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ေက်ာက္မ်က္က႑စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား

 
လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ၍တန္ဖိုးရွ ိ
ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း က႑စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမိုေကာ
င္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ယခင္မရရွိခဲ့ဖူးေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးပါသည္။ 
အျခားေက်ာက္မ်က္ထြက္ရွိ ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား ေလ့လာျခင္းျဖင့္ 
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ က႑အားျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္က႑စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ - ကမာၻတစ္ဝွမ္းအေတြ႔အႀကံဳမ ွ
သင္ခန္းစာမ်ား တြင္ စုစည္းတင္ျပထားေသာ ႏိုင္ငံ တကာ၌ က်င့္သံုးသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္  
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္ ဤစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္က႑ 
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္နယ္ပယ္ ၁၀ ခုကို 
မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပထားပါသည္ - 

၁။    ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒေရးဆြဲပါ 

၂။    ဥပေဒမူေဘာင္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ပါ 

၃။    ေက်ာက္မ်က္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပါ 

၄။    လိုင္စင္ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ပါ 

၅။    ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ပါ။ 

၆။    ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကိုက္ညႇိပါ 

၇။    တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပင္ဆင္ပါ 

၈။    ျပည္တြင္းအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးပါ 

၉။    ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းတေလ်ာက္  

       ျပန္လည္ေျခရာခံႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ပါ 

၁၀။  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပိုမိုအားေကာင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ 
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ေက်ာက္မ်က္က႑စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား

၁။ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒေရးဆြဲပါ
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာပုဂၢိဳ လ္မ်ားအားလုံးႏွင့္ 
ပြင့္လင္းစြာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ထင္ဟပ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာရိွေသာ 
ေက်ာက္မ်က္အရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တ့ံစြာဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္  
အားလုံးဝုိင္းဝန္းဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိေပၚလြင္ေစကာ ဥပေဒႏွင့္ဌာန  
ဆုိင္ရာ မူေဘာင္အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ ပုံေဖာ္ေပးႏုိင္ေသာ  
အမ်ိဳးသားေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒ ေရးဆြျဲခင္းက အက်ိဳးရိွပါမည္။ အဆုိပါျဖစ္စဥ္ကုိ 
ပ့ံပုိးရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ညြန္႔ေပါင္း ေကာ္မတီအေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြရဲာ၌ 
အလားတူနည္းလမ္းမ်ား စတင္က်င့္သုံးခ့ဲ ေသာ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံစသည့္   
အျခားေသာႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံဖလွယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရိွႏုိင္ပါသည္။1 

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္ -

• ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အစီအစဥ္တက်ေဆာင္ရြက္ပါ။  
အမ်ိဳးသားေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒအား ဥပေဒမူေဘာင္ထက္ ဦးစြာေရးဆြသဲင့္ၿပီး 
ဥပေဒမူေဘာင္ကုိျပင္ဆင္ရာတြင္ အဆုိပါမူဝါဒအေပၚ 
အေျခခံသင့္ ပါသည္။ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက 
ေဆာင္ရြက္ေသာမဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြျဲခင္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 
လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ မူေဘာင္ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ 
အနီးကပ္ညႇႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါက ထိေရာက္မႈအရိွဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 
(ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ ၂ ကုိ ၾကည့္ပါ)

• လုိအပ္ေသာေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။  
ရယူႏုိင္ၿပီး ယုံၾကည္အားကုိးရေသာအခ်က္အလက္မ်ားရွားပါး ျခင္းေၾကာင့္  
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္က႑ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒဆုိင္ရာေဆြးေႏြးမႈမ်ား
အေပၚတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားရိွေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေရးဆြမဲႈကုိ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ား၏ ဘူမိေဗဒစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား၊ 
ေဈးကြက္ဆုိင္ရာေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အျခားဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ ႏုိင္ပါသည္။  

• သက္ဆုိင္ေသာပုဂိၢဳ လ္မ်ား ပုိမုိစုံလင္စြာပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။  
ေဒသႏၲရႏွင့္ ေဒသခံအစုိးရ၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
လုိအပ္ေသာပါဝင္မႈအျပင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ထြက္ရိွ ေသာ ေဒသမ်ားအား 
အမွန္တကယ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တုိ႔၏ ပါဝင္မႈသည္ အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈနည္းဗ်ဴဟာေရးဆြရဲာတြင္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ပါသည္။ ဆီရာလီယြန္ႏုိင္ငံတြင္  
ေဆာင္ရြက္သည့္အတုိင္း ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒေရးဆြျဲခင္းအား အမ်ိဳးျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။2 
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၂။ ဥပေဒမူေဘာင္ကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ပါ
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ (၁၉၉၅ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ျပင္ဆင္ခ်က္) သည္  
အေရးပါေသာအားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနသည့္ အျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေဆြးေႏြးေနေသာ (“၂၀၁၇ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ”ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးျခင္း အပါအဝင္)3  
ထပ္ေဆာင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္လည္း ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္က႑ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္ ၏ အေရးႀကီးေသာအားနည္းခ်က္မ်ားကုိ  
ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းထားျခင္းမရိွပါ။ သမုိင္းတေလ်ာက္ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ သည္ 
အဓိကမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိသတ္မွတ္ရာ၌ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ႐ုံးတြင္း 
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ မီွခုိအသုံးျပဳခ့ဲၾကေသာ္လည္း အဆုိပါစည္းမ်ဥ္း၊ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား အား အမ်ားျပည္သူထံဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းမရိွပါ။ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္ -

• (တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တုိ႔ကုိ လႊမ္းၿခံဳေသာ)
တြင္းထြက္ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တစ္ခုတည္းသာ က်င့္သုံးရန္စဥ္စားပါ။ 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ေက်ာက္ မ်က္မ်ားအတြက္ 
ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား အျခားတြင္းထြက္မ်ားႏွင့္ ခြျဲခား 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထုိသုိ႔ခဲြျခားက်င့္သုံးေသာစနစ္သည္ မေရရာမႈျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ 
ညႇႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္ရာ တြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစကာ စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ရာ၌ 
တစ္ေျပးညီမရိွျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပၚေစ ပါသည္။ အဆုိပါဆုိးရြားေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္  
အေမရိကန္ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္မ်ားအသင္း [American Gem Traders Association – 
AGTA]က မၾကာေသးမီက အဆုိျပဳထားသည့္အတုိင္း  ေက်ာက္ စိမ္းႏွင့္  
အျခားေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ သီးျခားဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ပါက 
ပုိမုိဆုိး႐ြား သြားႏုိင္ပါသည္။4 

• က်န္ရိွေနေသာကြာဟခ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းပါ။  
မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ထားေသာျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆုိျပဳ 
ထားေသာျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒသည္ 
(ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ) ေက်ာက္မ်က္ သုိ႔မဟုတ္  
တြင္းထြက္မူဝါဒႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈမရိွဘဲ (ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ မည့္အခ်က္  
၃တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ)ေက်ာက္မ်က္က႑ဆုိင္ရာအစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ 
လုပ္ပုိင္ ခြင့္အာဏာ၊ (ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ ၄ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ)
လုိင္စင္ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ (ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္  
၅တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ)ႏုိင္ငံသားမ်ားတူးေဖာ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈအား  
ေစာင့္ၾကပ္ စစ္ေဆးျခင္း၊ (ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ ၆တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ) 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ (ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ 
၇တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ)တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၊ အၾကမ္းထည္ေဈးကြက္ 
ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ (ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ ၈ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ)
အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား မေၾကနပ္ခ်က္တုိင္ၾကားမႈမ်ားအား 
ေျဖရွင္းေပးေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ ဖ်က္ေရးအစီအမံမ်ားႏွင့္ 
(ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ ၁၀တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ)ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္  
တာဝန္ခံမႈဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုံေလာက္စြာေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။  

• တည္ဆဲဥပေဒမ်ား သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။  
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ၊ 
ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား၊ အလုပ္သမားဆုိင္ရာစံႏႈန္းမ်ား၊  
ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား 
အပါအဝင္ အျခားလက္ရိွ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိျပဳထားေသာ ဥပေဒ မ်ားအၾကား  
မညီညြတ္မႈမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္အတြက္  
ထပ္ေဆာင္းေလ့လာသုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
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ေက်ာက္မ်က္က႑စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား

၃။ ေက်ာက္မ်က္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပါ
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း(မကလ)သည္ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ 
ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈ 
မရွိေသးပါ။ မကလ၏ အလြန္ေယဘုယ်ဆန္ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊ ၎၏  
နည္းပါးေသာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က ္
က႑စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ပုဂၢလိက႑၏ မေလ်ာ္ကန္ေသာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားသည္ လက္ေတြ႔တြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရတနာျပပြဲမ်ား(ေလလံပြဲမ်ား) 
ပံုမွန္က်င္းပျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑အတြက္အဓိကထိန္းသိမ္း 
ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အပါအဝင္ မကလ၏ 
အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အားနည္းေစ ပါသည္။ 

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္ -

• မကလ၏ အခန္းက႑ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ပါ။  
မကလ၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန၊ ဘူမိေဗဒ ေလ့လာေရးႏွင့္ 
ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊  
(၁၉၉၅ခုႏွစ္ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ အခန္း ၁၀ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ) 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာႀကီးၾကပ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ (မကလ၏လိုင္စင ္
ထုတ္ေပးေရးဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ) 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ကြက္မ်ား ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ထားေပးေရး၊  
စစ္ေဆးေရးႏွင့္ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အေရးပါေသာမေရရာမႈမ်ားႏွင့္  တာဝန္ဝတၱရားမ်ားထပ္ေနျခင္းတို႔ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
မကလ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္ႏွင့္ ၎လုပ္ပိုင္ခြင့္၏အကန္႔အသတ္မ်ားကုိ ဥပေဒတြင္ 
ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ထားသင့္ၿပီး ၎၏ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္မႈအရရွိေနေသာ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ထိန္သိမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွ ခြဲထုတ္ရန္ 
လိုအပ္ေသာအဆင့္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္ ပါသည္။ 

• အက်ိဳးစီးပြားဆန္႔က်င္မႈမ်ားအား ဖယ္ရွားပါ။   
ဥပေဒျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္(ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ ၇ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း) အၿပီးသတ္တန္ဖိုးျဖတ္အဖြဲ႔အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ေက်ာက္မ်က္က႑ထိန္းသိမ္း ႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ အႀကံဥာဏ္ေပးရန ္
တာဝန္ရွိေသာေက်ာက္မ်က္ရတနာႀကီးၾကပ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီတြင္  ျမန္မာႏိုင္င ံ
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအတြက္ ေနရာမ်ားသီျခားသတ္မွတ္ထားေပးေသာ 
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ၏ မၾကားေသးမီကျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို 
ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ခန္႔ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားအား ႀကီးၾကပ္းျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
သက္ဆိုင္ရာဝင္ေငြ မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔တြင္ပါဝင္ေသာ  
ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ အခန္းက႑ကို လည္း 
စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။5    

• အစိုးရဌာနမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ပါ။  
လက္ရွိတြင္ မကလသည္၎ခန္႔အပ္ႏိုင္ေသာဝန္ထမ္းအင္အား၏  
ခန္႔မွန္းေျခတစ္ဝက္ကိုသာခန္႔အပ္ထားၿပီး ေက်ာက္မ်က္က႑ႏွင္ ့
ပတ္သက္ေသာနယ္ပယ္အလိုက္ကၽြမ္းက်င္မႈ ေနာက္ခံ နည္းပါးသည့္ သို႔မဟုတ္ 
မရွိသည့္ အဓိကအရာရွိမ်ားစြာကိုလည္း ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ နည္းပညာ 
ကၽြမ္းက်င္ေသာပညာရွင္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္ရာထူးမ်ားအတြက္ ခန္႔အပ္ထားျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ ရာထူးမ်ားသို႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ အေသးစိတ္ႏွစ္ပတ္လည ္
အစီရင္ခံစာထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ လူသိရွင္ၾကား စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း 
အပါအဝင္ မကလ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ႏိုင္ငံတကာအေကာင္းဆံုး အေလ့အထမ်ားႏွင္ ့
အညီ ျဖစ္ေစသင့္ပါသည္။
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၄။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ပါ
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တူးေဖာ္လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ေဈးၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ခ်ေပးေသာ္လည္း 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္းႏွင့္ အရာရိွ မ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား  
တရားမဝင္ညႇႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔သည္ လုိင္စင္ခ်ထားေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏  
ထိေရာက္မႈကုိ အားနည္းေစပါသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားအတည္ျပဳမႈသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
ႀကီးၾကပ္ရန္ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းကုိ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး 
လုိင္စင္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား အႏွံအျပားျဖစ္ေပၚေစ ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈကုိ ထူးထူးျခားျခားတားျမစ္ထားၿပီး 
အဆုိပါမူဝါဒသည္ ေခတ္မွီေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြမဲႈ ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သုံးႏုိင္ျခင္းကုိ 
ထပ္မံေႏွာင့္ေႏွးေစႏုိင္ပါသည္။ 

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္ - 

• လုိင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းအေပၚအကန္႔အသတ္မ်ားသတ္မွတ္ပါ။  
(လက္ရိွလုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈပိတ္ထားျခင္းမတုိင္ မီ) ၂၀၁၆ခုႏွစ္အေစာပုိင္း၌  
လုိင္စင္ေပါင္း၂၀,၀၀၀ေက်ာ္အထိရိွေသာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ 
ေရးလုိင္စင္အမ်ားအျပား ခ်ထားေပးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေက်ာက္မ်က္သုိက္မ်ား
အား အလွ်င္အျမန္ ကုန္ခမ္းေစၿပီး အစုိးရ၏ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ႏုိင္မႈကုိ 
က်ဆင္းေစပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ အေနျဖင့္  
လုံေလာက္ေသာႀကီးၾကပ္မႈေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး သယံဇာတမ်ားကုိ ေရရွည္တည္တ့ံစြာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေစမည့္ လုိင္စင္အေရအတြက္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ  
စေသာအျခားႏုိင္ငံမ်ား၏သာဓကမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။6 

• လုိင္စင္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။  
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားထက္စာလွ်င္  
စက္ယႏၲရားျဖင့္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းအား ပုိမုိေသးငယ္ေသာလုပ္ကြက္ အရြယ္ အစား 
(ပုဂၢလိကလုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ၁ ဧက)ႏွင့္ ပုိမုိတုိေတာင္းေသာသက္တမ္း 
(ပုံမွန္ ၃ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္ အထိ)အတြက္ လုိင္စင္မ်ားခ်ထားေပးပါသည္။7 ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ 
စက္ယႏၲရားအသုံးျပဳမႈ ျမင့္မားၿပီး တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္လုိင္စင္ရရိွထားေသာ  
ေျမ ၂ဧကစီတုိင္းအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခ ေျမတူးစက္တစ္စီး အသုံးျပဳပါသည္။   
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းကုိသင့္ေလ်ာ္ေသာႏႈန္းႏွင့္လုံေလာက္ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္  
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားအား စနစ္တက်ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္တားဆီးျခင္း၊  
လုိအပ္ေသာအေျခခံအေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားအား  
တာဝန္ယူမႈရိွစြာစြန္႔ပစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ အားေပးလာေအာင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုိင္စင္ပါ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အလုိက္သင့္ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္ (ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ 
၅ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဖက္စပ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ 
ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ နမူနာဖက္စပ္လုပ္ငန္းပုံစံကုိ  
ေစ့ေစ့စပ္စပ္ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

• ေဈးၿပိဳင္တင္သြင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ပါ။  
တူးေဖာ္ခြင့္မ်ားကုိ ကုမၸဏီမ်ားအား မွ်တစြာ ဆက္ဆံမႈ အေပၚ အေျခခံ၍ ရွင္းလင္းေသာ၊ 
ပြင့္လင္းေသာ၊ အၿပိဳင္အဆုိင္ရိွေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခြေဲဝခ်ထား ေပးသင့္ ပါသည္။ ေဈးၿပိဳ
င္တင္သြင္းေသာကုမၸဏီမ်ားအား ပင္ရင္းပုိင္ဆုိင္ၿပီးခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ 
ပုဂၢိဳ လ္မ်ားသည္ မည္သူ မည္ဝါျဖစ္သည္ကုိ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူက 
သိရိွႏုိင္သင့္ပါသည္။ စက္ယႏၲရားအသုံးျပဳေသာ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ လုိင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းဆုိင္ရာ နည္းပညာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္က်င့္သုံးသင့္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားလာေသာကုမၸဏီမ်ားအား 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခ ရိွေသာ အက်ိဳးစီးပြားဆန္႔က်င္မႈမ်ား၊ ယခင္က  
ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ အေထာက္ အထားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားမႈဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
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၅။ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ပါ။
အအျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိေသာေဒသမ်ား
သို႔  ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ား အလံုး အရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ႏွင့္တစ္ဆက္တည္း 
ေရာဂါကူးဆက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈတိုးျမင့္လာျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ား၏လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္းသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားလည္း  
ျဖစ္ ေပၚလာပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရ ေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ား 
အရ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားအား တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ  
အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္အလြယ္တကူေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိသည္ကိုေတြ႔ရရွိရၿပီး 
စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ားခ်ထားျခင္းသည္ တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈကို 
ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ဖြယ္မရွိဘဲ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ 
အဂတိလိုက္စားမႈတို႔ကိုသာ တိုးျမင့္လာေစႏိုင္ပါသည္။ 

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳ ပါသည္ - 

• ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္မႈအတြက္ ရွင္းလင္းေသာဥပေဒအေျခခံကို သတ္မွတ္ပါ။  
အျခားႏိုင္ငံအမ်ားစုႏွင့္မတူဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္ 
က႑စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္ 
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းမွ ဖယ္ၾကဥ္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ 
လက္လုပ္လက္စားေက်ာက္ မ်က္တူးေဖာ္ေရးလိုင္စင္မ်ားသတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ 
ေက်ာက္မ်က္သမဝါယမအသင္းမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းကို အားေပး ျခင္း၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္စနစ္စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစရွိေသာ 
ႏိုင္ငံသား တူးေဖာ္သူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေသာ  
တရားဝင္ျပဳလုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေပးသင့္ပါသည္။ 

• ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္သတ္မွတ္ေပးပါ။ 
ႏိုင္ငံသားတူေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ ေဒသ 
အလိုက္ဘူမိေဗဒအအေျခအေနအေပၚမူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာရတနာနယ္ေျမမ်ားကို 
ႏိုင္ငံသားမ်ားတူးေဖာ္ရန္ အတြက္သတ္မွတ္ေပးျခင္း(ဥပမာ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံကို 
ၾကည့္ပါ8) ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ပါမစ္ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား  
သမဝါယမအသင္းမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္မ်ားကို 
ဆပ္ကန္ထ႐ိုက္ျပန္ခ်ေပးရန္ အားေပးျခင္း (ဥပမာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံကို ၾကည့္ပါ9) 
ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

• ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ 
ညႇိႏိႈင္းဖလွယ္မႈအားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။  
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား 
စဥ္ဆက္မျပတ္ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးျခင္းကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး ထိုသို႔ 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေၾကာင့္ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံ၏ ေဒသခံ စိန္ဖက္စပ္လုပ္ငန္း 
(Community Diamond Partnership)10 ကဲ့သို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ 
စိုးရိမ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ 
အမ်ားလက္ခံေသာ နည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
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ေက်ာက္မ်က္က႑စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား

၆။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကိုက္ညႇိပါ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေက်ာက္မ်က္က႑အေပၚေကာက္ခံေသာအခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ 
အျခားႏိုင္ငံအမ်ားစုထက္စာလွ်င္ ပို၍ျမင့္မားၿပီး အဆိုပါျမင့္ မားေသာ အခြန္ႏႈန္းထားေၾကာင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားက ေလွ်ာ့ေပါ့အစီရင္ခံမႈအား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း 
အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။ အဓိကဝင္ေငြရရွိမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ လိုင္စင္ ေၾကးမ်ား 
(လက္မွတ္ေရးထိုးခဆုေၾကးမ်ားအျပင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအခြန္အခမ်ားပါဝင္သည္ဟု 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နားလည္ထားၾကပါသည္)၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မႈအတြက္  
ထုတ္လုပ္မႈေဝစု(အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ရတနာခြန္ 
(တန္ဖိုး၏ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (ပံုမွန္ ၅ရာခိုင္ႏႈန္း အေပါင္း 
ေက်ာက္မ်က္ အၾကမ္းထည္မ်ားအတြက္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ 
ေက်ာက္မ်က္အေခ်ာထည္မ်ားအတြက္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ၅ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္ 
(ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း)ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား (၁ မွ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ) 
တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားအေပၚ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္  
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တို႔ကလည္း တရားမဝင္အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားရွိပါသည္။ 

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္ - 

• ဘ႑ာေရးမူေဘာင္ကို ရွင္းလင္းေအာင္လုပ္ပါ။   
ျပည္ေထာင္စုအေကာက္ခြန္ ဥပေဒႏွင့္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ 
ဥပေဒအၾကားမ်ားစြာ႐ႈပ္ေထြးေနျခင္း အထူးသျဖင့္ (၁၉၉၅ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ 
ပုဒ္မ ၂၇(ခ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္)တိက်မႈမရွိေသာအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားေၾ
ကာင့္ အခြန္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈကိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေစပါသည္။ 
မကလ၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ အခြန္ 
ေကာက္ခံရန္တာဝန္ရွိေသာ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အားနည္းလ်က္ ရွိေနပါသည္။ 

• အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈကိုအားေပးေသာ ႏႈန္းထားမ်ားသတ္မွတ္ပါ။  
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစု၌ေကာက္ခံေသာ ရတနာခြန္ႏႈန္းထားမ်ားထက္ ၂ဆ မွ 
အဆ၂၀ အထိ ပိုမိုျမင့္မားစြာေကာက္ခံၿပီး ေက်ာက္မ်က္မ်ား ေရာင္းခ်မႈ၊ တင္သြင္းမႈႏွင့္ 
တင္ပို႔မႈတို႔အေပၚလည္း ထူးထူးျခားျခားျမင့္မားေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ 
ေကာက္ခံပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ အခြန္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ 
ထူးထူးျခားျခားအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေလ့ရွိ ေသာ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္မႈအတြက္  
သီးသန္႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္လည္း အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။11  

• ဝင္ေငြေကာက္ခံမႈကို ျပန္လည္ထိန္းညႇိပါ။  
အျခားႏိုင္ငံအမ်ားစုႏွင့္မတူဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္မ်က္ဆိုင္ရာ ဝင္ေငြအမ်ားစုကို 
(လက္မွတ္ေရးထိုးခဆုေၾကးမ်ားအပါအဝင္) လိုင္စင္ေၾကးမ်ား 
မွတဆင့္ေကာက္ခံရရွိပါသည္။ လိုင္စဥ္ေၾကးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အား 
၎၏သယံဇာတမ်ားထံမွ ဝင္ေငြေကာင္းမြန္စြာရွာေဖြေပးႏိုင္ျခင္းမရွိ သည့္အျပင္  
တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားအလြန္အကၽြံခ်ထားေပးျခင္းကိုလည္း 
အားေပးရာေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္မွ  
ဝင္ေငြအဓိကရရွိေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ရတနာခြန္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  
မွ်တစြာေကာက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ပံုေပၚပါသည္  
(ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ ၇ကို ၾကည့္ပါ)။ 

• ရတနာျပပြဲမ်ားတြင္ေရာင္းခ်ရန္မက္လံုးမ်ားတိုးျမႇင့္ပါ။  
တရားဝင္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေက်ာက္မ်က္မွရရွိ ေသာဝင္ေငြအားလံုး၏ 
၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္  
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက က်င္းပေသာ ရတနာျပပြဲမ်ားတြင္ 
ေကာက္ခံရရွိေသာ္လည္း  ေက်ာက္မ်က္က႑ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအရ  
စုစုေပါင္းေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္မႈ၏ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္သည္ 
ရတနာျပပြဲမ်ား၏ျပင္ပတြင္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရပါသည္။12 
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ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဝင္ေငြအမ်ားစုေကာက္ခံရရွိေနေသာ ရတနာျပပြဲမ်ားတြင္ 
လာေရာက္ေရာင္းခ်ျခင္းကို အားေပးေစမည့္ အခ်ိဳ႕ေသာေငြေၾကးဆိုင္ရာမက္လံုးမ်ားကို 
ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ကတည္းက က်င္းပေသာျပပြဲမ်ားတြင္ 
သေဘာတူညီထားေသာေရာင္းခ်မႈမ်ား၏ တစ္ဝက္ေအာက္သာ အမွန္ 
တကယ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္သျဖင့္ ရတနာျပပြဲမ်ား တြင္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို 
ထပ္မံေလ့လာ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ႏုိင္ပါသည္။13 
 
 

 ၇။ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပင္ဆင္ပါ
တရားဝင္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ကိုယ္ စားလွယ္ ၃ဦး၊ အျခားအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ  
ကိုယ္စားလွယ္ ၄ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ  
ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဦးႏွင့္ ျပင္ပကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၁ဦးအပါအဝင္ လူ  
၉ဦးထက္မနည္းပါဝင္ေသာ တန္ဖိုးျဖတ္ အဖြဲ႔က စိစစ္တန္ဖိုးျဖတ္ပါသည္။ 
၂၀၁၁/၂၀၁၂ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ဘ႑ာႏွစ္အၾကား အစိုးရသည္ 
ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာေသာ ေက်ာက္စိမ္းတစ္ကီလိုဂရမ္လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
၃၃၇က်ပ္မွ ၄၅၀က်ပ္အထိ(သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာျပား၅၀ေအာက္)ႏွင့္ 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေသာ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္ တစ္ကာရက္လွ်င္ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၃ မွ ၁၈က်ပ္အထိ(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ျပားမွ ၂ျပားအထိ)
ရရွိခဲ့ပါသည္။  အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတမ်ားကို 
မွ်တေသာေဈးကြက္ႏႈန္းထားမ်ားေအာက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းလ်က္  
တန္ဖိုးျဖတ္မႈမ်ား ပံုမွန္ျဖစ္ေပၚ ေနေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။14 

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္  
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္ -

• ႀကီးၾကပ္မႈကို ပိုမိုတင္းၾကပ္စြာေဆာင္ရြက္ပါ။  
အျခားႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေလလံပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ျပင္ပ တန္ဖိုးျဖတ္သူမ်ားအား 
ေစခိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ရည္ၫႊန္းေဈးႏႈန္းႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းတို႔ျဖင့္  
တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းလုပ္ ငန္းစဥ္အား အကာအကြယ္ေပးထားေသာလည္း  
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ တန္ဖိုးျဖတ္အဖြဲ႔၏  
ဥကၠ႒(မကလအရာရွိတစ္ဦး)အား ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ တရားဝင္တန္ဖိုးကို 
သတ္မွတ္ရာတြင္ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္  
အက်ိဳးေမွ်ာ္ကိုးလက္သိပ္ထိုးဝါဒျဖစ္ေပၚေစရန္ တံခါးဖြင့္ေပးထားပါသည္။15 မကလ 
အေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ တန္ဖိုးျဖတ္သူအခ်ို႕ ခန္႔အပ္ထားေသာ္လည္း 
အျခားေကာ္မတီဝင္မ်ား သည္ အစုိးရ၏တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းကို မွန္မမွန္စစ္ေဆးရန္ 
လိုအပ္ေသာေက်ာက္မ်က္ေဗဒႏွင့္ ေဈးကြက္ဆိုင္ရာ အသိပညာ ရွိ မရွိကို 
ရွင္းလင္းစြာမသိရပါ။ 

• စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ။  
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေရွာင္တခင္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားအား 
တိတိက်က်ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ လာေစရန္ အားေပးႏိုင္ပါသည္။  
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာအေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ား 
(ဥပမာ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ရွိ ေက်ာက္မ်က္ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား) 
ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္ ေပးျခင္းႏွင့္အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ား  
(ဥပမာေက်ာက္မ်က္တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္  
စာရင္းကိုင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား သိရွိနားလည္ေသာဝန္ထမ္းမ်ား) 
ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးပါက စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ 
အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။
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၈။ ျပည္တြင္းအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးပါ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္႑ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္  
ျပည္တြင္းတန္ဖိုးျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္  
ရရွိလာႏိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ပိုမိုသိရွိနားလည္လာၾကပါသည္။ 
ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္ ပထမဦးဆံုးေက်ာက္မ်က ္
ဓာတ္ခြဲခန္းတည္ေထာင္ ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအခြန္ႏႈန္းထားမ်ားျပင္ဆင္ျခင္းအပါအဝင္  
အေရးႀကီးေသာမူဝါဒဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာ ေစရန္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္  
ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ 
အေနအထားသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္မ်က္  
ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း၌ ကမာၻေပၚတြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ေဈးကြက္သံုးခု (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ 
အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ)ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ္လည္း  
အဆိုပါအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္လိုအပ္ေသာ လုပ္သားမ်ား၏ကုန္ထုတ္ စြမ္းအား 
သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား မရွိေသးပါ။ 

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊  
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အသင္းအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္ - 

• ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ (Value Chain) ၏ အလယ္ပုိင္း (Midstream) 
ႏွင့္ေအာက္ပိုင္း (Downstream)အတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲပါ။  
ေက်ာက္မ်က္ေသြးျခင္းႏွင့္အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း အတြက္ 
တိက်ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းရအားသာမႈရွိရန္အလားအလာရွိေသာနယ္ပယ္
မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ပမာဏအေျမာက္အမ်ားထုတ္ လုပ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္၊  
အိႏိၵယႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ေက်ာက္ေသြးသမားမ်ား အဓိကထားေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသာ 
ပယင္း၊ ေျပာင္ေခါင္းစိမ္းႏွင့္ ပန္းညံ့စသည့္ တန္ဖိုးနိမ့္ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင္ ့
ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေအာင္စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ 
သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၏ အေတြ႔အႀကံဳမွသင္ခန္းစာ ယူ၍  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  
ႏိုင္ငံေတာ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျမႇင့္တင္ေရးနည္းဗ်ဴဟာေရးဆြဲၿပီး  
၎၏အရည္အေသြး ျမင့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမားႏွင့္ နီလာအတြက္ 
ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈကို အသံုးခ်သင့္ပါသည္။16  

• အတတ္ပညာျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းရယူျခင္းကို ပံ့ပိုးပါ။ 
ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာလုပ္သား ရွားပါးျခင္း သည္ အားေကာင္း ေသာ Value Chain  
အလယ္ပိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိက 
အတားအဆီးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဦးေဆာင္ေနေသာလက္ဝတ္ရတနာကုမၸဏီ
မ်ားသည္ အေခ်ာထည္ ေက်ာက္မ်က္အမ်ားစုကို ႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းကာ ျပည္တြင္းမွ 
တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားစြာသည္ အ႐ႈံးခံ၍လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား အား မွီခိုေနရပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္  
ႏိုင္ငံတကာအရည္အေသြးမီဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးစင္တာမ်ား အထူး 
သျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ထြက္ရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္  
ျပည္တြင္းအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ 

• ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမူဝါဒမ်ားအား အလိုက္သင့္ျပင္ဆင္ပါ။  
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အရည္အေသြး  
ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ကိုင္ေသာႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒ 
မ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္  
ေက်ာက္မ်က္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းက႑အတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈပံုစံမ်ိဳးစံု ေပးထားပါသည္။   
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပို႔ကုန္အေကာက္ခြန္ (ေက်ာက္မ်က္အၾကမ္းထည္ တင္ပို႔မႈအေပၚ ၁၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္အေခ်ာထည္တင္ပို႔မႈအေပၚ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း  
အခြန္ေကာက္ခံပါ သည္)၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္ဝတ္ရတနာကုမၸဏီမ်ားအေပၚ  
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အခြန္ေကာက္ခံျခင္း (ရွည္လ်ားေသာ အခြန္ ကင္းလြတ္ ခြင့္ကာလမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေငြေခ်းအစီအစဥ္မ်ားမရွိပါ)ႏွင့္ ျပည္ပ၌အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း  
(ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာက္မ်က္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ပံုမွန္ပါဝင္ေလ့မရွိပါ)
တို႔တြင္ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ ပါသည္။17

၉။ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းတေလ်ာက္ 
ျပန္လည္ေျခရာခံႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ပါ
အခ်ိဳ႕ေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီထုတ္လုပ္ထားသည့္ “တာဝန္ယူမႈရွိစြာရယူထားေသာ” 
လက္ဝတ္ရတနာမ်ား ဥပမာ ကေလးလုပ္သား သို႔မဟုတ္ အဓမၼခိုင္းေစျခင္း၊  
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈမရွိေသာအလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အဂတိလိုက္စားမႈ သို႔မဟုတ္ သဘာ ဝပတ္ဝန္းက်င္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားထိခိုက္လြယ္ေသာလူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈ 
စသည္တို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျခင္းမရွိဘဲ ထုတ္လုပ္ထားေသာ  
လက္ဝတ္ရတနာမ်ားဝယ္လိုအားျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား 
အေနျဖင့္ ၎တို႔ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ 
ပိုမိုတြန္းအားေပးလာပါသည္။  အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္  
ထုတ္လုပ္မႈကိုတရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကမာၻ႔ေဈးကြက္ 
(အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေဈးကြက္)တြင္ပိုမိုေနရာရလာၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအား ျပည့္မီမႈမရွိျခင္းႏွင့္  
ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ တရားမဝင္ပတ္သက္ ဆက္ဆံေရးမ်ားေၾကာင့္ 
ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ေနာက္ေၾကာင္းအား ျပန္လည္ေျခခံႏိုင္ျခင္းအေပၚ  
အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။  

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္  
ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳ ပါသည္ - 

• ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားေကာင္းေအာင္လုပ္ပါ။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို တ႐ုတ္ႏွင့္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾကသျဖင့္ ထိုသို႔ 
မ်ားျပားေသာ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ အေကာက္ခြန္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအ
သင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ 

• OECD လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို လိုက္နာပါ။  
အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမူေဘာင္အား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခမ်ားေသာနယ္ေျမမ်ားမွလာေသာတြင္းထြက္မ်ား၏ 
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားစစ္ေဆးရန္ OECD၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
(OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of 
Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas)ႏွင့္ ညီညြတ္ ေအာင္ 
လိုအပ္သည့္အဆင့္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္ က႑ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေန သူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားလိုက္နာေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏လိုက္နာမႈကို 
စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ မွတ္တမ္း တင္ႏုိင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။18 

• အသိအမွတ္ျပဳမႈနည္းလမ္းမ်ားအား က်င့္သံုးႏိုင္မည့္ အလားအလာကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။   
မန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္  ႏိုင္ငံတကာ၌ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္အညီ 
ေရာင္စံုေက်ာက္မ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈစနစ္မ်ား က်င့္သံုးရန္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။19  ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္  
တန္ဇန္ႏိုက္ေက်ာက္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တည္းရွိ  
အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္သာ တူးေဖာ္ရရွိႏိုင္သျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြက္ 
အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရးဆြဲရာတြင္ Tucson ကုမၸဏီ၏  
တန္ဇန္ႏိုက္ေက်ာက္ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲခဲ့ေသာ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံ၏
အေတြ႔အႀကံဳကုိ ေလ့လာ၍ သင္ခန္းစာယူႏိုင္ပါသည္။  
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ေက်ာက္မ်က္က႑စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား

၁၀။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပိုမိုအားေကာင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ
NRGI NRGI ၏ အရင္းအျမစ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအၫႊန္းကိန္း(NRGI’s Resource Governance 
Index)အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရမွတ္နည္းပါသည္။20  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်
က္လုပ္ငန္းႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ၏ အရည္အေသြးကို ဆန္းစစ္ရန္ 
အကူအညီေပးသည့္ လြတ္လပ္ေသာသုေတသနေလ့လာမႈအဖြဲ႔မ်ား တိုးမ်ားလာေသာ္လည္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ အဆိုပါက႑ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားအား 
ထုတ္ေဖာ္ေပးျခင္းမရွိေသးပါ။  

သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား  
ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ (Myanmar Extractive Industries Transparency 
Initiative - MEITI)အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ 

• သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝပါ။ 
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ၊ ၎၏ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေသာ 
စည္းမ်ဥ္မ်ားႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ရွိတြင္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူက ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ကင္မရြန္းႏိုင္ငံ၊ 
ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဂီနီႏိုင္ငံ၊ လိုက္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံ၊ မာလာဝီႏိုင္ငံႏွင့္ 
ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ သာဓကမ်ားအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း 
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္သင့္ပါသည္။ 

• MEITI ဆိုင္ရာ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈနယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ပါ။  
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္  
ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း မ်ား ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (Extractive Industries 
Transparency Initiative) တြင္ ပါဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ ၎၏  
သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခင္ကထက္ ပိုမိုသိရွိလာရေသာ္လည္း 
ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံမႈ 
အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဘ႑ာႏွစ္၂၀၁၃/၁၄  
အတြက္ျပဳစုထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးEITIအစီရင္ခံစာတြင္ 
(ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီေပါင္း ၉၀၀ခန္႔ အနက္) ကုမၸဏီအခု 
၃၀ကိုသာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားက အစုိးရထံေပးေသာ စုစုေပါင္း 
ေပးေခ်ေငြ၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။21  ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 
အမ်ားျပည္သူၾကည့္႐ႈႏိုင္ေသာ လိုင္စင္ထုတ္ ေပးထားသည့္မွတ္တမ္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေနာက္ကြယ္မွပိုင္ဆိုင္မႈ 
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ရန္ EITI မူေဘာင္အတြင္းမွ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္ ပါသည္။

• အလြတ္တန္းေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးမႈကို ခြင့္ျပဳေပးပါ။  
လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
တာဝန္ခံမႈ အားေကာင္းေစရန္ ပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာအတြက္  
ေက်ာက္မ်က္ထြက္ရွိေသာေဒသမ်ားသို႔သြားေရာက္ခြင့္အား 
အကာအကြယ္ေပးသင့္ပါသည္။



လြတ္လပ္ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မရွာေဖြသည့္ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ သဘာ၀သံယံဇာတအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမူ အၾကံေပးအဖြဲ႔ 
(Natural Resource Governance Institute) သည္ ျပည္သူမ်ားအား မိမိတို႔တိုင္းျပည္မွ ထြက္ေသာ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ ့နွင့္ 
သတၱဳတြင္းထြက္မ်ားၾကြယ္၀မႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို သိရွိနားလည္ႏိုင္ေစရန္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်သုေတသနျပဳျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာအၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးပါသည္။

ထပ္မံေလ့လာရန္- www.resourcegovernance.org

ထပ္ေဆာင္းရွင္းလင္းခ်က္မ်ား
1. Pakistan case study (p. 37-38) in Paul Shortell and Emma Irwin, Governing the Gemstone Sector: Lessons from Global 

Experience (Natural Resource Governance Institute: May 2017) ကို ၾကည့္ပါ။

2. ဥပမာ description of the Diamond Area Community Development Fund (p. 45) in Shortell and Irwin, Governing the 

Gemstone Sector ကို ၾကည့္ပါ။

3. ဤစာတမ္းကိုေရးသားသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမ်ားမ်ားအား “၂၀၁၇ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ”ကုိ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းၿပီး 
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အမ်ိဳးသားသယံဇာတေကာ္မတီက အႀကံျပဳထားေသာ ထပ္ေဆာင္းျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

4. Erin Murphy, Peter Kucik, and Zachary Harris, Step by Step: Myanmar Gem Industry Emerges from Isolation and U.S. 

Sanctions (American Gem Traders Association: 2016) ကို ၾကည့္ပါ။

5. Chan Mya Htwe, “Tribunal to investigate gem association embezzlement claims” Myanmar Times, 2 June 2016 ကို ၾကည့္ပါ။

6. Sri Lanka case study (p. 19-20) in Shortell and Irwin, Governing the Gemstone Sector ကို ၾကည့္ပါ။

7. ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း(မကလ)မွ ေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္။

8. Tanzania case study (p. 28-29) in Shortell and Irwin, Governing the Gemstone Sector ကို ၾကည့္ပါ။

9. Brazil case study (p. 26-27) in Shortell and Irwin, Governing the Gemstone Sector ကို ၾကည့္ပါ။

10. Ibid 8.

11. ဥပမာ Sierra Leone and Guyana case studies (p. 43) in Shortell and Irwin, Governing the Gemstone Sector ကို ၾကည့္ပါ။

12. ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း(မကလ)မွ ေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္။

13. ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း(မကလ)မွ ေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္။
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