာလ်ည်း လအူများအား ကကျနပန်စှသ်မိ့မ်ှု ကပးနိငုသ်ည။် စိုးရမပ်ပူနမ်ှုများနငှ့ ်မကကျနပခ်ျ
က်များကိုင်တွယ်ကဆာင်ရွက်ကသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကရးဆွဲသည့်အခါ ထိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် 
ကဒသခံများအတွက် အလွယ်တကူ နားလည်သကဘာကပါက်နိုင်မခင်း ရှိ၊ မရှိ၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မခင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် 
ယဉ်ကကျးမှုနှင့် ဆီကလျာ်မခင်း ရှိ၊ မရှိ မူလကတည်းက စဉ်းစားရပါမည်။ မည်သူက ထိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို 
အသုံးမပုရန် ကမှော်မှန်းကြကာင်းကိုလည်း အစကတည်းက ရှင်းလင်းကအာင်လုပ်ရန်လိုအပ်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ 
မကကျနပ်ချက်များ တင်မပမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်ကပးဆပ်ရမှုများ သို့မဟုတ် ဒဏ်ခတ်ခံရမခင်းမှေ 
ရှိမည်မဟုတ်ကြကာင်း အာမခံရန်လိုအပ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး တိုင်စာတစ်ကစာင်ကို မည်သို့လက်ခံ၍ 
မည်သို့ကလ့လာသုံးသပ်မည်ဆိုသည်မှအစမပု၍ ဆုံးမဖတ်ချက်များကို မည်သို့ချမှတ်၍ အယူခံဝင်ရန် မည်သည့် 
မဖစ်နိုင်ကမခ ရှိနိုင်ကြကာင်းအထိ ကသကသချာချာရှင်းလင်းမပသကာ တတ်နိုင်သမှေ ပွင့်လင်းမမင်သာမှု ရှိကအာင် 
စီစဉ်ထားသင့်သည်။ 

✔		စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီဆအာင် ယန္တယားကို ကိုချနိ်ဆပါ

ထိခိုက်နစ်နာမှုများ တိုင်ြကားကမဖရှင်းကရး ယန္တယား(Grievance Mechanism) သည် သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်း 
တစ်ခု၏ ကနာက်ခံအကမခအကနနှင့် လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန် ဒီဇိုင်းပုံကဖာ်သင့်သည်။ ပိုမိုရိုးရှင်းကသာ 
ကမဖရှင်းစရာများရှိကနသည့် စီမံကိန်းငယ်များတွင် တိုင်စာများကို ကိုင်တွယ်ကဆာင်ရွက်သည့် ပိုမိုရိုးရှင်းကသာ 
နည်းလမ်းများမဖင့် ကဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ ဥပမာ- လူထုကတွ့ဆုံပွဲများ၊ လူမှုဆက်ဆံကရးဝန်ထမ်းနှင့် အကကံမပု 
စာတိုက်ပုံးများတွင် အမည်မကဖာ်ဘဲ အကကံမပုနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ၊ ပိုမိုရှုပ်ကထွးကသာစီမံကိန်းများတွင် 
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LONMIN ကုမ္ပဏီ၊ ဆတာင်အာေရိကနိုင်ငံ။ အခဆကကးဆငွ 
ဆကာက်ခံခခင်းမရှိဆသာ အဆရးဆပါ် တယ်လီေုန်းလိုင်း

ကတာင်အာဖရိကနိုင်ငံက LONMIN ကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာကပါ်တွင် တတိယကမမာက် ပလက်တီနမ် 
အများဆုံးထုတ်လုပ်ကသာကုမ္ပဏီမဖစ်သည်။ ထိုကုမ္ပဏီသည် LONMIN လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများနှ
င့်ဆိုင်ကသာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ သို့မဟုတ် တိုင်စာများ - အထူးသမဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာကရးနှင့် 
ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကရးဆိုင်ရာ၊ ရပ်ရွာလူထု၊ လုံခခုံကရးကိစ္စရပ်များနှင့်ဆိုင်ကသာ တိုင်စာများကို 
အများမပည်သူက တင်မပနိုင်ရန် ထိကရာက်ကသာနည်းလမ်းတစ်ရပ်ကို ကတွ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုနည်းလမ်းမှာ 
ကုမ္ပဏီက အခမဲ့ အကရးကပါ်ဖုန်းလိုင်း တပ်ဆင်ထားမခင်းမဖစ်သည်။ ထိုတိုင်ြကားမှုများနှင့် ကမဖရှင်း 
ကဆာင်ရွက်ကပးမှုများနှင့်ဆိုင်သည့် မှတ်တမ်းတစ်ကစာင်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထို့အမပင် 
စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူ အုပ်စုငယ်များနှင့် မပုလုပ်သည့် ပုံမှန်ကတွ့ဆုံပွဲများတွင် မပဿနာ 
ရှိကသာ နယ်ပယ်များကို ကဆွးကနွးရန်၊ ဥပမာ- ဟင်းလင်းပွင့် သတ္တုတွင်းအသစ်တွင် ယမ်းကဖာက်ခွဲမှု 
များနှင့် ဆက်စပ်ကနသည့် ဆူညံသံများနှင့် တုန်ခါမှုများ စသည်တို့ကို ကဆွးကနွးရန် စီစဉ်ကပးထားသည်။ 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်သူများသည် LONMIN ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲသူအဆင့်နှင့် အဓိက 
ကျကသာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများပါဝင်တက်ကရာက်သည့် ပုံမှန်ကျင်းပကသာ 
ဖိုရမ်များသို့ တက်ကရာက်၍ ယင်းတို့၏ အကထွကထွစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို တင်မပရန် ဖိတ်ြကားခံရသည်။

ပို၍ နည်းလမ်းတကျ ရှိကသာ လုပ်ငန်းစဉ်၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတစ်ရပ်နှင့် တိုင်စာများလက်ခံမခင်း၊ မှတ်တမ်း 
သွင်းမခင်း၊ ကမခရာ ကကာက်မခင်းနှင့် ကမဖရှင်းမခင်းများအတွက် စိတ်ကရာကိုယ်ပါ နှစ်မမှုပ်ကဆာင်ရွက်ြကမည့် 
လူသားရင်းမမစ် များစွာ လိုအပ်နိုင်သည်။ သို့ကသာ် ထိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ မကကျနပ်ချက်များ ကိုင်တွယ်ကမဖရှင်း 
သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကုမ္ပဏီက လူထုနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ကနကသာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွက် အစား 
ထိုးလုပ်ငန်း စဉ်အမဖစ် သို့မဟုတ် အမပန်အလှန် အစားထိုးစရာအမဖစ် မမမင်သင့်ကပ။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ် နှစ်ခုသည် 
တစ်ခုကို တစ်ခု အမပန်အလှန် အားမဖည့်ကူညီသည့် ပုံစံမျ ိုးမဖင့် ပပီးမပည့်စုံကအာင် ပံ့ပိုးမခင်းမျ ိုးမဖစ်သင့်သည်။ 

စီမံကိန်းတစ်ခုတည်းတွင်ပင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ သို့မဟုတ် မကကျနပ်ချက်များအားလုံးကို တူညီကသာနည်းလမ်း 
တစ်ခုတည်းမဖင့် ကိုင်တွယ်ကမဖရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ် ကိုင်တွယ်ကမဖရှင်းရန်လည်း မသင့်ကလျာ်ပါ။ 
ဥပမာ- ကုမ္ပဏီပိုင် ထရပ်ကားတစ်စီးမှ လမ်းကပါ်တွင် အိမ်ကမွးြကက်များကို မဖတ်ကကိတ်သွားကြကာင်း တိုင်စာ 
တစ်ကစာင်နှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ြကားသူနှင့် ကုမ္ပဏီ၏လူမှုဆက်ဆံကရး ဝန်ထမ်းတို့အြကား တိုက်ရိုက် 
အမပန်အလှန် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်မခင်းနည်းအားမဖင့် အလွယ်တကူကမဖရှင်းနိုင်သည်။ (ထိုဝန်ထမ်းက 
ကမဖရှင်းကပးမခင်းမရှိမှသာ တိုင်စာများကို ပိုမို ရုံးကနားဆန်ကသာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်၏ ကကျာကထာက် 
ကနာက်ခံမဖင့် ကမဖရှင်းကပးရန်မဖစ်သည်။)  ဥပမာအားမဖင့် ကမမကအာက်ကရညစ်ညမ်းကြကာင်း ကျယ်ကျယ် မပန့်မပန့် 
စွပ်စွဲမှုမျ ိုးသည် မပဿနာကကီးမားပပီး ချက်ချင်းကိုင်တွယ်ကဆာင်ရွက်ရမည့် သကဘာသဘာဝရှိနိုင်ကသာကြကာင့် 
ယင်းကိစ္စတွင် အကကီးတန်းမန်ကနဂျာများက ြကားဝင်ကပးရန် လိုအပ်နိုင်ပပီး ဆက်လက်၍ ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု
များမပုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ တနည်းအားမဖင့်ဆိုကသာ် သင်၏ ထိခိုက်နစ်နာမှုများ တိုင်ြကားကမဖရှင်းကရး 
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ထိခိုက်နစ်နာမှုများ တိုင်ကကားဆခေရှင်းဆရး ယန္တယား များကို 
ကုမ္ပဏီက လူထုနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ဆနဆသာလုပ်ငန်းစဉ် 
တစ်ခု အတွက် အစားထိုးလုပ်ငန်းစဉ်အခေစ် သို့မဟုတ် အခပန်အလှန် 
အစားထိုးစရာအခေစ် မခမင်သင့်ဆပ။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုသည် 
တစ်ခုကိုတစ်ခု အခပန်အလှန် အားခေည့်ကူညီသည့် ပုံစံမျ ိုးခေင့် 
ပပီးခပည့်စုံဆအာင် ပံ့ပိုးခခင်းမျ ိုးခေစ်သင့်သည်။

✔		စာခေင့် ဆရးသား၍ အများသိဆအာင် ထုတ်ခပန်ပါ 

တိုင်စာများကိုင်တွယ်ကမဖရှင်းကရးမူဝါဒ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ကို မည်သူမှေမသိလှေင် ထိုလုပ်ငန်းစဉ် 
သည် မထိကရာက်နိုင်ပါ။ ကုမ္ပဏီ၏ တိုင်စာကိုယ်တွယ်ကမဖရှင်းကရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို စာမဖင့်ကရးသား 
ကာ အများမပည်သူသိကအာင် ထုတ်မပန်သင့်ပပီးသက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများအား 
ရှင်းမပသင့်သည်။ ထို့အမပင် ရိုးရှင်းစွာကဖာ်ရမည်။ လူအများအကနနှင့် ယင်းတို့ထံတွင် တိုင်စရာတစ်ခုရှိလှေင် 
မည်သည့်ကနရာသို့သွား၍ မည်သူနှင့်စကားကမပာဆိုရမည်ကို သိရန်နှင့် ယင်းတို့၏တိုင်စာကို မည်သို့ 
ကိုင်တွယ်ကဆာင်ရွက်မည်ဟူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း နားလည်သကဘာကပါက်သင့်သည်။ လိုအပ်ကသာ 
သတင်းအချက်အလက်အားလုံးပါဝင်လျက် ကဒသခံများ အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်ကသာပုံစံ၊ ဘာသာစကား 
နှင့် ကဖာ်မပမခင်း၊ ရှင်းမပမခင်းများ မပုလုပ်သင့်သည်။ သို့မဟုတ် စာတတ်ကမမာက်သူနည်းပါးကသာ ကနရာများတွင် 
နှုတ်မဖင့် ဆက်သွယ်ရှင်းမပသင့်သည်။ ကယဘုယျသတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်မှာ လုပ်ငန်းစဉ်သည် လက်ကတွ့သုံး 
ရန် အလွန်ရှုပ်ကထွးကနမခင်းမျ ိုး မမဖစ်သင့်သလို တိုင်ြကားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပပီးကမမာက်ကရးအတွက် ကရှ့ကန ကရှ့ရပ် 
များနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရမခင်းမျ ိုး မလိုအပ်သင့်ပါ။

✔		လိုအပ်လှေင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်အေွဲ့အစည်းများ ပါဝင်လာဆစရန် ဆဆာင်ရွက်ပါ 

တစ်ခါတစ်ရံတွင် ထိခိုက်နစ်နာသူ ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ် လူအုပ်စုများအတွက် “မှေတကသာလုပ်ငန်းစဉ်” 
မဖစ်ရန် နားလည်သကဘာကပါက်မှု တန်းတူညီမှေရှိကစကရး အချ ို ့အစီအမံများ လိုအပ်ကပမည်။ အနည်းဆုံးအကန 
နှင့် ရပ်ရွာလူထုများသည် သတင်းအချက်အလက်များ လက်လှမ်းမီနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည် 
ထိုသို့ သတင်းအချက်အလက် လက်လှမ်းမီနိုင်ကရး ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရန် စီမံကိန်းနှင့်ဆိုင်ကသာ သတင်းအချက် 
အလက်များကို ယင်းတို့ နားလည်သကဘာကပါက်နိုင်ကသာပုံစံမဖင့် အချနိ်မီအကြကာင်းြကားရန် မဖစ်သည်။ ဗဟု 
သုတ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် ြသဇာလွှမ်းမိုးမှုအတိုင်းအတာတို့တွင် တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက်အြကား မညီမှေ 
ကြကာင်း ထင်ရှားကပါ်လွင်ကနသည့်မဖစ်ရပ်များရှိပါက ကုမ္ပဏီသည် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အကူအညီကပးရန် 
အမခားမိတ်ဖက်များအား ဆက်သွယ်ကတာင်းခံနိုင်သည်။ မငင်းခုံကဆွးကနွးစရာများရှိလှေင် အစိုးရမဟုတ် 

ယန္တယားသည် တိုင်စာတစ်ကစာင်၏ မပင်းထန်မှုနှင့် ကကီးမားကျယ်မပန့်မှု အတိုင်းအတာအကလှောက် ကမဖရှင်းမှု 
အဆင့်အမျ ိုးမျ ိုး ကဆာင်ရွက်နိုင်ကရး (Different Level of Redness) ကရးဆွဲထားရန် စဉ်းစားရန် မဖစ်သည်။

72 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ကသာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ကဒသခံလူထုများအား ကူညီရန်နှင့် ယင်းတို့ကိုယ်စား မငင်းခုံကဆွးကနွးကပးရန် 
ပါဝင်လာနိုင်သည်။ ကစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုအလိုရှိလှေင် တက္ကသိုလ်ကကာလိပ်ကကျာင်း သို့မဟုတ် အမခားကဒသန္တရ 
အဖွဲ့အစည်းများသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ယင်း၏ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများအြကား ကစ့စပ် 
ညှိနှိုင်းရာ၌ “ရိုးသားမှုရှိကသာ အကျ ိုးကဆာင်”(Honest Broker) တစ်ဦး၏ အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ကပးနိုင် 
သည်။ အချ ို ့အကမခအကနများတွင် ထိုသို့ တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်း၏အကကံဉာဏ် သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးကူညီမှုကို 
ရယူမခင်းသည် အားလုံးကလက်ခံနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်မဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို မထိခိုက် 
လှေင် ထိုလုပ်ငန်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို ကုမ္ပဏီမှ ကျခံမခင်းသည် အကလ့အကျင့်ကကာင်းတစ်ရပ်မဖစ် 
နိုင်သည်။ 

✔		လက်လှမ်းမီနိုင်ရန် စီစဉ်ဆပးပါ 

လူအများမှ ယင်းတို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အလွယ်တကူတင်မပနိုင်ပပီး ထိုတင်မပချက် များကို ကုမ္ပဏီမှြကားသိပပီး 
အကရးယူကဆာင်ရွက်မည်ဟု ယုံြကည်ချက်ရှိကစကသာ စီမံကိန်းများသည် ဂုဏ်သိက္ခာကကာင်းတစ်ရပ်နှင့် ပိုမို 
ကကာင်းမွန်ကသာ လူမှုဆက်ဆံကရးများ စသည့် အကျ ိုးကကျးဇူးများ ရရှိနိုင်သည်။ ထိုအကျ ိုးကကျးဇူးရရှိရန် 
အကကာင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုမှာ မိမိဘက်မှ ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်ကပးမည့်သူများကို အဆိုပါ 
ကဒသတွင် တာဝန်ချထားရန်မဖစ်သည်။ သင့်ကတာ်ကသာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုများ၊ သက်ဆိုင်ရာသင်တန်း 
များ တက်ခဲ့ဘူးသူနှင့် ပင်ကိုယ်စရိုက်ကကာင်းရှိသူများအား လူမှုဆက်ဆံကရးအတွက် ငှားရမ်း၍ ယင်းတို့ကို 
စီမံကိန်းနယ်ကမမသို့ တတ်နိုင်သမှေ အမမန်ဆုံးတာဝန်ချထားရပါမည်။ ကဒသခံလူထုထံသို့ ပုံမှန်သွားကရာက် 
ကတွ့ဆုံကစ၍ လူပုဂ္ဂိုလ်ချင်း ရင်းနှီးမှုမှသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ကဒသခံများအြကားဆက်ဆံကရး ကကာင်းမွန်မှုအထိ 
များစွာအကထာက်အကူမပုကစရန်နှင့် ယုံြကည်မှုများကပါက်ဖွားလာကစရန် ကဆာင်ရွက်ပါ။ ရွာသို့ ပုံမှန်လာ 
ကရာက်ကလ့ရှိသူ သို့မဟုတ် အနီးအနားတွင်ကနထိုင်သည့် မျက်နှာသိတစ်ဦးနှင့် စကားကမပာမခင်းသည် အလွတ် 
သကဘာကမပာဆိုရသည့်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးကပးသလိုမဖစ်ပပီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ မကကျနပ်ချက် များကို 
ဖွင့်ဟကမပာဆို၊ ကမဖရှင်း သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်ထံသို့ တင်မပကပးနိုင်ကစသည်။ ထိုသို့ကဆာင်ရွက် 
မခင်းသည် ကုမ္ပဏီရုံးများရှိရာ အလှမ်းကဝးကွာကသာကနရာများသို့ ရုံးချနိ်အတွင်း သွားကရာက်၍ တိုင်စာ 
တစ်ကစာင်ကို တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း တင်မပရသည်ထက်စာလှေင် လူအများအတွက် များကသာ 
အားမဖင့် ပိုမိုအဆင်ကမပ၍ စိတ်အကနှာင့်အယှက်လည်း နည်းပါးကစသည်။ 

✔		ကိစ္စရပ်များအဆပါ် ပွင့်လင်းခမင်သာစွာ အချနိ်မီဆခေကကားဆပးပါ

ဆဒသခံလူထုထံသို့ ပုံမှန်သွားဆရာက်ဆတွ့ဆုံဆစ၍ 
လူပုဂ္ဂိုလ်ချင်း ရင်းနှီးမှုမှသည် ကုမ္ပဏီနှင့် 
ဆဒသခံများအကကား ဆက်ဆံဆရးဆကာင်းမွန်မှုအထိ 
များစွာအဆထာက်အကူခပုဆစရန်နှင့် ယုံကကည်မှုများ 
ဆပါက်ေွားလာဆစရန် ဆဆာင်ရွက်ပါ။ 

73ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို တိုင်ကကားဖြေရှင်းဖရးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု 



MINERA YANACOCHA ။ ပဋိပက္ခဆခေရှင်းရန် 
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်အခေစ် စားပွဲဝိုင်းဆဆွးဆနွးပွဲ 

Peru နိုင်ငံ Minera Yanacocha ကရှေတွင်းတစ်ဝိုက်က ကဒသခံများနှင့် ပဋိပက္ခများ မပင်းထန်လာခဲ့မခင်းမှာ 
ကကျးရွာ ၃ ရွာကို မဖတ်သွားကသာလမ်းအပိုင်းတစ်ပိုင်းတွင် မပဒါးများဖိတ်စင်ခဲ့မခင်းက စတင်ခဲ့မခင်း 
မဖစ်သည်။ ကဒသခံအုပ်စုများက ကုမ္ပဏီသည် ရွာအနီးတစ်ဝိုက်က ကရထုနှင့် ကလထု၊ ကျန်းမာကရးနှင့် 
အသက်ကမွးဝမ်းကြကာင်းလုပ်ငန်းများကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးကအာင် မပုလုပ်ခဲ့ကြကာင်းနှင့် 
ကရှေတွင်းတူးကဖာ်မှုတွင် ရပ်ရွာလူထုအား လုံကလာက်စွာ တိုင်ပင် ကဆွးကနွးမခင်းမရှိကြကာင်းလည်း စွပ်စွဲ 
ခဲ့သည်။

စည်းကမ်းလိုက်နာမှု ရှိ၊ မရှိ စုံစမ်းတင်မပရန် IFC ဟစ်တိုင်အရာရှိ(Compliance Advisor Ombudsman) 
ထံသို့ တိုင်ြကားရာမှ Mesa ကခါ် စားပွဲဝိုင်းကဆွးကနွးပွဲတစ်ရပ်မဖစ်လာသည်။ စားပွဲဝိုင်းကဆွးကနွး 
ပွဲတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားကသာ အဖွဲ့အစည်း ၅၂ ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များ - နိုင်ငံကတာ်အစိုးရ၊ 
ထိခိုက်နစ်နာရကသာ ရပ်ရွာများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အစိုးမဟုတ်ကသာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ခရစ်ယာန်ဘုရား 
ရှစ်ခိုးကကျာင်းမှ အုပ်စုများ၊ ကုန်သည်အသင်းချုပ်၊ ကုမ္ပဏီနှင့် ထိုစားပွဲဝိုင်းကဆွးကနွးပွဲမှ ကရွးကကာက် 
ထားကသာဒါရိုက်တာအဖွဲ့တို့ပါဝင်၍ စားပွဲဝိုင်းကဆွးကနွးပွဲကို လစဉ်ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုသို့ ကျင်းပ 
ရသည့် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်မှာ “Minera Yanacocha ကုမ္ပဏီနှင့် Cajamarca ရပ်ရွာလူထု တို့အြကား 
က ပဋိပက္ခများကို အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ ပူးကပါင်းပါဝင်မှုမဖင့် ပွင့်လင်းမမင်သာကသာ၊ 
လမ်းဖွင့်ကပးကသာ၊ လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းကသာ၊ အားလုံးပူးကပါင်းပါဝင်ကသာ ပုံစံတစ်ရပ်မဖင့် ညှိနှိုင်း 
ကမဖရှင်းရန်မဖစ်သည်။”

Mesa ကခါ် စားပွဲဝိုင်းကဆွးကနွးပွဲသည် “ညှိနှိုင်းကဆွးကနွးသည့် ယဉ်ကကျးမှု” အသစ်တစ်ရပ်ကို 
ကအာငမ်မငစ်ွာ ဖနတ်ီးခဲပ့ပီး ကမု္ပဏနီငှ့ ်ရပရ်ွာလထူြုကားက တင်းမာမှုများကိ ုကလှောပ့ါးသွားကစရနအ်တကွ ်
အမပန်အလှန်ကလးစားကသာ၊ သည်းခံကသာပုံစံမဖင့် နိုးြကားတက်ကကစွာ ကဆာင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် 
အဖွဲ့အစည်းကပါင်းစုံပါဝင်ကသာ ကဆွးကနွးပွဲများမှတဆင့် ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အကထာက်အကူရခဲ့သည်။ 
ဥပမာအားမဖင့် ကရအရည်အကသွးနှင့် ညစ်ညမ်းမှုပမာဏကလ့လာကရးကို လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းစွာ 
ပူးကပါင်းပါဝင်ကဆာင်ရွက်ခဲ့ပပီး ထိုကိစ္စများကိုမည်သို့ကမဖရှင်းနိုင်ကြကာင်း အကကံမပုချက်များလည်းရရှိ 
ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ကဆာင်ရွက်မှုနှင့် အကရးကပါ်အကမခအကန တုံ့မပန် 
ကဆာင်ရွက်မှု အစီအစဉ်များကိုလည်း ထိုကဆွးကနွးပွဲရလဒ်များအရ မပန်လည်သုံးသပ် မပင်ဆင်ကနပပီမဖစ် 
သည်။ သို့ကသာ် Mesa ကခါ် စားပွဲဝိုင်းကဆွးကနွးမှုမဖင့် မကမဖရှင်းနိုင်ကသးသည့် မပဿနာများလည်း 
ရှိသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပိုမိုကျယ်မပန့်ကသာ ရပ်ရွာလူထုအသိုင်းအဝိုင်းများစွာက ယင်းတို့၏ 
ကိုယ်စားလှယ်များမဖင့် ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ပါဝင်ကဆွးကနွးလာသည့်အခါ အများမပည်သူ၏ သကဘာ 
ထားအမမင်များ၊ လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းမှုနှင့် ပွင့်လင်းမမင်သာမှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိန်ကခါ်မှုများကို 
လည်း ရင်ဆိုင်လာရသည်။ ထို့အမပင် Mesa ကခါ် စားပွဲဝိုင်းကဆွးကနွးပွဲသည် IFC ဟစ်တိုင် အရာရှိထံမှ 
ကငွကြကးနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီများကို ပထမဆုံးကဆွးကနွးပွဲကျင်းပစဉ်ကတည်းက လက်ခံ 
ရရှိကနခဲ့ကသာကြကာင့် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၏ ကရရှည်တည်တံ့မှုသည် ကမးခွန်းတစ်ရပ်အမဖစ် ကျန်ရှိကနသည်။ 

Source: Report of the Independent Evaluation of the Mesa de Dialogo y Consenso CAO Cajamarca May 2005 
http://www.cao-ombudsman.org/pdfs/MESA_%20Evaluation_%20Report_%20Final_%20English.pdf

74 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ကုမ္ပဏီသည် မှတ်တမ်းတင်ထားကသာ တိုင်ြကားမှုအားလုံးကို ကမဖရှင်းကပးရန် အချနိ်ကာလတစ်ရပ်ကို 
အများမပည်သူအား ကတိကဝတ်မပုမခင်းနှင့် ထိုသတ်မှတ်အချနိ်အတိုင်း အမှန်တကယ်ကဆာင်ရွက်မခင်းများ 
သည် ကုမ္ပဏီအတွက် အကလ့အကျင့်ကကာင်းတစ်ခုမဖစ်သည်။ သတ်မှတ်အချနိ်ကာလတစ်ရပ်အတွင်း 
ကမဖြကားကပးရန် (၄၈ နာရီအတွင်း၊ တစ်ပတ်အတွင်း သို့မဟုတ် ရက် ၃၀ အတွင်း) ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းက 
ယင်းတို့အား မည်သည့်အချနိ်တွင် ဆက်သွယ်လာနိုင်သည်ဆိုသည်ကို လူအများသိရှိထားမခင်းနှင့်( သို့မဟုတ်) 
မည်သည့်အချနိ်တွင် ယင်းတို့တိုင်စာအကပါ် ကမဖရှင်းမှုလက်ခံရရှိမည်ဆိုသည်ကို လူအများသိရှိထားမခင်း 
မဖင့် ကုမ္ပဏီအကပါ်ထားရှိကသာ အမျက်ကဒါသများ ကမဖကဖျာက်ကပးနိုင်သည်။ ထိုလုပ်ကဆာင်မှုနှင့် ပွင့်လင်း 
မမင်သာကသာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်တို့ကပါင်းစပ်မခင်းအားမဖင့် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများသည် 
ဆုံးမဖတ်ချက်များ မည်သို့ချမှတ်ကြကာင်း နားလည်သကဘာကပါက်နိုင်ပပီး စနစ်အကပါ် ယုံြကည်မှုများ တိုးပွား 
ကစသည်။ အကရးကကီးကသာအချနိ်ကာလ ဥပမာ တည်ကဆာက်ကရးကာလအတွင်း အချနိ်နှင့်တစ်ကမပးညီ 
မပန်ြကားရမည့် ထိလွယ်ရှလွယ်တိုင်စာများ၊ ကန်ထရိုက်တာက ခခံစည်းရိုးတစ်ခု ပပိုကျသွားကအာင်မပုလုပ် 
လိုက်မခင်းနှင့် ထိုအတွက်ကြကာင့် ကျွဲ၊ နွားများ လွတ်ထွက်သွားမခင်းသည် ချက်ချင်းကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်ကပးရန် 
လိုအပ်သည်။ ဆက်စပ်ကိစ္စတစ်ခုမှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် မကကျနပ်ချက်များလက်ခံရှိကသာ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း 
(များကသာအားမဖင့် လူထုဆက်ဆံကရးဝန်ထမ်း) သည် သာမန်တိုင်ြကားမှုများကို ယင်းတို့ဘာသာ ကမဖရှင်း 
နိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိထားရန်နှင့် မပဿနာပိုကကီးလျင် သို့မဟုတ် ကမဖရှင်းရန် ကုန်ကျစရိတ်များမည်ဆိုလှေင် 
အကကီးတန်းမန်ကနဂျာများထံသို့ တိုက်ရိုက်တင်မပနိုင်သည့် လမ်းကြကာင်းတစ်ရပ်လည်း ထားရှိရမည်။

✔		မှတ်တမ်းများကို ဆကာင်းစွာထိန်းသိမ်း၍ ခပန်လည်အစီရင်ခံပါ 

ကုမ္ပဏီသည် မှတ်တမ်းတင်ထားဆသာ တိုင်ကကားမှုအားလုံးကို 
ဆခေရှင်းဆပးရန် အချနိ်ကာလတစ်ရပ်ကို အများခပည်သူအား 
ကတိကဝတ်ခပုရန်နှင့် ထိုသတ်မှတ်အချနိ်အတိုင်း 
အမှန်တကယ်ဆဆာင်ရွက်ဆစခခင်းသည် ကုမ္ပဏီအတွက် 
အဆလ့အကျင့်ဆကာင်းတစ်ခုခေစ်သည်။

(စီမံကိန်းငယ်များတွင်) မှတ်တမ်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုထားကာ (ကကီးမားကသာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများရှိနိုင်သည့် 
ပိုမိုကကီးမားကသာ စီမံကိန်းကကီးများတွင်) ပိုမိုအကသးစိတ်ကျကသာ အချက်အလက်ဘဏ်တစ်ခုထူကထာင်ထား 
ကသာ်လည်း တိုင်ြကားမှုအားလုံးကို စာမဖင့် မှတ်တမ်းတင်ထားမခင်းသည် ထိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် မကကျနပ် 
ချက်များကို ထိကရာက်စွာ စီမံခန့်ခွဲကပးနိုင်ရန်အတွက် အလွန်အကရးပါသည်။ ထိုမှတ်တမ်းတွင် လူပုဂ္ဂိုလ် 
သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏အမည် ၊တိုင်ြကားသည့်ကန့ရက်နှင့် တိုင်ြကားမှုအမျ ိုးအစား၊ တိုင်ြကားမှုအရ 
ဆက်လက်အကရးယူကဆာင်ရွက်ခဲ့မှု၊ ကနာက်ဆုံးရလဒ်နှင့် ဆုံးမဖတ်ချက်ကို တိုင်ြကားသူထံသို့ မည်သည့် 
အချနိ်တွင် မည်သို့အသိကပးအကြကာင်းြကားခဲ့ကြကာင်းတို့ ပါရှိသင့်သည်။ အချ ို ့နိုင်ငံများတွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ 
မကကျနပ်မှုကို တရားဝင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကရး အကသးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဥပမာ- နိုင်ငံကူး 
လက်မှတ်နံပါတ်များကို ကဖာ်မပရန် လိုအပ်သည်။ ထိုသတ်မှတ်ချက်သည် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ
များအား ပခမိ်းကမခာကမ်ခင်း နှင့ ်ထိလုပုင်န်းစဉ်ကိ ုအသုံးမမပုရန် ဟန့တ်ားမခင်းမျ ိုးဟ ုခစံားရနိငုသ်ည။် ပဂု္ဂိုလက်ရး
ပိုဆန်ကသာအချက်အလက်များကို လိုအပ်မှသာရယူသင့်သည်။ အာဏာပိုင်များအား ကဖာ်မပရန်မလိုအပ်လှေင် 

75ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို တိုင်ကကားဖြေရှင်းဖရးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု 



လှေ ို့ဝှက်စွာ ထိန်းသိမ်းကပးထားသင့်သည်။ တိုင်စာအကပါ် ဆက်လက်ကဆာင်ရွက်ရန်ဆုံးမဖတ်ချက်ကို တိုင် 
ြကားသူအား (မဖစ်နိုင်လှေင် စာမဖင့်) အသိကပးမခင်းအမပင် ရပ်ရွာလူထုများနှင့် အမခားကသာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ် 
သက် ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများအား ကုမ္ပဏီသည် လက်ခံရရှိကသာ တိုင်စာများအား မည်သို့ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက် 
ကပးကနကြကာင်း အချနိ်မှန်မပန်လည်အသိကပးမခင်းသည် ရပ်ရွာလူထုနှင့် ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်မဖစ်ပပီး အကလ့အကျင့်ကကာင်းလည်း မဖစ်သည်။ 

✔		ဥပဆဒလမ်းဆကကာင်းခေင့် ကုစားမှုယူရန် ကကိုးပမ်းမှုအဆပါ် ဟန့်တားဆနှာင့်ယှက်မှုမခပုရ

စီမံကိန်းသည် တိုင်ြကားမှုတစ်ခုကို မကမဖရှင်းကပးနိုင်လှေင် တိုင်ြကားသူများအကနနှင့် မပင်ပကျွမ်းကျင်သူများ 
ထံမှ အကူအညီများယူနိုင်ရန် ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် သင့်ကတာ်ပါသည်။ မပင်ပကျွမ်းကျင်သူများတွင် အစိုးရ 
အမှုလိုက်ဥပကဒအရာရှိများ၊ ဥပကဒအကကံကပးများ၊ ဥပကဒကရးရာကိစ္စများကဆာင်ရွက်ကနကသာ အစိုးရ မဟုတ် 
ကသာ အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ထိုတတိယပုဂ္ဂိုလ် 
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသူများနှင့်အတူ ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်၍ ထိုကိစ္စများကို 
ကအာင်မမင်စွာ ကမဖရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းများ ရှာကဖွနိုင်သည်။ သို့ကသာ် ထိုနည်းလမ်းသည် အပမဲတမ်းအလုပ် 
မဖစ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ တိုင်ြကားသူများက ဥပကဒကြကာင်းအရ ကမဖရှင်းမည့်နည်းလမ်းကို ကရွးချယ်သည့် 
အကမခအကနများလည်း မဖစ်ကပါ်လာနိုင်သည်။ ထိုအကမခအကနများတွင် ကုမ္ပဏီများသည် ယင်းတို့ဝင်ကရာက် 
လုပ်ကိုင်ကနကသာ နိုင်ငံအတွင်း အမငင်းပွားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တရားကရးဆိုင်ရာနှင့် အုပ်ချုပ်ကရးဆိုင်ရာ 
ကမဖရှင်းနည်းများကို သိရှိထားသင့်ပပီး ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များ လက်လှမ်းမီနိုင်ရန် ကဆာင်ရွက်မှုကို ဟန့်တားကနှာင့် 
ယှက်မှုမမပုသင့်ပါ။ 

76 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



EXXONMOBIL ။ CHAD-CAMEROON ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်း 
နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် မဆကျနပ်ချက်များကို 
ဆခေရှင်းရန် ပုဂ္ဂိုလ်အေွဲ့အစည်းဆပါင်းစုံပါဝင်ဆသာဆကာ်မရှင်

တစ်ခါတစ်ရံ၌ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မကကျနပ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ အုပ်စုအမျ ိုးမျ ိုးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် 
လုပ်ငန်းစဉ်၏ မှန်ကန်ကမဖာင့်မတ်မှုနှင့် သဘာဝကျဆီကလျာ်မှုကို တိုးတက်ကစနိုင်သည်။ Cameroon 
နိုင်ငံတွင် Exxon Mobil ကုမ္ပဏီသည် ကကီးမားကသာ ကမမတစ်ကွက် ရယူရန်အတွက် စိန်ကခါ်မှုများနှင့် 
ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထိုကမမကွက်ရှိရာကနရာတွင် ပုဂ္ဂလိက ကမမပိုင်ဆိုင်မှု ရှိကြကာင်း အစိုးရက အသိအမှတ် 
မပုထားမခင်းမရှိပါ။ ထို့အမပင် ကမမယာပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှုပ်ကထွးကသာ အကမခအကနတစ်ရပ်ကြကာင့် ကမမကွက် 
တစ်ခုကပါ်တွင်ပင် လူများစွာက သူတို့ပိုင်ဆိုင်ကြကာင်း ကတာင်းဆိုမှုများရှိလာသည်။ ကုမ္ပဏီသည် 
မှေတပပီး ပွင့်လင်းမမင်သာကသာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ချမှတ်ရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အရ 
ကလျာ်ကြကးကတာင်းခံခွင့်ရှိပပီး နစ်နာမှုများ ကုစားကပးမှု ရရှိနိုင်သည့် အရည်အချင်းမပည့်မီသူများကို 
သတ်မှတ်ကပးနိုင်မည်မဖစ်သည်။ 

အစိုးရအရာရှိများ၊ ရွာသူကကီးများ၊ ရိုးရာအစဉ်အလာအရ ြသဇာအာဏာရှိသူများ၊ Exxon Mobil ကုမ္ပဏီ 
ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တင်ဒါယှဉ်ပပိုင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်မှ ကရွးချယ်ထားကသာ၊ အစိုးရမဟုတ်ကသာ 
အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုတို့ပါဝင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းစုံပါဝင်ကသာကကာ်မရှင်တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ 
ကကာ်မရှင်သည် တစ်ရွာချင်းစနစ်တကျ ဆန်းစစ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ် “လူမှုကရးနည်းလမ်းအရကမဖရှင်းမှု 
(Social Closure) ” ကို ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အရ ကကာ်မရှင်သည် ပိုက်လိုင်းတစ်ကလှောက်ရှိ 
ကလျာ်ကြကးဆိုင်ရာ သကဘာတူညီမှု တစ်ခုချင်းစီအကပါ်သုံးသပ်ခဲ့ပပီး ပိုမိုကျယ်မပန့က်သာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 
လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်နှင့် ကိုက်ညီမခင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးမဖတ်ခဲ့သည်။ မလိုက်နာမှုများ ကတွ့ရှိရ 
လှေင် ကကာ်မရှင်သည် သင့်ကတာ်သည့် မပန်လည်တည့်မတ်ရန်ကဆာင်ရွက်မည့် အစီအမံများ ချမှတ်ခဲ့ 
သည်။ အပပီးသတ်ကလျာ်ကြကးကပးမှုများကို ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ကသာကကျးရွာများတွင်မပုလုပ်သည့် အများ 
မပည်သူဆိုင်ရာ ကတွ့ဆုံပွဲများတွင် အစိုးရမဟုတ်ကသာ အဖွဲ့အစည်းများထဲမှတစ်ခုကို သက်ကသထား၍ 
ကပးအပ်ခဲ့သည်။ 

77ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို တိုင်ကကားဖြေရှင်းဖရးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု 





စီမံကိန်းအားဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှု 
စစ်ဆဆးရာတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်
သူများပါဝင်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း 

80 ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးရာတွင် ပူးကပါင်းပါဝင်ရန် အားကပးမမှင့်တင်ပါ

81 မပင်ပကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမခင်းမှ ရရှိနိုင်ကသာအကျ ိုးကကျးဇူးများ
ကိုကလ့လာပါ 

ဤအပိုင်းတွင် ဘာကတွပါသလဲ



ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ 
ကတိကဝတ်များကို ခပင်ပမှ ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှု
စစ်ဆဆးခခင်းသည် ပွင့်လင်းခမင်သာမှုကို
တိုးတက်ဆစကာ ယုံကကည်မှုများ ခမှင့်တင်ဆပးသခေင့် 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ဆသာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို 
ခိုင်မာအားဆကာင်းဆစနိုင်သည်။ 



စီမံကိန်းအဆပါ် ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်ဆဆးရာ၌ 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ ပါဝင် 
ဆဆာင်ရွက်ခခင်း 
စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ကမပကပျာက်ကစရန်နှင့် ပွင့်လင်းမမင်သာမှုကို 
အားကပးမမှင့်တင်ရန် အကထာက်အကူမပုသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသူများ 
အကပါ် ဆိုးကျ ိုးသက်ကရာက်မှုများ ကလှော့ချရန် အကကာင်အထည်ကဖာ် ကဆာင်ရွက်မှုများ သို့မဟုတ် အမခား 
ကသာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ အကကာင်အထည်ကဖာ်မှုများကို ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု 
စစ်ကဆးရာ၌ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစမခင်းမဖစ်သည်။ ထိုသို့ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် 
အချက်အလက်များ စီးဆင်းကစမခင်းသည် ကဒသခံများအကနနှင့် စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်ကနကသာ ယင်းတို့၏ 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဘဝသာယာဝကမပာကရးကို ပိုမိုအကလးအနက်ထား တာဝန်ယူြကရန်လည်း တိုက်တွန်း 
ကပးသည်။ ထိုအမပင် ယင်းတို့ဘဝတွင် သက်ကရာက်ကနကသာကိစ္စများကိုကမဖရှင်းရန် ယင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်း 
တစ်စုံတစ်ခုကို လက်ကတွ့ကျကျ ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသည်ဟု ခံစားမိနိုင်သည်။ ကဒသခံများ 
ပူးကပါင်းပါဝင်ကသာ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမခင်းသည် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသူများ၊ အမခားကသာ 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအြကား ဆက်ဆံကရးများကိုလည်း ခိုင်မာအားကကာင်းကစသည်။
 

79စီမံကိန်းအားစစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်စေးရာ တွင် ပတ်သက်ေက်နွယ်သူများပါဝင်စောင်ရွက်ခြင်း



ကဒသခံများတွင် ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးရန် စွမ်းကဆာင်ရည်မရှိလှေင် ကုမ္ပဏီက စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက် 
နစ်နာရသူများနှင့် ကဒသန္တရအဖွဲ့အစည်းများအတွက် စွမ်းကဆာင်ရည်တည်ကဆာက်မခင်းနှင့် သင်တန်းအစီ 
အစဉ်များကို ကဆာင်ရွက်ကပးမခင်းမဖင့် လိုအပ်ကသာ နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများရရှိလာပပီး ကစာင့်ြကပ် 
ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှုကို ထိကရာက်စွာ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်နိုင်ကရးစဉ်းစားရန် ဆန္ဒရှိလာနိုင်သည်။ စီမံကိန်းအကပါ် 
ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးကနကသာ မည်သည့်အဖွဲ့မဆို၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အကပါ် နည်းပညာဆိုင်ရာ 
နားလည်သကဘာကပါက်မှု ကကာင်းကကာင်းတစ်ရပ်ရှိကစရန် ကုမ္ပဏီကကကိုးပမ်းကဆာင်ရွက်ကပးမခင်းသည် ကု
မ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်အကျ ိုးစီးပွားများအတွက် အကကာင်းဆုံး မဖစ်ကအာင်မပုလုပ်မခင်းမဖစ်သည်ဟု ကဆာင်ရွက် 
ကနြကကသာ ကုမ္ပဏီများက ကမပာြကသည်။ ထိုသို့ကဆာင်ရွက်ကပးမခင်းအားမဖင့် ပိုမိုတိကျမှန်ကန်ကသာ ကစာင့် 
ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှု ရလဒ်များရရှိကစပပီး သတင်းအချက်အလက်များအကပါ် သိရှိနားလည်လာကာ နှစ်ဖက် 
ညှိနှိုင်းကဆွးကနွးမှုများကဆာင်ရွက်နိုင်မည်မဖစ်သည်။

✔		ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်ဆဆးရာတွင် ပူးဆပါင်းပါဝင်ရန်အားဆပးခမှင့်တင်ပါ

ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးရာတွင် ပူးကပါင်းပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစမခင်းသည် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရ 
သူများကို ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှုမှ ရရှိကသာ အချက်အလက်များ မပသတိုင်ပင်မခင်း 
ထက်သာလွန်သည်။ ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်ဆဆးသည့်အချနိ်၌ စီမံကိန်းဆကကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူများကိုယ် 
တိုင်ရှိဆနဆစရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာရသူများအတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိဆသာနည်းလမ်းများနှင့် အညွှန်း 
ကိန်းများ အသုံးမပုရန် လိုအပ်သည်။ အချ ို ့ကနရာများတွင် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူများက ပတ်ဝန်း 
ကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု စစ်ကဆးမခင်းနှင့် ကလှော့ချမခင်းတွင် ပါဝင် 
ကဆာင်ရွက်သည့်ကိစ္စသည် ဥပကဒအရလိုက်နာရမည့် သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်မဖစ်သည်။ ထိုသို့ကဆာင်ရွက် 
မခင်းသည် အကလ့အကျင့်ကကာင်းမဖစ်သည်။ စီမံကိန်းအကပါ် ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု စစ်ကဆးရာ၌ ပါဝင်ကဆာင်ရွက် 
ြကမည့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအမျ ိုးမျ ိုးတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များအား ကရွးချယ်ရာတွင် အထူး 
သတိထားသင့်ပပီး ကရွးချယ်ကရးလုပ်ငန်းစဉ်သည်လည်း ပွင့်လင်းမမင်သာမှု ရှိသင့်သည်။ 

ပါဝင်ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမခင်းတွင် ကအာက်ပါတို့လည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ ဥပမာ:2-

■ စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူများသည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သိပ္ပံနည်းကျ နမူနာများ ကကာက်ယူသည့် 
နည်းလမ်းများနှင့် ဆန်းစစ်မှုများတွင် ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မခင်း - ကဒသခံအဖွဲ့အများစုသည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ 
သင်တန်းများ ကပးစရာမလိုဘဲ ထိုနည်းစနစ်များကို နားလည်သကဘာကပါက်နိုင်ြကသည်။ သို့ရာတွင် 
အမခားသူများအတွက်မူ အချ ို ့စွမ်းကဆာင်ရည်မမှင့်သင်တန်းများ လိုအပ်နိုင်သည်။

■ စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူ ပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆစာင့်ကကည့်ဆလ့လာခခင်းသည် ဆန်းစစ် 
မှုမှ ရရှိကသာအချက်အလက်များကုိ အတည်မပုနိုင်ကရး အားကကာင်းကသာ သုံးဦးသုံးဖလှယ်ပါဝင် ကဆာင် 
ရွက်မှုကို မဖစ်ကစသည်။

2. Source: Adapted in part from: the Global Development Research Centre
http://www.gdrc.org/uem/e-mgmt/10.html

80 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



■ ဆိုးကျ ိုးသက်ကရာက်မှုများကို ကအာင်မမင်စွာ ကလှော့ချမခင်း သို့မဟုတ် ကကာင်းကျ ိုးသက်ကရာက်မှုများကို 
မမင့်မားကအာင် လုပ်ကဆာင်ကပးမခင်း အစီအမံများ နှင့်(သို့မဟုတ်) ကပါ်ကပါက်လာကသာ မပဿနာအသစ် 
များကို မည်သို့ စီမံခန့်ခွဲမည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အုပ်စုလိုက် ဆဆွးဆနွးမှုများ

■ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လူမှုစီးပွားအကမခအကနများ အချနိ်နှင့်အမှေ ကမပာင်းလဲကနမခင်းကို ဆန်းစစ်ရန် သမား
ရိုးကျပါဝင်ဆဆာင်ရွက်ဆစဆသာနည်းလမ်းများကို လိုက်ကလျာညီကထွအသုံးမပုမခင်း၊ ဥပမာ - ရာသီ 
အလိုက် ကဆာင်ရွက်မည့် ကိစ္စများကို မပက္ခဒိန်တွင် မှတ်သားထုတ်မပန်မခင်း၊ ကန့စဉ်/အပတ်စဉ် လုပ်ငန်း 
ကဆာင်ရွက်မှု အချနိ်ဇယားများ၊ အရင်းအမမစ်များနှင့် ကမမအသုံးချမှုဆိုင်ရာ ကမမပုံများ၊ ချမ်းသာကကယ်ဝမှု 
အဆင့်များ သတ်မှတ်ကပးမခင်း

အချ ို ့ကုမ္ပဏီများသည် ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှုကို ကူညီြကမည့် ကဒသခံများထံ၌ ရှိထားသည့် နည်းပညာ 
ဆိုင်ရာ စွမ်းကဆာင်ရည်များကို သံသယရှိကနနိုင်သည်။ သို့ကသာ်လည်း ထိုနည်းလမ်းကို ကကိုးစားသုံးစွဲခဲ့ကသာ 
ကုမ္ပဏီများသည် ယင်းတို့ ခန့်မှန်းထားသည်ထက် ကဒသခံများက ပိုမိုမမန်ဆန်စွာ ကလ့လာသင်ယူနိုင်ကြကာင်း 
ကဖာ်မပထားသည်။

✔		 ခပင်ပဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်ဆဆးမှုမှရနိုင်ဆသာအကျ ိုးဆကျးဇူးများကိုဆလ့လာပါ 

ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဆိုင်ရာကတိကဝတ်များကို မပင်ပမှ ကစာင့်ြကည့်ကလ့လာမခင်း 
သည် စီမံကိန်းနှင့် ယင်း၏ အဓိကကျကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအြကား ပွင့်လင်းမမင်သာမှု တိုးတက် 
ကစကာ ယုံြကည်မှုများ တိုးပွားကစသမဖင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ကသာလုပ်ငန်းစဉ်များကို ခိုင်မာအားကကာင်း 
ကစနိုင်သည်။ ယင်းတို့စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဆိုင်ရာ လုပ်ကဆာင်ချက်များအကပါ် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန် 
ကျကျ ဆန်းစစ်မှုတစ်ရပ်လက်ခံရရှိမခင်းသည် ကုမ္ပဏီများအား များစွာအကျ ိုးမပုသည်။ မပင်ပမှ အမပစ်တင် 
ကဝဖန်မှုများ ကလျာ့နည်းပကပျာက်ရန်နှင့် ကဒသခံများ၏ ကထာက်ခံအားကပးမှုများ ခိုင်မာအားကကာင်းလာရန် 
အကထာက်အကူမပုနိုင်သည်။ ခပင်ပမှ ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်ဆဆးသူတစ်ဦးသည် စီမံကိန်း၏ တာဝန်ယူတာဝန် 
ခံမှုနှင့် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရကသာ မပည်သူနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အမမင်တွင် 
ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်ဆဆးမှုရလဒ်များက မှန်ကန်တိကျသည်ဟု လက်ခံမှုများ တိုးတက်ကစရန် လွတ်လပ် 
အမှီအခိုကင်းကသာ၊ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကသာ သတင်းအချက်အလက်အရင်းအမမစ်နှင့် သတင်းကပးပို့မှုတစ်ခုအမဖစ် 
ကဆာင်ရွက်ကပးမခင်းအားမဖင့် များစွာအကထာက်အကူမပုနိုင်သည်။ မပင်ပ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးသူများ 
သည် အစိုးရမဟုတ်ကသာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရဌာန စည်းကမ်းြကပ်မတ် ထိန်းသိမ်းသူများ၊ တက္ကသိုလ် 
ကကာလိပ်များမှ ပညာရှင်များ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုကိုယ်စားလှယ်များ၊နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်း 
ကျငသ်မူျား သိုမ့ဟတု ်ထငရ်ှားကသာ ပဂု္ဂိုလမ်ျားလည်း မဖစန်ိငုသ်ည။် ရှုပက်ထွးကသာ သိုမ့ဟတု ်အမငင်းပွားဖယွရ်ာ 

ခပင်ပဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်ဆဆးသူတစ်ဦးသည် 
စီမံကိန်း၏ တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုနှင့် ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှု 
စစ်ဆဆးရရှိဆသာ ရလဒ်များတိကျမှန်ကန်မှု တိုးတက် 
ဆစရန်ကူညီနိုင်သည်။ 

81စီမံကိန်းအားစစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်စေးရာ တွင် ပတ်သက်ေက်နွယ်သူများပါဝင်စောင်ရွက်ခြင်း



EXXONMOBIL ၊ CHAD CAMEROON PIPELINE အဆပါ်
ခပင်ပမှ ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်ဆဆးခခင်း 

Chad Cameroon ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းကို ExxonMobil ကလုပ်ကိုင်သည်။ မပင်ပကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု 
စစ်ကဆးကသာအဖွဲ့ (ECMG) သည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း ၂ ခုစလုံးက စီမံကိန်း၏ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်တွင် ကဖာ်မပထားကသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကတိကဝတ်များ 
လိုက်နာကဆာင်ရွက်မှုကို ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးရန် လုပ်ငန်းအပ်နှံခံရသည်။ ExxonMobil က 
ငှားရမ်းထားကသာ (IFC က ြကားခံအမဖစ် ကဆာင်ရွက်ကပးသည်) အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ ECMG သည် 
စီမံကိန်းကနရာကို စီမံကိန်း ပပီးစီးသည့်ကန့ရက်အထိ တစ်နှစ်လှေင် အနည်းဆုံး ၄ ကကိမ် သွားကရာက် 
ကလ့လာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ထိခိုက်နစ်နာရသူများ၊ အစိုးရမဟုတ်ကသာ အဖွဲ့ 
အစည်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကလ့လာမှုကို ကစာင့်ြကည့် ဆန်းစစ်ရန် တာဝန်ရှိကသာ အမခားအဖွဲ့ 
အစည်းများနှင့်လည်း တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းကဆွးကနွးခဲ့သည်။ ECMG ၏ အစီရင်ခံစာအားလုံးကို အများ 
မပည်သူ ဖတ်ရှုနိုင်ကစရန် စီစဉ်ထားပပီး ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ExxonMobil တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များတွင် 
(အဂဂလိပ်ဘာသာ နှင့် မပင်သစ်ဘာသာတို့မဖင့်) ရယူနိုင်သည်။ 

*For more information on setting up an external monitoring mechanism for complex projects, please see: 
External Monitoring of the Chad-Cameroon Pipeline Project: Lessons of Experience, IFC (September 2006) www.
ifc.org/enviro

စီမံကိန်းများတွင် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျမှုနှင့် ပွင့်လင်းမမင်သာမှုတို့သည် အဓိကကသာ့ချက်များမဖစ်ရာ စီမံကိန်း၏ 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာလုပ်ကဆာင်ချက်ကို ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု စစ်ကဆးပပီး အစီရင်ခံစာတင်မပရန် 
လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းဆသာ ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှု စစ်ဆဆးဆရးအေွဲ့ (Independent Monitoring Panel) 
သို့မဟုတ် အုပ်စုတစ်ခု ထူကထာင်မခင်းသည် အကလ့အကျင့်ကကာင်း မဖစ်နိုင်သည်။ ထိုအဖွဲ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်
သက်ဆက်နွယ်သူများ ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်မပု နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ 
နှင့်(သို့မဟုတ်) ထင်ရှားကသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ ထိုအဖွဲ့၏ ကအာင်မမင်မှုအတွက် အဓိကကသာ့ချက်မှာ 
အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများသည် ယုံြကည်ကိုးစားခံရပပီး နည်းပညာဆိုင်ရာအရ စွမ်းဆဆာင်ရည်ရှိသူများမဖစ်ရန် 
နှင့် ယင်းတို့၏ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု စစ်ကဆးမှုအစီရင်ခံစာများကို အများမပည်သူသို့ ထုတ်မပန်အသိကပးရန် 
လိုအပ်သည်။ ထိုသကဘာတရားကို ပိုမိုကသးငယ်ကသာ စီမံကိန်းများတွင်လည်း အသုံးမပုနိုင်သည်။ သို့ကသာ် 
စီမံကိန်းငယ်များတွင် ရပ်ရွာလူထုကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကဒသခံကိုယ်စားလှယ်များ သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ်၊ 
ကကာလိပ်များမှ ပညာရှင်များ မဖင့်သာ ကလှော့ချဖွဲ့စည်းြကသည်။ 

82 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



BAKU-TBLISI-CEYHAN PIPELINE။ အဇာေိုင်ဂျန်နှင့် 
ဆဂျာ်ဂျယီာတို့တွင် NGO များက ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်ဆဆးခခင်း

Baku-Tblisi-Ceyhan Pipeline စီမံကိန်းတည်ကဆာက်ကရးကာလတွင် ထိုစီမံကိန်းအကပါ် အစိုးရ 
မဟုတ်ကသာ မပည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်က ကစာင့်ြကည့်ဆန်းစစ်ရန် အကကံမပုချက်တစ်ရပ်ထွက်လာ 
သည်။ NGO အဖွဲ့မှ ကဆာက်ရွက်မည့် အမပုသကဘာကဆာင်ကာ ထိကရာက်စွာအသိကပးနိုင်ကသာ  
ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမခင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာလုပ်ကဆာင်မှုများ တိုးတက်ကစကရး 
အကထာက်အကူမပုရန် အသုံးဝင်နိုင်သည်ဟူကသာအမမင်မဖင့် BTC စီမံကိန်းသည် IFC နှင့် EBRD တို့၏ 
ကူညီကထာက်ပံ့မှုမဖင့် ထိုအကကံမပုချက်ကို လက်ခံကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ သို့ကသာ်လည်း ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်း 
ဝင်နိုင်ငံများတွင်ရှိကသာ NGO များစွာသည် ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှုကို ထိထိကရာက်ကရာက် 
ကဆာင်ရွက်ရန် အကတွ့အကကုံနှင့် ကငွကြကးအရင်းအမမစ်များ မရှိခဲ့ြကပါ။ BTC စီမံကိန်း၏ စိန်ကခါ်မှုမှာ- 
NGOများ၏ လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းမှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ကစကရးအတွက် ယင်းတို့ကို  
တိုက်ရိုက်ကငွကြကးအကထာက်အပံ့မကပးဘဲ ယင်းတို့ ကလ့လာသင်ယူနိုင်ကသာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်နှင့် 
ကငွကြကးဆိုင်ရာအကူအညီတစ်ရပ်ကို ကပးအပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ် ရှာကဖွရန်မဖစ်ခဲ့သည်။
 
ထို့ကြကာင့် BTC သည် NGO များက အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံနှင့် ကဂျာ်ဂျယီာနိုင်ငံတို့တွင် ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု 
စစ်ကဆးြကသည့်အစီအစဉ် အကကာင်အထည်ကဖာ်မှု မမန်ဆန်ကချာကမွ့ရန် တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်း 
များကို ချတိ်ဆက်ခဲ့ရသည်။ (တူရကီနိုင်ငံတွင်မူ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှု မမန်ဆန်ကချာကမွ့ကရး 
အတွက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ခဲ့ရမခင်းမရှိပါ။ အဘယ်ကြကာင့်ဆိုကသာ် တူရကီ 
တွင် အစိုးရမဟုတ်ကသာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကတွ့အကကုံနှင့် စွမ်းကဆာင်ရည်များသည် အဇာဘိုင်ဂျန် 
နိုင်ငံနှင့် ကဂျာ်ဂျယီာနိုင်ငံများရှိ NGO များထက် များစွာသာလွန်ကသာကြကာင့် မဖစ်သည်။ တူရကီ NGO 
များစွာသည် ထိုစီမံကိန်းတွင် ပူးကပါင်းပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကနခဲ့ြကပပီးမဖစ်သည်။) ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု 
စစ်ကဆးမှုလုပ်ငန်းစဉ် မမန်ဆန်ကချာကမွ့ကရးအတွက် အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံနှင့် ကဂျာ်ဂျယီာနိုင်ငံတို့တွင် 
လုပ်ငန်းအဖွဲ့များစွာ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုစီ၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု 
စစ်ကဆးမှုနှင့် စာရင်းစစ်ကဆးမှုများဆိုင်ရာ သင်တန်းများတက်ခွင့်ရရှိခဲ့သလို BTC စီမံကိန်းကုမ္ပဏီ၏ 
ဝန်ထမ်းများမှ မပုလုပ်ကသာ စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ရှင်းလင်းကဆွးကနွးမှုများ၊ သတင်းအချက် 
အလက်မှေကဝကသာ ကဆွးကနွးပွဲများသို့ တက်ခွင့်ရရှိခဲ့ြကသည်။ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးသည့် 
ကာလတကလှောက်လုံးတွင် BTC သည် စီမံကိန်းကနရာများသို့ ဝင်ကရာက်နိုင်ကရး ကူညီကပးမခင်း၊ သက် 
ဆိုင်ရာ BTC ဝန်ထမ်းများနှင့် ကန်ထရိုက်တာများနှင့် အစည်းအကဝးများ မပုလုပ်နိုင်ရန် ကူညီပံ့ပိုးမခင်း၊ 
စာရွက်စာတမ်းမှတ်တမ်းများ ကူညီပံ့ပိုးမခင်းတို့ကို မပုလုပ်ကပးခဲ့သည်။ ထိုအစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ 
ကအာက်ပါအတိုင်းမဖစ်သည် (၁) NGO များသည် လိုအပ်ကသာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိလာပပီး BTC 
များအကပါ် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆး အစီရင်ခံတင်မပသည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ကို ကရးဆွဲအကကာင်အထည်ကဖာ်ရာ၌ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်နိုင်ြကကစရန် (၂) NGO 
များအကနနှင့် အမခားစီမံကိန်းများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ဆိုးကျ ိုးသက်ကရာက်မှုများအကပါ် 
ကစာင့်ြကည့် ဆန်းစစ်ရာ၌လည်း ယခုရရှိထားကသာ ကျွမ်းကျင်မှုများကုိ လွှဲကမပာင်းအသုံးချ နိုင်ကစရန်နှင့် 
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(၃) BTC သည် ယင်းတို့ ကတိကဝတ်မပုထားသည့်အတိုင်း ပွင့်လင်းမမင်သာမှုကို အကလးအနက်ထား 
ကဆာင်ရွက်ကြကာင်း အများမပည်သူအား သက်ကသမပရန်တို့မဖစ်သည်။

အဇာဘိုင်ဂျန်အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သူများသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ကဂျာ်ဂျယီာနိုင်ငံသို့ လာ 
ကရာက်ကလ့လာ၍ ယင်းတို့အကတွ့အကကုံများကို မှေကဝခဲ့ြကသည်။ ထို ၂ နှစ်နိုင်ငံအြကား ပူးကပါင်း 
ကဆာင်ရွက်မှုသည် စီမံကိန်းအစီအစဉ်များ ကရှ့ဆက်ကဆာင်ရွက်ကနသမှေ ကာလပတ်လုံး ဆက်လက် 
တည်ရှိကနမည်ဟု ကမှော်မှန်းရသည်။ ဤကဲ့သို့ စီးပွားကရးလုပ်ငန်းများနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအြကား 
တရားဝင်ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မခင်းသည် Caucasus ကဒသတွင် အနာဂတ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း 
များအတွက် နမူနာပုံစံတစ်ရပ်အမဖစ် ကတွ့မမင်ရကစသည်။

Azerbaijan
အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံတွင် BTC သည် အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ၏ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် မိတ်ဖက် 
ဆက်ဆံကရးတစ်ရပ် ထူကထာင်ခဲ့သည်။ အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ၏ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းသည် NGO 
များအတွက် ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကပးသူအမဖစ် ထမ်းကဆာင်၍ NGO များ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်နိုင်ကရး 
အကထာက်အကူမပုရန် အဓိကကျကသာ ရန်ပုံကငွများကို ထည့်ဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပွင့်လင်းကသာ 
လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် NGO များအတွက် မှတ်ပုံတင်မခင်း၊ သင်တန်းကပးမခင်းနှင့် အနီးကပ်ကလ့ကျင့် 
သင်ြကားမခင်းစနစ်တစ်ရပ်ကိုလည်း ထူကထာင်ခဲ့သည်။ အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံမှ NGO များက ဆက်လက်၍ 
ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမည့် နယ်ပယ် ၅ ရပ်(လူမှုကရးဆိုင်ရာ၊ ကမမယာနှင့် အလုပ်သမားအခွင့် 
အကရးများ၊ ကဒသန္တရနှင့် ဆက်စပ်ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မှုအကမခအကန(Local Content)၊ ယဉ်ကကျးမှု 
အကမွအနှစ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်)ကို ကဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ခဲ့ြကသည်။ ထို့ကနာက် နယ်ပယ်တစ်ခုစီ 
အတွက် အုပ်စုတစ်ခုစီကို ဖွဲ့စည်း၍ အမခားသူများကိုယ်စား ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု စစ်ကဆးကပးရန် ပိုမို 
ကသးငယ်ကသာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များကိုလည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အဇာဘိုင်ဂျန်မှ NGO များသည် ကစာင့် ြက
ပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးကရးဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်မခင်းနှင့် အစီရင်ခံတင်မပပုံနည်းစနစ် 
များကိုပါဝင်တက်ကရာက်ခဲ့သလိုBTC စီမံကိန်းအကြကာင်း ကဆွးကနွးမှုများကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။

Chad-Cameroon pipeline အဆတွ့အကကုံများကို မှေဆဝခခင်း 
အဇာဘိုင်ဂျန်၏ ပွင့်လင်းကသာ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် Chad Cameroon Pipeline စီမံကိန်းတွင် 
ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးကနကသာ NGO တစ်ခု၏ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးမပု၍ ကစာင့်ြကပ် 
ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှု ဆိုင်ရာနည်းစနစ်များအကြကာင်း သင်တန်းကပးရန် ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်များ 
ဆိုင်ရာ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ကရး ဝန်ကဆာင်မှုများကို အသုံးမပုခဲ့သည်။ BTC ပိုက်လိုင်းနှင့် အလား 
သဏ္ဍာန်တူကသာ စီမံကိန်းအနည်းငယ်ရှိသည်။ ထို့ကြကာင့် BTC ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ် 
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ြကည့်နိုင်ကသာ စီမံကိန်းတစ်ခုမှ အဖိုးတန် အကတွ့အကကုံများကို မှေကဝနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ် 
ရှိခဲ့သည်။ Chad Cameroon Pipeline ၏ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု စစ်ကဆးသူ NGO သည် အဇာဘိုင်ဂျန် 
NGO များအကပါ် အကူအညီများ ဆက်လက်ကပးခဲ့သည်။ ဤသို့မဖင့် အဇာဘိုင်ဂျန် NGO များသည် 
ယင်းတို့၏ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမည့်အစီအစဉ်များကို ကရးသားအကကာင်အထည်ကဖာ်၍ ကတွ့ရှိ 
ချက်များကို အစီရင်ခံစာများ မပုစုခဲ့ြကသည်။

Georgia
ကဂျာ်ဂျယီာနိုင်ငံတွင် ယူကရးရှားကဖာင်ကဒးရှင်း၏ (Pipeline Monitoring and Dialogue 
Initiative -PMDI) အစီအစဉ်သည် Tbilisi ရှိ NGO များနှင့် ပိုက်လိုင်းတကလှောက်မှ NGO များကို 
ကူညီကပးကနသည်။ PMDI ဆိုသည်မှာ ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတကလှောက်တွင် ဆိုးကျ ိုးသက်ကရာက်မှုများကို 
ကစာင့်ြကည့်ကနသည့် NGO အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များစွာအား ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆး
မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ကကဒါများ မဖစ်လာကစကရး ကလ့ကျင့်ပျ ိုးကထာင်ကပးရန်နှင့် ကတွ့ရှိချက်များကို 
အများမပည်သူအား အသိကပးနိုင်ကရး ပူးကပါင်းပါဝင်ကဆာင်ရွက်ြကရန် တိုက်တွန်းအားကပးကသာ “ကစာင့် 
ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှု မမန်ဆန်ကချာကမွ့ကစကရး” အစီအစဉ်တစ်ရပ်မဖစ်သည်။ NGO များစွာသည် 
မှတ်ပုံတင်ရန် ကနဦးဖိတ်ြကားချက်ကို လက်ခံမှတ်ပုံတင်၍ ကရွးချယ်ကရးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင် 
ကဆာင်ရွက်ကသာကြကာင့် ရလဒ်အကနနှင့် (စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု၊ မူလအကနအထားအတိုင်း 
မပန်လည်ထူကထာင်ကပးမှုနှင့် လူမှုကရးနှင့် လူ့အခွင့်အကရးများ) ဟူသည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း 
နိုင်ခဲ့သည်။ NGO များအား သင်တန်းကပးမခင်းနှင့် NGOများ၏ ကစာင့်ြကည့် ဆန်းစစ်မှုတို့သည် ၂၀၀၅ 
ဒီဇင်ဘာတွင် ကအာင်မမင်စွာ ပပီးစီးခဲ့သည်။ ကနာက်ထပ် စွမ်းကဆာင်ရည်တည်ကဆာက်ကရး သင်တန်း 
များကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် စတင်မည်မဖစ်သည်။

Source: The BTC Pipeline Project: Lessons of Experience, IFC (September 2006) available at www.ifc.org/
envirolessons

85စီမံကိန်းအားစစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်စေးရာ တွင် ပတ်သက်ေက်နွယ်သူများပါဝင်စောင်ရွက်ခြင်း





ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံသို့ 
သတင်းဆပးပို့ အစီရင်ခံခခင်း

ဤအပိုင်းတွင် ဘာကတွပါသလဲ

88 စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူများအား မပန်လည် သတင်းကပးပို့ 
အစီရင်ခံနိုင်ကရး အကကံဉာဏ်များ 

89 စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု 
အကမခအကနကို သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံမခင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ

90 ကရရှည်တည်တံ့ကသာ သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံမှုနည်းလမ်းမှတဆင့ ်
မပည်သူများထံသို့ ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့်ကရာက်ရှိမခင်း

 91  ကရရှည်တည်တံ့ကသာ သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံမှုပုံစံ၏ 
အကျ ိုးကကျးဇူးများ



လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဆက်ဆံဆရးနှင့် 

လုပ်ငန်းသဆောဆက်ဆံဆရး နှစ်မျ ိုးစလုံးကို 

အစဉ်ထိန်းသိမ်းဆဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။



ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား
သတင်းဆပးပို့အစီရင်ခံခခင်း
လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဆက်ဆံကရးနှင့် လုပ်ငန်းသကဘာဆက်ဆံကရး နှစ်မျ ိုးစလုံးကို အစဉ်ထိန်းသိမ်းကဆာင်ရွက် 
သွားရန်အကရးကကီးသည်။ ထိုအကမခခံမူကို စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက် 
ရာ၌ အသုံးမပုြကသည်။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုတစ်ကကိမ်ကဆာင်ရွက်ပပီးတိုင်း စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများသည် ယင်းတို့၏ မည်သည့်အကကံမပုချက်များကို အသုံးမပုကြကာင်း သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှု 
များကို ကမဖရှင်းကပးနိုင်ကရးအတွက် အန္တရာယ် သို့မဟုတ် ဆိုးကျ ိုးထိခိုက်မှုကလှော့ချကရး အစီအမံများကို မည်သို့ 
ကျင့်သုံးကဆာင်ရွက်မည်မဖစ်ကြကာင်း၊ ဥပမာ - စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု 
စစ်ကဆးကနမခင်း စသည်ကို သိလိုြကကပမည်။

87ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံသို့ သတင်းပပးပို့ အစီရင်ခံခခင်း



တိငုပ်ငက်ဆွးကနွးမှု လပုင်န်းစဉ်၏ အစတိအ်ပိငု်းတစရ်ပအ်မဖစ ်စမီကံနိ်းကြကာင့ ်ထခိိုကန်စန်ာရသအူုပစ်မုျားနှင့ ်
အမခားကသာပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ခပန်လည်သတင်းဆပးပို့အစီရင်ခံခခင်းအမပင် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူ အမျ ိုးမျ ိုးအလိုက် ဦးတည်ထားကာ ကဆာင်ရွက်ရသည့် သတင်းအချက်အလက် သတင်းကပးပို့ အစီရင်ခံပုံ 
အမခားနည်းလမ်းများလည်း ရှိသည်။ ဥပမာ ဆရရှည်တည်တံ့ဆသာ သတင်းဆပးပို့ အစီရင်ခံပုံစ(ံSustainable 
Reporting) သည် ကုမ္ပဏီများအကနမဖင့် ၄င်းတို့လုပ်ငန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှု၊ စီးပွားကရးနှင့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ 
လုပ်ကဆာင်မှုများအကြကာင်းကို စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့်ဆက်သွယ် 
အချက်အလက်ကပးရန် အခွင့်အကရးတစ်ရပ်ကို ရရှိကစသည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် မည်သူကတွနှင့် မည်သည့်အကြကာင်းအရာကို တိုင်ပင်ကဆွးကနွး 
ခဲ့ကြကာင်းနှင့် မည်သည့်ရလဒ် ရရှိခဲ့ကြကာင်းတို့ကို မပန်လည်သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံြကသည့် စနစ်တစ်ရပ် 
ကိုလည်း ကဖာ်မပထားသည်။ ယခုအခါ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများ၏ သတင်းကပးပို့ကဖာ်မပမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ 
စံနှုန်းများစွာတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရန်နှင့် အကမခအကနများ 
အား သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံရန် သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပပီးမဖစ်သည်။ 

✔		စီမံကိန်းဆကကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူများအား ခပန်လည်သတင်းဆပးပို့
 အစီရင်ခံနိုင်ဆရး အကကံဉာဏ်များ 

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုအမျ ိုးမျ ိုးအား အချနိ်ကာလ အပိုင်းအမခားအလိုက်ကပးခဲ့ကသာ ကတိ 
ကဝတ်များစွာကို အကကာင်အထည်ကဖာ်မခင်း ရှိ၊ မရှိ မှတ်တမ်းတင် ကစာင့်ြကည့်မခင်းနှင့် အဆိုပါ ကတိကဝတ် 
များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ်ရှင်းလင်းတင်မပမှုများကို ပုံမှန်မပုလုပ်မခင်းတို့အတွက် စီမံကရးဆွဲမခင်းနှင့် 
ဖွဲ့စည်းတာဝန်ကပးအပ်မခင်းတို့ လိုအပ်သည်။ (ကလးကထာင့်ကွက် ၈ ကိုြကည့်ပါ)။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုဗျူဟာအတွက် သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံစာကရးသည့် အပိုင်းကို 
ကရးဆွဲမပုစုသည့်အခါ ကအာက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမခင်းအားမဖင့် အကထာက်အကူမပုနိုင်သည်။ 

■ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကို မည်သည့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူထံသို့ မည်သည့်နည်းလမ်းမဖင့် 
မည်သည့်အချနိ်တွင် သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံရန် လိုအပ်ကြကာင်း တင်မပပါ။ 

■ သင်၏ ကတိကဝတ်မှတ်တမ်းကို ကနာက်ဆုံးရအချက်အလက်များနှင့် ပုံမှန်မွမ်းမံ၍ တိုးတက်မှု အကမခ 
အကနကို စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူများနှင့် စီမံကိန်းအကပါ် စိတ်ဝင်စားကသာ အဖွဲ့အစည်းများ 
အား ထုတ်မပန်အသိကပးပါ။ အထူးသမဖင့် ကတိကဝတ်များ သို့မဟုတ် အများမပည်သူအား ကဖာ်မပထား 
ကသာ စာရွက်စာတမ်းများထဲမှ အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ရွက်မှုများနှင့်ဆိုင်ကသာ အဓိက အကမပာင်း 
အလဲများကို အများမပည်သူသိကအာင် ကဖာ်မပပါ။

■ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှုရလဒ်များ အထူးသမဖင့် မပင်ပကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးသူများ၏ အစီရင် 
ခံစာများကို အများမပည်သူ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် စီစဉ်ပါ။ 

■ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုလုံးအကပါ် 
ပုံမှန်မှတ်တမ်းမပုစု၍ တိုက်ရိုက်ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် အမခား 
စိတ်ဝင်စားကသာ အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ကပးပို့အစီရင်ခံပါ။

■ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံသ့ုိ ကပးပ့ုိတင်မပကသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကဒသခံဘာ 
သာစကားများမဖင့် ဘာသာမပန်ဆုိ၍ ယင်းတ့ုိအလွယ်တကူနားလည်နုိင်ကသာပံုစံမဖင့် မပုစုကဖာ်မပကပးပါ။ 

88 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



LONMIN၊ ဆတာင်အာေရိကနိုင်ငံ။ အဓိကကျဆသာ ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှု 
စစ်ဆဆးမှု အချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဆကကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရ 
သူများခေန့်ဆဝခခင်း

✔		စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှု အဆခခအဆနကို 
သတင်းဆပးပို့အစီရင်ခံခခင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ 

မြကာကသးမီနှစ်များအတွင်း စီးပွားကရးလုပ်ငန်းများအတွက် သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံရမည့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်း 
များတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက် ကဆာင်ရွက်မှုများ၊ လုပ်ကဆာင်ချက်များကို 
အစီရင်ခံတင်မပရန် သတ်မှတ်ချက်များလည်း စတင်ထည့်သွင်းလာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီများစွာသည် ထိုစံနှုန်း 
များကို လိုက်နာကနြကကသာ ကုမ္ပဏီများမဖစ်ြကသည်။ တိုင်းတာပုံနှင့် သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံပုံကို အနည်း 
ငယ်သာ မွမ်းမံမပင်ဆင်ရန် လိုအပ်ြကသည်။ အမခားကသာကုမ္ပဏီများအတွက်မူ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုများ သတင်းကပးပို့ အစီရင်ခံကရးမူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အသစ်များကို ကရးဆွဲချမှတ်ကဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကပမည်။ ထိုစံနှုန်းများနှင့် မပည့်မီကအာင်ကဆာင်ရွက်မခင်း 
သည် ကုမ္ပဏီများအကနနှင့် ကစျးကွက်အသစ်များကို လက်လှမ်းမီရန် အကူအညီရမခင်း (ဥပမာ - ကမ္ဘာလုံး 
ဆိုင်ရာ ကရာင်းသူ၊ ဝယ်သူ၊ ပစ္စည်းကပးသွင်းသူဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မပည့်စုံမခင်း) စသည့် အကျ ိုး 
ကကျးဇူးများ ရရှိနိုင်သည်။ လူမှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံကသာ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများစာရင်း(SRI)တွင် စာရင်း 
ဝင်နိုင်ကရး ကသချာ၍ အမခားကသာ ပပိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လှေင် ယင်းတို့၏ ရပ်တည်မှုအကမခအကနက 
ပိုမိုတိုးတက်နိုင်သည်။ အဓိကကျသည့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်း အချ ို ့နှင့်ဆိုင်ကသာအချက်အလက်များကို ကလး 
ကထာင့်ကွက် ၉ တွင်ကဖာ်မပထားသည်။ 

ကတာင်အာဖရိကနိုင်ငံရှိ Lonmin ပလက်တီနမ် သတ္တုတူးကဖာ်ကရးလုပ်ငန်းတည်ရှိရာ အနီးတဝိုက်မှ 
ကလထုနှင့်ကရထုဆိုင်ရာ အရည်အကသွးအချက်အလက်များကို လွတ်လပ်ကသာ အတိုင်ပင်ခံများမှ 
ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု စစ်ကဆး၍ သက်ဆိုင်ရာကကီးြကပ်ကွပ်ကဲသူ အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် ထိခိုက်နစ်နာ 
ရကသာ ကဒသခံလူထုထံသို့ မပန်လည်သတင်းကပးပို့ အစီရင်ခဲ့သည်။ မြကာကသးမီကပင် ထိုရပ်ရွာလူထုက 
ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးကရး အတိုင်ပင်ခံကရွးချယ်ရာ၌ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ခွင့်ရရန် ကတာင်းဆိုထားခဲ့ 
ြကရာ ကုမ္ပဏီက သကဘာတူခဲ့သည်။ ထိုဟင်းလင်းပွင့်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယမ်း 
ကဖာက်ခွဲမှု မမပုမီနှင့် ကဖာက်ပပီးကနာက်ပိုင်း အက်ကြကာင်းရာများ စစ်ကဆးရာတွင်လည်းကကာင်း၊ ဆူညံ 
သံများ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု စစ်ကဆးရာတွင်လည်းကကာင်း အလားတူကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ သည် 
ကျန်းမာကရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖိုရမ်ကိုလည်း ၃ လတစ်ကကိမ် လက်ခံ ကျင်းပသည်။ ထိုဖိုရမ်တွင် 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှုရလဒ်များကို တင်မပအစီရင်ခံ၍ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ရွာ 
လူထုနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအုပ်စုများနှင့်ကဆွးကနွးခဲ့သည်။

89ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံသို့ သတင်းပပးပို့ အစီရင်ခံခခင်း



ဆလးဆထာင့်ကွက် ၈။ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးရာမှ 
ထွက်လာဆသာ ကတိကဝတ်များကို ဆခခရာခံရန် Software Program များအသုံးခပုခခင်း

စီမံကိန်းကကီးများတွင်ကဆာင်ရွက်ြကကသာ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ
အားကပးအပ်ကသာကတိကဝတ်များကို ကမခရာခံရန် အမျ ိုးမျ ိုးကသာ Software ဝန်ကဆာင်မှုအမပည့်အစုံနှင့် 
အင်တာနက်မှတဆင့် ကပးအပ်ကသာဝန်ကဆာင်မှုများရှိကနပပီမဖစ်သည်။*

■ Comm-TracTM - ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာကရးနှင့် ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကရး အချက်အလက်များ 
စီမံခန့်ခွဲကရး Softwareသည် “လိုက်နာကဆာင်ရွက်မှုမပအညွှန်းကိန်းဒုိင်ကွက်တစ်ခုကို တည်ကဆာက်၍ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလိုက်နာကဆာင်ရွက်ရန် ကတိကဝတ်များမပည့်မီမခင်း ရှိ၊ မရှိ” မန်ကနဂျာများကို 
အလိုအကလျာက် သတိကပးသည်။

■ Credit 360 – ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အကမခခံ အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲသည့် စနစ်တစ်ခုမဖစ်ပပီး ထိုစနစ်သည် 
ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်ရန်နှင့် သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အချက်အလက် 
ကကာက်ယူမှုနှင့် စုစည်းမှုများကို မမန်ဆန်ကချာကမွ့ကစသည်။ www.credit360.com 

■ Entropy SystemTM – ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ လူမှုဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားကရးဆိုင်ရာ လုပ်ကဆာင်ချက်များ 
အတွက် အင်တာနက်ကွန်ရက် ချတိ်ဆက်မှုကို အကမခခံကသာ Software တစ်ခုမဖစ်၍ စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု မမန်ဆန်ကချာကမွ့ကစသည့်အမပင် စီမံခန့်ခွဲမှု 
ဆိုင်ရာ စိန်ကခါ်မှုများအတွက် မူကဘာင်တစ်ရပ်ကိုလည်း ကဖာ်မပကပးထားသည်။

■ REACT - ကဒသအာဏာပိုင်များက ခရိုင်တစ်ခုအတွင်း လုပ်ကိုင်ကဆာင်ရွက်ြကသည့် သုကတသန၊ 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုဆိုင်ရာ လုပ်ကဆာင်မှုများကို အွန်လိုင်းစနစ်မဖင့် မှတ်တမ်း 
တင်မခင်းမဖစ်သည်။

■ Smart DialogueTM - အတိုင်ပင်ခံများစွာအကပါ် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပပီး စာရင်း စစ်ကဆးမှု အချက်အလက်များကို 
ကမခရာခံနိုင်ရန် ထိန်းသိမ်းကပးသည်။ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်သူများနှင့် ဆုံးမဖတ်သူများကို အကကံဉာဏ်များ 
ကပးသည်။

■ 3PTrackingTM – စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် မိတ်ဖက်အသွင် 
ကူးလူးယှက်နွယ်ကဆာင်ရွက်ြကကသာ၊ စီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ြကသူများက ကငွကြကးဆိုင်ရာ 
နှင့် ကငွကြကးနှင့်မဆိုင်ကသာ ကတိကဝတ်များကို ဖမ်းယူကမခရာခံနိုင်သည်။

 

* IFC has not verified the effectiveness of these products or services.

90 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ဆလးဆထာင့်ကွက် ၉ ။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှု 
အဆခခအဆနကို သတင်းဆပးပို့အစီရင်ခံခခင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ

AA1000 Stakeholder Engagement Standard – AccountAbility က စီမံခန့်ခွဲသည့် ဒီဇိုင်းကရးဆွဲမှု 
အရည်ကသွး၊ အကကာင်အထည်ကဖာ်မှု၊ ဆန်းစစ်မှု၊ ဆက်သွယ်မှုနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ချတိ်ဆက် ကဆာင်ရွက်ရန် အရည်အကသွးအာမခံမှုတို့အမပင် သုံးစွဲသူများအား ဂရုစိုက်မခင်း၊ မပဿနာကို 
အကမခခံကသာ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုများ (ဥပမာ-လူ့အခွင့်အကရး)နှင့် သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံမခင်းနှင့်အာမခံ
မခင်းတို့၏ အရည်အကသွးများတိုးတက်လာကစရန် ပွင့်လင်းကသာမူကဘာင်တစ်ရပ်။ www.accountability21.
net

Dow Jones Sustainability Index - ကုမ္ပဏီများ၏ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ 
နှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုတို့အမပင် ကုမ္ပဏီများ လိုက်နာကဆာင်ရွက်ရန် ကျင့်ဝတ်မပဌာန်းချက်များနှင့် 
အများမပည်သူသို့ သတင်းအချက်အလက် မဖန့်ကဝထုတ်မပန်မခင်း တို့အပါအဝင်အတွက် စံနှုန်းများ သတ်မှတ် 
ကဖာ်မပထားသည်။ www.sustainability-indexes.com

FTSE4Good Index Series – လူမှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုရှိကသာ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများ စံအမဖစ်အသုံးမပုနိုင်ကသာ၊ 
ကမခရာခံနိုင်ကသာ အညွှန်းကိန်းအတွဲလိုက်၊ ကရနံ၊ သဘာဝဓာတ်ကငွ့နှင့် သတ္တုတူးကဖာ်ကရး ကုမ္ပဏီများအတွက် 
အားလုံးနှင့်ဆိုင်ကသာ စံနှုန်းများအပါအဝင်၊ ILO ၏ အဓိကကျကသာ အလုပ်သမားစံနှုန်းများကို ကလးစားရန် 
ကတိကဝတ်မပုမခင်း (သို့မဟုတ် UN Global Compact ကို ပါဝင်လက်မှတ်ကရးထိုးြကရန်၊ SA8000 သို့မဟုတ် 
နိုင်ငံများရှိ စီးပွားကရး လုပ်ငန်းများလိုက်နာရန် OECD လမ်းညွှန်ချက်များ)၊ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများအကပါ် 
ကလးစားစွာဆက်ဆံရန်၊ လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းကသာ ကဒသခံများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရန်၊ အန္တရာယ် 
ဆန်းစစ်မှုများထဲသို့ လူ့အခွင့်အကရးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများအား ထည့်သွင်းကပါင်းစပ်ဆန်းစစ်ရန်နှင့် လူ့အခွင့် 
အကရးဆိုင်ရာ ကလးစားလိုက်နာကဆာင်ရွက်မှုများကို အများမပည်သူအား မဖန့်ကဝအသိကပး ရန်တို့ပါဝင်သည်။ 
http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp

Global Reporting Initiative (GRI) – ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတင်းကပးပို့ တင်မပကရး ကနဦးအစီအစဉ် (GRI) 
- စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ကရးဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းအနည်းငယ် 
အပါအဝင် လူမှုဆိုင်ရာ၊ စီးပွားကရးဆိုင်ရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အကသးစိတ်ကျနကသာ
အညွှန်းကိန်းများအတွဲလိုက်တစ်စုံ www.globalreporting.org

စီးပွားဆရးပူးဆပါင်းဆဆာင်ရွက်မှုနှင့် ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုအေွဲ့အစည်း (OECD) ၏ အေွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွက် 
လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ- အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများအြကား တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများနှင့် ပူးကပါင်း 
ကဆာင်ရွက်မှုများ အားကပးမမှင့်တင်ရန်၊ အလုပ်သမားများနှင့် အမခားကသာလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများနှင့်ဆိုင်ကသာ အဓိကကိစ္စရပ်များအကြကာင်း သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်မပန်အသိကပးရန်နှင့် 
စီးပွားကရးလုပ်ငန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျန်းမာကရးနှင့် ကဘးကင်းလုံခခုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် ထိုမူဝါဒ 
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ဆလးဆထာင့်ကွက် ၉ ။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှု 
အဆခခအဆနကို သတင်းဆပးပို့အစီရင်ခံခခင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ - အဆက်

အကကာင်အထည်ကဖာ်မှုကြကာင့် တိုက်ရိုက်ထိခိုက်နစ်နာရကသာ မပည်သူလူထုနှင့် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက် 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုကို မပည့်စုံလုံကလာက်စွာ အချနိ်နှင့်တကမပးညီကဆာင်ရွက်ရန် www.oecd.org

SA 1000 – လူမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိကရး နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း (Social Accountability 
International - SAI) က ကရးသားမပုစုထားကသာ၊ ဆန္ဒအကလျာက် လိုက်နာနိုင်ကသာ၊ တတိယအဖွဲ့အစည်း 
က အသိအမှတ်မပုလက်မှတ်ထုတ်ကပးကသာ စံနှုန်းတစ်ရပ်မဖစ်ပပီး ထိုစံနှုန်းသည် ယင်းတို့၏ရုံးလုပ်ငန်းခွင်
များနှင့် ယင်းတို့အား ပစ္စည်းကပးသွင်းသူများ၊ ကရာင်းချသူများ၏ ရုံးလုပ်ငန်းခွင်များတွင်စာရင်းစစ်ကဆးမှု 
နှင့် လုပ်သားများ၏ လုပ်ကဆာင်မှုများအကပါ် အသိအမှတ်မပု မှတ်တမ်းတင်ရန် စိတ်ဝင်စားသည့်ကုမ္ပဏီများ 
အတွက်ရည်ရွယ်မခင်းမဖစ်သည်။ www.sa-intl.org

UN Global Compact - ဤကုလသမဂ္ဂ သကဘာတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ကရးထိုးကတိကဝတ်မပုထားကသာ 
ကုမ္ပဏီများသည် နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်မပုထားကသာ လူ့အခွင့်အကရးများ ကာကွယ်ကစာင့်ကရှာက်မှုကို 
အားကပးကူညီရန်နှင့် ကလးစားရန်၊ လူ့အခွင့်အကရးချ ိုးကဖာက်မှုများတွင် ပါဝင်ကျူးလွန်မှုမရှိကြကာင်း ကသချာ 
ကစရန် ကတိကဝတ်မပုြကရသည်။ www.unglobalcompact.org

✔		ဆရရှည်တည်တံ့ဆသာ သတင်းဆပးပို့ အစီရင်ခံမှု နည်းလမ်းမှတဆင့်  
ခပည်သူများထံသို့ ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့်ဆရာက်ရှိခခင်း

သာမန်အားမဖင့် ကရရှည်တည်တံ့ကသာ သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံမှုနည်းလမ်းသည် ကုမ္ပဏီက စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအလွှာစုံသို့ ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ကရာက်ရှိရန်ရည်ရွယ်သည့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု 
တစ်ခုလုံးနှင့် ဆက်သွယ်ကရး ဗျူဟာများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်လည်းမဖစ်သည်။ အဓိက ဦးတည်ထားကသာ 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများအား သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းနှင့်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို 
ထုတ်မပန်အသိကပးရန် အစားထိုးနည်းလမ်းတစ်ရပ်အမဖစ်မဟုတ်ဘဲ ပိုမိုမပည့်စုံကစရန် မဖည့်စွက်ကဖာ်မပမှု 
တစ်ရပ်အမဖစ် ဤအစီရင်ခံစာအား ရှုမမင်သင့်သည်။ သို့မဟုတ် ကကိုတင်တိုင်ပင် ကဆွးကနွးမှုရလဒ်များကို 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား တိုက်ရိုက်မပန်လည် သတင်းကပးပို့ အစီရင်ခံနိုင်သည့် အမခား 
နည်းလမ်းတစ်ရပ်အမဖစ်လည်း ရှုမမင်နိုင်သည်။ များကသာအားမဖင့် ကရရှည်ထုတ်ကဝကသာ အစီရင်ခံစာသည် 
ယုံြကည်စိတ်ချရပပီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသင့်သည်။ အကကာင်းနှင့် အဆိုးသတင်းများ ပါဝင်မှု မှေတသင့်သည်။ 
အစီရင်ခံစာများတွင် အကရးအကကီးဆုံးကိစ္စများ၊ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအတွက် “အဓိက 
အကြကာင်းအရာများ” ပါဝင်ကြကာင်း ကသချာကစရန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ အကပါ် စိစစ်အတည်မပု 
သည့် အကလ့အကျင့်ကကာင်းများ တိုးပွားလာသည်နှင့်အမှေ ကုမ္ပဏီများစွာသည် ယင်းတို့ အစီရင်ခံစာများကို 
တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းအား စိစစ်အတည်မပုခိုင်းလာခဲ့ြကသည်။ 
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ကရရှည်တည်တံ့မည့် သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံမှုတွင် ပါဝင်မည့် အကြကာင်းအရာများ၊ အတိုင်းအတာနယ်ပယ်နှင့် 
သတင်းအချက်အလက်များ၏ အရည်အကသွး စသည်တို့သည် ကုမ္ပဏီများအြကား များစွာကွဲမပားကနသည်။ 
သို့ကသာ်လည်း ကအာက်ပါအချက်များကို စဉ်းစား၍ သတင်း အချက်အလက်ပါဝင်မှု မှေတကစရန် များကသာ 
အားမဖင့် ကကိုးပမ်းြကပါသည်။

■ အဓိကအဆကကာင်းအရာပါဝင်မှု - ပင်မကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ကဆာင်ချက်များစွာကို လိုအပ်သည်ထက် ပိုမို 
ကဖာ်မပမခင်းထက် ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကျကသာစီးပွားကရးဆိုင်ရာ၊ လူမှုကရးဆိုင်ရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခများ၊ လုပ်ကဆာင်မှုများ၊ သက်ကရာက်မှုများ စသည့်အကသးစိတ်အကြကာင်းအရာများ
နှင့် ယင်းတို့ကိုယင်းတို့ စီမံခန့်ခွဲကနကြကာင်းကိုသာ အဓိကထားကဖာ်မပမခင်း၊

■ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ဆမးခမန်းမှုများကို ဆခေကကားဆပးခခင်း - စီးပွားကရးလုပ်ငန်းက 
စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား မည်သည်ကိုသာ သိကစလိုသည် သို့မဟုတ် ယင်းတို့သိကစ 
လိုကသာ အကြကာင်းအရာကိုသာ “စဉ်းစားကစလိုသည်”ဆိုသည်ထက် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ
များ၏ တကယ့်ကမှော်မှန်းချက်များနှင့် အကျ ိုးစီးပွားများအကြကာင်း ကမဖြကားထားကသာ သတင်းအချက် 
အလက်များကိုသာ ကပးမခင်း၊

■ ဆက်စပ်ဆနာက်ခံအဆခခအဆန - ကပးပို့တင်မပကသာ သတင်းအချက်အလက်များသည် ကနာက်ခံအကမခအကန 
များနှင့် ကိုက်ညီမခင်း။ သို့မှသာ ထိုသတင်းအချက်အလက်များ၏ အကရးပါမှုအကပါ် ကကာင်းစွာ 
ဆုံးမဖတ်မှုများ မပုလုပ်နိုင်မည်။ ဥပမာ- ကကျးလက်ကဒသမှ ဆင်းရဲကသာ လူအုပ်စုအနည်းငယ်အတွက် 
အလုပ်အသစ် (၅၀) ဖန်တီးကပးမခင်းသည် ကကီးမားကသာ သိသာထင်ရှားမှုတစ်ရပ်မဖစ်နိုင်သည်။ သို့ကသာ် 
လည်း စီးပွားကရး ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ကနကသာ ပမို့မပဧရိယာများတွင် ထိုအလုပ်အကိုင်အကရအတွက် ဖန်တီးမှု 
သည် သိသာထင်ရှားမှုများစွာ မရှိနိင်ပါ။

■ ပပီးခပည့်စုံမှု - စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများက ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ကဆာင်ချက်အကပါ် ကိုယ်ပိုင် 
ကကာက်ချက်များချနိုင်ရန် လုံကလာက်ကသာ အကြကာင်းအရာများကို မပည့်မပည့်စုံစုံ လွှမ်းခခုံကဖာ်မပကပး 
မခင်း၊

✔		ဆရရှည်တည်တံ့ဆသာ သတင်းဆပးပို့ အစီရင်ခံမှုပုံစံ၏ အကျ ိုးဆကျးဇူးများ

ကရရှည်တည်တံ့ကသာ သတင်းကပးပို့ အစီရင်ခံသည့်ပုံစံ ကဆာင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီများသည် အကျ ိုးကကျးဇူး 
များစွာ ရရှိကြကာင်း ကဖာ်မပြကသည်။ ထိုအကျ ိုးကကျးဇူးများတွင် ကအာက်ပါတို့ပါဝင်၍ နိုင်ငံအလိုက်၊ ကဏ္ဍ 
အလိုက် ကွဲမပားမှုရှိသည်-

■ စီမံကိန်းနှင့် အဓိကပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ (ဥပမာ- လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများနှင့် ကဒသခံမပည်သူများ) 
ထံမှ ယုံြကည်မှုနှင့် ကထာက်ခံမှုများတိုးတက်လာခဲ့သည်

■ ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အမှတ်တံဆိပ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာများတိုးတက်လာသည် (ဥပမာ-Manila Water ကုမ္ပဏီကို 
ြကည့်ပါ)

■ အစိုးရများ၊ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများနှင့် ဆက်ဆံကရးပိုမိုကကာင်းမွန်လာသည်
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■ ဝန်ထမ်းများ၏ အကျင့်စာရိတ္တနှင့် သစ္စာရှိမှုများတိုးတက်လာသည် (ဝန်ထမ်းများသည် အဆိုပါ 
သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံမှုများကို အဓိကထားဖတ်ရှုြကသည့် ပရိသတ်များ မဖစ်ြကကြကာင်း မြကာခဏ 
ရည်ညွှန်းကဖာ်မပြကသည်။)

■ ဂုဏ်သိက္ခာအကပါ် ကဝဖန်မှုများအား မပန်လည်ကချပနိုင်စွမ်း တိုးတက်လာသည် 

■ လူမှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုရှိကသာ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများကို ဆွဲကဆာင်မခင်း

■ ကုမ္ပဏီ၏ စနစ်များနှင့် ထိကရာက်အကျ ိုးများမှု တိုးတက်ရန်အခွင့်အလမ်းများ

■ ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ကဆာင်မှုများ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိမခင်း (ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို 
ပိုမိုနားလည်သကဘာကပါက်လာကသာကြကာင့်)

■ ကစျးကွက်ကနရာတွင် အများနှင့်မတူဘဲ ကွဲမပားစွာ ထုတ်လုပ်ကဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်းများ 
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MANILA WATER COMPANY ။ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်
သူများအား သတင်းဆပးပို့အစီရင်ခံတင်ခပခခင်း

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ Manila Water Company ကုမ္ပဏီသည် ကုမ္ပဏီအတွက် ကရရှည်ဖွံ့ပဖိုးကသာ 
ဗျူဟာတစ်ရပ် ချမှတ်အကကာင်အထည်ကဖာ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်းအလွှာစုံပါဝင်ကသာ 
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းထူကထာင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကရရှည်ဖွံ့ပဖိုးမှုဗျူဟာသည် 
ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများအတွင်းသို့ ကရရှည်ဖွံ့ပဖိုးကရးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုပါ ထည့်သွင်း 
ကပါင်းစပ်မည့်ချဉ်းကပ်နည်းကို အကျဉ်းချုပ်ကဖာ်မပသည်။ လုပ်ကဆာင်ချက်များကို ကစာင့်ြကည့်တိုင်းတာ 
မည့် အညွှန်းကိန်းများနှင့် တိုးတက်မှုအကမခအကနများ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှုအမပင် ရည်မှန်း 
ချက်များနှင့် ပန်းတိုင်များ (Objectives and Targets) လည်းပါရှိသည်။ ကရရှည်ဖွံ့ပဖိုးကရးဗျူဟာသည် 
အစဉ်အကမပာင်းလဲကနကသာ မူကဘာင်တစ်ရပ်မဖစ်ပပီး ထိုမူကဘာင်သည် ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ် 
ကဆာင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်ပမဲခမံရန် လမ်းညွှန်ချက်ကပးမခင်းမဖစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဗျူဟာ၊ လုပ်ငန်း 
လည်ပတ်မှုများ၊ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုနှင့် မပင်ပပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်း 
များအား သတင်းထုတ်မပန်အစီရင်ခံမခင်း တို့အတွက်လည်း အကမခခံအုတ်မမစ်တစ်ရပ်မဖစ်ကစသည်။

၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် Manila Water ကုမ္ပဏီသည် ကရရှည်တည်တံ့ကရးဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံ 
စာတစ်ကစာင်ကို ထုတ်မပန်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးမပည်တွင်း ကုမ္ပဏီတစ်ခု မဖစ်လာပပီး၊ ယင်း၏ပွင့်လင်း 
မမင်သာကရး ကတိကဝတ်များကို သက်ကသမပခဲ့သည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာသည် Global Reporting 
Initiative’s Susitanabilty Reporting Guidelines ကို အကမခခံကရးဆွဲခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ကနာက်ထပ် 
နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတစ်အုပ်ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ ထိုအစီရင်ခံစာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများနှင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်း တိုးတက်မှုများ၊ အနာဂတ်အစီအစဉ်များကို ကဖာ်မပ 
ထားခဲ့သည်။ ထိုအစီရင်ခံစာများသည် Manila Water ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းနှင့်ဆိုင်သည့် 
စနစ်တကျမပုလုပ်ထားကသာ ကရရှည် ကကာင်းကျ ိုးဆိုးကျ ိုးများဆိုင်ရာ  ဆန်းစစ်မှုတစ်ခုအကပါ် အကမခခံ 
ထား၍ ကုမ္ပဏီ၏ ကရရှည်ဖွံ့ပဖိုးကရးမူဝါဒ၊ လုပ်ကဆာင်ချက်များ တိုင်းတာသည့် အညွှန်းကိန်းများ၊ 
ရည်မှန်းချက်များ၊ ပန်းတိုင်များနှင့်လည်း ချတိ်ဆက်ထားသည်။

ထိုအစီရင်ခံစာများသည် ကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိကဆာင်ရွက်မှုများအကပါ် ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆး 
အစီရင်ခံ တင်မပမှုနှင့် ဆက်လက်တိုးတက်နိုင်ရန် ဗျူဟာတစ်ရပ် ချမှတ်နိုင်ကရးအတွက် အကမခခံအချက် 
များကို ကဖာ်မပထားသည်။ Manila Water ကုမ္ပဏီ၏ ကရရှည်ဖွံ့ပဖိုးကရး နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကို 
အကမခခံအမဖစ်အသုံးမပု၍ လက်ရှိတိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုများ၊ 
လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ၊ မပည်သူများ၊ အမခားကသာ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ် 
ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုမပုလုပ်ြကသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ထိုကဆာင်ရွက်မှုသည် မိခင်ကုမ္ပဏီ မဖစ်ကသာ Aya-
la Corporation ကိုလည်း စိတ်ဓာတ်ခွန်အားများကပး၍ မိခင်ကုမ္ပဏီက ယင်း၏ကုမ္ပဏီခွဲ အားလုံး 
အား ကရရှည်ဖွံ့ပဖိုးကရး အစီရင်ခံစာများ ကိုယ်စီထုတ်မပန်ရန် သတ်မှတ်ခဲ့သည့်အမပင် ကုမ္ပဏီ အုပ်စု 
တစ်ခုလုံး၏ လုပ်ကဆာင်ချက်များကို စုစည်းကဖာ်မပသည့် အစီရင်ခံစာ တစ်ကစာင်ကိုလည်း ထုတ်မပန် 
ရန် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Manila Water ကုမ္ပဏီသည် ယင်း၏အကတွ့အကကုံများကို 
တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ မှေကဝကပးရန်နှင့် ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံများရှိ အမခားကသာ စီးပွားကရးလုပ်ငန်းများအား လမ်း 
ညွှန်ချက်များကပးရန် မြကာခဏဖိတ်ြကားမခင်းခံရသည်။ 

95ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံသို့ သတင်းပပးပို့ အစီရင်ခံခခင်း



ဆလးဆထာင့်ကွက် ၁၀။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဆဝမှု 
အစပျ ိုးအစီအစဉ် (Global Reporting Initiative-GRI) ဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများ

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ကဝမှု အစပျ ိုးအစီအစဉ် (GRI) သည် စံအညွှန်းကိန်းအစုံလိုက်ကို 
ကဖာ်မပ၍ ကုမ္ပဏီများအကနနှင့် ယင်းတို့၏ ကရရှည်ဖွံ့ပဖိုးကအာင်လုပ်ကဆာင်နိုင်စွမ်းကို ထိုအညွှန်းကိန်းများနှင့် 
တိုင်းတာနိုင်သည်။ ကအာက်ပါကခါင်းစဉ်များအတွက် အညွှန်းကိန်းများကဖာ်မပပါရှိသည်။
 
စီးပွားဆရး

■ စီးပွားကရးဆိုင်ရာလုပ်ကဆာင်ချက်

■ ကစျးကွက်ကနရာရမှု

■ စီးပွားကရးဆိုင်ရာသွယ်ဝိုက်သက်ကရာက်မှုများ

ပတ်ဝန်းကျင်

■ ပစ္စည်းများ( Maerial)

■ စွမ်းအင်

■ ကရ

■ ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများ

■ အခိုးအကငွ့ထုတ်လွှတ်မှုများ၊ ကရဆိုးများနှင့် အမှိုက်များ

■ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ကဆာင်မှုများ

■ လိုက်နာကဆာင်ရွက်မှု

■ သယ်ယူပို့ကဆာင်မှု

ဝန်ထမ်းများအတွက် အဆလ့အကျင့်ဆကာင်းများနှင့် တင့်တယ်ဆသာ \အလုပ်

■ အလုပ်အကိုင်

■ အလုပ်သမား/စီမံခန့်ခွဲသူတို့ဆက်ဆံကရး

■ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာကရးနှင့် ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကရး

■ သင်တန်းနှင့် ပညာကပးကရး

■ မတူကွဲမပားမှုများနှင့်တန်းတူအခွင့်အကရး

96 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ဆလးဆထာင့်ကွက် ၁၀။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဆဝမှု 
အစပျ ိုးအစီအစဉ် (Global Reporting Initiative-GRI) ဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများ - အဆက်

လူ့အခွင့်အဆရးများ

■ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုနှင့် ဝယ်ယူမဖည့်တင်းမှု အကလ့အကျင့်များ

■ ခွဲမခားဆက်ဆံမှုမရှိမခင်း

■ လွတ်လပ်စွာအသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့် စုကပါင်းညှိနှိုင်းမခင်း

■ ကကလးလုပ်သားများကို ဖျက်သိမ်းမခင်း

■ အဓမ္မဖိအားကပး အလုပ်ကစခိုင်းမှုများတားမမစ်မခင်း

■ ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို တိုင်ြကားကမဖရှင်းမခင်း အကလ့အကျင့်များ

■ လုံခခုံကရးအကလ့အကျင့်များ

■ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများ၏အခွင့်အကရးများ

လူ့အေွဲ့အစည်း

■ ရပ်ရွာလူထု

■ အဂတိလိုက်စားမှု

■ မပည်သူ့ကရးရာမူဝါဒ

■ ယှဉ်ပပိုင်မှုမမပုကသာ အမူအကျင့်

■ လိုက်နာကဆာင်ရွက်မှု

ထုတ်ကုန်အဆပါ် တာဝန်ခံခခင်း

■ သုံးစွဲသူတို့၏ ကျန်းမာကရးနှင့် ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကရး

■ ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ကဆာင်မှုများတွင် အမှတ်တံဆိပ်နှင့် အညွှန်းအမှတ်အသားများ တပ်ထားမခင်း

■ ကစျးကွက်ထိုးကဖာက်နိုင်ကရး ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်မှုများ

■ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ကရးအချက်အလက်များ

■ လိုက်နာကဆာင်ရွက်မှု

ကအာက်ပါ လုပ်ငန်း ကဏ္ဍများအတွက်လည်း ကနာက်ထပ်အညွှန်းကိန်းများကိုကဖာ်မပထားသည်-
ကငွကြကးဆိုင်ရာဝန်ကဆာင်မှုများ၊ ကထာက်ပံ့ကရးနှင့် သယ်ယူပို့ကဆာင်ကရး ဝန်ကဆာင်မှုများ၊ ဓာတ်သတ္တု 
တူးကဖာ်ကရးနှင့် သတ္တုများ၊ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ၊ ကရဒီယို၊ 
တယ်လီဖုန်း၊ ကြကးနန်း၊ တယ်လီကဗးရှင်း စသည့်ဆက်သွယ်ကရးဝန်ကဆာင်မှုများနှင့် ကမာ်ကတာ်ကားလုပ်ငန်း။

97ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံသို့ သတင်းပပးပို့ အစီရင်ခံခခင်း



ဆလးဆထာင့်ကွက် ၁၀။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဆဝမှု 
အစပျ ိုးအစီအစဉ် (Global Reporting Initiative-GRI) ဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများ - အဆက်

(GRI)၏ အစီရင်ခံစာအတွက်လိုက်နာရမည့်အချက်များသည် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ကနြကသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ကဆာင်မှုများနှင့် များစွာဆက်စပ်ကနပပီး ကအာက်ပါတို့ 
လည်း အပါအဝင်မဖစ်သည်-

၃.၉။ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ရှာကဖွကဖာ်ထုတ်ကရွးချယ်ရန် အကမခခံအချက်များ

၃.၁၀။ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု အကမခအကနများအား သတင်းအချက်အလက် 
ထုတ်မပန်နိုင်ရန်၊ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုအမျ ိုးအစား၊ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခံရသည့် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများ၊ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးသည့်အကကိမ်အကရအတွက် 

၃.၁၁။ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရာမှ ထွက်ကပါ်လာကသာ သတင်းအချက်အလက် 
အမျ ိုးအစားများ 

၃.၁၂။ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရာမှ ရရှိကသာ သတင်းအချက်အလက်များ 
အသုံးချမှု

“GRI က အကရအတွက်သတ်မှတ်ကဖာ်မပထားကသာ အညွှန်းကိန်းများကြကာင့် ကငွကြကးဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်သူများ ရှာကဖွကနကသာ သတင်း 
အချက်အလက်များကို အလွယ်တကူ ကတွ့ရှိနိုင်၍ နိုင်ငံအမျ ိုးမျ ိုးမှ အစီရင်ခံစာများအကပါ် ပိုမိုနှိုင်းယှဉ်ြကည့်နိုင်လာသည်။”

ရင်းမမစ်။ Global Reporting Initiative (GRI) သတင်းအချက်အလက် အကသးစိတ်အတွက် www.globalreporting.org ဝက်ဘ်ဆိုက် 
သို့သွားပါ။ 

98 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းရပ်များ 

100  လုပ်ကဆာင်မှုများကို ကပါင်းစပ်ညှိုနှိုင်းရန်နှင့် 
အလုံးစုံတာဝန်ယူမှုအတွက် သတ်မှတ်တာဝန်ကပးပါ

101 သင့်ကတာ်သူကိုသာ ငှားရမ်း၊ ကလ့ကျင့်သင်ြကား၊ တာဝန်ကပးပါ

102 လူထုဆက်ဆံကရးလုပ်ငန်းတာဝန်အရသတင်းအချက်အလက်
ထုတ်မပန်မှုနှင့်ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိ အဆင့်မမင့်စီမံခန့်ခွဲသူများသို့ 
သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံမှုတို့ကို မည်သို့ကဆာင်ရွက်မည်မဖစ်ကြကာင်း 
ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ကပးထားပါ

103 ဆက်ဆံကရးဗျူဟာအတွက် ကုမ္ပဏီအတွင်း အချင်းချင်း 
ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်ပါ

103 စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ဆိုင်ကသာ 
သတင်းအချက်အလက်ဘဏ်တစ်ခု ထူကထာင်ထိန်းသိမ်းပါ

104 ကတိကဝတ်မှတ်တမ်းတစ်ရပ် ကရးသားမပုစုထိန်းသိမ်းပါ

106 “တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်း”နှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုကို 
ထိန်းချုပ်ထားပါ

107 ကန်ထရိုက်တာကြကာင့် မဖစ်လာနိုင်ကသာအန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲပါ 

107 စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံကရး၏ 
အရည်အကသွးပိုင်းဆိုင်ရာ အကမပာင်းအလဲများကို 
မျက်ကမခမမပတ်ကစာင့်ြကည့်ပါ 

ဤအပိုင်းတွင် ဘာကတွပါသလဲ



စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 

ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်းကို အခခားဆသာ စီးပွားဆရး 

လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ကို စီမံခန့်ခွဲသည့်အတိုင်း စီမံခန့်ခွဲ 

ဆဆာင်ရွက်သင့်သည်။ 



စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရပ်များ

ကုမ္ပဏီ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နှင့်လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ထဲသို့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများကို ထည့်သွင်းရန် အကလ့အကျင့်ကကာင်းများက ပိုမိုကထာက်မပလာြကသည်။ 
ထိုအချက်သည် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုများပိုမိုစနစ်ကျကစရန် ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကကျကသာ လုပ်ငန်းလုပ်ကဆာင် 
မှုများအတွင်းသို့ သက်ဆိုင်ရာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့်အလုပ်ကိုပါ 
ထည့်သွင်းကပါင်းစပ် ကဆာင်ရွက်ကစမခင်းမဖစ်သည်။ ထိုလုပ်ကဆာင်ချက်ကအာင်မမင်ရန်အတွက် မန်ကနဂျာများ 
သည် စီမံကိန်းသက်တမ်းတစ်ကလှောက်တွင် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ချတိ်ဆက်ကဆာင် 
ရွက်ရန်၊ လိုအပ်မည့် လုပ်ငန်းရပ်များကို ကဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ထားရန်နှင့် မည်သူက ထိုလုပ်ငန်းရပ်များ 
ကဆာင်ရွက်ရန်နှင့် အဓိကကျကသာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်းသို့ ကအာက်ပါအချက် 
များ အပါအဝင် ကရှ့ပိုင်းတွင်ကဆွးကနွးခဲ့ကသာ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု ရှုကထာင့်ပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးတို့ကို မည်သို့ 
အကကာင်းဆုံး ထည့်သွင်းကပါင်းစပ်နိုင်မည်ဆိုသည်ကို သတ်မှတ်ကပးရန် လိုအပ်ကပမည်။ 
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■ လက်ရှိစီမံကိန်း/လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်ကနသူများအား ခွဲမခမ်းစိတ်မဖာမခင်းနှင့် ထိုသူများ၏ 
စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဆန်းစစ်မခင်းကို “ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခ” ရှုကထာင့်တစ်ရပ်မှ မပုလုပ်မခင်း

■ လူထုဆက်ဆံကရး အရာရှိများ ငှားရမ်းမခင်းနှင့် သင်တန်းကပးမခင်း

■ ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒများ နှင့်( သို့မဟုတ်) ကချးကငွထုတ်ကပးသူများနှင့် အစိုးရမှ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကဆာင်ရွက်သည့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ

■ စီမံကိန်း၏ ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အဆိုမပုထားကသာ ထိခိုက်မှုကလှော့ချကရး အစီအမံများအကပါ် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများထံမှ အကကံဉာဏ်များ၊ သကဘာထား အမမင်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များ

■ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို တိုင်ြကားကမဖရှင်းမခင်း ယန္တယားများ

■ စီမံကိန်းအကပါ် ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးရာတွင် ကဒသခံများပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစမခင်း

■ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအားလုံးထံသို့ သတင်းအချက်အလက်များ ကပးပို့အစီရင်ခံမခင်း

 

(ဤလက်စွဲစာအုပ်ဒုတိယပိုင်းတွင် စီမံကိန်းသက်တမ်းတစ်ကလှောက် သက်ဆိုင်ရာကာလအလိုက် ကဆာင်ရွက် 
ရမည့် အချ ို ့ကသာ အဓိက စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာတာဝန်များကိုကဖာ်မပထားသည်။)

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းကို အမခားကသာ စီးပွားကရးလုပ်ငန်း 
တစ်ရပ်ကို စီမံခန့်ခွဲသည့်အတိုင်း ကဆာင်ရွက်သင့်သည်။ ထိုသို့ကဆာင်ရွက်ရာတွင် အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းစွာ 
ဖွင့်ဆိုထားကသာ ရည်မှန်းချက်များ၊ ပန်းတိုင်များ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ စိတ်ကရာကိုယ်ပါနှစ်မမှုပ် 
ကဆာင်ရွက်မည့်ဝန်ထမ်းများ၊ အချနိ်ကာလသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဘတ်ဂျက်၊ အဆင့်မမင့်စီမံခန့်ခွဲသူများ၏ 
တာဝန်ရှိမှုနှင့် ကစာင့်ြကည့်ထိန်းကကျာင်းမှုများကို မပည့်စုံစွာ ချမှတ်ကဆာင်ရွက်သင့်သည်။ ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် စီမံခန့်ခွဲကရးအကလ့အကျင့်ကကာင်းနှင့် ဆိုင် 
သည့် အကမခခံမူအချ ို ့ကို ကအာက်တွင်ကဖာ်မပထားသည်။

ကုမ္ပဏီအတွင်းမှ အေွဲ့အမျ ိုးမျ ိုး သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဌာန အမျ ိုးမျ ိုး 

တို့က စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ထုတ်ခပန်ဆပး 

ဆသာ သတင်းအချက်အလက်များ တသတ်မတ်တည်း ခေစ်ရန် 

အဆရးကကီးသည်။ 

✔		လုပ်ဆဆာင်မှုများကို ဆပါင်းစပ်ညှိုနှိုင်းရန်နှင့် အလုံးစုံတာဝန်ယူမှုအတွက် 
သတ်မှတ်တာဝန်ဆပးရန် 

စီမံကိန်းသက်တမ်းတစ်ကလှောက်တွင် စီမံကိန်းကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ်အမျ ိုးမျ ိုးတို့သည် စီမံကိန်းကြကာင့် 
ထိခိုက်နစ်နာရကသာမပည်သူများနှင့် စီမံကိန်းအကပါ် စိတ်ဝင်စားြကကသာ အမခားပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့ ်
အမပန်အလှန်ထိကတွ့မှုများ ရှိကပလိမ့်မည်။ ထိုချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုအမျ ိုးမျ ိုးတို့အတွင်း ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်း 
မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကုမ္ပဏီအတွင်းမှ အဖွဲ့အမျ ိုးမျ ိုး သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဌာနအမျ ိုးမျ ိုးတို့က စီမံကိန်းနှင့် 
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ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်မပန်ကပးရာ၌ တသတ်မတ် တည်းမဖစ်ရန် 
အကရးကကီးသည်။ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်မပန်ရာ၌ ထိကရာက်မှုမရှိမခင်း၊ ရှုပ်ကထွးကဝဝါး ကသာ 
သတင်းများမဖစ်မခင်းနှင့် သတင်းစကားများ သို့မဟုတ် ကတိကဝတ်များ ကွဲလွဲဆန့်ကျင်ကနမခင်းတို့ 
နည်းပါးကစရန် ကပးအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်မှန်သမှေကို ကမခရာကကာက်မှတ်တမ်းတင်ထားရန် 
မဖစ်သည်။ ထိုလုပ်ကဆာင်ချက်ကို ကအာင်မမင်ကစရန် အကကာင်းဆုံး ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန်မှာ- များကသာအားမဖင့် 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက် ကဆာင်ရွက်ရသည့် အလုံးစုံတာဝန်ကို ဝါရင့်မန်ကနဂျာ 
တစ်ဦးအား ကပးအပ်ထားမခင်းမဖစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ရာထူးမမင့်မားသူတစ်ဦးဦးအား တာဝန်ကပးကစာင့်ြကည့် 
ထိန်းကကျာင်းကစမခင်းသည် ထိုဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်ရသည့်လုပ်ငန်းအကပါ် အကလးထားကြကာင်း သတိမပုမိ 
ြကကစရန် အကထာက်အကူမပုသလို ဗျူဟာအား ထိကရာက်စွာအကကာင်အထည်ကဖာ်ရန်နှင့် ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိ 
အမခားဌာနခွဲများနှင့် လုပ်ကဆာင်ချက်အမျ ိုးမျ ိုးကို ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကဆာင်ရွက်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။

✔		သင့်ဆတာ်သူကိုသာ ငှားရမ်း၊ ဆလ့ကျင့်သင်ကကား၊ တာဝန်ဆပးပါ

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအကြကာင်း ကနဦးကလ့လာ ခွဲမခမ်းစိတ်မဖာသုံးသပ်မှုတစ်ရပ်မပုလုပ် 
မခင်းအားမဖင့် ထိုစီမံကိန်း သက်တမ်းတစ်ကလှောက် လုပ်ငန်းကာလ အမျ ိုးမျ ိုးအလိုက် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက် 
ရန် လိုအပ်နိုင်သည့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများ၏ အကမခအကနနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက် 
အလက်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကွဲမပားမခားနားကသာစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်ရန် ကျွမ်းကျင်မှုအမျ ိုးမျ ိုး ရှိကသာ ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားကဆာင်ရွက်နိုင်ကရး စဉ်းစားထားရန် 
လိုအပ်သည်။ ဥပမာ- ကဒသခံလူထုနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်နိုင်ကရး စီမံကိန်းနယ်ကမမတွင် ရုံးစိုက်ကသာ 
လူမှုဆက်ဆံကရး အရာရှိတစ်ဦး သို့မဟုတ် အရာရှိများစွာ လိုအပ်ကကာင်းလိုအပ်နိုင်ပပီး အစိုးရအရာရှိများ 
သို့မဟုတ် ကဒသန္တရအဖွဲ့အစည်းများ၊ မပည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင် 
ရွက်ရာ၌ ကျွမ်းကျင်မှုအမျ ိုးမျ ိုး လိုအပ်သလို ဝါရင့်မန်ကနဂျာများကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်ကဆာင်ရွက် 
ရန်လည်းလိုအပ်နိုင်သည်။ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် 
ရှုပ်ကထွးနိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိလွယ်ရှလွယ်မဖစ်နိုင်သည့်စီမံကိန်းများတွင် အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ကို မည်သို့ 
ကဆာင်ရွက်နိုင်ကြကာင်း ဒီဇိုင်းကရးဆွဲပံ့ပိုး ကူညီရန်နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ ပူးကပါင်း ပါဝင်ကဆာင်ရွက် 
လာကရး နည်းလမ်းများနှင့် အမခားကသာ အထူးနည်းစနစ်များ ကဖာ်ထုတ်ကဆာင်ရွက်နိုင်ကရးကူညီရန် လူမှုကရး 
ဆိုင်ရာ အကကံကပးများ သို့မဟုတ် အမခား ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်လာနိုင်ရန် စဉ်းစားပါ။ 

လူထုဆက်ဆံကရးအရာရှိများကို ငှားရမ်းသည့်အခါ ကဒသခံလူထုနှင့် ဆက်ဆံကရး ထူကထာင်ပပီး အဆိုပါ အလုပ် 
သကဘာဆက်ဆံကရးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ကဆာင်ရွက်နိုင်သူများကိုသာ ထိုတာဝန်အတွက် စဉ်းစားရန် 
မဖစ်သည်။ ယင်းတို့အလုပ်သည် ကဒသခံများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ အကကံဉာဏ်များ၊ တိုက်တွန်းချက်များကို 

လူထုဆက်ဆံဆရးဝန်ထမ်းကို ငှားရမ်းသည့်အခါ ဆဒသခံလူထုနှင့် 
ဆက်ဆံဆရး ဆကာင်မွန်စွာ ထူဆထာင်ပပီး ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း
ဆဆာင်ရွက်နိုင်သည့်သူများကိုသာ ငှားရမ်းရန်ခေစ်သည်။

101စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရပ်များ



နားကထာင်ပပီး ကမဖရှင်းကပးရမခင်းများလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ အဆိုပါ ဆက်ဆံကရးဝန်ထမ်းရာထူး၏ အရည် 
အချင်းများတွင် ကအာက်ပါတို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားရန်မဖစ်သည်-

■ လူကကာင်းမဖစ်ပပီး ဆက်ဆံကရးပိုင်းကျွမ်းကျင်မှုရှိမခင်း

■ ကဒသသုံး ဘာသာစကားနှင့် ရပ်ရွာလူထုဆိုင်ရာ/ ယဉ်ကကျးမှုဆိုင်ရာ ကမပာင်းလဲမဖစ်ကပါ်မှု အကမခအကန 
များကို ကကာင်းစွာနားလည်မခင်း

■ အကတွးအကခါ်အယူအဆသစ်များကို လက်ခံနိုင်ပပီး အမခားသူများ၏ သကဘာထားအမမင်များကို ကလးစား 
တတ်သူမဖစ်မခင်း

■ အကမဖရှာသည့်နည်းလမ်းကို ဦးစားကပးသည့် ချဉ်းကပ်နည်းတစ်ရပ်ကျင့်သုံးမခင်း

■ ကမဖာင့်မတ်တည်ြကည်မှုမမင့်မားမခင်း/ ယုံြကည်ထိုက်ကသာအတိုင်းအတာရှိမခင်း

■ တာဝန်အကပါ်နှင့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသို့ကရာက်ရှိကရးအ ကပါ် စစ်မှန်ကသာ ကတိကဝတ်ထားမခင်း

✔		လူထုဆက်ဆံဆရးလုပ်ငန်းတာဝန်အရသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ခပန်မှုနှင့် 
ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိ အဆင့်ခမင့်စီမံခန့်ခွဲသူများသို့ သတင်းဆပးပို့အစီရင်ခံမှုတို့ကို မည်သို့ 
ဆဆာင်ရွက်မည်ခေစ်ဆကကာင်း ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ဆပးထားပါ 

ထိကရာက်မှုများ ရရှိကစရန် လူထုဆက်ဆံကရးအရာရှိများသည် ကုမ္ပဏီကိုယ်စား ညှိနှိုင်းပိုင် ခွင့်များ ရရှိ 
ထားရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အတွက် သတင်းပို့အစီရင်ခံသည့်ပုံစံကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိကစပပီး မည်သည့်ကိစ္စ 
များကို ကိုယ်ပိုင်ဆုံးမဖတ်ကဆာင်ရွက်နိုင်ကြကာင်းနှင့် မည်သည့်ကိစ္စများကို ကုမ္ပဏီအတွင်းက အဆင့်မမင့် 
စီမံခန့်ခွဲသူများထံသို့ တင်မပ၍ ဆုံးမဖတ်ချက်ခံယူရမည်မဖစ်ကြကာင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ကပးထား 
ရန်မဖစ်သည်။ တိုက်ရိုက် သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံနိုင်ကသာလမ်းကြကာင်းများ သတ်မှတ်ကပးမခင်းအားမဖင့် ဝါရင့် 
မန်ကနဂျာများသည် ကမမမပင်သတင်းအချက်အလက်များကို အချနိ်နှင့် တကမပးညီ သိရှိနိုင်ြကပပီး မဖစ်ကပါ်လာ 
နိုင်သည့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခများကိုလည်း ပိုမိုထိကရာက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ြကသည်။ ကဒသခံများ၏ စိုးရိမ် 
ပူပန်မှုများသည် စီမံကိန်းအတွက် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမည့် အန္တရာယ်တစ်ခု မဖစ်လာနိုင်ကမခများကလကလ သို့မဟုတ် 
စီမံကိန်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်လာနိုင်ကမခများကလကလ လူမှုဆက်ဆံကရးအရာရှိအကနမဖင့် 
ဝါရင့်အရာရှိများထံသို့ တိုက်ရိုက်သတင်းကပးပို့ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ပိုမို အကရးကကီးကလကလမဖစ်သည်။ 

ဆဒသခံများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည် စီမံကိန်းအတွက် ထိခိုက်ဆုံးရှုံး 

မည့် အန္တရာယ်တစ်ခု ခေစ်လာနိုင်ဆခခများဆလဆလ သို့မဟုတ် 

စီမံကိန်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်လာနိုင်ဆခခများ 

ဆလဆလ လူမှုဆက်ဆံဆရးအရာရှိအဆနခေင့် ဝါရင့်အရာရှိများထံသို့ 

တိုက်ရိုက်သတင်းဆပးပို့ဆဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ပိုမိုအဆရးကကီးဆလဆလ 

ခေစ်သည်။

102 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



✔		ဆက်ဆံဆရးဗျူဟာကို ကုမ္ပဏီအတွင်း အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ဆဆာင်ရွက်ပါ 

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့်အလုပ်ကို ကုမ္ပဏီ၏ ကန့စဉ်ကဆာင် 
ရွက်မှုများထဲသို့ အမှန်တကယ် ကပါင်းစပ်လိုက်လှေင် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအားလုံးတွင်လည်း တာဝန်ရှိသည် 
ဟု ခံယူရန်လိုအပ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းဌာနအားလုံးသည် ကုမ္ပဏီက ထိုသို့ဆက်ဆံကရးတစ်ရပ် 
ထူကထာင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် အရင်းအမမစ်များကို မည်သည့်အတွက်ကြကာင့် အချနိ်မပည့် မမှုပ်နှံကတိ 
ကဝတ်မပုကဆာင်ရွက်ကနကြကာင်း နားလည်သကဘာကပါက်သင့်သလို ကဆာင်ရွက်ကနသည့် ဗျူဟာကိုလည်း 
သိရှိထားရန်လိုအပ်သည်။ များကသာအားမဖင့် အဆိုပါ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်များသည် ကုမ္ပဏီအတွင်းက ဌာနခွဲတစ်ခု သို့မဟုတ် လူထုဆက်ဆံကရးဝန်ထမ်း 
အနည်းငယ်နှင့်သာဆိုင်ကသာ “နူးညံ့ ကပျာ့ကပျာင်းသည့် သကဘာတရား (A Soft Concept) ” တစ်ရပ်ဟု 
မှတ်ယူကလ့ရှိြကသည်။ ထိုကဲ့သို့ကသာ အကမခအကနများကို ကရှာင်ရှားရန် သတင်းစကားများကို ကုမ္ပဏီ 
အတွင်း အချနိ်ယူမဖန့်ကဝရမခင်းမဖစ်သည်။ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုနှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာလုပ်ကဆာင်မှုတို့ အြကားဆက်စပ်ကနပုံအမပင် ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် 
စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ရလဒ်များအကပါ် သက်ကရာက်လာနိုင်ကမခများကိုပါ နားလည်သကဘာကပါက်ထားမခင်းမဖင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံကရးသည် အားလုံး၏ တာဝန်အမဖစ် သိရှိနားလည်ကအာင် အသိအမမင် 
ဖွင့်ကပးနိုင်သလို ကုမ္ပဏီမပင်ပမှ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ကကာင်းမွန်ကသာအလုပ်သကဘာ ဆက်ဆံကရး 
များ ထူကထာင်နိုင်ကရးကူညီရန် ကုမ္ပဏီအတွင်း ဌာနစုံမှ ဝန်ထမ်းများအား “ဆက်ဆံကရးသံတမန်”များအမဖစ် 
ကဆာင်ရွက်ြကကစကရး မက်လုံးတစ်ရပ်ကပးနိုင် သည်။ 

✔		စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ဆိုင်ဆသာ 
သတင်းအချက်အလက်ေဏ်တစ်ခု ထူဆထာင်ထိန်းသိမ်းပါ 

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ဘဏ်ကို 
လက်ရှိအချက်အလက်များနှင့် ပုံမှန်ထည့်သွင်း၊ မွမ်းမံမပုစုမခင်းသည် အသုံးဝင်ကသာ စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်း 
တစ်ရပ် မဖစ်နိုင်သည်။ သာမန်အားမဖင့် အဆိုပါအချက်အလက်ဘဏ်တွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ အုပ်စု 
အမျ ိုးမျ ိုးတို့၏ အကသးစိတ်အချက်အလက်များ (ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အကျ ိုးစီးပွားများနှင့် 
စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ)၊ ကဆာင်ရွက်ခဲ့ကသာ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးပွဲများအကြကာင်း အကသးစိတ် အချက်အလက်များ 
(ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်ကနရာ၊ ကဆွးကနွးခဲ့သည့်အကြကာင်းအရာနှင့် ရလဒ်များ)၊ စီမံကိန်းကုမ္ပဏီက ကပးခဲ့ကသာ 
ကတိကဝတ်များ၊ မဖည့်ဆည်းကပးရန်ကျန်ကသာ ကတိကဝတ်များနှင့် ကဆာင်ရွက်ကပးခဲ့ပပီး ကတိကဝတ် 
များ၊ နစ်နာမှုဆိုင်ရာ အကသးစိတ်မှတ်တမ်းတစ်ရပ်နှင့် ကမဖရှင်းကပးခဲ့သည့် အကမခအကန စသည်တို့ကို 
ထည့်သွင်းထားသင့်သည်။ ထိုသတင်းအချက်အလက်ဘဏ်တစ်ခု ထူကထာင်ထိန်းသိမ်းမှုကို စဉ်ဆက်မမပတ် 
ကဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသမဖင့် စီမံကိန်းသက်တမ်းတစ်ကလှောက် ဝန်ထမ်းအကမပာင်းအလဲမဖစ်သည့် 
အကမခအကနများတွင် ထိုသို့ကနာက်ဆုံးရအချက်အလက်များအား ထည့်သွင်းမွမ်းမံသည့် အကလ့အကျင့်သည် 
အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ကုမ္ပဏီအကနနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများကုိ လုံလုံကလာက်ကလာက်ကဆာင်ရွက်ခဲ့ 
ကြကာင်း သက်ကသမပရန်လိုအပ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် သတင်းထုတ်မပန်ရန် သို့မဟုတ် သတင်းကပးပို့အစီရင်ခံရန် 
လိုအပ်သည့်အခါ၌လည်း လွယ်ကူနိုင်သည်။ 
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SASOL ၊ မိုဇမ်ေစ်နိုင်ငံ။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း 
လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်ေဏ်တစ်ရပ်ထူဆထာင်ခခင်း

မိုဇမ်ေစ်နိုင်ငံတွင် ကမ်းလွန်ကရနံရှာကဖွရန် ခွင့်မပုချက်ရရှိမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Sasol ကုမ္ပဏီ သည် 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်လာမည့်သူများစာရင်းတစ်ခုကို ကနဦးမပုစု၍ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ 
ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကဆွးကနွးခဲ့သည်။ ထိုကဆွးကနွးပွဲမှ ရရှိခဲ့ကသာ အကကံမပုချက်များ၊ သကဘာထား 
အမမင်များကို အကမခခံ၍ ထိုစာရင်းကို ထပ်မံမပင်ဆင်ကရးဆွဲ၍ အဆိုပါပတ်သက်ဆက်နွယ်လာမည့် 
သူများအား ကုမ္ပဏီက ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ထပ်တလဲလဲကဆာင်ရွက်ရသည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်မဖစ်ပပီး လက်ရှိစာချုပ်များမှရရှိကသာ အချက်အလက်များ၊ ကနာက်ထပ် ဆက်သွယ်ကဆာင် 
ရွက်မှုများ သို့မဟုတ် မီဒီယာကြကာ်မငာများ သို့မဟုတ် မပည်သူ့ ကတွ့ဆုံပွဲများကို အကမခခံ၍ ကဆာင်ရွက် 
ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ထပ်မံမပုစုထားကသာ စာရင်းကို အချက်အလက်ဘဏ်အသွင် ကမပာင်းလဲ၍ ထိုအချက် 
အလက်ဘဏ်ထဲသို့ အမည်များ၊ ယင်းတို့၏ အဆက်အသွယ်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း 
နံပါတ်များနှင့် အီးကမးလ်လိပ်စာများ (ရနိုင်လှေင်) တို့ကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ထိုအချက်အလက်ဘဏ် 
သည် ကုမ္ပဏီအတွက် အလွန် အသုံးဝင်ကသာလက်နက်တစ်ခုမဖစ်လာခဲ့သည်။ အများမပည်သူနှင့် ချတိ် 
ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ကလှောက် ထိုအချက်အလက်ဘဏ်မှ အချက်အလက်များကို 
အသုံးမပု၍ စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသူများနှင့် စီမံကိန်းအကပါ် စိတ်ဝင်စားသူများ အားလုံးနှင့် 
အပမဲမမပတ် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

✔		ကတိကဝတ်မှတ်တမ်းတစ်ရပ် ဆရးသားခပုစုထိန်းသိမ်းပါ 

သင်လုပ်မည်ဟု ကမပာထားကသာအရာကို ကမပာထားသည့်အတိုင်း ကဆာင်ရွက်ကပးရန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ယုံြကည်မှုတည်ကဆာက်ပပီး ကကာင်းမွန်ကသာအလုပ်သကဘာ 
ဆက်ဆံကရးများ ထူကထာင်နိုင်မည်မဖစ်သည်။ စီမံကိန်း သက်တမ်းတစ်ကလှောက်တွင် သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်း 
နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများ (ထိခိုက်နစ်နာကသာရပ်ရွာလူထုများ၊ ကဒသခံအစိုးရ၊ ကချးကငွထုတ်ကပး 
သူများ၊ အစိုးရမဟုတ်ကသာအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အမခားအဖွဲ့အစည်းများအား) ကပးအပ်ခဲ့ကသာ 
ကတိကဝတ်အားလုံးကို အချနိ်နှင့်တကမပးညီ မျက်ကမခမမပတ် ဆက်လက်လုပ်ကဆာင်ရန် လိုအပ်သည်။ များ 
ကသာအားမဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်နိုင်ကမခဆန်းစစ်မည့် အတိုင်းအတာသတ်မှတ်မခင်းနှင့် 
လက်ကတွ့ဆန်းစစ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ကဆာင်ရွက်သည့် ကာလ၏ အကစာပိုင်းကန့ရက်များနှင့် နစ်နာမှု 
များနှင့် ဆိုးကျ ိုးထိခိုက်မှုများအကပါ် ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု စစ်ကဆးသည့် တည်ကဆာက်ကရးကာလများတွင်  
စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ကတိကဝတ် အများဆုံးကပးြကသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကပးခဲ့ 
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BAKU-TBLISI-CEYHAN ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 
လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ရာ၌ ဆပးခဲ့သည့် ကတိကဝတ်များကို 
ဆခခရာဆကာက်ခခင်း

Baku-Tblisi-Ceyhan Pipeline စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်သည့် 
အစီရင်ခံစာတွင် ကုမ္ပဏီက ကဆာင်ရွက်ကပးရန် ကတိကဝတ်မပုထားသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ထိခိုက်မှု 
ကလှော့ချကရး အစီအမံရာကပါင်းများစွာပါရှိသည်။ ထိုကတိကဝတ်များသည် မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အမျ ိုးမျ ိုး၏ 
ကခါင်းစဉ်အမျ ိုးမျ ိုးကအာက်တွင် ပျ ံ့ ကကဲကနကသာကြကာင့် ကုမ္ပဏီသည် ထိုကတိကဝတ်များကို လက်ကတွ့ 
အကကာင်အထည်ကဖာ်ကပးရန် စီစဉ်ရာ၌ အစပိုင်းတွင်အခက်အခဲများစွာကကုံကတွ့ခဲ့ရသည်။ ထို့ကြကာင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို ကရးဆွဲအကကာင်အထည်ကဖာ်နိုင်ကရးအတွက ်
အဆိုပါ ကတိကဝတ်အားလုံးပါရှိသည့် အကသးစိတ်စာရင်းပါဝင်သည့် “ကတိကဝတ် မှတ်တမ်း 
(Commitments Register)” တစ်ကစာင်ကို ကရးသားမပုစုခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ထိုမှတ်တမ်းတွင် ကတိ 
ကဝတ်တစ်ခုစီအလိုက် ကဖာ်မပထားသည့် မူရင်းစာရွက်စာတမ်းနှင့် ထိုကတိကဝတ်ကို မဖည့်ဆည်း
ကဆာင်ရွက်မည့်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တို့ကို ရှင်းလင်းစွာကဖာ်မပပါရှိသည်။

ကတိကဝတ်မှတ်တမ်းတစ်ကစာင် မပုစုပပီးသည်နှင့် တစ်ပပိုင်နက် ထိုမှတ်တမ်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 
လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် တည်ကဆာက်ရာတွင် အသုံးဝင်ကသာ ကိရိယာတစ်ခု မဖစ်လာခဲ့သည်။ 
ထိုမှတ်တမ်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်မခင်းအစီရင်ခံစာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် 
တို့အြကား ချတိ်ဆက်ကပး၍ ကပးထားကသာကတိကဝတ်များကို လက်ကတွ့အကကာင်အထည်ကဖာ်မှုများ
နှင့် ချတိ်ဆက်ကမခရာကကာက်ြကည့်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ကိုလည်း ကဖာ်မပကပးသည်။ သို့ကသာ် 
BTC စီမံကိန်းတွင် မဖစ်ပျက်ပပီးမှ ကတိကဝတ်များကို မှတ်တမ်းထဲ ဆွဲထုတ်ထည့်သွင်းသည့်အလုပ်မှာ 
အချနိ်ကုန်ကသာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်မဖစ်သည်။ မူရင်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာထဲမှ ထုတ်နှုတ်ပပီးသည်နှင့် 
တစ်ပပိုင်နက် ထိုကတိကဝတ်များသည် မြကာခဏဆိုသလို ကဝကဝဝါးဝါးမဖစ်သွားပပီး အကကာင်အထည် 
ကဖာ်ရန် တာဝန်ကပးအပ်မှုမှာလည်း အပမဲတမ်းမရှင်းမလင်းမဖစ်ခဲ့၍ ထပ်ကနကသာကတိကဝတ်များကို 
လည်း သိသာစွာကတွ့ရှိခဲ့ရသည်။

ထိုစီမံကိန်းမှ ရရှိကသာသင်ခန်းစာမှာ ကတိကဝတ်များကပးသည့်အခါ ရှင်းလင်းတိကျကသာ စကားလုံး 
များ သုံးစွဲသင့်ကြကာင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်မခင်း အစီရင်ခံစာ 
တစ်ခုလုံး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အမဖစ် ကတိကဝတ်မှတ်တမ်းတစ်ကစာင်ကို ထည့်သွင်းမပုစုရန် 
လည်း အကကံမပုအပ်ပါသည်။ ကတိကဝတ်မှတ်တမ်းကို ကရးသားမပုစုရာ၌လည်း စီမံကိန်းကာလ 
အလိုက် (ဥပမာ- တည်ကဆာက်ကရးကာလ သို့မဟုတ် လည်ပတ်ကရးကာလ စသည်) နှင့် ကမဖရှင်းကဆာင် 
ရွက်ကပးမည့်ကိစ္စရပ်အလိုက် (ဥပမာ- အမှိုက်များနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအကပါ် စီမံခန့်ခွဲမခင်း) 
စသည်မဖင့် စနစ်ကျကသာပုံစံတစ်ရပ်မဖင့် ကရးသားမပုစုထည့်သွင်းမခင်းနှင့် ကုမ္ပဏီအတွက်ကသာ်လည်း 
ကကာင်း၊ ထိုကတိကဝတ်များကိုအကကာင်အထည်ကဖာ်ရန် တာဝန်ရှိသည့်ကုမွဏီနှင့် ကန်ထရိုက်တာ 
များအတွက်ကသာ်လည်းကကာင်း၊ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းနှင့် အမျ ိုးမျ ိုးကသာ 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်မှုမှတ်တမ်းမှတ်ရာများနှင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များအတွင်း 
ထည့်သွင်းမခင်းတို့ကဆာင်ရွက်ရန် ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ နားလည်သကဘာကပါက်နိုင်ကပမည်။ ထိုကတိကဝတ် 
မှတ်တမ်းတွင် လုပ်ငန်းအကကာင်အထည်ကဖာ်မှုအတွက် အချနိ်ကာလ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အကရး 
ကကီးသည်မှာ- သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ လုပ်ငန်းဌာနခွဲများ၊ အကကာင်အထည်ကဖာ်ကပးမည့် 
တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများ (အချ ို ့ကိစ္စများတွင် ကန်ထရိုက်တာများ၊ အစိုးရ မဟုတ်ကသာ အဖွဲ့ 
အစည်းတစ်ရပ် သို့မဟုတ် ကဒသန္တရအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းလည်း မဖစ်နိုင်သည်) တို့ကို တာဝန်ချထားမှု 
အချက်အလက်များလည်း ပါရှိသင့်သည်။ 

105စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရပ်များ



ကသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များစွာကို မှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့် မဖည့်ဆည်းကဆာင် 
ရွက်ကပးမှုအကမခအကနကို မျက်ကမခမမပတ် ကစာင့်ြကည့်ရန် “ကတိကဝတ် မှတ်တမ်းတစ်ရပ်” ထူကထာင်မခင်း 
သည် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အကလ့အကျင့်ကကာင်းတစ်ရပ်မဖစ်သည်။ 

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံဆရးအဆပါ် 

စီမံခန့်ခွဲမှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် စီမံကိန်းကိုယ်စား မည်သူက 

ဆခပာဆိုဆပးဆနဆကကာင်းနှင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်အေွဲ့အစည်းက 

မည်သည်ကို ဆခပာဆိုဆနဆကကာင်းကို မျက်ဆခခမခပတ်ဆစာင့်ကကည့်ခခင်း 

ခေစ်သည်။ 

✔		“တတိယပုဂ္ဂိုလ်အေွဲ့အစည်း”နှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှုကို ထိန်းချုပ်ထားပါ 

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ဆက်ဆံကရး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ စီမံကိန်းကိုယ်စား 
မည်သူက ဆခပာဆိုဆပးဆနဆကကာင်းနှင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းက ဘာကိုကမပာဆိုကနကြကာင်းကို မျက်ကမခ 
မမပတ် ကစာင့်ြကည့်မခင်းမဖစ်သည်။ မပင်ပကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အတိုင်ပင်ခံများ၊ အစိုးရဌာနမှ ကကီးြကပ် 
ကွပ်ကဲရန် တာဝန်ရှိသူများနှင့် အစိုးရမဟုတ်ကသာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီမံကိန်းကုမ္ပဏီနှင့် အတူ လုပ်ကိုင် 
ကနကသာ ကန်ထရိုက်တာများသည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် အမပန်အလှန် ထိကတွ့ 
ကနရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်လာသည့်အခါ၌ 
အန္တရာယ်များလည်: ကပါ်ကပါက်လာနိုင်ကသာကြကာင့် ပါဝင်ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုကို နိုးနိုးြကားြကား 
စီမံခန့်ခွဲကဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကပမည်။ ထိုသို့ကဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုမ္ပဏီမှ မဖန့်ကဝကသာ သတင်းအချက် 
အလက်များနှင့် မကိုက်ညီသည့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်း၊ 
ယဉ်ကကျးမှုနှင့်မဆီကလျာ်ကသာ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများ သို့မဟုတ် အချ ို ့ကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ 
အုပ်စုများကို ချန်လှပ်ကဆွးကနွးတိုင်ပင်မှုများ၊ စီမံကိန်း၏ အကျ ိုးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှားယွင်းကသာ 
ကမှော်မှန်းချက်များ မမင့်တက်ကစမခင်း (ဥပမာ- ကလျာ်ကြကးပမဏနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ)၊ 
ကကိုတင်ခွင့်မပုချက်မယူပဲ ကုမ္ပဏီကိုယ်စား ကတိကဝတ်များကပးမခင်း၊ ရည်ရွယ်ထားသူများ၏ ကကျနပ်မှု 
ရကစရန် လုပ်ကဆာင်ရမည့် ထိခိုက်မှုကလျာ့ချကရးအစီအမံများ သို့မဟုတ် ရပ်ရွာဖွံ့ပဖိုးကရး စီမံကိန်းများ 
ကဖာ်ကဆာင်ရန် ပျက်ကွက်မခင်း စသည့်အန္တရာယ်များ ကပါက်ကပါက်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုအန္တရာယ်များကို 
ကလှော့ချနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်မှာ ထိုအခပန်အလှန် ချတိ်ဆက်မှုများ ဆဆာင်ရွက်စဉ်တွင် စီမံကိန်း 
ဝန်ထမ်းများထားဆပးရန ် မဖစ်သည်။ ယုတ်စွအဆုံး အကစာပိုင်းကာလများတွင် အပမဲရှိကနကပးရန်နှင့် ထို့ 
ကနာက်ပိုင်းကာလများတွင် အခါအားကလျာ်စွာ ရှိကနကပးရန်မဖစ်သည်။ ကရှ့ထွက်၍ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် ထိကတွ့ဆက်ဆံရာ၌ တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို မဖစ်နိုင်လှေင် 
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ကပးနိုင်ရန်အတွက် စာမဖင့်ကရးသားထားကသာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Term of 
Reference) သို့မဟုတ် ကန်ထရိုက်စာချုပ်များက အကထာက်အကူရနိုင်သည်။ ထိုသို့ ပါဝင် ချတိ်ဆက် 

106 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း - အပိုင်း-၁



ကဆာင်ရွက်မှုများ လုပ်ကိုင်သည်နှင့်တပပိုင်တည်း စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက ပုံမှန်ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆး 
မခင်းသည် ဆစာင့်ကကည့်ထိန်းဆကျာင်းခခင်းနှင့် အရည်အဆသွးအာမခံခခင်းဆိုင်ရာ အဓိကကျကသာ နည်းလမ်း 
တစ်ရပ်မဖစ်သည်။

✔		ကန်ထရိုက်တာဆကကာင့် ခေစ်လာနိုင်ဆသာအန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲပါ

ယင်းတို့၏ အမူအကျင့်များနှင့် ကဒသခံများနှင့် ကန့စဉ်ထိကတွ့ဆက်ဆံမခင်းများမှတဆင့် ကန်ထရိုက်တာ 
များသည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်သွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံကရးအကပါ် တိုက်ရိုက်သက်ကရာက်နိုင်ကမခမှာ 
အမခားကသာ တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများထက် ပိုနိုင်သည်။ တည်ကဆာက်ကရးကာလတွင် ကန်ထရိုက် 
တာများနှင့် ယင်းတို့၏ တဆင့်ခံကန်ထရိုက်တာများသည် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများထက် ပိုမို၍ ကဒသခံများနှင့် 
မြကာခဏ ဆက်သွယ်ရနိုင်သည်။ စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူများသည် များဆသာအားခေင့် ကန် 
ထရိုက်တာများနှင့် ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများကို ခွဲခခားမခမင်ကကပါ။ နှစ်ဖက်စလုံးကို “စီမံကိန်း”၏ အစိတ် 
အပိုင်းတစ်ရပ်အမဖစ်သာ မမင်ြကသည်။ ထို့ကြကာင့် ကန်ထရိုက်တာများ၏ လုပ်ရပ်များသည်လည်း ကုမ္ပဏီ 
အတွက် အန္တရာယ်မဖစ်လာနိုင်၍ ကန်ထရိုက်တာများ၏ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုများကို ကုမ္ပဏီများက 
အစကတည်းက စီမံခန့်ခွဲသင့်သည်။ ထိုကဆာင်ရွက်မှုတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်သွယ်သူများနှင့် 
ထိထိကရာက်ကရာက် ဆက်ဆံနိုင်စွမ်းရှိကသာ ကန်ထရိုက်တာများအား ကရွးချယ်မခင်း၊ ကဆာင်ရွက်ရန် 
သတ်မှတ်ချက်များကို ယင်းတို့၏ ကန်ထရိုက်စာချုပ်တွင် ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုမခင်းတို့ ပါဝင်ြကသည်။ 
ကန်ထရိုက်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်သွယ်သူများ၏ ထိခိုက် 
နစ်နာမှုများကို တိုင်ြကားကမဖရှင်းရန် ကိုယ်ပိုင်ယန္တယားတစ်ရပ်ထားရှိကစမခင်း၊ ကိုယ်ပိုင်လူထုဆက်ဆံ 
ကရးမန်ကနဂျာ ထားရှိမခင်းနှင့် ကဒသခံများအား မည်သို့အမပန်အလှန် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်နိုင်ကြကာင်း 
ယင်းတို့ ဝန်ထမ်းများနှင့် တဆင့်ခံ ကန်ထရိုက်တာများအား သင်တန်းများကပးမခင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ကန် 
ထရိုက်တာများ၏ လက်ကတွ့ ကဆာင်ရွက်မှုများကို ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု စစ်ကဆးရန် နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများက ကန်ထရိုက်တာများအကပါ် တိုင်ြကားမှုများကို ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်ရာ၌ ကူညီရန် 
ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများကို မဖန့်ကျက်တာဝန်ကပးသင့်သည်။

✔		စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံဆရး၏ အရည်အဆသွးပိုင်းဆိုင်ရာ 
အဆခပာင်းအလဲများကို မျက်ဆခခမခပတ်ဆစာင့်ကကည့်ပါ

စီမံကိန်းကာလအမျ ိုးမျ ိုးအတွင်း ဆက်ဆံကရး အရည်အကသွးများ (Quality of Relationships) သည် 
အချနိ်ြကာလာသည်နှင့်အမှေ ကမပာင်းလဲလာနိုင်သလို ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် အကကိမ်အကရအတွက် 
သို့မဟုတ် ကလးနက်မှုအတိုင်းအတာ (Intensity) ကမပာင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြကာင့် မိမိ၏ အဓိကကျကသာ 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများက ကယဘုယျအားမဖင့် စီမံကိန်းအကပါ်နှင့် အထူးသမဖင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက် 
မခင်းအကပါ် “သည်းခံနိုင်မှုကရချနိ်” နှင့် ယင်းတို့၏ ကကျနပ်အားရမှုအတိုင်းအတာကို အခါအားကလျာ်စွာ 
စမ်းသပ်မခင်းသည် စီမံကိန်းအတွက် အသုံးဝင်နိုင်သည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အကပါ် စီမံခန့်ခွဲရာ၌ အကထာက်အကူရကစကရးအတွက် “သကဘာ 
ထားအမမင်” စစ်တမ်း(Perception Survey) ကို နှစ်စဉ် သို့မဟုတ် ၆ လတစ်ကကိမ် လွတ်လပ်စွာ ကကာက်ယူ 
ကလ့လာမခင်းနည်းလမ်းကို ကုမ္ပဏီအချ ို ့က အသုံးမပုြကသည်။ ထိုစစ်တမ်းသည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကအာင်မမင် 
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မှုများ အဆက်မမပတ်ရရှိမခင်း ရှိ၊ မရှိ တိုင်းတာရန် တူညီကသာကမးခွန်းများကိုသာ မပန်လည်ကမးမမန်းမခင်း 
မဖစ်သည်။ 

ကကျနပ်အားရမှုအဆင့် အကမပာင်းအလဲများကို တိုင်းတာမခင်းနှင့် ထိုသို့ကမပာင်းလဲကစသည့် အကြကာင်းရင်း 
များကို ကဖာ်ထုတ်စိစစ်မခင်းအားမဖင့် ကလ့လာမှုစစ်တမ်း သတင်းအချက်အလက်များသည် ဆက်သွယ် 
ကဆာင်ရွက်မှုများနှင့် ဆက်ဆံကရးအကမခအကနများ မူလအကမခအကန/ လမ်းကြကာင်းကပါ်သို့ မပန်လည်ကရာက် 
ရှိကရး တွက် လိုအပ်သလို လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချနိ်ညှိမခင်း သို့မဟုတ် လုပ်ကဆာင်ချက်များ ကဆာင်ရွက်မခင်းတို့ကို 
ဝန်ထမ်းများနှင့် မန်ကနဂျာများက ကဆာင်ရွက်နိုင်ကစသည်။ 

COSAN SAIC။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်း 
အခေစ် ရပ်ရွာလူထုနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမည့် အစီအစဉ် ထူဆထာင်ခခင်း

Cosan SAIC။ ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ သြကားနှင့် အက်သကနာကလာင်စာ ထုတ်လုပ်ကသာ ထိပ်တန်း 
ကုမ္ပဏီသည် ယင်း၏ လုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ခဲ့ရာ ကရဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် အမခားအရာ 
များအမပင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိမှု စသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မပဿနာများစွာ ကပါ်ကပါက် 
လာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကနကသာ ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ ထိုကဒသသည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ အမခား 
ကဒသများထက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ပိုမိုတင်းြကပ်သည်။ ကငွကြကးပံ့ပိုးကပးမှုနှင့် 
အတူ IFC သည် ထိုကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းများအတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ပထမဆုံး ကပါင်းစပ်လူမှုနှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်(Integrated Social and Enviornmental Management System) 
တစ်ရပ်ကို ထူကထာင်ရန် Cosansaic ကုမ္ပဏီအားအကကံကပးခဲ့သည်။ ထို့အမပင် ကုမ္ပဏီ၏ အဆင့်မမင့် 
စီမံခန့်ခွဲသူများကလည်း ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များအတွင်းသို့ လူထုနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးသည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထည့်သွင်းကပါင်းစပ်ရန်နှင့် လုပ်ကဆာင်မှုများစီမံခန့်ခွဲရန် အချနိ်မပည့်ဝန်ထမ်း ခန့်အပ် 
နိုင်ကရး ကတိကဝတ်မပုကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ကချးကငွယူထားကသာကြကာင့်  ပတ်ဝန်းကျင် 
နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အမဖစ် လူထုနှင့်တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု 
အစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်း ကရးဆွဲအကကာင်အထည်ကဖာ်ရရန် ကတိကဝတ်ထားရှိပပီး နယ်ကမမအသစ် 
များတွင် မပုလုပ်မည့် Cosan SAIC ကုမ္ပဏီ၏ အနာဂတ်စီမံကိန်းများတွင်လည်း ကျင့်သုံးကဆာင်ရွက် 
မည်မဖစ်သည်။
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LONMIN ကုမ္ပဏီ၊ ဆတာင်အာေရိကနိုင်ငံ။ 
လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအဆပါ် 
စီမံခန့်ခွဲမှုအားဆကာင်းဆစခခင်း

"ကတာင်အာဖရိက နိုင်ငံတွင် အကမခစိုက်ကသာ ပလက်တီနမ် သတ္တုတူးကဖာ်ကရးကုမ္ပဏီမဖစ်သည့် Lonmin 
ကုမ္ပဏီကကီးသည် အဓိကကျကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံကရး အားနည်းခဲ့သည့် 
သမိုင်းအစဉ်အလာတစ်ရပ်ရှိခဲ့သည်။ သို့ကသာ် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကစ၍ ကုမ္ပဏီသည် ယင်း၏ ဆက်ဆံကရး 
အကမခအကနများကို အသွင်ကမပာင်းလဲရန်နှင့် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆိုင်ကသာ 
မပဿနာများကို စီမံခန့်ခွဲရာ၌ အားကကာင်းလာကစရန် ကကိုးပမ်းသည့်အကနနှင့် တက်ကကကသာ ကမခလှမ်း 
များ စတင်ခဲ့သည်။ Lonmin ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကဗျူဟာများတွင် ကအာက်ပါအချက်များ ပါဝင်သည်-

■ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် ဖိုရမ်တစ်ခု ကျင်းပရာ၌ 
ပံ့ပိုးကူညီရန် အကတွ့အကကုံရှိ နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို လုပ်ငန်းအပ်နှံမခင်း 

■ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနှင့် ရပ်ရွာလူထုထဲမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ ထိုဖိုရမ်သို့ ပါဝင်တက်ကရာက်၍ လိုအပ်ကသာ 
စွမ်းကဆာင်ရည်တည်ကဆာက်မှု များရရှိနိုင်ရန် ကဆာင်ရွက်ကပးမခင်း

■ အဓိကကျကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုငယ်များအြကား ကကျနပ်အားရမှုအဆင့်ကိုတိုင်းတာ 
ရန်“လူထုသကဘာထားအမမင်စစ်တမ်းများကို နှစ်စဉ် လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းစွာ ကဆာင်ရွက်မခင်း”

■ ထိုသကဘာထားအမမင် စစ်တမ်း၏ ရလဒ်များကို အများမပည်သူသို့ ထုတ်မပန်မခင်းနှင့် မဖန့်ကဝမခင်း

■ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်မှ ကပါ်ထွက်လာကသာ 
ထင်သာမမင်သာရှိကသာ တိုးတက်မှု အကမခအကနနှင့် ရလဒ်များအကြကာင်းကို လစဉ်သတင်းစာ 
တစ်ကစာင်တွင် ကရးသားထုတ်မပန်မခင်း

ထိုကကိုးပမ်းမှုများကြကာင့် Lonmin ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ကဆာင်ချက်အကပါ် လူထုကထာက်ခံမှုများသည် 
ယကန့အထိ သိသိသာသာတိုးတက်လာကစခဲ့သည်။ ထို့အမပင် ကုမ္ပဏီသည် အဓိကကျကသာ ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရာ၌ ဌာနတွင်းဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းကဆာင်ရည် တိုးတက် 
ကစရန်နှင့် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်မှုများ တသတ်မတ်တည်း ရှိကစရန် ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ တာဝန် 
သတ်မှတ်ကပး၍ ထိုအမပန်အလှန် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်မှုများကို အာရုံစိုက် ကဆာင်ရွက်ကစရန် စုဖွဲ့ 
အားထုတ်မှုတစ်ရပ် မပုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအားထုတ်မှုတွင် ဆက်ဆံကရး မန်ကနဂျာတစ်ဦး ကနာက်ထပ် 
ခန့်ထားမခင်း၊ ကုမ္ပဏီအတွင်းနှင့် အမပင် နှစ်ခုစလုံးအတွက် ဆက်သွယ်ကရးလမ်းကြကာင်းများ ရှင်းရှင်း 
လင်းလင်း သတ်မှတ်ကပးမခင်းနှင့် လူထုနှင့် ဆက်ဆံကဆာင်ရွက်မှုအပိုင်းကို စီမံခန့်ခွဲရန် တာဝန်ရှိ 
မန်ကနဂျာများကို သတ်မှတ်ကပးမခင်းတို့ပါရှိခဲ့သည်။
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အပိုင်း-၂

စီမံကိန်းသက်တမ်းတစ်ဆလှောက်
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်
ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို
ဆပါင်းစပ်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း

ဤအပိုင်းတွင် စီမံကိန်း သက်တမ်းတစ်ကလှောက် ကာလတစ်ခုစီအလိုက် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
လာမည့်သူများအား ကအာင်မမင်စွာ ချတိ်ဆက် ကဆာင်ရွက်ရာ၌ အကထာက်အကူအရဆုံးမဖစ်မည့် လက်ကတွ့ 
အကလ့အကျင့်များနှင့် ချဉ်းကပ်နည်းများကို ကဆွးကနွးထားသည်။ စီမံကိန်း သက်တမ်းတစ်ကလှောက် ကကုံကတွ့ 
ရမည့် စီမံကိန်းကာလများမှာ-

■ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သကဘာတရားများ အဆိုမပုကာလ
■ မဖစ်ကမမာက်နိုင်စွမ်းကလ့လာမှုများနှင့် စီမံကိန်းကရးဆွဲကရးကာလ
■ တည်ကဆာက်ကရးကာလ
■ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကရးကာလ
■ လုပ်သားအကရအတွက်နှင့် လုပ်ငန်းအရွယ်အစားကလှော့ချမခင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းမခင်းနှင့် 
 ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ ကရာင်းထုတ်သည့်ကာလ
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စီမံကိန်းဆိုင်ရာသဆောတရားများ အဆိုခပုကာလ 

အဆလ့အကျင့်ဆကာင်းများအတွက် အကကံဉာဏ်များ
● စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ဆိုင်သည့် ယခင်အချက်အလက်များနှင့ ်

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကိုးကားပါ။
● အကစာပိုင်းကာလများတွင် ကသချာစွာ ကရွးချယ် ထုတ်မပန်၍ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးပါ။
● စီမံကိန်းအကကာင်အထည်ကဖာ်မည့် အမခားနည်းလမ်းများနှင့် ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာများ သို့မဟုတ် 

စီမံကိန်းကနရာ ကရွးချယ်မှုဆိုင်ရာများကို ထုတ်ကဖာ်မပပါ။
● မဖစ်နုိင်လှေင် ဗျူဟာကျကျ စီမံကရးဆဲွကနစဉ်အတွင်း အစုိးရဌာနအဖဲွ့အစည်းများနှင့် ချတ်ိဆက်ကဆာင်ရွက်ပါ။
● လက်ရှိ ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို တိုင်ြကားကမဖရှင်းကရးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လုံကလာက်မခင်း ရှိ၊ 

မရှိ သုံးသပ်ပါ။
● စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထားကသာ 

ဥပကဒ၊ နည်းဥပကဒ၊ စည်မျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ကချးကငွထုတ်ကပးသူများ၏ 
စည်းကမ်းချက်များ မည်သို့ရှိသည်ကို ကလ့လာသုံးသပ်ပါ။

● စီမံကိန်းအကပါ်ကျကရာက်နိုင်ကသာ အန္တရာယ် ခွဲမခမ်းစိတ်မဖာမှု တိုင်းတွင် စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ မပဿနာများကို ထည့်သွင်းထားပါ။

● ရှုပ်ကထွးနက်နဲကသာစီမံကိန်းများတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများဆိုင်ရာ စီမံကရးဆွဲမှု 
ဖိုရမ်တစ်ခုကျင်းပနိုင်ရန် စဉ်းစားပါ။

Downsizing,
decommissioning,
and divestment

OperationsConstructionFeasibility studies
and project planning

Project
concept

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား စီမံကိန်း၏အကစာပိုင်းကာလမဖစ်သည့် စီမံကိန်းသကဘာတရား 
များ အဆိုမပုတင်မပသည့်အဆင့်၌ပင် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် စီမံကိန်းအကပါ် ကဒသခံများ၏ 
ကထာက်ခံအားကပးနိုင်ကမခ သို့မဟုတ် ကန့်ကွက်နိုင်ကမခကို တိုင်းတာမခင်း၊ ကရွးချယ်စရာ အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် အမခား 
ကဆာင်ရွက်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများ၊ စီမံကိန်း၏ မဖစ်ကမမာက်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်နိုင်သည့် အဓိက မပဿနာနှင့် 
စိုးရိမ်မှုများကို ကဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်မခင်းပင်မဖစ်သည်။ ထိုစိုးရိမ်ပူပန်မှု (နှင့် အခွင့်အလမ်း)များကို ဆုံးမဖတ် 
ချက် ချမှတ်ကသာ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသို့ မပန်လည်ထည့်သွင်းကပးသင့်သည်။ 

စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သကဘာတရားများအဆိုမပုကာလ၌ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်လာမည့်သူများနှင့် 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးသင့်သည်။ အကြကာင်းမှာ- မဖစ်နိုင်ကမခရှိကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တစ်နည်း 
နည်းမဖင့် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်မခင်းအားမဖင့် စီးပွားကရးဆိုင်ရာ အကျ ိုးစီးပွား ယှဉ်ပပိုင်လာနိုင်ကမခများကို 
ကာကွယ်နိုင်၍ စီမံကိန်းအကပါ် ကျကရာက်လာနိုင်ကသာ အန္တရာယ်များကို ကဖာ်ထုတ်ရန် အကထာက်အကူ 
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ရသည့်အမပင် ဗျူဟာကျသည့် ကရွးချယ်မှုများမဖစ်ကစကရး သတင်းအချက်အလက်များလည်း ရရှိကစသည်။ 
ထိုကြကာင့် ကသချာစွာ ဦးတည်ကရွးချယ်ထားသူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုမျ ိုးမဖစ်သင့်သည်။ စီမံကိန်းကကီး 
များတွင် ထိုတိုင်ပင်ကဆွးကနွးပွဲများ၌ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နိုင်ကမခရှိသူ၊ ြသဇာလွှမ်းမိုးသူအချ ို ့လည်း 
ပါဝင်လာနိုင်သည်။ စီမံကိန်းအကကာင်အထည်ကဖာ်မှု ကနဦးကာလများတွင် လိမ္မာပါးနပ်စွာ ကရွးချယ်တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးမခင်းသည် အနာဂတ်တွင် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံကရး ဆက်လက်ထူ 
ကထာင်ထိန်းသိမ်း ကဆာင်ရွက်သွားနိုင်ရန်အတွက် အကရးပါကသာ ကနာက်ဆက်တွဲအကျ ိုးဆက်များကို ရရှိနိုင် 
သည်။ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများအား ကစာစီးစွာချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်၍ ဗျူဟာကျကသာ 
ဆုံးမဖတ်ချက်များနှင့် အမခားကဆာင်ရွက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများအကြကာင်း တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းသည် စီမံ 
ကိန်းအကပါ် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုများနှင့် အမခားကသာဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာ ထိခိုက်လာနိုင်ကမခများကို ကရှာင် 
ြကဉ်နိုင်ပပီး မပန်လည်ဒီဇိုင်းကရးဆွဲ ရသည့်အတွက် ပိုမိုကုန်ကျမှုများနှင့် ကလျာ်ကြကးကပးကချရမှုများကိုလည်း 
ကရှာင်ရှားနိုင်ကပမည်။ စီမံကိန်းမှ ကလျာ်ကြကးတန်ဖိုးအဆိုမပုသည့်ကာလတစ်ဝိုက်တွင်လည်း ကဒသခံများမှ 
အဆိုမပုသည့်အတိုင်း လက်ခံနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းပိုများနိုင်သည်။ ထို့မပင် ကစာစီးစွာချတိ်ဆက် ကဆာင်ရွက် 
မှုသည် တန်ဖိုးရှိကသာ အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ကစပပီး အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာသင်တန်း၊ အကမခခံ အကဆာက် 
အအုံနှင့် စီမံကိန်း၏ ဝန်ကဆာင်မှု လိုအပ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကဒသခံလူထု 
များ၏ အစီအစဉ်များ ဦးစားကပးများနှင့် ကိုက်ညီကအာင်ကဆာင်ရွက်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိကစသည်။

ထိုသို့အကစာပိုင်းကာလကတည်းက ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရာတွင် စွန့်စားရမှုများလည်းရှိသည်။ ပထမ 
ဆုံးတစ်ခုမှာ- စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်မပန်အသိကပးကနကသာ်လည်း အမပန် 
အလှန် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးကဆာင်ရွက်နိုင်ရန်လမ်းဖွင့်ကပးမှုမှာ အကန့်အသတ်ရှိကနနိုင်သည်။ ထို့ကြကာင့် အမှန် 
တကယ် ဗျူဟာကျကသာ ကရွးချယ်စရာသိပ်များများမရှိပါ။ ဥပမာ- စီမံကိန်းကဆာင်ရွက်မည့်ကနရာသည် 
သဘာဝသယံဇာတများတည်ရှိသည့် ကနရာမဖစ်ကနနိုင်သည် သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ကဆာင်ကရးကွန်ရက်ချတိ်
ဆက်မှုများ သို့မဟုတ် ကစျးကွက်များအတွက် အကရးပါကသာ ဝင်၊  ထွက် သွားလာရာကနရာမဖစ်ကနနိုင်သည်။ 
ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာအကပါ် ကရွးချယ်မှုတွင်လည်း ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုနှင့် လက်ခံနိုင်ကသာ 
စွမ်းကဆာင်ရည်ရှိကြကာင်း လက်ကတွ့သက်ကသတို့ကို ချနိ်ထိုးစဉ်းစားလှေင် ကရွးချယ်စရာအကန့်အသတ်မှေသာ 
ရှိနိုင်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ- စီမံကိန်းကဆာင်ရွက်မည့် သကဘာတရားများကို သတ်မှတ်နိုင်ကရး၊ 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ရှိသည့်အခါ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှု 
ကိုယ်၌က မကသချာကသးသည့်အချနိ်၌ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်လာနိုင်ကမခရှိသူများနှင့် ထိုသို့ တိုက် 
ရိုက်ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် မရည်ရွယ်ကသာ ကနာက်ဆက်တွဲအကျ ိုးဆက်များ မဖစ်သွားနိုင်သည် 
ဆိုသည်ကို သတိရှိသင့်သည်။

မည်သို့ပင်မဖစ်ကစကာမူ စီမံကိန်းအကကာင်အထည်ကဖာ်ရန် သကဘာတရားကရးရာများ ကဖာ်ထုတ်နိုင်ရန် 
သတင်းအချက်အလက်များကကာက်ယူသည့် အကစာပိုင်းကာလတွင် အစိုးရအရာရှိများနှင့် ကဆွးကနွးမခင်း၊ ကစျး
ကွက်ကလ့လာမှုများမပုလုပ်မခင်း၊ စီမံကိန်းကနရာကို စူးစမ်းကလ့လာမခင်း၊ နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်မခင်း 
သို့မဟုတ် ဘူမိကဗဒဆိုင်ရာ စူးစမ်းကလ့လာမှုများမပုလုပ်မခင်းများအတွက် အချ ို ့ကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
လာနိုင်ကမခ ရှိသူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းများသည် မလွှဲမကရှာင်သာ ရှိကနမည်မဖစ်သည်။ စီမံကိန်း 
ကဆာင်ရွက်ရန် သကဘာတရားကရးရာများ ကလ့လာအဆိုမပုသည့်အဆင့်တွင် လူအင်အားနှင့် ကငွကြကးအင်အား 
အကန့်အသတ်မှေသာရှိကသာကြကာင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို ကာလတိုသာ ငှားရမ်းကဆာင်ရွက်ကလ့ရှိ 
ြကသည်။ ကနဦး ညှိနှိုင်းကဆွးကနွးမှုများနှင့် အမပန်အလှန်ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုများကို ဂရုတစိုက် ကိုင် 
တွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ယင်းတို့၏ ကမှော်မှန်းချက်များကို စီမံခန့်ခွဲသွားရန်ဟူသည့် အမမင်မဖင့် ပထမဆုံး 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သူများသည် အဆိုမပုစီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကကာင်းမွန်ကသာ သကဘာထားအမမင်ရှိသူ
များမဖစ်ကစရန်လည်း လိုအပ်သည်။ 
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စီမံကိန်းအဆကာင်အထည်ဆော်မှုအဆစာပိုင်းကာလများတွင် 

မဟာဗျူဟာကျကျ ဆရွးချယ်ဆဆာင်ရွက်ခခင်းခေင့် စီမံကိန်းနှင့် 

ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံဆရးများကို အနာဂတ် 

ကာလတွင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

အဆရးပါဆသာ ဆနာက်ဆက်တွဲအကျ ိုးဆက်များရရှိနိုင်သည်။

လုပ်ဆဆာင်ချက် အဆသးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်
ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ဆိုင်သည့် ယခင်အချက်
အလက်များနှင့် တိုင်ပင် 
ဆဆွးဆနွးမှုဆိုင်ရာအချက်
အလက်များကို 
ကိုးကားပါ။

သင်၏စီမံကိန်းသည် ယခင်ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုတစ်ခု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတစ်ခုကို တိုးချဲ့သည့် 
စီမံကိန်းမဖစ်လှေင် ယခင်သတင်းအချက်အလက်များရရန် မဖစ်နိုင်ကမခရှိကသာ သတင်းရင်းမမစ်များတွင် - 
လက်ရှိ ပတ်သက်ဆက်နွယ်ကနသူများအကြကာင်း သတင်းအချက်အလက်ဘဏ်၊ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုနှင့် 
နစ်နာမှုကိုင်တွယ်ကမဖရှင်းခဲ့ကသာ မှတ်တမ်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ကလ့လာ 
မှုများနှင့် စီမံကိန်း၏အကစာပိုင်းကာလတွင် ပပီးစီးခဲ့ကသာ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ပတ် 
ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှု နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာများ၊ ကုမ္ပဏီက ရပ်ရွာလူထုအတွက် 
ရင်းနှီးမမှုပ်နှံကဆာင်ရွက်ကပးကသာ အစီအစဉ်များ၊ ကဒသန္တရအစိုးရ သို့မဟုတ် တူညီကသာ ရပ်ရွာကဒသ 
တစ်ခုအတွင်းရှိကနသည့် အမခား စီးပွားကရးလုပ်ငန်းများက ရပ်ရွာလူထုအတွက် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံကဆာင်
ရွက်ကပးကသာ အစီအစဉ်များပါဝင်သည်။ ယခုမှ စတင် ကဆာင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းအသစ်များမဖစ်လှေင် 
ကကီးြကပ်သူအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အမခားကသာ အစိုးရကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ 
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ကရး အဖွဲ့အစည်းများထံတွင်ရှိကသာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ယင်း 
တို့၏အကျ ိုးစီးပွားများအကြကာင်း စိစစ်ကဖာ်ထုတ်ထားသည့် စီမံချက်များနှင့် အများမပည်သူသို့ ထုတ် 
မပန်ထားကသာ အစီရင်ခံစာများ ရှိနိုင်သည်။ သင်၏စီမံကိန်းသည် စက်မှုဇုန်နယ်ကမမတွင် တည်ရှိလှေင် 
ထိုစက်မှုဇုန် ကဖာ်ထုတ်စဉ်က ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ကဆာင်ရွက် 
ခဲ့မခင်းရှိ၊ မရှိ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခဲ့မခင်း ရှိ၊ မရှိ 
စုံစမ်းြကည့်နိုင်သည်။

အဆစာပိုင်းကာလများတွင် 
ဆသချာစွာ ဆရွးချယ် 
ထုတ်ခပန် အသိဆပးဆော်ခပ 
၍ တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးပါ။

ဗျူဟာကျကသာ စီမံကိန်း အကကာင်အထည်ကဖာ်မှု နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ကရွးချယ်စရာအမျ ိုးမျ ိုးရှိကန 
လှေင် မပည်သူများအား သတင်းအချက်အလက်အမပည့်အစုံကို အပမဲထုတ်မပန်အသိကပးရန် မမဖစ်နိုင်သလို 
သတင်းထုတ်မပန်အသိကပးရာတွင်လည်း နှိုင်းချနိ်ကဆာင်ရွက်ရန်မဖစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက မရည်ရွယ် 
ထားကသာ ကနာက်ဆက်တွဲ အကျ ိုးဆက်များ ဥပမာ- ယင်းတို့ကမှော်လင့်ချက်များ ပိုမိုမမင့်မားလာမခင်းများ၊ 
ကြကာက်ရွံ့မှုများ သို့မဟုတ် ထင်မမင်ယူဆမှုများမဖစ်ကပါ်လာနိုင်သလို စီးပွားကရးပပိုင်ဖက်များ 
ကပါ်ထွက်လာ၍ ယင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့် စီးပွားကရးဆိုင်ရာ ထိခိုက်နိုင်ကမခများလည်း မဖစ်ကပါ်လာနိုင် 
သည်။ တစ်ချနိ်တည်းမှာပင် အကစာပိုင်းကာလကတည်းက တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းသည် အဓိကမပဿနာ 
များကို ကဖာ်ထုတ်စိစစ်နိုင်ရန် အကထာက်အကူမပု၍ ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးမဖတ်ချက်များအတွက် 
သတင်းအချက်အလက်များရရှိမခင်း၊ အကစာပိုင်းကာလကတည်းက ရင်းနှီးမှု တည်ကဆာက်နိုင်သည့် 
အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးကပးမခင်းတို့ကိုလည်း ရရှိနိုင်သည်။ စီမံကိန်းကဆာင်ရွက်မည့် သကဘာတရား 
ကရးရာများနှင့် အမခားကဆာင်ရွက်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ထိလွယ်ရှလွယ်ရှိနိုင်ကသာ 
သတင်းအချက်အလက်များကို ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုနှင့် ကဆွးကနွးရာတွင် သတိကကီးစွာထားကာ 
စဉ်းစားရန် လိုအပ်၍ ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်သာ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးသင့်သည်။
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လုပ်ဆဆာင်ချက် အဆသးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်

စီမံကိန်းအဆကာင်အထည် 
ဆော်မည့် အခခားနည်းလမ်း 
များနှင့် ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ 
များ သို့မဟုတ် စီမံကိန်း 
ဆနရာ ဆရွးချယ်မှုဆိုင်ရာ 
များကို ထုတ်ဆော်ပါ။

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရန်ကရွးချယ်ထားသူများအား ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကရွးချယ်စရာပုံစံ အမျ ိုးမျ ိုးအကြကာင်း 
ရှင်းမပမခင်း (“မည်သည့်စီမံကိန်းမှေ မကဆာင်ရွက်မခင်း” အပါအဝင်)နှင့် မည်သည့်ကရွးချယ်စရာ နည်းလမ်း 
က စီမံကိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သူအမျ ိုးမျ ိုးအတွက် မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ သက်ကရာက်နိုင်ကမခရှိ 
ကြကာင်းတို့ကို ရှင်းမပနိုင်ကရးအတွက် သတင်းအချက်အလက်များမပုစုပါ။ အထူးသမဖင့် သံသယမဖစ်ဖွယ် 
ရာ သို့မဟုတ် ထိလွယ်ရှလွယ်ကသာ စီမံကိန်းများမဖစ်လှေင် ကုမ္ပဏီအကနနှင့် မဖစ်ကပါ်လာနိုင်ကသာ 
မပဿနာများကို ကိုင်တွယ်ကမဖရှင်းနိုင်ကရးစဉ်းစားထား၍ စီမံကိန်းကနရာအမျ ိုးမျ ိုး၊ စီမံကိန်း အကမခခံ 
အကဆာက်အအုံများ ခင်းကျင်းမည့် လမ်းကြကာင်းအမျ ိုးမျ ိုး၊ ကဆာင်ရွက်မည့် နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးနှင့် 
အမခားကရွးချယ်စရာ နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးကိုပါ ကလ့လာသုံးသပ်ကနကြကာင်း မပည်သူများနှင့် စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား အထင်အရှားကဖာ်မပရန် အကရးကကီးသည်။ အချ ို ့မဖစ်ရပ်များတွင် 
စီမံကိန်းကနရာ ကရွးချယ်ရာ သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကရွးချယ်ရာများတွင် သို့မဟုတ် ကရွးချယ်မှု 
လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကဒသခံများအား တိုက်ရိုက်ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစ၍ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရန်မဖစ်သည်။

ခေစ်နိုင်လှေင် ဗျူဟာကျကျ 
ဆရးဆွဲဆနစဉ်အတွင်း 
အစိုးရဌာန အေွဲ့အစည်း 
များနှင့် ချတိ်ဆက် 
ဆဆာင်ရွက်ပါ။

မဖစ်ရပ်ကတာ်ကတာ်များတွင် စီမံကိန်းကနရာ ကရွးချယ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မဟာဗျူဟာကျကသာ 
ဆုံးမဖတ်ချက်များ၊ စီမံကိန်းတွင် တပ်ဆင်မည့် စက်အင်အား သို့မဟုတ် အမခားကသာ အဓိကကျကသာ 
ကရွးချယ်စရာနည်းလမ်းများကို ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မှုမမပုမီကပင် အစိုးရမှ မဟာဗျူဟာ 
စီမံကရးဆွဲ လုပ်ကဆာင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအားမဖင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပပီး မဖစ်သည်။ ထိုအစိုးရ စီမံကရးဆွဲ 
ကသာ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုသည် 
အတိုင်းအတာအမျ ိုးမျ ိုး ရှိနိုင်သည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ပိုမိုကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် တာဝန်ရှိကသာ အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
ညှိနှိုင်းကဆွးကနွးြကမခင်းအားမဖင့် သင်၏ကုမ္ပဏီသည် ဆုံးမဖတ်ချက်များအကပါ်နှင့် အစိုးရဦးကဆာင် 
ကျင်းပကသာ မပည်သူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးပွဲများ၏ အရည်အကသွးကို ဝင်ကရာက်ြသဇာလွှမ်းမိုးရန် 
အခွင့်အလမ်း တစ်ရပ်ရရှိနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက အစိုးရ ဦးကဆာင်ကသာ မပည်သူများနှင့် ကတွ့ဆုံ 
ကဆွးကနွးပွဲများ၏ အရည်အကသွးသည် ကနာက်ပိုင်းတွင် သင့်ကုမ္ပဏီက စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများနှင့် ဆက်ဆံကဆာင်ရွက်မှုများ မပုလုပ်ရာတွင် ဆိုးကျ ိုးသက်ကရာက်မှုများ ရှိလာနိုင်ကသာကြကာင့် 
မဖစ်သည်။

လက်ရှိ ထိခိုက်နစ်နာ 
မှုများကို တိုင်ကကား 
ဆခေရှင်းဆရး ဆိုင်ရာ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
လုံဆလာက်ခခင်း 
ရှိ၊ မရှိ သုံးသပ်ပါ။ 

သင်၏စီမံကိန်းသည် ယခင်ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှု တစ်ခု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတစ်ခုကို တိုးချဲ့သည့် 
စီမံကိန်းမဖစ်လှေင် စီမံကိန်း တိုးချဲ့မည့် ကာလအသစ်အတွက် လက်ရှိ ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို တိုင်ြကား 
ကမဖရှင်းကရးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် လုံကလာက်မခင်း ရှိ၊ မရှိ သုံးသပ်ရန် လိုအပ်သည်။

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက် 
ရန် သတ်မှတ်ထားဆသာ 
ဥပဆဒ၊ နည်းဥပဆဒ၊ 
စည်မျဉ်းစည်းကမ်း၊ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
နှင့် ဆချးဆငွထုတ်ဆပး 
သူများ၏ စည်းကမ်းချက် 
များ မည်သို့ရှိသည်ကို 
ဆလ့လာသုံးသပ်ပါ။

သင်၏ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုဗျူဟာသည် သတ်မှတ်ထားကသာ တာဝန်ဝတ္တရားအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီ 
ကြကာင်း ကသချာကစရန် အစိုးရ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကချးကငွထုတ်ကပးသူများ၏ စည်းကမ်း 
သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သင့်ကုမ္ပဏီ၏ တရားဝင် သို့မဟုတ် အလွတ်သကဘာ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု မူဝါဒ 
များ၊ ပွင့်လင်းမမင်သာကရး မူဝါဒများ၊ သတင်းအချက်အလက်မှေကဝကရးမူဝါဒများကို နှိုင်းယှဉ်ြကည့်ရန် 
လိုအပ်သည်။
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လုပ်ဆဆာင်ချက် အဆသးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်

စီမံကိန်းအဆပါ် ကျဆရာက် 
နိုင်ဆသာ အန္တရာယ် 
ဆန်းစစ်မှုတိုင်းတွင် 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများ၏ 
ခပဿနာများကို 
ထည့်သွင်းထားပါ။ 

သမားရိုးကျအန္တရာယ်များ - စီးပွားကရးဆိုင်ရာ၊ ကငွကြကးဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ 
ဆိုင်ရာတို့ကို ခွဲမခမ်းစိတ်မဖာမခင်းအမပင် စီမံကိန်းကဆာင်ရွက်မည့် သကဘာတရားကရးရာများ ဒီဇိုင်း 
ထုတ်သည့်အဆင့်တွင် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို ဆန်းစစ်မခင်းသည် မဖစ်နိုင်ကမခရှိကသာ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံကရးဆိုင်ရာနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများက ကဆာင်ြကဉ်းလာ 
နိုင်ကသာ လူမှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကို ကပါ်လွင်ထင်ဟပ်၍ မဖစ်ပွားမည့်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်မခင်းတို့ 
ပါဝင်သင့်သည်။ 

ရှုပ်ဆထွးနက်နဲဆသာ 
စီမံကိန်းများတွင် 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများဆိုင်ရာ 
စီမံဆရးဆွဲမှု ေိုရမ်တစ်ခု 
ကျင်းပနိုင်ရန် စဉ်းစားပါ။

သင်၏ စီမံကိန်း သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုသည် ထိုကဒသတွင် ကနထိုင်သူများအကပါ် သိသာထင်ရှားကသာ 
ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများရှိမည်ဆိုလှေင် ကဒသန္တရအဆင့်နှင့် မပည်နယ်/တိုင်းအဆင့် ကိုယ်စားလှယ်များ 
ပါဝင်ကသာ ဖိုရမ်တစ်ခု ကျင်းပရန်စဉ်းစားပါ။ (ဥပမာ- အစိုးရ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဖက် 
လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကဒသကခါင်းကဆာင်များ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ) ထိုသူများနှင့် ပုံမှန် 
ကတွ့ဆုံ၍ စီမံကိန်းကဆာင်ရွက်ရန် သကဘာတရားကရးရာများ ဒီဇိုင်းပုံထုတ်ကရွးချယ်မှု အမျ ိုးမျ ိုးကို 
အကဲမဖတ်ဆန်းစစ် ထုတ်မပန်ရန်မဖစ်သည်။ ထိုဖိုရမ်၏ အရွယ်အစားနှင့် ပါဝင်တက်ကရာက်မည့်သူများ 
သည် စီမံကိန်း ကဆာင်ရွက်မည့် အတိုင်းအတာနှင့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအရ သင့်ကတာ် 
နိုင်မည့် သူများမဖစ်ရန်လိုသည်။ ပါဝင်တက်ကရာက်သူများသည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ 
၏ စစ်မှန်ကသာကိုယ်စားလှယ်များမဖစ်မခင်း၊ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံမှ သကဘာတူခွင့်
မပုချက်ရနိုင်သူများနှင့် ယင်းတို့ မဲဆန္ဒနယ်ကမမအတွင်း ထိကရာက်ကသာ ဆက်ဆံကရး လမ်းကြကာင်းများ 
ကဖာ်ကဆာင်ထားသူများမဖစ်သင့်သည်။ ဖိုရမ်၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းကဆာင်ရွက်မည့်ပုံစံနှင့် 
အချနိ်ကာလ သတ်မှတ်ချက်များအကပါ် ပါဝင်ကဆွးကနွးသကဘာတူ ဆုံးမဖတ်ြကမခင်းသည် အကလ့အကျင့် 
ကကာင်းတစ်ရပ်မဖစ်သည်။ 
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ပီရူးနိုင်ငံတွင် ဓာတ်သတ္တုရှာဆေွခခင်း။ဆဒသခံလူထုနှင့် အဆစာပိုင်းကာလက 
တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမှု၏ စိန်ဆခါ်မှုများနှင့် အကျ ိုးဆကျးဇူးများ

ပီရူးနိုင်ငံကတာင်ပိုင်းက သတ္တုရှာကဖွကရးစီမံကိန်း ကဆာင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီသည် စူးစမ်းကလ့လာ 
ကရး ကာလအကစာပိုင်းအဆင့်များတွင်ပင် အကြကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးကြကာင့် ရပ်ရွာလူထုနှင့် တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးမှုကို စတင်ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအကနနှင့် သတ္တုတူးကဖာ်သည့် ဧရိယာတစ်ဝိုက် 
တွင် နိုင်ငံကရးဆိုင်ရာ ထိလွယ်ရှလွယ်ကိစ္စများကို ကကိုတင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန် အထူးသမဖင့် 
ထိုအချနိ်က ပီရူးနိုင်ငံတွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုများက မပင်းထန်ကနသည့် 
အချနိ်အခါ၌ ထိုသို့ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် ကုမ္ပဏီအတွက် အကထာက်အကူ ရနိုင်သည့် နည်းလမ်း 
တစ်ရပ်ဟု မမင်ကသာကြကာင့်မဖစ်သည်။ ထို့မပင် ကဒသခံလူထုက ကမမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရရှိထားသည့် 
ဧရိယာများတွင် စူးစမ်းကလ့လာကရးဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့်အညီ စတင် ကဆာင်ရွက်မှု မမပုမီ ကဒသခံ 
လူထုထံမှ သကဘာတူညီချက်ကို ရယူရမည်ဟု ပီရူးနိုင်ငံ ဥပကဒတွင်လည်း သတ်မှတ်ထားသည်။

စူးစမ်းကလ့လာကရးကာလတွင် ကကုံကတွ့ရမည့် အချ ို ့ကသာ စိန်ကခါ်မှုများမှာ စူးစမ်း ကလ့လာမှု၏ 
သကဘာသဘာဝကို ကဒသခံလူထုအားရှင်းမပမခင်း၊ စူးစမ်းကလ့လာမခင်းနှင့် အမှန်တကယ်တူးကဖာ် 
ထုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းစဉ်တို့အြကား ကွာမခားမှုများကို အသိကပးရှင်းမပမခင်းနှင့် မကသချာကသာ 
ရလဒ်များ ကကုံကတွ့ရသည့်အကမခအကနတွင်ပင် ကမှော်မှန်းချက်များကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကကိုးစားကပးမခင်းတို့ 
ပါဝင်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် အဆိုမပု စူးစမ်းကလ့လာကရးလုပ်ကဆာင်ချက်အကသးစိတ်ကိုရှင်းမပရန် 
စီမံကိန်းနှင့် အဓိကပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ကိုယ်စားလှယ်များကို ကဖာ်ထုတ်စိစစ်၍ ယင်းတို့ 
အကပါ် ယုံြကည်စိတ်ချအားကိုးကာ ကုမ္ပဏီက ကပးကသာ သတင်းအချက်အလက်ကို ယင်းတို့က 
ရပ်ရွာလူထု ကဆွးကနွးပွဲများတွင် မပန်လည်မဖန့်ကဝကစရန် ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးသည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်ကြကာင့် ကုမ္ပဏီသည် ကဒသခံလူထု၏ သကဘာတူညီချက်မဖင့် စူးစမ်းကလ့လာကရးလိုင်စင် 
ကို ကအာင်မမင်စွာရရှိခဲ့သည်။ 

ထိုလုပ်ငန်းစဉ်မှ ရရှိခဲ့ကသာ သင်ခန်းစာများထဲမှ တစ်ခုမှာ - စူးစမ်းကလ့လာကရးကာလတွင် ပတ် 
ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ သိသာထင်ရှားမှု မရှိခဲ့ကသာ်လည်း စီမံကိန်းကာလ အကစာပိုင်း 
ကတည်းက ကဒသခံလူထုနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်း၏ စစ်မှန်ကသာတန်ဖိုးမှာ ဆက်ဆံကရး 
တည်ကဆာက်နိုင်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ထို့ကြကာင့် ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ကရးအတွက် ရပ်ရွာ 
လူထု၏ ကထာက်ခံချက်များရရှိခဲ့ပပီး လူထု၏ ဆက်လက်ကထာက်ခံမှုသည် ထိုကဒသတွင် လုပ်ငန်း 
ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်လည်း အကရးပါသည်။
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LAFARGE ေိလပ်ဆခမစက်ရုံ။ စီမံကိန်းဆနရာဆရွးချယ်ရာ၌ စီမံကိန်း 
ဆကကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရမည့် ရပ်ရွာလူထုများပါဝင်ဆစခခင်း

ရပ်ရွာလူထု ကနထိုင်သည့် ကနရာအနီးတစ်ဝိုက်တွင် ကကျာက်မိုင်းတစ်ခု လာကရာက်လုပ်ကိုင်မည်ဟူ 
သည့် သတင်းကို ကနွးကထွးစွာကကိုဆိုသူ ရှားပါသည်။ Lafarge ကုမ္ပဏီသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
ထိခိုက်မှုများ ကလှော့ချရန်နှင့် ကဒသခံများ၏ အသက်ကမွးဝမ်းကကျာင်းနှင့် စီးပွားကရးလုပ်ငန်းများ 
အတွက် အကျ ိုးကကျးဇူးရှိကြကာင်း သက်ကသမပရန် ကကိုးပမ်းကဆာင်ရွက်သည်။ ထိုကဲ့သို့ကသာ 
စီမံကိန်းမျ ိုးကို အများမပည်သူက ဆူညံကသာ၊ တုန်ခါမှုများမဖစ်ကစကသာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းအလှအပ 
ကို ပျက်စီးကစကသာ စီမံကိန်းတစ်ခုဟု ရှုမမင်ြကသည်။ ကမာ်ရိုကိုနိုင်ငံက Tetouan ဘိလပ်ကမမစက်ရုံ 
သည် မူလအစက ပမို့အစွန်တွင် တည်ကဆာက်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ပမို့မပချဲ့ထွင်မှုများ မဖစ်ကပါ်လာပပီး 
ကနာက်ပိုင်းတွင် ထိုစက်ရုံကနရာသည် ပမို့၏အလယ်ကခါင်တည့်တည့်မဖစ်လာသည်။ စက်ရုံကလည်း 
အိုမင်းကဟာင်းနွမ်းလာသည့် လက္ခဏာများ စမပလာပပီမဖစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် စက်ရုံအသစ်တစ်ခု 
တည်ကဆာက်ရန် ဆုံးမဖတ်ခဲ့ပပီး ထိုစက်ရုံသစ်ကို မည်သည့်ကနရာတွင် တည်ကဆာက်သင့်ကြကာင်း 
ကဒသခံများအား ဖိတ်ြကား၍ စဉ်းစားကစခဲ့သည်။ အနီးအနားမှ မဖစ်နိုင်ကမခရှိကသာကနရာများသို့ 
ကဒသခံများ သွားကရာက်ကလ့လာနိုင်ကရးအတွက်လည်း စီစဉ်ကဆာင်ရွက်ကပးခဲ့ကသာကြကာင့် ကဒသခံ 
များအတွက် ကရိကထမဖစ်မှု အတိုင်းအတာကို ကလှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ရပ်သည် (“ငါ့အိမ် 
ကနာက်ကဘး လာမလုပ်နဲ့” Nimby) ဟူကသာ အယူဝါဒများကို ကရှာင်ရှားနိုင်သည့် နည်းလမ်းကကာင်း 
တစ်ရပ်မဖစ်သည်။ ကဆွးကနွးမှုအကကိမ်ကကိမ် မပုလုပ်ပပီးကနာက်တွင် စက်ရုံအသစ်ကို မူလစက်ရုံကနရာမှ 
ကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာတွင် ကရှေ့ကမပာင်းကနရာချနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် ဘိလပ်ကမမစက်ရုံ 
အသစ်ကို အားလုံးက လက်ခံထားြကသည်။

Source: www.lafarge.com
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စူးစမ်းဆလ့လာဆရးကာလ အဆင့်အမျ ိုးမျ ိုးကို ဦးတည်ထား၍ 
ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှုများ

အာဖရိကတိုက် ကဝးလံကခါင်ဖျားကနရာတွင် လုပ်ကိုင်ကသာ သတ္တုတူးကဖာ်ကရး ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် 
စူးစမ်းကလ့လာမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ အကစာပိုင်းကာလများတွင် ကဒသခံများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု 
နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးကို ကျင့်သုံးကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်-

● ကကာင်းကင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကလ့လာသည့်ကာလအတွင်း၌ ကုမ္ပဏီသည် ရပ်ရွာကခါင်းကဆာင် 
များနှင့် စကားကမပာဆို၍ ကလယာဉ်ပုံပါရှိကသာ လက်ကမ်းစာကစာင်များ ကဝကပးခဲ့သည်။ ထို 
လက်ကမ်းစာကစာင်တွင် ကလယာဉ်နိမ့်နိမ့် ပျသံန်းမည့်အကြကာင်းများကို ကဖာ်မပထားသည်။ 
ထို့ကြကာင့် ကဒသခံများသည် ကကာင်းကင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးမည့်အကြကာင်းကို ကကိုတင်သိရှိ 
ထားပပီး ကလယာဉ်ကို မမင်ဖူးကလ့မရှိကသာ ကဒသခံများထံမှ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ကရှာင်ရှားနိုင်ခဲ့ 
သည်။

● ကမမမပင် စူးစမ်းကလ့လာမှုများ မကဆာင်ရွက်မီ ကုမ္ပဏီသည် ထိုကာလအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် 
ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်မှုတစ်ရပ် ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ထိခိုက်မှုကလျာ့ချနိုင်ကရး 
အတွက် သင့်ကတာ်ကကာင်းမွန်ကသာ အစီအစဉ်များကဖာ်ထုတ်ရန် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ 
ကဒသခံများနှင့် အမခားကသာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၊ စိတ်ဝင်စားသူများနှင့် 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခဲ့သည်။

● စမ်းသပ်တွင်းတူးသည့်ကာလတွင်မူ ကုမ္ပဏီသည် စမ်းသပ်တွင်းတူးမည့်ကနရာ အနီးတစ်ဝိုက် 
မှ ရပ်ရွာလူထုများအား ထိုတွင်းတူးစမ်းသပ်မှု၏ သကဘာသဘာဝအကြကာင်းကို ကကိုတင်ဆက် 
သွယ်ကာ ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့သည်။ တွင်းတူးစမ်းသပ်သည့် စက်ပစ္စည်းများကိုမမင်လှေင် တကယ် 
လက်ကတွ့သတ္တုတူးကဖာ်ထုတ်လုပ်ကနသည်ဟုအလွယ်တကူအထင်မှားသွားနိုင်ကသာကြကာင့် 
မဖစ်သည်။ ထိုလုပ်ကဆာင်ချက်သည် စီမံကိန်းနယ်ကမမတွင် မလိုလားအပ်ကသာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ 
မဖစ်ကပါ်လာမခင်း၊ ကမှော်မှန်းချက်များမမင့်တက်လာမခင်း သို့မဟုတ် ထင်မမင်ယူဆချက်များ 
မဖစ်ကပါ်လာမခင်းတို့ကြကာင့် သတ္တုတွင်းကို ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ကနပပီမဖစ်ကြကာင်း သတင်းမှားများ၊ 
မမပည့်စုံကသာ သတင်းအချက်အလက်များပျ ံ့နှံ့မဖစ်ကပါ်လာမှုကို ကရှာင်ရှားရန်နှင့် သတ္တုတွင်း 
လည်ပတ်လုပ်ကိုင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကမှော်မှန်းချက်များကို စီမံခန့်ခွဲရန် အကထာက်အကူ 
ရသည်။ 
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ဖြစ်မဖောက

်နိုင်စွေ်းမေ
့ေ

ာေှုေျားနှင့် စီေံက
ိန်းမေးဆ

ွဲမေးက
ာေ

ခေစ်ဆခမာက်နိုင်စွမ်းဆလ့လာမှုများနှင့် 
စီမံကိန်းဆရးဆွဲဆရးကာလ
အဆလ့အကျင့်ဆကာင်းများအတွက် အကကံဉာဏ်များ
● စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်  ယင်းတ့ုိ၏အကျ ိုးစီးပွားလုိလားချက်များကုိ စနစ်တကျ 

ရှာကဖွကဖာ်ပါ။
● စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အစိုးရအာဏာပိုင်များနှင့် 

ကချးကငွထုတ်ကပးသူများ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ကလ့လာသုံးသပ်ပါ။
● ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်နိုင်ကရး နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်သည့် 

အဆင့်တွင် အဆိုပါ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ခွင့်မပုပါ။ 
● စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအကနနှင့် မည်သို့တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုကို လိုလားကြကာင်း 

ယင်းတို့အား ကမးမမန်းအကကံဉာဏ်ယူပါ။
● စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်သက်ကရာက်နိုင်ကမခများနှင့် အချ ိုးညီမှေကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား
 ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တစ်ရပ် ကရးဆွဲမပုစုပါ။
● ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများအတွက် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးပွဲများမတိုင်မီ 

ကတည်းက အချက်အလက်များ ကကိုတင်ကပးထားပါ။ 
● ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်မခင်းတွင် ပါရှိကသာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် 

သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များထက်ပင် ကကျာ်လွန်သည့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုအကလ့အကျင့်ကကာင်းများ 
ကျင့်သုံးပါ။

● ထိခိုက်နိုင်ကမခကလှော့ချမှု တိုးတက်ကစရန်နှင့် ကလျာ်ကြကးများနှင့် အကျ ိုးခံစားခွင့်များအကပါ် သကဘာ 
တူညီမှုရရန် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုနည်းလမ်းကိုအသုံးချပါ။

● အစိုးရဦးကဆာင်ကသာ ကဆွးကနွးပွဲများတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ပါဝင်မှုကို ဆက်ထိန်းထားပါ။
● သင့်စီမံကိန်းအကပါ် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ကထာက်ခံမှုကို တိုင်းတာပါ။
● ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုဆုံးမဖတ်ချက်မချမီ မိတ်ဖက်အသွင် ဆက်ဆံကဆာင်ရွက်မှုကို ကာလတို ထိန်းသိမ်း 

ကဆာင်ရွက်ပါ။
● လူထုဆက်ဆံကရးဝန်ထမ်းများထံသို့ လက်လှမ်းမီကရး စီစဉ်ကဆာင်ရွက်ကပးပါ။
● ယခင်တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများသည် နစ်နာကြကာင်းတိုင်ြကားမှုများကို မဖစ်ကစကသာ အဓိကအကြကာင်းရင်း 

မဖစ်လှေင် ထုိယခင်တုိင်ပင်ကဆွးကနွးခ့ဲကသာကနရာများသ့ုိ ထပ်မံသွားကရာက်ပါ သ့ုိမဟုတ် မပန်လည်သံုးသပ်ပါ။
● စီမံကိန်းဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကမပာင်းလဲမှုအကမခအကနများကို စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံသို့ 

ပုံမှန်သတင်းကပးပို့ အစီရင်ခံပါ။
● တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ရလဒ်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။
● EIA အတိုင်ပင်ခံများနှင့်အတူလိုက်ပါ၍ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ကလျာက် ပါဝင်ပတ်သက်ကနပါ။
● စီမံကိန်းကရးဆွဲသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ကလျာက်မှ ရရှိကသာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 

ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းကပါင်းစပ်ပါ။ 

Downsizing,
decommissioning,
and divestment

OperationsConstructionFeasibility studies
and project planning

Project
concept
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စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရန် စီစဉ်ထားရာတွင် လုပ်ရကိုင်ရ 
အခက်ခဲဆုံးနှင့် အကကိတ်အနယ်ကဆာင်ရွက်ရမည့်ကာလမှာ - စီမံကိန်း မဖစ်ကမမာက်နိုင်စွမ်းကလ့လာမှုများ
နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဆန်းစစ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း မဖစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ 
ကလ့လာဆန်းစစ်မှုများသည် စီမံကိန်းအသစ်တစ်ခု သို့မဟုတ် မူလစီမံကိန်းကို ထပ်မံတိုးချဲ့မှုတစ်ရပ် 
ဆက်လက်လုပ်သင့်၊ မလုပ်သင့် ဆုံးမဖတ်ရန် အကထာက်အကူမပုနိုင်သည်။ ထိုအဆင့်တွင် စီမံကိန်း၏ နည်း 
ပညာနှင့် ကငွကြကးဆိုင်ရာမဖစ်ကမမာက်နိုင်စွမ်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့် စီးပွားကရးဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခ 
များကို ဆန်းစစ်သတ်မှတ်ကဖာ်မပရန် ကလ့လာမှုများ ကဆာင်ရွက်၍ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းပုံစံများ ကရးဆွဲြကသည်။ ထိုမဖစ်ကမမာက်နိုင်စွမ်း ကလ့လာသည့် အဆင့်တွင် 
ရရှိလာကသာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှု ဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်အများစုသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကလ့လာ ဆန်းစစ်ရန် ဦးတည် ထားကသာ 
အုပ်စုများနှင့် တိုက်ရိုက်တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများမှ ရရှိလာမခင်းမဖစ်နိုင်သည်။

စီမံကိန်းမဖစ်ကမမာက်နိုင်စွမ်းကလ့လာသည့်အချနိ်တွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်ရာ၌ အကမခခံကျကသာအချက်များမှာ-
● ရှုပ်ကထွးနက်နဲမှုများရှိနိုင်ကသာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုတစ်ခု 

ကို သင့်ကတာ်ကသာ စွမ်းကဆာင်ရည်ရှိ ဝန်ထမ်းအလုံအကလာက်နှင့် တာဝန်၊ အချနိ်ကာလ တိတိကျကျ 
သတ်မှတ်ကရးဆွဲကဆာင်ရွက်မခင်း၊

● ကမပာင်းလဲမှုနှင့်ထိစပ်ကနကသာကြကာင့် သို့မဟုတ် ကမပာင်းလဲမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်အားနည်းကသာကြကာင့် 
မဖစ်မဖစ် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာမှု အများဆုံးမဖစ်မည့်သူများအကပါ် အဓိကထား ကကိုးပမ်းကဆာင် 
ရွက်ကပးမခင်း၊

● လူတို့၏ သကဘာထားအမမင်များနှင့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို အကလးအနက်ထား လက်ခံစဉ်းစားကပး 
ကြကာင်းမပသသည့်အကနနှင့် ကဖာ်ထုတ်ကတွ့ရှိရကသာ စိန်ကခါ်မှုများကို “ဖယ်ရှားရန် ဒီဇိုင်းကရးဆွဲမပင်ဆင် 
မခင်း”၊ ကဒသစီးပွားကရး သို့မဟုတ် လူမှုကရးအကျ ိုးကကျးဇူးများ ထပ်တိုးရရှိရန် “ထည့်သွင်းဒီဇိုင်းကရးဆွဲ 
ပုံကဖာ်မခင်း” သို့မဟုတ် အမျ ိုးမျ ိုးကသာဒီဇိုင်းများနှင့် အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းများ၏ မဖစ်နိုင်ကမခကို 
စမ်းသပ်ရာ၌ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ သကဘာထားအမမင်များကို ထည့်သွင်းမခင်းအား 
မဖင့် ကဆာင်ရွက်သည်။ 

မတူကွဲမပားပပီး သိသာထင်ရှားကသာ လူမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများ ရှိနိုင်ကသာ 
စီမံကိန်းကကီးများတွင် ဒီဇိုင်းကရးဆွဲမခင်းနှင့် မဖစ်ကမမာက်နိုင်စွမ်းကလ့လာမခင်းလုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် 
အမဖစ် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်မှု ကဆာင်ရွက်ကသာအခါ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများအား ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ အကသးစားစီမံကိန်းများ ကဆာင်ရွက် 
ကသာ ကုမ္ပဏီများတွင် ထိုစီမံကိန်းများ(ဥပမာ- လက်ရှိရုံးအကဆာက်အအုံတစ်ခုကို တိုးချဲ့သည့် စီမံကိန်း)သည် 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ရန် သတ်မှတ်ချက်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရကြကာင်းကတွ့ရ နိုင်သည်။ 
ထိုသို့ကင်းလွတ်ခွင့်မပုမည့်အစား ထိုစီမံကိန်းများကိုလည်း ဒီဇိုင်း၊ တည်ကဆာက်ကရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
အရည်အကသွးများအတွက် နိုင်ငံကတရားဝင်သတ်မှတ်ထားကသာ စံနှုန်းများကို လိုက်နာကစမှသာ မပည့်စုံ 
လုံကလာက်နိုင်သည်။ သို့ကသာ် စီမံကိန်းဒီဇိုင်းကရးဆွဲစဉ်အတွင်း လူမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ 
နှင့် မပဿနာများ ကပါ်ထွက်လာသည့်အခါ ထိုကပါ်ထွက်လာကသာ ကိစ္စရပ်များကို စီမံကိန်းမဖစ်ကမမာက် 
နိုင်စွမ်းကလ့လာမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အမဖစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပပီး ထိုထိခိုက်မှုများ ကရှာင်ြကဉ်ရန် 
သို့မဟုတ် လက်ခံနိုင်ကသာအဆင့်အထိ ကလှော့ချရန် နည်းလမ်းများရှာကဖွကဖာ်ထုတ်ရာ၌ စီမံကိန်းကြကာင့် 
ထိခိုက်နစ်နာရသူများအား ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ခွင့်မပုသင့်သည်။
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ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ကလ့လာရန် သတ်မှတ်အချနိ်ကာလသည် အမခားကသာ 
မဖစ်ကမမာက်နိုင်စွမ်း ကလ့လာမှုများမဖစ်ြကသည့် ကငွကြကးဆိုင်ရာဆန်းစစ်မခင်း၊ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 
ကလ့လာဆန်းစစ်မခင်း၊ လုပ်ငန်းပမာဏနှင့် စီမံကိန်း ကုန်ကျစရိတ်များဆန်းစစ်မခင်း၊ စီမံကိန်းကြကာင့် မဖစ်လာ 
နိုင်ကသာ အန္တရာယ်များ ဆန်းစစ်မခင်းတို့ကို ကဆာင်ရွက်သည့်အချနိ်နှင့် အပမဲတိုက်ဆိုင်မကနနိုင်ပါ။ ထိုအကမခ 
အကနများကြကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများဆန်းစစ်မခင်းနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် ဆက် 
နွယ်သူများ၏ သကဘာထားအကကံဉာဏ်တို့ကို ပိုမိုကျယ်မပန့်ကသာ မဖစ်ကမမာက်နိုင်စွမ်းရှိမှုပုံကသနည်းထဲသို့ 
ထည့်သွင်းသင့်သည်။ ဤသို့မဖင့် စီမံကိန်းသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှု၊ ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အကသွးရှိ
မှု၊ အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု သို့မဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာအရ တန်ဖိုးများ ကပါင်းထည့်ရာကရာက်ကပမည်။

လုပ်ဆဆာင်ချက် အဆသးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ယင်းတို့၏ အကျ ိုးစီးပွား 
လိုလားချက်များကို 
စနစ်တကျ ရှာဆေွ 
ဆော်ထုတ်ပါ။

အမခားကသာ မဖစ်ကမမာက်နိုင်စွမ်း ကလ့လာမှုများနှင့် စီမံကိန်းဒီဇိုင်းသည် သကဘာတရားကရးရာ အြကမ်း 
ဖျဉ်းပုံကဖာ်သည့်အဆင့်မှ ပိုမိုတိကျကသာ ဒီဇိုင်းအဆင့်သို့ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမှေ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်
သက်ဆက်နွယ်သူများအားပိုမိုစနစ်တကျ ဆက်သွယ်ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာသည်။ ထိုသို့ 
ကဆာင်ရွက်ရမခင်းသည် သတ်မှတ်ထားကသာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာကလ့လာဆန်းစစ်မှုများကို 
အသိကပးရန် သို့မဟုတ် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခ၊ အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ကမခဆန်းစစ်များထဲသို့ 
သတင်းအချက်အလက်များ ထည့်သွင်းကပါင်းစပ်ရန်မဖစ်သည်။

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက် 
နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက် 
ဆဆာင်ရွက်ရန် အစိုးရအာ 
ဏာပိုင်များနှင့်ဆချးဆငွထုတ် 
ဆပးသူများ၏ စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် 
များကို ဆလ့လာသုံးသပ်ပါ။

ကုမ္ပဏီများသည်ပွင့်လင်းမမင်သာမှု၊ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်မှေကဝမှုတို့အတွက် 
ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒများ သို့မဟုတ် ရှယ်ယာရှင်များချမှတ်သည့်မူဝါဒများ ရှိထားနိုင်ပါသည်။ ထိုမူဝါဒများသည် 
အစိုးရ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကချးကငွထုတ်ကပးသူများက သတ်မှတ်ကပးထားကသာ စည်းကမ်း 
ချက်များနှင့် ကိုက်၊ မကိုက်စစ်ကဆးသင့်သည်။ သို့မှသာ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုများသည် ကဆာင်ရွက်ရန် 
သတ်မှတ်ထားကသာတာဝန်အားလုံးနှင့် ကိုက်ညီသည့်နည်းလမ်းပုံစံမဖင့် ကဆာင်ရွက်ကြကာင်း ကသချာ 
မည်မဖစ်သည်။

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှု 
ဆိုင်ရာထိခိုက်မှု ဆန်းစစ် 
နိုင်ဆရး ဆန်းစစ်မည့် 
နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ 
သတ်မှတ်သည့်အဆင့်တွင် 
အဆိုပါ စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ 
များအား ပါဝင်ဆဆာင်ရွက် 
ခွင့်ခပုပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဆန်းစစ်မခင်းကဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်စီမံကိန်းများသည်ယင်း
တို့ကလ့လာမှုတွင် မည်သည့်ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများနှင့် အန္တရာယ်များကို ဆန်းစစ်မည်မဖစ်ကြကာင်း 
စနစ်တကျ ကဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်နိုင်ကရး “နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်မခင်း” လုပ်ငန်းစဉ် ကနဦး 
ကတည်းက စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို (ကရွးချယ်မှု အကမခခံမဖင့်) ပါဝင် ကဆာင်ရွက်ကစမခင်း 
သည် များစွာအကူအညီရနိုင်သည်။ ဆန်းစစ်မည့် နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်မခင်းတွင် စီမံကိန်း 
နယ်ကမမမှ သတင်းအချက်အလက်များ တိုက်ရိုက်စုကဆာင်းမခင်းနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများက စိုးရိမ်ပူပန်မှု အရှိဆုံးကိစ္စများကို နားကထာင်ကပးမခင်းအားမဖင့် သတင်းအချက်အလက်များ 
စုကဆာင်းရယူနိုင်မခင်း တို့ပါဝင်သည်။ ဆန်းစစ်မည့် နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ရန် တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးမခင်းသည် အကလ့အကျင့်ကကာင်းမဖစ်၍ ထိုအကလ့အကျင့်ကကာင်းကို ကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်၏ 
ချင့်ချနိ်ဆန်းစစ်မှုများနှင့် တစ်ဆင့်ခံ သတင်းရင်းမမစ်များအကပါ် သုံးသပ်မခင်းတို့ကိုအကမခခံသည့် ကနာက် 
ထပ်မဖည့်စွက် သုကတသနများတွင် အသုံးမပုသင့်သည်။ 

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက် 
နွယ်သူများအဆနနှင့်မည်သို့ 
တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမှုကို လို 
လားဆကကာင်းယင်းတို့အား 
ဆမးခမန်းအကကံဉာဏ်ယူပါ။

သံသယရှိလှေင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများအား ယင်းတို့အကနနှင့် မည်သို့တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးမှုကို လိုလားကြကာင်း၊ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သည့်ပုံစံမဖင့် လက်ခံရရှိ 
လိုကြကာင်း၊ ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးမည့်အချနိ်ကာလ၊ အကကိမ်အကရအတွက်နှင့် ကနရာများသည် ယင်းတို့ 
လိုလားမှုနှင့် ကိုက်ညီမခင်း ရှိ၊ မရှိ တို့ကို ကမးမမန်းရန်မဖစ်သည်။ 

စီမံကိန်းဆကကာင့် ထိခိုက် 
နိုင်ဆခခများနှင့် အချ ိုး 
ညီမှေဆသာ စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ 
များအား ချတိ်ဆက် 
ဆဆာင်ရွက်မှု အစီအစဉ် 
တစ်ရပ် ဆရးဆွဲခပုစုပါ။

ကဖာ်မပပါအစီအစဉ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှု ကလ့လာဆန်းစစ်သည့် ကာလနှင့်အမခား 
ကသာ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်မှုနှင့် ဒီဇိုင်းကရးဆွဲမှုကာလတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ 
အား တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများနှင့် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်မှုများအတွက် လမ်းညွှန်ကပးသင့်သည်။ ထိခိုက်မှု 
ကလှော့ချကရးအစီအမံများ၏ ထိကရာက်မှုကို ကစာင့်ြကည့်တိုင်းတာရာ၌ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လမ်းမပ 
ကမမပုံတစ်ရပ် ကရးဆွဲကပးနိုင်ကရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်မှုပပီးသည်အထိ 
ဤအစီအစဉ်ကို ဆက်လက်မွမ်းမံမပင်ဆင်သင့်သည်။ သိသာထင်ရှားကသာ ထိခိုက်မှုမဖစ်နိုင်ကမခနည်း 
သည့် စီမံကိန်းများတွင် အဆိုပါ ရုံးကနားဆန်ကသာအစီအစဉ်များ လိုအပ်မှုနည်းနိုင်သည်။ (စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက် ကဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်တစ်ခုတွင် ပါရှိသည့် လုပ်ကဆာင် 
ချက် နမူနာများကို ကနာက်ဆက်တွဲ-၃ တွင် ြကည့်ပါ)
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လုပ်ဆဆာင်ချက် အဆသးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှု 
ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ 
အတွက် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွး 
ပွဲများ မတိုင်မီကတည်းက 
အချက်အလက်များ 
ကကိုတင်ဆပးထားပါ။

စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများကို စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုမမပုမီ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမည့်သူများ အလွယ်တကူ နားလည်သကဘာကပါက် 
နိုင်ကရးအတွက် ကအာက်ပါတို့အပါအဝင် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကရးသားမပုစုပါ။ 
● စီမံကိန်းအကြကာင်း လွှမ်းခခုံကဖာ်မပချက်နှင့် စီမံကိန်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များ၊ တည်ကနရာနှင့် 

အဓိကလုပ်ကဆာင်ချက်များ ကဆာင်ရွက်မည့်အချနိ်ဇယား- တည်ကဆာက်ကရးကာလ၊ အမမင့်ဆုံး 
ဝန်အားမဖင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ စီမံကိန်းကာလပပီးဆုံး၍ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ပိတ်သိမ်းမခင်း

● တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရန်အတွက် သို့မဟုတ် ပိုမိုကျယ်မပန့်ကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ ချတိ်ဆက် 
ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ရန်ဟူသည့်ကခါင်းစဉ်များနှင့် သက်ဆိုင်လှေင် စီမံကိန်းအကြကာင်း အကသးစိတ် 
အချက်အလက်များကို ပိုမိုကဖာ်မပမခင်း

● တိုင်ပင်ကဆွးကနွးသည့်ကာလတွင် ဆန်းစစ်မည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများ 
အကြကာင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် ကကိုတင်ကကာက်ချက် ချမှုများ သို့မဟုတ် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများ 

● ထိခိုက်မှုကလှော့ချကရးအစီအမံများအတွက် လက်ရှိတင်မပထားကသာ အဆိုမပုချက်များ

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှု 
ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ် 
ခခင်းအပိုင်းတွင် 
တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးရန် 
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်် 
ကိုက်ညီသည့် သို့မဟုတ် 
သတ်မှတ်ချက်များ 
ထက်ပင် ဆကျာ်လွန်သည့် 
အဆလ့အကျင့်ဆကာင်း 
များကျင့်သုံးပါ။

နိုင်ငံများစွာတွင် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ထုတ်ကဖာ်တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုကို ESIA 
ကလ့လာမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အမဖစ် ကဆာင်ရွက်သင့်ကြကာင်း တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်အမျ ိုးမျ ိုးရှိ
ြကသည်။ အနိမ့်ဆုံး အဆင့်အမဖစ် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရာ 
၌ ကအာက်ပါစည်းကမ်းချက်များရှိြကသည် -
● ESIA အစီရင်ခံစာတွင် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုအကြကာင်း မှတ်တမ်းတင် ကဖာ်မပမခင်း
● ESIA အစီရင်ခံစာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စီမံချက်မူြကမ်း (သို့မဟုတ် စီမံကိန်း နှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ

များနှင့်ဆိုင်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း)ကို သတ်မှတ် အချနိ်ကာလအတွင်း 
ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်း

● ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်နစ်နာရနိုင်သူများအား ထိုအန္တရာယ်များ သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုများကျကရာက်
နိုင်ကြကာင်း အသိကပးမခင်း

● စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ သကဘာထား မှတ်ချက်များအကပါ် စီမံကိန်းလုပ်ကိုင်သူက 
တုံ့မပန်ကမဖြကား ကပးမခင်း

● ESIA အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ ကရးသားမပုစုမဖန့်ကဝမခင်း

ESIA လုပ်ငန်းစဉ်ကဆာင်ရွက်စဉ်အတွင်း တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီများအကနနှင့် 
ကရွးချယ်ကဆာင်ရွက်နိုင်ကသာ၊ အမခားကသာ အကလ့အကျင့်ကကာင်းများလည်း ရှိပါသည် (ဇယား ၁ ကို 
ြကည့်ပါ)။ ထိုအကလ့အကျင့်ကကာင်းများသည် အနည်းဆုံး မမဖစ်မကနကဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည် 
ထက် ကကျာ်လွန်ကဆာင်ရွက်ကပးသည့် ပုံစံမဖစ်သည်။ ထိုအစီအမံများသည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများအား ESIA ကလ့လာမှုများထဲသို့ စိတ်ရင်းကစတနာကကာင်းမဖင့် ထည့်သွင်းကပါင်းစပ်ကပး 
၍ စီမံကိန်း၏ ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာအကပါ် ြသဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ရန်လည်း ကူညီကပးမခင်းမဖစ်သည်။ ထိုအကလ့ 
အကျင့်ကကာင်းများတွင် ကအာက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်သည် -
● တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု မမပုလုပ်မီ စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထိကရာက် အဓိပ္ပာယ်ရှိကသာ သတင်းအချက် 

အလက်များကို ထုတ်မပန်အသိကပးပါ။ 
● ESIA ကလ့လာမှု ကဆာင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်ကရး ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်မည့် 

အတိုင်းအတာကို အသိကပးတိုင်ပင်ပါ။ 
● စီမံကိန်းမတိုင်မီ လက်ရှိအကမခအကန အချက်အလက်များ ကကာက်ယူကာ သတ်မှတ် ခွဲမခမ်းစိတ်မဖာ 

နိုင်ရန် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ကဆာင်ရွက်ပါ။ 
● ESIA အစီရင်ခံစာမူြကမ်းကို ထုတ်မပန်အသိကပးမှုမမပုမီ ထိခိုက်နိုင်ကမခများ ကလှော့ချမခင်းနှင့် အကျ ိုး 

ကကျးဇူးရရှိမှု တိုးတက်ကစကရး အဆိုမပု အစီအမံများကို မပန်လည်သုံးသပ်မပင်ဆင်ပါ။ 
● ESIA အစီရင်ခံစာ အပပီးသတ် မူြကမ်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်တို့ကို ထုတ်မပန်အသိကပးတိုင်ပင်ကဆွးကနွးပါ။ 
● ထိခိုက်မှုများ၊ အန္တရာယ်များနှင့် ထိကရာက်စွာ ကရှာင်ြကဉ်မှု၊ ကလှော့ချမှုနှင့် ကလျာ်ကြကးကပးမှု 

အစီအမံများအကပါ် ကစာင့်ြကည့် ဆန်းစစ်နိုင်ရန် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများ ဆက်လက်မပုလုပ်ပါ။ 
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ထိခိုက်နိုင်ဆခခဆလှော့ချမှု 
တိုးတက်ဆစရန်နှင့် 
ဆလျာ်ဆကကးများနှင့် 
အကျ ိုးခံစားခွင့်များ 
အဆပါ်သဆောတူညီမှု 
ရရန် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမှု 
နည်းလမ်းကိုအသုံးချပါ။

မဖစ်နိုင်ကမခရှိကသာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ဆိုးကျ ိုးသက်ကရာက်မှုများ ကလျာ့နည်းပကပျာက်ကစရန်၊ 
အစားထိုးမပန်လည်တည်ကဆာက်ကပးရန် သို့မဟုတ် ကလှော့ချရန် ရနိုင်သမှေ ကရွးချယ်စရာ နည်းလမ်း 
များစွာမဖင့် ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးအသုံးမပုပါ။ တိုက်ရိုက် ထိခိုက်နစ်နာရမည့်သူများ၏ 
ကဒသန္တရဗဟုသုတများ၊ အစိုးရမဟုတ်ကသာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့် ကျယ်မပန့် 
ကသာအကတွ့အကကုံများ၊ ကခတ်မီကသာ ရပ်ရွာလူထု၏အကတွ့အကကုံများသည် ထိခိုက်မှုကလှော့ချကရး 
အစီအမံများ ပိုမိုထိကရာက်ကအာင် အကထာက်အကူမပုနိုင်သည်။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုနည်းလမ်းသည် 
စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသူများအကနနှင့် မည်သည့် ကလျာ်ကြကးကပးမှုအစီအမံများက ယင်းတို့ 
အတွက် လက်ခံနိုင်ကမခရှိမည်နှင့် ဦးတည်ထားကသာ အုပ်စုအလိုက် အကျ ိုးခံစားခွင့်ကပးသည့်အစီအစဉ် 
များကို ယင်းတို့၏ ယဉ်ကကျးမှုနှင့်ကိုက်ညီစွာကရးဆွဲမခင်းအားမဖင့် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသူများ 
က သကဘာတူလာကစရန် မရှိမမဖစ်ကသာ နည်းလမ်းတစ်ရပ်မဖစ်သည်။ 

အစိုးရဦးဆဆာင်ဆသာ 
ဆဆွးဆနွးပွဲများတွင် 
ကုမ္ပဏီ၏ ပါဝင်မှုကို 
ဆက်ထိန်းထားပါ။

အစိုးရဦးကဆာင်ကသာ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးပွဲများသည် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ထူကထာင်ကဆာင်ရွက်မည့် အနာဂတ် ဆက်ဆံကရးများအကပါ် ပတ်သက် သက်ကရာက်နိုင်ကသာကြကာင့် 
အစိုးရဦးကဆာင်ကသာ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးပွဲများတွင်လည်း မမဖစ်မကနပါဝင်ရန်လည်း လိုအပ်ကြကာင်း 
သိရှိထားပါ။ အစိုးရဦးကဆာင်သည့် ကဆွးကနွးပွဲများ၏ မမပည့်စုံမှုသည် မကကျနပ်ချက်များ မဖစ်ကပါ်လာ 
ကစနိုင်သည့်အမပင် ကမှော်မှန်းချက်များ မမင့်တက်လာမခင်း သို့မဟုတ် စီမံကိန်းအကပါ် အမမင်လွဲမှားမခင်းနှင့် 
အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်မကကျပွန်မှုများသည် စီမံကိန်း မဖစ်ကမမာက်နိုင်ကမခကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ 
(အစိုးရဦးကဆာင်ကသာ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးပွဲများအကြကာင်း သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် 
စာမျက်နှာ ၂၃ ကို ြကည့်ပါ။)

သင့်စီမံကိန်းအဆပါ် 
စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများ၏ ဆထာက်ခံမှုကို 
တိုင်းတာပါ။

ကုမ္ပဏီဘက်က ဆိုးကျ ိုးသက်ကရာက်မှု များကို ကလှော့ချရန် အကကာင်းဆုံးကကိုးစား၍ ကဒသခံများအတွက် 
အသားတင်အကျ ိုးရှိကသာ စီမံကိန်းမဖစ်ကြကာင်း သက်ကသမပရန် မည်သို့ ကကိုးစားကစကာမူ စီမံကိန်း 
အကပါ် သံသယရှိကနြကပပီး စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စု မည်သည့်အုပ်စုကမှေ ကထာက်ခံမှု 
မရှိသည့် အကမခအကနများလည်း ရှိနိုင်သည်။ စီမံကရးဆွဲသည့်အဆင့်အကစာပိုင်းကာလများတွင် သင် 
ကမးမမန်းရန် လိုအပ်နိုင်သည့် အဓိကကမးခွန်းမှာ စီမံကိန်းကရှ့ဆက်ရန် ကဒသခံများထံမှ ကထာက်ခံအား 
ကပးမှု အလုံအကလာက်ရှိပါရဲ့လားဟူသည့် ကမးခွန်းမဖစ်သည်။ ကအာက်ပါကမးခွန်းများ၏ အကမဖများသည် 
ဆုံးမဖတ်ချက်ချရန် သင့်အား အကူအညီကပးနိုင်သည်။ 

● စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ယကန့အထိ သတင်းကပးပို့ တင်မပတိုင်ပင်ခဲ့သည့်ပုံစံနှင့် 
အတိုင်းအတာသည် ကကျနပ်အားရစရာ ရှိပါသလား။ 

● စီမံကိန်းအကပါ် စီးပွားကရးအရ သို့မဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာအရ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခမဖစ်ကစကသာ မကမဖ 
ရှင်းရကသးသည့် စိုးရိမ်ပူပန်မှု တစ်ရပ်ရပ်ရှိပါသလား။ 

● အစိုးရအာဏာပိုင်များ သို့မဟုတ် ကချးကငွထုတ်ကပးသူ အဖွဲ့အစည်းများမှ စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင် 
ဆိုင်ရာ၊ လူမှုဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စီးပွားကရးဆိုင်ရာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ရွက်မှုများကို 
လက်ကတွ့ကဆာင်ရွက်နိုင်ကရး ခွင့်မပုချက်ကပးသည့်အခါ၌ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည့် အချက်တစ်ခု 
မဖစ်သည့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများက စီမံကိန်းအကပါ် ကန့်ကွက်ကနသည့် ကိစ္စကကီး 
တစ်ခုခု ရှိပါသလား။ 

● ကန့်ကွက်မှုများရှိလှေင် ကမဖရှင်းနိုင်ပါသလား။ သို့မဟုတ် ကမပလည်သင့်မမတ်ကအာင် မကဆာင်ရွက်နိုင် 
ပဲ ရှိပါသလား။ ထိုကန့်ကွက်မှုများသည် (ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကသာ ကုမ္ပဏီတစ်ခု သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ 
အများ သို့မဟုတ် ကချးကငွထုတ်ကပးသူ အဖွဲ့အစည်းအကပါ်တွင် ကန့်ကွက်မခင်းအစား) စီမံကိန်း 
ကဆာင်ရွက်မည့် သကဘာတရားကရးရာ အဆိုမပုချက်အကပါ်သာ ကန့်ကွက်ကနမခင်း မဖစ်ပါသလား။ 

● မကကျနပ်မှုများရှိလှေင် ထိုမကကျနပ်မှုသည် မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ကျယ်မပန့်ကနပါသနည်း။ 
ကန့်ကွက်မှုသည် ကဒသခံများထံမှ ထွက်ကပါ်လာသလား။ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းဧရိယာမပင်ပမှ ထွက် 
ကပါ်လာသလား။ ကဒသခံအများစုက စီမံကိန်းကို ကထာက်ခံအားကပးပါသလား။ 
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လုပ်ဆဆာင်ချက် အဆသးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်

ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုဆုံးခေတ် 
ချက်မချမီ မိတ်ေက်အသွင် 
ဆက်ဆံဆဆာင်ရွက်မှုကို 
ကာလတို ထိန်းသိမ်း 
ဆဆာင်ရွက်ပါ။

အစိုးရအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းထံမှ သို့မဟုတ် ကချးကငွထုတ်ကပးသူထံမှ စီမံကိန်းအကပါ် ကနာက်ဆုံး ခွင့်မပု 
ချက်မရရှိမီ ကဒသန္တရဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာကျကသာ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံကရး ထူကထာင်ကဆာင်ရွက်သည့်အခါ 
သတိထားရမည့် ကိစ္စအချ ို ့ရှိသည်။ ခွင့်မပုချက်မရရန် သို့မဟုတ် ခွင့်မပုချက်ချကပးမှုများစွာ ကနှာင့်ကနှးရန် 
မဖစ်နိုင်ကမခရှိလှေင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် အနာဂတ်ဆက်ဆံကရး မပျက်ကစရန် 
အကရးကကီးသည်။ထို့ကြကာင့် နှစ်ဘက်စလုံး၏ ကရရှည်ဆက်ဆံကရးအတွက် ကာလတို ရည်မှန်းချက်များ 
ကို မိတ်ဖက်ဆက်ဆံကရးပုံစံမဖင့် ကအာင်မမင်စွာ ချမှတ်ကဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကသာ စီမံကိန်းတစ်ခုသည် ပိုမို 
ကကာင်းမွန်ကသာ ဆက်ဆံကရးထူကထာင်နိုင်ကစပပီး စီမံကိန်း ခွင့်မပုချက်ရသည်နှင့် တစ်ပပိုင်နက် ပိုမို 
ကျယ်မပန့်ကသာ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံကရးအစီအစဉ်အတွက် အကမခခံအုတ်မမစ်သဖွယ် မဖစ်ကစနိုင်သည်။ 

လူထုဆက်ဆံဆရး 
ဝန်ထမ်းများထံသို့ 
လက်လှမ်းမီဆရး စီစဉ် 
ဆဆာင်ရွက်ဆပးပါ။ 

စမီကံနိ်းနငှ့ ်ပတသ်ကဆ်ကန်ယွသ်မူျားနငှ့ ်ချတိဆ်ကက်ဆာငရ်ကွမ်ှု အနည်းငယသ်ာ ကဆာငရ်ကွန်ိငုက်သာ 
စီမံကိန်းငယ်များ သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်းစီနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရန် မမဖစ်နိုင်ကသာ်လည်း ကျယ်ကျယ် 
မပန့်မပန့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးကကိုးပမ်းအားထုတ်ကသာ စီမံကိန်းများတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများအကနနှင့် ယင်းတို့၏ ကမးခွန်းများ သို့မဟုတ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက် ကုမ္ပဏီအတွင်းမှ မည်သူ့ 
ထံသို့ ချဉ်းကပ်သင့်ကြကာင်း သိထားရန်နှင့် ချဉ်းကပ်မှုကို မည်သည့်ကနရာတွင် မည်သို့ကဆာင်ရွက်သင့် 
ကြကာင်း မည်သည့်တုံ့မပန်ကမဖရှင်းကပးမှုကို ရရှိရန် ကမှော်မှန်းထားကြကာင်းကို သိရှိနားလည်ကစကရး စီစဉ် 
ကဆာင်ရွက်ထားရန် အကရးကကီးသည်။ 

ယခင်တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမှု 
များသည် နစ်နာဆကကာင်း 
တိုင်ကကားမှုများခေစ်ဆစ 
ဆသာအဓိကအဆကကာင်း 
ရင်းခေစ်လှေင် ထိုယခင် 
တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခဲ့ဆသာ 
ဆနရာများသို့ ထပ်မံ 
သွားဆရာက်ပါ (သို့မဟုတ်) 
ခပန်လည်သုံးသပ်ပါ

စီမံကိန်းကုမ္ပဏီမတိုင်မီက သို့မဟုတ် စီမံကိန်း ကုမ္ပဏီပါဝင်မှုမရှိဘဲ တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများက 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခဲ့ကသာ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို အဓိကအာရုံစိုက်ပါ။ ဥပမာကပးရ 
လှေင် အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများက ကဆာင်ရွက်ခဲ့ကသာ ကမမယာကလျာ်ကြကးဆိုင်ရာ တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးမှုများ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်ဝန်ကဆာင်မှုများ ဥပမာ - လှေပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ် 
မခင်း၊ ကရကပးကဝမခင်း သို့မဟုတ် လမ်းတည်ကဆာက်မခင်းလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များက ကဆာင်ရွက်ခဲ့ ကသာ 
ယခင် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများ မဖစ်ြကသည်။ မကကျနပ်ချက်များ တာရှည်စွဲကျန် ကနကြကာင်း အကထာက် 
အထားများရှိလှေင် အဆိုပါ စိုးရိမ်ပူပန်စရာများကို တတိယပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အမခားကသာ စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအြကား လက်ရှိ ထူကထာင်ထားသည့် ဆက်ဆံကရးများအကပါ် ထိခိုက်မည့် 
အတိုင်းအတာကို ထည့်စဉ်းစား၍ တတိယပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူတွဲ၍ ဥပကဒမူကဘာင်အတွင်းမှ ကမဖရှင်း 
ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည်။ 

စီမံကိန်း ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ 
တိုးတက်ဆခပာင်းလဲမှုအဆခခ 
အဆနများကို စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ 
ထံသို့ ပုံမှန်သတင်းဆပးပို့ 
အစီရင်ခံပါ။

စီမံကိန်းမဖစ်ကမမာက်နိုင်ကမခ ကလ့လာမှုအမျ ိုးမျ ိုး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကလ့လာမခင်း 
များ တိုးတက်အရှိန်ရလာသည် နှင့်တစ်ပပိုင်နက် စီမံကိန်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းကို မပင်ဆင်မွမ်းမံ၍ စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ကနာက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်များကို ပုံမှန်မဖန့် ကဝကပးရန်မဖစ် 
သည်။ ဥပမာ - အိမ်ကထာင်စုတစ်ခုချင်းစီသို့ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ 
ကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့် ပုံမှန်သတင်းစာကစာင်များ မဖန့်ကဝမခင်း

တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးမှုလုပ် 
ငန်းစဉ်နှင့် ရလဒ်များကို 
မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။

ထိကရာက်ကသာ အကကာင်အထည်ကဖာ်မှု၏ အဓိကကသာ့ချက်မှာ “မည်သူအား မည်သည့်အကြကာင်းအရာ 
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်အချနိ်က မည်သည့်ကနရာတွင် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခဲ့ကြကာင်း မှတ်တမ်းများထားရှိ 
ထိန်းသိမ်းမခင်းမဖစ်သည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအားကပးခဲ့ကသာ ကတိကဝတ်များကို 
လည်း မှတ်တမ်းတင်ထားသင့်သည်။ ဂရုတစိုက် မှတ်တမ်းတင်မခင်းသည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက် 
နွယ်သူများ၏ သကဘာထားအမမင်များကို စီမံကိန်း၏ဗျူဟာများကရးဆွဲရာ၌ ထည့်သွင်းကဆာင်ရွက်ခဲ့ 
ကြကာင်း သက်ကသမပရန် အကထာက်အကူရနိုင်ပပီး ယင်းတို့၏ စိုးရိမ်ပူပင်မှုများအား မည်သို့ ကမဖရှင်းခဲ့ 
ကြကာင်း မပန်လည်သတင်းကပးပို့နိုင်ကရးအတွက် အသုံးဝင်ကသာသတင်းရင်းမမစ်တစ်ခုမဖစ်သည်။ (စီမံ 
ကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ မှတ်တမ်းတစ်ကစာင်ကို ကနာက်ဆက်တွဲ ၄ တွင် ဥပမာ အမဖစ် ြကည့်ပါ)

EIA အတိုင်ပင်ခံများနှင့် 
အတူလိုက်ပါ၍ လုပ်ငန်း 
စဉ် တစ်ဆလှောက် အတူ 
ပါဝင်ပတ်သက်ဆနပါ။

ESIA လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏အတိုင်ပင်ခံများက ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား အမပန်အလှန် 
ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်သည့်အခါ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများကလည်း တတ်နိုင်သမှေ အတူလိုက်ပါသင့်သည်။ 
ထိုသို့ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအြကား ကရရှည် 
ဆက်ဆံကရးများ ထူကထာင်နိုင်ရန် အကထာက်အကူမပု၍ အတိုင်ပင်ခံများက ယင်းတို့နည်း ယင်းတို့ဟန် 
မဖင့် ကဆာင်ရွက်ကသာကြကာင့် မဖစ်လာမည့် အန္တရာယ်များကို ကလျာ့ချနိင်သည်။ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ 
သည် မဖစ်ကပါ်လာသည့် မပဿနာများ၏ အဓိကအကြကာင်းရင်းကိုလည်း သိရှိနားလည်ြက၍ အတိုင်ပင် 
ခံ၏ အစီရင်ခံစာများတွင် အကကံမပုထားကသာ ထိခိုက်မှုကလှော့ချကရး အစီအမံများကို မည်သူက ကဆာင် 
ရွက်ရမည်မဖစ်ကြကာင်းလည်း သိနားလည်ြကသည်။ 
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စီမံကိန်း ဆရးဆွဲသည့် 
လုပ်ငန်းရပ်တစ်ဆလှောက်မှ 
ရရှိဆသာ စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ 
များနှင့်ဆိုင်သည့် သတင်း 
အချက်အလက်များကို 
စုစည်းဆပါင်းစပ်ပါ။

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲရသည့် အဓိကအကြကာင်း 
ရင်းမှာ- တိုင်ပင်ကဆွးကနွးစဉ်အတွင်း ရရှိခဲ့ကသာ သတင်းအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဆိုင်ရာ စီမံ 
ကရးဆွဲမှု အမျ ိုးမျ ိုးမဖစ်ြကသည့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခ ဆန်းစစ်မှု၊ ဒီဇိုင်းနှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများ 
စီမံကရးဆွဲမှု၊ ကျန်းမာကရးနှင့် ကဘးအန္တရယ်ကင်းရှင်းကရး စီမံကရးဆွဲမှု၊ မပင်ပနှင့် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်မှု 
များ၊ ကငွကြကးဆိုင်ရာ စီမံကရးဆွဲမှုများနှင့် လုပ်သားအင်အားဆိုင်ရာ စီမံကရးဆွဲမှုများတွင် သတင်း 
အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းကဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ ESIA ကလ့လာကရးအဖွဲ့များ၊ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ကသာလုပ်ငန်းကို ဦးကဆာင်ကနြကသူများအတွက်လည်း 
အကလ့အကျင့်ကကာင်းတစ်ရပ်မဖစ်ကစ၍ ယင်းတို့သည် စီမံကိန်းကရးဆွဲမှုများ ကဆာင်ရွက်စဉ်အတွင်း 
စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာများနှင့် ပုံမှန်ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးြကရသည်။ ဤသို့မဖင့် ထိခိုက်မှု ကလှော့ချကရး 
သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာကမပာင်းလဲမှုများအတွက် အကကံမပုချက်များကို အကဲမဖတ်ချနိ်ထိုးနိုင်ြက 
သည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များထဲသို့ ထည့်သွင်း ကပါင်းစပ်မည် သို့မဟုတ် ရှင်းလင်းကသာ ကြကာင်းကျ ိုး 
ကဝဖန်ပိုင်းမခားမှုတစ်ရပ်မဖင့် ပယ်ချမည် မဖစ်သည်။ ထို့ကနာက် သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက် 
နွယ်သူများအား မပန်လည်သတင်းကပးပို့မခင်းစသည်ကို ကဆာင်ရွက်နိုင်ကစသည်။ အလားတူပင် စီးပွား 
ကရးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာထိခိုက်မှုရှိနိုင်သည့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှု 
များကိုလည်း ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခဆန်းစစ်မှုတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၏ စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်း ကကီးြကပ်ကွပ်ကဲမှုဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားကရးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များအလိုက် ဦးစားကပးများ ပိုမို 
အဓိကကျစွာ သတ်မှတ်ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် ဆန်းစစ်ကနသူများထံသို့ ဆက်သွယ်ကပးပို့နိုင်ရန် လိုအပ်သည်။ 

ဆလးဆထာင့်ကွက် ၁၁။ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင် 
ရွက်ရန် အစိုးရအာဏာပိုင်အေွဲ့အစည်းများနှင့် ဆချးဆငွထုတ်ဆပးသူများ၏ စည်းကမ်း 
သတ်မှတ်ချက် နမူနာများ 

Trinidad နှင့် Tobago ။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဥပဆဒ 

အက်ဥပကဒ အပိုဒ် ၅(၂)။ ကလှောက်ထားသူသည် သတ်မှတ်လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အချနိ်ကာလများ ကဖာ်မပပါရှိ 
သည့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (Term of Reference) မူြကမ်းကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်ကသာ 
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အမခားကသာမပည်သူလူထုတို့နှင့် သင့်ကတာ်သလို တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများ ကဆာင်ရွက်ရ 
မည်။ ထို့အမပင် အပိုဒ် (၁-ဂ) အရ အကြကာင်းြကားမှုကို ရရှိပပီး ၂၈ ရက်အတွင်း လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် မူြကမ်းကို 
ကမတ္တာရပ်ခံ ထားသည့်အတုိင်း မပင်ဆင်ကရးဆဲွသတ်မှတ်နုိင်ကရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်သ့ုိ စာမဖင့် 
တင်မပနုိင်သည်။

(က)  လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ကို မပင်ဆင်သင့်ကြကာင်း ယင်းအဆိုမပုထားသည့်အတိုင်း မပင်ဆင်တင်မပရန်
( ခ ) အဆိုမပုမပင်ဆင်ချက်များအတွက် ဆီကလျာ်ကသာ အကြကာင်းမပချက် တစ်ရပ်ကပးရန်
( ဂ ) သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်ကသာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အမခားကသာမပည်သူ 

များနှင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် မူြကမ်းအကပါ် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခဲ့မှု အစီရင်ခံစာတစ်ကစာင်

အပိုဒ် ၈(၁)။ အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း  ကရးဆိုင်ရာ လိုက်နာကဆာင်ရွက်မှု 
သက်ကသခံလက်မှတ် ထုတ်ကပးရန် တစ်မျ ိုးသားလုံးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းတစ်ရပ်ထူကထာင်ရမည်။ ……
အပိုဒ် ၉(၁)။ ထိုမှတ်တမ်းကို အများမပည်သူက သတ်မှတ်ကနရာ တစ်ကနရာ သို့မဟုတ် ကနရာများတွင် 
သတ်မှတ်အချနိ်ကာလအတွင်း စစ်ကဆးနိုင်ရန် ခွင့်မပုကပးရမည်။ ထိုသို့စစ်ကဆးနိုင်ကြကာင်းကို သက်ဆိုင်ရာ 
အာဏာပိုင်က နိုင်ငံကတာ်မပန်တမ်းနှင့် ပုံမှန် မဖန့်ကဝကနကသာ ကန့စဉ်သတင်းစာ တစ်ကစာင် သို့မဟုတ် များစွာ 
တွင် အခါအားကလျာ်စွာ အသိကပးကြကမငာနိုင်သည်။ ….. အပိုဒ် ၉(၂)။ မည်သူမဆို သတ်မှတ်အခကြကးကငွ 
များ ကပးသွင်း၍ ထိုမှတ်တမ်းထဲမှ အချက်အလက်များကို ရယူရန်ကတာင်းဆိုလာလှေင်ကဆာင်ရွက်ကပးရမည်။
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ဆလးဆထာင့်ကွက် ၁၁။ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင် 
ရွက်ရန် အစိုးရအာဏာပိုင်အေွဲ့အစည်းများနှင့် ဆချးဆငွထုတ်ဆပးသူများ၏ စည်းကမ်း 
သတ်မှတ်ချက် နမူနာများ - အဆက် 

Equator Principle (ပါဝင်ဆဆာင်ရွက်ဆသာေဏ်များအတွက် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ)

စည်းမျဉ်းနံပါတ် (၅)။ တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခခင်းနှင့် ထုတ်ဆော်ဆကကခငာခခင်း - အုပ်စု A ကအာက်တွင် အကျုံးဝင်
ကသာစီမံကိန်းအားလုံးနှင့် အုပ်စု B ကအာက်တွင် အကျုံးဝင်ကသာ OECD အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ကသာ နိုင်ငံများ 
တွင်တည်ရှိကသာ စီမံကိန်းများ(သင့်ကတာ်လှေင်)နှင့် OECD နိုင်ငံများတွင်တည်ရှိပပီး ဝင်ကငွမမင့်မားသည်ဟု 
သတ်မှတ်မခံရသည့်စီမံကိန်းများဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအညွှန်းကိန်းများ အချက်အလက်ဘဏ် 
တွင် ကဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း အစိုးရ၊ ကချးကငွထုတ်ကပးသူ သို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ ကျွမ်းကျင်သူများ 
သည် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသူများကို ယဉ်ကကျးမှုအရ ဆီကလျာ်ကသာပုံစံမဖင့် စနစ်တကျကတွ့ဆုံ 
ကဆွးကနွးခဲ့ရမည်။4 ရပ်ရွာလူထုအကပါ် သိသာထင်ရှားကသာ ဆိုးကျ ိုးသက်ကရာက်မှုများရှိနိုင်သည့် စီမံကိန်း 
များတွင် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ထိခိုက်နစ်နာမည့်သူများအား လွတ်လပ်စွာ ကကိုတင်အသိ 
ကပး တိုင်ပင်ကြကာင်း ကသချာကစရမည် မဖစ်သည်။ EPFI အဖွဲ့များ ကကျနပ်နိုင်သည်အထိ ထိခိုက်နစ်နာရမည့် 
သူများသည် အဆိုပါတိုင်ပင်ကဆွးကနွး ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိကရာက်စွာကဆာင်ရွက်ရန်၊ 
ထိုသို့ကဆာင်ရွက်နိင်ကစရန်လည်း ပံ့ပိုးကပးရန်နှင့် ထိခိုက်နစ်နာရမည့်သူများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို စီမံကိန်းမှ 
စဉ်းစားကဆာင်ရွက်ခဲ့မခင်း ရှိ၊ မရှိပါ ကဖာ်မပကပးရန်မဖစ်သည်။5

စည်းမျဉ်းနံပတ် (၆)။ ထိုခိုက်နစ်နာမှုများ တိုင်ကကားဆခေရှင်းဆရးယန္တယား - တည်ကဆာက်ကရးကာလနှင့် စီမံ 
ကိန်းလည်ပတ်လုပ်ကိုင်သည့်ကာလတစ်ကလှောက် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ချတိ်ဆက်၍ 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွး ထုတ်မပန်အသိကပးမှုများ ဆက်လက်ကဆာင်ရွက်ကနကစရန်နှင့် စီမံကိန်းကြကာင့် မဖစ်ကပါ်မည့် 
အန္တရာယ်များနှင့် ဆိုးကျ ိုးသက်ကရာက်မှုအတိုင်းအတာအလိုက် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ တိုင်ြကားကမဖရှင်းကရး 
ယန္တယားတစ်ရပ်ကို စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အမဖစ် ထူကထာင်ရန် ကချးကငွထုတ်ယူသူမှ 
ကဆာင်ရွက်ရန်မဖစ်သည်။ ထိုလုပ်ကဆာင်မှုသည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက် 
နစ်နာရမည့်မပည်သူများထဲမှ အုပ်စုများက တင်မပလာကသာ စီမံကိန်း၏ လူမှုဆိုင်ရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
လုပ်ကဆာင်မှုများကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကြကာင်း သတင်းအချက်အလက်များ 
လက်ခံရရှိ၍ ကချးကငွထုတ်ယူသူဘက်မှ အဆင်ကမပကမပ ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်ကပးနိုင်ကစသည်။ ကချးကငွထုတ်ယူ 
သူသည် ယင်း၏ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ကလှောက်တွင် အဆိုပါထိခိုက်နစ်နာမှုများ တိုင်ြကား 
ကမဖရှင်းကရး ယန္တယားအကြကာင်းကို ထိခိုက်နစ်နာရသူများအား အသိကပး၍ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်သည် စိုးရိမ်ပူပန် 
မှုများကို ကဆာလျင်စွာနှင့် ပွင့်လင်းမမင်သာစွာ ယဉ်ကကျးမှုနှင့် ဆီကလျာ်ကသာ နည်းလမ်းအားမဖင့် ကမဖရှင်း 
ကဆာင်ရွက်ကပးကာ ထိခိုက်နစ်နာရသူ မပည်သူလူထုအတွင်းက မည်သည့် လူတန်းစားမဆို လွယ်လင့်တကူ 
လက်လှမ်းမီကစရမည်မဖစ်သည်။ အကသးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် www.ifc.org. နှင့် www.equator-
principles.com ကို ဝင်ကရာက်ကလ့လာပါ။

4. ထိခိုက်နစ်နာကသာ ကဒသခံအသိုင်းအဝိုင်းဆိုသည်မှာ စီမံကိန်းသက်ကရာက်လွှမ်းမိုးမှုရှိကသာ ဧရိယာအတွင်းကနထိုင်ြကကသာ စီမံကိန်း၏ ဆိုးကျ ိုးသက် 
ကရာက်မှုကို ခံရနိုင်သည့် ကဒသခံမပည်သူများပင်မဖစ်သည်။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းသည် စနစ်တကျ မပင်ဆင်ကာ မပုလုပ်ရမည်မဖစ်ရာ EPFIs အကနမဖင့် 
အများမပည်သူတိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းနှင့် ထုတ်ကဖာ်အသိကပးမခင်း အစီအစဉ်တစ်ခု လိုအပ်နိုင်သည်။ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုသည် လွတ်လပ်မှုရှိမခင်း(မပင်ပမှ 
ကကိုးကိုင်ချယ်လှယ်မှု၊ စွက်ဖက်မှု သို့မဟုတ်အြကပ်ကိုင်မှုနှင့် ပခိမ်းကမခာက်မှုများမှာ ကင်းလွတ်မခင်း) ၊ ကကိုတင်မပင်ဆင်မခင်း(သတင်းအချက်အလက်များ
ကို အချနိ်ကိုက် ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်း) ၊ အကြကာင်းြကားထားမခင်း(အကျ ိုးကြကာင်းသက်ဆိုင်မှု၊ နားလည်လွယ်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို 
လက်လှမ်းမှီနိုင်မှု) တို့ရှိရမည်မဖစ်ပပီး စီမံကိန်းအစပိုင်းများတွင်သာမဟုတ်ပဲ စီမံကိန်းသက်တမ်းတစ်ကလျာက်လုံး ကျင့်သုံးရမည်မဖစ်သည်။ ထိခိုက်နစ်နာ 
ရကသာ ကဒသခံလူထု၏ ဘာသာစကား၊ ယင်းတို့၏ ဆုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အင်အားနည်းထိခိုက်လွယ်ကသာအုပ်စု၏ လိုအပ်ချက် 
များနှင့်အညီ ကချးကငွထုတ်ယူထားသူအကနမဖင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို မပုမပင်ကရးဆွဲရမည်မဖစ်သည်။ 
5. ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု မပုလုပ်ရာတွင် လုပ်ကဆာင်မှု စံသတ်မှတ်ချက်-၇ ပါ အကသးစိတ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ 
ထိုအမပင် စီမံကိန်းလုပ်ကိုင်ကသာ တိုင်းမပည်၏ ဥပကဒကြကာင်းအရ အသိအမှတ်မပုထားကသာ ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ အထူးအခွင့်အကရးများကိုလည်း 
ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ " 
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BAKU-TBLISI-CEYHAN ပိုက်လိုင်း ။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု 
ဆန်းစစ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ထုတ်ခပန်အသိဆပးခခင်း

Baku-Tblisi-Ceyhan စီမံကိန်းသည် ကဒသခံများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမည့်အတိုင်းတာနှင့် ထုတ် 
မပန်အသိကပးမည့် သတင်းပမာဏတို့ကို ပုံစံချကလ့ရှိသည့် အစဉ်အလာရှိသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 
လူမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကဒသန္တရရုံးနှင့် IFC ၏ သတင်းအချက်အလက် မှေကဝရာ 
ကနရာတွင် ထုတ်မပန်ကပးခဲ့သည့်ပမာဏမှာ အလွန်များမပားသည် (အတွဲကပါင်း ၃၈ တွဲရှိသည်)။ 
ထိုစာရွက်စာတမ်းများကို ကဒသခံဘာသာစကားများသို့ မပန်ဆို၍ ကဒသန္တရစာြကည့်တိုက်များ၊ 
မပည်နယ်/တိုင်းစင်တာများ၊ ကဒသန္တရအစိုးရရုံးများ၊ အစိုးရမဟုတ်ကသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် BTC 
ကုမ္ပဏီ၏ ရုံးများရှိရာ ၃ နိုင်ငံစလုံးတွင် ရရှိနိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ ထိုကနရာများကို နိုင်ငံပိုင် 
သတင်းစာ၊ ကဒသန္တရ သတင်းစာများနှင့် ကရဒီယိုတို့မှ ကြကညာကပးခဲ့သည်။

သို့ကသာ်လည်း ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ရရှိခဲ့ကသာ သင်ခန်းစာတစ်ရပ်မှာ - စီမံကိန်းကြကာင့် 
ထိခိုက်နစ်နာရသူများနှင့် ထိကရာက်ကသာ ဆက်ဆံကရးတစ်ရပ်ကို ပံ့ပိုးနိုင်ရန်နှင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူ 
များက ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးမပုြကကစကရး ထိထိကရာက်ကရာက် ပံ့ပိုးကပးနိုင်ရန် 
ထိုမှေများမပားကသာ သတင်းအချက်အလက်စာအုပ်တွဲများ ထုတ်ကဖာ်ကပးရန် မလိုအပ်ဟူ၍မဖစ်သည်။ 
အထူးသမဖင့် ကကီးမားရှုပ်ကထွးကသာ စီမံကိန်းများတွင် ထုတ်ကဖာ်ကပးမည့် အကြကာင်းအရာ၊ စာရွက် 
စာတမ်းများ အကရအတွက်နှင့် တင်မပပုံအကပါ် အထူးဂရုစိုက်ြကရသည်။ မဖစ်နိုင်လှေင် သက်ဆိုင်ရာ 
အကြကာင်းအရာကို ပိုမိုအဓိကထားကသာ အကျဉ်းချုပ် အစီရင်ခံစာများကို ထုတ်မပန်ကပးရန် လိုအပ် 
သည်။ သို့မှသာ ကဒသခံမပည်သူများသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း စာအုပ်အတွဲအစုံလိုက် 
ထက်စာလှေင် ထိုအကျဉ်းချုပ် အစီရင်ခံစာများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဖတ်မှတ်နားလည်နိုင်ကပမည်။ 
(နည်းပညာဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းအတွဲလိုက်ကို ကတာင်းဆိုသည့်အခါ၌ ကပးနိုင်ရန် အပမဲစီစဉ်ထား 
နိုင်သည်)။ 

ထိုကိစ္စကို ကူညီရန် BTC သည် ရပ်ရွာလူထုကို အဓိက ဦးတည်ထားကသာ လက်ကမ်းစာကစာင်များ၊ 
နည်းပညာနှင့်မဆိုင်ကသာ အကျဉ်းချုပ်ကဖာ်မပချက်များ၊ ပိုစတာများ၊ သက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်
ဆိုင်သည့် ကလ့လာစရာ နမူနာမဖစ်ရပ်များကို ပုံနှိပ်ထုတ်ကဝ၍ ကကျးရွာအစည်းအကဝးများစွာတွင် 
ထိုသတင်း အချက်အလက်များကို ကဖာ်မပကပးခဲ့သည်။ ဥပမာအားမဖင့် တူရကီနိုင်ငံ ကကျးရွာအဆင့် 
တွင် ရိုးရှင်းကသာ ရှင်းလင်းကဆွးကနွးမှုများ မပုလုပ်ခဲ့ရာ၌ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှု 
ဆန်းစစ်ရာမှ အဓိကကတွ့ရှိချက်များကို အသိကပးနိုင်သည့် ပိုမိုထိကရာက်ကသာနည်းလမ်းတစ်ရပ်မှာ 
နှုတ်မဖင့် ဆက်သွယ်ကမပာဆိုသည့် နည်းလမ်းမဖစ်ကြကာင်းလည်း ကတွ့ရှိခဲ့ရသည်။ 

Source: The BTC Pipeline Project: Lessons of Experience, (IFC) September 2006. Go to www.ifc.org/envirolessons
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ဇယား ၁။  ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းမှ ဆတွ့ရှိချက်များကို 
အများခပည်သူသို့ ထုတ်ခပန်အသိဆပးခခင်းနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခခင်းအတွက် 
လိုက်နာရန် သတ်မှတ်ထားဆသာ အဆလ့အကျင့်ဆကာင်းများ 

အဆကကာင်းအရာ အဆလ့အကျင့်ဆကာင်းများ

ESIA အစီရင်ခံစာတွင် 
တိုင်ပင် ဆဆွးဆနွးပွဲများ 
ဆဆာင်ရွက်ပုံကို မှတ်တမ်း 
ခပုစုခခင်း 

ESIA ကလ့လာမှုအကစာပိုင်းအဆင့်များ ကဆာင်ရွက်စဉ်နှင့် ESIA အစီရင်ခံစာမူြကမ်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင် 
ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်တို့အကပါ် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးကဆာင် 
ရွက်ခဲ့ပုံမှတ်တမ်းများကို ESIA အစီရင်ခံစာထဲတွင် ကဖာ်မပသင့်သည်။ ထို့ကြကာင့် ESIA အစီရင်ခံစာတွင် 
ကအာက်ပါတို့ ပါဝင်သင့်သည်- 
● အစည်းအကဝးများ၊ အလုပ်ရုံကဆွးကနွးပွဲများနှင့် တိုင်ပင် ကဆွးကနွးမှုများ မပုလုပ်ခဲ့သည့်ကနရာနှင့် 

ရက်စွဲများ၊ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခဲ့ကသာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စုများနှင့် အမခားသူများ 
အကြကာင်း ကဖာ်မပချက်များ

● ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာဆန်းစစ်မည့် နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်မခင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ 
အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အမဖစ်ကပါ်ထွက်လာကသာမပဿနာများ၊စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုစုစည်းကဖာ်မပမခင်း

● ထိုကပါ်ထွက်လာကသာ မပဿနာများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို စီမံကိန်းပိုင်ရှင်က မည်သို့ ကမဖြကားခဲ့ 
ကြကာင်း

● တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခံရသူများက စီမံကိန်းပိုင်ရှင်၏ ကမဖရှင်းချက်များကို မည်သို့ သယ်ယူ၍ တစ်ဆင့် 
စကား မဖန့်ကဝခဲ့ကြကာင်း

● မကမဖရှင်းရကသးကသာကိစ္စရပ်အကသးစိတ်နှင့် ကနာက်ဆက်တွဲအမဖစ် ကမဖရှင်းရန် စီမံကရးဆွဲထားမှု 
တစ်ရပ်ရပ် 

ESIA အစီရင်ခံစာ 
မူကကမ်းနှင့် စီမံ 
ခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို 
ထုတ်ခပန်အသိဆပးခခင်း

ESIA အစီရင်ခံစာမူြကမ်းများကို အများအားမဖင့် အများမပည်သူရရှိနိုင်ရန် စီစဉ်ကပးပပီး သကဘာထား 
မှတ်ချက်များကပးရန်လည်း လမ်းဖွင့်ကပးထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုစာရွက်စာတမ်းများကို အများ 
မပည်သူ လက်လှမ်းမီနိုင်ကသာကနရာများစွာတွင် ထားကပးသင့်ပပီး သယ်ယူပို့ကဆာင်ကရး ကုန်ကျစရိတ် 
များ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ကဝမခင်းနှင့် ဘာသာမပန်ဆိုမှုကုန်ကျစရိတ်များ၊ ထိုစာရွက်စာတမ်းများကို ကလ့လာ 
ဖတ်ရှုရန် ခွင့်မပုကပးမည့် အချနိ်ကာလနှင့် ဝင်ကရာက်ကလ့လာြကည့်ရှုြကသည့်အချနိ်များ (ဥပမာ - 
စကန၊ တနဂဂကနွနှင့် အားလပ်ရက်များ)စသည်ကို ထည့်စဉ်းစား၍ ကဆာင်ရွက်သင့်သည်။ အဆိုပါ စာရွက် 
စာတမ်းများ ထားကပးနိုင်ကသာကနရာများတွင် ကအာက်ပါတို့ပါဝင်နိုင်သည် -
● စည်ပင်သာယာကရးကကာ်မတီရုံးနှင့် ဗဟိုအစိုးရရုံးများ
● မပည်သူ့စာြကည့်တိုက်များ 
● ရပ်ရွာလူထုစုကဝးရာစင်တာများ
● ကဒသန္တရတက္ကသိုလ်များ သို့မဟုတ် ပညာကရး သုကတသနစင်တာများ
● ကုမ္ပဏီရုံးများ
● အစိုးရမဟုတ်ကသာ ကဒသန္တရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရပ်ရွာလူထုအကမခမပုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရုံး 

များနှင့် စီမံကိန်းပိုင်ရှင်မှ မပုစု၍ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်စားအမခားတစ်ဦးဦးက မပုစုထား 
သည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်လိပ်စာများမှတစ်ဆင့်လည်း သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ ရရှိနိုင်ရန် စီစဉ် 
ကပးထားနိုင်သည်။ အများမပည်သူသို့ ကနဦးထုတ်မပန်အသိကပးပပီးကနာက်မှ မပန်လည်မပင်ဆင်မှု 
သို့မဟုတ် ထပ်မံထည့်သွင်းကသာ အချက်အလက်များကိုလည်း အထက်တွင် ကဖာ်မပထားသကဲ့သို့ 
အများမပည်သူ ရရှိနိုင်ရန် စီစဉ်ထားသင့်သည်။ 

စီမံကိန်းဆကကာင့် 
ထိခိုက်နစ်နာရသူ 
များအား အသိဆပး 
အဆကကာင်းကကားခခင်း 

ESIA စာရွက်စာတမ်းများကို မည်သည့်အချနိ်နှင့် မည်သည့်ကနရာတွင် ကလ့လာဖတ်ရှုသုံးသပ်နိုင် 
ကြကာင်းနှင့် အကယ်၍ ကတွ့ရှိချက်မူြကမ်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အများမပည်သူဆိုင်ရာကဆွးကနွးပွဲများ 
ကျင်းပရန်ရှိလှေင် ကဒသန္တရသတင်းစာများ၊ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများနှင့် ရုပ်သံမီဒီယာများမှတစ်ဆင့် 
ယဉ်ကကျးမှုအရ ဆီကလျာ်ကသာ ကြကာ်မငာများ (ဘာသာစကား၊ ကနရာ၊ စာတတ်ကမမာက်မှု အဆင့်အတန်း 
စသည်တို့ကို ထည့်စဉ်းစား၍) ကို ထည့်သွင်းကြကာ်မငာသင့်သည်။ 

သဆောထား မှတ်ချက် 
များအဆပါ် ခပန်လည် 
ဆခေကကားဆပးခခင်း

ESIA အစီရင်ခံစာမူြကမ်းအကပါ် သကဘာထားမှတ်ချက်ကပးအပ်လာမှုများကို ကကာင်းမွန်စွာ တုံ့မပန်ကမဖ 
ြကားနိုင်ရန် စီမံကိန်းကုမ္ပဏီသည် သကဘာထားမှတ်ချက်များ လက်ခံယူမခင်း၊ မှတ်တမ်းတင်မခင်းနှင့် 
မပန်လည်ကမဖြကားမခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ချမှတ်ကဆာင်ရွက်သင့်သည်။ ကဆာင်ရွက်ရမည့် 
လုပ်ငန်းရပ်များတွင် - သကဘာထားမှတ်ချက်များ လက်ခံ ရရှိကြကာင်း အကြကာင်းြကားမခင်း၊ သင့်ကတာ် 
သည့် သကဘာထားအကကံဉာဏ်များကို ESIA အစီရင်ခံစာ မူြကမ်းထဲသို့ ထည့်သွင်းမခင်းနှင့်(သို့မဟုတ်) 
သကဘာထားမှတ်ချက်များကို လက်ခံကျင့်သုံးမှု မမပုနိုင်လှေင်လည်း ဘာကြကာင့် ထိုသို့မမပုနိုင်ကြကာင်း 
ရှင်းလင်းချက်တစ်ရပ်ကပးမခင်းတို့ ပါဝင်သင့်သည်။ 
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အဆကကာင်းအရာ အဆလ့အကျင့်ဆကာင်းများ

အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ ESIA အစီရင်ခံစာထဲမှ ထုတ်နုတ်၍ အကျဉ်းချုပ် အချက်အလက်မပုစုမှုကို ရိုးရှင်းကသာ၊ အလွယ်တကူ 
နားလည်နိုင်ကသာပုံစံမဖင့် ထင်သာမမင်သာရိှကအာင် ပုံကဖာ်မခင်းများအပါအဝင် ကဒသခံဘာသာစကားများ 
နှင့် စာတတ်ကမမာက်မှု အဆင့်အတန်းတို့ကို စဉ်းစား၍ မပုစုသင့်သည်။ ထိုအကျဉ်းချုပ် အစီရင်ခံစာသည် 
အဓိကကျကသာ ထိခိုက်မှုကလှော့ချကရး အစီအမံများကို ဦးစားကပးကဖာ်မပ၍ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက် 
နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများမပုလုပ်ရန် အဆိုမပုချက်များ ဥပမာ-လက်ရှိစီမံကိန်းကနရာသို့ သွား 
ကရာက်ကလ့လာမခင်း၊ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမည့်အစီအစဉ်များနှင့် ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးရန်နှင့်သတင်း 
အချက်အလက်ရယူရန် တံခါးအပမဲဖွင့်ကပးထားကသာမူဝါဒများစသည်တို့ အကျဉ်းချုပ်ကဖာ်မပသင့်သည်။
 
ESIA အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချုပ် မဖန့်ကဝမခင်းသည် အဆိုမပုစီမံကိန်းမှ ကရှ့ဆက်ကဆာင်ြကဉ်းလာမည့် 
အကမပာင်းအလဲများ၊ အန္တရာယ်များနှင့် ဆိုးကျ ိုးသက်ကရာက်မှုများ ကလှော့ချရန်နှင့် ကကာင်းကျ ိုးသက် 
ကရာက်မှုများ ပိုမမင့်လာကစရန်တို့ ကကိုးပမ်းမှုများအကြကာင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကရးသားကဖာ်မပထား 
သည့် အကျဉ်းချုပ်တစ်ကစာင်မဖင့် ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်နိုင်မည့်အခွင့်အကရးကို ရရှိကစနိုင်သည်။ ယခင် 
က တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခဲ့မှုများကိုလည်း စီမံကိန်းဒီဇိုင်းကရးဆွဲရာ၌ အကလးအနက်ထား ထည့်စဉ်းစားခဲ့ 
ကြကာင်းလည်း သိသာထင်ရှားစွာမပနိုင်သည့် အခွင့်အကရးတစ်ရပ်လည်းမဖစ်သည်။ 
 
အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချုပ်မဖန့်ကဝသည့်ဗျူဟာသည် စီမံကိန်းကြကာင့် အင်အားနည်းထိခိုက်ခံရဆုံးနှင့် 
ဆိုးကျ ိုးခံစားရဆုံးသူများကို အသိကပးရှင်းမပရန် လိုအပ်ချက်နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ 
အလွှာအသီးသီးနှင့် အမပုသကဘာဆက်ဆံကရးများ ထူကထာင်ရန် လိုအပ်ချက်တို့က ကမာင်းနှင် 
တွန်းအားကပးမခင်းမဖစ်သင့်သည်။ ထိကရာက်ကသာ ဗျူဟာတစ်ခုမှာ ထိုအကျဉ်းချုပ် အစီရင်ခံစာကို 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အကရးပါကသာ သတင်းကပးများမှ 
တစ်ဆင့် မဖန့်ကဝရန်မဖစ်သည်။ 
 
Source: Overseas Development Institute

ေိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ။ ESIA မူကကမ်းအဆပါ် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခခင်း

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ပို့ကဆာင်ကရးဝန်ကကီးဌာနသည် ပမို့မပလူစီးရထား တိုးချဲ့ကမပးဆွဲရန်အတွက် တည် 
ကဆာက်- လုပ်ကိုင်-လွှဲကမပာင်း (Build-Operate-Transfer) ကန်ထရိုက်စာချုပ်တစ်ခုကို လုပ်ငန်း 
အပ်နှံကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ESIA အစီရင်ခံစာမူြကမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း 
အစီအစဉ်တို့ ထွက်ကပါ်လာသည့်အခါ ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများကို ကရှာင်ရှားနိုင်ရန်နှင့် ထိခိုက် 
သက်ကရာက်နိုင်ကမခများ ကလှော့ချမည့်အစီအမံများ အဆိုမပုတင်မပနိုင်ကရး အမပန်အလှန်ကဆွးကနွး 
ြကရန် သတင်းစာများ၊ တယ်လီကဗးရှင်းနှင့် ကရဒီယိုတို့ကို ဖိတ်ြကားခဲ့သည်။ ထို့အမပင် ထွက်ကပါ်လာ 
ကသာ အဆိုမပုချက်များကို ကရာင်စုံလက်ကမ်းစာကစာင်တွင် အကျဉ်းချုပ်စုစည်း ကဖာ်မပ၍ ထိုလက် 
ကမ်း စာကစာင်ကို အဆိုမပုရထားလမ်းကြကာင်း၏ ၁၀၀ မီတာအတွင်းရှိ စီးပွားကရးလုပ်ငန်းများ၊ 
ရပ်ကွက်သူ/ရပ်ကွက်သားများအားလုံးသို့ မဖန့်မဖူးကပးခဲ့သည်။ တိုးချဲ့မည့် ရထားလမ်းကြကာင်း 
တစ်ကလှောက်တွင်ရှိကသာ စီးပွားကရးလုပ်ငန်းများနှင့် ရပ်ရွာလူထုအသင်းအဖွဲ့များနှင့် တိုင်ပင် 
ကဆွးကနွးသည့် အစီအစဉ်တွင် မပသရန် စီမံကိန်း၏ နမူနာပုံစံငယ်တစ်ခုကို တည်ကဆာက်၍ 
ကရွ့လျားမပပွဲတစ်ခုအမဖစ် ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ကဆာင်ချက်များကအင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ 
ထိခိုက်သက်ကရာက်မှု ကလှော့ချကရးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ဦးစားကပးသတ်မှတ်၍ ရထားကမပးဆွဲမှု 
ကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများနှင့် ကဒသခံစီးပွားကရးလုပ်ငန်းများအကပါ် ဆူညံသံများကြကာင့် ထိခိုက်မှု၊ 
ကနှာင့်ယှက်မှုတို့အတွက် ကလျာ်ကြကးကပးရမည့်အတိုင်းအတာကိုလည်း သကဘာတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။



130
စီမ

ံက
ိန်း

မျ
ား

တ
ွင် 

ပတ
်သ

က
်ဆ

က
်နွယ

်သ
ူမျ

ား
နှင

့် ခ
ျတိ

်ဆ
က

်ဆဆ
ာင

်ရွက
်ခခ

င်း
 -

 အ
ပိုင

်း-
၂

ဆလးဆထာင့်ကွက် ၁၂။ စီမံကိန်းတစ်ခုသည် “ရပ်ရွာလူထုဆထာက်ခံအားဆပးမှု 
ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့်” ရရှိထားခခင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးခေတ်သည့် IFC ၏ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်

အချ ို့ကသာ ထူးမခားသည့်အကမခအကနများတွင် “… IFC သည် ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းစစ်ကဆးမှုများကို အကမခခံ၍ 
ယင်း၏ ကထာက်ပံ့ဝန်ကဆာင်မှုများ ရယူထားသူမှ ကဆာင်ရွက်ကသာ ရပ်ရွာလူထုနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု 
တွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား လွတ်လပ်စွာ အသိကပးတိုင်ပင်မခင်း မပုလုပ်သည့်အမပင် 
ထိခိုက်နစ်နာသူများပါ အသိကပးပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစခဲ့သည်။ ထိုသို့အားမဖင့် ထိခိုက်နစ်နာသူ ရပ်ရွာအသိုင်း 
အဝိုင်းများထဲမှ ထိုစီမံကိန်းအကပါ် ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့်ကထာက်ခံမှု မဖစ်ကပါ်လာကစသည်။ ထိုသို့လည်း IFC 
၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သို့ တင်မပကာ ခွင့်မပုချက်မရမီကတည်းကပင် ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ရပ်ရွာလူထုက ကျယ် 
ကျယ်မပန့်မပန့် ကထာက်ခံအားကပးမှုရှိမရှိသိရန် ထိုစီမံကိန်းကို ကထာက်ခံကသာ လူတစ်ဦးတစ်ကယာက်ချင်း 
သို့မဟုတ် ယင်းတို့က အသိအမှတ်မပုထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့် ထိခိုက်နစ်နာသူများ၏ကထာက် 
ခံကြကာင်း ကဖာ်မပချက်များကို စုစည်းတင်မပကစသည်။ ရပ်ရွာလူထုအများစုမှာ စီမံကိန်းအကပါ် ကထာက်ခံကသာ် 
လည်း အချ ို ့ကသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် လူအုပ်စုများက စီမံကိန်းအကပါ် ကန့်ကွက်မှု ရှိနိုင်ကပသည်” 

- IFC ၏ လူမှုဆိုင်ရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကရရှည်တည်တံ့ကရး မူဝါဒ၊ အပိုဒ် ၂၀

ရပ်ရွာလူထု၏ ကထာက်ခံအားကပးမှု ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့်ရှိ၊ မရှိသိရန် မပလုပ်ကသာ IFC ၏ဆန်းစစ်မှုတွင် 
သုံးသပ်မှုလမ်းကြကာင်း ၂ ရပ်မှ ရရှိကသာ အချက်အလက်များအကပါ် စဉ်းစားသုံးသပ်မခင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် 
ရလဒ်အကပါ် စဉ်းစားသုံးသပ်မခင်းတို့ ပါဝင်သည်။ 

• လမ်းကြကာင်း ၁။ စီမံကိန်းကဆာင်ရွက်သူသည် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရနိုင်ကမခရှိသူများအကပါ် 
လွတ်လပ်စွာကကိုတင်အသိကပး တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု မပုလုပ်ခဲ့မခင်း ရှိ၊မရှိ နှင့် ယင်းတို့ကိုယ်တိုင် ပါဝင် 
ကဆာင်ရွက်နိုင်ကြကာင်း အသိကပးကဆာင်ရွက်ခဲ့မခင်း ရှိ၊ မရှိ။

— ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ကရရှည်တည်တံ့ကရးလုပ်ကဆာင်မှုစံနှုန်းများ၊ 

လမ်းညွှန်ချက်မှတ်စုများ ၊ ကနာက်ဆက်တွဲ ၄

• လမ်းကြကာင်း ၂။ စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရနိုင်ကမခရှိသူများအြကား စီမံကိန်းအကပါ်ကထာက်ခံအား 
ကပးမှုနှင့် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုအတိုင်းအတာ မည်သို့ရှိသည်ဆိုသည်ကို “ကထာက်ခံအားကပးကြကာင်း 
သကဘာထားမှတ်ချက်များ စုစည်းကကာက်ယူမခင်း”နှင့် “ဆက်စပ်စဉ်းစားရမည့်ကနာက်ခံအကြကာင်း 
အရာအကမခအကန”ဟူ၍ ခွဲမခားထားသည်။ 

  — IFC ၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆုိင်ရာ ကလ့လာသုံးသပ်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
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ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၊ Bolivar မပည်နယ်တွင် ကရှေတူးကဖာ်ကရးစီမံကိန်း အဆိုမပုထားကသာ စီမံကိန်းကုမ္ပဏီ 
Minca သည် ကဒသခံ Las Claritas မျ ိုးနွယ်စု၊ ကဒသန္တရပမို့ကတာ်ဝန်ရုံးနှင့် အစိုးရမဟုတ်ကသာ 
နိုင်ငံတကာကျန်းမာကရး ကစာင့်ကရှာက်မှုအဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် သကဘာရိုးကဆွးကနွးမှုများကို ၂၀၀၀ 
ခုနှစ်တွင် စတင်ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ Minca ကုမ္ပဏီသည် စီမံကိန်းကချးကငွ ရရှိရန်နှင့် စီမံကိန်း၏ 
ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာများ အကသးစိတ်အကပါ် သကဘာတူညီချက်များရရန် လုပ်ကဆာင်ကနဆဲကာလ၌ပင် 
ထိုသို့ ကဒသခံများနှင့် ညှိနှိုင်းကဆာင်ရွက်မှုများ မပုလုပ်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ကဒသဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ကရး မိတ် 
ဖက်အသွင်ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီ၊ အစိုးရကျန်းမာကရး အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ 
ရပ်ရွာအုပ်စုများနှင့် အစိုးရမဟုတ်ကသာ အဖွဲ့အစည်းတို့အြကား သကဘာတူညီမှုရလဒ်အရ သတ္တု 
တွင်းအနီးတဝိုက်တွင် အကမရိကန်ကဒါ်လာ ၂ သန်းကကျာ် ကုန်ကျမည့် ကကျးလက်ကျန်းမာကရး 
စင်တာတစ်ခု တည်ကဆာက်လည်ပတ်ကပးရန် အာမခံခဲ့သည်။ ထိုကျန်းမာကရးစင်တာသည် သတ္တု 
တွင်းလုပ်သား မဖစ်လာမည့်သူများ၏ မိသားစုများအပါအဝင် လူကပါင်း ၁၂,၀၀၀ ကို အကမခခံ 
ကျန်းမာကရး ကစာင့်ကရှာက်မှုကပးရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။ တည်ကဆာက်ကရးအတွက် အဖွဲ့အစည်း 
အားလုံးက ကငွကြကး၊ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် လုပ်အားအကူအညီများ ပံ့ပိုးထည့်ဝင်ခဲ့ြကသည်။ အဖွဲ့ 
အစည်းအားလုံးသည် ကျန်းမာကရးကစာင့်ကရှာက်မှု အရည်အကသွးနှင့် လက်လှမ်းမီမှု အတိုင်းအတာ၊ 
ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများအြကား ဆက်ဆံကရး သို့မဟုတ် အန္တရာယ်များကို 
ကကိုတင်သိရှိ အတူရပ်တည်ကမဖရှင်းမခင်းအားမဖင့် အကျ ိုးကကျးဇူးများရရှိရန် အဆင့်သင့်မဖစ်ခဲ့သည်။ 

ကနဦးထူကထာင်ထားကသာ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံကရးသည် ယာယီသကဘာမဖစ်ပပီး ကျန်းမာကရးစင်တာ 
ဒီဇိုင်းကရးဆွဲမခင်းနှင့် တည်ကဆာက်မခင်းကိုသာ ကငွကြကးပံ့ပိုးရန် ရည်ရွယ်ထားမခင်းမဖစ်သည်။ 
ထိုအချနိ်က ကရှေကစျးအလွန် နိမ့်ပါးကနကသာကြကာင့် Minca ကုမ္ပဏီ၏ အကရးပါကသာ အရင်းအနှီး 
ထည့်ဝင်သူများထဲမှ တစ်ဦးသည် စီမံကိန်းအတွက် ဆက်လက်ထည့်ဝင် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မခင်း 
မမပုရန် ကရွးချယ်ခဲ့သည်။ ကနဦးကဆွးကနွးထားကသာ မိတ်ဖက်အသွင်ပူးကပါင်းလုပ်ကိုင်မှုပုံစံသည် 
ယာယီသကဘာသာမဖစ်ကသာကြကာင့် ကျန်ရှိကနကသာ ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများသည် ထိုကျန်းမာကရး 
စင်တာ ကရရှည်လည်ပတ်နိုင်ကရးဆန္ဒရှိပပီး စာချုပ်အသစ်တစ်ရပ်ကို မပန်လည်ညှိနှိုင်းချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့
ြကသည်။ ပိုမိုအကရးပါသည်ဟု ဆိုနိုင်သည့်ကိစ္စမှာ - ထိုမိတ်ဖက်အသွင် ပူးကပါင်းလုပ်ကိုင်မှုတွင် 
ရပ်ရွာအုပ်စု ၁၃ ခုနှင့် အမငင်းပွားဖွယ်ရာသတ္တုကဏ္ဍမှ ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ခဲ့ြကပပီး ထိ 
ကရာက်ကသာ ဆက်ဆံကရးအသစ်များကို ထူကထာင်ခဲ့ြကသည်။

“ဤဆအာင်ခမင်မှု၏ အကကီးဆုံးခပယုဒ်တစ်ခုဟု ကျွန်ဆတာ် ယုံကကည်သည့်အရာမှာ- 
ပဋိပက္ခများ မရှိခခင်းခေစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ အခခားဆနရာများတွင် သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီ 
များနှင့် ပဋိပက္ခများစွာ ရှိဆနကကသည်။”

Alex Mansutti, UNEG

Source:Las Cristinas Gold MiningProject,Venezuela, Business Partnerships for Development, http://www.bpd-naturalre-
sources.org/html/focus_las.html#

MINCA ။ စီမံကိန်းခွင့်ခပုချက်မရဆသးမီ အဆရးပါဆသာ ရပ်ရွာလူထုနှင့် 
ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရး အတူတွဲလုပ်ဆဆာင်ရန် ကာလတို ဗျူဟာဆခမာက် 
မိတ်ေက်ဆက်ဆံဆရး ထူဆထာင်ထားရှိခခင်း 
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SASOL ကုမ္ပဏီသည် ကမ်းလွန်ကရနံ၊ သဘာဝဓာတ်ကငွ့တူးကဖာ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် EIA လုပ်ငန်း 
စဉ်၏ အဓိကအဆင့် ၃ ဆင့်အတွင်း အများမပည်သူဆိုင်ရာကတွ့ဆုံကဆွးကနွးပွဲများ ကျင်းပခဲ့သည်- 
၁။  နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်သည့်ကာလ အစပိုင်းတွင် အဆိုမပု EIA လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စီမံ 

ကိန်းအကြကာင်း အများမပည်သူအား ရှင်းလင်းတင်မပရန်၊ အများမပည်သူ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို 
စားပွဲတင်ကဆွးကနွးနိုင်ရန်၊ 

၂။ နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်သည့်ကာလကုန်ခါနီးတွင် ဆန်းစစ်မည့်နယ်ပယ်အတိုင်း 
အတာသတ်မှတ်သည့် အစီရင်ခံစာမူြကမ်းကို တင်မပကဆွးကနွးရန်၊ 

၃။ EIA မပုစုမှုကာလ အဆုံးသတ်ခါနီးတွင် EIA အစီရင်ခံစာမူြကမ်းကို တင်မပကဆွးကနွးရန် ကဆာင် 
ရွက်ခဲ့သည်။ 

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား တိုင်ပင်ကဆွးကနွးချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်း 
စဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အမဖစ် မပည်သူများနှင့် ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးပွဲ စုစုကပါင်း ၁၁ ခု ကျင်းပခဲ့ 
သည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအမျ ိုးမျ ိုးတို့ရှိသည့်အားကလျာ်စွာ အစည်းအကဝးပွဲအား 
လုံးကို ဘာသာစကားအနည်းဆုံး ၂ မျ ိုး (ကပါ်တူဂီဘာသာနှင့် အဂဂလိပ်ဘာသာမဖင့်) ကဆာင်ရွက် 
ခဲ့ပပီး အချ ို ့အစည်းအကဝးပွဲများကို ၃ ဘာသာ (ကဒသသုံးဘာသာစကား  ကမပာဆိုမှုများရှိလှေင်)နှင့် 
မပုလုပ်ခဲ့သည်။ ကမပာဆိုကဆွးကနွးမှုကို အလိုရှိရာဘာသာစကားသို့ တစ်ချနိ်တည်း တစ်ပပိုင်တည်း 
ဘာသာမပန်ကပးကသာ ဝန်ကဆာင်မှုကိုလည်း အသုံးမပုခဲ့သည်။ အစည်းအကဝးအားလုံးသို့ သက်ဆိုင် 
ရာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား (စာများ၊ ဖက်စ်များ၊ အီးကမးလ်များ၊ တယ်လီ 
ဖုန်းများ) မဖင့် တိုက်ရိုက်ဖိတ်ြကားမခင်းမှတစ်ဆင့် အများမပည်သူ ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့်သိရှိကအာင် 
ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ (ကရဒီယိုနှင့် သတင်းစာများ)မှ တစ်ဆင့်လည်း ကြကညာခဲ့သည်။ အများမပည်သူ 
နှင့် ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးပွဲများ ကျင်းပမည့်ကနရာနှင့် ကန့ရက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ 
သာမကဘဲ ဖိတ်ြကားမှုများနှင့် ကြကညာချက်များတွင် အများမပည်သူ ကလ့လာဖတ်ရှု သုံးသပ်နိုင်ရန် 
စာရွက်စာတမ်းများကို မည်သည့်ကနရာများတွင် ရယူနိုင်ကြကာင်းနှင့် သကဘာထားမှတ်ချက်များ 
ရယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အကြကာင်း ရှင်းမပကပးမှုများလည်း ထည့်သွင်းထားခဲ့သည်။ အစည်းအကဝး 
တစ်ခုချင်းစီမှ ထွက်လာကသာ အစည်းအကဝးမှတ်တမ်းများကို EIA လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် မပည်သူနှင့် 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုမှတ်တမ်းတစ်ရပ်အမဖစ် ရယူသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ စီမံကိန်းကာလ တကလှောက် 
လုံးတွင် အများမပည်သူနှင့် တိုင်ပင် ကဆွးကနွးပွဲများမှ ထွက်လာကသာ အစီရင်ခံစာများကို စီမံကိန်း 
တည်ရှိရာ ခရိုင်အားလုံးနှင့် မပည်နယ်အတွင်း အများမပည်သူနှင့် ဆိုင်ကသာကနရာများတွင် ရရှိနိုင်ရန် 
စီစဉ်ကပးထားခဲ့သည်။ 

SASOL ၊ မိုဇမ်ေစ်နိုင်ငံ။ ESIA လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ပုံ အဆလ့အကျင့်ဆကာင်းများ

ထုတ်ကဖာ်အသိကပးမခင်းနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း
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စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ကတွ့ဆုံကဆွးကနွး သတင်း 
အချက်အလက်ရယူသည့် ဖိုရမ်တစ်ခု ကျင်းပမခင်း

EIA လုပ်ငန်းစဉ်၏ နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်သည့် ကာလတွင် အများမပည်သူနှင့် ကနဦး 
ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးပွဲများစွာ ကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအကဝးတက်ကရာက်လာသူများတစ်ဦးမှ စီမံကိန်း 
နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည့် အဓိကကျကသာ လူအုပ်စုများ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မှု တိုးတက်လာကစ 
ကရး အားကပးရန် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ကတွ့ဆုံကဆွးကနွး အချက်အလက်ရယူ 
သည့် ဖိုရမ်တစ်ခု မပုလုပ်သင့်ကြကာင်း အကကံဉာဏ်ကပးခဲ့သည်။ ထိုဖိုရမ်ကျင်းပနိုင်ရန် လုပ်ငန်း 
လမ်းညွှန်ကို ဆက်လက်မပုစု ကဆွးကနွးခဲ့သည်။ 

ခွင့်မပုချက်အတည်မပုရယူထားကသာ ဖိုရမ်ကျင်းပနိုင်ကရး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွင် စီမံကိန်းဧရိယာ 
တနံတလျားတွင် ရှိြကသည့် အဓိကကျကသာကဏ္ဍများ၊ ခရီးသွားလာကရးလုပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံ 
သူများ၊ ကဒသန္တရ လက်မှုပညာသည်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းရှင်များ 
အသင်းများ၊ ကဒသန္တရနှင့် မပည်နယ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ၊ စီမံကိန်းဧရိယာတွင် လုပ်ကိုင် 
ကနကသာ အစိုးရမဟုတ်ကသာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ ENH နှင့် Sasol 
တို့အပါအဝင်မှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးစီ ကဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရန် အဓိကထားခဲ့သည်။

အဆိုပါဖိုရမ်သည် Sasol ကုမ္ပဏီ၊ ၄င်း၏အတိုင်ပင်ခံများနှင့် စီမံကိန်းအကပါ် စိတ်ဝင်စားသူများ၊ 
စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသူများအြကား အပမဲမမပတ် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်နိုင်ကစကရး အဓိက 
ကျကသာ ဆက်သွယ်ကရး ယန္တရားတစ်ခု မဖစ်လာခဲ့သည်။ Inhassoro ရှိ စီမံကိန်းဧရိယာတွင် 
EIA လုပ်ငန်းစဉ်တကလှောက်၌ အဆိုပါဖိုရမ်မျ ိုး စုစုကပါင်း ၇ ခု ကျင်းပခဲ့သည်။ Maputo တွင် 
ဖိုရမ်အငယ်စားတစ်ခု မပုလုပ်ခဲ့သည်။ အကြကာင်းမှာ အဓိကကျကသာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရင်းနှီး 
မမှုပ်နှံသူများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကစာင့်ကရှာက်ကရးဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်ကသာ အဖွဲ့အစည်း 
များသည် Maputoတွင် အကမခစိုက်ကသာကြကာင့် မဖစ်သည်။ ဖိုရမ်အားလုံးအတွက် အစည်းအကဝး 
မှတ်တမ်းများ ရယူခဲ့သည်။ ထိုမှတ်တမ်းများသည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ဆက်လက်ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မည့် ကနာက်ပိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အဓိက မှတ်တမ်း တစ်ကစာင် 
မဖစ်လာခဲ့သည်။ စူးစမ်းကလ့လာကရးစီမံကိန်း အကကာင်အထည်ကဖာ်သည့် ကာလတကလှောက်လုံး 
တွင် အဆိုပါဖိုရမ်များကို ဆက်လက်ကဆာင်ရွက်ကနမည်မဖစ်သည်။ Mozambique နိုင်ငံ၏ ပတ် 
ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (MICOA)မှ EIR ခွင့်မပုချက်ကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အတူ 
ထုတ်မပန်ကပးလိုက်သည့်အချနိ်မှစ၍ ယကန့အထိ ဖိုရမ်ကပါင်း ၄ ခု ကျင်းပ ကပးခဲ့ပပီးမဖစ်သည်။ 

SASOL ၊ မိုဇမ်ေစ်နိုင်ငံ။ ESIA လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ပုံ အဆလ့အကျင့်ဆကာင်းများ 
- အဆက် 
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SASOL ၊ မိုဇမ်ေစ်နိုင်ငံ။ ESIA လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ပုံ အဆလ့အကျင့်ဆကာင်းများ 
- အဆက် 

EIA အစီရင်ခံစာမူြကမ်းအကပါ် လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းစွာ အကသးစိတ် ကလ့လာ 
သုံးသပ်မခင်း
 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးခဲ့ကသာဖိုရမ်တွင် ကတာင်းဆိုချက် 
အရနှင့် ဖိုရမ်၏ကိုယ်စား EIA အစီရင်ခံစာမူြကမ်းအကပါ် လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းစွာ အကသးစိတ် 
သုံးသပ်မှုတစ်ရပ် မပုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသုံးသပ်မှုအတွက် ရန်ပုံကငွကို Sasol ကုမ္ပဏီမှ ကထာက်ပံ့ခဲ့ပပီး 
လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ကို အဆိုပါ ဖိုရမ်တွင် မပုစု၍ လွတ်လပ်အမှီအခို ကင်းကသာ နိုင်ငံတကာ 
အကသးစိတ်သုံးသပ်သူများအား ခန့်ထားခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ EIA အစီရင်ခံစာမူြကမ်းအကပါ် ကပးအပ် 
လာကသာ သကဘာထားမှတ်ချက်များ စုစည်းစီစဉ်မှု၏ တရားဝင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အမဖစ် 
အကသးစိတ် ကလ့လာသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာကို မှတ်တမ်းမပုတင်မပခဲ့သည်။ အပပီးသတ် EIA အစီရင်ခံ 
စာထဲတွင်လည်း အဆိုပါကလ့လာသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာ အမပည့်အစုံနှင့်အတူ သုံးသပ်ကတွ့ရှိချက် 
များအကပါ် မပန်လည်ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်ကပးမှုတစ်ရပ်ကိုပါ ထည့်သွင်းကဖာ်မပထားခဲ့သည်။ 
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တည်ဆဆာက်ဆရးကာလ
အဆလ့အကျင့်ဆကာင်းများအတွက် အကကံဉာဏ်များ
● တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းကြကာင့် ထိခိုက်နိုင်ကမခအများဆုံးနိုင်သည့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို 

ကဖာ်ထုတ်ပါ။
● ကဒသခံများကို တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းများနှင့် တည်ကဆာက်ကရး အချနိ်ဇယား 

အကမပာင်းအလဲများကို အသိကပးပါ။ 
● လူထုဆက်ဆံကရးအရာရှိကို လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလှေင်အမမန် ခန့်ပါ။ 
● မကကျနပ်မှုများ ကမဖရှင်းရာ၌ မမန်မမန်ဆန်ဆန် ကမဖရှင်းရန် ရည်ရွယ် ကဆာင်ရွက်ပါ။ 
● ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များ၏ တိုးတက်မှုအကမခအကနများကို စီမံကိန်းနှင့် 

ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအားသတင်းကပးပို့အစီရင်ခံပါ။ 
● စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ထိထိကရာက်ကရာက်ချတိ်ဆက် ကဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသူ 

ကန်ထရိုက်တာများကို ကရွးချယ်ပါ။ 
● ကန်ထရိုက်တာများက စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံကရး 

ထူကထာင်ကဆာင်ရွက်ရာမှ မဖစ်လာနိုင်ကသာ အန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲပါ။ 

Downsizing,
decommissioning,
and divestment

OperationsConstructionFeasibility studies
and project planning

Project
concept

တည်ကဆာက်ကရးကာလတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် 
အကကိုတည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်း ကဆာင်ရွက်မှုများနှင့် တည်ကဆာက်ကရးကာလအတွင်း လုပ်ကဆာင်မှုများ၊ 
အကမခခံ အကဆာက်အအုံ သို့မဟုတ် အကဆာက်အဦးများ တည်ကဆာက်မခင်း (နှင့် တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းကို 
မဖည့်ဆည်းရန် လုပ်ကိုင်ရကသာ ယာယီလုပ်ငန်းများ “ဥပမာ - ချဉ်းကပ်လမ်းများ ကဖာက်လုပ်မခင်း) နှင့် ကန် 
ထရိုက်တာများကို စီမံခန့်ခွဲမခင်း၊ တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းစာချုပ်များကို စီမံခန့်ခွဲမခင်းအားလုံးနှင့် ဆက်စပ် 
ကနသည်။ 

စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူများနှင့် ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကပါ် စိတ်ဝင်စားသူ 
အုပ်စုများအတွက် တည်ဆဆာက်ဆရးကာလသည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာရှိနိုင်ဆသာကာလတစ်ရပ် မဖစ်သည်။ 
စီမံကိန်း၏ သကဘာသဘာဝနှင့် အရွယ်အစားအကပါ် မူတည်၍ ဆိုးကျ ိုးသက်ကရာက်မှုများနှင့် အန္တရာယ် 
များသည် အကရအတွက်များစွာနှင့် ပုံစံအမျ ိုးမျ ိုး မဖစ်ကပါ်နိုင်သည်။ ဥပမာ - ကဒသခံများ၏ အသက်ကမွး 
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ဝမ်းကကျာင်းအတွက် အကရးပါကသာကမမနှင့် သဘာဝအရင်းအမမစ်များ ဆုံးရှုံးမခင်း၊ ကမမကပါ်ကရ အရည်အကသွး 
နိမ့်လာမခင်း၊ လမ်းများပျက်စီးမခင်း၊ ကရသယံဇာတများနှင့် ကျန်းမာကရး အကမခခံအကဆာက်အအုံများ 
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမခင်း၊ ကူးစက်လွယ်ကသာကရာဂါမဖစ်ပွားနိုင်ကမခ မမင့်မားလာမခင်း၊ ကဒသခံများနှင့် ယာယီကမပာင်း 
ကရှေ့လုပ်ကိုင်သူ လုပ်သားအင်အားတို့အြကား ပဋိပက္ခများမဖစ်ကပါ်မခင်း၊ (အပင်နှင့်သတ္တဝါတို့၏) သဘာဝ 
ကနရင်းကဒသများ ဆုံးရှုံးမခင်း နှင့်သဘာဝကတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် အကနှာင့်အယှက်မဖစ်မခင်း၊ ယာဉ် 
အသွားအလာများလာ၍ စိတ်အကနှာင့်အယှက်မဖစ်စရာနှင့် ကျန်းမာကရးဆိုင်ရာ စိတ်ပူစရာများ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ 
ဆူညံသံများ၊ မီးအလင်းကရာင်များမပားလာမခင်း၊ ကလထုညစ်ညမ်းမခင်းများ မဖစ်သည်။ အမခားတစ်ဖက်တွင် 
လည်း တည်ကဆာက်ကရးကာလကို ကဒသန္တရစီးပွားကရး အကျ ိုးအမမတ်များစွာရရှိနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းကာလ 
တစ်ရပ်အမဖစ်လည်း လူများစွာက လက်ခံယုံြကည်ထားြကသည်။ လက်ခံနိုင်ကသာ ကလျာ်ကြကးကပးမှုအစီ 
အစဉ်များ၊ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းဖန်တီးကပးမှု အကမခအကနများ၊ ကဒသ 
အကမခခံ အကဆာက်အအုံ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ကရး အကထာက်အကူမပုရန် ယာယီတည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းများ 
အသုံးမပုမခင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုကကီးကသာ စီမံကိန်းများတွင် ရပ်ရွာလူထု ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ကရး ရင်းနှီးမမှုပ်နှံ ကဆာင် 
ရွက်ကပးသည့်အစီအစဉ်များ စသည်တို့မှတစ်ဆင့်လည်း ကဒသန္တရစီးပွားကရးဆိုင်ရာအကျ ိုးအမမတ်များ ရရှိနိုင် 
သည်ဟု ယုံြကည်ြကမခင်း မဖစ်သည်။ 

စီမံကိန်းဒီဇိုင်းကရးဆွဲသည့်ကာလနှင့် ESIA ကလ့လာမှုများ ကဆာင်ရွက်စဉ် ကာလတို့တွင် အကစာပိုင်းကပင် 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် သိသာထင်ရှားကသာ ဆိုးကျ ိုး 
သက်ကရာက်မှုများကို ဒီဇိုင်းပုံစံကမပာင်းလဲကသာ နည်းလမ်းမဖင့် ဖယ်ရှားမခင်း၊ လက်ခံနိုင်သည့်အဆင့်သို့ 
ကလှော့ချမခင်း သို့မဟုတ် ကလျာ်ကြကးကပးမခင်း စသည့် နည်းလမ်းများမဖင့် ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အကထာက်အကူ 
မပုခဲ့ပပီးမဖစ်သည်။ တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းများ စတင်သည်နှင့်တစ်ပပိုင်နက် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်ကမခရှိသူများက 
ပါဝင်၍ ကကုံကတွ့လာနိုင်သည့် ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများကို ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု စစ်ကဆးမခင်းသည်လည်း 
ညီတူညီမှေ အကရးကကီးသည်။ တည်ကဆာက်ကရးပစ္စည်း ကိရိယာများနှင့် ကန်ထရိုက်တာများ မမန်မမန်ဆန်ဆန် 
ဝင်ကရာက်လာမခင်းနှင့်အတူ သတ်မှတ်ထားကသာ အလုပ်အချနိ်ဇယားအတိုင်း ပပီးစီးကရး အလျင်လိုမှုတို့နှင့် 
ထိခိုက်မှုကလှော့ချကရးအစီအမံများ သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင်များ သို့မဟုတ် အမခားကမှော်မှန်းထားကသာ အကျ ိုး 
ကကျးဇူးများသည် ကမှော်မှန်းထားသလို ထိကရာက်မှုမရှိမခင်း စသည့်အန္တရာယ်များလည်း ကကုံကတွ့ရနိုင်သည်။ 
ထို့ကြကာင့် ကမှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း အစီအမံများ အလုပ်မဖစ်မမဖစ် ဆန်းစစ်ရန်၊ မကကျနပ်ချက်များကို 
ကမဖရှင်းကပးကနရန်နှင့် အဆင်မကမပမှုများရှိလှေင် အမခားကဆာင်ရွက်နိုင်ကသာ နည်းလမ်းများကို ကဖာ်ထုတ် 
သတ်မှတ်ကပးရန် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်၍ ကလ့လာဆန်းစစ်ကစမခင်းသည် 
တည်ကဆာက်ကရးကာလအတွက် မရှိမမဖစ်အကရးပါသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီသည် တည်ကဆာက်ကရးကာလ 

သင်၏ကုမ္ပဏီသည် တည်ဆဆာက်ဆရးကာလအတွင်း စီမံကိန်းနှင့် 

ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှုကို မည်သို့

စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်ဆိုသည့်အချက်သည် ရပ်ရွာလူထု၊ ဆဒသန္တရအစိုးရ 

နှင့် စီမံကိန်း၏ ကျန်ရှိဆသာ လည်ပတ်ဆရးကာလတွင် အခခားဆသာ 

ခပင်ပနှင့်ဆက်ဆံဆဆာင်ရွက်မှုများ အလားအလာဆကာင်းရန် 

အဆခခအဆနဆကာင်းကို များဆသာအားခေင့် ေန်တီးနိုင်ဆစသည်။ 
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အတွင်း စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုကို မည်သို့ စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်ဆိုသည့် 
အချက်သည် ရပ်ရွာလူထု၊ ကဒသန္တရအစိုးရနှင့် စီမံကိန်း၏ ကျန်ရှိကသာ လည်ပတ်ကရးကာလတွင် အမခားကသာ 
မပင်ပနှင့် ဆက်ဆံကဆာင်ရွက်မှုများ အလားအလာကကာင်းရန် အကမခအကနကကာင်းကို များကသာအားမဖင့် 
ဖန်တီးနိုင်ကစသည်။ 

လုပ်ဆဆာင်ချက် လမ်းညွှန်ချက်အဆသးစိတ်

တည်ဆဆာက်ဆရးလုပ်ငန်း 
ဆကကာင့်အများဆုံးထိခိုက် 
နိုင်ဆခခရှိသည့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများကို 
ဆော်ထုတ်ပါ။

စမီကံနိ်းဒဇီိငု်းပိငု်း အပပီးသတက်ရးဆွပဲပီး တညက်ဆာကက်ရးလပုင်န်း ကဆာငရ်ကွမ်ည့အ်တိငု်းအတာအကပါ် 
ကန်ထရိုက်တာများနှင့် သကဘာတူညီချက် ရရှိပပီးသည်နှင့်တစ်ပပိုင်နက် တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်း 
အမျ ိုးမျ ိုးတို့ကြကာင့် မည်သည့်အချနိ်တွင် မည်သည့် လူအုပ်စုများအကပါ် ထိခိုက်နိုင်မည်မဖစ်ကြကာင်း 
ပိုမိုရှင်းလင်းတိကျစွာ သိရှိလာမည်မဖစ်သည်။ ထိုအချက်ကို ESIA ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အမဖစ် 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများဆိုင်ရာ ယခင်ကကာက်ယူခဲ့ကသာ သတင်းအချက်အလက်များ 
နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ကဆးပါ။ ဥပမာ - တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းမခင်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာနိုင် 
ကမခရှိသူအားလုံး ကဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်၍ ယင်းတို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဦးစားကပးအလိုက် စီစဉ်ထားရန် 
မဖစ်သည်။ 

ဆဒသခံများကို တည် 
ဆဆာက်ဆရးလုပ်ငန်းများ 
နှင့် တည်ဆဆာက်ဆရး 
အချနိ်ဇယား အဆခပာင်း 
အလဲများကို အသိဆပးပါ။ 

တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းများနှင့် ယှဉ်တွဲကနကသာ ဆူညံမှုများ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ တုန်ခါမှုများ၊ ယာဉ်ကြကာ 
ရှုပ်ကထွးမှုနှင့် မီးအလင်းကရာင်ထိုးမှုများက စီမံကိန်းကနရာအနီးတဝိုက်တွင် ကနထိုင်ြကသူများအကပါ် 
ထိခိုက်ကနှာင့်ယှက်နိုင်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားများခံစားရနိုင်သည့်အမပင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် 
ကျန်းမာကရးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ရင်းမမစ်များလည်း မဖစ်လာနိုင်သည်။ အရင်းအနှီးကကီးမားကသာ လုပ်ငန်း 
မဖစ်ကစ၊ အကသးအဖွဲတည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းမဖစ်ကစ ကအာက်ပါအကြကာင်းအရာများကုိ အများမပည်သူ 
အား အသိကပးအကြကာင်းြကားမခင်းသည် အကလ့အကျင့်ကကာင်းမဖစ်သည်။ 
• ကဆာင်ရွက်မည့်ကာလ
• မဖစ်နိုင်ကမခရှိကသာ တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းများ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင် သကဘာသဘာဝ
• စတင်သည့်ကန့ရက်နှင့် သက်ကရာက်မှုများ
• ကန်ထရိုက်တာနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ/တိုင်ြကားလိုသူများရှိလှေင် မည်သူထံသို့ 

ဆက်သွယ်နိုင်ကြကာင်း သတင်းအချက်အလက်

အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်များကို ဆက်သွယ်ကပးပို့နိုင်သည့် နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ထိုလမ်း 
ကြကာင်းများတွင် လမ်းကဘးတွင် ဆိုင်းဘုတ်များကထာင်မခင်း၊ အများမပည်သူနှင့် ဆိုင်ကသာကနရာများ 
တွင် ပိုစတာဆိုင်းဘုတ်များကထာင်မခင်း၊ သတင်းစာကစာင်များ၊ အိမ်တိုင်ရာကရာက် လက်ကမ်းစာကစာင် 
ကဝမခင်းနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့် ြကားသိကစမခင်း 
သို့မဟုတ် လူထုကတွ့ဆုံပွဲများ ကျင်းပမခင်းတို့ပါဝင်သည်။ 

လူထုဆက်ဆံဆရး
အရာရှိကို လုပ်ငန်းခွင်တွင် 
လျင်ခမန်စွာခန့်ထား
ဆဆာင်ရွက်ပါ။ 

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံကရးကို ထိကရာက်စွာ စီမံခန့်ခွဲမခင်း၏ အဓိက 
အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အမဖစ် တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းများ မစတင်မီ လူထုဆက်ဆံကရးဝန်ထမ်းကို 
ငှားရမ်း သင်တန်းကပး၍ စီမံကိန်းထဲသို့ ချထားတာဝန်ကပးမခင်းမဖစ်သည်။ တည်ကဆာက်ကရးကာလသည် 
ဆိုးကျ ိုးသက်ကရာက်မှုမဖစ်နိုင်ကမခ အန္တရာယ်အမမင့်ဆုံးမဖစ်ကသာကြကာင့် ထိုကာလတွင် တိုင်ြကားစာ 
အများဆုံး ရရှိတတ်သည်။ တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းများ မစတင်မီ စီမံကိန်းကုမ္ပဏီနှင့် ပင်မကန် 
ထရိုက်တာတို့၏ဝန်ထမ်းများသည် ကဒသခံများထံသို့ ပုံမှန်သွားကရာက်လည်ပတ်မခင်းသည် အကလ့ 
အကျင့်ကကာင်းမဖစ်၍ ကနာက်ဆုံးရအချက်အလက်များကို ကဒသခံများအား ကမပာမပမခင်းနှင့် ယင်းတို့၏ 
ကမးခွန်းများကမဖြကားမခင်းစသည်ကို ကကိုတင်၍ တက်ကကစွာစီမံကဆာင်ရွက်ြကရန်မဖစ်သည်။ တည် 
ကဆာက်ကရး စတင်သည်နှင့်တစ်ပပိုင်နက် လူထုဆက်ဆံကရးဝန်ထမ်းကို စီမံကိန်းကနရာတွင် တတ်နိုင် 
သမှေ များများခန့်ထား တာဝန်ကပး၍ ထိခိုက်နစ်နာသူ ရပ်ရွာလူထုအား လက်လှမ်းမီနိုင်ကရး ကဆာင်ရွက် 
ကစရန် မဖစ်သည်။
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လုပ်ဆဆာင်ချက် လမ်းညွှန်ချက်အဆသးစိတ်

မဆကျနပ်မှုများ ဆခေရှင်းရာ၌ 
ခမန်ခမန်ဆန်ဆန် ဆခေရှင်းရန် 
ရည်ရွယ်ဆဆာင်ရွက်ပါ။ 

ထိခိုက်နစ်နာမှုများ တိုင်ြကားကမဖရှင်းကရးယန္တယား မည်မှေကကာင်းစွာအလုပ်မဖစ်ကြကာင်း တည်ကဆာက် 
ကရးကာလတွင် စမ်းသပ်နိုင်သည်။ အကြကာင်းမှာ တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းသည် အချနိ်တိုအတွင်း 
တည်ကဆာက်ကရးပစ္စည်းများနှင့် လူအင်အားများကို ကရှေ့ကမပာင်းကနရာချ၍ အလုပ်ကို အချနိ်ဇယား 
အတိုင်း မမန်ဆန်စွာ လုပ်ကိုင်ကဆာင်ရွက်ရသည့် အလုပ်မဖစ်ရာ မကကျနပ်မှုများအား ကမဖရှင်းမခင်း 
ကိုလည်း ထိုနည်းအတူ မမန်ဆန်ထိကရာက်စွာ ကဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ ဥပမာ - တည်ကဆာက် 
ကရးယာဉ်များ၊ စက်ယန္တရားများသွားလာမှုသည် ကကျာင်းသားများအတွက် အန္တရာယ်မဖစ်ကစကြကာင်း 
တင်မပလာလှေင် တည်ကဆာက်ကရးဆိုင်ရာ ယာဉ်များ၊ စက်ယန္တရားများ လမ်းကြကာင်းကမပာင်းမခင်း 
သို့မဟုတ် ယာဉ်များကို အရှိန်ကလျာ့ သွားလာကစမခင်း စသည့်တစ်ခုခုကို မမန်မမန်ဆန်ဆန် ကဆာင်ရွက် 
ကပးရမည်မဖစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် တည်ကဆာက်ကရးကာလအတွင်း တိုင်ြကားမှုအကရအတွက် များမပား 
စွာ လက်ခံရရှိမခင်း (တစ်ခါတစ်ရံမပင်းထန်သည့် မကမှော်မှန်းထားကသာ မဖစ်ရပ်များ)အတွက်လည်း မပင် 
ဆင်ထားသင့်သည်။ စီမံကိန်းကကီးများတွင်မူ လိုအပ်လှေင် ကနာက်ထပ်အရင်းအမမစ်များကိုပါ ခွဲကဝချ 
ထားနိုင်ကရးအတွက် မပင်ဆင်ထားသင့်သည်။

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှု 
ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု
အစီအစဉ်များ၏ 
တိုးတက်မှုအဆခခအဆန 
များကို စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ
အားသတင်းပို့ အစီရင်ခံပါ။

 စီမံကိန်းကကီးများသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များကို တည်ကဆာက်ကရးကာလတွင် 
မည်သို့ ကိုက်ညီကအာင်ကဆာင်ရွက်ကနကြကာင်း တိုးတက်မှုအကမခအကနကို စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာ 
ရသူများအား ကမပာမပပါ။ ကပးပို့တင်မပသည့် သတင်းအချက်အလက်အမျ ိုးအစားနှင့် တင်မပမှုအကကိမ် 
အကရအတွက်သည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်သူများက စိုးရိမ်ပူပန်ကနသည့် အတိုင်းအတာနှင့် 
အချ ိုးညီသင့်သည်။ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှု အစီရင်ခံစာ များကို အများမပည်သူအား ထုတ်မပန်မခင်း၊ 
တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းက ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးကစမခင်းများသည် (ရှိလှေင်) အကလ့အကျင့် 
ကကာင်းဟု ယူဆသည်။

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ထိထိဆရာက်ဆရာက် 
ချတိ်ဆက် ဆဆာင်ရွက် 
နိုင်စွမ်းရှိသူ 
ကန်ထရိုက်တာများကို 
ဆရွးချယ်ပါ။ 

တည်ကဆာက်ကရးကာလတွင် ကန်ထရိုက်တာများနှင့် တဆင့်ခံကန်ထရိုက်တာများသည် ကဒသခံများ 
နှင့် ကန့စဉ်ထိကတွ့ဆက်ဆံြကရသည်မှာ ပုံမှန်မဖစ်ရိုးမဖစ်စဉ်အကမခအကန မဖစ်သည်။ ယင်းတို့၏ ထိခိုက် 
နစ်နာရသူများ၊ အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ အမခားသူများနှင့် အမပန်အလှန် ထိကတွ့ဆက်ဆံမှု အရည်အကသွး 
သည် စီမံကိန်းအကပါ် တိုက်ရိုက်ထင်ဟပ်မည်မဖစ်ပပီး စီမံကိန်းကုမ္ပဏီအတွက်လည်း ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်း 
ဆိုင်ရာ ကနာက်ဆက်တွဲအကျ ိုးဆက်များလည်း ရှိလာနိုင်မည်မဖစ်သည်။ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုများနှင့် လူမှုဆိုင်ရာလုပ်ကဆာင်ချက်များအတွက် အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်း  
များကို ကိုက်ညီကအာင် စွမ်းကဆာင်နိုင်သည့် ပင်မကန်ထရိုက်တာများကို ယှဉ်ပပိုင်ကရွးချယ်ရာတွင်
အရည်အချင်း စိစစ်သည့် စံနှုန်းများနှင့် ဆက်စပ်ကမးခွန်းအစုံများ အသုံးမပု၍ ကကိုတင်အရည်အချင်း 
စိစစ်မခင်းသည် ကရွးချယ်ကရး လုပ်ငန်းစဉ်အကပါ် အကထာက်အကူရနိုင်သည်။ ကကီးမားကသာ သို့မဟုတ် 
ရှုပ်ကထွးကသာ စီမံကိန်းများတွင် ပင်မကန်ထရိုက်တာသည် ယင်းတို့ကိုယ်ပိုင် လူမှုဆက်ဆံကရးမန်ကနဂျာ 
ခန့်ထားရန်နှင့် တိုင်ြကားမှုများ ကိုင်တွယ်ကမဖရှင်းကရးလုပ်ငန်းစဉ်ထားရှိမခင်းသည် အကလ့အကျင့် 
ကကာင်း မဖစ်သည်။

ကန်ထရိုက်တာများက 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ဆက်ဆံဆရး ထူဆထာင် 
ဆဆာင်ရွက်ရာမှ ခေစ်လာ 
နိုင်ဆသာ အန္တရာယ်များကို 
စီမံခန့်ခွဲပါ။ 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကလှော့ချကရး အစီအမံများကျင့်သုံးရန် တာဝန်ကို ကန်ထရိုက်တာ 
များအကပါ် ချမှတ်ထားလှေင် ထိုကန်ထရိုက်တာက ယင်း၏ တာဝန်ကို ကကျပွန်စွာ မကဆာင်ရွက်နိုင်လှေင် 
မဖစ်လာမည့် အန္တရာယ်များကို ဆန်းစစ်ထားပါ။ စီမံကိန်းနှင့် ကဒသခံများအြကားက ဆက်ဆံကရးများကို 
ထိခိုက်ပွန်းစားနိုင်ကသာကြကာင့် မဖစ်သည်။ ထိခိုက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်များကို ရှာကဖွကတွ့ရှိလှေင် နှင့် 
(သို့မဟုတ်) ကန်ထရိုက်တာများသည် စွမ်းကဆာင်ရည်မရှိကြကာင်း ကတွ့ရှိရလှေင် စီမံကိန်းကုမ္ပဏီသည် 
စီမံကိန်း အကကာင်အထည်ကဖာ်မှု ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှုနှင့် ကတိကဝတ်များအကပါ် ကမခရာခံမှု 
တို့အတွက် ကုမ္ပဏီအတွင်းမှကစာင့်ြကည့်ထိန်းကကျာင်း စီမံခန့်ခွဲမှုကို ဆက်လက်ထိန်းထားရန် အကကံမပု 
လိုပါသည်။ 
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BAKU-TBLISI-CEYHAN ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်း - ထိခိုက်နစ်နာမှုများ 
တိုင်ကကားဆခေရှင်းဆရးယန္တယား

ရပ်ရွာလူထုနှင့်ဆက်ဆံကရးများအကပါ် စီမံခန့်ခဲွရာတွင် မရိှမမဖစ်ကသာအစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ်မှာ ထိကရာက် 
ပပီး ကကာင်းမွန်စွာအလုပ်မဖစ်ကသာ ထိခိုက်နစ်နာမှုများ တိုင်ြကားကမဖရှင်းကရးယန္တယားတစ်ရပ်ထား 
ရှိမခင်းပင်မဖစ်သည်။ BTC ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတွင် ကုမ္ပဏီသည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ကသာ တိုင်စာများ 
ကို စီမံခန့်ခွဲရန် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်မည့် နိုင်ငံ ၃ နိုင်ငံ (အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ကဂျာ်ဂျယီာနှင့် တူရကီ) 
အတွက် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလှေင် တိုင်ြကားမှု ကမဖရှင်းကရးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် သီးသန့်စီ ချမှတ်ကဆာင်ရွက်ခဲ့ 
သည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ (၁) တိုင်စာတစ်ကစာင် တိုင်ြကားရန် ထိခိုက်နစ်နာရသူများ 
လက်လှမ်းမီနိုင်ကသာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူကသာကနရာများထားကပးရန် သို့မဟုတ် စီမံကိန်းလုပ်ကိုင်စဉ် 
ကာလတွင် မဖစ်ကပါ်လာနိုင်ကသာ မည်သည့်အမငင်းပွားမှုကိုမဆို ကမဖရှင်းကပးရန်၊ (၂) သင့်ကတာ်ကသာ၊ 
နှစ်ဖက် အမပန်အလှန်လက်ခံနိုင်ကသာ၊ မပုမပင်တည့်မတ်ကရး လုပ်ကဆာင်ချက်များကို ကဖာ်ထုတ်သတ်မှတ် 
အကကာင်အထည်ကဖာ်ကစရန်နှင့် (၃) တိုင်ြကားသူများသည် မပုမပင်တည့်မတ်ကပးကသာ လုပ်ကဆာင်ချက်၏ 
ရလဒ်များအကပါ် ကကျနပ်နှစ်သိမ့်မှုရရှိခဲ့ကြကာင်း အတည်မပုနိုင်ရန် တို့မဖစ်သည်။ ထို့အမပင် BTC တည် 
ကဆာက်ကရးကန်ထရိုက်တာများကလည်း ထိုတိုင်ြကားနိုင်ကသာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အပပိုင် နစ်နာမှုများ၊တိုင် 
ြကားမှုကို လက်ခံကဆာင်ရွက်ကပးသည့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်စီ ထူကထာင်ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ 

BTC စီမံကိန်း၊ တိုင်ြကားမှုကမဖရှင်းကရးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်၏ အဓိကအချက်အချ ို ့တွင် ကအာက်ပါတို့ပါဝင် 
သည် -
● ရပ်ရွာလူထုဆက်ဆံကရးအရာရှိများသည် စီမံကိန်းကနရာတွင် အကမခစိုက်၍ တိုင်စာများလက်ခံမခင်း 

နှင့် ကမဖရှင်းကပးရန် ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမခင်းများအတွက် တာဝန်ရှိသည်။ 
● “တိုင်စာမှတ်တမ်း” တစ်ကစာင်ထားရှိပပီး တိုင်စာတစ်ခုချင်းအလိုက် အကရးယူကဆာင်ရွက်ကပးခဲ့ပုံနှင့် 

တိုင်ြကားသူအား မပန်လည်ကမဖရှင်းခဲ့ပုံများကို မှတ်တမ်းတင်သည်။ 
● တိုင်စာအားလုံးအတွက် မပန်လည် ကမဖရှင်းချနိ် ၂ ပတ်မဖစ်သည်။ (တိုင်စာတစ်ကစာင်ကို ကမဖရှင်းရန် 

အဆိုမပုလုပ်ကဆာင်ချက်များစွာ ကဆာင်ရွက်ရမည်ဆိုလှေင်ပင် မဖစ်သည်။) 
● တိုင်စာအားလုံးကို စာမဖင့်ကရးသား အကြကာင်းမပန်သည် (သို့မဟုတ် အကမခအကနကပးလှေင် နှုတ်မဖင့် 

အကြကာင်းမပန်သည်)။ 
● တိုင်စာအကပါ် ကမဖရှင်းမှုသည် ကကျနပ်ဖွယ်ရာမရဘဲ ညှိနှိုင်းကဆွးကနွး မရနိုင်လှေင် စီမံကိန်းတည်ရှိရာ 

နိုင်ငံ၏ ဥပကဒအရ တရားစွဲဆို မှုအကကိုကစ့စပ်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် တရားစွဲဆို ကမဖရှင်းြကသည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်များသို့ ဦးလှည့်နိုင်သည်။ 

● လူထုဆက်ဆံကရးကခါင်းကဆာင်အရာရှိသည် အပတ်စဉ်နှင့် လစဉ်အစီရင်ခံစာများ ကရးသားမပုစု 
တင်မပရသည်။ ထိုအစီရင်ခံစာများတွင် တိုင်စာအကရအတွက်နှင့် ထိုတိုင်စာများ၏ အကမခအကန၊ 
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီတွင် ရှိကနကသာ BTC စီမံကိန်းဆိုင်ရာ လူထုဆက်ဆံကရးမန်ကနဂျာများထံသို့ ကပးပို့ 
တင်မပထားကသာ ကမဖရှင်းရန် ကျန်ရှိကနကသးသည့်ကိစ္စရပ်များအကြကာင်း အကသးစိတ် ပါရှိသည်။ 

တည်ကဆာက်ကရးကာလတွင် BTC သည် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူများထံမှ လက်ခံရရှိခဲ့ကသာ 
တိုင်စာအကရအတွက်များစွာကို အချနိ်နှင့်တစ်ကမပးညီ ကမဖြကားနိုင်ကရး စီမံခန့်ခွဲရန် အချ ို ့ကနရာများတွင် 
ယင်းတို့၏ လူထုဆက်ဆံကရးအရာရှိ အကရအတွက်ကို ကတာက်ကလှောက်တိုးမမှင့်ကပးခဲ့ရသည်။ ထိုမဖစ်ရပ်မှ 
ရရှိခဲ့သည့် အကထွကထွသင်ခန်းစာတစ်ရပ်မှာ ရပ်ရွာလူထုနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုကို ကတာက်ကလှောက် 
ကဆာင်ရွက်ကပးကနခဲ့ကသာ်လည်း တိုင်စာများစွာ တက်လာနိုင်ကသးသည် ဟူသည့်အချက်မဖစ်သည်။ 
စီမံကိန်းကုမ္ပဏီများနှင့် ကန်ထရိုက်တာများသည် ထိုမဖစ်နိုင်ကမခအတွက်လည်း မပင်ဆင်ထားရန်လိုအပ် 
သည်။ လိုအပ်လှေင် ကနာက်ထပ်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ထပ်မံခန့်ထားနိုင်ရန်လည်း မပင်ဆင်ထားရန် 
လိုအပ်သည်။ 

Source: “The BTC Pipeline Project: “Lessons of Experience,” (IFC) September 2006 available at www.ifc.org/envirolessons
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ဆလးဆထာင့်ကွက် ၁၃။ ပင်မတည်ဆဆာက်ဆရး ကန်ထရိုက်တာများကို ဆရွးချယ်ရန် 
ကကိုတင်အရည်အချင်းစစ် အကဲခေတ်မှုစံနှုန်းများ 

တင်ဒါနှင့်ဆိုင်ဆသာ အဆသးစိတ်အချက်အလက်များ ဆော်ခပသည့် စာရွက်စာတမ်း (Bid Data Sheet) တွင် 
ကအာက်ပါ ကတာင်းဆိုချက်များ ထည့်သွင်းထားပါ -

● စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ လိုက်နာကဆာင်ရွက်ကြကာင်း အသိအမှတ်မပုလွှာများနှင့် အမခားကသာ လူမှုဆိုင်ရာနှင့် 
အလုပ်သမားစံနှုန်းများကို ကလးစားလိုက်နာကြကာင်း အကထာက်အထားများ (ဥပမာ - ISO, SA စသည် 
မဖင့်) 

● လူမှုဆိုင်ရာနှင့် ရပ်ရွာလူထုနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု မူဝါဒ
● ကအာက်ပါနယ်ပယ်များတွင် သင့်ကတာ်သည့် အရည်အချင်းရှိ မန်ကနဂျာများနှင့် ဝန်ထမ်းအကရအတွက် 

များ- ကဒသန္တရဝယ်ယူမဖည့်တင်းကရးကို စီမံခန့်ခွဲမခင်း၊ လူထုဆက်ဆံကရး၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
ကပးမခင်း/အလုပ်သင်အမဖစ် လုပ်ကိုင်မခင်းနှင့် ကဒသန္တရစီးပွားကရးအကထာက်အကူ

● ဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းကပးမှုများနှင့် လူထုဆက်ဆံကရးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ
● စီမံကိန်းကကီးများတွင် လူထုဆက်ဆံကရးမန်ကနဂျာတစ်ဦး

တည်ကဆာက်ကရးကာလတွင် ကန်ထရိုက်တာသည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်း ရှိ၊ မရှိ သိရှိနိုင်ရန် ကရးသားမပုစုထားသည့် ကမးခွန်းလွှာတစ်စုံကိုလည်း 
အဆိုမပုတင်မပမှုထဲတွင် ထည့်သွင်းတင်မပရန် ထည့်ထားကပးပါ။ ထိုကမးခွန်းလွှာတွင် ဥပမာအားမဖင့် ကအာက်ပါ 
ကမးခွန်းများ ပါဝင်သည် -

● ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကလှော့ချကရးအစီအမံများသည် စာချုပ်စည်းကမ်းအရ ကန်ထရိုက် 
တာက ကဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များမဖစ်လှေင် (အဆိုပါ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခမမင့်မားကသာကိစ္စများကို 
အဓိကထား) ကိုင်တွယ်ကဆာင်ရွက်မှုကို ကန်ထရိုက်တာအကနနှင့် မည်သို့ကဆာင်ရွက်မည်မဖစ်ကြကာင်း 
ကဖာ်မပပါ 

● ထိခိုက်နစ်နာနိုင်ကမခရှိသူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုအကပါ် စီမံခန့်ခွဲမှု အကတွ့အကကုံများ
● ဝန်ထမ်းခန့်ထားကရး အကတွ့အကကုံများ (အလှည့်ကျစနစ်မဖင့် တာဝန်ထမ်းကဆာင်ကစမခင်းအပါအဝင်)၊ 

အလုပ်သမားစခန်း စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကဒသန္တရဝယ်ယူမဖည့်တင်းမှု၊ လူသားအရင်းအမမစ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုနှင့် 
သင်တန်းကပးမခင်း

● တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းများကြကာင့် ဆိုးဝါးစွာ ထိခိုက်နစ်နာရသည့် ရပ်ရွာလူထုအတွက် အလုပ် 
အကိုင် အခွင့်အလမ်းများနှင့် ကဒသန္တရဝယ်ယူမဖည့်တင်းမှုအခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ကအာင်စီမံကပးမခင်း 
စသည့် သီးသန့်အကတွ့အကကုံများ 

● ကဒသတွင်းအဆင့် လက်ကအာက်ခံကန်ထရိုက်တာများနှင့် ကဒသန္တရအဆင့် ပစ္စည်းကပးသွင်းသူများ၏ 
စွမ်းကဆာင်ရည်များ တိုးတက်လာကစရန် ကန်ထရိုက်တာက ယခင်ကဆာင်ရွက်ကပးခဲ့ဖူးသည့် အတိုင်း 
အတာ

  
Source: Shell international,“Social Performance during Construction, Management Social Performance” Guidance Note.
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ဇယား ၂။ တည်ဆဆာက်ဆရးကာလတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ
စိုးရိမ်ပူပန်ဆလ့ရှိသည့်ကိစ္စများ 

အဆကကာင်းအရာ စိုးရိမ်ပူပန်ဆလ့ရှိသည့် ကိစ္စများ 

ဆခမသိမ်းယူခခင်း ● ဆန္ဒမပါဘဲ ကရှေ့ကမပာင်းကနရာချထားမခင်း {ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာနှင့်(သို့မဟုတ်) စီးပွားကရးဆိုင်ရာ 
ကရှေ့ကမပာင်းကနရာချထားမှု}

● ပိုင်ဆိုင်ကသာ ပစ္စည်းဥစ္စာများ ဆုံးရှုံးမခင်းနှင့် အသက်ကမွးဝမ်းကြကာင်း ထိခိုက်မှုများ
● ကလျာ်ကြကးကိစ္စများ

အသက်ဆမွးဝမ်းဆကကာင်း 
ရင်းခမစ်များ 

● အဓိကကျကသာ မပန်လည်မပည့်ပဖိုးပမဲ သဘာဝအရင်းအမမစ်များ မဖစ်ြကသည့် စိုက်ပျ ိုးကမမ၊ ကတာရိုင်း 
တိရိစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ ကနရင်းကဒသများ၊ သစ်နှင့် သစ်မဟုတ်ကသာ သစ်ကတာထွက်ပစ္စည်း 
များ၊ ငါးသယံဇာတ စသည်တို့ ဆုံးရှုံးမခင်း သို့မဟုတ် ကလျာ့နည်းမပုန်းတီးမခင်း သို့မဟုတ် သွားလာ 
ဝင်ထွက်နိုင်မှု ပိုမိုခက်ခဲလာမခင်း

ဆဒသခံတိုင်းရင်းသားများ ● ယဉ်ကကျးမှုတန်ဖိုးများနှင့် ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အကရးများ ကလျာ့နည်းထိခိုက်မခင်း
● ယဉ်ကကျးမှုတန်ဖိုးရှိကသာ ကနရာများ ပျက်စီးမခင်း သို့မဟုတ် ထိုကနရာများသို့ ဝင်ထွက်သွားလာခွင့် 

ဆုံးရှုံးမခင်း 

ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲ များ ● ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲတန်ဖိုး မမင့်မားသည့် အပင်နှင့် သတ္တဝါတို့၏ ကနရင်းကဒသများ ဆုံးရှုံးမခင်း
● ဆူညံသံများ၊ တုန်ခါမှုများ၊ အလင်းကရာင်များနှင့် ယာဉ်အသွားအလာထူထပ်မှု စသည်တို့ကြကာင့် 

ကတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအကပါ်အကနှာင့်အယှက်မဖစ်မခင်း ဥပမာ- သားကပါက်သည့်ရာသီနှင့် ကရှေ့ကမပာင်း 
သွားလာသည့်ရာသီအတွင်း 

ဆရအရင်း အခမစ်များ ● ကကျာက်စရစ်များတူးကဖာ်ထုတ်လုပ်မခင်း၊ တူးကဖာ်ထားကသာကနရာများမှ ကမမများ တိုက်စားခံရမခင်း၊ 
တွင်းတူးရာမှ ထွက်လာကသာ ရှေံကကျာက်အနှစ်များ၊ ကရများ စွန့်ထုတ်မခင်း စသည်တို့ကြကာင့် ကမမကပါ် 
ကမမကအာက်ကရ၏ အရည်အကသွးများ ယုတ်ကလျာ့မခင်း 

● ကရရှည်တွင် ကရသယံဇာတအကပါ် ထိခိုက်နိုင်မည့် ကရထုတ်ယူသုံးစွဲသည့်နှုန်းထား၊ ဥပမာ - စက် 
ပစ္စည်းများကို ကဆးကြကာသန့်စင်ဝန်ကဆာင်မှုကပးမခင်း သို့မဟုတ် မိလ္လာအညစ်အကြကးနှင့် အိမ်တွင်း 
အမှိုက်သရိုက်များကို စွန့်ထုတ်မခင်း

အဆခခခံအဆဆာက်အအုံ 
ပိုင်ဆိုင်မှု အတိုင်းအတာ

တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းများကြကာင့် အကမခခံအကဆာက်အအုံ လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် ကရှေ့ကမပာင်း 
လုပ်သားအလုံးအရင်း နှင့် ဝင်ကရာက်လာမှုကြကာင့် ကဒသအတွင်း သို့မဟုတ် ကကျးရွာအဆင့် အကမခခံ 
အကဆာက်အအုံများက လက်ခံဝန်ကဆာင်မှုကပးနိုင်သည့် အတိုင်းအတာကိုပျက်စီးကစမခင်းနှင့် ထိုဝန် 
ကဆာင်မှုကို သုံးစွဲကနကသာ ကဒသခံများ ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိမခင်း။ ဥပမာ -
● လမ်းများ သို့မဟုတ် ကရကြကာင်းသွားလာကရးလမ်းကြကာင်းများကို အလွန်အကျွသံုံးစွဲလိုက်ကသာ 

ကြကာင့် ထိုလမ်း၏အရည်အကသွးထိခိုက်ပျက်စီးမခင်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲနိုင်မှုအတိုင်းအတာကလျာ့နည်း 
ကျဆင်းမခင်း

● ပို့ကဆာင်ကရး၊ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ကရး၊ လှေပ်စစ်မီး၊ ကရ၊ ကရဆိုးသန့်စင်မှုနှင့် အညစ်အကြကး 
စွန့်ပစ်မှုစသည့် ဝန်ကဆာင်မှုများကို အလွန်အမင်း လိုအပ်လာကသာကြကာင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကဆာင် 
မှုကပးကနကသာ ကုမ္ပဏီများက လူတိုင်းကို ဝန်ကဆာင်မှုကပးနိုင်စွမ်းမရှိ မဖစ်လာမခင်း

● ကဒသန္တရ ကျန်းမာကရးကစာင့်ကရှာက်မှုများကို မနိုင်မနင်းမဖစ်လာမခင်းနှင့် အသုံးမပုသူက ကပးရသည့် 
စရိတ်များ ကကီးမမင့်လာမခင်း

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ● စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ကဆာင်မှုတွင် မကတာ်တဆ ထိခိုက်မှုများ ၊ ဥပမာ- ကရနံ သို့မဟုတ် 
ဓာတုပစ္စည်း ယိုဖိတ်မှုကြကာင့် ကျန်းမာကရးထိခိုက်မှုများ

● အန္တရာယ်ရှိကသာနှင့် အန္တရာယ်မရှိကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို သန့်စင်ကသာစနစ် မထိကရာက်မခင်း

စိတ်အဆနှာင့်အယှက်ဆပး 
ဆသာ ထိခိုက်မှု များ

● ဆူညံသံများ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ ကလထုအတွင်းသို့ အခိုးအကငွ့ထုတ်လွှတ်မှုများ၊ ယာဉ်အန္တရာယ်များ၊ 
ညစ်ညမ်းမှု၊ အလွန်အမင်းအလင်းကရာင်ထိုးမှု စသည့် အကနှာင့်အယှက်မဖစ်ကစကသာ သက်ကရာက်မှု 
များနှင့် လူ့ကျန်းမာကရးကို ဆိုးကျ ိုးမဖစ်ကစကသာ အရာများ 
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အဆကကာင်းအရာ စိုးရိမ်ပူပန်ဆလ့ရှိသည့် ကိစ္စများ 

အလုပ်သမားများနှင့် 
ယာယီစခန်းများ

● နိုင်ငံတကာဥပကဒများနှင့် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာစာချုပ်များကို ချ ိုးကဖာက်သည့် အလုပ်သမားစံနှုန်း 
များ

● အလုပ်သမားယာယီစခန်းတွင် ကနထိုင်ကသာ အလုပ်သမားများက ကဒသခံလူထုအကပါ် လက်မခံ 
နိုင်ကသာ အမပုအမူများ မပုလုပ်မခင်း

● ကဒသခံလူထု၏ ယဉ်ကကျးမှုဓကလ့ထုံးစံများကို မကလးမစားမပုသည့်ကိစ္စများနှင့် မပည့်တန်ဆာလုပ် 
ငန်းကို အားကပးမခင်း

● ကူးစက်နိုင်ကသာ ကရာဂါများ (လိင်ဆက်ဆံမှုမှတဆင့် ကူးစက်တတ်ကသာကရာဂါ၊ ခုခံအားကျဆင်း 
သည့်ကရာဂါ) နှင့် ကဒသတွင်ရှိနိုင်ကသာ (ငှက်ဖျား၊ တီဘီ စသည့်) ကရာဂါများ ကူးစက်မပန့်ပွားမခင်း

လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ ဆိုးကျ ိုး 
သက်ဆရာက်မှုများ 

● ကဒသခမံျား ကမှောမ်နှ်းထားကသာ အလပုအ်ကိငု ်အခငွ့အ်လမ်း များကိ ုအကကာငအ်ထညက်ဖာမ်ကပးခဲမ့ခင်း
● မပင်ပမှာကခါ်ယူလာကသာအလုပ်သမားများထက် ကဒသခံများ လိုချင်ကသာ လစာနှုန်း /ကမှော်မှန်းချက် 

များက ပိုမိုမမင့်မားကန၍ ကဒသခံများအကနနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဆုံးရှုံးလာမခင်း
● ကရှေ့ကမပာင်းလုပ်သားများ အလုံးအရင်းနှင့် ဝင်ကရာက်လာမှုကြကာင့် စီးပွားကရး ကနရာကမပာင်းကရွ့ရမခင်း၊ 

ကဒသခံများ၏ ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းများ ဆုံးရှုံးမခင်းနှင့် ရာဇဝတ်မှု၊ အရက်ကသစာကသာက်စားမှု၊ ကလာင်း 
ကစားမှု၊ မပည့်တန်ဆာမှု ၊ လိင်ဆက်ဆံမှုမှ ကူးစက်တတ်ကသာ ကရာဂါများ စသည့် လူမှုကရးမပဿနာ 
များ

● ကဒသခံလူထုနှင့် ကရှေ့ကမပာင်းလုပ်သားများအြကား တင်းမာမှုများနှင့် ရပ်ရွာလူထုအတွင်းနှင့် ရပ်ရွာ 
တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအြကားတွင် ပပိုင်ဆိုင်မှုများသည် အြကမ်းဖက်မှု မဖစ်နိုင်ကမခသို့ ဦးတည်လာမခင်း

● တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းတွင် ဝင်ကရာက်လုပ်ကိုင်စဉ် ရရှိသည့် လစာအဆင့်အတန်းသည် ကစျး 
ကွက်တွင် သမားရိုးကျလုပ်ငန်းများ (ဉပမာ-စိုက်ပျ ိုးကရးလုပ်ငန်းလစာ)နှင့် ယှဉ်လှေင် မမင့်မားကနမခင်း 
သည် “လုပ်သားအင်အား စီးဆင်းမှု”ကို မဖစ်ကစသည်။ ကဒသ၏ အဓိကလုပ်ငန်းများ ဥပမာ - စိုက်ပျ ိုး 
ကရး၊ ကမွးမမူကရး ၊ ခရီးသွားလာကရး စသည်တို့တွင် ဆက်လက်ရင်းနှီးမမှုပ်နှံ ထိန်းသိမ်းလုပ်ကိုင်မှုများ 
သွယ်ဝိုက်ကျဆင်းလာမခင်း

● သဘာဝသယံဇာတ ရှားပါးလာမှုကြကာင့် အစားအစား ကစျးနှုန်းများ၊ အိမ်ရာကစျးနှုန်းများ၊ ဝန်ကဆာင် 
မှုများ၏ ကစျးနှုန်းများ ကကီးမမင့်လာမခင်း သို့မဟုတ် ပဋိပက္ခများ မဖစ်ကပါ်လာမခင်း 

● တည်ကဆာက်ကရးကာလကနာက်ပိုင်းတွင် တစ်ဆင့်ခံ ကန်ထရိုက်တာများက လုပ်သားအင်အား 
ကလှော့ချမဖတ်ကတာက်မခင်း (အလုပ်သမားများအကပါ် ဆိုးကျ ိုးသက်ကရာက်မှုများ)

ဇယား ၂။ တည်ဆဆာက်ဆရးကာလတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ
စိုးရိမ်ပူပန်ဆလ့ရှိသည့်ကိစ္စများ - အဆက် 
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လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆရးကာလ
အဆလ့အကျင့်ဆကာင်းများအတွက် အကကံဉာဏ်များ
● တည်ကဆာက်ကရးကာလမှ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကရးကာလသို့ အသွင်ကူးကမပာင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲပါ။ 
● စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ဆိုင်ကသာ သတင်းအချက်အလက်ကို ပုံမှန်မပန်လည် 

သုံးသပ်၍ ကနာက်ဆုံးရအချက်အလက်များနှင့်မွမ်းမံ မပင်ဆင်ပါ။ 
● စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ သကဘာထားအမမင်များကို ဆန်းစစ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများ 

စဉ်းစားပါ။ 
● စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆက်သွယ်၍ သတင်း
 အချက်အလက်များထုတ်မပန်အသိကပး၊တိုင်ပင်ကဆွးကနွး၊တင်မပပါ။ 
● စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ဆိုင်သည့် လက်ရှိကဆာင်ရွက်ဆဲ ကတိကဝတ်များကို 

စီမံကိန်း ကမာင်းနှင်လည်ပတ်မှု စီမံခန့်ခွဲသည့် စနစ်များထဲသို့ ကပါင်းစပ်မှုကစကရး ကဆာင်ရွက်ပါ။
● အကရးကပါ်ကိစ္စရပ်များအတွက် ကကိုတင်မပင်ဆင်မှုနှင့် တုံ့မပန်ကဆာင်ရွက်မှု အစီအစဉ်များကို ပုံမှန် 

ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်ပါ။ 
● သင်၏ တိုင်ြကားမှု ကမဖရှင်းကရး ယန္တယား ဆက်လက်အလုပ်မဖစ်ကအာင် ထိန်းသိမ်းကဆာင်ရွက်ပါ။
● စီမံကိန်းကြကာင့် အများပါဝင်ကသာ သို့မဟုတ် တတိယ ပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းက ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု 

စစ်ကဆးကသာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ထူကထာင်ရန် စဉ်းစားပါ။ 
● အမငင်းပွားဖွယ်ရာ စီမံကိန်းများအတွက် လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းကသာ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးကရး 

အဖွဲ့တစ်ရပ် ထူကထာင်ထားရန် စဉ်းစားပါ။ 

Downsizing,
decommissioning,
and divestment

OperationsConstructionFeasibility studies
and project planning

Project
concept

တည်ဆဆာက်ဆရးကာလမှ လည်ပတ်ဆရးကာလသို့ ကူးဆခပာင်းရာ၌ အကမပာင်းအလဲများစွာ မဖစ်ကပါ်လာကလ့ 
ရှိသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ကဆာင်မှုလုပ်ငန်း အမမင့်မားဆုံးရှိခဲ့ပပီး ထိခိုက်သက်ကရာက်နိုင်ကမခ အများဆုံး 
မဖစ်ကသာ တည်ကဆာက်ကရးကာလပပီးဆုံးပပီမဖစ်ရာ သာမန်အားမဖင့် တိုင်ြကားစာအကရအတွက်လည်း 
ကလျာ့နည်းလာနိုင်သလို စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရသည့် အကကိမ် 
အကရအတွက်လည်း ကလျာ့နည်းလာနိုင်သည်။ ယင်းနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် ကန်ထရိုက်တာ 
၏ လုပ်သားအင်အားများလည်း ကလျာ့ကျသွားသည်။ (ကန်ထရိုက်တာများအပါအဝင်) ဝန်ထမ်း အကမပာင်း 
အကရှေ့များသည် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် လက်ရှိထူကထာင်ထားသည့် ဆက်ဆံကရးများ 
အကပါ် ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်နိုင်၍ ထိုဆက်ဆံဆရးများ ဆက်လက်ခိုင်ပမဲဆနဆစရန် ဝန်ထမ်းအကမပာင်းအကရှေ့ 
များကို ဂရုတစိုက် စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်သည်။ 
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မပင်ပမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် ကန့စဉ်လုပ်ကဆာင်ချက် သို့မဟုတ် ပုံမှန်အစီအစဉ်များ 
သို့မဟုတ် အကရးကပါ်အကမခအကနများတွင် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရသည့်ကိစ္စဟူ၍ မည်သို့ရှိကစကာမူ အဆိုပါ 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုကို စီမံကိန်းလည်ပတ်ရန် တာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်း၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းအမဖစ် 
ရှုမမင်သင့်သည်။ စီမံကိန်း၏ သကဘာသဘာဝနှင့် အရွယ်အစားကပါ်မူတည်၍ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုသည် ကုမ္ပဏီအတွင်းမှ လုပ်ငန်းရပ်များ၊ ဌာနအသီးသီး၏ လုပ်ကဆာင်မှုများနှင့် 
ဆက်စပ်ကနနိုင်သည်။ ထို့ကြကာင့် (စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုကို) 
လက်ရှိ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များမဖစ်ြကသည့် ကျန်းမာကရး၊ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဝယ်ယူ မဖည့်တင်းမှုနှင့် ကန်ထရိုက်တာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ သယ်ယူကထာက်ပို့လုပ်ငန်းများအကပါ် စီမံ 
ခန့်ခွဲမှု၊ စီမံကိန်းကနရာ သို့မဟုတ် စက်ရုံအားစစ်ကဆးမခင်းနှင့် စာရင်းစစ်ကဆးမခင်းများကို မပင်ပနှင့် ဆက်သွယ် 
ကဆာင်ရွက်မှုများ၊ လုံခခုံကရးဆိုင်ရာ စဉ်းစားမှုများနှင့် စီမံကိန်း၏ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခများ စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ 
အတွင်းသို့ ကပါင်းစပ်ထားသင့်သည်။ 

ESIA အစီရင်ခံစာ ကရးသားမပုစုပပီးကသာ စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တည်ကဆာက်ကရး 
ကာလအတွင်း ချတိ်ဆက် ကဆာင်ရွက်မှုကို တစ်ခါတစ်ရံ၌ လူမှုကရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု 
အစီအစဉ်ကအာက်တွင် ကဖာ်မပထားကသာ ကတိကဝတ်များကို ကုမ္ပဏီက လိုက်နာမခင်း ရှိ၊ မရှိ ပုံမှန် စာရင်း 
စစ်ကဆးမခင်းမှေနှင့်သာ ကန့်သတ်ထားသည်။ ဤကနရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်သကက်ရာက်မှု 
များအကပါ် ကကိုတင်ခန့်မှန်းချက်များ၏တိကျကသချာမှုနှင့် ထိခိုက်မှုကလှော့ချကရးနှင့် ကလျာ်ကြကးကပးကရး 
အစီအမံများ၏ ထိကရာက်မှု (၂) ခုစလုံး ခိုင်မာများကို အတည်မပုရန် လိုအပ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့၊ 
တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမခင်း၊ ထိုသို့မပုလုပ်ရာတွင် ရပ်ရွာလူထုပါဝင် 
မခင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာလုပ်ကဆာင်မှုများကိုဆက်သွယ်တင်မပမခင်းတို့သည် စီမံကိန်း 
လည်ပတ်ကရးကာလတွင် ထိကရာက်ကသာ စီမံခန့်ခွဲမှုကို အားကကာင်းကစကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ကသာ ပုံစံများပင် မဖစ်သည်။ 

အချ ို ့စီမံကိန်းများ ၊ ဥပမာ - ကဒသခံလူထု၊ အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အထူးစိတ်ဝင်စားကသာ 
အုပ်စုများနှင့် ဆရရှည်ထိဆရာက်ဆသာ ဆက်ဆံဆရးများ ထူဆထာင်ထားရန်လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းအချ ို ့တွင် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုကို ထိခိုက်မှုကလှော့ချမခင်းဆိုသည်ထက်ပင် ကကျာ်လွန် 
ကဆာင်ရွက်သင့်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ အုပ်စုအသစ်များနှင့် လိုက်ကလျာ 
ညီကထွ ဆက်ဆံကဆာင်ရွက်ရပပီး ယင်းတို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကလည်း ကမပာင်းလဲကနလှေင် ပိုမိုအကမပာင်းအလဲ 
မမန်ကသာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်လိုအပ်နိုင်သည်။ စီမံကိန်းကာလတကလှောက်လုံး ထိကရာက်ကသာ ထိခိုက်နစ်နာမှု 
များ တိုင်ြကားကမဖရှင်းကရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ယန္တယားများကို ထားရှိကပးရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ 
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လုပ်ဆဆာင်ချက် လမ်းညွှန်ချက်အဆသးစိတ်

တည်ဆဆာက်ဆရးကာလမှ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆရး 
ကာလသို့ အသွင် 
ကူးဆခပာင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲပါ 

တည်ကဆာက်ကရးကာလမှ လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့်ကာလသို့ အသွင်ကူးကမပာင်းစဉ် ဝန်ထမ်းများ 
အလုပ်ထွက်မှုနှင့် အမခားကသာ ဝန်ထမ်းအကမပာင်းအကရှေ့များ ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် မဖစ်ပွားကသာကြကာင့် 
စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများနှင့် ကဒသခံများအြကား ရရှိထားကသာဆက်ဆံကရးများနှင့် သိနားလည်ထားကသာ 
ဗဟုသုတများကို ထိခိုက်ပွန်းစားမည့် အန္တရာယ်များ မဖစ်ကစသည်။ ထိုအချနိ်တွင် ဆက်ဆံကရးကို 
ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ကစရန် ဝိုင်းဝန်းကကိုးပမ်းမှု မမပုလှေင် တည်ကဆာက်ထားကသာ ဆက်ဆံကရး 
များနှင့် သိနားလည်ထားကသာ ကဒသဗဟုသုတများ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံကရးထူကထာင်ထားကသာ ယခင် လူမှုဆက်ဆံကရး အရာရှိများ 
ကိုပင် ဆက်လက်ထားရှိရန်မဖစ်သည်။ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီအတွင်း စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများနှင့် ဆက်ဆံကရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကဒသခံများနှင့် မိတ်ဆက်ရန်နှင့် ဗဟုသုတ အကတွ့အကကုံများ 
လွှကဲမပာင်းမှေကဝကပးမှုများ အဆငက်မပကစရန ်စမီကံနိ်းမ ှထကွသ်ွားမည့အ်ဖွဲ့နငှ့ ်ဝငလ်ာမည့အ်ဖွဲ့တိုအ့ြကား 
အနည်းဆုံးအားမဖင့် တာဝန်လွှဲကမပာင်းမှုကို ကသကသချာချာ စီစဉ်ကဆာင်ရွက်ရန်မဖစ်သည်။ စီမံကိန်း 
လည်ပတ်ကရးကာလသို့ ကူးကမပာင်းသည့် အချနိ်သည် ကဒသခံများအတွက် မကသချာမှုများ ခံစားရကစ 
သည့် အချနိ်မဖစ်နိုင်သည်ဆိုသည်ကို ဂရုမပုပါ။ ထို့ကြကာင့် မည်သည့်အကမပာင်းအလဲများ ရှိလာနိုင် 
ကြကာင်းနှင့် ထိုအကမပာင်းအလဲသည် သက်ကရာက်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို မဖစ်ကပါ်ကစနိုင်လှေင် မည်သည့် သက် 
ကရာက်မှုများ ရှိနိုင်ကြကာင်း ကဒသခံများအား ကကိုတင်ဆက်သွယ်အသိကပးထားရန် လိုအပ်သည်။ 

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်
ဆက်နွယ်သူများ 
နှင့်ဆိုင်ဆသာ 
သတင်းအချက် အလက်ကို 
ပုံမှန် ခပန်လည်သုံးသပ်၍ 
ဆနာက်ဆုံးရ
အချက်အလက် များနှင့်
မွမ်းမံ ခပင်ဆင်ပါ။ 

ကာလရှည်ြကာကသာ စီမံကိန်းသို့မဟုတ် အချနိ် ကာလအားမဖင့် တိတိကျကျ မသတ်မှတ်ထားကသာ 
စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ဆိုင်ကသာ သတင်းအချက်အလက်များကို အချနိ်ြကာ 
လာသည်နှင့်အမှေ မပန်လည်သုံးသပ်၍ ကနာက်ဆုံးရ အချက်အလက်များနှင့် မွမ်းမံမပင်ဆင်မှသာ 
အဓိပ္ပာယ်ရှိနိုင်သည်။ အထူးသမဖင့် အုပ်စုသစ်များ ထွက်ကပါ်လာမခင်း သို့မဟုတ် လက်ရှိအုပ်စုအများ 
အကပါ် ြသဇာလွှမ်းမိုးမှု /သက်ကရာက်မှုများ ကမပာင်းသွားမခင်း စသည့် မပင်ပ ပတ်ဝန်းကျင်အကမခအကနကပါ် 
သိသာထင်ရှားကသာ အကမပာင်းအလဲများမဖစ်လှေင် ထိုသိုမပင်ဆင်သင့်သည်။ မပန်လည်ဆန်းစစ်မှုတစ်ရပ် 
မပုလုပ်ကရး အစပျ ိုးကပးနိုင်ကမခရှိကသာ အချက်များတွင် ကအာက်ပါတို့ပါဝင်သည် -
● တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့် ဆိုင်ကသာ ကရွးကကာက်ပွဲများ သို့မဟုတ် ကဒသန္တရကရွးကကာက်ပွဲများ၏ ရလဒ်များ 

ကြကာင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ နိုင်ငံမခား ရင်းနှီးမမှုပ်နှံသူများအကပါ် သကဘာထားအမမင်များ ကမပာင်းလဲမခင်း
● စီမံကိန်းကြကာင့် မဟုတ်သည့် ဆိုးရွားကသာ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ အကမခအကနအကမပာင်းအလဲများ၊ 

သဘာဝကဘးအန္တရာယ်များ သို့မဟုတ် အမခားကသာဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုများသည် စီမံကိန်းကြကာင့် 
အကျ ိုးမဲ့မခင်းခံစားရကသာ အင်အားနည်းထိခိုက်လွယ်သူများ၏ အတိဒုက္ခအကမခအကနများကို ပိုမို 
ဆိုးရွားကစနိုင်သည်။ 

● ကဒသန္တရစီးပွားကရး ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်များကို ခွင့်မပုချက်ချကပးမခင်းမဖင့် စီမံကိန်း 
တည်ရှိရာကဒသသို့ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံအသစ်များအား ကရာက်လာနိုင်ကမခရှိမခင်းနှင့် စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအကပါ် ဆင့်ကဲကပါင်းစပ် သက်ကရာက်မှုများ နှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ 
မဖစ်ကပါ်လာနိုင်ကမခအန္တရာယ်

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများ၏ 
သဆောထား အခမင်များကို 
ဆလ့လာ သုံးသပ်နိုင်သည့် 
နည်းလမ်းများ စဉ်းစားပါ။ 

ကုမ္ပဏီအကပါ် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ သကဘာထားအမမင်များသည် ကုမ္ပဏီ၏ 
လက်ကတွ့လုပ်ကဆာင်ချက်များကို အပမဲ ထင်ဟပ်မခင်းမရှိပါ။ အချက်အလက်အရ မတိကျကသာ်လည်း 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ သကဘာထားအမမင်များသည် စီမံကိန်း၏ လုပ်ကဆာင်ချက်နှင့် 
ဂုဏ်သိက္ခာတို့နှင့် ဆက်စပ်ကနနိုင်သည်။ အကြကာင်းမှာ ထိုသကဘာထားအမမင်များက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်ကပးမှုတစ်ခုမဖစ်လာရန် တွန်းအားကပးနိုင်ကသာကြကာင့် မဖစ်သည်။ စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဆက်ဆံကရးများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် စီမံကိန်းနှင့် ပတ် 
သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ သကဘာထားအမမင်စစ်တမ်းများကို လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းစွာ ကကာက်ယူ 
ဆန်းစစ်မခင်းနည်းလမ်းသည် ကုမ္ပဏီအတွက် အသုံးဝင်ကသာ နည်းလမ်းတစ်ရပ်မဖစ်နိုင်သည်။ သာမန် 
အားမဖင့် ထိုစစ်တမ်းသည် အကမခခံကမးခွန်းမဖစ်ကသာ “စီမံကိန်းကုမ္ပဏီသည် ယင်း၏ စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ကကာင်းမွန်ကသာ၊ ထိကရာက်ကသာ ဆက်ဆံကရးတစ်ရပ် ရှိပါသလား” ကို 
ကမဖဆိုနိုင်ရန် ကရးသားမပုစုထားမခင်းမဖစ်သည်။ ပိုမိုကသးငယ်ကသာ ကုမ္ပဏီများသည် အလွတ်သကဘာ 
ဆန်ကသာနည်းလမ်းများကို နှစ်သက်နိုင်သည်။ ဥပမာ - စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ 
ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုအတွင်း ကနထိုင်ကသာ အလုပ်သမားများနှင့် ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးပွဲများ 
မပုလုပ်မခင်း၊ ယင်းတို့ ကိုယ်ပိုင်ကမးခွန်းလွှာများကို ထိန်းကွပ်ကပးမခင်း၊ အကကံမပုစာကပးပို့နိုင်ကသာ စာတိုက် 
ပုံးများ အသုံးမပုမခင်းများမဖစ်သည်။ အမခားကသာ စစ်တမ်းအမျ ိုးအစားများ၊ ဥပမာ - လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ 
သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူ၏ကကျနပ်မှုကို ဆန်းစစ်ကသာစစ်တမ်းများ ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် အကတွ့အကကုံရှိ 
ကုမ္ပဏီများသည် ထိုစစ်တမ်းများကို ပိုမိုကျယ်မပန့်ကစရန် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်ကသာအမခား 
သူများကိုပါ စစ်တမ်းကကာက်ယူရာ၌ထည့်သွင်းရန်ဆန္ဒရှိနိုင်သည်။(ကလးကထာင့်ကွက် ၁၄ ကို ြကည့်ပါ။)
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လုပ်ဆဆာင်ချက် လမ်းညွှန်ချက်အဆသးစိတ်

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများကို 
လိုအပ်သလို ဆက်လက် 
ဆက်သွယ်၍ သတင်း 
အချက်အလက်များ 
ထုတ်ခပန်အသိဆပး၊ 
တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးတင်ခပပါ။ 

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား လက်ရှိစီမံကိန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ် 
မပန်အသိကပးတိုင်ပင်ကဆွးကနွးများ၏ သကဘာသဘာဝနှင့် အကကိမ်အကရအတွက်၊ စီမံကိန်းလည်ပတ်ကရး 
ကာလ သာမန်အချနိ်များတွင် သတင်းအချက်အလက်များ ကပးပို့တင်မပမခင်းများတွင်ပါ သက်ကရာက်မှု 
အတိုင်းအတာနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ချနိ်ဆကဆာင်ရွက် 
သင့်သည်။ မဖစ်နိုင်လှေင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ကအာက်ပါအကြကာင်းအရာများ 
အတွက် ဆက်လက်ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရန်မဖစ်သည်။ ဥပမာ - ESIA သို့မဟုတ် အမခားကသာ ကတိ 
ကဝတ်များ အကကာင်အထည်ကဖာ်မှုကို ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမခင်း၊ အချ ို ့ကသာ ပတ်သက်ဆက် 
နွယ်သူအုပ်စုများကို သက်ကရာက်နိုင်သည့် စီမံကိန်းဒီဇိုင်းနှင့် လည်ပတ်ကရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
ကမပာင်းလဲမခင်းများ၊ ကကိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ကသာ သက်ကရာက်မှုများ သို့မဟုတ် ဖွံ့ပဖိုးမှုများ၊ နှစ်စဉ်မပုမပင် 
ထိန်းသိမ်းကရးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အကရးကပါ်အကမခအကနတွင် တုံ့မပန်ကရးအစီအစဉ်များ။ (သတင်း 
အချက်အလက် တင်မပအစီရင်ခံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုလှေင် စာမျက်နှာ ၈၇ မှ ၉၈ အထိကို 
ြကည့်ပါ။)

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ဆိုင်သည့် ဆဆာင်ရွက်ဆဲ 
ကတိကဝတ်များကို 
စီမံကိန်း လည်ပတ်မှု 
စီမံခန့်ခွဲသည့် စနစ် 
များထဲသို့ ဆပါင်းစပ် 
ထည့်သွင်းမှု ဆသချာ 
ဆအာင် ခပုလုပ်ပါ။ 

အထူးသမဖင့် ကမမမပင်အဖွဲ့ကို အကမပာင်းအကရှေ့မပုလုပ်ရသည့် အကမခအအကနတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် တည်ကဆာက်ထားသည့် ယုံြကည်မှုများ ဆက်လက်ခိုင်ပမဲကစရန် ကပးအပ်ထား 
ကသာ ကတိကဝတ်များကို လည်ပတ်ကရးကာလသို့ ကူးကမပာင်းစဉ်အတွင်း ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကဆာင် 
ရွက်ရန် အဓိကကျသည်။ အကူးအကမပာင်း စတင်မမပုလုပ်မီ တည်ကဆာက်ကရးကာလများတွင် မဖည့် 
ဆည်းကပးရန် ကျန်ရှိကနကသာ ထိခိုက်မှုကလှော့ချကရး ကတိကဝတ်များနှင့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အကျ ိုးကကျး
ဇူးများကိုကုမ္ပဏီအဆိုမပုထားကသာ သို့မဟုတ် လက်ရှိစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ကဆာင်မှုလုပ်ငန်းရပ်များ 
အတွင်းသို့ မည်သို့ကပါင်းစပ်ကပးနိုင်မည်ဆိုသည်ကို စိစစ်ကဖာ်ထုတ်ပါ။ ဥပမာ - ကဂဟကဗဒဆိုင်ရာ 
ကာကွယ်ကပးမှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှုကလှော့ချကရး ကတိကဝတ်များကို ကုမ္ပဏီ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံ 
ခန့်ခွဲမှုစနစ်အသစ်များ သို့မဟုတ် လက်ရှိစနစ်များထဲသို့လည်းကကာင်း၊ လုပ်သားစံနှုန်းဆိုင်ရာ ကတိ 
ကဝတ်များကို လူသားအရင်းအမမစ် လုပ်ငန်းရပ်များထဲသို့ လည်းကကာင်း၊ ကဒသအတွင်း စီးပွားကရး 
အကျ ိုးကကျးဇူးများဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များကို ဝယ်ယူမဖည့်တင်းကရးလုပ်ငန်းရပ်များထဲသို့လည်း 
ကကာင်း ထည့်သွင်းကပါင်းစပ်ကပးနိုင်သည်။ 

အဆရးဆပါ် ခေစ်ရပ်များ 
အတွက် ကကိုတင်ခပင်ဆင်မှု 
နှင့် တုံ့ခပန်ဆဆာင်ရွက်မှု 
အစီအစဉ်များကို ပုံမှန် 
ဆက်သွယ်ဆဆာင်ရွက်ပါ။ 

အချနိ်ြကာလာသည်နှင့်အမှေ၊ နိုးြကားမှု၊ အကရးကပါ်တုံ့မပန် မှုဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ၊ အကရးကပါ် အကမခ 
အကနတစ်ရပ်တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို သိရှိနားလည်နိုင်မှုတို့သည် စီမံကိန်းကြကာင့် 
ထိခိုက်နစ်နာရနိုင်ကမခ ရှိသည့်အုပ်စုများ ဥပမာ-ဝန်ထမ်းများ၊ အစိုးရအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
ကဒသခံလူထုတို့အြကားတွင် ကလျာ့နည်းလာနိုင်သည်။ ဤသို့မဖင့် ကကီးမားကသာ မကတာ်တဆမဖစ်မှု 
တစ်ရပ်၏ ကနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျ ိုးများသည် အထူးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာ မဖစ်လာနိုင်သည်။ လည်ပတ်ကရးကာလ 
များတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းကို ဆက်လက်ထိန်း 
ထားရန် ဒီဇိုင်းပုံကဖာ်ထားသင့်သည်။ ဥပမာ - ရပ်ရွာလူထုများ ပါဝင်သည့် (အကရးကပါ် အကမခအကန 
အတွက်) ဇာတ်တိုက်အစမ်းကလ့ကျင့်မှုများနှင့် ပုံစံတူသရုပ်သကန် မပုလုပ်မခင်း၊ လက်ရှိ အကရးကပါ် 
တုံ့မပန်မခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အတူတကွ မပန်လည်သုံးသပ် မွမ်းမံမပင်ဆင်မခင်း တို့မဖစ်သည်။ 
အများမပည်သူအတွက် အကရးကပါ်အကမခအကနတစ်ရပ် မဖစ်လာနိုင်ကမခရှိကသာ စီမံကိန်းများ၊ ဥပမာ- 
ကပါက်ကွဲမခင်း၊ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများ ယိုဖိတ်မခင်း၊ ကရကကီးကရလှေမံခင်း စသည်တို့ မဖစ်နိုင်ကမခရှိသည့် 
စီမံကိန်းများတွင်၊ စီမံကိန်းကုမ္ပဏီက ကအာက်ပါတို့ကို ထိကရာက်စွာ စီမံခန့်ခွဲတုံ့မပန်ကဆာင်ရွက်ရန် 
လိုအပ်သည် -
(၁) ကဒသခံလူထုအတွင်း နိုးြကားမှုနှင့် အကလ့အကျင့်ကကာင်းများရှိမခင်းသည် ကကီးမားကသာ မကတာ် 
တဆမဖစ်မှု မဖစ်နိုင်ကမခကို ကလှော့ချကပးသည်။ (၂) ထိခိုက်နစ်နာနိင်ကမခရှိသူအားလုံးသည် စီမံကိန်းနှင့် 
ဆက်စပ်ကနသည့် အန္တရာယ်များအကပါ်နှင့် အကရးကပါ်အကမခအကနတုံ့မပန်ကဆာင်ရွက်မှုအစီအစဉ်၏ 
အဓိကအချက်များအကပါ် အကမခခံသိနားလည်မှုတစ်ရပ် ရှိထားြကရန်မဖစ်သည်။ (၃) စီမံကိန်းအတွင်းနှင့် 
မပင်ပမှ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီသည် အကရးကပါ်အကမခအကနတစ်ရပ်တွင် လုပ်ကဆာင်ရမည့် တာဝန် 
ဝတ္တရားများကို သိနားလည်ထားသည်။ အကရးကပါ်အကမခအကနအတွက် ကကိုတင်မပင်ဆင်မှုနှင့်တုံ့မပန် 
ကဆာင်ရွက်ကရးအစီအစဉ်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကရးဆွဲမပုစုရန် အကတွ့အကကုံ မရှိကသာ ကုမ္ပဏီ 
များသည် ဤတာဝန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုံကလာက်ကသာ အရင်းအမမစ်များထားကပးရန်နှင့် သင်တန်းများ 
ကပးရန်၊ ထိကရာက်ကသာ အသိအမမင်မမှင့်တင်ကရးများ ကဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ကတိကဝတ်မပုရန် လို 
သည်။ 
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သင်၏တိုင်ကကား ဆခေရှင်း 
ဆရး ယန္တယား ဆက်လက် 
လည်ပတ်ဆအာင် 
ထိန်းသိမ်းဆဆာင်ရွက်ပါ။

တည်ကဆာက်ကရးကာလ ပပီးစီးသည်နှင့်တစ်ပပိုင်နက် စီမံကိန်းသည် တိုင်စာအကရအတွက် ရရှိမှု 
ကလျာ့နည်းလာနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့မဖစ်ရမခင်းမှာ ယခင်တိုင်ြကားထားခဲ့ကသာ အကြကာင်းအရာများကို 
ကမဖရှင်းခဲ့ပပီးမဖစ်မခင်း သို့မဟုတ် “အကကီးမားဆုံးထိခိုက်သက်ကရာက်မှုမဖစ်နိုင်ကသာကာလ” ကကျာ်လွန် 
ခဲ့ပပီး မဖစ်မခင်းတို့ကြကာင့်မဖစ်သည်။ ထိုအကမခအကနများက ကုမ္ပဏီအကနနှင့် တိုင်စာများအကပါ် ကန့စဉ် 
စီမံခန့်ခွဲ ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန် မမှုပ်နှံထားကသာ အရင်းအမမစ် အဆင့်အတန်းကို ကလှော့ချနိုင်သည်ဟု 
ဆိုလိုကသာ်လည်း စီမံကိန်းကာလ တကလှောက်လုံးတွင် အများမပည်သူက တင်မပလာသည့် စိုးရိမ်ပူပန်မှု 
များကို လက်ခံရရှိရန်နှင့် ကမဖရှင်းကပးရန်အလုပ်မဖစ်မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ် အပမဲထားရှိသင့် 
သည်။ (ထိခိုက်နစ်နာမှုများ တိုင်ြကားကမဖရှင်းကပးသည့် ယန္တယားတစ်ရပ် ထူကထာင်လုပ်ကိုင်မခင်းဆိုင်
ရာအချက်အလက်များကို ပိုမိုသိရှိလိုလှေင် စာမျက်နှာ ၆၉ မှ ၇၇ ကို ြကည့်ပါ)

စီမံကိန်းဆကကာင့် ထိခိုက် 
နစ်နာသူများ ကိုယ်တိုင် 
ပါဝင် ဆဆာင်ရွက်ဆသာ 
သို့မဟုတ် တတိယ 
ပုဂ္ဂိုလ်/ အေွဲ့အစည်းက 
ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှု 
စစ်ဆဆးမည့်အစီအစဉ် 
ထူဆထာင်ရန် စဉ်းစားပါ။ 

သင့်ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ကဆာင်ချက်များကို ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးရာ၌ စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက် 
နစ်နာရသူများ သို့မဟုတ် မပင်ပမှ တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်မခင်းသည် ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု 
စစ်ကဆးကရးအစီအစဉ်နှင့် စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏ ကမဖာင့်မတ်မှန်ကန်မှုနှင့် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှုတို့ကို 
များစွာ ကဖာ်ကဆာင်ကပးနိုင်သည်။ ထိခိုက်နစ်နာရသူ ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများသည် နမူနာများအား 
နည်းစနစ်ကျကျ ကကာက်ယူမခင်း၊ စူးစမ်းကလ့လာမခင်းများ၊ အုပ်စုလိုက် ကဆွးကနွးမခင်းများနှင့် အချနိ် 
ြကာလာသည်နှင့်အမှေပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ အကမပာင်းအလဲမဖစ်ကပါ်လာပုံ 
ကို ဆန်းစစ်မခင်းများတွင် ပါဝင်ကဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းမှ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု 
စစ်ကဆးမှု၏ အကျ ိုးကကျးဇူးများတွင် ကုမ္ပဏီနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအြကား 
ပွင့်လင်းမမင်သာမှုနှင့် ယုံြကည်မှုများ တိုးတက်ကစမခင်းအမပင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ လုပ်ကဆာင် 
ချက်အကပါ် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ဆန်းစစ်မှုတစ်ရပ်ကိုလည်း ရရှိကစသည်။ (ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကဆာင်ရွက် 
မခင်းနှင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းက ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမခင်းတို့အကြကာင်း သတင်းအချက် 
အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုလှေင် စာမျက်နှာ ၈၀ နှင့် ၈၁ ကိုြကည့်ပါ။)

သံသယခေစ်စရာ 
စီမံကိန်းများတွင် 
လွတ်လပ် အမှီအခို 
ကင်းဆသာ ဆစာင့်ကကပ် 
ကကည့်ရှုစစ်ဆဆးဆရး 
အေွဲ့တစ်ေွဲ့ ထူဆထာင် 
ထားရန် စဉ်းစားပါ။ 

အချ ို့မဖစ်ရပ်များတွင် စီမံကိန်းတစ်ခုသည် အထူးရှုပ်ကထွးမှု သို့မဟုတ် အမငင်းပွားဖွယ်ရာ အကမခအကန 
တွင်ရှိပါက ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျမှုနှင့် ပွင့်လင်းမမင်သာမှုများ အမမင့်မားဆုံး ရရှိနိုင်ကရးအတွက် လွတ်လပ် 
အမှီအခိုကင်းကသာ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးကရး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထားရှိမခင်းသည် အသုံးဝင်နိုင်သည်။ 
ထိုအဖွဲ့တွင်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်မပု 
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ထင်ရှားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သင့်သည်။ ထိုအဖွဲ့သည် စီမံကိန်း၏ 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ လုပ်ကဆာင်မှုများကို ကစာင့်ြကည့်ထိန်းကကျာင်း၍ သတင်းကပးပို့ အစီရင်ခံ 
နိုင်သည်။ (လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းကသာ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးကရးအဖွဲ့များအကြကာင်း သတင်း 
အချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် စာမျက်နှာ ၈၂ ကို ြကည့်ပါ။ )
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MALAMPAYA ဆရနက်ပိုင်းလုပ်ကွက်မှ ထွက်ရှိလာဆသာ သောဝဓာတ်ဆငွ့ခေင့် 
လှေပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့် စီမံကိန်း။ စီမံကိန်း အဆကာင် 
အထည်ဆော်ခခင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခခင်းကာလအတွင်း ရပ်ရွာလူထုနှင့် 
ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခခင်း

ကရနက်ကွင်းလုပ်ကွက်မှ ထွက်ရှိလာကသာ သဘာဝဓာတ်ကငွ့မဖင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့် 
စီမံကိန်းသည် Dutch ကုမ္ပဏီ Shell ၏ ကုမ္ပဏီခွဲမဖစ်သည့် Shell Philippines Exploration 
(SPEX) ၊ ChevronTexaco နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အမျ ိုးသားကရနံကုမ္ပဏီ PNOC တို့ အကျ ိုးတူပူးကပါင်း 
ကဆာင်ရွက်ြကသည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ အကကီးမားဆုံး ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတစ်ခုမဖစ်သည်။ 
ထိုစီမံကိန်းတွင် ရပ်ရွာလူထုနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုများကို SPEX နှင့် Pilipinas Shell Foun-
dation (PSFI) တို့မှ တစ်ဆင့် ကဆာင်ရွက်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ 

စီမံကိန်းအကကာင်အထည်ကဖာ်ပပီးကနာက်တွင်လည်း ရပ်ရွာလူထုမှ စီမံကိန်းအကပါ် ဆန့်ကျင်နိုင် 
သည့်အန္တရာယ်များ ရှိနိုင်ကြကာင်းကုိ Shell ကုမ္ပဏီက နားလည်သကဘာကပါက်လက်ခံ၍ စီမံကိန်း 
လည်ပတ်ကရးကာလတွင်လည်း စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရကသာ ရပ်ရွာလူထုများနှင့် ဆက်ဆံ 
ကရးများ ဆက်လက်ထူကထာင်၍ ထိုဆက်ဆံကရး၏ အကျ ိုးကကျးဇူးများကို ဆက်လက်ရရှိကနကစ ရန် 
ကကိုးပမ်းခဲ့သည်။ စီမံကိန်းအတွက် အစိုးရထံမှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကင်းရှင်းကြကာင်း ခွင့်မပုချက် 
ရရှိကရး စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်အမဖစ် Shell ကုမ္ပဏီသည် ကဒသန္တရအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 
အစိုးရမဟုတ်ကသာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရပ်ရွာလူထုကခါင်းကဆာင်များ၊ မပည်နယ်နှင့် ရပ်ရွာလူထု၏ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရာရှိများ၊ အမခားသူများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားကသာ ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းကပါင်းစုံ 
ပါဝင်သည့် ကစာင်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးကရးအဖွဲ့(Multiparty Monitoring Team)ကို ဖွဲ့စည်း၍ 
စီမံကိန်း အကကာင်အထည်ကဖာ်မှုကာလအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်သက်ကရာက် 
မှုများကို ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးရန် သကဘာတူခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် မပည်နယ်အသီးသီး 
၌ အဆိုပါ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုကရး အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးကရး 
အဖွဲ့များ၏ သကဘာတူညီမှုစာချွန်လွှာ၌ Shell ကုမ္ပဏီအကနနှင့် ရပ်ရွာလူထု၏ ကကျနပ်အားရမှု နှင့် 
သကဘာတူညီမှုများ မမဖစ်မကနရရှိကအာင် ကဆာင်ရွက်ရန်ဟူ၍ သတ်မှတ်မထားပါ။ သို့ကသာ် အဆိုပါ 
ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးကရးအဖွဲ့များသည် အကကာင်အထည်ကဖာ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု 
များကို ကစာင့်ြကည့်ထိန်းကကျာင်းရာ၌ အများမပည်သူပါဝင်နိုင်ကရးနှင့် ရပ်ရွာလူထု၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှု 
များ တင်မပနိုင်ကစရန် အကရးပါကသာ နည်းလမ်းများကို ဖန်တီးကပးနိုင်မှု အကမခအကန ရှိသည်။

ထို့အမပင် Shell Foundation သည် စီမံကိန်းလည်ပတ်ကရး ကာလတွင် စီမံကိန်းကို ဆက်လက် 
သကဘာတူကစကရးအတွက် တက်ကကကသာ အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်မှ ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ PSFI သည် 
ရပ်ရွာလူထုကိုယ်စားလှယ်များအား လစဉ်ကတွ့ဆုံ၍ စီမံကိန်းလည်ပတ်မှုနှင့် သက်ကရာက်မှုဆိုင် 
ရာ ကနာက်ဆုံးရ အချက်အလက်များကပးမခင်းနှင့် ရပ်ရွာလူထုဘက်မှ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် မကကျနပ် 
ချက်များ တင်မပနိုင်ရန် ခွင့်မပုကပးခဲ့သည်။ စီမံကိန်း၏ သက်ကရာက်မှုခံရကသာ မပည်နယ်တစ်ခုစီ 
တွင်လည်း ကရရှည်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ကရးအစီအစဉ်များ ကဆာင်ရွက်ကပးသည်။ ထိုအစီအစဉ်များသည် 
ရပ်ရွာလူထုက ကတာင်းဆိုကသာ ဝန်ကဆာင်မှုများ၊ ဥပမာ - အလုပ်သင်တန်းများကပးမခင်း၊ အသက် 
ကမွးဝမ်းကကျာင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံကဆွးကနွးပွဲများ၊ အလုပ်အကိုင်အတွက် ချတိ်ဆက်ကပးမှုများ၊ 
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MALAMPAYA ဆရနက်ပိုင်းလုပ်ကွက်မှ ထွက်ရှိလာဆသာ သောဝဓာတ်ဆငွ့ခေင့် 
လှေပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့် စီမံကိန်း။ စီမံကိန်း အဆကာင် 
အထည်ဆော်ခခင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခခင်းကာလအတွင်း ရပ်ရွာလူထုနှင့် 
ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခခင်း - အဆက်

ပညာသင်ဆုများ၊ အကသးစားကချးကငွများ၊ ကျန်းမာကရးနှင့် ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကရး အလုပ်ရုံ 
ကဆွးကနွးပွဲများနှင့် ထိန်းသိမ်းကစာင့်ကရှာက်မှုလုပ်ငန်းများကို ကဆာင်ရွက်ကပးသည်။   
 
ထိုသို့စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်လက်ချတိ်ဆက် ကဆာင်ရွက်မှုများသည် 
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် လုပ်ကိုင်ကနကျ စံနှုန်းများနှင့် များစွာကွာမခားကနသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ 
စံနှုန်းများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကလ့လာမှု ပပီးစီးသည်နှင့်တစ်ပပိုင်နက် ရပ်ရွာလူထု 
နှင့် ဆက်ဆံကဆာင်ရွက်မှုများလည်း များကသာအားမဖင့် အဆုံးသတ်သွားြကသည်။ MALAM-
PAYA စီမံကိန်းသည် တည်ကဆာက်ကရးကာလကတည်းက မည်သည့်ကကီးမားကသာ မပဿနာမှ 
မကပါ်ကပါက်ခဲ့ကသာ်လည်း ကုမ္ပဏီနှင့် ရပ်ရွာလူထုအြကား ဆက်ဆံကရးများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း 
ထားရန် အကရးကကီးကြကာင်း ရပ်ရွာလူထုအားလုံးအြကား သကဘာတူညီမှု ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် 
ရရှိထားသည်။ Shell ကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်လက်ချတိ်ဆက် ကဆာင်ရွက်မခင်းအားမဖင့် ရပ်ရွာလူထုဘက် 
ကလည်း ယင်းတို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို တင်မပနိုင်သည် - အထူးသမဖင့် ကျန်းမာကရး၊ ကဘး 
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ကရာက်မှုများမဖစ်သည်။ ထိုချတိ်ဆက်ကဆာင် 
ရွက်မှုသည် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူများအကနနှင့် ယင်းတို့၏ ကဒသန္တရအစိုးရများက 
မကဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကသာ အကမခခံလိုအပ်ချက်များ၊ ဥပမာ - သန့်ရှင်းကသာ ကသာက်သုံးကရ၊ အကမခခံ 
အကဆာက်အအုံ၊ အသက်ကမွးဝမ်းကြကာင်းအတွက် ကထာက်ပံ့ကငွများနှင့် အကသးစားကချးကငွများကို 
အကူအညီကတာင်းခံနိုင်သည့် ယန္တရားတစ်ရပ်ကိုလည်း ရရှိကစသည်။ Batangas ပမို့မှ ကဒသန္တရ 
ကခါင်းကဆာင်များသည် SPEX ကုမ္ပဏီနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် မကမှော်မှန်း 
ထားကသာ အကျ ိုးကကျးဇူးများကပးကြကာင်း ကဖာ်မပခဲ့သည် - ထိုချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုအစီအစဉ် 
သည် ရပ်ရွာလူထုအား ဦးစီးဦးကဆာင်မပုခွင့်ကပး၍ ရပ်ရွာလူထု၏ လုပ်ကဆာင်နိုင်စွမ်း အလားအလာ 
များကို ပိုမိုသိနားလည်လာကစသည်။ 

Source:WorldResourcesInstitute,2007,“DevelopmentwithoutConflict:TheBusinessCasefor CommunityConsent.”
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ဆလးဆထာင့်ကွက် ၁၄။ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ 
သဆောထားအခမင်စစ်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းရန် အဆကကာင်းအရာများ 

● အကထွကထွ ကျင့်ဝတ်နှင့် ကိုက်ညီကသာ အမပုအမူ
● ဝန်ထမ်းများနှင့်ကန်ထရိုက်တာများ၏ လုပ်ကဆာင်ချက်
● ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးသည့်စနစ်များအပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှု အတိုင်း 

အတာနှင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကမခများ စီမံခန့်ခွဲမှုအရည်အကသွး
● အစိုးရ၊ ကဒသအတွင်းရှိ နိုင်ငံကရးအင်အားစုများနှင့် အမပန်အလှန်ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်မခင်း
● ကဒသအတွင်း ဝယ်သူမဖည့်တင်းမှု၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် သင်တန်းအခွင့်အကရးများ
● ရိုးသားမှုနငှ့ ်ယုြံကညစ်တိခ်ျရမှု အတိငု်းအတာများအပါအဝင ်စမီကံနိ်းကမု္ပဏနီငှ့ ်အကထကွထဆွကဆ်ကံရး
● ဆက်သွယ်ကဆာင်ရွက်ကသာ သို့မဟုတ် သတင်းကပးပို့ကသာ အချက်အလက်များ၏ သက်ဆိုင်မှုနှင့် 

အဓိပ္ပာယ်မပည့်ဝမှု 
● ကဆာင်ရွက်ဆဲ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများ၏ ထိကရာက်မှုနှင့် အချနိ်နှင့်တကမပးညီ ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်ကပးမှု
● တိုင်စာလက်ခံကဆာင်ရွက်ကပးကသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ ထိကရာက်မှုနှင့် ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်ကပးမှု
● လိုအပ်ချက်များကိုသာ မဖည့်ဆည်းကပးပပီး ကရွးချယ်ခွင့်မကပးကသာ အုပ်ချုပ်မှု၊ ဘက်လိုက်မှုနှင့် အဂတိ 

လိုက်စားမှုတို့အကပါ် သကဘာထားအမမင်များ
● ရပ်ရွာလူထုအတွက် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံကဆာင်ရွက်ကပးကသာ အစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် အလားတူ အကျ ိုး 

အမမတ်မှေကဝကရး အစီအစဉ်များမှ အကျ ိုးခံစားရမှုများ
● ကနာက်ဆုံးကကာက်ယူခဲ့ကသာစစ်တမ်းနှင့် ယခုစစ်တမ်းတို့အြကားတွင် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ကဆာင်ချက်များ 

ကို နှိုင်းယှဉ်ြကည့်မခင်း(အထက်တွင်ကဖာ်မပခဲ့သည့် တစ်ခုခုအားမဖင့်) 
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ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့်လုပ်ငန်းအရွယ်အစား
ဆလှော့ချခခင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခခင်းနှင့် ရင်းနှီး 
ခမှုပ်နှံမှုများကို ခပန်လည်ဆရာင်းထုတ်သည့်ကာလ
အဆလ့အကျင့်ဆကာင်းများအတွက် အကကံဉာဏ်များ
● ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် လုပ်ငန်းအရွယ်အစားကလှော့ချမခင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းမခင်းနှင့် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ 

ကို မပန်လည်ကရာင်းထုတ်မခင်းဆိုင်ရာ အဆိုမပုချက်များအတွက် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ
အကပါ် ဆန်းစစ်မှုကို မပန်လည်မပုလုပ်ရန် စဉ်းစားပါ။

● ကြကာက်ရွံ့မှုနှင့် မကသချာမှုများ ကမပကပျာက်ကစရန် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ကစာစီးစွာဆက်သွယ်ပါ။

● စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား ကနာက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်များနှင့် လုပ်ငန်း 
တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာများကို ပုံမှန်တင်မပပါ။ 

● စီမံကိန်းမဖစ်ကမမာက်နိုင်စွမ်းကလ့လာသည့်အဆင့်တွင် ကဆာင်ရွက်ခဲ့ပပီးမဖစ်ကသာ်လည်း စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုကို စီမံကရးဆွဲကဆာင်ရွက်ပါ။ 

● ကုမ္ပဏီပိုင်ကငွကြကးပစ္စည်းရရန်ပိုင်ခွင့်နှင့် ကပးရန်တာဝန်များ လွှဲကမပာင်းမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကို 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးပါ။

● ထိခိုက်နစ်နာမှုများ တိုင်ြကားကမဖရှင်းကရး စီမံခန့်ခွဲမှု ကို အရှိန်အဟုန်မမှင့်ကဆာင်ရွက်ကပးပါ။
● စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ၏ အနာဂတ်တွင် ကဆာင်ရွက်ကပးနိုင်စွမ်းကို သုံးသပ်၍ လုပ်ငန်း ပိတ်သိမ်းမခင်း 

သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှုများ ကရာင်းထုတ်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ပါ။ 

Downsizing,
decommissioning,
and divestment

OperationsConstructionFeasibility studies
and project planning

Project
concept

ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် လုပ်ငန်းအရွယ်အစားကလှော့ချရန်၊ ဝန်ကဆာင်မှုကပးကနသည့်လုပ်ငန်းကို ပိတ်သိမ်းရန် 
သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်းများကို ကရာင်းထုတ်ရန် ဆုံးမဖတ်ချက်များကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်ကမခရှိသူ 
(သို့မဟုတ် ထိုဆုံးမဖတ်ချက်များအကပါ် ြသဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ကမခရှိသူအမျ ိုးမျ ိုး)နှင့် ယင်းတို့အကပါ် ထိခိုက်မည့် 
ပုံစံများသည် စီမံကိန်းတစ်ခု၏ အကစာပိုင်းကာလများတွင် ကကုံကတွ့ခဲ့ရကသာသူများနှင့် ကွာမခားမှုရှိနိုင်ပါ 
သည်။ အလုပ်အကိုင်များဆုံးရှုံးမခင်း၊ ကဒသအတွင်း ကယဘုယျအားမဖင့် စီးပွားကရးလုပ်ငန်းများ ကျဆင်းမခင်း၊ 
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(အထူးသမဖင့် စီမံကိန်းကကီးများမဖစ်လှေင် သို့မဟုတ် ကကျးလက်ကဒသတွင် ကဆာင်ရွက်ကသာ စီမံကိန်းများ 
မဖစ်လှေင်) ကုမ္ပဏီက ယခင်ကပးအပ်ထားကသာ ရပ်ရွာလူထုဆိုင်ရာ ဝန်ကဆာင်မှုများကို မဖတ်ကတာက်မခင်းနှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများအကပါ် ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးရာတွင် ကဒသခံ 
လူထု ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မှုကို ဖျက်သိမ်းမခင်း စသည်တို့သည် ကရရှည်တွင် စီမံကိန်းကုမ္ပဏီ၏ ကငွကြကးဆိုင်ရာ 
နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာတို့နှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်မကင်းမခင်းများကို အစပျ ိုးရာကရာက်နိုင်သည်။

ထိုသို့မမဖစ်မီ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ကသချာစွာ ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် ကုန်ကျ 
စရိတ်များ ပိုမိုသက်သာနိုင်မခင်း၊ ကပးရန်တာဝန်များ ကလှော့နည်းနိုင်မခင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ 
မမင့်တက်ကစမခင်းတို့ မဖစ်ကပါ်လာနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ - စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်မခင်းသည် စီမံကိန်းကြကာင့် ပျက်စီးခဲ့ကသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုခုကို မပန်လည် ထူကထာင် 
နိုင်ရန် လမ်းမပကပးနိုင်သည်။ လက်ရှိစီမံကိန်း လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် အသုံးမပုကသာ အကမခခံအကဆာက် 
အအုံများကို မပည်သူ့ကရးရာ ဝန်ကဆာင်မှုများထံသို့လည်း လွှဲကမပာင်းကပးနိုင်ပါသည်။ အလုပ်သမား အင်အား 
ကလှော့ချမှုအစီအစဉ်များ ချမှတ်ကဆာင်ရွက်ရန်လည်း လမ်းမပနိုင်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကရရှည်ကစာင့်ြကပ် 
ြကည့်ရှုစစ်ကဆးရန် ရန်ပုံကငွများနှင့် စီမံခန့်ခွဲသူများကို ဖွဲ့စည်းထူကထာင်နိုင်ရန် လမ်းညွှန်ကပးနိုင်သည်။ 

အနာဂတ်ကာလတွင် စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းမခင်း၊ ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် လုပ်ငန်းအရွယ်အစားကလှော့ချမခင်း 
သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများကို မပန်လည်ကရာင်းထုတ်မခင်းများ ကဆာင်ရွက်လာသည့်အခါ စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများတွင် မဖစ်ကပါ်လာမည့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို စီမံကိန်းကို စီမံကရးဆွဲသည့် ကနဦး 
ကာလအတွင်းနှင့် EIA လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အမဖစ် ကကိုတင်စဉ်းစားထားသင့်သည်။ သို့မဟုတ် 
ထိခိုက်သက်ကရာက်နိုင်ကမခများကလှော့ချရန် ကရးဆွဲမပင်ဆင်မှုများနှင့် အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအမံများ၊ 
လက်ကတွ့ကဆာင်ရွက်ကပးမည့် စီးပွားကရးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ၊ ကရှ့ဆက်ကဆာင်ရွက်မည့်ကိစ္စများကို 
အနိမ့်ဆုံးအဆင့် သတင်းအချက်အလက် လုံကလာက်စွာ ကကိုတင်အသိကပးရန် စဉ်းစားသင့်သည်။ 

အနာဂတ်ကာလတစ်ရပ်တွင် စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းခခင်း၊ ဝန်ထမ်း 

အင်အားနှင့် လုပ်ငန်းအရွယ်အစား ဆလှော့ချခခင်း သို့မဟုတ် ရင်းနှီး 

ခမှုပ်နှံမှုများကို ခပန်လည်ဆရာင်းထုတ်ခခင်း ခပုသည့်အချနိ်တွင် 

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများတွင် ခေစ်ဆပါ်လာမည့် 

စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို စီမံဆရးဆွဲသည့် ကနဦးကာလအတွင်းနှင့် EIA 

လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အခေစ် စဉ်းစားထားသင့်သည်။ 
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လုပ်ဆဆာင်ချက် လမ်းညွှန်ချက်အဆသးစိတ်

ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် 
လုပ်ငန်းအရွယ်အစား 
ဆလှော့ချခခင်း၊ လုပ်ငန်း 
ပိတ်သိမ်းခခင်းနှင့် 
ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုများကို 
ခပန်လည်ဆရာင်းထုတ် 
ခခင်းဆိုင်ရာ အဆိုခပုချက် 
များအတွက် စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ 
အဆပါ် ဆန်းစစ်မှုကို 
ခပန်လည်ခပုလုပ်ရန် 
စဉ်းစားပါ။

ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် လုပ်ငန်းအရွယ်အစားကလှော့ချမခင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းမခင်း သို့မဟုတ် ရင်းနှီး 
မမှုပ်နှံမှုများ မပန်လည်ကရာင်းထုတ်မခင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် စွန့်စားရမှုများနှင့် အခွင့်အလမ်းသစ်များကို 
မဖစ်ကစ သည်။ ထို့ကြကာင့် ထိုကာလတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်လာနိုင်ကမခရှိသူများနှင့် ယင်းတို့၏ အကျ ိုး
စီးပွားကမှော်မှန်းချက်များသည် စီမံကိန်းတစ်ခု၏ အကစာပိုင်းကာလများတွင် ထိကတွ့ဆက်ဆံခဲ့ရကသာ 
ပတ်သက် ဆက်နွယ်သူများ၊ ယင်းတို့၏ အကျ ိုးစီးပွား ကမှော်မှန်းချက်များနှင့် များစွာ ကွဲလွဲနိုင်သည်။ 
စီမံခန့်ခွဲသူ အကရအတွက် ကလှော့ချမခင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်ကသာပစ္စည်းများ ရရန်ပိုင်ခွင့်များ၊ ကပးရန် 
တာဝန်များကို လွှဲကမပာင်းကပးမခင်းတို့အတွက် မပင်ပပုဂ္ဂိုလ်များအပါအဝင် ကမမပိုင်ရှင်များနှင့် ကဒသခံ 
လူထု၊ အစိုးရပိုင် ဝန်ကဆာင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် မဖစ်နိုင်လှေင် အမခားကသာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ
နှင့်ပါ ဗျူဟာကျကျ ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မှု ပုံစံအသစ်များ လိုအပ်မည်။ စီမံကိန်းသက်တမ်းအတွင်း 
အထူးသမဖင့် ဤကာလတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်နိုင်ကရး ပထမ 
ကမခလှမ်းတစ်ရပ်အကနနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်လာနိုင်သူများကို ရှာကဖွကဖာ်ထုတ်မခင်းနှင့် ဆန်းစစ်မခင်း 
ကို ကနာက်တစ်ကကိမ် မပုလုပ်သင့်သည်။ 

ဆကကာက်ရွံ့မှုနှင့် မဆသချာ 
မှုများ ဆခပဆပျာက်ဆစရန် စီ
မံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်
နွယ်သူများနှင့် ဆစာစီးစွာ 
ဆက်သွယ်ပါ။

အကမပာင်းအလဲလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် (A Change Process) ကဆာင်ရွက်ကနစဉ်အတွင်း စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ဆက်ဆံကရးကို ထိကရာက်စွာ စီမံခန့်ခွဲရန် ဆက်သွယ်မှုများကို အကစာ 
ပိုင်းကတည်းက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တသတ်မတ်တည်း ကဆာင်ရွက်ရန်လိုသည်။ အကမပာင်းအလဲများ၊ 
ကဆာင်ရွက်သည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ အချနိ်ကာလနှင့် ကမပာင်းလဲမည့်ပုံစံ အဆိုမပုချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ 
အုပ်စုအလိုက် ကကုံကတွ့နိုင်ကသာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာကနာက်ဆက်တဲွကိစ္စရပ်များနှင့် 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအုပ်စု အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် စီမံကရးဆွဲမခင်း၊ အကကာင်အထည်ကဖာ်မခင်းနှင့် 
ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမခင်းတို့တွင် ပါဝင်ကဆာင်ရွက်နိုင်သည့်ပုံစံများအကြကာင်း သတင်းအချက် 
အလက်များ တတ်နိုင်သမှေကပးရန် ကကိုးစားပါ။ 

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများအား 
ဆနာက်ဆုံးရသတင်း 
အချက်အလက်များနှင့် 
လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု 
အစီရင်ခံစာများကို 
ပုံမှန်တင်ခပပါ။ 

မဖစ်ကပါ်လာနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများနှင့် 
စနွ့စ်ားရမှုအတိငု်းအတာတိုန့ငှ့ ်ချနိည်ှ၍ိ သင၏်ကမု္ပဏသီည ်စမီကံနိ်းကြကာင့ ်ထခိိကုန်စန်ာရသမူျားအား 
ယင်းတို့သကဘာတူထားကသာ အစီအစဉ်များ၏ တိုးတက်မှုအကမခအကန အကျဉ်းချုပ် ကဖာ်မပထားကသာ 
ပုံမှန်အစီရင်ခံစာများကို အဓိကထား မဖန့်ကဝကပးနိုင်ကရး စဉ်းစားနိုင်သည်။ 
ဤကနရာတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအတွက် ကအာက်ပါအချက်များ အပါအဝင် 
အကကီးမားဆုံး စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မဖစ်လာနိုင်ကသာကိစ္စများကို အဓိကထားပါ။ 
● ကလျာ်ကြကးခံစားခွင့်များ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ မပန်လည်ရရှိမခင်းနှင့် သင်တန်းများနှင့်

ကဒသလုပ်ငန်းများအကပါ် အကထာက်အပံ့၊ ရပ်ရွာလူထုကျန်းမာကရး၊ ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကရး၊ 
အန္တရာယ်ရင်းမမစ်များနှင့် အမခားစွန့်စားရမှုများ

● ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ကမမတို့ကို အမခား ပိုင်ရှင်များ သို့မဟုတ် အသုံးမပုသူများအား 
လွှဲကမပာင်းကပးရာ၌ တိုးတက်မှုအကမခအကန

● ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကဂဟကဗဒဆိုင်ရာ မပန်လည်ထူကထာင်မှု
● ဝန်ကဆာင်မှုများနှင့် အကမခခံအကဆာက်အအုံများ၏ အနာဂတ်အကမခအကန

စီမံကိန်းခေစ်ဆခမာက်နိုင် 
စွမ်း ဆလ့လာသည့်အဆင့် 
တွင် ဆဆာင်ရွက်ခဲ့ပပီး 
ခေစ်ဆသာ်လည်း စီမံကိန်း 
နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများနှင့်တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွး 
မှုကို စီမံဆရးဆွဲ ဆဆာင် 
ရွက်ပါ။ 

စီမံကိန်း မဖစ်ကမမာက်နိုင်စွမ်းကလ့လာသည့်ကာလကဲ့သို့ပင် ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် လုပ်ငန်းအရွယ်အစား 
ကလှော့ချမခင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းမခင်းနှင့် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ ကရာင်းထုတ်မခင်းတို့သည် ကုမ္ပဏီ၏ 
အဆိုမပုချက်အသစ်များကို ကရှ့တန်းသို့ တွန်းပို့မခင်းမဖစ်သည်။ ထိုအဆိုမပုချက်များသည် စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ဘဝများကို သက်ကရာက်နိုင်သည်။ ထို့ကြကာင့် ထိခိုက်မှုကလှော့ချမခင်းနှင့် 
ကလျာ်ကြကးကပးမခင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်သစ်တစ်ရပ်ကိုမပုလုပ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ထိုအကမခအကနတွင် 
စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရမည့်သူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းကို ESIA ကလ့လာမှုများ ကဆာင် 
ရွက်စဉ်နှင့် ဆင်တူသည့် အကမခခံမူများ ချမှတ်ကဆာင်ရွက်သင့်သည်။ များကသာအားမဖင့် စီမံကိန်းပိတ် 
သိမ်းချနိ်၌ ကပါ်ကပါက်လာမည့်ကိစ္စများကို ကနာက်ပိုင်းမှကမဖရှင်းရန် ချန်ထားမည့်အစား ESIA မပုလုပ် 
ကတည်းက တင်မပကမဖရှင်းမခင်းကို အကလ့အကျင့်ကကာင်းအမဖစ် အကကံမပုထားသည်။ 
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လုပ်ဆဆာင်ချက် လမ်းညွှန်ချက်အဆသးစိတ်

ကုမ္ပဏီပိုင်ဆငွဆကကး 
ပစ္စည်းရရန်ပိုင်ခွင့်နှင့် 
ဆပးရန်တာဝန်များ 
လွှဲဆခပာင်းမှုနှင့် 
စီမံခန့်ခွဲမှုကို တိုင်ပင် 
ဆဆွးဆနွးပါ။

ကဒသခံလူထု၊ အစိုးရအာဏာပိုင်များ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းကုမ္ပဏီ၏ 
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှုနှင့်ဆိုင်ကသာ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ ရရန်ခွင့်များကို လွှဲကမပာင်းရယူရန် လိုလားမခင်း၊ 
ကပးရန်တာဝန်များကိုမူ လွှဲကမပာင်းရယူရန် မလိုလားမခင်းသည် ပုံမှန်မဖစ်ကနြကကိစ္စမဖစ်သည်။ 
အဘယ်ကြကာင့်ဆိုကသာ် ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ရရန်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ကပးရန်တာဝန်များကို 
လွှဲကမပာင်းကပးရန် အမျ ိုးမျ ိုးကသာ ဗျူဟာများနှင့် ချဉ်းကပ်နည်းများ ရှိကသာကြကာင့် စီမံကိန်းကြကာင့် 
ထိခိုက်ခံစားရသူများအား ထိုအမျ ိုးမျ ိုးကသာ ကရွးချယ်စရာများနှင့် ယင်းတို့အကပါ် ဂယက်ရိုက်ခတ်လာ 
နိုင်သည့် ကိစ္စများကို တိုင်ပင်ကဆွးကနွးသင့်သည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများသည် အထက် 
ပါ လွှဲကမပာင်းကရးကိစ္စများအကပါ် သကဘာတူညီချက်ရကရး ကဆာင်ရွက်ရာ၌ ပါဝင်ြကရန် အကရးကကီးသည် 
မှာ အနာဂတ်စီမံခန့်ခွဲမှု သို့မဟုတ် ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှုတွင် ယင်းတို့ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကဆာင် 
ရွက်နိုင်သည့် အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ် ရရှိထားနိုင်ကသာကြကာင့်သာမကဘဲ ယင်းတို့သည် ထိုဆုံးမဖတ်ချက် 
များကြကာင့် မဖစ်လာမည့် ကနာက်ဆက်တွဲကိစ္စများနှင့်ပါ ကတွ့ကကုံရင်ဆိုင်ရမည်မဖစ်ကသာကြကာင့်မဖစ်
သည်။ ကုမ္ပဏီဘက်က ြကည့်လှေင်လည်း တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများသို့ ယင်း၏ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း 
များနှင့် ရရန်ပိုင်ခွင့်များကို လွှဲကမပာင်းကပးလိုက်ရာတွင် ထိုပစ္စည်းများအကပါ် တာဝန်ယူမှုမဖင့် စီမံခန့်ခွဲ 
မခင်းမရှိြကဘဲ ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်း ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုရှိနိုင်ကသာကြကာင့် ထပ်တူထပ်မှေ စွန့်လွှတ် 
စွန့်စားမှု မပုလုပ်ရနိုင်သည်။

ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို 
စီမံခန့်ခွဲဆပးခခင်းကို 
အရှိန်အဟုန်ခမှင့်
ဆဆာင်ရွက်ဆပးပါ။

ရရှိကနကသာ ဝန်ကဆာင်မှုများကို ရုတ်သိမ်းမည် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းကဆာင်ရွက်မှုများကို တမဖည်းမဖည်း 
မခင်း အဆုံးသတ်မည်ဆိုသည်ကို သိရှိရမခင်းသည် ကဒသခံများအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် မကကျနပ် 
မှုများစွာမဖစ်လာကအာင် တွန်းအားကပးသကဲ့သို့ မဖစ်နိုင်သည်။ ထိုအကမခအကနတွင် ကုမ္ပဏီများသည် 
ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် လုပ်ငန်းအရွယ်အစား ကလှော့ချမခင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းမခင်း သို့မဟုတ် ရင်းနှီး 
မမှုပ်နှံမှုများ မပန်လည်ကရာင်းထုတ်မခင်းဟူသည့် ကျယ်မပန့်ကသာလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အစိတ်အပိုင်း 
တစ်ရပ်အမဖစ် ထိုကိစ္စကိုပါ ထည့်သွင်းစီမံခန့်ခွဲရန် မပင်ဆင်ထားသင့်သည်။ အဆိုပါ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများတွင် 
ကလျာ်ကြကးများ အလုံအကလာက်မရရှိဘဲ အလုပ်မှ အနားယူရမခင်း၊ ထိခိုက်နစ်နာရသူများရရှိမည့် ဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတက်ကရးအကူအညီများ၊ ခံစားခွင့်များကပးရန် ကတိကဝတ်များကို မကကျပွန်ကြကာင်းအမမင်များ၊ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်ရှိမှုဆိုင်ရာ ကမးခွန်းကမးမမန်းမှုများ၊ သို့မဟုတ် 
အဆိုပါ လုပ်ငန်းနှင့် ပစ္စည်းများ၏ အနာဂတ်ပိုင်ရှင်များက ကဒသခံများအကပါ် ဆက်ဆံလာနိုင်သည့် 
ပုံစံများကို ကြကာက်ရွံ့ကနြကမခင်း စသည့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိနိုင်သည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ 
အုပ်စုများသည် ကုမ္ပဏီ၏ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ လုပ်ကဆာင်ချက်များ အားနည်းသည့် 
အကပါ် စိုးရိမ်မှုများ ရှိလာနိုင်ပပီး ကုမ္ပဏီ၏ တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်ကဆာင်ရွက်မှုအတွင်း ထိုထိခိုက်မှုများ 
ကလျာ့နည်းကသာ်လည်း ယင်းတို့ကို အနာဂတ်တွင် ဆက်လက် စီမံခန့်ခွဲကပးနိုင်မည့် ကုမ္ပဏီအကြကာင်း 
သံသယကမးခွန်းများ ရှိလာနိုင်သည်။ ယခင်စီမံကိန်း ကာလများကဲ့သို့ပင် တိုင်ြကားမှုများ စီမံခန့်ခွဲကပး 
သည့် အကမခခံမူများကို လိုက်နာကဆာင်ရွက်မခင်းသည် အကလ့အကျင့်ကကာင်းတစ်ခု မဖစ်သည်။ စိုးရိမ်ပူ
ပန်မှုများစီမံခန့်ခွဲမခင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် အကသးစိတ်အတွက် စာမျက်နှာ ၆၉ မှ ၇၇ ကို ြကည့်ပါ။

စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များ၏ 
အနာဂတ်တွင် ဆဆာင်ရွက် 
ဆပးနိုင်စွမ်းကို သုံးသပ်၍ 
လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခခင်း 
သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ 
ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဆရာင်း 
ထုတ်ခခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ပါ။ 

လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းမခင်း သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ မပန်လည်ကရာင်းထုတ်မခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အကပါ် 
အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်အရ စီမံခန့်ခွဲသူများ သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံများနှင့် စနစ်များ အကမပာင်းအလဲ 
ရှိမည်မဖစ်သည်။ အချ ို ့မဖစ်ရပ်များတွင် လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းမခင်းနှင့် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ မပန်လည်ကရာင်း 
ထုတ်မခင်းကဆာင်ရွက်ပပီးကသာ်လည်း စီမံကိန်းကုမ္ပဏီသည် အချ ို ့ကသာ အန္တရာယ်များနှင့် မပုလုပ် 
ကပးရန် တာဝန်များအတွက် စီမံခန့်ခွဲကပးရန် တာဝန်ကို ဆက်လက်ကဆာင်ရွက်ကပးရန် ကရွးချယ် 
ကပးြကကသးသည်။ ဥပမာ - ပတ်ဝန်း ကျင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကို ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှု စစ်ကဆးမှုကို 
ဆက်လက်ကဆာင်ရွက်ကပးမခင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းမခင်း သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ မပန်လည် 
ကရာင်းထုတ်မခင်းနှင့် ဆက်နွယ်ကနကသာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်များစွာ 
ရှိကနသည့်စီမံကိန်းများတွင် (စီမံကိန်းအတွင်းနှင့် အမပင်မှ) အဓိကစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခုစီ၏ စွမ်း 
ကဆာင်ရည်အကပါ် သုံးသပ်ပပီး စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်၍ 
ကပးထားကသာကတိများ ဆက်လက်ကကျပွန်ကအာင် ကဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ယင်းတို့၏ စွမ်းကဆာင်ရည် 
အားနည်းလှေင် လိုအပ်သည့်မပင်ဆင်ချနိ်ညှိမှုများ ကဆာင်ရွက်ရန် အကကံမပုပါသည်။ မပင်ပပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့ 
အစည်းများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုဖွဲ့စည်းပုံအကြကာင်း သတင်းအချက်အလက်များမရှိလှေင် စီမံကိန်းကုမ္ပဏီ 
သည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုကို ထိကရာက်စွာ ဆက်လက် 
ကဆာင်ရွက်နိုင်ကစရန် ယင်းတို့၏ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအကပါ် ပူးတွဲဆန်းစစ်မှုတစ်ရပ် ကဆာင်ရွက်နိုင်ကရး 
ကမ်းလှမ်းရန် စဉ်းစားနိုင်သည်။



155
ဝန်ထ

မ်းအ
င်အ

ားနှင့်လ
ုပ်ငန်းအ

ရွယ
်အ

စားလလ
ှော့ချခခင်း၊ လ

ုပ်ငန်းပိတ
်သ

ိမ်းခခင်းနှင့် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုများက
ို ခပန်လ

ည
်လရာင်းထ

ုတ
်သ

ည
့်က

ာလ

ဆလးဆထာင့်ကွက် ၁၅။ ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် လုပ်ငန်းအရွယ်အစား ဆလှော့ချခခင်း၊ 
လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခခင်းနှင့် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုများ ခပန်လည်ဆရာင်းထုတ်ခခင်းတို့အဆပါ် 
ထိဆရာက်စွာ ဆရးဆွဲစီမံခန့်ခွဲရာတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည့်အုပ်စုများ 

ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် လုပ်ငန်းအရွယ်အစား ဆလှော့ချခခင်း
● ဝင်ကငွ သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဆုံးရှုံးမည့်သူများ
● ထိုဧရိယာမှ အမခားမဖစ်နိုင်ကမခရှိကသာ အလုပ်ရှင်များ
● အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ အသက်ကမွးဝမ်းကကျာင်းများ မပန်လည်ထူကထာင်မခင်းနှင့် 

လုပ်ငန်းအကထာက်အကူများ သို့မဟုတ် ကဒသန္တရ ကငွကြကးကစျးကွက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘက်ဂျက်များ 
နှင့် အကတွ့အကကုံရှိဝန်ထမ်းများရှိကသာ အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖွံ့ပဖိုးမှုအကထာက်အကူမပု 
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ 

လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခခင်း
● ပဖိုချပိတ်သိမ်းမည့် အကဆာက်အအုံများ၊ ပစ္စည်းများ၏ အနီးတွင် ကနထိုင်ကနြကသူများအတွက် 

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့ထားနိုင်မှု၊ မမင်ကွင်းပိတ်မှု၊ ယာယီသို့မဟုတ် နာတာရှည်ကျန်းမာကရးအန္တရာယ် 
သို့မဟုတ် မကတာ်တဆထိခိုက်မှုများ မဖစ်နိုင် သည့် အန္တရာယ် (ဥပမာ - အသုံးမမပုကတာ့သည့်ကနရာများ၊ 
စက်ပစ္စည်းများအကပါ်တွင် ကမပးလွှားကဆာ့ကစားကနသည့် ကကလးငယ်များ) 

● ထိုအကဆာက်အအုံများ၊ ကနရာများ အနီးတဝိုက်တွင် ကနထိုင်ကနသူများသည် အချ ို ့ကသာ အားနည်း 
ထိခိုက်လွယ်ကသာ ကိစ္စများ (ကနရာမပဿနာ သို့မဟုတ် ကျန်းမာကရးမပဿနာ) ကြကာင့် အမခားသူများ 
ထက် အန္တရာယ်ပိုမိုခံစားရနိုင်ကမခရှိမခင်း၊ ဥပမာ - ပဖိုချဖျက်ဆီးခဲ့ကသာကနရာများကို အလုပ်လုပ်ရန် 
မဖတ်သန်းသွားလာရသူများ သို့မဟုတ် ကရသယ်ရသူများ မဖစ်ြကသည်။ 

● ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှုများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ/ကဂဟကဗဒ 
ဆိုင်ရာ မပန်လည်ထူကထာင်မှုတို့တွင် အကတွ့အကကုံရှိကသာ ကဒသန္တရအဖွဲ့အစည်းများ (အစိုးရ၊ 
တက္ကသိုလ်ကကာလိပ်ကကျာင်းများ၊ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း) 

ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုများ ဆရာင်းထုတ်ခခင်း
● ကဒသန္တရနှင့် မပည်နယ်အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများကအာက်တွင်ရှိသည့် ကမမအသုံးချမှုနှင့် စီးပွား 

စီမံကရးဆွဲမှုဌာန
● ကရာင်းထုတ်မည့် အကဆာက်အအုံများ၊ ပစ္စည်းများ၊ ကနရာများ ဥပမာ - သင်တန်းခန်းမများ၊ ကျန်းမာကရး

ကစာင့်ကရှာက်မှုကပးကသာကနရာများ၊ အိမ်ရာများ စသည်တို့ကို ပုံမှန်အသုံးမပုကလ့ရှိကသာ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် 
လူအုပ်စုများ

● ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ ကရာင်းထုတ်မခင်းကြကာင့် ကမမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်များ ကမပာင်းလဲသွားနိုင်လှေင် ထိုကမမယာ 
လုပ်ပိုင်ခွင့်များအကပါ် အသက်ကမွးဝမ်းကကျာင်းအရ မှီခိုကနရသူများ၊ ဥပမာ - စီမံကိန်းပိုင်ရှင်ထံမှ 
ကမမငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ကနကသာ လယ်သမားများ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းပိုင်ကမမကပါ်တွင် စီမံကိန်းမှ ကရှေ့ကမပာင်း 
ကနရာချထားကပးကသာ မိသားစုများ

● ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ ကရာင်းထုတ်မခင်းကြကာင့် ပျက်မပယ်သွားမည့် စာချုပ်များကို စီမံကိန်းပိုင်ရှင်နှင့်
ချုပ်ဆိုထားြကသူများ ဥပမာ - ယဉ်ကကျးမှုဆိုင်ရာ နယ်ကမမများသို့ ဝင်ထွက်သွားလာကရးအတွက် 
ကဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် ချုပ်ဆိုထားကသာ စာချုပ်များ သို့မဟုတ် ယဉ်ကကျးမှုဆိုင်ရာအရင်းအမမစ်
များကို စီးပွားကရးအတွက် အသုံးချမှုမှ ရလာကသာ အကျ ိုးအမမတ်များ မှေကဝကရးစာချုပ်များ

● စီမံကိန်း၏ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ မပန်လည်ကရာင်းထုတ်မခင်း သို့မဟုတ် စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းမခင်း ပပီးစီး 
သည်နှင့် တစ်ပပိုင်နက် အဆိုပါစီမံကိန်းကနရာတွင် လာကရာက်အကမခချရန် စိတ်ဝင်စားသည့် ရပ်ရွာလူထု 
ကိုယ်စားလှယ်များ ဥပမာ - သမားရုိးကျနည်းလမ်းမဖင့် တစ်နုိင်တစ်ပုိင်သတ္ုတ တူးကဖာ်သူများ၊ ကမမယာမ့ဲ 
စုိက်ပျ ိုးကရးသမားများ၊ 
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ဆလးဆထာင့်ကွက် ၁၆။ KELIAN EQUATORIAL သတ္တုတွင်း ပိတ်သိမ်းခခင်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ဆဒသခံများနှင့် ရရှိခဲ့ဆသာ သဆောတူညီမှုများ 

● တမံ၏ ကဘးကင်းစိတ်ချရမှုကို အာမခံရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်စီမံ ခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တစ်ရပ် ကရးသားမပုစုသည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သကဘာတူညီမှု 

● ကရတိမ်ကဒသမပုလုပ်ရန် လိုအပ်မှု ကဲ့သို့ကသာ  သတ္တုတွင်းကဟာင်းကနရာကိုအသုံးမပုနိုင်မှုများကို ရှာကဖွကဖာ်ထုတ်မခင်း 
အပါအဝင်  မိုင်းကဟာင်းကနရာမှ စီးထွက်လာကသာကရများအတွက် ကရအရည်အကသွးဆိုင်ရာ မမင့်မားကသာ စံနှုန်းများ 
အကပါ် သကဘာတူညီချက်  

● ပို၍လိုလားကသာ စီမံကိန်းကနရာကဟာင်းကို လုပ်ငန်းအမျ ိုးမျ ိုးအတွက် အသုံးမပုနိုင်မှု (Integrated Site Use) 
အကမခအကနကိုရှာကဖွကဖာ်ထုတ်မခင်း - ဥပမာ- အကဆာက်အဦကဟာင်းကို ဖျက်သိမ်းမခင်း၊ အကဆာက်အဦပစ္စည်း 
အကဟာင်းများကို အနီးအနားရွာမှ မပန်လည်အသုံးမပုကစမခင်း၊ ကရအရည်အကသွး ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ကရတိမ်ကဒသ 
တစ်ခု ဖန်တီးမခင်း

● ကရှေပို့ချမှုများရှိကနသည့် နှုန်းကမမများ တူးကဖာ်မခင်းလုပ်ငန်း၏ မဖစ်ကမမာက်နိုင်မှု ကသချာကစရန် လွန်တူးမခင်းနှင့် 
ကမမနမူနာကကာက်ယူမခင်း အစီအစဉ်တစ်ရပ် ကဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် မိတ်ဖက်များအြကား အကျ ိုးအမမတ်မှေကဝမခင်း 
(ကရတိမ်ကွင်းများ ထူကထာင်ကပးရန် သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်) 

● ကုမ္ပဏီက ထူကထာင်ကပးခဲ့ကသာ လူထုအကမခမပု အကမခခံအကဆာက်အအုံများ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း လုပ်ကိုင်ရန် 
(ကုမ္ပဏီမှ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့) သင့်ကတာ်ကသာ လွှဲကမပာင်းကပးအပ်မှုအစီအစဉ်များအတွက် သကဘာ 
တူညီမှု (ဥပမာ - လမ်းများ၊ ကကျာင်းများ၊ ကဆးရုံကဆးခန်း၊ လှေပ်စစ်ဓာတ်အား မဖန့်မဖူးမခင်း) 

● သတ္တုမိုင်းပိတ်သိမ်းမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုမ္ပဏီမှ ဥပကဒအရနှင့် စာချုပ်စည်းကမ်းအရ သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာ 
ရန် သကဘာတူညီမှု

● ကကျာင်းကားမရှိမခင်းအကပါ် သင့်ကတာ်သည့် ကမဖရှင်းနည်းတစ်ရပ်အမဖစ် ကကျာင်းသားအကဆာင်တစ်ခု ကဆာက်လုပ် 
ကပးမခင်း

● ရပ်ရွာလူထု ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ကရး စီမံကိန်းအမျ ိုးမျ ိုးအတွက် ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမခင်း၊ စိုက်ပျ ိုးကရးစီမံကိန်းများကို 
ကထာက်ပံ့ကူညီမခင်း၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးအုပ်စုများ ထူကထာင်မခင်းနှင့် သတ္တုတွင်း ပိတ်သိမ်းပပီးကနာက် ကရရှည် 
တည်တံ့နိုင်ကသာ လူထုအကမခမပုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ကရးလုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပုံကငွထူကထာင်ရန် သင့်ကတာ်ကသာ 

ကရွးချယ်စရာများကို ကဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်မခင်းတို့အပါအဝင်၊ 

“KEM အတွက် ပုဂ္ဂိုလ်အေွဲ့အစည်း မျ ိုးစုံပါဝင်ဆသာ မိုင်းပိတ်သိမ်းဆရး ဦးဆဆာင်ဆကာ်မတီ (Muilt- parties 
Mine Closure Steering Committee - MCSC) နှင့် ထိုဆကာ်မတီ၏ ကိုယ်စားလှယ်အမျ ိုးမျ ိုးတို့သည် 
မိုင်းပိတ်သိမ်းမှုစီမံကိန်း၏ အဓိကကျဆသာ ဆုံးခေတ်ချက်ချမှတ်သူများ ခေစ်ကကသည်။ ထိုအချက်သည် ဆုံး 
ခေတ်ချက်အားလုံးကို အခပည့်အဝထိန်းချုပ်ဆဆာင်ရွက်လိုဆသာ သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီများအတွက် “အလွန် 
ကကီးမားဆသာ၊ တုန်လှုပ်စရာဆကာင်းဆသာ ကိစ္စတစ်ရပ် ခေစ်သည်။”

Dr. Geraldine McGuire, MCSC Secretariat Manager

“ထိုကိစ္စကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့သင့်သည်။ ထို့ဆနာက် ကျွန်ုပ်တို့ ောဆတွလုပ်ဆနဆကကာင်း လူအများအား 
ဆခပာခဲ့သင့်သည်။ လူအများ ပါဝင်ဆဆာင်ရွက်၍ ဦးစီးဦးဆဆာင်ခပုနိုင်ဆရး ဆွဲဆဆာင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကကိုးစား 
ခဲ့သင့်သည်။ အဆရးအကကီးဆုံးကိစ္စမှာ လူအများ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆဆာင်ရွက်၍ ဦးစီးဦးဆဆာင်ခပုကကခခင်း 
ခေစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဆနနှင့် ထိုအရာကို ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ဆကကာင့် ကျွန်ဆတာ်၏ ဆကာက်ချက်က 
အလုပ်ခေစ်မည့် အခခားနည်းလမ်းရှိခဲ့မည်ဟု မထင်ခခင်းခေစ်သည်။” 

Charles Lenegan, KEM ကုမ္ပဏီ၏ ဦးကဆာင်ညွှန်ြကားကရးမှူး 
Source: Business Partners for Development - http://www.bpd- naturalresources.org/html/focus_kelian.html#
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RÖSSING သတ္တုတွင်း၊ NAMIBIA နိုင်ငံ။ မိုင်းပိတ်သိမ်းရန် ဆနာက်ခံအဆခခအဆန 
များတွင် ဆက်သွယ်ဆဆာင်ရွက်ခခင်းနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခခင်း

Rössing Uranium သတ္တုတွင်းကို ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ Rössing သတ္တုတွင်း၏ 
ထုတ်လုပ်မှုသည် Namibia ၏ နိုင်ငံမခား တင်ပို့မှု၏ ၁၀ % ရှိပပီး GDP ၏၂ % နီးပါးရှိသည်။ Namibia 
နိုင်ငံရှိ ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုကကီးမားကသာ စီမံကိန်းများထဲမှတစ်ခုမဖစ်သည့် Rössing သတ္တုတွင်းသည် 
သမိုင်းအစဉ်အလာအရ မဖစ်ကစ၊ နိုင်ငံကရးအရမဖစ်ကစ၊ စီးပွားကရးအရမဖစ်ကစ နိုင်ငံအတွက် အကရး 
ပါသည်။ သို့ကသာ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် Rossing သတ္တုတွင်းသည် ကရွးချယ်စရာနည်းလမ်း ၂ ရပ် 
မဖစ်သည့် သတ္တုတွင်းကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရန် (ခွင့်မပုထားကသာ သတ္တုတွင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ကာလကို 
သက်တမ်းတိုးရန်) သို့မဟုတ် သတ္တုတွင်းကို ပိတ်သိမ်းရန်အတွက် ဆန်းစစ်မှု မပုလုပ်ခဲ့ရသည်။

Rössing သည် သတ္တုတွင်း ပိတ်သိမ်းမည့်နည်းလမ်းများကို အဆိုမပုရန်နှင့် ကရရှည်တိုင်ပင်ကဆွးကနွး 
မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ထူကထာင်နိုင်ကရး အကမခခံအုတ်မမစ်တစ်ရပ် ထူကထာင်ရန် ဆဆာလျင်စွာ 
ဆက်သွယ်ဆဆာင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ်(Early Communication Program) ချမှတ် 
ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ Rössing ကုမ္ပဏီက ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ြသဇာလွှမ်းမိုးကသာ ပမို့ ၃ ပမို့ 
တွင် အပမဲတံခါးဖွင့်ကဆွးကနွးမခင်း (Open House Section) နည်းလမ်းအသုံးမပု၍ “ခင်းကျင်း 
မပသသည့် သကဘာတရား” (Exhibition Concept) ကို ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်နိုင်ကသာ Rössing ကုမ္ပဏီ၏ အဆင့်မမင့်ဝန်ထမ်း ၃၀ ဦး ပါဝင် 
လျက် တစ်ပမို့လှေင် ၃ ရက်ြကာကဆွးကနွးကပးရန် ကတိကဝတ်မပုခဲ့သည်။ အဆိုမပုထားကသာ သတ္တု 
တွင်းတိုးချဲ့မှုနှင့် ပိတ်သိမ်းမှုဆိုင်ရာ ကရွးချယ်စရာနည်းလမ်းများနှင့်ဆိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 
လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်မခင်းဆိုင်ရာအကြကာင်းအရာများကိုသာ လှည့်ပတ်ကဆွးကနွးမခင်းမဖစ် 
သည်။ 

ကနာက်ဆုံးတွင် Rössing ကုမ္ပဏီသည် သတ္တုတွင်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ ဆက်လက်တိုးချဲ့လုပ်ကိုင် 
ရန် ဆုံးမဖတ်ခဲ့သည်။ သို့ကသာ်လည်း တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှ ရရှိခဲ့ကသာ အဓိကသင်ခန်းစာ 
များအနက်တစ်ခုမှာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်၍ သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်း 
မှု ကိစ္စရပ်များကဆွးကနွးမှုကို ကစာကစာပိုင်းကာလကတည်းက စတင်ထားရမည်ဟူ၍ မဖစ်သည်။ 
ကုမ္ပဏီသည် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးလုပ်ကိုင်မည့်အစား ပိတ်သိမ်းရန် 
ဆုံးမဖတ်ခဲ့လှေင် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းအကပါ်များစွာ မှီခိုကနကသာ အကမခအကနတစ်ရပ်မှ ကရရှည်ဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတက်ကသာ ရလဒ်များ ပိုမိုကသချာကစမည့်နည်းလမ်းမဖစ်သည့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများနှင့် ပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ရပ်အမဖစ်သို့ ကူးကမပာင်းလုပ်ကိုင်ရန်မှာလည်း အချနိ်မလုံကလာက် 
နိုင်သလို စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ဆိုင်ကသာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စွမ်းကဆာင်ရည်
မမှင့်တင်မခင်းကိစ္စများ ကဆာင်ရွက်နိုင်ကရးအတွက်လည်း အချနိ်လုံကလာက် ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ 
ကနာက်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ကဒသန္တရ အဆင့်၊ မပည်နယ်အဆင့်နှင့် ဗဟိုအဆင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ 
ကဒသခံလူထုများ စသည်မဖင့် လူပုဂ္ဂိုလ် အေွဲ့အစည်းဆပါင်းစုံ ပါဝင်ဆသာ ေိုရမ်တစ်ခု ကျင်းပ၍ 
သတ္တုတွင်းကို တမဖည်းမဖည်းချင်း ပိတ်သိမ်းသွားနိုင်ရန် အားလုံးပါဝင်ကသာ စီမံကရးဆွဲမှုဆိုင်ရာ 
ကရရှည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ကို စတင်ရန် ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုဖိုရမ်သည် တက်ကရာက်လာသူများ 
အြကား သတင်းအချက်အလက်များဖလှယ်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုလည်း မှေကဝနိုင်ကသာကနရာတစ်ခု 
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RÖSSING သတ္တုတွင်း၊ NAMIBIA နိုင်ငံ။ မိုင်းပိတ်သိမ်းရန် ဆနာက်ခံအဆခခအဆန 
များတွင် ဆက်သွယ်ဆဆာင်ရွက်ခခင်းနှင့် တိုင်ပင်ဆဆွးဆနွးခခင်း - အဆက်

မဖစ်ခဲ့သည်။ အကူးအကမပာင်းကာလအတွက် စီမံကရးဆွဲမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကရ၊ ကျန်းမာကရးနှင့် 
ကဒသန္တရစီးပွားကရး စသည့် နယ်ပယ်များတွင် အဓိကဆုံးမဖတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ကရး ကဆွးကနွးရန် 
မူကဘာင်တစ်ရပ်ကို ကဖာ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ မကသချာမှုများရှိကနသည့်ကာလတွင် ကုမ္ပဏီအကနနှင့် 
လိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုသာ တာဝန်ယူ မဖည့်ဆည်းကဆာင်ရွက်ကပးကနရသည့် ထိန်းချုပ်ဆက်ဆံ 
မှုပုံစံမှသည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကိုယ်တိုင်ပါဝင် ကဆာင်ရွက်နိုင်ကသာ ပုံစံတစ် 
ရပ်သို့ ကမပာင်းလဲနိုင်ရန် တန်ဖိုးရှိကသာ လမ်းကြကာင်းတစ်ရပ်အမဖစ် ထိုဖိုရမ်က ကဆာင်ရွက်ကပးခဲ့ 
သည်။
 
Rössing ကုမ္ပဏီက ကျင့်သုံးခဲ့ကသာ နည်းလမ်းများတွင် ကအာက်ပါတို့ပါဝင်သည် -

● အချနိ်ကိုက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း။ Rössing ကုမ္ပဏီသည် လည်ပတ်ကရးဆိုင်ရာ ရှုကထာင့်အကမခ 
အကန အမျ ိုးမျ ိုး (လုပ်ငန်းဆက်လက် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်မခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု 
ဆန်းစစ်မခင်းစသည်) အနက်မှ ကရွးချယ်စရာတစ်မျ ိုးမှေသာ ရှိသည်ဆိုကသာ သကဘာတရားမဖင့် 
သတ္တုတွင်း ပိတ်သိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ရှင်းမပနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ကို ဖမ်းဆုပ် 
ရယူခဲ့သည်။ ဤသို့မဖင့် သတ္တုတွင်း ပိတ်သိမ်းမှုကို ကြကာက်ရွံ့မှုများ၊ မလုံခခုံမှုများနှင့် စိုးရိမ် 
ပူပန်မှုများ လွှမ်းခခုံကနကသာ အကမခအကနတစ်ရပ်တွင် တင်မပကဆွးကနွးမည့်အစား ပိုမိုအမပု 
သကဘာဆန်ကသာ ကဆွးကနွးမှုပုံစံမျ ိုးရကအာင် မပုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ 

● စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများထံသို့ သတင်းအချက်အလက်များ ယူဆဆာင်ဆပးခခင်း။ 
Rössing ၏ ဝန်ထမ်း ၃၀ ကကျာ်ပါဝင်ကသာ ပွင့်လင်းစွာ တင်မပကဆွးကနွးသည့် ဖိုရမ်များကို 
ထိခိုက်မှုရှိမည့် အဓိကဧရိယာ ၃ ခုတွင် ကျင်းပမခင်းအားမဖင့် Rössing ကုမ္ပဏီသည် တက်ကက 
ကသာ၊ ပွင့်လင်းမမင်သာမှုရှိကသာ၊ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် သကဘာရိုးမဖင့် 
ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရန် စိတ်အားထက်သန်မှုရှိကသာ အကနအထားကို ကတွ့မမင်ကစခဲ့သည်။

● Rössing ၏ ဝန်ထမ်းများပါဝင်ခခင်း။ ထိုဖိုရမ်များကို မပင်ပမှပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်သာမက ယင်း၏ 
ဝန်ထမ်းများနှင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များပါ တက်ကရာက်ကစမခင်းအားမဖင့် Rössing 
ကုမ္ပဏီသည် အတွင်းအမပင်တစ်ခုလုံးနှင့် ဆက်သွယ်သည့် လုပ်ငန်းစဥ်တစ်ရပ် ချမှတ် 
ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ 

● ဆခပာဆရးဆိုခွင့်နည်းသူများကို အခွင့်အဆရးများ ဆပးခခင်း။ ပွင့်လင်းစွာ ခင်းကျင်းမပသကဆွးကနွး 
ကသာနည်းလမ်းတစ်ရပ် (Open House Exhibition Method) ကို အသုံးမပုမခင်းအားမဖင့် 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများသည် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းနှင့် တစ်ဦးချင်းကတွ့ဆုံ၍ ယင်း 
တို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကဖာ်မပ၍ ကမးခွန်းများ ကမးမမန်းနိုင်ခဲ့ြကသည်။ 

● လမ်းေွင့်ဆပးထားမှုနှင့် ပွင့်လင်းခမင်သာမှု။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအချ ို ့ကို 
အထူးဦးတည်ထား၍ ပွင့်လင်းစွာ ကဆွးကနွးနိုင်ကသာ အစီအစဉ်များသို့ တက်ကရာက်ရန် ဖိတ် 
ြကားခဲ့ကသာ်လည်း စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆို တက်ကရာက်နိုင်ရန် ကဒသန္တရသတင်းစာများ 
တွင် ကြကာ်မငာခဲ့သည်။ 

Source: Community Development Toolkit (2005) ESMAP, the World Bank, ICMM; Rio Tinto staff



ဆနာက်ဆက်တွဲများ

160 ဆနာက်ဆက်တွဲ ၁။ IFC မှ သတ်မှတ်ထားဆသာ လုပ်ဆဆာင်မှု 
စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ခပန်အသိဆပး 
ခခင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒအတွက် လမ်းခပဆခမပုံတစ်ရပ်

162 ဆနာက်ဆက်တွဲ ၂။ စီမံကိန်းအဆကာင်အထည်ဆော်မည့် နည်းလမ်း 
အမျ ိုးမျ ိုးအလိုက် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မည့်ဗျူဟာများ

164 ဆနာက်ဆက်တွဲ ၃ ။ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ နှင့် 
ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှု အစီအစဉ် (ပါဝင်ဆသာအဆကကာင်းအရာ 
နမူနာများ)

169 ဆနာက်ဆက်တွဲ ၄ ။ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ 
ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းနမူနာ 

170 ဆနာက်ဆက်တွဲ ၅။ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ 
မူကကမ်း ထုတ်ခပန်အသိဆပးမှုကို ဆကကာ်ခငာရန် တရားဝင် လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများအတိုင်း ဆဆာင်ရွက်ခခင်း

171  ဆနာက်ဆက်တွဲ ၆။ အသုံးဝင်ဆသာ သတင်းအချက်အလက်ရင်းခမစ်များ

159နောက်ဆက်တွဲများ



ကအာက်ပါဇယားများသည် စာဖတ်သူများအကနနှင့် ဤလက်စွဲစာအုပ်ပါ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှုနည်းလမ်းအမျ ိုး
မျ ိုး၊ သတင်းအချက်အလက် ထုတ်မပန်အသိကပးမှု၊ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်ရာ၌ ကိုးကားစရာများ ပါဝင်သည့် IFC မှ သတ်မှတ်ထားကသာ လုပ်ကဆာင်မှုစံသတ်မှတ်ချက် 
များနှင့် သတင်းအချက်အလက် ထုတ်မပန်အသိကပးကရးမခင်းဆိုင်ရာမူဝါဒတို့နှင့် ပတ်သက်ကသာအကလ့အကျင့် 
ကကာင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ရှာကဖွကလ့လာနိုင်ရန် ကူညီကပးသည်။ လူမှုဆိုင်ရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
ကရရှည်တည်တံ့ကရး လုပ်ကဆာင်ချက်စံနှုန်းများကို IFC ၏ ကထာက်ပံ့ဝန်ကဆာင်မှု ရယူထားများက ကျင့်သုံး 
ြကသည်။ IFC သည် ယင်း၏ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်မပန်အသိကပးမှု မူဝါဒအရ ကထာက်ပံ့ဝန်ကဆာင်မှု 
ရယူထားများကို ကကီးြကပ်သည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ဆရရှည်တည်တံ့ဆရးအတွက် IFC က သတ်မှတ်ထားဆသာ 
လုပ်ဆဆာင်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များ 

ဆနာက်ဆက်တွဲ ၁။ 
IFC မှ သတ်မှတ်ထားဆသာ လုပ်ဆဆာင်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် သတင်းအချက် 
အလက် ထုတ်ခပန်အသိဆပးခခင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒအတွက် လမ်းခပဆခမပုံတစ်ရပ်

လုပ်ဆဆာင်မှုစံသတ်မှတ်ချက်/အဆကကာင်းအရာ စာမျက်နှာ အမှတ်

PS#1 — လူမှုဆိုင်ရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ

သတင်းအချက်အလက်ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်း စာမျက်နှာ (27-32)

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း စာမျက်နှာ (33 -62)

လွတ်လပ်စွာ ကကိုတင်အသိကပးတိုင်ပင်ကဆွးကနွး သကဘာတူညီမခင်း (Free Prior 
Informed Consent)

စာမျက်နှာ 38 နှင့် 48 

အသိကပး ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစမခင်း စာမျက်နှာ (44-46)

ထိခိုက်နစ်နာမှုများ တိုင်ြကားကမဖရှင်းမခင်း ယန္တယား စာမျက်နှာ (69-77)

မပင်ပပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများသို့ သတင်းကပးပို့ အစီရင်ခံမခင်း စာမျက်နှာ (87-98)

စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် စာမျက်နှာ (99-109)

PS#2 – အလုပ်သမားနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အဆခခအဆနများ

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း စာမျက်နှာ (33-42)

PS#3 – ညစ်ညမ်းမှု တားဆီးကာကွယ်ခခင်းနှင့် ဆလျာ့ကျဆစခခင်း

သတင်းအချက်အလက်ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်း စာမျက်နှာ(27-31)

PS#4 – ရပ်ရွာလူထု ကျန်းမာဆရး၊ ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးနှင့် လုံပခုံဆရး

သတင်းအချက်အလက်ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်း စာမျက်နှာ(27-31)

PS#5 – ဆခမသိမ်းယူခခင်းနှင့် ဆန္ဒမပါဆသာ ဆရှေ့ဆခပာင်းဆနရာချထားမှု

သတင်းအချက်အလက်ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်း စာမျက်နှာ(27-31)

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း စာမျက်နှာ(33-42)

အသိကပးပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစမခင်း စာမျက်နှာ(44-46)

PS#6 – ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းဆစာင့်ဆရှာက်မှုနှင့် ဆရရှည်တည်တံ့ဆသာ သောဝ သယံဇာတစီမံခန့်ခွဲမှု

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း စာမျက်နှာ(33-42)

160 စီမံကိန်းများတွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ခခင်း



ဆနာက်ဆက်တွဲ ၁။ 
IFC မှ သတ်မှတ်ထားဆသာ လုပ်ဆဆာင်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် သတင်းအချက် 
အလက် ထုတ်ခပန်အသိဆပးခခင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒအတွက် လမ်းခပဆခမပုံတစ်ရပ် အဆက်

လုပ်ဆဆာင်မှုစံသတ်မှတ်ချက်/အဆကကာင်းအရာ စာမျက်နှာ အမှတ်

PS#7 – ဆဒသခံတိုင်းရင်းသားများ 

သတင်းအချက်အလက်ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်း စာမျက်နှာ (27-31 နှင့် 51)

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းနှင့် လွတ်လပ်စွာ ကကိုတင်အသိကပး တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း စာမျက်နှာ (47-55)

အသိကပးပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစမခင်း စာမျက်နှာ(44-46)

သကဘာရိုးမဖင့် ညှိနှိုင်းကဆွးကနွးမခင်း စာမျက်နှာ(64-65)

PS#8 – ယဉ်ဆကျးမှုအဆမွအနှစ်များ

တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း စာမျက်နှာ (33-42)

အသိကပး၍ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်မခင်း စာမျက်နှာ(44-46)

သကဘာရိုးမဖင့် ညှိနှိုင်းကဆွးကနွးမခင်း စာမျက်နှာ(64-65)

လုပ်ဆဆာင်မှုစံသတ်မှတ်ချက်/အဆကကာင်းအရာ စာမျက်နှာ အမှတ်

ဆယေုယျ အဆခခခံမူများ

သတင်းအချက်အလက် ထုတ်မပန်အသိကပးမှုကို ကထာက်ခံအားကပးကြကာင်း 
ထင်မမင်ယူဆချက်များ

စာမျက်နှာ 28

သတင်းအချက်အလက်ထုတ်မပန်အသိကပးမှုမမပုသည့် အကြကာင်းရင်းများ စာမျက်နှာ 30

လူမှုဆိုင်ရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်မပန်အသိ 
ကပးမခင်း

စာမျက်နှာ (27-32)

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ဆရရှည်တည်တံ့ဆရးအတွက် IFC က သတ်မှတ်ထားဆသာ 
လုပ်ဆဆာင်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များ 

IFC ၏ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ခပန်အသိဆပးဆရးမူဝါဒ

161နောက်ဆက်တွဲများ



ဆနာက်ဆက်တွဲ ၂။ 
စီမံကိန်း အဆကာင်အထည်ဆော်မည့် နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးအလိုက် စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မည့်ဗျူဟာများ

ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင် 
ဆခခအန္တရာယ် 
များနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများ 
နှင့် ဆိုင်ဆသာ 
ခပဿနာအနည်း
ငယ်သာရှိသည့် 
စီမံကိန်းများ 

ထိခိုက် ဆုံးရှုံး 
နိုင်ဆခခ အန္တရာယ် 
အသင့်အတင့်နှင့် 
ပတ်သက်ဆက် 
နွယ်သူများနှင့် 
ဆိုင်သည့်ခပဿနာ 
အသင့်အတင့်ရှိ 
ဆသာ စီမံကိန်းများ

အခငင်းပွားေွယ်ရာစီမံကိန်းများ သို့မဟုတ် 
သိသာထင်ရှားဆသာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်
များနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ အမျ ိုးမျ ိုးတို့၏ 
ခပဿနာအမျ ိုးမျ ိုး ရှိဆနသည့် စီမံကိန်းများ 

စီမံကိန်း ဆဆာင်ရွက် 
ရန် သဆောတရား 
ဆရးရာများ စဉ်းစား 
ဆော်ထုတ် အဆိုခပု 
သည့် အဆင့်တွင် 
ချတိ်ဆက်ဆဆာင် 
ရွက်ခခင်း

အစိုးရအရာရှိများနှင့် 
ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးမှုများ

အဓိကကျကသာ 
သတင်းအချက် 
အလက်ကပးသူများ၊ 
အစိုးရအရာရှိများနှင့် 
ကတွ့ဆုံ ကဆွးကနွးမှုများ

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ကိုယ်စား 
လှယ်များ၊ အဓိကကျကသာ သတင်းအချက်အလက် 
ကပးသူများနှင့် အစိုးရအရာရှိများနှင့် ကတွ့ဆုံကမးမမန်း 
မှုများ

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ဆိုင်သည့် 
စီမံကရးဆွဲမှုများ မပုလုပ်ရန် ကျင်းပသည့် ဖိုရမ်များ

EIA ဆလ့လာမှုများ 
နှင့် အခခားဆသာ 
စီမံကိန်းဆိုင်ရာ 
ခေစ်ဆခမာက်နိုင်စွမ်း 
ဆလ့လာမှုများ 
ဆဆာင်ရွက်စဉ် 
အတွင်း ချတိ်ဆက် 
ဆဆာင်ရွက်မှု

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် 
အဓိက ကျကသာ 
သတင်းကပးသူများနှင့် 
ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးမှုများ၊ 
မပည်သူနှင့် ကတွ့ဆုံ 
ကဆွးကနွးပွဲများ 

အဓိကကျကသာသတင်း 
အချက်အလက်ကပး 
သူများ၊ အစိုးရအရာရှိ 
များနှင့် ကတွ့ဆုံကဆွး 
ကနွးမှုများ

ဆန်းစစ်ရမည့် နယ် 
ပယ်အကြကာင်းအရာ 
သတ်မှတ်ရန် မပုလုပ် 
သည့် အလုပ်ရုံ 
ကဆွးကနွးပွဲများ

သီးသန့်အုပ်စုအလိုက် 
ကဆွးကနွးမှုများ

စီမံကိန်းကြကာင့် 
ထိခိုက်နစ်နာနိုင်ကမခ 
အများဆုံးရှိသူများနှင့် 
ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးမှုများ

မပည်သူများနှင့် 
ကဆွးကနွးမှုများ

သတင်းစာကစာင်များ

စီမံကိန်းနယ်ကမမတွင် 
ဖွင့်လှစ်ထားကသာ ရုံး 
သို့မဟုတ် ရုံးချုပ်တွင် 
ပွင့်လင်းစွာ လာကရာက် 
ကဆွးကနွးရန် လမ်း 
ဖွင့်ကပးမှုများ 

လူထုဆက်ဆံကရးအရာရှိများ ကရွးချယ်ခန့်ထားမခင်း 
နှင့် EIA ကလ့လာမှုများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 
လူမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အတူ 
ထိုဆက်ဆံကရးအရာရှိများက လိုက်ပါကဆာင်ရွက်မခင်း

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ကိုယ်စား 
လှယ်များ၊ အဓိကကျကသာ သတင်းကပးသူများနှင့် 
ကတွ့ဆုံကမးမမန်းမှုများ

ဆန်းစစ်မည့် နယ်ပယ်၊ အကြကာင်းအရာများ 
သတ်မှတ်ရန် ကျင်းပသည့် အလုပ်ရုံကဆွးကနွးပွဲများ

သက်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု အကြကာင်းအရာအလိုက် 
သီးသန့်အုပ်စုများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရာတွင် 
အသုံးမပုသည့် ပူးကပါင်းပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကရး 
နည်းစနစ်များ

စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်ကမခ အများဆုံး 
မဖစ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရာ၌ အသုံးမပုခဲ့ကသာ 
ပူးကပါင်းပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကရး နည်းစနစ်များ

အလွှာအလိုက် နမူနာကတွ့ဆုံကမးမမန်းပွဲများ

အများမပည်သူနှင့် ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးပွဲများ

သတင်းစာကစာင်များ

စီမံကိန်းနယ်ကမမတွင် ဖွင့်လှစ်ထားကသာ ရုံး သို့မဟုတ် 
ရုံးချုပ်တွင် ပွင့်လင်းစွာ လာကရာက်ကဆွးကနွးရန် 
လမ်းဖွင့်ကပးမှုများ 

ကရဒီယိုနှင့် တယ်လီကဗးရှင်းတို့မှ 
အသိကပးကြကညာမှုများ
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ဆနာက်ဆက်တွဲ ၂။ 
စီမံကိန်း အဆကာင်အထည်ဆော်မည့် နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးအလိုက် စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မည့်ဗျူဟာများ အဆက်

ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင် 
ဆခခအန္တရာယ် 
များနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများ 
နှင့် ဆိုင်ဆသာ 
ခပဿနာအနည်း
ငယ်သာရှိသည့် 
စီမံကိန်းများ 

ထိခိုက် ဆုံးရှုံး 
နိုင်ဆခခ အန္တရာယ် 
အသင့်အတင့်နှင့် 
ပတ်သက်ဆက် 
နွယ်သူများနှင့် 
ဆိုင်သည့်ခပဿနာ 
အသင့်အတင့်ရှိ 
ဆသာ စီမံကိန်းများ

အခငင်းပွားေွယ်ရာစီမံကိန်းများ သို့မဟုတ် 
သိသာထင်ရှားဆသာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်
များနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ အမျ ိုးမျ ိုးတို့၏ 
ခပဿနာအမျ ိုးမျ ိုး ရှိဆနသည့် စီမံကိန်းများ 

တည်ဆဆာက်ဆရး 
ကာလနှင့် လည် 
ပတ်ဆရးကာလ 
များတွင် ချတိ်ဆက် 
ဆဆာင်ရွက်မှုများ 
ဆက်လက် 
ဆဆာင်ရွက်ခခင်း

ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို 
တိုင်ြကားကမဖရှင်းမခင်း 
ယန္တယား

ဦးတည်ထားကသာ 
လူအုပ်စုများ ဥပမာ 
- သက်ဆိုင်ရာ 
လအုပ်စုများနှင့် နှစ်စဉ် 
/ ၃ လတစ်ကကိမ် 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများ၏ 
သကဘာထားအမမင် 
စစ်တမ်းများ နှစ်စဉ် 
ကကာက်ယူမခင်းနှင့် 
ကနာက်ဆက်တွဲ 
ကဆာင်ရွက်မှုများ

လူထုဆက်ဆံကရး 
အရာရှိမှ တစ်ဆင့် 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမှု 

သတင်းစာကစာင်များ

စီမံကိန်းနယ်ကမမတွင် 
ဖွင့်လှစ်ထားကသာ ရုံး 
သို့မဟုတ် ရုံးချုပ်တွင် 
ပွင့်လင်းစွာ လာကရာက် 
ကဆွးကနွးရန် လမ်းဖွင့် 
ကပးမှုများ

ပူးကပါင်းပါဝင်ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမခင်း

ဦးတည်ထားကသာ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်စုများနှင့် နှစ်စဉ်/ 
၃ လ တစ်ကကိမ် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း

ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှု အချက်အလက်များ 
မဖန့်ကဝရန် အင်တာနက်နှင့် အမခားနည်းလမ်းများ 
အသုံးမပုမခင်း

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ သကဘာ 
ထားအမမင်စစ်တမ်းများကို နှစ်စဉ် / ၃ လတစ်ကကိမ် 
ကကာက်ယူမခင်းနှင့် ကနာက်ဆက်တွဲကဆာင်ရွက်မှုများ

နမူနာကတွ့ဆုံကမးမမန်းပွဲများကို အလွှာအလိုက် နှစ်စဉ် 
/ ၃ လ တစ်ကကိမ် ကျင်းပမခင်း

သတင်းစာကစာင်များ

ကရဒီယိုနှင့် တယ်လီကဗးရှင်းတို့မှ အသိကပး 
ကြကညာမှုများ

စီမံကိန်းနယ်ကမမတွင် ဖွင့်လှစ်ထားကသာ ရုံး သို့မဟုတ် 
ရုံးချုပ်တွင် ပွင့်လင်းစွာ လာကရာက်ကဆွးကနွးရန် 
လမ်းဖွင့်ကပးမှုများ

စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများနှင့် ဆိုင်ဆသာ 
အဆရးကိစ္စ အသစ် 
များနှင့် ယင်းတို့ 
ထံမှ ဆပါ်ထွက်လာ 
နိုင်ဆသာ စိုးရိမ် 
ပူပန်မှုများအလိုက် 
ချတိ်ဆက် 
ဆဆာင်ရွက်ခခင်း

ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို 
တိုင်ြကားကမဖရှင်းမခင်း 
ယန္တယား

စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ 
နှင့် မကကျနပ်မှုများ 
တိုင်ြကားနိုင်ကသာ 
လုပ်ငန်းစဉ်

အဓိကကျကသာ 
သတင်းကပးပို့သူများ၊ 
စီမံကိန်းနှင့် 
ဆိုင်ကသာ ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများ၏ 
ကိုယ်စားလှယ်များ 
နှင့် နှစ်စဉ်ကတွ့ဆုံ 
ကမးမမန်းမှုများ 

စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် မကကျနပ်မှုများ တိုင်ြကားနိုင်ကသာ 
လုပ်ငန်းစဉ်(အမျ ိုးမျ ိုး)

စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသူများအတွက် 
အိမ်ကထာင်စု စစ်တမ်းကမးခွန်းလွှာများကို နှစ်စဉ် / ၃ 
လ တစ်ကကိမ် ကကာက်ယူမခင်း 

အဓိကကျကသာ သတင်းကပးပို့သူများ၊ စီမံကိန်းနှင့် 
ဆိုင်ကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ 
ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နှစ်စဉ် ကတွ့ဆုံကမးမမန်းမှုများ

စီမံကိန်းနှင့် ဆိုင်ကသာ အခမ်းအနားများနှင့် 
ကတွ့ဆုံပွဲများ နှစ်စဉ်ကျင်းပမခင်း
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ဆနာက်ဆက်တွဲ ၃ ။
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (ပါဝင်ဆသာ 
အဆကကာင်းအရာ နမူနာများ) 

၁။ ပင်မ အဆခခခံမူများ 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မခင်းဆိုသည်မှာ ထိကရာက်ကသာဆက်ဆံကရး 
ကို အဆက်မမပတ်တည်ကဆာက်ထိန်းသိမ်းမခင်းမဖစ်သည်။ ကုမ္ပဏီနှင့် ယင်း၏ စီမံကိန်းနှင့်ဆိုင်ကသာ ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများအြကား စီမံကိန်းကာလတကလှောက် ကရှ့ဆက်ဆက်သွယ် ကဆာင်ရွက်သွားြကသည့် 
လုပ်ငန်း စဉ်တစ်ရပ်မဖစ်ပပီး သတင်းအချက်အလက်မှေကဝမခင်းနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းမှသည် ပူးကပါင်းပါဝင် 
ကဆာင်ရွက်မခင်း၊ ညှိနှိုင်းကဆွးကနွးမခင်းနှင့် မိတ်ဖက်အသွင် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မခင်းများအထိ လုပ်ကဆာင်ချက် 
အမျ ိုးမျ ိုး၊ ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးမဖင့် လွှမ်းခခုံထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်မဖစ်သည်။ ထိုချတိ်ဆက် 
ကဆာင်ရွက်မှု၏ သကဘာသဘာဝနှင့် အကကိမ်အကရအတွက်သည် စီမံကိန်းအကပါ် ကျကရာက်လာနိုင်ကသာ 
အန္တရာယ်များ၊ ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများ၏ အတိုင်းအတာကပါ် မူတည်သင့်သည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 
ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ - ယဉ်ကကျးမှုနှင့် 
လိုက်ကလျာညီကထွစွာ ဆီကလျာ်ကသာနည်းလမ်းတစ်ရပ်မဖင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သွားမည့် ကုမ္ပဏီ၏ဗျူဟာ 
တစ်ရပ်နှင့် အစီအစဉ်ကို ကဖာ်မပရန်မဖစ်သည် (တစ်ခုတည်းကသာ စီမံကိန်းတစ်ရပ်အမဖစ် ကိုင်တွယ်ကဆာင် 
ရွက်မည် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီကလုပ်ကိုင်ကဆာင်ရွက်ကနကသာ လုပ်ငန်းရပ်များစွာထဲသို့ သွတ်သွင်း ကပါင်းစပ် 
ကဆာင်ရွက်မည် ဟူ၍မဖစ်သည်) ။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာ- နားလည်သကဘာကပါက်လွယ်ကသာ သက်ဆိုင်ရာ 
သတင်းအချက်အလက်များကို အချနိ်နှင့်တကမပးညီ ကပးပို့နိုင်ရန်မဖစ်သည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများဘက်ကလည်း ယင်းတို့၏ သကဘာထားအမမင်များနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ကဖာ်မပနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်း 
များရရှိပပီး ကုမ္ပဏီဘက်ကလည်း ထိုသကဘာထားအမမင်များနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကပါ် စဉ်းစားသုံးသပ် 
ကမဖရှင်းကဆာင်ရွက်ကပးနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးကပးထားကသာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ကဖာ်ကဆာင်မခင်း 
မဖစ်သည်။

ထိဆရာက်စွာ ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်နိုင်ဆရး အဆခခခံမူ များတွင် ဆအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။ 

● ဦးတည်ထားကသာ အုပ်စုများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ထိကရာက် 
အဓိပ္ပာယ်ရှိကသာ ပုံစံတစ်ရပ်မဖင့် ယင်းတို့အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်ကသာ ဘာသာစကား အသုံးမပု 
မဖန့်ကဝမခင်း၊

● တုိင်ပင်ကဆွးကနွးမှုများနှင့် ဆံုးမဖတ်ချက်ချမှတ်မှုများမတုိင်မီ သတင်းအချက်အလက်များကကိုကပးထားမခင်း၊
● စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီနိုင်မည့်ကနရာများတွင် ယင်းတို့ 

အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီနိုင်မည့် နည်းလမ်းများမဖင့် သတင်းအချက်အလက်များ မဖန့်ကဝမခင်း၊
● ကဒသန္တရရိုးရာဓကလ့များ၊ ဘာသာစကားများ၊ ကဒသအချနိ်ကာလ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဆုံးမဖတ်ချက် 

ချမှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကလးစားမှုရှိမခင်း၊ 
● နှစ်ဖက်စလုံး အမပန်အလှန် သကဘာထားအမမင်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်ရန်၊ နား 

ကထာင်ရန်၊ ယင်းတို့၏အကရးကိစ္စများကိုြကားသိကမဖရှင်းကပး မည့်အခွင့်အလမ်းများကပးမခင်း၊
● အမျ ိုးသမီးများ၊ အင်အားနည်းထိခိုက်လွယ်သူအုပ်စုများနှင့်(သို့မဟုတ်) လူနည်းစုများ၏ သကဘာထား 

အမမင်များလည်း ပါဝင်ကစမခင်း၊ 
● လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ပခိမ်းကမခာက်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ထက်စီးနင်းမပုမှု ကင်းရှင်းမခင်း ၊
● လူအများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ အကကံမပုချက်များနှင့် နစ်နာမှုများကို တုံ့မပန်ကမဖရှင်းကပးနိုင်ရန် ရှင်းလင်း 

ကသာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ထားရှိမခင်း၊
● လူအများ၏သကဘာထားအမမင်များကို စီမံကိန်း သို့မဟုတ် အစီအစဉ်ဒီဇိုင်းကရးဆွဲမခင်းတွင် ထည့်သွင်း၍၊ 

ထုိကဆာင်ရွက်မှုများကုိ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား မပန်လည်သတင်းကပးပ့ုိအစီရင်ခံမခင်း၊
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ဆနာက်ဆက်တွဲ ၃ ။
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (ပါဝင်ဆသာ 
အဆကကာင်းအရာ နမူနာများ) အဆက်

၂။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှု 
အစီအစဉ်တစ်ရပ်တွင် ပါဝင်ဆသာ အဆကကာင်းအရာများ 

စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်ဆကာင်းတစ်ရပ်တွင် 
ဆအာက်ပါတို့ ပါဝင်သင့်သည် - 

● တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းနှင့်ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်းတို့အတွက် အစိုးရ၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကချးကငွ 
ထုတ်ကပးသူအဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီနှင့်(သို့မဟုတ်) အမခားသတ်မှတ်ချက်များကို ကဖာ်မပသင့်သည်။ 

● စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ အဓိကအုပ်စုများကို ကဖာ်ထုတ်၍ ဦးစားကပးသတ်မှတ်သင့်သည်။ 
● အဆိုပါ အုပ်စုတစ်ခုချင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ မှေကဝ၍ တိုင်ပင်ကဆွးကနွးရန် ဗျူဟာတစ်ရပ်နှင့် 

အချနိ်ဇယားတို့ ပါရှိသင့်သည်။ 
● စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုများ မပုလုပ်နိုင်ရန် အရင်းအမမစ် 

လိုအပ်ချက်များနှင့် တာဝန်ရှိမှုများကို ကဖာ်မပသင့်သည်။ 
● စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုများကို ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ် 

အတွင်းသို့ မည်သို့ ထည့်သွင်းမည်မဖစ်ကြကာင်း ကဖာ်မပသင့်သည်။ 

အဆိုပါအစီအစဉ် ကဆာင်ရွက်မည့်အတိုင်းအတာနှင့် လုပ်ကဆာင်မှုအကသးစိတ်သည် စီမံကိန်း (သို့မဟုတ် 
ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကဆာင်ရွက်မှုများ)၏ လုိအပ်ချက်များနှင့်ကုိက်ညီရန် ချန်ိဆကဆာင်ရွက်သင့်သည်။ 

(၁) နိဒါန်း 
ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ အဓိကအချက်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှု 
ဆိုင်ရာ မဖစ်နိုင်ကမခရှိ ကိစ္စများအပါအဝင် စီမံကိန်း (သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ)အကြကာင်း 
အကျဉ်းချုပ်ကဖာ်မပပါ။ မဖစ်နုိင်လှေင် စီမံကိန်းတည်ကနရာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာများ၏ကမမပံုများထည့်သွင်းပါ။

(၂) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ
စီမံကိန်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများအတွက် စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ် 
သူများနှင့် ချတိ်ဆက် ကဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် ဥပကဒမပဌာန်းချက်များ၊ အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့ 
အစည်းများ၏ သတ်မှတ်ချက်များ၊ ကချးကငွထုတ်ကပးသူအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ သတ်မှတ်ချက် 
များကို စုစည်းကဖာ်မပပါ။ အများမပည်သူနှင့် တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းနှင့် လူမှုကရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆန်း 
စစ်မှုနှင့်ဆိုင်ကသာ ထုတ်မပန်အသိကပးရန် သတ်မှတ်ချက်များလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ 

(၃) စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ယခင်ချတ်ိဆက်ဆဆာင်ရွက်ခ့ဲမှုဆကကာင်းအကျဉ်းချုပ်ဆော်ခပချက်
သတင်းအချက်အလက်ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်းနှင့်(သို့မဟုတ်) တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းများ အပါအဝင် ကုမ္ပဏီ 
က ယကန့အထိ ကဆာင်ရွက်ခဲ့ပပီးကသာ လုပ်ကဆာင်ချက်များရှိလှေင် ကအာက်ပါအကသးစိတ် အချက်အလက်များ 
ကို ကဖာ်မပကပးပါ-

● ထုတ်မပန်အသိကပးခဲ့ကသာ သတင်းအချက်အလက်အမျ ိုးအစား၊ မည်သည့်ပုံစံနှင့် ကဖာ်မပခဲ့ကြကာင်း 
(ဥပမာ - နှုတ်မဖင့်၊ လက်ကမ်းစာကစာင်၊ အစီရင်ခံစာများ၊ ပိုစတာများ၊ ကရဒီယို စသည်) နှင့် မည်သို့ 
မဖန့်ကဝခဲ့ကြကာင်း၊
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ဆနာက်ဆက်တွဲ ၃ ။
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (ပါဝင်ဆသာ 
အဆကကာင်းအရာ နမူနာများ) အဆက်

● ယကန့အထိ ကဆာင်ရွက်ခဲ့ကသာ ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးပွဲများ ကျင်းပရာ ကနရာနှင့် ရက်စွဲများ၊ တိုင်ပင်ကဆွးကနွး 
ခဲ့ကသာ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အုပ်စုများနှင့်(သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းများ ၊

● အဓိကကဆွးကနွးခဲ့ကသာ အကြကာင်းအရာများနှင့် တင်မပလာကသာ အဓိကကျကသာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ 
● တင်မပလာကသာကိစ္စများအကပါ် ကုမ္ပဏီဘက်မှ တုံ့မပန်ကဆာင်ရွက်ကပးခဲ့မှုများ၊ ကတိကဝတ်များ 

သို့မဟုတ် ကနာက်ဆက်တွဲ ကဆာင်ရွက်ကပးမှုများ၊
● ထိုလုပ်ကဆာင်ချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ရန် ကဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် 

ဆက်နွယ်သူများအား မပန်လည်သတင်းကပးပို့ အစီရင်ခံမခင်း။

(၄) စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ 
စီမံကိန်း (သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက် ပို့ကပးရမည့်။ 
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးခံ အဓိကကျသူအုပ်စုများကို စာရင်းမပုစုပါ။ လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အုပ်စုများတွင် ကအာက် 
ပါတို့ ပါဝင်သင့်သည်- 

● စီမံကိန်း(သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ)ကြကာင့် သွယ်ဝိုက် ထိခိုက်နစ်နာခဲ့သူများ
● စီမံကိန်း သို့မဟုတ် မိခင်ကုမ္ပဏီတွင် “အကျ ိုးခံစားခွင့်များ” ရှိကန၍ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သူများ အမဖစ် 

သတ်မှတ်ခံရသူများ၊
● စီမံကိန်း၏ရလဒ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများအကပါ် လွှမ်းမိုးရန် အလားအလာရှိသူများ

(မဖစ်နိုင်ကမခရှိကသာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကို ဥပမာမပရလှေင် ထိခိုက်နစ်နာကသာ လူထုများ၊ ကဒသန္တရ 
အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်ကသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ မဖစ်ြကသည်။ စီမံကိန်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများတွင် နိုင်ငံကရးသမားများ၊ အမခားကသာ ကုမ္ပဏီများ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ၊ 
တက္ကသိုလ်ကကာလိပ်ကကျာင်းများ၊ ဘာသာကရးအုပ်စုများ၊ အမျ ိုးသားကရး၊ လူမှုကရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
မပည်သူ့ကရးရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မီဒီယာတို့လည်း ပါဝင်နိုင်သည်)

(၅) စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
● အစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို (စီမံကိန်းအလိုက် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ/

စီးပွားကရးအဖွဲ့အစည်းအလိုက်) စုစည်းကဖာ်မပပါ။
● အထက်ပါ စာပိုဒ် ၄ တွင် ကဖာ်မပထားကသာ အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအား မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ 

ထုတ်မပန်အသိကပးမည်၊ မည်သည့် ပုံစံမဖင့်၊ မည်သည့်နည်းလမ်းများအသုံးမပု ဆက်သွယ်ကပးပို့မည် 
ဆိုသည်ကို အကျဉ်းချုပ်ကဖာ်မပပါ။ ဦးတည်ထားကသာသူများအလိုက် အသုံးမပုသည့်နည်းလမ်းလည်း 
ကွဲမပားနိုင်သည်။ ဥပမာ - 
- သတင်းစာများ၊ ပိုစတာများ၊ ကရဒီယို၊ တယ်လီကဗးရှင်း၊
- သတင်းအချက်အလက်စင်တာများ၊ မပပွဲများ၊ အမခားြကည့်ရှုနိုင်ကသာ မပသမှုများ၊
- ကြကာ်မငာစာကစာင်များ၊ လက်ကမ်းစာရွက်များ၊ ပိုစတာများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ 

မပါရှိဘဲ အကျဉ်းချုပ်မပုစု ထားကသာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အစီရင်ခံစာများ၊ 

● အထက်ပါ စာပိုဒ် ၄ တွင် ကဖာ်မပထားကသာ အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအား မည်သည့်ပုံစံမဖင့်၊ မည်သည့် နည်း 
လမ်းများအသုံးမပုကာ ကဆွးကနွးတိုင်ပင်မည် ဆိုသည်ကို အကျဉ်းချုပ်ကဖာ်မပပါ။ ဦးတည်ထားကသာ 
သူများအလိုက် အသုံးမပုသည့်နည်းလမ်းလည်း ကွဲမပားနိုင်သည်။ ဥပမာ
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ဆနာက်ဆက်တွဲ ၃ ။
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (ပါဝင်ဆသာ 
အဆကကာင်းအရာ နမူနာများ) အဆက်

- စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အဓိကကျကသာ သတင်းကပးသူများ 
နှင့် ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးမှုများ၊

-  ကလ့လာမှုစစ်တမ်းများ၊ ဆန္ဒမဲကပးကစမခင်းများနှင့်ကမးခွန်းလွှာများ၊
- အများမပည်သူနှင့်ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးခွင့်များ၊ အလုပ်ရုံကဆွးကနွးပွဲများနှင့်(သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ 

အုပ်စုများနှင့် သီးသန့်ကဆွးကနွးပွဲများ
- ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစကသာနည်းလမ်းများ၊
- တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်းနှင့် ဆုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်မခင်းတို့အတွက် အမခားကသာ သမားရိုးကျလုပ်ငန်း 

စဉ်များ၊ 
● အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျ ိုးသမီးများနှင့် အမခားကသာ အုပ်စုငယ်များ (ဥပမာ- လူနည်းစုများ၊ 

သက်ကကီးရွယ်အိုများ၊ လူငယ်များစသည်တို့) ၏ သကဘာထားအမမင်များကို မည်သို့ထည့်သွင်းစဉ်းစား 
မည်မဖစ်ကြကာင်း ကဖာ်မပပါ။

● အမခားချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုများ၊ ပူးကပါင်းပါဝင်ကဆာင်ရွက်ကစကသာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ပူးတွဲဆုံးမဖတ် 
ချက် ချမှတ်မခင်းနှင့်(သို့မဟုတ်)ကဒသခံလူထုများ၊ အစိုးရမဟုတ်ကသာအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အမခား 
သူများနှင့် မိတ်ဖက်အသွင် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မှုများအပါအဝင် ကဆာင်ရွက်မည့်ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်
မှုများကို ကဖာ်မပပါ။ ဥပမာများတွင် အကျ ိုးအမမတ်ခွဲကဝမခင်းအစီအစဉ်များ၊ ရပ်ရွာဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ကရး 
ကနဦးအစီအစဉ်များ၊ ကရှေ့ကမပာင်းကနရာချထားမခင်းနှင့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ကရး အစီအစဉ်များနှင့်(သို့မဟုတ်)
သင်တန်းများ၊ အကသးစားကချးကငွအစီအစဉ်များ ပါဝင်သည်။

(၆) အချနိ်ဇယား
တိုင်ပင်ကဆွးကနွးမခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်မပန်အသိကပးမခင်းနှင့် မိတ်ဖက်အသွင် ပူးကပါင်းကဆာင်
ရွက်မခင်းတို့အမပင် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှု အမျ ိုးမျ ိုးမပုလုပ်ရန် 
သတ်မှတ်ထားသည့်ကန့ရက်များ၊ ကနရာများပါရှိသည့် အချနိ်ဇယားတစ်ခုနှင့် ထိုလုပ်ကဆာင်ချက်များကို 
ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတွင်း သွတ်သွင်းမည့်ကန့ရက် (စီမံကိန်းအလိုက်မဖစ်ကစ၊ ကုမ္ပဏီ/စီးပွားကရး 
လုပ်ငန်းအလိုက်မဖစ်ကစ) ကို ကဖာ်မပကပးပါ။

(၇) အရင်းအခမစ်များနှင့်တာဝန်ရှိမှုများ
စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ကသာ အစီအစဉ်ကို စီမံခန့်ခွဲအကကာင် 
အထည်ကဖာ်ကပးရန် တာဝန်ကပးထားသည့် ဝန်ထမ်းများနှင့် ရင်းမမစ်ခွဲကဝမှုတို့ကိုကဖာ်မပပါ။ ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိ 
မည်သူက ထိုလုပ်ကဆာင်ချက်များ ကဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိမည်နည်း၊ ထိုလုပ်ကဆာင်ချက်များအတွက် ခွဲကဝ 
ချထားကပးခဲ့သည့် ဘတ်ဂျက်ပမာဏ မည်မှေရှိသနည်း စသည်မဖင့်။

သိသာထင်ရှားကသာ သို့မဟုတ် အမျ ိုးမျ ိုးကသာ ထိခိုက်သက်ကရာက်နိုင်ကမခများရှိသည့် စီမံကိန်းများ 
(သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ များစွာ ပါဝင်ကသာ)တွင် ကုမ္ပဏီအကနနှင့် စီမံကိန်းအဆင့် လုပ်ကဆာင်ချက်များနှင့် 
(သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီ/ စီးပွားကရးလုပ်ငန်းအဆင့်အလိုက် လုပ်ကဆာင်ချက်များကိုစီစဉ်ရန်နှင့် မမန်ဆန်ကချာကမွ့ 
ကစရန် အရည်အချင်းမပည့်မီကသာ လူထုဆက်ဆံကရး အရာရှိများကို ငှားရမ်းမခင်းသည် အကလ့အကျင့်ကကာင်း 
မဖစ်သည်။ လူမှုဆက်ဆံကရးလုပ်ငန်းများနှင့် အမခားအဓိကကျကသာ စီးပွားကရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များကို 
ကပါင်းစပ်ရန်လည်းအကရးကကီးသည်။ သို့မှသာ စီမံခန့်ခွဲသူများပါဝင်၍ ကစာင့်ြကည့်ထိန်းကကျာင်းြကမည်မဖစ်
သည်။ 
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ဆနာက်ဆက်တွဲ ၃ ။
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (ပါဝင်ဆသာ 
အဆကကာင်းအရာ နမူနာများ) အဆက်

(၈) ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို တိုင်ကကားဆခေရှင်းဆရး ယန္တယား
(စီမံကိန်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ)ကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာခဲ့သူများက ယင်းတို့၏ 
စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် မကကျနပ်ချက်များကို ကုမ္ပဏီက စဉ်းစားကမဖရှင်းကပးရန် တင်မပတိုင်ြကားနိုင်သည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကဖာ်မပပါ။ မပည်သူထု၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် မကကျနပ်ချက်များကို ဘယ်သူကလက်ခံကပးမလဲ၊ 
ဘယ်သူက ဘယ်လိုကမဖရှင်းကပးမလဲနှင့် ထိုတုံ့မပန်ကမဖြကားမှုများကို တိုင်ြကားသူထံသို့ မည်သို့မပန်လည် 
ဆက်သွယ်ကပးပို့မလဲ စသည်မဖင့် ။

(၉)ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်ဆဆးခခင်းနှင့် သတင်းဆပးပို့အစီရင်ခံခခင်း
စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ (ထိခိုက်နစ်နာသူများအပါအဝင်)ပါဝင် ကဆာင်ရွက်နိုင်ကသာအစီအစဉ် 
များ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းကြကာင့် ထိခိုက်မှုများနှင့် ထိခိုက်မှုကလှော့ချကရး အစီအစဉ်အကကာင်အထည်ကဖာ်မှုကို 
တတိယပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်းများက ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမည့်အစီအစဉ်များကို ကဖာ်မပပါ။

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုရလဒ်များကို ထိခိုက်နစ်နာရသူများနှင့်ပိုမို 
ကျယ်မပန့်ကသာ အုပ်စုများသို့ မည်သည့်အချနိ်တွင် မည်သို့မပန်လည်သတင်းကပးပို့မည်မဖစ်ကြကာင်းကဖာ်မပပါ။

ဥပမာများတွင် လူမှုကရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှုအစီရင်ခံစာများ၊ ကုမ္ပဏီသတင်းစာကစာင်များ၊ 
ကချးကငွထုတ်ကပးသူများ ထံတင်မပကသာ နှစ်စဉ်ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုစစ်ကဆးမှု အစီရင်ခံစာများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ 
နှစ်ပတ်လည်အစီအရင်ခံစာ၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် စီးပွားကရးလုပ်ငန်း၏ ကရရှည်တည်တံ့ကရးအစီရင်ခံစာတို့ပါ
ဝင်သည်။ 

(၁၀) စီမံခန့်ခွဲသူများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်မှုများကို ကုမ္ပဏီ၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှု 
ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် အမခားကသာ အဓိကစီးပွားကရးလုပ်ငန်းရပ်များအတွင်းသို့ မည်သို့ကပါင်းစပ်ထည့်
သွင်းမည်နည်း၊
● ထိုအစီအစဉ်ကို မည်သူက စီမံခန့်ခွဲကစာင့်ြကည့်ထိန်းကြကာင်းမလဲ၊
● စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ရသည့်အလုပ်ကို ကဆာင်ရွက်ရန် 

ဝန်ထမ်းများ ငှားရမ်းမခင်း၊ သင်တန်းကပးမခင်းနှင့် မဖန့်ကျက်တာဝန်ကပးမခင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ 
ဘယ်လိုရှိမလဲ၊

● လူမှုဆက်ဆံကရးဝန်ထမ်းနှင့် အဆင့်မမင့်စီမံခန့်ခွဲသူတို့အြကား ဆက်သွယ်သတင်းကပးနိုင်သည့် လမ်း 
ကြကာင်းများ ဘယ်လိုရှိသလဲ၊ 

● စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့် ချတိ်ဆက်ကဆာင်ရွက်သည့် ဗျူဟာကို ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း 
အတွင်း၌လည်း အချတိ်အဆက်မိမိ မည်သို့ကဆာင်ရွက်မလဲ၊

● ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကို မှတ်တမ်းတင်ရန်၊ ကမခရာခံရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရန် မည်သည့်စီမံခန့်ခွဲကရး နည်းလမ်းများ 
အသုံးမပုမလဲ (ဥပမာ- စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၏အချက်အလက်ဘဏ်၊ ကတိကဝတ်များ 
မှတ်တမ်းစသည်)

● စီမံကိန်းများ သို့မဟုတ် ကန်ထရိုက်တာများပါဝင်ပတ်သက်ကသာ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းကဆာင်ရွက်မှုများတွင် 
ထိုကန်ထရိုက်တာများနှင့် ကဒသခံများအြကား အမပန်အလှန်ချတိ်ဆက်မှုကို မည်သို့စီမံခန့်ခွဲပပီး ကကာင်း 
မွန်ကသာ ဆက်ဆံကရးများ မည်သို့ ထိန်းသိမ်းမည်နည်း၊
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ဆနာက်ဆက်တွဲ ၄ ။ 
စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများဆိုင်ရာမှတ်တမ်းနမူနာ 

ဆန့ရက်/ ဆနရာ တက်ဆရာက်ဆသာ 
ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်း

ဆက်သွယ်ရန် ပုဂ္ဂိုလ်များ/ 
အေွဲ့အစည်းများ

အစည်းအဆဝး အကျဉ်းချုပ်/ 
အဓိကကိစ္စများ

ဆနာက်ဆက်တွဲ 
လုပ်ဆဆာင်ချက်များ

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ 
ဇန်နဝါရီလ ၁၇ 
ရက်၊ Ahskala 
လူထုစင်တာ
India 

Savita Dey နှင့် 
Amit Rao ၊ လူထု 
ဆက်ဆံကရး 
အရာရှိများ 
Krishna Das၊
စက်ရုံမန်ကနဂျာ

Ashkala နှင့် Simrit ကကျးရွာ 
များ၊ လူထုကတွ့ဆုံပွဲများ၊ 
အစိုးရမဟုတ်ကသာ ကဒသန္တရ 
အဖွဲ့အစည်း Sri Bhavan၊ 
Panchayat ကဒသမှ 
အစိုးရကိုယ်စားလှယ်

ကမမသိမ်းဆည်းမည့် အချနိ်ဇယား 
နှင့် ကလျာ်ကြကးကိစ္စများ၊ တည် 
ကဆာက်ကရး လုပ်သားစခန်း 
တည်ကနရာ၊ ကကျးရွာလမ်းများ 
ကပါ်တွင် ထရပ်ကားများ အရှိန် 
မပင်းစွာ ကမာင်းနှင်မည်ကို 
စိုရိမ်ပူပန်မှုများ 

KD သည် အရှိန်မပင်းကမာင်းနှင် 
မခင်း/ ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 
ကရးကိစ္စများကို ကန်ထရိုက် 
အား ကမပာဆိုရန်
SD နှင့် AR တို့သည် 
ကမမယာကိစ္စ သတင်းအချက် 
အလက်များ ကဖာ်မပသည့် 
လက်ကမ်းစာကစာင်မပုစုရန် 

၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇန်န 
ဝါရီလ ၂၈ ရက်၊ 
Simrit ကကျးရွာ

Savita Dey အမျ ိုးသမီး ကမမပိုင်ရှင်နှင့် 
ကကျးရွာက သခဂျာဆရာမ 

ကမမယာ သိမ်းဆည်းမှုလုပ်ငန်းစဉ် 
နှင့် ကလျာ်ကြကးကငွ အသုံးမပုမှု 
ဆိုင်ရာများကဆွးကနွးမခင်း

SD က လုပ်ငန်း 
ကဆာင်ရွက်မှုအကမခအကနကို 
ဆက်လက်ကမခရာခံရန်

၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ 
ကဖကဖာ်ဝါရီလ ၄ 
ရက် 

Savita Dey ၊ 
Amit Rao စက်ရုံ 
မန်ကနဂျာနှင့်
HSE အရာရှိ

ရပ်ရွာက အသက် ၆၀ အထက် 
အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီးများ 

စက်ရုံ အနီးတစ်ဝိုက်က ယင်းတို့ 
ကနအိမ်များ၏ ကဘးအန္တရာယ်ရှိမှု 
အကပါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ

 HSE အရာရှိ မှ ရပ်ရွာလူထု 
နှင့် ဆက်လက်ကဆွးကနွး 
ကဆာင်ရွက်ရန်

၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ 
ကဖကဖာ်ဝါရီလ ၄ 
ရက် 

Amit Rao ၊ 
လူထုဆက်ဆံ 
ကရးအရာရှိ

ကမမပိုင်ရှင် အဖွားအို 

Ms. Rita Shukla နှင့် မိသားစုဝင် 
၁၀ ဦး

ကမမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဆိုင်သည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် သစ်သီးပင်များ 
အတွက် ကလျာ်ကြကးတို့နှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ကဆွးကနွးမခင်း

စာမဖင့်ကရးထားကသာ သတင်း 
အချက်အလက်များ ပါရှိသည့် 
လက်ကမ်းစာကစာင်ကို မဖန့် 
ကဝရန်

၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ 
ကဖကဖာ်ဝါရီလ ၆ 
ရက် 
Simrit ပမို့

Amit Rao ၊ 
Savita Dey ၊ ESIA 
အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့

စည်ပင်လူကကီး 

Mr. Basu Kumar နှင့် ရပ်ရွာမှ 
အမခားကသာ အမျ ိုးသား ၅ ဦး 

တည်ကဆာက်ကရးလုပ်ငန်းများ 
ကြကာင့် ထိခိုက်မှုများ၊ ကဘး 
အန္တရာယ် ကင်းရှင်း ကရး၊ အလုပ် 
အကိုင်၊ ကမမသိမ်းဆည်းမခင်းနှင့် 
ကလျာ်ကြကးကငွများ အသုံးမပုမှုတို့ 
အကပါ် အကထွကထွကဆွးကနွးမခင်း

လာမည့် ရပ်ရွာ လူထု 
ကတွ့ဆုံပွဲတွင် ဆက်လက် 
ကဆာင်ရွက်သွားရန် 

၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ 
ကဖကဖာ်ဝါရီလ ၁၃ 
ရက် 
Hamradi 
ပမို့ကတာ်ခန်းမ

Amit Rao၊
Savita Dey၊ ESIA 
အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့

Municipality လူကကီး၊ Mr. 
Hasan Municipal ရုံး

ကကျးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် 
ဦးစားကပးကိစ္စများ၊ တည် 
ကဆာက်ကရး လုပ်ငန်းကြကာင့် 
ထိခိုက်မှုများ၊ ကဘးအန္တရာယ် 
ကင်းရှင်းကရး၊အလုပ်အကိုင် 
(ကမမသိမ်းဆည်းမှုမခံရကသာ 
ကကျးရွာများအတွက်) စသည်တို့ 
အကပါ် အကထွကထွကဆွးကနွးမခင်း

ကတာင်းဆိုသည့်အတိုင်း 
သတင်းအချက်အလက်များ 
ကပးပို့ရန် 

၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ 
ကဖကဖာ်ဝါရီလ ၁၃ 
ရက် 
Ashkala

Savita Dey နှင့် 
Amit Rao၊ လူထု 
ဆက်ဆံကရး 
အရာရှိများ

ကဒသခံအမျ ိုးသား ၁၀ ဦး အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု 
သင်တန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 
အကထွကထွကဆွးကနွးမှု

ကကျးရွာ၏ အလုပ်အကိုင် 
ရရှိမှုစာရင်းကို မပန်လည်မွမ်းမံ 
မပင်ဆင်ရန် 
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ဆနာက်ဆက်တွဲ ၅။ 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာမူကကမ်း ထုတ်ခပန်အသိဆပးမှုကို ဆကကာ်ခငာရန် 
တရားဝင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ဆဆာင်ရွက်ခခင်း

[ကုမ္ပဏီအမည်]၊ [ကုမ္ပဏီေွဲ့စည်းပုံနှင့် အဓိကရင်းနှီးခမှုပ်နှံသူများ]၊ [တည်ဆဆာက်/မလည်ပတ်/စီမံခန့်ခွဲ/
တိုးချဲ့]ရန်အဆိုမပုမည့် [စီမံကိန်းအမျ ိုးအစား] [ဆဆာင်ရွက်မည့်ဆနရာ(များ)]။

စီမံကိန်းတည်ကဆာက်မခင်းကို [ရက်စွဲ] တွင်စတင်ရန်ကမှော်မှန်းထားပပီး [ရက်စွဲ] တွင် ပပီးစီးရန် ရည်ရွယ်ထား 
သည်။

[စီမံကိန်းလုပ်ဆဆာင်ချက်များအတွက်] လူမှုကရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှု အစီရင်ခံစာမူြကမ်းကို 
[အတိုင်ပင်ခံအမည်] က ကရးသားမပုစုခဲ့ပပီးမဖစ်သည်။ 

အဆိုပါလူမှုကရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်မှု အစီရင်ခံစာမူြကမ်းတွင် ကအာက်ပါ အချက်အလက်များ 
ပါဝင်သည်- 
● စီမံကိန်းအကြကာင်းကဖာ်မပချက်များ
● သက်ဆိုင်ရာဥပကဒမပဌာန်းချက်များ
● မဖစ်နိုင်ကမခရှိကသာ ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုများနှင့် အကျ ိုးကကျးဇူးများ
● ထိခိုက်သက်ကရာက်မှုကလှော့ချကရး အဆိုမပုထားကသာအစီအမံများ
● ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်
● အမခားကသာအကထာက်အကူမပုသည့်ကလ့လာမှုများ

လူမှုကရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှု အစီရင်ခံစာမူြကမ်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ 
မပါရှိကသာ အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာတို့ကို မပည်သူများကလ့လာ သုံးသပ်၊ သကဘာထားမှတ်ချက်များကပးရန် 
ကအာက်ပါကနရာများ၌ - [ဆော်ခပပါ ဆန့ရက်များနှင့် အချနိ်များတွင်ရရှိနိုင်] ပါမည်။

[အစိုးရအေွဲ့အစည်း၏လိပ်စာ]
[ကုမ္ပဏီ၏လိပ်စာ]
[ဆဒသခံများလက်လှမ်းမီနိုင်ဆသာအခခားအေွဲ့အစည်းများ/စာကကည့်တိုက်များ/ ရပ်ရွာခန်းမများ၏လိပ်စာ]

မပည်သူများသည် ကဖာ်မပပါအစီရင်ခံစာမူြကမ်းနှင့် အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာတို့အကပါ် [ဆန့ရက်ဆနာက်ဆုံး 
ထား၍] သကဘာထားမှတ်ချက်များ ကပးပို့ရန် ဖိတ်ကခါ်အပ်ပါသည်။ အထက်တွင်ကဖာ်မပထားကသာကနရာ 
(များ)တွင် အဆိုပါအစီရင်ခံစာမူြကမ်းများကို ကလ့လာသုံးသပ်ရန် လက်လှမ်းမမီနိုင်သူများသည် [စီမံကိန်း 
ကုမ္ပဏီအမည်]၊ [စီမံကိန်းပိုင်ရှင်၏ လိပ်စာ] သို့မဟုတ် [စီမံကိန်း ပိုင်ရှင်၏တယ်လီေုန်းနံပါတ်နှင့်အီးဆမးလ်
လိပ်စာသို့ဆက်သွယ်ရန်ခေစ်သည်။]
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ဆကျးဇူးတင်လွှာ
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စာအုပ်မဖစ်ကမမာက်ကရးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီသူများတွင် Maria Arsenova ၊ Diana Baird ၊ Lakhdeep Babra ၊ Stuart Bell ၊ Michaela 
Bergmann ၊ Richard Caines ၊ Anne Copeland Chiu ၊ Mark Constantine ၊ Louise Gardiner ၊ Steve Gibbons ၊ Richard English 
၊ Ramanie Kunanayagam ၊ Deirde LaPin ၊ Larissa Luy ၊ Ikuko Matsumoto ၊ John Middleton ၊ Fabio Pittaluga၊ Ted Pollett 
၊ Justin Pooley ၊ Giulio Quaggiotto ၊ Sarah Ruck ၊ Robin Sandenburgh ၊ Bernie Ward ၊ Jose Zevallos နှင့် Wenlei Zhou 
တို့လည်းပါဝင်သည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ကဝကရးအတွက် Debra Sequeira နှင့် Amy Sweeting တို့က တည်းမဖတ်ကပးခဲ့သည်။ Vanessa Manuel 
သည် စီမံကရးရာဆိုင်ရာ ကူညီပံ့ပိုးမှုများမပုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် layout ကို Studio Grafik က ကဆာင်ရွက်မခင်းမဖစ်သည်။
 
အကလ့အကျင့်ကကာင်းများဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ်သည် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာကရးကကာ်ပိုကရးရှင်း (IFC)မှ ယင်း၏ ကထာက်ပံ့ 
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