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ကမ ၻာ႔ေဒသအားလံးု မွ အထင္ကရတရားသူႀကီးမ်ားႏွင႔္ ေရွ႕ေနမ်ား စုစေ
ု ပါင္း ၆၀ ဦးျဖင္႔ ဖြစ
႔ဲ ည္းထားသည့္ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္ (ICJ) သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွတစ္ဆင့္ ၄င္း၏ ထူးျခားေသာ ဥပေဒ
ေရးရာကြ်မ္းက်င္မႈ အသံုးျပဳၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးခိုင္မာေစျခင္းျဖင့္
လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ားကို တိုးျမႇင္႔ကာကြယ္လ်က္ရွိပါသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကမ ာၻ ႔တုိက္ႀကီး
ငါးတုိက္တို႔တြင္ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ICJ အေနျဖင္႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္
အေရးဥပေဒႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစၿပီး
ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အပါဝင္ ႏုုိင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈစီးပြားေရး
ႏွင့္ လူမႈေရးဆုုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ေသခ်ာစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ အာဏာခြဲေဝပိုင္းျခားက်င္႔သံုးမႈကို
အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈတို႔၏ လြတ္လပ္မႈကို အာမခံ
ခ်က္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ICJ သည္ ၁၉၉၁ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ပထမဆံုး စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ
ခိုင္မာေအာင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အပါအဝင္ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတုုိ႔အား ပံ႔ပိုးေဆာင္
ရြက္လ်က္ရွိသည္။

This report was researched and drafted by Sean Bain. Legal review was provided by Sam Zarifi,
Daniel Aguirre, Alex Conte and Ian Seiderman. Colleagues from Oxfam, the Myanmar Centre for
Responsible Business, EarthRights International and the Vermont Law School also provided input
that helped inform the report.
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) ဥပေဒသည္ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးရန္
အတြက္ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွပါ။ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ (SEZs) အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္သည္လည္း ရွင္းလင္းသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ရွင္းလင္းသည့္
တာဝန္ယူမႈနွင္႔ တာဝန္ခံမႈစနစ္မ်ား မရိွပါ။ ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ နယ္ေျမသုံးခုျဖစ္
သည့္ ထားဝယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ သီလဝါတုိ႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳမႈမ်ားကုိ ျဖစ္
ေပၚေစခဲ့ပါသည္။
ထားဝယ္ႏွင့္ သီလဝါတုိ႔တြင္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္
အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊
ကုမၸဏီမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳမႈမ်ားၾကံဳခဲ႔ရပါသည္။ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရ
သည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကး ေပးရန္အတြက္ လစ္ဟာမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေပးမႈ
မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရိွခဲ့ေၾကာင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မွတ္တမ္းျပဳစုထား သည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြင္း ေနထုိင္ေသာျပည္သူမ်ားကုိ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစရာတြင္ သင့္ေတာ္ေသာ ျပန္လည္
အေျခခ် ေနထုိင္ေစေရးအစီအစဥ္မ်ား မရိွျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား မျပဳ
လုပ္မီ ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္းမ်ား ရိွခဲ့ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္ကုိ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပ
ထားသည္။
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ အေသးစားအေျခခံအေဆာက္အအုံ တည္
ေဆာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ လယ္ယာေျမမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရသူမ်ား၏ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္းမ်ားကုိ နိမ့္က်
ေစခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွဘဲ
ေျမယာသိမ္းယူမႈဆုိင္ရာ ျပည္တြင္းဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရိွသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လက္ရိွ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ထပ္မံျဖစ္ေပၚေစပါလိမ့္မည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံစားရသည့္ ျပည္သူမ်ားအား ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္
ရာတြင္

ပါဝင္မႈအခြင္႔အလမ္းမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ မိမိသေဘာဆႏၵမပါဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ခံသူမ်ားအား

လုံေလာက္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမရိွျခင္းတုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွပါ။ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္
အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င့္လ်က္ရိွပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး ျပည္တြင္းဥပေဒအျဖစ္
ျပဌာန္းအတည္ျပဳရန္ရိွသည့္

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူ

စာခ်ဳပ္တြင္လည္း အဆုိပါအခြင့္အေရးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရအေနျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အ
ခြင့္အေရးဥပေဒဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂ဝ၁၅) မွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ မိမိသေဘာဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆုုိင္ရာ
ႏုုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား (ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒအစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။) အညီေဆာင္
ရြက္ျခင္းျဖင့္ ထပ္မံအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ေက်ာက္ျဖဴရိွ လတ္တေလာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဆုိင္းငံံ့ထားျခင္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္ကုိ တရားဥပေဒစုုိးမိုးေရး စဥ္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆုံး ေဒသမ်ား
အနက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးရန္ဆို
လွ်င္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚလ်က္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား ထပ္မံပ့ံပုိးေပးမႈမျဖစ္ေစဘဲ ကာကြယ္
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
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အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာဖြဲ႔စည္းမႈ အေျပာင္းအလဲကာလျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ
ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခြင့္အ
လမ္းမ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာတာဝန္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒတြင္ အသိအမွတ္
ျပဳထားသည့္ မိမိဆႏၵသေဘာမပါဘဲ ျပန္လည္အေျခခ်မႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ အစုိးရ
အေနျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ SEZ နည္းဥပေဒတို႔ကုိ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဇုန္နယ္ေျမမ်ားရိွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ လုံေလာက္စြာအကာအကြယ္ေပး
ႏုိင္သည့္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းၿပီးစီးသည့္ အခ်ိန္အထိ ေနာက္ထပ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳသင္႔ပါ။
ျမန္မာႏိုိင္ငံႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သက္ဆုိင္သည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံရိွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ကုိ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ICJ က ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းအား
အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င္႔သံုးရာတို႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားရိွေၾကာင္း ျပသလ်က္ရိွပါသည္။
ICJ အေနျဖင့္ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပထားပါသည္။
အစီရင္ခံစာကုိ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ အေျခခံျပဳစုထားပါ
သည္။ သုေတသနျပဳခ်က္တြင္ ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရေသာ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးက႑မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အစုိး
ရအရာရိွမ်ား အပါအဝင္ လူေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ပါရိွပါသည္။
အစီရင္ခံစာအား ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ေရးသားျပဳစုပါသည္။ (၁) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒသမ်ား
အား ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ျပဌာန္းႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအား ပ့ံပုိး
ေပးရန္ (၂) လူထုအသိုက္အဝန္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ဥပေဒဆုိင္
ရာ အရင္းအျမစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ပ့ံပုိးေပးရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား
အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အထူးဥပေဒတစ္ရပ္က်င့္သုံး၍ ပထဝီအေနအ
ထားအရ ပုိင္းျခားထားေသာ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားစြာသည္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္
မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ အေျခခံအေဆာက္အအုံ တည္ ေဆာက္မႈမ်ား
တြင္ ႀကီးမားေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ေျမေနရာလုိအပ္ခ်က္ပမာဏမ်ား ႀကီးမားေလ့ရိွပါသည္။ အထူးစီး
ပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအလ်င္အျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္
ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးေၾကာင္း SEZs လုိလားသူမ်ားကဆုိေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားကမႈ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးဆုိင္
ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ေရာေထြးမႈရိွသည္ဟုဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အျခားႏုိင္ငံမ်ား
တြင္လည္း SEZs ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႔ရွိရသည္။
၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတပ္မေတာ္အစုိးရသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုိ စ
တင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္မွ
လႊမ္းမုိးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အစုိးရသည္ ယခင္ကရိွခဲ့ေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
ဥပေဒႏွစ္ရပ္ကုိ အစားထုိးရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အားလုံးအတြက္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ၂ဝ၁၄
ခုႏွစ္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္နည္းဥပေဒႏွင့္ ေနာက္တြင္
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စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ (NLD) ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရအဖြဲ႔သည္ ယခင္
က (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့သည့္) သီလဝါ၊ (လုပ္ငန္းစတင္ေသးျခင္း မရိွေသးသည့္) ထားဝယ္ႏွင့္
ေက်ာက္ျဖဴတုိ႔တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ စတုတၳ
ေျမာက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္
လည္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနျဖင့္ အဆုိပါသတင္းမ်ားကုိ အတည္ျပဳရန္ တရားဝင္ေၾကညာမႈမ်ား ထုတ္ျပန္မႈ
မရိွေသးပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒစနစ္သည္ ၿဗိတိသွ်႐ိုးရာ ဥပေဒစနစ္အား မွီျငမ္းက်င္႔သံုးထားေသာ္လည္း ယင္း
စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ (ျဖတ္ထုံးကုုိ အေျခခံထားသည့္ စီရင္ခ်က္မ်ား) stare decisis ကဲ့သုိ႔ေသာ
စံႏႈန္းမ်ားကုိ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစတင္ကာ က်င့္သုံးမႈရွားပါးလာခဲ႔သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဏၰိဳင္ႏွင့္
တပ္မေတာ္တုိ႔သည္ လြတ္လပ္မႈမရိွေသာ တရားစီရင္ေရးမဏၰိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ သက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈမ်ားအ
ေပၚတြင္ မ်ားျပားစြာလႊမ္းမုိးမႈ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဥပေဒစနစ္ေပၚတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈမွာ နိမ့္က်
လ်က္ရိွၿပီး၊ နစ္နာမႈမ်ား ကုစားႏုုိင္ရန္အတြက္ တရား႐ုံးမ်ားကုိအသုံးျပဳသူ ျပည္သူအနည္းငယ္သာ ရိွပါသည္။
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္
ေပါင္း ၅ ဆင့္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးၿပီး
ျပည္ေထာင္စုသမၼတက အတည္ျပဳေပးရသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားအား အေကာင္ အထည္
ေဖာ္ က်င့္သုံးရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွ အခြင့္အာဏာ ေပးအပ္
ထားပါသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသ ႀကီးဆုိင္
ရာအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ အေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတပ္မေတာ္မွ ခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနသုံးခုမွ
တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ အစီရင္ခံပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒဆုိင္ရာ လုိက္နာရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
ႏုိင္ငံအားလုံးနည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္၊ အကာ အကြယ္ေပး
ရန္ႏွင့္ ျဖည့္ဆည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္
ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သုံးခုကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအားလံုး ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္
ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တုိ႔ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဓိကလူအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သံုးမႈ နည္းပါး
လ်က္ရိွေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ပါအခြင့္အေရးမ်ားစြာတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဓေလ့ ထံုးတမ္း ဥပ
ေဒ အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္လည္း အက်ံဳးဝင္သက္ဆုိင္ပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒသည္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသည့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွရန္၊ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ထိခုိက္ခံစားရမည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဆုိင္
သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရန္အခြင့္အေရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳထား
ပါသည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ (ICESCR) ကုိ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ပါရိွသည့္ လုံ
ေလာက္ေသာ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္း ရရိွေရးဟုဆုိရာတြင္ လုံေလာက္သည့္ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေသာက္သံုးေရ၊ အ
ဝတ္အထည္ႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္းတုိ႔ ပါရိွပါသည္။ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ အတင္းအဓၶမ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမွ
ကာကြယ္ေပးေရးစသည့္ အခြင့္အေရးတုိ႔ပါဝင္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္
လည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လိုအပ္သည့္ ESC အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ပါသည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း
သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားစြာတုုိ႔ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သည္။ ၎တုိ႔တြင္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ အတင္းဓမၼေျမယာ သိမ္း
ဆည္းျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည့္အခ်က္အား ထပ္မံအတည္ျပဳေဖာ္ျပထားသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္
သည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈ မ်ား (UN Guiding
Principles and Guidelines on Development-Based Displacement) ပါဝင္ပါသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အ
ေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)
ကုိလည္း က်င့္သုံးႏုိင္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရမည္႔ ျပည္သူမ်ား၏
အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ အမ်ားဆႏၵကုိလည္း ထင္ဟပ္လ်က္ရိွပါသည္။
အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC)၊ ကမ ၻာဘဏ္ (WB) တုိ႔၏
ကာကြယ္မႈေပးျခင္းဆုုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားသည္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ လက္ခံထားေသာမူဝါဒအဆင့္အတန္းမ်ား ျဖစ္
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဆုိပါ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းဆုုိင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္လုိအပ္ပါသည္။
အဆုိပါ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းဆုုိင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ျပည္တြင္း ဥပေဒသည္ မိမိသ
ေဘာဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္အေျခခ်မႈကုိေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္
တူညီသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ၎တုိ႔တြင္ ေနရာေရႊြ႕ေျပာင္းခံရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္း
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တုိးတက္လာသင့္ၿပီး အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ မူလအေျခအေနသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွေစရန္
ေဆာင္ရြက္ေပးေရးမူဝါဒစည္းမ်ဥ္း ပါရိွပါသည္။ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ရ
ေသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မူလကတရားဝင္ေျမယာအသံုးျပဳခြင္႔ ရရွိပုိင္ဆုိင္မႈ ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ၊
၎တုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစုိက္ ေသာ ေျမယာမ်ားတြင္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈရရိွေရး အာမခံမႈေပးရမည္ျဖစ္
သည္။
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ အခြင့္
အေရးတုိင္းသည္ ထိေရာက္ေသာကုုစားမႈႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးမႈ ရရိွရမည္ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္
မႈမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံ
ေတာ္၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ တရားစီရင္ေရးလမ္းေၾကာင္းအရ မဟုတ္သည့္ အျခားအစီအ
စဥ္မ်ားျဖင္႔ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥရပ္မ်ားအား ဥပေဒအရ ရင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္လည္း ခြင့္ျပဳေပးထားရ
မည္ျဖစ္သည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ မူေဘာင္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒသည္ အျခားျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ယခု အထူးစီး
ပြားေရးဇုန္ဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေျမယာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ျပည္တြင္းဥပ
ေဒမ်ားမ်ား၏ အက်ဳံးဝင္မႈကို ထပ္မံအတည္ျပဳထားသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ အခန္းသံုးခန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပမႈမရိွပါ။ အထူးစီးပြား
ေရးဇုန္ နည္းဥပေဒသည္ အဓိကအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပထားပါ
သည္။
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အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္ ဥပေဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္၏ အေရးပါေသာအခ်က္မ်ားမွာ •

ဥပေဒဆုိင္ရာမူေဘာင္သည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒႏွင့္ ေျမ
ယာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အလုပ္သမားစသည့္ ဥပေဒမ်ားအားေပါင္း စပ္ထားသည္။

•

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ
အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းပါရိွေသာ္လည္း အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္
ျပထားမႈ မရိွပါ။

•

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏
လုပ္ပုိင္ခြင္႔အာဏာကုိ အထူးစီပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေဆာင္ရြက္
ႏုုိင္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္မ်ား မေပးထားေပ။ ဥပမာအေနျဖင့္
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳ
ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းစသည့္ ၎တုိ႔၏ ဥပေဒဆုိင္ရာ အခြင့္အာဏာကုိ ဆက္လက္လုပ္ပုိင္ခြင္႔ ရွိပါ
သည္။

•

မိမိဆႏၵသေဘာမပါဘဲ ေနရာေရြ႕ေျပာင္းေစမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္
တုိ႔၏ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိ
ခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

•

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ အပုိဒ္ ၈၃ အရ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၏

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုုိင္ရာ လိုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္

မွတ္(ECC) ကုိ ထုတ္ျပန္ၿပီးမွသာ SEZ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွသူအား ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
•

ျပည္တြင္းဥပေဒတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ မိမိဆႏၵသေဘာမပါဘဲ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ေစမႈ
ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွေစရန္အလုုိ႔ငွာ SEZs မ်ား
အတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ ျပန္လည္အေျခခ်မႈ အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿပီး ေျမာက္မွသာ ေဆာင္
ရြက္သင့္ပါသည္။

•

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအေနျဖင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင္႔အတူ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခလစာမ်ားကုိ နိမ့္က်မႈမရွိေစရန္ ေသခ်ာေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

•

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရိွပါသည္။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ေကာ္မရွင္တြင္ အခြင့္အာဏာမရိွပါ။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္မ်ား
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒတြင္ စီးပြားေရးဇုန္ကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အဆင့္သုံးဆင့္
ပါရိွပါသည္။ ဗဟုိအဖြဲ႔သည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔အာဏာရွိၿပီး အဆင့္
နိမ့္အဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ရသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးပါရိွေသာ ဦးစီးအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ဗဟုိ
လုုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ ဗဟုိအဖြဲ႔အား မူဝါဒဆုိင္ရာ အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးၿပီး၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတစ္
ရပ္စီသည္ ၎၏ သက္ဆုိင္ရာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲ ႀကီးၾကပ္
ေပးပါသည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ေကာ္မတီတစ္ခုစီအား တစ္ေနရာတည္းတြင္ လုပ္ငန္း
အားလုံး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ဌာနမ်ား (OSSC) ဖြဲ႔စည္းရန္ ညႊန္ၾကားပါသည္။ OSSC ဌာနမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
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သူမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေဆာင္
ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထားရိွသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒသည္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္း သုိ႔မ
ဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားစသည့္ အျခားဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းပါရွိသည္႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကြဲျပားစြာက်င္႔သံုးမႈမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရိွပါ။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒမွ သတ္မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစနစ္သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရိွပါ။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) သည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္
အခြင့္အာဏာမရိွပါ။ အဆုိပါအဖြဲ႔၏ သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္
သက္ေရာက္မႈ မရိွေခ်။
ေျမယာ ဥပေဒမ်ား
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအတြက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ အခြင့္အာ
ဏာအပ္ႏွင္း တာဝန္ေပးထားပါသည္။ အဆုိပါဥပေဒသည္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ျပည္တြင္းဥပေဒေပါင္း ၅ဝ
ေက်ာ္ (ဤဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ထပ္တူက်ေနမ်ားရွိ၍ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုက္ညီမႈမရွိၾကေပ။) ရွိသည့္ အနက္
မည္သည့္ဥပေဒသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္သည္ကို တိတိက်က်ညႊန္းဆုိထားျခင္း မရွိေပ။ လက္
ေတြ႔တြင္မူ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၁၈၉၄
ခုႏွစ္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒကုိသာ အဓိကအသုံးျပဳသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ လယ္
ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒစသည့္ ေျမယာဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္

ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား

ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ားကုိ

ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ နည္းဥပေဒတြင္ ဇုန္အတြင္းရိွေျမမ်ားကုိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားထံ အငွားခ်ထားရန္ လုပ္
ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒသည္ အိမ္မ်ား၊ေျမမ်ား၊ အသက္
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါ။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုုန္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိ္င္ရာ ဥပေဒ အက်ံဳး
ဝင္မႈကို ျပန္လည္ညႊန္းဆုိထားသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုုပ္နည္းအ
ရ SEZ ႏွင့္ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားမ်ားအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ႏွစ္ခုစလံုး၏ ဆက္
စပ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈ (SEA) ကုိ ေဆာင္ရြက္ေကာင္းေဆာင္ရြက္ေပမည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုစီတြင္ ကနဦး
EIA အကဲျဖတ္မႈကုိ ဇုန္တစ္ခုလုံးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆက္တြဲ EIA အကဲျဖတ္မႈမ်ားကုိ
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုစီအတြက္ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ EIA လိုအပ္မည္ဆုိသည္ကိုဆံုးျဖတ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရိွမႈဆုိင္
ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (ECC) ကုိ ထုတ္ေပးပါသည္။
EIA ေဆာင္ရြက္ရန္ လုုိအပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တုိ႔က အသိ
အမွတ္ျပဳလက္ခံထားသည့္ မိမိဆႏၵသေဘာမပါဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္း မ်ားႏွင့္
အညီေဆာင္ရြက္ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းတြင္ ေဖာ္ညႊန္းထားပါသည္။
အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွေစရန္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အစီစဥ္ေရးဆြဲမႈကို ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳမီ ျပဳလုုပ္သင္႔ပါသည္။ သို႔မသာ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အသက္ေမြး
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ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအမံမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားမတို္င္မီ ေသခ်ာစြာေဆာင္
ရြက္ၿပီးစီးထား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ EIA သည္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈမျဖစ္ေစေရးအတြက္ အျခားျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ
ေတြ႔ရွိေကာင္း ေတြ႔ရွိပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ EIA အစီရင္ခံစာကုုိ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား
မျပဳလုပ္မီ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ အစုိးရသည္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ မလြဲမေသြ တာဝန္ရိွၿပီး၊ EIA
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ SEZ ဥပေဒတုိ႔သည္ SEZ တည္ ေထာင္သူ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အစုိးရတုိ႔အၾကားရွိ တာဝန္
ဝတၱရားမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ ခြဲျခားေဖာ္ျပထား ျခင္းမရိွေပ။
အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားသည္ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္
ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုုန္ဥပေဒအရ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား အျငင္း
ပြားမႈမ်ားအား ကနဦးဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ အဆုိပါစီမံခ်က္သည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၏ လုုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားအား ေမွးမွိန္ေစသလား သုိ႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္အားေကာင္းမႈ ျဖစ္ေစသလားဆုုိသည္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရိွပါ။
ျပည္တြင္း အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ စသည့္အလုပ္ သမားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ စီးပြား
ေရးဇုန္ရိွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သက္ေရာက္မႈမေလ်ာ့နည္းေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအေနျဖင့္ လုုပ္ ေဆာင္
ရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အထူးစီးပြား ေရးဇုန္
မ်ားအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ ေလ႔လာသုံးသပ္ခ်က္က ေတြ႔ရွိသည္မွာ အဆုိပါဥပေဒမူေဘာင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွလိုက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီ
မႈမရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရား
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ

ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈႏွင္႔အတူ စီရင္္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံေလာက္ေသာ

အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိမႈ ဥပေဒဆိုင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ဥပေဒမူေဘာင္၏ အဓိကလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ၅ ခ်က္အား ဤအ
စီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ထုတ္ပါရိွပါသည္။
၁) စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရန္
အတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ အသုံးျပဳလ်က္ရိွေသာ္လည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ
သည္ ဇုန္အတြင္းရိွ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ေဖာ္ျပထားမႈမရိွ
သကဲ့သို႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈမ်ားလည္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။
၂)

ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈ၊ EIA ႏွင့္ မိမိသေဘာဆႏၵ အရမဟုတ္ဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈဆုိင္ရာ လုပ္

ငန္းစဥ္မ်ားကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ရွင္းလင္းသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မရွိေသာေၾကာင္႔
အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကုိ ေမွးမွိန္ယုတ္ ေလ်ာ႔ေစပါသည္။
၃)

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္ OSSCs ဌာနမ်ားျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအားျဖင့္ လူ႔အ

ခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုကာကြယ္သည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကုိ ယုတ္ေလ်ာ႔ေစႏုိင္သည္။
၄)

ျပည္တြင္း အနိမ္႔ဆုံးလုပ္အားခ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ စီးပြားေရးဇုန္အတြင္း မွ်တၿပီးသင္႔တင့္ေသာ လုပ္

ငန္းခြင္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာေနထုိင္မႈ စသည့္အခြင္႔အေရးမ်ားကို လံုေလာက္စြာကာကြယ္ မႈမေပးႏုိင္ပါ။
၅)

၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေျမယာဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္

တြင္းဥပေဒမ်ား၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ တရား႐ုံးမ်ား၏ အေျခခံဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားသည့္ တရားစီရင္ခြင့္
အာဏာကို စိန္ေခၚၿခိမ္းေျခာက္ လ်က္ရိွပါသည္။ ၄င္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္
ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ အျပီးသပ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

SEZ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းေသာ တာဝန္ခံမႈ မရွိပါ။
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စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားတြင္ SEZs

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ႀကီးၾကပ္ညႇိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္

ရန္ ကြဲျပားေသာတာဝန္မ်ား ရိွပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း သင့္ေတာ္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစရ
ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရိွပါ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ
SEZs စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရ သူမ်ားအေနျဖင္႔ ေဆြး
ေႏြးေျပာဆုိရန္၊ ရင္ဆုိင္မႈျပဳရန္ သုိ႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိုမႈျပဳရန္ ခက္ခဲေစပါသည္။ အဆုိပါအခ်က္သည္ပင္ ဗဟုိေကာ္
မတီအေနျဖင့္ ေကာ္မတီမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈတုိ႔ ေသခ်ာမႈရိွေစရန္ ခက္ခဲေစ
လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမ်ားသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအေပၚ ထူး
ျခားျမင္သာသည့္ လြမ္းမုိးမႈရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သုံးခုစလံုးတြင္ ေကာ္မတီသည္

ေျမယာ

သိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကုိ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တစ္ခ်ဳိ႕အေျခ အေနမ်ား
တြင္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အတူ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံ
တကာဥပေဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ား
ကုိ ညႊန္ၾကား၍ EIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အဓိကအခန္းက႑မွ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အထူးစီး
ပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာဥပေဒသည္ ထုိကဲ့သုိ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ လုပ္ငန္း
တာဝန္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားျခင္း မရိွပါ။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒသည္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား
ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ပါဝင္ပတ္သတ္မႈရိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစုိးရဌာနတုိ႔ကဲ့တုိ႔ေသာ အျခားပါဝင္သူမ်ားအၾကား လုပ္ပုိင္
ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတုိ႔တြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရိွေခ်။ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဇုန္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း
ရိွ လူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားတြက္ စနစ္က်သည့္ တာဝန္ခံမႈနည္းလမ္းမ်ား
အထူးစီးပြားေရးဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပမပါရွိေပ။
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမရိွေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား
SEZ ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ မိမိ
သေဘာဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအပါအဝင္ ျပည္တြင္းေျမယာဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ SEZ ဥပ
ေဒက ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒသည္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္
ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား မပါရွိေသာေၾကာင္႔ ဤဥပေဒမ်ားကုိ က်င့္သုံးအကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ညႇိႏႈိင္းပူး
ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကင္းမဲ႔ေနဟန္ရွိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EIA လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ျပန္လည္ေနရာ
ခ်ထားခ်မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွေစရန္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမျပဳလုပ္မီ ဦးစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအစီအစဥ္အေနျဖင့္
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ျပဳလုပ္မည္ မည္ကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္စသည့္ အဓိကဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားကုိ အသိေပးေဖာ္ျပရေပမည္။ EIA ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအား အေျပာင္းအ
လဲမ်ားကုိ ျဖစ္ႏိုင္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ရာ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထားျခင္းျဖစ္ေစမည္႔ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား မ
တုိင္မီ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သုံးခုစလုံးတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စီမံခ်က္မ်ား မၿပီး
စီးခင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ထုိအခ်က္သည္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား အျဖစ္
လက္ခံထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ေလ်ာ္ကန္ျခင္းမရွိဘဲ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒဆုုိင္ရာ လုုိက္နာရမည့္ တာဝန္
ဝတၱရားမ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈ မရိွပါ။
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အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) ဥပေဒသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒ ၏ အေရးပါမႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစသည္
SEZ နည္းဥပေဒသည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ OSSC ဌာနရိွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ
အျပည့္အဝ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။ ပုဒ္မ ၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ OSSC ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံရန္မလုိဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ
မစ္မ်ား ထုတ္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ အဆုိပါအခ်က္သည္ ႏုုိင္ငံရွိဥပေဒမ်ား၏ အေရးပါမႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစ႐ုံသာမက
အေရးႀကီးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားကုိအား နည္းသြားေစေပမည္။
ဥပမာအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးတည္ေထာင္သူမ်ား၏ EIA လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အားလုုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား
ႏွင့္သက္ဆုိင္သည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်က္မွတ္မႈကို ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ အပုဒ္ ၂၂ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ OSSC
ဌာနတြင္းရိွ အဖြဲ႔ငယ္တစ္ခုထံ အျခားလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား လြဲအပ္ထားပါသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားတြင္ EIA ျပဳလုပ္
ေဆာင္ရြက္မႈလုိအပ္မႈ ရိွ၊ မရိွ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ EIA အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအအမံ
မ်ားအေပၚ နည္းပညာဆုိင္=ရာသုံးသပ္မႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသ
ခံလက္မွတ္ (ECC) ထုတ္ေပးျခင္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာကုိ ေလ်ာ့နည္းေစမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သက္
ဆုုိင္ရာဝန္ႀကီးႏွင့္မတူညီဘဲ OSSC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ သုိ႔
မဟုတ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ တာဝန္ခံမႈမရိွပါ။ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ပ့ံပုိးမႈမရိွဘဲႏွင့္ OSSC သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္မ်ား
ထုတ္ေပးရန္အတြက္ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈျပည့္ဝၿပီး ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္
လုိအပ္ေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာ အရည္အေသြးႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ရိွ၊ မရိွ ဆုိသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ရိွ
ပါသည္။
OSSC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ လုုပ္ငန္းတာဝန္ႏွစ္ရပ္အၾကား အက်ဳိးလိုလားမႈ ပဋိပကၡ
(conflict of interest) ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ SEZ ဥပေဒအရ OSSC ဌာနကုိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး
ေကာ္မတီက ႀကီးၾကပ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အဆုိပါေကာ္မတီကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈအရ
အခ်ိဳ႕ေသာ OSSC ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔သည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့
သည္။ သုုိ႔ျဖစ္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဇုန္အား တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ရန္ႏွင့္ OSSC ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဇုန္အား စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ထိန္း ေက်ာင္းရမည့္ တာဝန္ႏွစ္ရပ္ကုိ
ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။ ဇုန္အား စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ထိန္းေက်ာင္းမႈ တာဝန္ယူထားစဥ္တြင္ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္း
ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ရာ အက်ဳိးလိုလားမႈ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ဥပမာ OSSC
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေထာက္ခံခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္တစ္ခုအား ျပန္လည္႐ုပ္
သိမ္းပယ္ဖ်က္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစရန္အတြက္လည္း စဥ္းစားေဆာင္
ရြက္ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ရိွရင္းစြဲမူလ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ဟု ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ
တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၂၂ အစီအစဥ္မ်ားသည္ SEZ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွပါ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ပုဒ္မ ၂၂
သည္ အျခားဥပေဒမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈရွိေနသျဖင္႔ အေျခခံဥပေဒအား ေက်ာ္လြန္ရာက်ေရာက္ေနသည္။
အနိမ္႔ဆုံး လုုပ္အားခသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုုပ္ငန္းကုိ ကာကြယ္မႈ မေပးႏိုင္ပါ။
မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အနိမ္႔ဆံုးလုုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ျခင္း
သည္ မွ်တၿပီး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ရရွိခြင္႔အား ကာကြယ္ေပးမႈမေပးေခ်။ SEZs မ်ား အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အျခားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကုိင္မႈအတြက္
အနိမ့္ဆုံးလုပ္အားချဖင္႔ အလုပ္ခန္႔ အပ္မႈသည္ (ဥပမာအေနျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား တြင္) ျဖစ္ႏိုင္ေျခအရွိဆံုး
ေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါအလုပ္ အကုိင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳး၊ သမီးမ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး၊ မိမိသေဘာဆႏၵအရမဟုတ္ဘဲ
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ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ရသူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္
ရာတြင္ လုံေလာက္မႈရိွမည္မဟုတ္ပါ။
စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ တရား႐ုံးမ်ားကုိ
အစား မထုိးပါ။
ျမန္မာႏုိင္ငံ တရား႐ုံးမ်ား၏ အလုံးစုံ တရား စီရင္ပုိင္ခြင့္ကုိ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္
ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ SEZs ဥပေဒမူေဘာင္ အစိတ္အပုုိင္းမ်ားျဖစ္သည္႔ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမယာ သိမ္း
ဆည္းမႈအက္ဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေျမယာဥပေဒမ်ားမွ ျပဌာန္းထားသည္မွာ ျပဌာန္းခ်က္အရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အၿပီးသပ္ အတည္ျဖစ္ၿပီး၊ သေဘာအားျဖင့္ တရား႐ုံးမွ ျပန္လည္သုံးသပ္
မႈ ကင္းမဲ႔ေနသည္။ ထုုိကဲ့သုိ႔ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ တရား႐ုံးမ်ားသုိ႔ အေျခခံဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားေသာ
စီရင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ လို္က္ေလ်ာညီေထြ မရိွပါ။ ထုိ႔အတြက္အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အၿပီး
သပ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမျဖစ္ သင္႔ပါ။
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ားအား ေလးစားအကာအကြယ္ေပး၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရ
ကိုက္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္မႈေသခ်ာေစရန္ တရား႐ံုးမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ခြင္႔အာဏာ ရွိရပါမည္။ စီမံ
ခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား တရား႐ံုးမ်ားသုုိ႔ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အလြန္နည္းပါး
လွေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးအေနျဖင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို (အထူးသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခ
ခံဆိုင္ရာ စာခြ်န္ေတာ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍) ျပန္လည္သံုးသပ္ခြင့္အာဏာ ရွိသည္။
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွ
လူ႕အခြင့္အေရး စုိးရိမ္မႈမ်ား
ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအေပၚ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အျခား SEZs နယ္ေျမမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ၎၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္
ပတ္သတ္သည့္ စနစ္က်သည့္ မိမိဆႏၵမပါဘဲ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းနွင့္ ဆက္စပ္သည့္ က်ယ္
ျပန္႔သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ယခုအခ်ိန္ထိ ICJ အေနျဖင့္ သိရိွထားမႈ မရိွေသးပါ။
သုိ႔ရာတြင္ ယခုအစီရင္ခံစာက ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွေသာ
မၾကာေသးမီက ေျမယာသိမ္းယူရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအပါအဝင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆုိပါ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းမရိွပါက
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္လည္း အျခားစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကဲ့သုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရိွပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေဒသတြင္း လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား တည္ရိွမႈႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္
မ်ားႏွင့္ မူဆလင္အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔အၾကား ဆက္ဆံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သိသာထင္ရွားသည္႔
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမႈ၊ လုံျခဳံေရးအေျခအေန မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း အေျခအေနမ်ားအၾကားတြင္ အထူးသျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရိွပါသည္။
ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားမွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေက်ာက္ျဖဴ၊ စစ္ေတြ၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္
ေတာ္တုိ႔ရိွ ေဒသခံမ်ား၊ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း
ရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ရရိွထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း အဆုိပါ
ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအား အေျခခံထားပါသည္။
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ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေရးပါေသာ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား• SEZ ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂ဝ, ဝဝဝ ခန္႔မွာ မိမိဆႏၵမပါဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕ျပန္လည္ေနရာခ်ထားခံရဖြယ္ ရိွသည္။
• ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း SEZ ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီဒအတင္းအၾကပ္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားသည္ လံုေလာက္သည္႔ ေနထုိင္မႈ
အဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။
• လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစမည့္ လက္ရိွေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈလုပ္ငန္း
စဥ္သည္ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရိွပါ။ အေၾကာင္းမွာ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈဥပေဒ၏ အဓိက လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားကို လုိက္နာက်င္႔သံုးမႈ မရွိ၍ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အမ်ား ျပည္သူအား အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈကဲ့
သုိ႔ေသာအခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာခဲ့မႈ မရိွပါ။
• အဓိက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဌာနဆိုင္ရာအရာရိွမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပး
ျခင္းစသည့္ အေရးပါေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မရိွပါ။
• ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရိွပါ။ အေၾကာင္းမွာ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ဥပေဒ
ပုဒ္မ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာမႈမရိွသကဲ့သုိ႔ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကုိ EIA ႏွင့္ ျပန္လည္ အေျခ
ခ်ေနထုိင္ေရးအတြက္ အစီအမံမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
• ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ရရိွရန္အတြက္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ပုံစံကုိ လက္ဝယ္တြင္ ရိွရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဌာနဆိုင္ရာမွ
တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆုိမႈမ်ား ရိွခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ SEZ နယ္ေျမအတြင္းရိွ အခ်ိဳ႕
ေဒသခံမ်ားသည္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ ပုုံစံရရွိရန္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ရန္ အခက္အခဲရွိေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာ
စံႏႈန္းမ်ားအရ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရသူမ်ားကုိ တရားဝင္ေျမယာ အသံုးျပဳခြင့္ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွ
ဘဲ ၎တုိ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ျပန္လည္ရရိွေစရန္အတြက္ ပ့ံပုိးေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။
• SEZ ေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပုိင္ခြင့္၊ ထိေရာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္
ျပင္ဆင္မႈမ်ား ရရိွပုိင္ခြင့္စသည့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒတြင္ပါရိွသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ
ခံစားခဲ့ရျခင္း မရိွပါ။
• အထူးစီးပြားေရးဇုန္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အနိမ္႔ဆံုးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ထိခုိက္ခံရသူမ်ား၏ သက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းကို ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ရန္ မလံုေလာက္ေပ။
နယ္ေျမ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ား
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း

ေနထုိင္ၾကေသာ

ေက်းလက္ေနျပည္သူအမ်ားစုသည္

အသက္ေမြးဝမ္း

ေက်ာင္းအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အဓိကထား မွီခုိရပ္တည္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
လယ္သမားမ်ားအနက္ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ တရားဝင္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္စာတမ္းမ်ား မရိွၾကေသာ္လည္း မိ႐ုိးဖလာ ပုိင္ဆုိင္မႈ
အရ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ား ရိွထားၾကပါသည္။ ယခု အစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနျပဳခ်က္အရေတြ႔ ရိွရသည္မွာ
ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ SEZ အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ သတင္းရရိွမႈအနည္းငယ္သာ ရိွပါသည္။
မၾကာေသးမီက ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ အေရးပါေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရိွခဲ့ပါသည္။ ေက်ာက္ျဖဴ
ၿမိဳ႕နယ္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးေလးခုတုိ႔ကုိ ျဖတ္သန္းကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ သြယ္ တန္း
ထားေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း အရင္းအျမစ္ အစေနရာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေရနံစိမ္းခ်က္ရာ
ဆိပ္ကမ္းသည္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ မေဒးကၽြန္းေပၚတြင္ရိွသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ လူမႈ
အသိုက္အဝန္းမွ စီစဥ္သူမ်ားကုိ တရားမဝင္စု႐ုံးမႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခဲ့ပါသည္။ ဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့ေသာ ေျမ
ယာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ား ဆက္လက္
ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွၿပီး၊ နစ္နာေၾကးေတာင္းဆုိရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးခဲ့သည္။ အဆုိပါ လက္ရိွစီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဒသ
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ခံမ်ားက ပ်က္ရယ္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေဒသခံလူထုအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး မရိွဟုဆုိသည္။ အဆုိပါ
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားအတြက္ ေဒသခံလူထုအသိုက္
အဝန္းအၾကား သံသယျဖစ္ဖြယ္ အယူအဆမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ျပန္လည္အေျခခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေဒသခံ
အာဏာပုိင္မ်ား၏ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့မႈကုိ ထင္ဟပ္လ်က္ရိွပါသည္။
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်
မႈမ်ား မျပဳလုပ္မီက ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ကမန္လူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားစုပါဝင္ေသာလူနည္းစု မူဆလင္ကုိးကြယ္သူမ်ား
အေျခခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အျခားနယ္ေျမမ်ားရိွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာက္ျဖဴရိွ
ကမန္မူဆလင္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈတုိ႔တြင္ တင္းၾကပ္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရ
မႈမွာ အခြင့္အေရး အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ မူဆလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔အၾကား
တင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမႈသည္ အနာဂတ္တြင္ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ရာ အဆုိပါအခ်က္
ကုိလည္း SEZ သုိ႔မဟုတ္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေက်ာက္ျဖဴစီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားမႈ
မရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။
စီမံကိန္း ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိ္န္းတစ္ခုႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား
သည္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္တြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရိွရၿပီး၊ အႀကီးစားစီမံကိန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္
သြားရန္ ရိွပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းမ်ားကုိ အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းအုပ္စုျဖစ္သည့္ CITIC ထံသုိ႔ လုပ္ကိုင္
ခြင့္တင္ဒါမ်ားကုိ USDP အစုိးရက ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရသည္
အဆုိပါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကတိက၀တ္ကုိ ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္
ေဖေဖၚဝါရီလအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးဆဲအဆင့္၌သာရိွၿပီး ထူးျခားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကုိ စတင္ျခင္း မရိွေသးပါ။
အဆုိပါစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသိရိွေစရန္ ထုတ္
ျပန္ေပးမႈ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရိွပါသည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ CITIC မွ ထုတ္ျပန္ေသာ လုပ္ငန္း
ျမႇင့္တင္ေရး ႐ုပ္သံတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အဆုိပါစီးပြားေရးဇုန္သည္ စင္ကာပူကဲ့သုိ႔ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်က္မတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ အဆုိျပဳထားပါသည္။ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ ဥေရာပ၊ အာဖ
ရိကႏွင့္ အေနာက္အာရွတုိ႔မွ ကုန္စည္မ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိ္င္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားမည့္
ဆက္စပ္လမ္းမမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္မည့္ ရထားလမ္းတုိ႔သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္
စပ္ထားမည့္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းမည့္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္း
ေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။
ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မႈကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔အၾကား ႏုိင္ငံ
ျခားဆက္ဆံေရး အေျခအေနအျဖစ္ နားလည္ထားသင့္ၿပီး၊ ပင္လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္း
ေၾကာင္းမ်ားသည္ အသြားအလာ က်ပ္တည္းလ်က္ရိွသည့္ မလႅကာေရလမ္းေၾကာင္းအေပၚ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ မီွတည္
ေနရမႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ ပထဝီအေနအထားအရ အေရးပါမႈလည္း ရိွပါသည္။
ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရရွည္တည္ရိွႏုိင္မႈႏွင့္ အေရးပါမႈတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္း အရာ
တုိ႔မွာ ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ သက္ဆုိင္ရာအစုအဖြဲ႔တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၄င္းေဒသႏွင့္
ပတ္သက္၍ သိရိွထားေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္တုိ႔အၾကား အႀကီးအက်ယ္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္
လ်က္ရိွသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အေပၚ သုေတသနျပဳခ်က္ႏွင့္ လက္ရိွအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ

အေျခခံကာ ၎၏ စီးပြားေရးအရ ေရရွည္တည္တံႏုိင္မႈႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚ မည္
သည့္ အတုိင္းအတာအထိ သက္ေရာက္မႈ ရိွႏုိင္သည္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စဥ္းစားသုံးသပ္စရာ ေမးခြန္းမ်ား ရိွပါသည္။
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ေက်ာက္ျဖဴရိွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပုိက္ လုိင္းလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တ့ံႏုိင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမ်ားစြာ
တုိ႔က သံသယရိွေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စီးပြားေရးပညာရွင္အားလုံးက တူညီေသာ အေတြး
အျမင္ ရိွၾကသည္မဟုတ္ပါ။ ျခဳံငုံသုံးသပ္ရလွ်င္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အစုိးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး
အဖြဲ႔ထံသုိ႔ အသိေပးရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား မရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
အစုိးရတြင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ၂ဝ၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ စီမံကိန္းခ်ထားၿပီး၊ အထည္
အလိပ္ဝင္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝင္းမ်ားႏွင့္ ေနထုိင္ရာဝင္းမ်ားႏွင့္အတူ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
အဆုိပါစီမံကိန္းမ်ားသည္ ၁၇၃၆ ဟက္တာ အက်ယ္အဝန္းရိွ ေျမေနရာတြင္ တည္ရိွပါသည္။

အထည္ အလိပ္

ဝင္းမ်ားသည္ အထည္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ဗဟုိခ်က္မ ျဖစ္လာဖြယ္ရိွသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝင္းမ်ား အတြက္
အစုိးရႏွင့္ CITIC အရာရိွမ်ားက သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ၊ စက္ယႏၱရားမ်ားတပ္ဆင္မႈ၊ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
ေရနံႏွင့္

ဓာတုပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈ

စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ

ရည္မွန္းထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ား

ျဖစ္သည္။

လူေနအိမ္ယာစီမံကိန္းအတြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူ မရွိခဲ႔ေပ။ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား လုိအပ္
ေပလိမ္မည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာနယ္ေျမတြင္ လူဦးေရ ၂ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ပါရိွေသာ ေက်းရြာ
အုပ္စု ကုိးခုရိွ ရြာေပါင္း ၃၅ ရြာ ပါဝင္ပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေပးမႈမရိွဘဲ သုေတသနျပဳလုပ္စဥ္ကာလအတြင္း ရရိွ ထား
ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂ဝ, ဝဝဝ ခန္႔ရိွေသာ ျပည္သူမ်ား သည္
SEZ ႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မိမိသေဘာဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔
ရဖြယ္ရိွသည္။ CITIC ၏ အဆုိအရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခ်က္အရ
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ လူဦးေရစုစုေပါင္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာအလုပ္အကုိင္ေပါင္း ၁ဝ၃,ဝဝဝ ခုကုိ စီမံ
ကိန္းမ်ားက ဖန္တီးေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ေနရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သုံးခုအနက္ ေက်ာက္
ျဖဴစီးပြားေရးဇုန္သည္ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ယခုအထိ ေဆာက္လုပ္
ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ စက္မႈဇုန္အတြက္ တည္
ေဆာက္မည့္ ေရကာတာႏွစ္ခုအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဆက္စပ္ စီမံကိန္းမ်ားသည္
မိသားစု ၂၆ စုခန္႔အား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့ပါသည္။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက လယ္ေျမအမ်ားစုပါဝင္သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
အတြက္ ေျမေနရာ ၁၈၃၂ ဧကကုိ သိမ္းဆည္း ရယူရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရိွသည္။ SEZ စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္
(၁) အတြက္ ေျမဧက ၂၅ဝ ကုိ မျဖစ္မေနရယူရန္ တုိင္းတာၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ခ်ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။
အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူအား အသိေပးမႈမရိွေသးပါ။
စီးပြားေရးဇုန္အတြက္ EIA ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ယခုတုိင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမရိွသကဲ့သုိ႔ မိမိသေဘာဆႏၵအရ မဟုတ္
ဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အသိေပးမႈ မရိွေသးပါ။ ေဒသဆုိင္ရာ
အာဏာပုိင္မ်ားသည္

ျပန္လည္အေျခခ်မႈအတြက္

ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာေျမေနရာကုိ

သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္

လည္း အဆုိပါနယ္ေျမသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ လူအားလုံးအတြက္ လုံေလာက္မႈ မရိွပါ။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက လုပ္ပုိင္
ခြင့္ရိွသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း မျဖစ္မေန ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတ
ကာဥပေဒဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္
ေျမယာသိမ္းယူမ်ားမွာ ျပည္တြင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ ကုိက္ညီမႈ မရိွေသးပါ။
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အထူး စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္႔ လုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္း ေစမႈမ်ား
SEZ အတြက္ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ေျမမ်ားမွ မိသားစုမ်ားကုိ ေရႊ႕
ေျပာင္းေစရာတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမႈႏွင့္
ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ားစသည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အက္ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းပါရိွေသာဥပေဒအရ လုပ္ထုံး လုပ္
နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ (လူအမ်ားစုကုိ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့သည္။)
ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ားတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ျပန္လည္ ေနရာခ်
ထားမႈအတြက္ ေပးထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ မရိွခဲ့ပါ။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈႏွင့္
ျပန္လည္အေျခခ်မႈမ်ားသည္ အစီအစဥ္တက် ေဆာင္ရြက္မႈထက္ ၾကဳံႀကိဳက္သလုိ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေတြ႔ရိွရပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အားလုံးသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွဘဲ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကုိလည္း မတူညီေသာေခါင္း
စဥ္မ်ားတပ္၍ ေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုမွ ‘ဂ႐ုဏာေၾကး’

အျဖစ္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းလည္း ပါဝင္

သည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးလက္ခံရန္ ဖိအားေပးခံရသကဲ့သုိ႔ ခံ
စားခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆုိၿပီးရရိွသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမွာလည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပန္ လည္တည္
ေဆာက္ရန္ လုံေလာက္မႈမရိွခဲ့ဘဲ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ပုိမုိဆုိးရြားခဲ့ရသည့္ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳခဲ႔
ရသည္။ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေလ်ာ့က်မႈအပါအဝင္ ေနထုိင္မႈ
အဆင့္အတန္း ဆုတ္ယုတ္မႈတုိ႔သည္ ESC အခြင့္အေရးမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ဆုတ္ယုတ္မႈျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ
တကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ရိွပါသည္။ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒက တားျမစ္ထား
သည့္ အတင္းအၾကပ္ ႏွင္ထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ မိမိဆႏၵမပါဘဲ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရိွပါ။
ထုိကဲ့သုိ႔ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ ည့ံဖ်င္းေသာ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ ရြက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ႔ပါသည္။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းရန္
ျပင္ဆင္မႈမ်ား
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ညႊန္ၾကား

ခ်က္အရ ျဖစ္ဖြယ္ရိွသည္) သည္ SEZ အတြက္ ေျမဧကေပါင္း ၁၈၃၂ ဧကကုိ သိမ္းယူရန္ ညႊန္ၾကားစာတစ္ရပ္
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ဥပေဒအရ အဆုိပါညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္း
ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း စသည္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳခဲ့
ပါ။ စတင္ခ်ိန္မွ တစ္ႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္အထိ အဆုိပါေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသိရိွရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရိွပါ။
ယခု အစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္သူမ်ားက ေျပာဆုိရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ CITIC
တုိ႔ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆုံပြဲတစ္ရပ္၌ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေျပာၾကားရာတြင္
ေျမယာအသံုးခ်ခြင့္ဆိုင္ရာ တရားဝင္အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းရိွေသာသူမ်ားသည္သာလွ်င္ ေျမယာပုိင္
ဆုိင္မႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွမည္ဟု ေျပာဆုိထားခဲ့ပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမရိွ လယ္သမားအခ်ိဳ႕က
ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ထုိအခ်ိန္မွစကာ ၎တုိ႔၏ လယ္ေျမမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ရန္ အခက္ေတြ႔ေနၾက
သည္ဟု ဆုိသည္။ အဆုိပါအခ်က္က ျပႆေနသည္မွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေျမယာဥပေဒအရ ေျမယာအသုံးခ်ခြင့္
သက္ေသခံလက္မွတ္ မ်ားကုိထုတ္ေပးရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ သက္ေရာက္မႈ
ေကာင္းစြာ မရိွပါ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အဆုိပါ လယ္သမားမ်ားသည္ ထိခုိက္ခဲ့ရေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားအတြက္
လုံေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမရရိွေတာ့မည့္ အႏၱရာယ္ရိွေနပါသည္။
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၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စီမံကိန္း အဆင့္ (၁) နယ္ေျမတြင္ပါရိွေသာ နယ္ေျမဧက ၂၅ဝ တြင္ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ လယ္သမားမိသားစု ၇၇ စုမွ လယ္ေျမ မ်ား
ကုိသိမ္းယူရန္ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္
ထိခိုက္ခံရမည့္ ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိရာတြင္ ၎တုိ႔အား ေကာင္းစြာအေၾကာင္းၾကားညႇိႏိႈင္းေျပာဆုိမႈမ်ား မရိွသကဲ့
သုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ပါဝင္ခြင့္ေပးျခင္း မရိွခဲ့ပါ။
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ လုပ္ထုံး
လုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာျခင္းမရိွပါက တရားဝင္မႈ ရိွမည္မဟုတ္ပါ။ EIA ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ စီမံကိန္းအ
စီအစဥ္မ်ားကုိ အေျပာင္းအလဲရိွေစႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ ၿပီးေျမာက္ျခင္းမရိွေသးဘဲ ေျမယာကုိသိမ္းယူျခင္းသည္ မိမိဆႏၵ
သေဘာမပါရိွဘဲႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေစမႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရွဴရာ
ေရာက္ပါသည္။
အျခားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ား
ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမွအပ အျခားဝင္ေငြရရိွႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
အေတြ႔အၾကဳံ အနည္းငယ္သာရိွၿပီး SEZ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားကုိ အလုပ္ခန္႔ထားရန္ ဥပေဒအရ
တာဝန္မရိွပါ။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ ေက်ာက္ျဖဴရိွ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္
အခြင့္အလမ္း ရရိွေစႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွေၾကာင္း အာမခံခ်က္မ်ား မရိွပါ။
ေဒသခံမ်ားအား ကူညီေပးရန္အတြက္ အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထုိင္ခဲ့ရသူမ်ားသည္ စုိက္ ပ်ိဳး
ေရးလုပ္ငန္း အသက္ေမြးမႈမ်ားမွ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ ကူညီပ့ံပုိးမႈမ်ား
လုိအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားအလုပ္ အကုိင္အခြင့္
အလမ္းမ်ားအတြက္ ကူညီပ့ံပုိးရန္ စီမံခ်က္မ်ား မရိွေသးပါ။ စနစ္က်သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆုိင္ရာ အစီအမံ
မ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေစမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခင္ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ မွ်တမႈရွိၿပီး
ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနဆိုင္ရာ အခြင္႔အေရးမ်ားအား အကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ အေရးပါပါ
သည္။ ထုိအခ်က္သည္ ေက်ာက္ျဖဴရိွ ထိခုိက္ခံစားရလြယ္သည့္ လူမႈအစုအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ က
ေလးမ်ားႏွင့္ မူဆလင္ဘာသာကုိးကြယ္သူ လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ပုိ၍အေရးပါလွသည္။
မူဆလင္ အသုုိင္းအဝုုိင္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရိွ မူဆလင္အသုုိင္းအဝုုိင္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က တည္းကပင္ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္
ေနထုိင္ရလ်က္ရိွရာ ယင္းတုိ႔အနက္ႏွစ္ခုမွာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွၿပီး၊ အျခားစခန္းမ်ားမွာ အနီးအနား ၿမိဳ႕နယ္မ်ား
တြင္ ရိွပါသည္။ ၎တုိ႔၏ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အလြန္အမင္း ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ အမ်ားစုမွ စခန္းမ်ားမွ
ထြက္ခြာရန္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ တားျမစ္မႈကုိ ခံရလ်က္ရိွပါသည္။ စခန္းအတြင္းရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္
ကေလးငယ္မ်ားမွာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ မူဆလင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အကူအ
ညီမ်ားအေပၚတြင္သာ မီွ တည္ေနရပါသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရလ်က္ရိွေသာ မူဆလင္ အ
သုိင္းအဝုိင္းအား အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ အစီအမံမ်ားတြင္ ယခုထိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား စီစဥ္ထားမႈ မရိွေသးပါ။
ထုိ႔အျပင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡအတြင္း ေနရာေရြႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကုိလည္း

ထိခိုက္ ခံစား

ရမႈျမင္႔သည့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဓိကထားထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အေျခအေနကုိ
ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္ပါက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ဦးတည္ေစႏိုင္သည့္ အလား
အလာရွိၿပီး ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္တကြ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ အလားအလာမ်ားကုိ
ေမွးမွိန္ ေလ်ာ့နည္းေစမည္ ျဖစ္သည္။
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အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ေက်ာက္ျဖဴရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အာဏာ
ပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရိွ အေရးပါေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ SEZ စီမံခန္႔
ခြဲေရးေကာ္မတီတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပုိမုိနိမ့္က်ေသာ အေျခအေန ရိွပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ
SEZ ဆုိင္ရာ သက္ဆုိ္င္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ရရိွရန္ ပုိမုိခက္ခဲလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွေစႏုိင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္နည္းလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
ႀကီးမားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိ္န္းမ်ားႏွင့္ တြဲလ်က္ရိွေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူဦးေရဆုိင္ရာအေျပာင္း
အလဲမ်ားသည္ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳးထိေရာက္ မႈမ်ားရိွႏုိင္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပုိမုိဆုိးဝါးျခင္း ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ျခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း ႀကံဳရႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အာရွတုိက္ရိွ
အေတြ႔အႀကဳံမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားရိွေဒသတြင္း အဓိကအလုပ္
ခန္႔ထားမႈ ျဖစ္ႏုိ္င္ေျခရိွၿပီး အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိသာ အလုပ္ခန္႔ထားရန္ အလားအလာပုိမုိ
ရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မၾကာေသးမီက ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အထည္အလိပ္စက္႐ုံမ်ားရိွ
အေျခအေနမ်ားမွာ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အလုပ္အကုိင္မ်ား
ေပၚထြန္းသည့္တုိင္ေအာင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားေၾကာင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ နဂုိအ
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အေျခအေနမ်ားအား ျပန္လည္ရရိွေစရန္ လုံေလာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

နိဂုံးခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ SEZ မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားအ
တြက္ တာဝန္ခံယူမႈကင္းမဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါ သည္။ အဓိက အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ရပ္မွာ သင့္တင့္မွ်တေသာ
ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ အျခားစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ရပုိင္ခြင့္ကုိ
အစုိးရႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေႏွာင္႔ယွက္မႈ ရိွပါသည္။ SEZ ဥပေဒမ်ားသည္ ဇုန္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း
ေနထုိင္လုပ္ကုိင္လ်က္ ရိွေသာလူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အလုံအေလာက္ အကာအကြယ္ မေပးထားပါ။
ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္႐ံုသက္သက္ျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိကာကြယ္ရန္ လုံေလာက္မႈ မရိွပါ။ ဥပ
ေဒမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေျမယာ အသုံးခ်မႈ
ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားမူဝါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေျမယာဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအပါအဝင္ တရားဥပ
ေဒအရ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ လြတ္လပ္မႈတုိးျမႇင့္ေပးမႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍
အစုိးရ၏ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္ မတ္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အ
ေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီး ပါသည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ အခြင့္အေရးထပ္မံ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
အစုိးရသည္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိမႈမ်ားကုိ ဇုန္မ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္
ၿပီးခ်ိန္အထိ ဆုိင္းင့ံထားသင့္ပါသည္။
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အဓိက အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ဥပေဒျပဳသူမ်ားအတြက္ ၁။ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အဓိပၸာယ္ရိွေသာ လူထုအႀကံျပဳမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ SEZ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္
ျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးရန္၊ (က) စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ မ်ားလုပ္ေဆာင္
ရာတြင္

စစ္မွန္ေသာလူထုပါဝင္မႈ

ေသခ်ာေစရန္၊

(ခ)

လူ႔အခြင့္အေရးကုိ

ကာကြယ္ရန္အတြက္

စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ တိက်ေသခ်ာ သည့္တာဝန္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ကုိ တည္ေဆာက္ရန္
ႏွင့္၊ (ဂ) ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ EIA လုပ္ငန္းစဥ္အရ SEZs တြင္ မိမိသေဘာဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားအ
တြက္ သီးျခားတာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကုိ အေသအခ်ာ သတ္မွတ္ရန္။
၂။ ေျမယာဥပေဒမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ မိ႐ုိးဖလာ ေျမယာအ
သံုးျပဳခြင့္ႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္

လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ားကုိ

အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္

အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒတို႔ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ရန္။
၃။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒဆုိင္ရာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း တရားဥပေဒ
စုိးမိုးမႈအရေသာ္ လည္းေကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မူဆလင္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးရန္။
SEZ ဗဟုိ အဖြဲ႔အတြက္၄။ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔ခြင့္အေရးဥပေဒဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွေစရန္ SEZ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ ဆင္ၿပီးခ်ိန္
အထိ SEZs မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ SEZs အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ
ရပ္ဆုိင္းထားမႈ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ရန္။
၅။ SEZs မ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရသည့္ လူထုအသိုက္အဝန္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳး သမီးအဖြဲ႔ဝင္
မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတြင္ ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္မႈမ်ားအတြက္ ဥပ
ေဒဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကုိ ခန္႔ထားရန္။
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သံယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔အတြက္၆။ EIA လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အခန္း (၁ဝ) ႏွင့္ အညီ ဗ်ဴဟာက်သည္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈတစ္ရပ္ (SEA)
ကုိ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ယင္းသုုိ႔ ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္လ်က္ရွိ
သည့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်က္ရာတြင္

ျပည္သူမ်ားႏွင့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလ်က္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆက္စပ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအတြက္၇။ EIA လုပ္ငန္းစဥ္အရ လုိအပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈွဆုိင္ရာ အစီအစဥ္
လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးခ်ိန္အထိ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကုိ ဆုိင္းင့ံထားရန္။
၈။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ စစ္မွန္ေသာျပည္သူပါဝင္ႏုိင္ေရး စနစ္တစ္ရပ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္။
SEZs အတြင္းရင္းနွီးတည္ေထာင္သူႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ၉။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေနျဖင္႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မရွိေစရန္ လူ႔အခြင္႔အေရး
ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကုိ အထူး သတိ ထားေဆာင္ရြက္ရန္။ အထူးသျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစသည့္ တရားမဝင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးသတိျပဳရန္။

မွတ္ခ်က္။ ယခု အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိုးကား
ခ်က္မ်ားအား အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုတြင္ ၾကည့္႐ႈပါရန္။

