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သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ 
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈကို 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ 
ကတိက၀တ္မ်ားသည္ 
သိသာထင္ရွားေသာ 
တာ၀န္ခံမႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ဘဲ 
က်ယ္ျပန္႔သည့္ 
မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းကုိ 
ကန္႔သတ္ထားႏုိင္ပါသည္။ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
လက္မွတ္မထုိးမီျဖစ္ေစ၊ 
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ သီးျခား 
စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ 
သေဘာတူညီမႈမျပဳမီျဖစ္ေစ 
အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ မူ၀ါဒ အေပး 
အယူအတုိးအေလ်ာ့မ်ားကုိ 
ေလးေလးနက္နက္ထည့္သြင္းစဥ္း 
စားသင့္ပါသည္။ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအား 
မူ၀ါဒအတြက္ ေနရာေပးႏုိင္ေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ 
ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်ေနေစရန္ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား 
မည္သုိ႔ေရးဆြရဲမည္ကုိ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္လုပ္ထုံးမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံတကာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားက 
ျပသလ်က္ရွိပါသည္။

ရင္းႏႇးီျမႇဳ ပ္ႏႇမံႈ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏႇင့္ 
ေရရႇည္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ။ ရင္းႏႇးီျမႇဳ ပ္ႏႇမံႈကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရႇာက္ျခင္း
ႏုိင္ငံတကာရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား(IITs) သုံးေထာင္ေက်ာ္မွာ တရား၀င္္အာဏာတည္လ်က္ရ္ွ 
ရွိသလုိ အလားတူ စာခ်ဳပ္ အမ်ားအျပားကုိ ခ်ဳပ္ဆုိရန္လည္း ညွိႏိႈင္းလ်က္ရွိပါသည္။ အဆုိပါ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊ ႏွင္႕ ၄င္းစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္သုံးစြထဲားေသာ 
စကားလုံးမ်ားက မူ၀ါဒ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မ်ားၾကား တြင္ အေရးႀကီးလွေသာ အေပးအယူ၊ 
အတုိးအေလွ်ာ့မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ားအား မမွ်မတ ဆက္ဆံသြားမည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္း အာမခံရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ ႐ုိးရွင္းေသာ စာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ အျခားေသာ 
မူ၀ါဒပန္းတုိင္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စြမ္းပကားကုိ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈမ်ား ရိွႏုိင္ပါသည္။  အဆုိပါ 
အေပးအယူ အတုိးအေလွ်ာ့မ်ား ပုိမုိ ရွင္းလင္း လာသည့္အားေလ်ာ္စြာ တခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ IITs မ်ားအေပၚ 
မိမိတုိ႔၏ ခ်ဥ္းကပ္ပုံနည္းလမ္းအား ျပန္္လည္ စဥ္းစားလာၾကသည္႔အားေလ်ာ္စြာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကုိ ဟန္ခ်က္ညီေစမည္႕ နည္းလမ္းမ်ားႏွင္႕ပက္သက္သည္႕ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား 
ပုိမုိၾကြယ္၀လာသည္။ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ညွိႏိႈင္းရယူေရးအတြက္ စဥ္းစားလ်က္ရွိေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးသည္ ထုိသုိ႔ေသာ မူ၀ါဒမ်ားေရြးခ်ယ္မႈ  ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေကာင္းစြာ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္သလုိ 
လူအမ်ား အေခ်အတင္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရိွလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ 
ဤရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခ်က္သည္ IITs မ်ား၊ ႏွင္႕ ေရရွည္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႕အေျကာင္း အေခ်အတင္ 
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အခန္းေလးတြပဲါ ေဆြးေႏြးခ်က္အစဥ္မွ တတိယတြျဲဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (IIT)သည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အျခားႏုိင္ငံ (မ်ား)တြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွလာေအာင္  
အားေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ စီး၀င္မႈကုိ 
တုိးပြားေစသည္႕ IITs မ်ား၏ အဓိကနည္းလမ္းမွာ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအား 
ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ကာကြယ္သည့္ ̀ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း´ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

က်ဳိးေျကာင္းဆင္ျခင္မႈကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 
ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏွံမႈမ်ား ရရွိလာေအာင္ 
ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈတစ္ရပ္ကုိ 
ျပဳလုပ္လုိက္သည္ႏွင္႕ (ဥပမာ ကုန္ေခ်ာထုတ္စက္႐ုံကုိျဖစ္ေစ၊ ေရနံ 
ပုိက္လုိင္းကုိျဖစ္ေစ တည္ေဆာက္လုိက္သည့္အခါ) အဆုိပါ စီမံကိန္း 
(သုိ႕မဟုတ္) စီမံကိန္း အျမတ္အစြန္း ရရွိႏုိင္မႈကုိ အေႏွာင့္အယွက္ 
ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင္႕ ျဖစ္ေစမည့္ ပက္သက္သည္႕ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ၏ 
တြက္ခ်က္မႈကုိ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူက ရင္ဆုိင္လာရပါေတာ့သည္။ ဤသုိ႕ေသာ 
`ႏုိင္ငံေရး´ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ ေလ်ာ့ပါးေစရန္လည္းေကာင္း၊ 
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ားအား မမွ်မတဆက္ဆံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း 
စိတ္ခ်ေနေစရန္လည္းေကာင္း ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကုိ 
ေရးဆြထဲားကာ ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွလာၾကေစရန္ မက္လုံးမ်ားကုိ 
ဖန္တီးေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕တြင္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းက ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ 
စီး၀င္ျခင္းမ်ားကုိ တုိးပြားေစသည့္ မ်က္ျမင္ အေထာက္အထားမ်ားမွာ အမ်ိဳးစုံ 

ေရာေထြးေနပါသည္။ (ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ̀ ျခံဳငုံ သုံးသပ္မႈ́  ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ကုိ ႐ႈ။)  ထုိ႕အျပင္ 
သင္႕တင္႕ေလ်ာ္ကန္ေသာ မူေဘာင္မရိွသမွ်ကာလပတ္လံုး 
လူထုမူ၀ါဒလုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႕စြာ လုပ္ေဆာင္လာျခင္းေျကာင္႕ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာဆံုးရႈးံမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေျကးေတာင္းခံမႈမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သ
ည္။ ထုိကဲ႕သုိ႕ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ားေျကာင္႕ မူ၀ါဒေရးဆြရဲန္ 
အေေနအထားကုိ  ကန္႕သတ္မႈမ်ားရိွေနသည္။ (`ျခံဳငုံ သုံးသပ္မႈ́  
ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ကုိ ထပ္မံ႐ႈပါေလ။)

သုိ႔ျဖစ္ေပရာ IIT တစ္ခုကုိ လက္မွတ္ထုိးရန္၊ မထုိးရန္လည္းေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေသာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စာသားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးလည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ၾကရာတြင္ 
ဂ႐ုတစုိက္ႏွင့္ အေခ်အတင္ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးၾကရန္ လုိအပ္ေပသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အမ်ားအျပားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါရိွသည့္တိုင္ေအာင္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမွာမူ 
အေတာ္အတန္ ကြလဲြေဲနႏုိင္သလုိ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ားအား ခံစားခြင့္ေပးထားေသာ 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမွာလည္း အမ်ိဳးစံု ကြဲျပားေနႏိုင္ပါသည္။ 
အသုံးမ်ားေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။

ထုတ္ေဝသည့္ရက္စြဲ 
ဇြန္လ ၂၀၁၄  
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IIED Briefing 

 • `ႏိုင္ငံတြင္းျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊´ ̀ အခြင့္အေရးအရဆံုး ႏိုင္ငံ´စသည့္ 
စာပိုဒ္မ်ားမွာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ျဖစ္ေစ (ႏိုင္ငံတြင္း 
ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း)၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံသားမ်ားကျဖစ္ေစ (အခြင့္အေရး 
အရဆံုးႏိုင္ငံ) အလားတူ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳသည့္အ
ခါထက္ အခြင့္အေရးမေလ်ာ့ေစဘဲ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား 
အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံက ျပဳမူဆက္ဆံရန္ ပုံမွန္အားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

 • `မွ်တေသာ၊ ညီမွ်ေသာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း´စာပိုဒ္မ်ားမွာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ 
ႏုိင္ငံတြင္းဥပေဒအရ ျပည္တြင္းရင္းႏီွး ျမွပ္ႏံွမႈအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား မည္သို႔ပင္ ရိွေနေစကာမူ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား 
အနိမ့္ ဆံုး မွ်တမႈစံျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

 • `အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ လုံျခံဳမႈ́ စာပုိဒ္မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးမႈကုိ 
တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ ပတ္သက္ျခင္း မရိွေသာ ေဘးလူမ်ားက ဖန္တီးသည့္ 
အႏၲရာယ္မွ အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံက 
ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ဖြင့္ဆိုေလ့ရိွၾကပါသည္။

 • ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားအား သိမ္းယူႏုိင္သည့္ အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အား 
ကန္႔သတ္ထားေသာ စာပိုဒ္မ်ားက မည္သည့္ သိမ္းယူမႈမဆို 
အမ်ားျပည္သူအတြက္သာ ျဖစ္ရမည္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျဖစ္ေစရဟု 
သတ္မွတ္ထား ေလ့ရိွသလို အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ထိုက္သင့္ေသာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ သီးျခား 
သတ္မွတ္ထားေသာ စံမ်ားအရ နစ္နာေၾကးေပးရန္လည္းေကာင္း 
သတ္မွတ္ထားတတ္ၾကပါသည္။ 

 • `လႊမ္းျခဳံမႈ́ စာပုိဒ္မ်ားက အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ 
ကတိက၀တ္မ်ားကုိ (ဥပမာ အားျဖင့္ ပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ထားေသာ ကတိက၀တ္မ်ား) လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရန္ 
သတ္မွတ္ထားပါ သည္။

 • ေငြေၾကး လဲလွယ္ႏိုင္မႈ၊ အျမတ္အစြန္းကို မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ႏိုင္မႈ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွ 
အျမတ္အစြန္းမ်ားကို မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ 

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ ဦးစားေပးႏိုင္ငံမ်ားစသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ 
`ႏိႈင္းရ´ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးထားေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံျ
ခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံက ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ မျပဳရန္ 
သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆံုးႏိုင္ငံ စာပိုဒ္မ်ားက 
အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေျခစိုက္ရာမဟုတ္ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားၾကား သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကဲ့သို႔ အျခားသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား 
တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အခြင့္အေရးပိုရသည့္ ျပဳမူဆက္ဆံမႈကို 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေတာင္းဆိုႏိုင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳထားႏိုင္ ပါသည္။

အျခား ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာမူ 
ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာမူ၀ါဒႏွင္႕ ့ ဦးစားေပးႏုိင္ငံမ်ား လက္ရိွက်င္႕သံုးေနေသာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ယင္းတုိ႔မွာ ̀ အၾကြင္းမ့ဲ´ျဖစ္ပါသည္။ 
ဆုိလုိသည္မွာ အျခားရင္းႏီွးျမဳွပ္ႏံွမႈမ်ားအေပၚ က်င့္သုံးႏုိင္ေသာ 
ျပဳမူဆက္ဆံပုံ မည္သုိ႔ပင္ ရွိေနေစကာမူ အကာအကြယ္ေပးထားသည္႕ 
ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ အေပၚတြင္ က်င့္သုံးရမည့္ အနိမ့္ဆုံး 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ယင္းတုိ႔က ျပ႒ာန္းေပးထားပါသည္။

ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မေရမရာ 
ေရးသားထားေလ့ရွိတတ္ၾကေပရာ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္သည့္ ႐ုံးမ်ားက 
မည္ကဲ့သို႔ ဖြင့္ဆိုခဲ့ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းသည့္အခါ အလားတူ 
စာပုိဒ္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ အသုံးျပဳခ့ဲသည္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွသာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ေစာင္၏ သြယ္၀ိုက္ ဆိုလိုခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀ 
နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ (ရင္းႏီွးျမဳွပ္ႏံွသူႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တုိ႔ၾကား 
ၾကား၀င္ ေစ့စပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဆက္စပ္ေနေသာ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ 
႐ႈ။) ခုံ႐ုံးမ်ားသည္ ယခင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာရမည္ မဟုတ္ေခ်။ 
သုိ႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕တြင္မူ အဆုိပါခုံ႐ုံးမ်ား၏ ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈ အာဏာကုိ 
ေတာင့္တင္း ခုိင္မာလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ယင္းခံု႐ံုးမ်ားက ရည္ၫႊန္းကိုးကားေလ့ ရိွတတ္ၾကပါသည္။

မွ်တေသာ၊ သာတူညီမွ်ေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ နမူနာ
`မွ်တေသာ၊ သာတူညီမွ်ေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ́  (FET) က ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစံမ်ား မည္သုိ႔ မည္ပုံ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သည္ကုိ
လည္းေကာင္း၊ မူ၀ါဒအတြက္ ေနရာေပးမႈအေပၚ ယင္းတုိ႔က မည္သုိ႔မည္ပုံ 
႐ုိက္ခတ္ေနပုံကုိလည္းေကာင္း သ႐ုပ္ေဖာ္ရာတြင္ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ပါသည္။ FETမွာ 
ႏုိင္ငံမ်ားအား ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ားက ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
အသုံးျပဳေလ့အရွိဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေလသည္။1

ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ားအား မွ်တစြာ ျပဳမူဆက္ဆံသင့္သည္ဟူေသာ အယူအဆကုိ 
ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း သေဘာမတူမည့္ သူ မဆုိစေလာက္ အနည္းငယ္မွ်သာ 
ရိွၾကပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ̀ မွ်တမႈ´ကိုျဖစ္ေစ ̀ သာတူညီမွ်မႈ´ကိုျဖစ္ေစ 
သတ္မွတ္ျခင္းမွာ လြယ္ကူ႐ိုးစင္းလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ယင္းေၾကာင့္ 
အဆိုပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို မည္သို႔မည္ပံု ဖြင့္ဆိုၿပီး မည္သို႔မည္ပံု 
လက္ေတြ႕အသံုးျပဳရမည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ခံုသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္ 
႐ုံးမ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ သိသိသာသာ ရွိေနရျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈကုိ FET၏ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတြင္ ရိွေနသည့္ ̀ သဘာ၀က်ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား´ကို 
ခံုသမာဓိ႐ံုးမ်ားက အေလးထား ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကပါသည္။2 FETတြင္ 
အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္သလို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွိရန္ လုိအပ္သည္ဟု ခုံ႐ုံးတခ်ိဳ႕က ယူဆထား ၾကပါသည္။3 တည္ၿငိမ္ေသာ 
စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္မွာလည္း FET၏ 
`မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပုိင္း´ တစ္ရပ္အျဖစ္ ခုံ႐ုံးတခ်ိဳ႕က 
ယူဆပါသည္။ နမူနာကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံတို႔၏ 
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ဖ်န္ေျဖညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ 
အဆိုပါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ နိဒါန္းတြင္ စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈပိုင္းအရ 
တည္ၿငိမ္မႈကို ၫႊန္းဆုိထားေလသည္။4

အျခားခံု႐ံုးမ်ားကလည္း အစိုးရမ်ား၏ စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ 
ပိုမို အေလးထားတတ္ၾကသလို အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဥပေဒသည္ လံုး၀ဥႆံု 
မေျပာင္းမလဲဘဲ ရိွေနလိမ့္မည္ဟု မည္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကမွ် 
အႀကီးအက်ယ္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေအာင္ 
ဖြင့္ဆုိတတ္ၾကပါသည္။5 သုိ႔ရာတြင္ ̀ သဘာ၀က်ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား´ 
ကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ရိွသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအား ေပးအပ္ထားသည့္ 
`ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား´ အား ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ေသာ စည္းကမ္းပိုင္း 
အေျပာင္းအလဲမ်ားက အစိုးရထံမွ ေတာင္းခံမႈမ်ားေပၚေပါက္လာေအာင္ 
ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရိွပါသည္။6

သို႔ျဖစ္ေပရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက မည္သို႔မည္ပံု ျပဳမူေဆာင္ရြက္သည္ဆိုျခင္း
အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ကုိျဖစ္ေစ၊ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားက FET အား ေဖာက္ဖ်က္မႈဟု 
မွတ္ယူႏုိင္ပါ သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေရရွည္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ စိန္ေခၚလ်က္ရိွသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ 
ေတာင္းဆိုမႈ အမ်ားအျပားကို ေပၚေပါက္လာေစခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ 
ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ထဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ ရရိွသည့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၌ 
အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊7 ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊8 သမိုင္း ေၾကာင္းအရ 
မတရားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊9 လူထု က်န္းမာေရးကို 
ကာကြယ္ျခင္းစသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ (ဇယား ၁)

တစ္နည္းဆုိေသာ္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ သြယ္၀ုိက္ေသာ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားမွာ အလြန္ 
က်ယ္ျပန္႔ႏွံ႔စပ္လွသလို ̀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒ´ တစ္ခုတည္းအတြက္သာ 
အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ရွိေနသည္မ်ိဳးမဟုတ္ေခ်။ ထုိ႔အျပင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူအား 
ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားက တရား႐ုံးတြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္အခါ 
အစုိးရတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္မႈ အနည္းအပါးသာ ရွိေနတတ္ၿပီး ယင္းက 
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအား ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရသည္အထိ ျဖစ္လာေစ 
ႏုိင္ျပန္ပါေသးသည္။

မူ၀ါဒ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သစ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံမ်ားက က်င့္သုံးႏုိင္ဆဲ ျဖစ္လင့္ကစား 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ လိုက္နာရမည့္အခ်က္ ကို ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး 
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စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္လိုပါက ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အလြန္တန္ဖိုးႀကီးလွေသာ 
ေလ်ာ္ေၾကးက်သင့္ေငြမ်ားကို ေပးရႏိုင္ေခ် ရိွေပသည္။ ကုမၸဏီမ်ား 
အမႈ႐ံႈးသြားသည့္တုိင္ အိမ္ရွင္အစုိးရမ်ားမွာ စရိတ္ႀကီးလွေသာ ဥပေဒေရးရာ 
ကုန္က် စရိတ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါေသးသည္။ ၀င္ေငြနည္းေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအရ မ်ားျပားလွေသာ ပမာဏ မ်ားကို 
ေပးေဆာင္ရန္ အထူး ခက္ခဲေနႏိုင္သည္ျဖစ္ေပရာ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး 
စီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥမ်ား က ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ား၏ 
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေပၚေပါက္လာေစမည္ျဖစ္လွ်င္ ထုိသုိ႔ေသာကိစၥမ်ားကုိ 
မေဆာင္ရြက္ဘဲ ထားရန္ကုိသာ အဆုိပါ အစုိးရမ်ားက 
ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ကိန္း ရွိပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၀င္ေငြနည္းေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ အစုိးရမ်ားကျဖစ္ေစ၊ 
တရားစီရင္ေရးမ်ားကျဖစ္ေစ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈစံမ်ား ကုိ 
ျဖည့္တင္းႏုိင္စြမ္း မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားမွာ 
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူတုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရ ႏုိင္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ FET အရ အစုိးရသည္ ̀ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူႏွင့္ 
ဆက္ဆံရာတြင္ ေရွ႕ေနာက္ ညီၫြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခြ 
မထြက္ေစဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အျပည့္အ၀ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္´10 
လုိအပ္သည္ဟု ခုံ႐ုံး တစ္ခုက ဆုံးျဖတ္ခ့ဲပါသည္။ ၀င္ေငြနည္းေသာ 
ႏုိင္ငံအစုိးရ မ်ားအတြက္ ယင္းမွာ အမွားမခံေသာ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ (ေကာင္းစြာညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း မရွိတတ္ၾကေသာ) 
မ်ားစြာေသာ အစုိးရဌာနမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသလုိ 
ကာလရွည္ၾကာလွသည့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း 
ပါရွိေနသည့္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းလာလွ်င္ 
ျဖစ္ပါသည္။

မူ၀ါဒအတြက္ ေနရာေပးမႈကို 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေရးဆြဲျခင္း 
အေလ႕အထဆိငုရ္ာ အေျပာင္းအလဲမ်ား
ခံုသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္ ခံု႐ံုးမ်ားက FET မ်ား၊ အျခားေသာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
အနက္ဖြင့္ထားပံုမွာ အစိုးရမ်ားက လက္ခံရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ထက္ 
ေက်ာ္လြန္ၿပီး မူ၀ါဒအတြက္ ေနရာေပးမႈ တစ္စတစ္စ 
ဆုတ္ယုတ္သြားေစႏိုင္သည္ကို စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္လာၾကသည့္အေလ်ာက္ 
ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕က ယင္းတို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္္စဥ္းစား 
သံုးသပ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ 

အဆုိပါ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
အား လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ 
မူ၀ါဒပိုင္း စဥ္းစားစရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်ေအာင္ 
ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွၾကေပသည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကေနဒါတို႔ကဲ့သို႔ ၀င္ေငြျမင့္မားေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ ရက္ေရာလွေသာ 
က်င့္သံုးမႈစနစ္မ်ားအေပၚ အားကိုးအား ထားျပဳလ်က္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၏ အမ်ားျပည္သူအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား စိန္ေခၚ ၾကသည္ကို ရင္ဆိုင္ထားခဲ့ၾကရဖူး 
သည့္ႏိုင္ငံမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ၀င္ေငြနည္းႏိုင္ငံမ်ား၊ 
၀င္ေငြအလယ္အလတ္ႏိုင္ငံမ်ား မွာလည္း IIT မ်ားတြင္ ပိုမို 
ပါ၀င္ေျပာဆိုလာခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ေပရာ အဆိုပါႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕မွာလည္း 
ထိုသို႔ႀကိဳးပမ္းေန သည့္ အထဲတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရိွေနၾကေပသည္။

ႏုိင္ငံအားလုံးက ခ်ဥ္းကပ္ပုံနည္းလမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲေနၾကသည္မဟုတ္ၾကသလုိ 
မပီျပင္ေသာ အရည္အေသြး မျပည့္မီလွသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ IITsမ်ားကုိ ဆက္လက္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးလ်က္ ရွိေနၾကပါေသးသည္။ FETပံုေဖာ္မႈကုိ အသုံးျပဳလ်က္ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေရးသားရာတြင္ ပုိမုိဂ႐ုတစုိက္ရွိေသာ 
ခ်ဥ္းကပ္ပုံနည္းလမ္းမ်ားအား သာဓကျပေနသည့္ တုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္ 
သုံးရပ္ရွိပါသည္။

FET အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း။ 
ကေနဒါႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔က ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့သည့္ 
IITs ပံုစံသစ္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ 
လိုအပ္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ အနိမ့္ဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို 
မေက်ာ္ေစရဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရိွသည့္ႏိုင္ငံ
မ်ားျဖစ္ေနလင့္ကစား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ ထံုးတမ္းဥပေဒက 
အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရိွပါသည္။ (ဆက္စပ္ေနေသာ 
`ျခံဳငံုေဖာ္ျပမႈ´ ေဆြးေႏြးခ်က္[1] ကို ႐ႈ။) ယင္းက မွ်တမႈ အနိမ့္ဆံုးစံကို 
ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ခံုသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားတြင္ 
ကမ္းကုန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို တားျမစ္ရန္အတြက္သာ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ဖြင့္ဆုိၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ FET အား ဓေလ့ထုံးတမ္းစံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ 
တန္းညိွျခင္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
နယ္ပယ္အတုိင္းအဆကုိ ကန္႔သတ္လုိက္ရာ ေရာက္သင့္သလုိ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 
မူ၀ါဒအတြက္ ေနရာပုိရလာေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မၾကာေသးခင္က သေဘာတူညီခ်က္ဆိုင္ရာ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းစံ တျဖည္းျဖည္း ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာသည္ဟု 
ျပဆိုလ်က္ရိွသလို အဆိုပါ စံအား က်ယ္ျပန္႔စြာ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားလည္း 
ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ 
လုိအပ္ေသာ ျပဳမႈဆက္ဆံမႈအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အနိမ့္ဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
အား တိက်ေသာ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား မရိွပါေခ်။ သို႔ျဖစ္ရာ 
ပုိမုိကန္႔သတ္ထားေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေရးဆြမဲႈမ်ား၏ အတုိင္းအဆက 
မည္သို႔မည္ပံု ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္သာ ရိွေနပါေတာ့သည္။

ပုိမုိတိက်ေသာ တာ၀န္မ်ား။ ဒုတိယ ဥပမာမွာ ̀ မွ်တၿပီး သာတူညီမွ်ရွိေသာ 
ျပဳမူဆက္ဆံမႈ´ကို ရည္ၫႊန္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ၫႊန္းဘဲျဖစ္ေစ ပိုမို 
တိက်ေသာ တာ၀န္မ်ားပါ၀င္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို 
ကန္႔သတ္ျခင္းပါ၀င္ပါသည္။ ၄င္းတြင္ တရားစီရင္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိျဖစ္ေစ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိျဖစ္ေစ 
တရားမွ်တမူကို ျငင္းဆန္ ျခင္း မျပဳရန္၊ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအား 
ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈ မရွိသည့္ တားဆီး ေႏွာင့္ယွက္မႈ မျပဳရန္ တာ၀န္သတ္ 
မွတ္ခ်က္ ပါ၀င္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္အာဖရိက 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသိုင္းအ၀ိုင္း (SADC)က ေရးဆြဲေသာ စံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ̀ မွ်တေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳမႈဆက္ဆံမႈ´အတြက္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပ ထားေလသည္။

အဆုိပါစံသတ္မွတ္ခ်က္သည္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို 
“အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက အျခားႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ ခံုသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ[တရားစီရင္မႈ] [ထိုက္သင့္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္]ကုိ ျငင္းပယ္သည့္အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ေအာင္ 
စီမံထားရိွရန္”14 ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။ ထိုသို႔ ပိုမိုအေသးစိတ္ေသာ 
ဘာသာစကားသုံးစြမဲႈမွာ ႀကိဳတင္ျမင္သိေနႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေသာ ရင္ဆုိင္ရမည့္ 
တာ၀န္မ်ားအား ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေစဘဲ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ စီမံထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဇယား ၁။ မူ၀ါဒအတြက္ ေနရာေပးမႈကို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား။ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံတုိ႔မွ 
စီးကရက္ ေရာင္းခ်ေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ 
တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ေဆးရြက္ႀကီး ကုမၸဏီတစ္ခုက ဥ႐ုေဂြးႏုိင္ငံအား ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ အား 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကုိ ဟန္႔တားေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းလုိက္ျခင္း အား 
စိန္ေခၚသည့္အေနျဖင့္ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေရး အမႈကုိ စြဆုိဲခ့ဲပါသည္။11 ယင္းသုိ႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းလုိက္ျခင္းသည္ 
အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ IITs မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ FET မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ေၾကာင္း အဆုိပါကုမၸဏီက ျငင္းခ်က္ထုတ္ခ့ဲပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏ်ဴးဇီလန္ႏုိင္ငံအစုိးရကလည္း ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံအား စြဆုိဲ ထားေသာ အမႈ၏ ရလဒ္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္မည္ဟု 
ေၾကညာခ့ဲသည္ဟုဆုိပါသည္။12 မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အဆိုပါ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ 
လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။13
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ဤသုေတသနကုိ UK 
အစုိးရအဖြဲ႕အတြင္းရိွ UK aid က 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈေပးပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ တင္ျပထားေသာ 
အျမင္မ်ားသည္ UK 
အစုိးရအဖြဲ႕၏အျမင္မ်ားကုိ 
ကုိယ္စားျပဳေဖာ္ျပျခင္းမဟုတ္ပါ။ 

IIED Briefing 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္။ တတိယနမူနာတြင္ FET ကို လက္ေတြ႕အသံုးျပဳသည့္အခါ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္ကို ခံု႐ံုးမ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေရွ႕ႏွင့္ေတာင္ အာဖရိကအတြက္ 
ဘံုေစ်း (COMESA)က ေရးဆြဲေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ 
ေအာက္ပါစာသား ပါ၀င္ပါသည္။

“ပုိမုိေသခ်ာေစရန္ အဖြ႕ဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားဥပေဒျပဳေရး၊ 
တရားစီရင္ေရး စနစ္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွေနၾကေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ရိွေနၾကေသာ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ 
တူညီေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ရရိွေဖာ္ 
ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားက 
နားလည္ၾကပါသည္။” 15

သို႔တုိင္ေအာင္ ခုံသမာဓိ႐ုံးမ်ားက ဤသုိ႔ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးအား 
မည္သုိ႔လက္ေတြ႕အသုံးျပဳမည္မွာမူ မရွင္းလင္းေသးပါေခ်။

မွ်တၿပီး သာတူညီမွ်မႈရိွေသာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းကုိ 
ေက်ာ္လြန္၍
`အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ လုံျခံဳမႈ́ ၊ ̀ သြယ္၀ုိက္ေသာ 
သိမ္းယူမႈ́  သေဘာတရားတုိ႔ အပါအ၀င္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အျခား စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကလည္း 
ပုိမုိတိက်ေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ လမ္းျပေနသည္႕ 
အလားအလာမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ သြယ္၀ုိက္ေသာ သိမ္းယူမႈမွာ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည့္ သိမ္းယူမႈအျဖစ္ ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေပရာ 
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈကုိ ဆုိးက်ိဳးျဖစ္ေစႏုိင္သည္အထိ လြန္ကဲေသာ 
စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။

FET က့ဲသုိ႔ပင္ သြယ္၀ုိက္သိမ္းယူမႈအတြက္ ခုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားက ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ ေနရာေပးမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
လြန္မင္းေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္မႈမ်ားကုိ 
ေပၚေပါက္ေစခ့ဲသလုိ တခ်ိဳ႕ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအာဏာတုိ႔ ၾကား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ 
ညီမွ်မႈကုိ ပုိမုိ ဂ႐ုတစုိက္ ဖြင့္ဆုိေရးအတြက္ ေျပာင္းလဲ လာခ့ဲၾကပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ မၾကာေသးခင္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ IITs မ်ားတြင္ 
အမ်ားျပည္သူ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ သဘာ၀က်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ခြျဲခားမႈမရွိေသာ စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ 
အေျခခံအားျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေသာ 
သြယ္၀ုိက္သိမ္းဆည္းမႈမဟုတ္ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ေနာက္ဆက္တြ ဲတစ္ရပ္ ပါရွိပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ 

အျခားေသာႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕သည္ အရည္အေသြးမျပည့္မီေသာ 
သိမ္းယူမႈဆုိင္ရာက႑မ်ားကုိ ဆက္လက္ ညွိႏိႈင္း 
ထည့္သြင္းေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

နိဂံုး
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒ ေနရာရရွိေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္းတုိ႔ၾကား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေစရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ 
ေရးဆြရဲာတြင္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား တုိးပြားလ်က္ရွိသလုိ 
အဆိုပါအေတြ႕အၾကံဳကုိ သင္ခန္းစာယူၿပီး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ပါသည္။ အဆုိပါအေတြ႕အၾကံဳက မပီျပင္ေသာ 
စံမ်ားထက္ ပုိမုိအေသးစိတ္က်ေသာ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ 
ဦးစားေပးလာႀကသည္။ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးဆြရဲာတြင္ ေရြးစရာအမ်ိဳးမ်ိဳ းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးလည္း 
ႏုိင္ငံတကာ လမ္းၫြန္ခ်က္မ်ား တုိးပြားလ်က္ ရွိပါသည္။ 
အဆုိပါလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ကုလသမဂၢကသာမက အၾကံေပးပုဂၢိဳ လ္မ်ား၊ 
ပညာရွင္မ်ားကပါ ေရးဆြထဲားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။16

IIT တစ္ေစာင္ကုိ အၿပီးအျပတ္သေဘာတူမည္၊ မတူမည္ကုိလည္းေကာင္း၊ 
ယင္းကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ သုံးႏႈန္းေရးသား သင့္သည္ကုိလည္းေကာင္း 
ဆုံးျဖတ္သည့္အခါ ေရရွည္ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအား ပ့ံပုိးေပးရန္ ရည္သန္သည့္ 
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ကတိက၀တ္မ်ားက သက္ေရာက္လာမည့္ 
က်ယ္ျပန္႔လွေသာ သြယ္၀ုိက္႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ေပးရမည့္ 
တန္ဖုိးႏွင့္တကြ ရရွိလာမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ ခ်ိန္ဆသြားရန္ 
အေရးႀကီးလွပါသတည္း။

Lorenzo Cotula
ေလာ္ရန္ဇုိ ကုိက်ဴလာသည္ IIED တြင္ ဥပေဒႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္
ရာ အဓိကသုေတသနပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ IIED တြင္ Legal Tools Team ကုိ 
ဦးေဆာင္ပါသည္။ http://www.iied.org/users/lorenzo-cotula
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