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ေက်းဇူးတင္လႊာ 
ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလႈံမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ 
ပံ့ပိုးကူညီေပးပါေသာ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဩစေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ အိုင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ လူဇင္ဘတ္၊ နယ္သာလန္၊ 
နယူးဇီလန္၊ ဆီြဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူေကႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔၏ အစုိးရမ်ားအား ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရွိ 
ပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑ အလွဴရွင္အျဖစ္ပါ၀င္ကူညီပံ့ပိုးေပးပါေသာ မစ္ဆူဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္းကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိ 
ပါသည္။
 
ဤစာတမ္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ေပး၍ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖည့္ဆည္းေပးသူမ်ား 
ကိုလည္းေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သြားေရးလာေရးအပါအ၀င္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားအားလံုးကို ႏွံ႔စပ္ကြ်မ္း 
က်င္စြာျဖင့္ အေသးစိတ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ စီမံကိန္းညိွႏႈိင္းေရးမႉးျဖစ္သူ ေဒၚခြန္ဆာမြန္းထြယ္ကိုလည္း 
အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္
ဤစာတမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီကို ဩစေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ျပင္သစ္၊ အိုင္ယာ 
လန္၊ အီတလီ၊ လူဇင္ဘတ္၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဆီြဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူေက၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ 
မစ္ဆူဘီရွီတို႔က ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို LIFTအလႉရွင္မ်ား၏ 
တရား၀င္ သေဘာထားအျမင္မ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူျခင္း မျပဳရပါ။
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၁။ မိတ္ဆက္  
ဤစာတမ္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
အား ျခံဳငံုသံုးသပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သက္ဆိုင္မႈအရွိဆံုးျဖစ္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒ 
မ်ား အေၾကာင္းကုိ ျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပထားျပီး ၎တို႔၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္ပသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အျခားေသာ 
မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားျပီး လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
ဆုိင္ရာမူ၀ါဒသည္ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး မည္မွ်ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဆိုသည္ႏွင့္၊ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထား 
ပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ား၊ ထိုမူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား အမွန္တကယ္ႏွင့္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ထပ္တူညီေနသည့္အခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ျခင္း 
ျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈ ပိုမိုတိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ ဤစာတမ္းက အေျခခံတစ္ခုအေနျဖင့္ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစာတမ္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ - 
(၁)  ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အျခားမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဓိက ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ 

ေနသူမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္၊ 

(၂)  ၎တုိ႔၏ လက္ရွိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ 
ဆက္ႏႊယ္မႈကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရန္၊

(၃)  လက္ရွိတြင္ ဤေဆာင္ရြက္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိ/မရွိႏွင့္ 
ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္၊ 

(၄)  ထိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ 
တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈကို အဘယ္ေၾကာင့္ အေလးထားရသနည္း။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ 
အေနျဖင့္ စဥ္္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတုိင္ ၁၇ ခ်က္ (SDGs)1  အပါအ၀င္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အတြက္ သေဘာတူညီခဲ့သည့္ ၂၀၃၀ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကတိက၀တ္ေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္မ်ားတြင္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ႏွစ္ရပ္လံုး 
သည္ တုိက္ရုိက္ (သုိ႔) သြယ္၀ိုက္အားျဖင့္ ရည္ညႊန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ပါ၀င္သည့္အတြက္ ဤစာတမ္းသည္ ၂၀၃၀ အစီအစဥ္ 
အား ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစုိးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္တြင္ အမ်ိိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ၎၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကျငာစာတမ္းႏွင့္ မူ၀ါဒ 
အစီအစဥ္ (၁၂)ရပ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔(ILO) 
၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ေသခ်ာေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိက၀တ္ျပဳ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 
ဇူလိုင္လတြင္ အစုိးရသည္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ျခင္းအတြက္ 
ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္မႈေပးရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ အျခားမူ၀ါဒမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ 
အေလးထားေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈရိွရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးၾကီးသနည္း။ ယခင္ႏွစ္ 
မ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပရွိ အဓိကက်သည့္ မူ၀ါဒေရးရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္သည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ သုေတသနအဖဲြ႔ျဖစ္သည့္ Evidence on Demand (EOD) တို႔က ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို 

1  “Statement by Ms. Ei Ei Khin Aye, Ambassador/Deputy Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar to 
the United Nations in New York at the Ministerial Meeting of the High-Level Political Forum on Sustainable Development,” https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21586myanmar.pdf (accessed 14 December 2016). 
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စုိက္ပ်ိဳးေရးမွသည္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေျပာင္းလဲရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ အသြင္ 
ကူးေျပာင္းမႈျပဳရန္အတြက္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။2

ဤအေျပာင္းအလဲသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အလုပ္အကိုုင္ရွာေဖြရမည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ ၾကီးမားသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေခ်ကို ရည္ညႊန္းေနပါသည္။ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ျပသုိ႔ လုပ္သား 
မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းပံုစံႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ လုပ္သားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ 
ပံုစံမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာႏုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရး အေလးထားဦးတည္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ လုပ္သားႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားျခင္း မရွိေပ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းသူမ်ား 
သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအေၾကာင္းကို ယခင္ကထက္ အမ်ားျပည္သူျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
တင္ျပေဆြးေႏြးလာၾကၿပီး ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုုးရိမ္မႈမ်ားကို 
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ ထူးျခားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
သည္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအေပၚ သြယ္၀ုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
အေပၚ အေလးထားသည့္ မူ၀ါဒ အတိမ္အနက္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔မႈအတိုင္းအတာမွာ မညီမွ်ဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈဆိုသည္မွာ မူ၀ါဒမ်ားအခ်င္းခ်င္း ကြဲလြဲ၍ ပဋိပကၡျဖစ္မႈကို အနည္းဆံုး 
ေလ်ာ့နည္းေအာင္ျပဳလုပ္ျပီး မူ၀ါဒမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းကိုက္ညီမႈ အရွိဆံုးျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ မူ၀ါဒေရးဆြဲ 
ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္၊ ၎တိုိ႔အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအပါအ၀င္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ က႑အားလံုး 
အၾကား မူေဘာင္ ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေရး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားႏွင့္ က႑မ်ားသည္ အျခားေနရာမ်ားထက္ ပို၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ 
လာခဲ့ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ မည္သူမ်ား အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရၿပီး မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ 
မည္နည္း။ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ အေနအထားတြင္ရွိေနပါသည္။ 
ပိုမိုၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းျဖင့္ရရွိလာမည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအလားအလာမ်ားကို 
စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ မူ၀ါဒေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ားက 
မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သနည္း။ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈ ရွိရန္အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အဆင့္တိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အျခားမူ၀ါဒ 
နယ္ပယ္မ်ားအၾကားတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ မူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ မည္သည့္နည္းလမ္း/ယႏၱရားမ်ား 
ရွိသနည္း။ ၎တို႔ကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ႏ္ိုင္သနည္း။ ဤကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ႏို္င္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၌ အခ်က္အခ်ာေနရာတြင္ရွိလာၿပီး ေျဖရွင္းရန္ အဓိကေမးခြန္းမ်ားျဖစ္လာ 
သည္။ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
မည္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ မည္သူက ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ မည္မွ်အတိုင္း 
အတာအထိ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ ယင္းေမးခြန္းမ်ားမွာ ဤစာတမ္းအေနျဖင့္ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ေမးခြန္း 
မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

2   ADB (2014), Myanmar: Unlocking the Potential, Country Diagnostic Study, 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/42870/myanmar-unlocking-potential.pdf (accessed 14 December 2016); EoD 
(2015), Topic Guide: Stepping out of Agriculture, http://www.evidenceondemand.info/topic-guide-stepping-out-of-agriculture 
(accessed 14 December 2016); NCDP (2014), National Comprehensive Development Plan: A Prosperous Nation Integrated into 
the Global Community,
https://www.mopf.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=5571&Itemid=163&lang=my (accessed 14 December 
2016); World Bank (2016), A Country on the Move: Domestic Migration in Two Regions of Myanmar, http://www.worldbank.org/
en/country/myanmar/publication/a-country-on-the-move---domestic-migration-in-two-regions-of-myanmar (accessed 14 December 
2016).  
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ျမန္မာအစိုးရသည္ ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ 
ဤစာတမ္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္သားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ငါးႏွစ္တာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (၂၀၁၃-
၂၀၁၇) အေပၚတြင ္အေျချပဳ၍ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစပ္ါသည။္ အမ်ိဳးသားစမီကံနိ္းတြင ္လုပသ္ားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ အားလံုးညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို အေလးထားေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ စီမံကိန္းတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ ၄ ရပ္ ပါ၀င္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအား စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အစီအစဥ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကို ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းျခင္း၊ အခ်က္အလက္ စုစည္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ အေလးထားဦးတည္မႈႏွင့္အတူ ခိုင္မာ 
အားေကာင္းျပီး ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ နယ္ပယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အစီအစဥ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို ေပါင္းစည္းပါ၀င္ေစျခင္းတုိ႔အေပၚ ရလဒ္ေကာင္းစြာျဖင့္ မည္သုိ႔ သက္ေရာက္ 
ႏို္င္မည္ကို ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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၂။  မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈကို အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း
မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ဤစာတမ္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ 
(ILO)၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း (IOM)၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္  
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း (OECD) တို႔၏ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ OECD 
သည္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ သေဘာတူခ်မွတ္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ 
ေရးအတြက္ စုေပါင္းညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား မူ၀ါဒမ်ားကိုစနစ္တက်ျဖင့္ 
အျပန္အလွန္အားျပဳ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျဖစ္ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။3 မူ၀ါဒနယ္ပယ္အမ်ိိဳးမ်ဳိး 
(အဆင့္တူ ဌာနမ်ား)ႏွင့္၊ ေဒသႏၱရအဆင့္မွ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ အထက္အဆင့္ 
(အထက္ေအာက္ ဌာနမ်ား) စသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈရွိျခင္းသည္ ခ်မွတ္ထား 
သည့္ မူ၀ါဒအစီအစဥ္မ်ား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ သဟဇာတေပါင္းစည္းမႈရွိျခင္းကို သြယ္၀ိုက္ေဖာ္ျပေနျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈဟုဆိုရာတြင္ မူ၀ဒါမ်ားအခ်င္းခ်င္း ကြဲလြဲ၍ ပဋိပကၡျဖစ္မႈကို အနည္းဆံုး ေလ်ာ့နည္း 
ေအာင္ျပဳလုပ္ျပီး ေပါင္းစည္းကိုက္ညီမႈ အရွိဆံုးျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ OECD အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ကုန္သြယ္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး (သုိ႔) ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ 
အျခားနယ္ပယ္မ်ားအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္တြင္းမူ၀ါဒ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ အျခား 
ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေစရန္ ေသခ်ာဂရုျပဳေဆာင္ရြက္သည္။ အျခား 
တစ္ဖက္တြင္လည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္၌ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈကုိ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေစျခင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေငြလႊဲပို႔သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ႏႈန္းကို 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္တစ္ကယ္အားျဖင့္ ဤစာတမ္းတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ 
အျခားေနရာမ်ား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအၾကား ရႈပ္ေထြးမ်ားျပားလွသည့္ ဆက္ႏႊယ္မႈကို 
မူ၀ါဒ ဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈွဆုိင္ရာစကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အဓိကထား ေဆြးေႏြးသည့္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ေဒသတြင္းအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္၌ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒ 
ဆက္စပ္ကိုက္ညီရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ILO က အေလးထားေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အလုပ္သမားေရးရာညီလာခံတြင္ ILO ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား က်င့္သံုးေရးဆိုင္ရာ 
ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေကာ္မတီက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
ILO စာခ်ဳပ္ စာတမ္းအခ်ိဳ႕၏ အေရးပါမႈကို အေလးထားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မတီက အလုပ္အကိုင္မူ၀ါဒဆုိင္ရာျပ႒ာ
န္းခ်က္ ၁၉၆၄ (အမွတ္ ၁၂၂) (အဓိကအက်ဆံုးျပ႒ာန္းခ်က္)ကို အေလးထားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ 
(ေနာက္ဆက္တြဲျပ႒ာန္းခ်က္) အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ ၁၉၈၄ (အမွတ္ ၁၆၉)ႏွင့္ ပံုစံတက်မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမွ ပံုစံတက်ျဖစ္သည့္ တရား၀င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ ၂၀၁၅ 
(အမွတ္ ၂၀၄) ႏွစ္ခုလံုးသည္ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ လုပ္သားလက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ 
မူ၀ါဒမ်ားအတြင္း လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒ ပါ၀င္ရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပပါ 
သည္။4  ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ လူမႈမိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ား၏ အဓိကအေရးပါသည့္ 
အခန္းက႑မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ေဒသတြင္းအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ 
ကိုက္ညီမႈကိုျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထူးျခားသည့္အေနအထား၌ရွိသည့္ ILO ၏ ကာလၾကာရွည္ ကတိက၀တ္ျပဳ 
စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈကို ေကာ္မတီက အေလးထားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။5

3 Trinity College Dublin (2010), “What is Policy Coherence?” https://www.tcd.ie/iiis/policycoherence/concept/what-is.php 
(accessed 14 December 2016)
4  ILO (2016: 43), Promoting Fair Migration: International Labour Conference 105th Session, 2016, http://apmigration.ilo.org/
resources/promoting-fair-migration-general-survey-concerning-the-migrant-workers-instruments/at_download/file2 (accessed 
14 December 2016).
5  ILO (2016: 44).
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စာအကြက္ (၁)
လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ILO ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

တရားမွ်တသည့္ ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္းလႊမ္းျခံဳဆက္ႏႊယ္မႈျဖစ္စဥ္အတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ ILO ေၾကျငာစာတမ္း 
(၂၀၀၈) တြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၄ ရပ္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရႈေထာင့္မွ အေရးႀကီးဆံုးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

• အလုပ္သမားေရးရာ စစ္ေဆးျခင္း ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁၉၄၇ (အမွတ္ ၈၁)၊ 
• အလုပ္အကိုင္မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁၉၆၄ (အမွတ္ ၁၂၂)၊ 
• အလုပ္သမားေရးရာ စစ္ေဆးျခင္း (စုိိက္ပ်ိဳးေရး) ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁၉၆၉ (အမွတ္ ၁၂၉) ႏွင့္
• သုံးပြင့္ဆုိင္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား) 

ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ၁၉၇၆ (အမွတ္ ၁၄၄)၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာအလုပ္သမားေရးရာ ညီလာခံႀကီးတြင္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားေကာ္မတီက အဖြဲ႔၀င္ 
ႏုိင္ငံမ်ားအား လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လုပ္သားလက္ခံသည့္ႏုိင္ငံမ်ား၌ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းလုပ္ငန္း 
စဥ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ အလုပ္အကိုင္ 
ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ 

ရင္းျမစ္ - ILO (၂၀၁၆ ၊ ၄၃)

ဤအေတာအတြင္း IOM သည္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္အပါအ၀င္ ႏု္ိင္ငံမ်ား၏ အဓိကနယ္ပယ္အခ်ိဳ႕ရိွ  
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ စံမူေဘာင္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာညႊန္းကိန္း(MGI)ကုိ ေရးဆြရဲန္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား သတင္းယူနစ္ (EIU) ႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳခ့ဲပါသည္။ 
အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကုိက္ညီမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွသည့္ အဓိကနည္းလမ္း (၃) ရပ္ကုိ MGI 
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ နည္းလမ္း (၃) ရပ္တြင္ - ကုိးရီးယားသမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတုိ႔တြင္က်င့္သုံးေသာ 
အထူး ဖဲဲြဲ႔စည္းထားသည့္ ဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေကာ္မတီမ်ား၊ ဂါနာႏိုင္ငံတြင္က်င့္သုံးသည့္ 
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ေရးဆြျဲခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၊ တာ၀န္မ်ားကုိခြေဲ၀ေဆာင္ရြက္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား (သို႔) ဦးေဆာင္ေအဂ်င္စီ 
တစ္ခုတည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။6 အမ်ားအားျဖင့္ နည္းလမ္း (၃) ရပ္စလုံးကုိ ေပါင္းစပ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အထိေရာက္ဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ MGI သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း မူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏ္ိုင္ငံတကာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ နည္းလမ္း (၄) သြယ္ကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တုိိ႔မွာ 
လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ လုပ္သားလက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊   
Rabat လုပ္ငန္းစဥ္၊ Bali လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ Abu Dhabi Dialogue တုိ႔က့ဲသို႔ေသာ ေဒသတြင္း ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းပြဆိုဲင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအားလုံးႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစု၀င္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္က့ဲသို႔ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းဖုိရမ္(GFMD)က့ဲသို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းအခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀း ဖုိရမ္မ်ား စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေဒသတြင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ ျမန္္မာႏိုင္ငံ၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားကုိ ဦးတည္အေလးထားပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ သတ္မွတ္ရက္စြေဲရာက္ရိွသည့္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပန္းတုိင္မ်ား (MDGs) မွေန၍ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၃၀ အစီအစဥ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းသည့္ ႏုိင္ငံတကာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကာလ 
အတြင္း မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ (၁၇.၄) တြင္ 
SDG ပန္းတိုင္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ 
6  EIU (2016: 21), Measuring Well-Governed Migration: The 2016 Migration Governance Index, https://www.iom.int/sites/default/
files/our_work/EIU-Migration-Governance-Index-20160429.pdf (accessed 14 December 2016).
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မူ၀ါဒကိုက္ညီမႈ တိုးတက္ေစရန္ ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးကိုေတာင္းဆိုထားပါသည္။7 အျခားဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားတြင္ 
တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပန္းတိုင္ (၈) တြင္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို 
အဓိကေဖာ္ျပၿပီး၊ ပန္းတိုင္ (၈.၇) တြင္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ၊ ေခတ္သစ္ကြ်န္ျပဳမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရးမ်ား 
အတြက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပန္းတိုင္(၈.၈)တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ အထူးသျဖင့္ ေသခ်ာ 
ေရရာမႈမရွိေသာ အလုပ္အကိုင္၌ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားႏွင့္ အျခားအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျမွင့္တင္ေရးကို ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ ပန္းတုိင္ (၁၀) တြင္ သာတူညီမွ်မရွိျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊  
ပန္းတုိင္ (၁၀.၇) တြင္ အလုပ္သမားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကုိသာမက ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈပုံစံအားလုံးကုိ ရည္ညႊန္း 
ေဖာ္ျပထားျပီး စနစ္တက်ရွိမႈ၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ၊ တရား၀င္(ပံုမွန္)ျဖစ္မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
အတြက္ ပံံ့ပိုးေပးေသာ ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၏ အေရးပါမႈကို အသိ 
အမွတ္ျပဳေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပန္းတုိင္ ၁၀(ဂ) တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ လႊပုိဲ႔ေငြမ်ားအတြက္ ေငြလႊပုိဲ႔ခကုိ ေလွ်ာ့ခ် 
ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။8 ဤစာတမ္းတြင္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒ 
ဆက္စပ္ကုိက္ညီမႈအေပၚ အေလးထားေဖာ္ျပရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိ 
ျပဳထားသည့္ ႏ္္ိုင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈျဖစ္ေသာ ၂၀၃၀ အစီအစဥ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳပ့ံပုိးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။9

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒဆိုင္ရာ သုေတသနတြင္ ဤေဆြးေႏြးမႈအား မူေဘာင္ခ် 
သတ္မွတ္ရာတြင္ စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို အၾကံျပဳထားပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခု (သုိ႔) 
သံုးခု ကာလအတြင္း ေဒသတြင္း၌ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒတြင္ အဓိက ဖြဲ႔စည္းပါ၀င္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ား 
အျဖစ္ မူ၀ါဒနယ္ပယ္ သံုးရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၎မူ၀ါဒသံုးရပ္မွာ - အမ်ိ္ဳးသားမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားမွတဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို စည္းကမ္းျဖင့္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ျခင္းႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒမ်ားေပါင္းစည္းေရးတို႔ျဖစ္သည္။10 ဤမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားသည္ အျခားမူ၀ါဒ နယ္ပယ္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိပါသည္။ ပထမမူ၀ါဒသည္ အမ်ိဳးသားအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဒုတိယ 
မူ၀ါဒသည္ စံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ အေျခခံေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္သည္။ 
တတိယမူ၀ါဒနယ္ပယ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဖိုရမ္မ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္း မူ၀ါဒအေၾကာင္းအရာ၌ အေရးပါသည့္ေနရာတြင္ျဖစ္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ 
အဆက္အစပ္ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။11 ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ 
ေနေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ဤစာတမ္းအေနျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ လႊမ္းမိုးေနေသာ မူ၀ါဒ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
သံုးသပ္ထားပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေလ့လာၾကည့္ျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအား စုစည္း/ခြဲျဖာ 
နည္းဟု လူသိမ်ားသည့္ မူ၀ါဒေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားျပဳစုျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
သေဘာတရားဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း (သုိ႔) လိုရင္းမေရာက္ေသာ မူေဘာင္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ 
တိက်သည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထား ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။12 

7  OECD (2016: 3), Better Policies for Sustainable Development 2016: A New Framework for Policy Coherence, http://www.oecd.
org/greengrowth/better-policies-for-sustainable-development-2016-9789264256996-en.htm (accessed 14 December 2016). 
8  IOM (2016a: 2-3), International Dialogue on Migration 2016: Follow-up and Review of Migration in the SDGs, http://www.iom.
int/international-dialogue-migration-2016-follow-and-review-migration-sdgs (accessed 14 December 2016). 
9  “Statement by Ms. Ei Ei Khin Aye, Ambassador/Deputy Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar to 
the United Nations in New York at the Ministerial Meeting of the High-Level Political Forum on Sustainable Development,” https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21586myanmar.pdf (accessed 14 December 2016). 
10  Hickey, Narendra, and Rainwater (2013: 7-8), A Review of Internal and Regional Migration Policy in Southeast Asia, http://
migratingoutofpoverty.dfid.gov.uk/documents/wp8-hickey-review-of-internal-and-regional-migration-policy-in-sea.pdf (accessed 
14 December 2016).
11  UNDP (2009), Human Development Report 2009: Overcoming Barriers: Human Mobility and Development; Van Hear and 
Sorenson (2003), The Migration-Development Nexus, http://dag.un.org/handle/11176/376864 (accessed 14 December 2016).
12  Sabatier (1991), “Toward Better Theories of the Policy Process,” Political Science and Politics 24(2):147-156; Sabatier (2007), 
Theories of the Policy Process, 2nd Ed., Boulder CO: Westview Press; Thouez and Channac (2005), “Convergence and Divergence 
in Migration Policy: the Role of Regional Consultative Processes,” Global Commission on International Migration (GCIM), Global 
Migration Perspectives, No. 20. Cited in Hickey, Narendra, and Rainwater (2013: 9-10). 
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၃။  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအေျခအေနအေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ ျမန္မာနယ္စပ္ျပင္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးမ်ားျပားလွျပီး ကာလၾကာ 
ရွည္ၿပီျဖစ္သည္။ လူမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးခုိလွဳံခြင့္ေတာင္းခံ 
သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္သူမ်ား၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအျဖစ္      
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လူမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရျခင္းမွာ အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုရွိျပီး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရး အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းရွားပါးမႈ၊ ျပည္တြင္းပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ၊ လူမႈဆိုင္ရာ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လိ္ုအင္ဆႏၵမ်ားအားလံုးသည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္အတြက္ တြန္းအားမ်ားျဖစ္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္ ဤအေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
ေပါင္းစပ္ေနေလ့ရွိသည္။ 

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ (GMS) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ အျခားႏုိ္င္ငံမ်ားထက္ 
ပိုမ်ားပါသည္။ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ လူဦးေရ၏ ၁၀% သည္ ျပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကသည္။13 ထုိင္းႏုိ္င္ငံ 
ႏွင့္မေလးရွားႏုိ္င္ငံသည္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုးသြားေရာက္ၾကသည့္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံ 
မ်ားျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏ္ိုင္ငံတြင္ သံုးသန္းခန္႔ႏွင့္ မေလးရွားတြင္ ၅၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူဦးေရအမ်ား 
အျပားသည္ ထိုႏုိ္င္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ကိုလည္း ေတာင္းခံၾကသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသည္လည္း 
ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ ၂၀၀,၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ဒုကၡသည္ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ 
ရွိသည္။14 တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ စကၤာပူ၊ ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ အာရပ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း ဆိုက္ေရာက္ 
ႏုိ္င္ငံမ်ားျဖစ္ျပီး ထိုႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔သြားေရာက္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူဦးေရမွာမူ နည္းပါးပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း 
ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ကာလတိုႏွင့္ ကာလလတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ အာဆီယံေဒသ 
တြင္းႏွင့္ ေဒသျပင္ပတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပံုမွန္ကာလလတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမ်ား 
ရွိသလို ႏုိင္ငံတကာသို႔ ကြ်မ္းက်င္မႈွရွိေသာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိ ေနထို္င္ျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ 

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ျမန္မာအစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ရန္ဦးတည္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္၍ စတင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ (FDI) ထူးျခားစြာ 
ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ အလ်င္အျမန္ျဖင့္ တိုးတက္လ်က္ရွိေသာ နုိင္ငံ တစ္ 
ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ (၂၀၁၁ - ၂၀၁၅) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္ေသာ 
အစိုးရႏွစ္ရပ္စလံုးသည္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏို္င္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ 
ေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားခဲ့ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ားအတြက္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္သားထုအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားကိုလည္း အလားတူ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏုိ္င္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ထုိင္းႏုိ္င္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသည္ ျမင့္မား 
သည့္ လုပ္ခလစာႏွင့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ 
ဆိုက္ေရာက္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တစ္ႏုိ္င္္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ 
ခ်က္ ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း ျမန္မာနုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ 

လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပံုမွန္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ(MOU) ကို ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထိုင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရာတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ အမ်ားဆံုးရွိသည့္ 
အတြက္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ 
အေထာက္အထားမဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား ပထမဦးဆံုး မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္းကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ကာ 
ယေန႔ထက္တိုင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ 

13  IOM (2016b), “Overview,” https://www.iom.int/countries/Myanmar (accessed 14 December 2016). 
14 ESA (2014), “Migration Profiles: Myanmar,” https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/indicators.HTM (accessed 14 
December 2016). 
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အစိုးရသည္ ထုိင္းအစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ထိုင္းႏုိ္င္ငံ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားကို ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးခဲ့ျပီး အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားျပီး ထုိင္းႏုိ္င္ငံတြင္ 
တရား၀င္ ေနထိုင္လုပ္ကိုုင္ႏုိ္င္ရန္အတြက္ ေရရွည္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာသူမ်ားကို မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ (CI) မ်ားကို ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏုိ္င္ငံရွိ 
အေထာက္အထားမဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူဦးေရအားလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ပါက ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ 
စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ရွိေနျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအားလံုးကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အေထာက္အထားျပဳလုပ္ခြင့္ေပး 
သည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ လိုအပ္ပါသည္။ 

အျခားေနရာမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းပံုစံမ်ားမွာ 
ကြဲျပားပါသည္။ က်ား/မ ေရးရာကိစၥရပ္သည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈရွိျပီး အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ မည္သူတို႔က မည္ကဲ့သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကသည္၊ မည္သည့္က႑၊ 
ေနရာမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကသည္ဆိုသည္ႏွင့္ မည္မွ်ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရွိသည္ဆိုသည္ကို 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အဆံုးအျဖတ္ေပးပါသည္။15 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနအရ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ငယ္ရြယ္ၿပီး ပညာတတ္ေျမာက္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပိုမိုေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ 
ေစ်းမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားစသည့္ ပံုစံတက်မဟုတ္သည့္က႑မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ 
ေလ့ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္အေရအတြက္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကၿပီး အထူး 
သျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾကသည္။16 ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈကို အေျခခံေသာစီးပြားေရးကို ပို၍ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လာျခင္းေၾကာင့္ 
ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အလုပ္အကို္္င္မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာမႈကို ျမင့္တက္လာေစႏုိ္င္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ထုိင္းႏုိ္င္ငံသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသည့္ လူမႈအသုိက္အ၀န္းမ်ားအတြင္း 
သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားတြင္ အလုပ္သမားဦးေရအမ်ားအျပား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိျပီး ၈၀% 
ေက်ာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ကာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ေျမနိမ့္ေဒသမွ လာေရာက္ၾကသည့္ ငယ္ရြယ္ၿပီး အိမ္ေထာင္ 
မရွိသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။17 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးဦးေရအခ်ိဳ႕သည္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိင္၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ အလုပ္ရွာေဖြၾကသည္လည္းရွိသည္။

ႏုိင္ငံသားအုပ္စုမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူ (သုိ႔) ကြ်မ္းက်င္မႈနည္းေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ 
ဆယ္စုႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ႏုိ္င္ငံတကာသုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈတြင္ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားျခင္း၊ အုပ္စုမ်ား 
ကြဲျပားျခင္းကို သုေတသနေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွ ထုိ္င္းႏိုင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရာ 
တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရမွာ ၅၀% ေအာက္တြင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာထိ ဆက္လက္ တည္ရွိေန 
သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။18 ထို႔အတူပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအားလံုး၏ ၄၇% မွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။19

အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပတြင္ ၎တုိ႔လုပ္ကိုင္ရသည့္အလုပ္အကုိင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္ လူမႈစံႏႈန္းမ်ားမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနပါသည္။ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လိင္လုပ္သား 

15  Sijapati (2015), “Women‟s Labour Migration from Asia and the Pacific: Opportunities and Challenges,” IOM and the Migration 
Policy Institute (MPI),
16  World Bank (2016). 
17 Kusakabe and Pearson (2014), “Burmese Female Migrant Workers in Thailand: Managing Productive and Reproductive 
Responsibilities,” in Migration, Gender, and Social Justice: Perspectives on Human Security (Thanh-Dam Truong, Des Gasper, Jeff 
Handmaker, Sylvia I. Bergh, eds.), Springer, Heidelberg
18  Sijapati (2015). 
19  ESA (2014). 
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မ်ားသည္ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံရမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ၾကရေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ သူငယ္ 
ခ်င္းမ်ားကို ၎တို႔၏ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိအက်ျပန္လည္ေျပာဆိုျခင္း မရွိပါ။ အိ္မ္အကူအလုပ္သမားမ်ား 
ကို ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္သူလူထု၏ ေတာင္း 
ဆိုမႈကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ျပည္ပသုိ႔ အိမ္အကူအလုပ္သမားအျဖစ္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္ကိုင္မည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ၿပီးေနာက္တြင္ အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ေခါင္းစဥ္ 
တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္သည့္အဖြဲ႔မ်ားက အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္အား တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို 
ေ၀ဖန္ေျပာဆိုၾကျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အိ္မ္အကူအလုပ္သမားအျဖစ္ အလုပ္အကုိင္ရရွိရန္ ဆက္လက္ရွာေဖြေနဦး 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သြားေရာက္ေနၾကဦးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ႏွစ္ႏုိ္င္ငံသေဘာတူညီမႈ (သုိ႔) ေကာင္စစ္၀န္ အကူအညီ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္္မႈကို ရရွိမည္ မဟုတ္ 
ေၾကာင္းကိုေထာက္ျပေျပာဆိုၾကပါသည္။20 အမ်ားျပည္သူပါ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရႊ႕ 
ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ကို အသိအမွတ္ျပဳ 
ေပးျခင္းမ်ားသည္ ျပည္ပသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ 
ေပးရန္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးႀကီးေသာအပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အၾကံျပဳၾကပါသည္။ 

ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ 
အေျခအေနမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
၀န္ႀကီးဌာန(MoPF)သည္လည္းေကာင္း၊ ပါတီ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒလမ္းစဥ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာေကာ္မတီသည္လည္းေကာင္း၊ သုေတသနႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမူေဘာင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္  
အာရွဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ တုိ႔သည္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေပၚအေျခခံေသာစီးပြားေရးမွ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈအေျခခံေသာစီးပြားေရးသို႔ ေျပာင္းလဲေရးကို တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။21 ဖဲြ႔စည္းတည္ 
ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈအျဖစ္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ ဤေျပာင္းလဲမႈတြင္ လုပ္သားမ်ားအား ေနရာေဒသအလိုက္ႏွင့္ 
က႑အလိုက္ လုပ္သားေနရာေျပာင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ 
လုပ္သားအင္အားႏွင့္ အေရအတြက္ပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းပါ၀င္ပါသည္။22 ကုလသမဂၢ အလွဴရွင္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီမႈကို 
ေဖာ္ေဆာင္ေသာ သုေတသနအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၏ေလ့လာမႈအရ ဤအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ အခ်ိဳးအစား 
ျမင့္မားစြာ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ားဆံုးရွိသည့္ ၿမိဳ႕ျပ 
ေဒသမ်ားတြင္ အေျခစိုက္လာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ျပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားၾက 
မည္ျဖစ္ၿပီး ဤျဖစ္စဥ္သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းရွိ အေသးစားလယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစ 
သင့္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။23

ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ အျခားသုေတသနမ်ားက ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္ 
သက္သည့္ ယင္းေျပာဆိုမႈမ်ား၏ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ သေဘာသဘာ၀မ်ားအေၾကာင္းကို ေမးခြန္းထုတ္ထားပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အထက္ပါ သုေတသန အစီရင္ခံစာ၌ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ေယဘုယ်ပံုစံကို မၾကာခဏေလ့လာေတြ႔ျမင္ 
ႏို္င္ၿပီး ႏုိင္ငံအသီးသီးသည္ ေက်းလက္လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးမွ ၿမိဳ႕ျပစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ အရွိန္အဟုန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲသြားၾကသည္ကို ေထာက္ျပထားပါသည္။24 အမ်ားအားျဖင့္ ဤရႈေထာင့္အျမင္သည္ ပံုစံေဟာင္းျဖစ္ေသာ 
ေခတ္မီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သီအုိရီကို ေဖာ္ျပေသာ္လည္း အေရးပါမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိျပီး ယေန႔တြင္ ၎သည္ ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အကူးအေျပာင္းကာလကို ေခ်ာေမြ႔ေစသည့္ ေစ်းကြက္ 

20  “Myanmar Continues its Ban on Domestic Workers Leaving to Work in Singapore,” The Online Citizen, 5 June 2015, http://
www.theonlinecitizen.com/2015/06/05/myanmar-continues-its-ban-on-domestic-workers-leaving-to-work-in-singapore/ 
(accessed 14 December 2016); “Myanmar Women Put in Danger by Ban on Maids Working Overseas,” The Guardian, 6 June 2016, 
https://www.theguardian.com/global-development/2016/jun/06/myanmar-women-put-in-danger-by-ban-on-maids-working-
overseas (accessed 14 December 2016).
21  ADB (2015), EOD (2015), NCDP (2014), World Bank (2016). 
22  “Why LIFT is Stepping out in 2015,” http://www.lift-fund.org/blog/why-lift-stepping-out-2015 (accessed 14 December 2016). 
23  EoD (2015: vi)
24  EoD (2015: vi)
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သေဘာတရားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ေတာင္အာရွွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ပညာရွင္မ်ားက စုိက္ပ်ိဳးေရးမွသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆီသို႔ အကူးအေျပာင္းသည္ အထူးသျဖင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသေနထုိင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ အစဥ္အတိုင္း (သုိ႔) ထိခိုက္မႈကင္းေသာ ျဖစ္စဥ္ 
မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေလ့လာေတြ႔ရိွၾကသည္။ ေက်းလက္အေသးစားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအျဖစ္မွ လခစား အလုပ္ 
သမားမ်ားအျဖစ္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ တန္ဖိုးနိမ့္မွ တန္ဖိုးျမင့္ ျဖည့္စြက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း 
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ထိုအကူးအေျပာင္းႏွစ္ခုကို  ရပ္တန္႔ျခင္း (သုိ႔) က်ရံႈးျခင္း အျဖစ္ ရႈျမင္ထားသည္။ ဤျဖစ္စဥ္ကို 
ႏွစ္ဖက္္ညွပ္တိုက္သည့္ပံုစံအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ သီးႏွံထုတ္လုပ္ 
မႈႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ထုတ္ယူေရးအတြက္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္အတိုင္းအတာျဖင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈ 
ေၾကာင့္ ကမာၻ႕ေတာင္ပိုင္းဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသတြင္းအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ အျခားေနရာ 
မ်ားရွိ အေသးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ေျမယာမဲ့ျဖစ္ၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ နည္းပညာအဆင့္ျမွင့္ 
တင္မႈ၊ စက္ယႏၱရားမ်ား အစားထုိးအသံုးျပဳမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းတိုးပြားလာမႈျဖစ္စဥ္ က်ယ္ျပန္႔လာမႈ၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား 
ရွိေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ နည္းသထက္နည္းလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္သားအင္အားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရယူလာျပီး အေသးစားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ မေသခ်ာမေရရာသည့္ အေျခအေနတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ အစြန္အျဖားေဒသမ်ားရွိ လုပ္ခလစာ 
နည္းေသာ၊ ပံုစံတက်မရွိေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေစပါသည္။ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕သည္ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ 
တစ္ၿပိဳင္တည္း တုိက္ဆုိင္ျဖစ္ေပၚၿပီး ပညာရွင္မ်ားက ဤျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ခံရျခင္းႏွင့္ 
ပံုစံတက် မဟုတ္သည့္က႑မ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း (exclusion and informalization) ဟု ေခၚၾကပါသည္။25

ဤေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားအရ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈအက်ိဳးဆက္မွေန၍ မည္သူတို႔က 
မည္သည့္နည္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိသနည္း (သို႔) မရရွိသနည္း စသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ လုပ္သားႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ အဆက္အစပ္တြင္ ေဖာ္ျပေနၿပီး အထူးသျဖင့္ အျခားပံုစံျဖင့္ရွိေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
မ်ား၊ ေနထုိင္စားေသာက္မႈအတြက္ လုပ္ခလစာမ်ားသည္ ကမၻာ့ေနရာေဒသ အသီးသီးတြင္ ဖူလုံမႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈအတြက္ 
အခက္အခဲရွိလာသည့္ အေျခအေနတြင္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ဤကိစၥရပ္ 
မ်ားကို ေျမယာႏွင့္ လုပ္သားအဆက္အစပ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေသာေၾကာင့္ 
လုပ္သားေနရာေျပာင္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ပံုစံတက်မဟုတ္ေသာက႑ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေခ် အလားအလာ 
မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းေခါင္းစဥ္လည္း ပါ၀င္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမယာႏွင့္လုပ္သား အဆက္အစပ္ 
သုေတသနအစီအစဥ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း (အေၾကာင္းအရာ) ကို ထည့္သြင္းႏုိင္ (သုိ႔) ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 
(ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ကို ၾကည့္ပါ)။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ႏုိ္င္ငံေရးဆို္င္ရာ 
စီးပြားေရးအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ဤအလားအလာမ်ားကို မည္သုိ႔ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပမည္ (သုိ႔) မည္သည့္အတိုင္း 
အတာထိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပမည္ဆိုသည္ႏွင့္ မည္သို႔ကြဲျပားထြက္ေပၚလာမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။ ေက်းလက္ 
ဘ၀ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေျပာင္းလဲေနေသာသဘာ၀၊ ေက်းလက္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ထြက္ေပၚလာေသာ အေသးစားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား အခြင့္အလမ္းဖြင့္ေပးေသာ (သုိ႔) အခြင့္အလမ္းပိတ္ 
ထားေသာ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသနအမ်ား 
အျပားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕လကၡဏာရပ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ လိုပါသည္။ ပထမ 
အခ်က္အေနျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပတစ္၀ိုက္ေနရာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးပြားလာျပီး ထိုမွတစ္ဆင့္စုိက္ပ်ိဳး 
ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ အျခားစက္မႈဇုန္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ဇုန္နယ္အလိုက္ 
သတ္မွတ္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ 

25  Arnold and Campbell (2016), “Capitalist Trajectories in Mekong Southeast Asia,” Concept Note, Workshop at University of 
Amsterdam; Chatterjee (2008a), “Democracy and Economic Transformation in India,” Economic and Political Weekly 43(16); Li 
(2009), “To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Populations,” Antipode 41(s1); Hall, Hirsch, 
and Li (2011), Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia, University of Hawaii Press; Sanyal (2007), Rethinking 
Capitalist Development: Primitive Accumulation, Governmentality, and Post-Colonial Capitalism, Routledge.
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မ်ားကိုျဖစ္ေစျပီး တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္း အရင္းအႏွီးစီး၀င္မႈ ျမွင့္တက္ေစခဲ့ေသာ တစ္ႏုိ္င္ငံလံုးအပစ္ 
အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ ျဖစ္သည္။26 ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ 
သယံဇာတဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ေပါက္ကြဲအံုၾကြလြယ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွသည္ လက္ပံေတာင္းေဒသထိ၊ ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖုံးေဒသမ်ားမွသည္ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသား 
ေဒသမ်ားအထိ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ကုိင္တြယ္မႈအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ 
ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ တစ္ႏို္င္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အံုၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။27 တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈႏွင့္ 
ပို႔ေဆာင္မႈမွ ရရွိသည့္ အရင္းအႏီွးမ်ားအေပၚ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မွီခိုေနရသည္။ လုပ္သားအမ်ားအျပားသံုး ကုန္ထုတ္ 
လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ အလားအလာရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ ထြက္ကုန္ပမာဏ 
အခ်ိဳးအစားမွာ အလြန္ပင္ နည္းပါသည္။28 ေနာက္ဆံုးအခ်က္အားျဖင့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒကို ေစာလ်င္စြာ ခ်ဥ္းကပ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမွေန၍ တစ္နည္းတစ္ဖံု တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္သည့္ အလားအလာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ 
သစ္သည္ ေက်းလက္လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ 
မ်ားတြင္ပါ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိက၀တ္ျပဳၿပီး ျဖစ္သည္။29

ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပတစ္၀ိုက္ရွိေနရာမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာ တြန္းအားမ်ား/အေျပာင္းအလဲမ်ား 
ေပၚေပါက္လာျခင္းကို ဤလကၡဏာမ်ားက ညႊန္ျပေနပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေက်းလက္လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲမည္၊ မည္သည့္အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အရည္အေသြးရွိေသာ 
အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးမည္၊ ပံုစံတက်ဟုတ္/မဟုတ္၊ ေက်းလက္ (သို႔) ျမိဳ႕ျပတြင္ရွိ/မရွိဆိုသည္ႏွင့္ ၎တို႔ကို လူမႈ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိ/မရွိ စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာ 
မူတည္ပါသည္။ မၾကာေသးခင္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ အပါအ၀င္ ကုန္သြယ္မႈႏွႈင့္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒသည္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း 
ျမင့္မားလာမည္ဟု ညႊန္းဆိုမႈက စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ 
လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအၾကား  ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသနပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ား၏ 
အထူးအေလးထား အာရံုစုိက္မႈလုိအပ္ပါသည္။ ေျမယာႏွင့္ ေက်းလက္စီးပြားေရးအေပၚ အေလးထားသည့္ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မႈ၏ ခိုင္မာသည့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုင္းတာသည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လုပ္သားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိ္င္ရာ 
ရလဒ္မ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ပါသည္။ အလားတူပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအေပၚ အေလးထား 
ေဆာင္ရြက္သည့္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းလက္လူမႈဘ၀ႏွင့္ အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား မည္သုိ႔မည္ပံု ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို အနီးကပ္ေလ့လာေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ပါသည္။ သင့္ေတာ္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္/မျဖစ္၊ ေနထိုင္စားေသာက္မႈအတြက္ သင့္ေတာ္လံုေလာက္သည့္ 
လစာရွိ/မရွိ၊ ယခင္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္အတြက္ မည္သည့္ေနရာသို႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကမည္ စသည္တို႔ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ၎အဆင့္တြင္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အလားအလာ/
ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ အမွန္တစ္ကယ္အားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆုိင္ရာ 
မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းဟုဆိုရာတြင္ မူ၀ါဒေရးဆြဲေရးဆို္င္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို တတ္ႏုိ္င္သမွ် ဟန္ခ်က္ညီမွ်တေစသည့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်ဥ္းကပ္ 
ေဆာင္ရြက္နည္းမ်ားျဖင့္  လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ 

26  See for example MRLG (2015), The Political Economy of Land Governance in Myanmar,
27  Aung and Campbell (2016), “The Lady and the Generals,” Jacobin, https://www.jacobinmag.com/2016/01/aung-san-suu-kyi-
myanmar-burma-elections-military-generals/ (accessed 14 December 2016); Prasse-Freeman (2015), “Burma‟s Revolution from 
Below,” Foreign Policy, http://foreignpolicy.com/2015/04/20/burmas-revolution-from-below-myanmar-land-protests/ (accessed 
14 December 2016). 
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ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ညွိႏႈိင္းေရးအဖဲြ႔ (DACU) သည္ အနာဂတ္အလားအလာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ 
အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံအား အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အက်ိဳးရွိထိေရာက္မႈ တိုးတက္ေစရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ 
ေရးညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈတုိ႔ကို က်င့္သံုးေဆာင္ 
ရြက္ႏုိ္င္ေစရန္ DACU ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ႏုိ္င္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတို႔က သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖဲြ႔၀င္ 
မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔မွ ပါ၀င္သည္။ DACU ၏ အဓိကလုပ္ငန္း တာ၀န္ 
မ်ားမွာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားေပၚအေျခခံ၍  အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီမ်ား အတြက္ 
ဦးစားေပးက႑မ်ားႏွင့္ အလားအလာရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆို၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီအတြက္ အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒ တစ္ရပ္ 
ေရးဆြဲရန္၊ အက်ိဳးရွိထိေရာက္မႈႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္မႈရွိေစရန္ က႑အလိုက္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား 
အပါအ၀င္ တည္ရွိေနသည့္ ပ့ံပိုးကူညီမႈဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံကို လိုအပ္လွ်င္ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ သံုးသပ္ရန္၊ 
အလားအလာရွိသည့္ ေခ်းေငြမ်ား၊ အဓိကက်သည့္ ေထာက္ပံ့ေငြေၾကးမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီ စီမံကိန္းမ်ား 
ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီကို ပံ့ပိုးကူညီရန္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားကို 
ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေသာ အရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ 
အေျခအေနတြင္ ထိုအဟန္႔အတားမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ DACU ၏ အခန္းက႑မွာ 
အစိုးရအဆင့္အားလံုးႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သံုးသပ္ရန္ျဖစ္ျပီး စီးပြားေရးေကာ္မတီ၏အခန္းက႑မွာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းအတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ 
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၄။ အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္ရွိေရႊ႕ေျပာင္း
သြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လတ္တေလာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားေပၚ 
အေျခခံ၍ ဤစာတမ္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေသာ စံမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အေျခခံမူမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အပါအ၀င္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ 
ပါ၀င္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာအျမင္ျဖင့္ ရႈျမင္သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။30 မူ၀ါဒအပုိင္းသည္ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္တစ္ရပ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္း၊ 
အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၊ ပုဂၢလိကက႑စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ 
အသင္းအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနပါသည္။ ဤေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒသည္ ျပည္ပ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္တြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတြင္းရွိေသာ 
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္အလုပ္သမား ရွာေဖြေရးရံုးမ်ားတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ေခၚေဆာင္ 
စုစည္းေပးသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ႏုိ္င္ငံတကာ အစည္းအေ၀း 
ဖိုရမ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ပါ၀င္မႈသည္လည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္အတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္ အဓိကအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳမီ ဤအပုိင္းတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္၌ 
တိုက္ရုိက္ပါ၀င္မႈ အရွိဆံုးျဖစ္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအေၾကာင္းကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပသြားပါမည္။ 

ျပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာခ်ဳပ္စာတမ္း (၂) ခုမွာ ၁၉၉၉ 
ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒ (LROE) ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ 
ဆုိင္ရာလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ငါးႏွစ္တာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (NPA) ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ေနေသာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို စီမံ 
ခန္႔ခြဲရန္အတြက္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။31 အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အလုပ္ 
သမားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အက်ိဳးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ဥပေဒတြင္ အေသး 
စိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ ညွိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (NPA)သည္ အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အေလးထားဦးတည္ 
ေဆာင္ရြက္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာ နယ္ပယ္ ေလးခု ပါ၀င္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အစီအစဥ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကိုထည့္သြင္းျခင္း၊ အခ်က္အလက္စုစည္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ 
ျဖစ္သည္။ မူ၀ါဒကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ အဓိကအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။32

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းတြင္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို အေလးထားေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (NPA) သည္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းပံုစံအားလံုးအား 
စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈရွိေသာ အမ်ိဳးသားဥပေဒ၊ မူ၀ါဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ 

30 Cf. Betts (2011), “Introduction: Global Migration Governance,” in Global Migration Governance (Betts, ed.), Oxford University 
Press. Cited in EIU (2016: 12). 
31 Law Relating to Overseas Employment (1999).
32  NPA (2013), Five-Year National Plan of Action (NPA) for the Management of International Labour Migration, Ministry of Labour, 
Employment, and Social Security. 
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မူေဘာင္ကိုတည္ေဆာက္ရန္ အဓိကရည္ရြယ္ပါသည္။33 စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္ နည္းလမ္း 
ေပါင္းစံုျဖင့္ ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ပါ၀င္သည့္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ NPA ကိုယ္၌အပါအ၀င္ ၎ႏွင့္ပူးတြဲပါရွိေသာ 
ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၅) ရပ္၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔မွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳျခင္း၊ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း၊ သက္ဆိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမူေဘာင္ကို 
ခ်ိန္ညွိိေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနအတြင္း 
အသစ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲသည္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အစိုးရ 
အတြင္း ဗဟိုျပဳေဆာင္ရြက္မည့္ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။34 ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္တြင္ ႏုိ္္င္ငံႏွင့္ 
အ၀ွမ္း ျဖန္႔ၾကက္တည္ရွိေနသည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
မ်ားအတြက္ ျပည္ပမထြက္ခြာမီအခ်ိန္၊ ျပည္ပမွျပန္လာခ်ိန္၊ လူမႈအသုိက္အ၀န္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းခ်ိန္တုိ႔တြင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ဌာနမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။35

ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏ္ိုင္ငံတြင္ ႏုိ္င္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ 
ရြက္လာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၇ စီမံကိန္းကို ဆက္ခံမည့္ ေနာက္ထပ္ (၅) ႏွစ္ စီမံကိန္းသစ္တစ္ရပ္ လိုအပ္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။36

တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံအၾကား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္တြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသည္ ထုိင္းႏုိ္င္ငံ၊ 
ကိုရီးယားႏုိ္င္ငံတို႔ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ (MoU) ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းသည္ အဓိကဆိုက္ေရာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို တရား၀င္ျပဳလုပ္ျခင္း ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ကိုရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ MoU အားျဖင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏုိ္င္ငံ၏ EPS စနစ္မွတစ္ဆင့္ တရား၀င္ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာလုပ္ကုိင္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ထုိင္းႏုိ္င္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ အလုပ္ 
သမားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ MoU သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ကနဦးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ MoU 
ကို မြမ္းမံျဖည့္စြက္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ MoU မ်ားအေပၚ ILO ၏ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈအရ 
မူရင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအၾကား မူ၀ါဒ ေရွ႕ေနာက္ ညီညြတ္ကိုက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္းကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရျပီး အထူးသျဖင့္ 
အိမ္အကူလုပ္ငန္း၊ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္သားစုေဆာင္းခ်ိန္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပး 
ခ်ိန္၊ ျပန္လာခ်ိန္၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းခ်ိန္မ်ားအထိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းျဖစ္စဥ္ အဆင့္အားလံုးတြင္ MoU ျဖင့္ 
တရား၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးထား 
ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိ 
ေနသူမ်ား၏ အေျခအေနကို တရား၀င္အေထာက္အထား မည္သုိ႔ျပဳလုပ္မည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား 
တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ သီးျခား ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၏ ႏုိ္င္ငံသားျဖစ္မႈအေျခအေနကိုအတည္ျပဳေပးရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိ္င္ငံသားစိစစ္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခုအခါတြင္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံလက္မွတ္ (CI) ထုတ္ေပးသည့္ စနစ္သို႔တိုးတက္ 
ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏  သက္ေသခံလက္မွတ္ သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ ျပန္၍ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ႏုိ္င္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိ္င္မည္ ျဖစ္သည္။

ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္အပိုင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ ဆက္စပ္ 
မူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

33  NPA (2013: 8).
34  The structure of the Migration Division is detailed in Section 4.2 of this paper.
35  NPA (2013: 8).
36  Consultation, Migration Division, Naypyidaw, 14/9/16.
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စာအကြက္ (၂)
အျခား အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အျခား 
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္ေအဂ်င္စ္ီမ်ားအတြက္ လိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္ (CoC)၊ လူ
ကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ 
က်င္းပသည့္ လိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္ (CoC) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားတြင္ အလုပ္အကုိင္အက်ိဳးေဆာင္ 
ေအဂ်င္စီ ၁၀၀ ေက်ာ္က CoC ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ လိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္ (CoC) သည္ ျပည္ပ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ လုပ္သား 
စုေဆာင္းသည့္အေလ့အက်င့္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အရည္အေသြး ျပည့္၀လာေစရန္ ရည္ရြယ္ 
ပါသည္။ ILO ၏ နည္းပညာဆို္င္ရာအကူအညီႏွင့္အတူ  ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MOEAF) ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန (MoLIP) တု႔ိ၏ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ က်င့္၀တ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းယႏၱရားပါ၀င္ၿပီး က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္မႈအလိုက္ ေအဂ်င္စီမ်ားကို အဆင့္သတ္မွတ္ေပးႏုိ္င္မည့္ စံညႊန္းတစ္ရပ္ကိုျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
CoC ကို လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပါ၀င္ 
သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး၊ ျပည္ပမထြက္ခြာမီသင္တန္းမ်ားမွသည္ လုပ္သားစုေဆာင္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ 
ေအဂ်င္စီမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ားအထိ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံသည္ ႏုိ္င္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ဂိုဏ္းဖြဲ႔က်ဴးလြန္သည့္ရာဇ၀တ္မႈကို ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ေရးဆို္င္ရာ ကုလသမဂၢ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္မ်ားကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ 
လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လိင္ႏွင့္ လုပ္သားကုန္ကူးမႈကို 
ဥပေဒတြင္ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ထားျပီး က်ား/မ၊ အသက္အရြယ္၊ လူကုန္ကူးသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အလိုက္ ျပစ္မႈႏွင့္ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ႀကီးေလး 
ေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ တစ္သက္တစ္ကြ်န္း ေထာင္ဒဏ္အထိ ပါ၀င္ပါသည္။ ဥပေဒတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္၊ 
ဗဟုိအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား စသည္တို႔ကိုလည္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ထု႔ိအျပင္ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ျပည္တြင္းဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ 
စတင္၍ အေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ျပ႒ာန္းၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသက္ေရာက္ခဲ့ 
ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒသည္ အလုပ္သမားမ်ားလြတ္လပ္စြာျဖင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းသုိ႔ 
၀င္ေရာက္ခြင့္၊ သပိတ္ေမွာက္ခြင့္စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားသည္။ ေနာက္ဆက္ တြဲ 
သက္ဆိုင္သည့္ အလုပ္သမားႏွင့္အလုပ္အကိုင္ဆို္င္ရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္း 
ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) ပါ၀င္ပါသည္။ ဤဥပေဒတြင္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ ခံုသမာဓိျဖင့္ ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ လူမႈဖူလံုေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ အာမခံ၊ ပင္စင္ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားရရွိမည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ 
လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)၊  အလုပ္သမားမ်ား၏ ပညာေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  အလုပ္ရွင္မ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအေၾကာင္းကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)ႏွင့္၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ (၂၀၁၃) တို႔ 
ပါ၀င္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးအျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ၿပီးေနာက္
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ပထမဆံုး အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ရက္ ၈ နာရီအတြက္ ၃၆၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ သေဘာတူ 
သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ရင္းျမစ္ - 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/yangon/22071-moeaf-members-sign-code-of-conduct.html 
MOEAF, CoC (2016). 
https://www.unodc.org/cld/en/legislation/mmr/the_anti_trafficking_in_persons_law/chapter_i-ix/article_1-33/
the_anti_trafficking_in_persons_law.html; 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/8108-social-security-revamp-waits-on-bylaws.html 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=90699&p_country=MMR&p_count=86

၄.၁။ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံအစိုးရသည္ ၀န္ႀကီးဌာနအေရအတြက္ကို (၃၆) ခုမွ (၂၁) ခုသုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု 
ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားေပါင္းစပ္ျခင္းတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာနကို 
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္းမႈ ပါ၀င္ပါသည္။ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန (MoLIP) ၏ အလုပ္သမားေရးရာဌာနသည္ ၎၏ပံုမွန္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားျဖစ္ေသာ 
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ လုပ္သား 
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ပါ 
၀င္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။37 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္ က႑အလံုးစံုတြင္ MoLIP သည္ ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း 
(NPA) တြင္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အားလံုးနီးပါးအား အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန (ယခင္က အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ 
လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန (MoLES) ဟုေခၚတြင္ျပီး ယခုအခါ (MoLIP)) က အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။38 အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္း အခ်ိဳ႕တြင္ လူမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ္လည္း 
ျခံဳငံုၾကည့္ပါက လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအား လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မထင္ရွားသည့္ အခန္းက႑မွသာ 
ပါ၀င္ၾကသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀ၿပီး သီးသန္႔ေဆာင္ရြက္မည့္ ဦးေဆာင္ေအဂ်င္စီ၏ 
အခန္းက႑မွာ အေရးႀကီးသည္ဟု မူ၀ါဒသုေတသနက အၾကံျပဳထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ာမနီ၊ ကေနဒါႏွင့္ 
ေမာ္ရိုကိုႏုိ္င္ငံတို႔တြင္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ဦးေဆာင္ 
ေအဂ်င္စီထားရွိသည္။ အျခားႏုိ္င္ငံမ်ား၌ ေအဂ်င္စီတစ္ခု၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ေအဂ်င္စီအမ်ားအျပားျဖင့္ တာ၀န္ 
၀တၱရားမ်ားကို ခြဲေ၀ေဆာင္ရြက္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ တာ၀န္ခြဲေ၀ေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ က်င့္သံုးေသာ နမူနာမ်ားကို 
ကိုစတာရီကာ၊ ဂါနာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတို႔တြင္ ေတြ႔ရသည္။39

ဤအေျခအေနမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အလယ္အလတ္အဆင့္တြင္ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ MoLIP ၌ ဦးေဆာင္ေအဂ်င္စီတစ္ခု တိတိက်က်ရွိေနျပီး အစုိးရဖြဲ႔စည္းပံုအတြင္းရွိ 
အျခား ေအဂ်င္စီမ်ားသည္လည္း အေရးပါသည့္ က႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အဓိကအက်ဆံုး ဥပေဒ၊ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္ပ 
အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအပါအ၀င္) ကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ရန္မွာ MoLIP ၏အဓိကတာ၀န္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အ၀န္းအ၀ုိင္းအတြင္းရွိ အေရးပါေသာလုပ္ငန္းက႑ငယ္မ်ား 

37  Main Functions,” MoLIP, http://www.mol.gov.mm/en/main-functions/ (accessed 14 December 2016).
38  NPA (2013).
39  U (2016: 20).
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အတြက္ အျခားေသာ အဓိက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္လည္း တာ၀န္ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထုိင္းႏုိ္င္ငံႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိ္င္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ အဓိက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ဌာနမ်ားမွာ ျပည္ထဲေရး 
၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတိုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
(MOEAF) သည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွ လုပ္သားမ်ားကို ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔ျခင္းအတြက္ လုပ္သားေစ်းကြက္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
လိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္ (CoC) ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္၍ က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ လုပ္သားစုေဆာင္းသည့္အေလ့အက်င့္မ်ား ပိုမို 
ေပၚေပါက္လာေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အမႈကိစၥ 
မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔က အဓိက တာ၀န္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ 
သမားမ်ားအား တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းကူညီေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒႏွင့္ တရားရံုးမ်ားသို႔ အားကိုးအကူအညီရယူႏုိ္င္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
တို႔တြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ MoLIP သည္ ညီညြတ္ကိုက္ညီသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
မူေဘာင္အတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို စုစည္း 
ေပါင္းရံုးေပးရန္ တာ၀န္ယူထားေသာ ေအဂ်င္စီ ျဖစ္ပါသည္။ 

၄.၂။  ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ 

အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန(DoL) သည္ MoLIP ၏ ဌာန (၄) ခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
ဌာနခြဲ (MD) သည္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဌာနခြဲ (၇) ခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲသည္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းအရ ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြား 
လာျခင္း ဘက္စံုစီမံခန္႔ခဲြမႈအတြက္ အစုိးရအတြင္း အဓိကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ျခင္း ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲသည္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆို္င္ရာ 
ဥပေဒအား ျပည္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
ဌာနခြဲသည္ ထုိင္းႏုိ္င္ငံ၊ ကိုရီးယားသမၼတႏုိ္င္ငံတို႔ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ (MoU) ေရးထိုးျခင္းအပါအ၀င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ညွိႏႈိင္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္သူျဖစ္သည္။40 
တိုင္ၾကားမႈယႏၱရားမွတစ္ဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စံမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈ ရွိ္/မရွိ ႏွင့္ လုပ္သားစုေဆာင္းသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားက လိုအပ္သည့္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
တင္ျပလာသည့္အခါ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္အစီအစဥ္မ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳရာတြင္လည္း အဓိကတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ 
ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္ေသာ အက်ိဳးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ားကို လုပ္ငန္းဆိုင္းငံ့ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
မၾကာခဏ ေခါင္းပံုျဖတ္ေလ့ရွိေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားကို အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားဌာနက အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ အစုိးရတြင္ ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ
ဆို္င္ရာမူ၀ါဒ ရည္မွန္းခ်က္ (၉) ရပ္ ရွိပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲက ဤမူ၀ါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အစုိးရ၏ အစိတ္အပိုင္း (၇) ရပ္ပါ၀င္ေသာ အလုပ္အကုိင္ဆုိ္င္ရာမူ၀ါဒကို အားျဖည့္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲသည္ အဓိကဌာနအျဖစ္ 
တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ရန္ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲတစ္ခုတည္း၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိ္င္စြမ္းထက္ 
ပိုလြန္မ်ားျပားေနပါသည္။ ၎သည္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဓိကဌာနတစ္ခု အျဖစ္သာမက အဓိက အၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႔ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳ 
ေပးသူျဖစ္သည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔အျပင္ MoU မ်ားကို ေရးဆြဲ 
ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာႏွင့္ ႏွစ္ႏုိ္င္ငံအစည္းအေ၀းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ 
ပါသည္။ MoLIP ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအရ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ေခၚယူ 
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ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ စုစည္းျခင္းအတြက္ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပိုင္း တာ၀န္၀တၱရား 
မ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲအေပၚတြင္ မက်ေရာက္ပဲ ၀န္ႀကီး၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ MoLIP ရွိ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားေပၚတြင္ က်ေရာက္ပါသည္။41 ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲသည္ 
လုပ္သား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းပညာဆို္င္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအေပၚတြင္ 
ပိုမို စူးစုိက္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အထူးျပဳအဖြဲ႔တစ္ခု အေနအထားတြင္ရွိျပီး သက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ မူ၀ါဒ 
ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ယင္းကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ 
အေထာက္အပံ့ျပဳ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

အကြက္ ၃
လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိ္င္ရာမူ၀ါဒႏွင့္  အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒ

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန (MoLIP) သည္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကို အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္း (၉) ရပ္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ 

၁။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ သုေတသနႏွင့္ မူ၀ါဒ စိတ္ျဖာေလ့လာမႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

၂။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ လုပ္သားေစ်းကြက္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊
၃။  ႏုိ္င္ငံရပ္ျခား အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြႏုိ္င္ရန္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ တရား၀င္ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ရိုးရွင္း 

လြယ္ကူေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
၄။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။
၅။  ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရး ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
၆။  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ လူမႈစီးပြား တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
၇။  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမွေန၍ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကိုရရွိေစျပီး အျခားသူ 

မ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္း၊
၈။  ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ အျပည္ျပည္ 

ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
၉။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားအရ ေအာက္ပါ ခ်မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္း (၇) ရပ္သည္ 
MoLIP ၏ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒကို ေသခ်ာေစပါသည္။ 

၁။  ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္ေစေရးအတြက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္အလုပ္အကိုင္၊
၂။  အလုပ္အကိုင္အေထာက္အကူျပဳ ႏုိင္ငံအဆင့္စီးပြားေရးမူေဘာင္တစ္ရပ္၊ 
၃။  စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊
၄။  အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ေရး၊
၅။  လုပ္သားေစ်းကြက္တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေရး၊
၆။  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ျပီး လူမႈ၀န္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ တိုးတက္ေရး၊
၇။  အလုပ္ခန္႔အပ္ႏုိင္မႈႏွင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္အေျခအေနႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊

ရင္းျမစ္ - ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ(MoLIP၊ ေနျပည္ေတာ္) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း။
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၄.၃။  ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္အကို္င္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔

၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယခု ျပန္လည္မြမ္းမံေရးဆြဲေနေသာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ ျပည္ပအလုပ္ 
အကိုင္ဆိုင္ရာ ဗဟုိေကာ္မတီ (OECC) ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ (OESC) ဖြဲ႔စည္းျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ အစုိးရအဖဲြ႔၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ 
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
အလုပ္သမားေရးရာကြ်မ္းက်င္သည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပါ၀င္သည့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ 
ဗဟုိေကာ္မတီ (OECC) ကိုဖြဲ႔စည္းရမည္ဟု ပါရွိပါသည္။ အစုိးရ၀န္ထမ္း မဟုတ္သည့္ ဗဟုိေကာ္မတီ အဖဲြ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ခ်ီးျမွင့္ေငြကုိ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ OECC ၏ အဓိကတာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ 
ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကိုခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ မူ၀ါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္အတြင္း OESC သည္ 
ဦးေဆာင္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖဲြ႔ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆို္င္ရာ ဥပေဒအရ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရး 
ဦးစီးဌာန (DoL) ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္သည္ OESC တြင္ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒကိုယ္၌တြင္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အား စနစ္တက် 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ ႀကီးၾကပ္ရန္ ဥကၠ႒လက္ေအာက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ 
သင့္ေတာ္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္မည့္အျပင္ အလုပ္သမားေရးရာ ႏွံ႔စပ္ကြ်မ္းက်င္သူပုဂိၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း ေကာ္မတီ 
အဖြဲ႔၀င္အေနျဖင့္ ပါ၀င္သည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။42

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း OESC ၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ တည္ေဆာက္မႈပံုစံမွာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႔ဥကၠ႒အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေနရာတြင္ ယခုအခါ MoLIP ၀န္ၾကီးက 
ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။43 ဤကဲ့သို႔ ဦးေဆာင္မႈ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းသည္ အဖြဲ႔၏ အေရးပါမႈကို အစုိးရက 
အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းပံုလည္း ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ ယခုအခါတြင္ 
OESC တြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၃) ခုပါ၀င္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အလုပ္သမားမ်ား အက်ိဳး 
ခံစားခြင့္ရရွိေရး ေကာ္မတီႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ OESC 
၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ဤလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၃) ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျပီး ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အစုိးရဌာန 
အဆင့္ဆင့္မွ အမႈထမ္းမ်ားအားလံုးကို ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းေပးထားသည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၃ ခုႏွင့္ OESC တစ္ခုလံုးသည္ 
ပံုမွန္ အခ်ိန္ဇယားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးထက္ လိုအပ္မွသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။44 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ OESC ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲသည့္အခါ  ေကာ္မတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ရန္တို႔ ျဖစ္သည္ဟု အစုိးရက 
ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳပါသည္။ 

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ ဦးစီးေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အဓိကလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ပထမ 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒မွာ MoLIP ၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ 
ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤေကာ္မတီမ်ား၏ အဓိက လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ျမန္မာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဆိုက္ေရာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ အလုပ္သမား 
မ်ား ျပည္ပသုိ႔ မထြက္ခြာမီ ၎တို႔အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ 
အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္  အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ လိုအပ္သည့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိကို စိစစ္သံုးသပ္ျခင္း၊ အခေၾကးေငြ၊ အခြန္အခေပးေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ဒုတိယတစ္ခုျဖစ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေရး 
ေကာ္မတီတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန (ယခု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန)၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဥကၠ႒ရာထူးျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္၍ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤေကာ္မတီ 
အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို လုိအပ္သည့္အခါတြင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အာမခံရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ လႊဲပို႔ 

42  Law Relating to Overseas Employment (1999), Article 7(a).
43  Consultation, Migration Division, MoLIP, Naypyidaw (14.9.16).
44  Consultation, Migration Division, MoLIP, Naypyidaw (14.9.16).
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ေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ တရား၀င္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေပးပို႔သည့္ လမ္းေၾကာင္း 
မ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ အားေပးဆြဲေဆာင္မႈျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ တတိယတစ္ခုျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီကို MoLIP ၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏုိ္င္ငံျခား 
ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ထပ္မံ၍ ဒုတိယဥကၠ႒ ရာထူးျဖင့္ပင္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤေကာ္မတီ၏ အဓိက 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွာ အလုပ္သမားသံအရာရွိမ်ားကို ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း၊ စက္ရုုံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ 
ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအပါအ၀င္ ဆိုက္ေရာက္ႏုိ္င္ငံမ်ားရွိ 
အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏို္င္ရန္ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္သက္တမ္္းၿပီးဆံုးသြားေသာအလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္ျပန္ျခင္းတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ 
ပါ၀င္ပါသည္။ ေကာ္မတီတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ျပည္ပအလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်မ္းက်င္သူသံုးဦး (ယခုအခါ 
အၿငိမ္းစားမ်ား) ပါ၀င္ေသာ အၾကံေပးေကာ္မတီတစ္ခုႏွင့္လည္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။45 (OESC တြင္ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားအေၾကာင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။) 

OESC ၏တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို အစုိးရျပင္ပတြင္ လူအမ်ားသိရွိမႈမွာ အကန္႔ 
အသတ္ျဖင့္သာ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေလ့မရွိေသာ OESC ကဲ့သုိ႔ ဌာနမ်ားအခ်င္း 
ခ်င္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေကာ္မတီ၏ အေရးပါမႈကို ႏုိ္င္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းရွိ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။46 ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ညီညြတ္ကိုက္ညီမႈ၊ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ 
မႈရွိေရးအတြက္ ဌာနအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေကာ္မတီမ်ားရွိသည့္ ႏုိ္င္ငံမ်ားတြင္ ကိုရီးယားသမၼတ 
ႏုိင္ငံႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔ကို နမူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥကၠ႒ရာထူးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ေသာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး မူ၀ါဒေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ကိုရီးယားသမၼတႏုိ္င္ငံက ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
ေတာင္အာဖရိကသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ 
ေသာေကာ္မတီတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။47

၄.၄။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီ 

ျပည္တြင္း ျပည္ပအလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မတီတြင္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ (၁၅) ဦးပါ၀င္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။48 
အစိုးရသစ္လက္ထက္၌ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ ႏို္င္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ေကာ္မတီသစ္က ေဆာင္ရြက္ေန 
ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အတုိင္းအတာမွာ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေန 
ဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

ေကာ္မတီ၏ လက္ရွိတာ၀န္၀တၱရားမွာ အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ အလုပ္သမား 
ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္၊ သံုးသပ္ျဖည့္စြက္ရန္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာရွိေနပါသည္။ ဤတာ၀န္ 
မ်ားအတြက္ အဓိက ေဆာင္ရြက္နည္းယႏၱရားမွာ သတင္းအခ်က္္အလက္ႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာ 
ဆိုရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဥပေဒသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီ၏ တာ၀န္ႏွင့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုိ္င္ငံတကာ အလုပ္သမားေရးရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ခိုင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ႏုိင္ရန္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သက္ဆိုင္သူအားလံုးအေနျဖင့္ ရွင္း
လင္းတိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပေပးပါရန္ ေကာ္မတီဥကၠ႒က တိုက္တြန္းေျပာဆိုထားပါသည္။49

45  “Formation of Three Sub-Committees for Overseas Employment Supervisory Committee,” Ministry of Labour (18.8.11).
46  Consultation, IOM, Yangon (12.9.16).
47  EIU (2016: 21).
48   “Formation of Three Sub-Committees for Overseas Employment Supervisory Committee,” Ministry of Labour (18.8.11).
49  Statement by U Kyaw Htway, Chairman of the Parliamentary Committee on Local and Overseas Workers, at ILO Labour Law 
Forum (ND).
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ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းထားသည္မွာ မၾကာေသးသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အတုိင္းအတာ နည္းပါးသည္က 
တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ လက္ေတြ႔ အေထာက္အပံ့ျပဳေဆာင္ရြက္မႈမွာ ေမွ်ာ္မွန္း 
ထားသည္ထက္ သိသာေပၚလြင္မႈ မရွိေၾကာင္းကို ေကာ္မတီက ေျပာဆိုပါသည္။ အမွန္တစ္ကယ္အားျဖင့္ ေကာ္မတီ 
အေနျဖင့္  ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနကို ပိုမိုနားလည္သိရွိရန္ သင့္ေလ်ာ္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္လို 
ေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။50

ယခုအခါတြင္ ေကာ္မတီအတြင္း အဓိက လုပ္ငန္းသံုးရပ္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ အလုပ္သမား 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ MoLIP ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္နည္လမ္းမ်ားကို အဆုိျပဳတင္ျပျခင္း၊ လက္ရွိအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို 
ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။51

၄.၅။  အျခား အစုိးရဌာနမ်ား

ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားအစုိးရဌာနမ်ား/လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလွ်င္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနအခ်ိဳ႕ 
ကို ေဖာ္ျပထုိက္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဌာန 
(ATIPD) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ATIPD သည္  ယခင္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအထူးအဖြဲ႔ (ATTF) ကို ႀကီးၾကပ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ATIPD သည္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြျဖင့္ အထူးဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အဖဲြ႔တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ 
ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိ္္င္ငံတကာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေဒသမ်ားရွိ ATTF  (၁၈) ဖြဲ႔ကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ဌာနခြဲရံုး (၃) ရုံးျဖင့္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ မၾကာေသးမီကဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အထူးအဖဲြ႔ 
(၃) ဖြဲ႔သည္လည္း ATIPD ၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ရွိပါသည္။52 ထို႔အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္ႏုိ္င္ငံ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညွိႏိႈင္းျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူ 
မ်ား အပါအ၀င္ MoLIP ၊ ATIPD ၊ ျပည္ထဲေရး၊ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ႏုိ္င္ငံျခားေရး၊ အလုပ္သမားသံအရာရွိမ်ား၊ နယ္စပ္ေရးရာ 
စသည့္အစုိးရဌာန အမ်ားအျပားပါ၀င္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ထုိင္းအစိုးရဘက္မွ အလားတူဌာန 
မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။53 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသႏၱရအဆင့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုး (LEO) မ်ား 
သည္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဌာနမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ 
LEO ရံုးမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပ့ံကူညီေပးေရးဗဟိုဌာန (MRC) မ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္ထားၿပီး 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားျဖစ္လာရန္ အလားအလာရိွသူမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ ျပန္လာျခင္း၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း 
ျခင္းႏွင့္ဆို္င္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေလ့လာႏုိ္င္သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ MRC 
မ်ားသည္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ CSO မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး လက္လွမ္းမမီသည့္ေဒသမ်ားသို႔ 
သြားေရာက္ကူညီျခင္းႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ႏုိ္င္ငံႏွင့္အ၀ွမ္းတြင္  ရံုးခြဲ (၂၀) အပါအ၀င္ LEO ရံုး 
စုစုေပါင္း (၉၆) ရံုး ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ (၁၁) ရံုးတြင္သာလွ်င္ MRC ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။54

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒအျပင္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္လည္း မူေဘာင္အတြင္း ပါ၀င္ပါ 
သည္။ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဆို္င္ရာစီမံကိန္းအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အဓိက 
အက်ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ 

50  Consultation, Parliamentary Committee on Local and Overseas Workers, Naypyidaw (14.9.16).
51  Statement by U Kyaw Htway, Chairman of the Parliamentary Committee on Local and Overseas Workers, at ILO Labour Law 
Forum (ND).
52  “Burma,” 2014 Trafficking in Persons Report, U.S. State Department, http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/ 
2014/226691.htm (accessed 14 December 2016). 
53  Consultation, Migration Division, MoLIP, Naypyidaw (14.9.16). 
54  “Labour Exchange Office (LEO),” National Employment and Skill Development, http://www.nesdmyanmar.org/labour-
exchange-office/ (accessed 15 December 2016); “Labour Exchange Offices Opened,” Myanmar Times, 14 December 2016, http://
www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/24192-labour-exchange-offices-opened.html (accessed 15 December 
2016).



22

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားအတြက္  
သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္/ဦးေဆာင္သူမ်ားက အေထာက္အကူျပဳမူ၀ါဒေရးဆြဲေရးက႑တြင္ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ဤအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ၎တိုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ဤစာတမ္း၏ 
အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၄.၆။  အစုိးရဌာနျပင္ပရွိ သက္ဆုိင္ရာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား

အစိုးရ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ သက္ဆိုင္ရာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ မူ၀ါဒေရးရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းအား 
အျပည့္အစံု ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းသည္ ဤစာတမ္း၏ အတိုင္းအတာေဘာင္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္ပ 
လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုကဲ့သို႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားတြင္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ 
ႏုိ္င္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (အစုိးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔မ်ား)၊ အလႉရွင္ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔မ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
မိသားစု၀င္မ်ား၊ ေဒသႏၱရ မိတ္ဖက္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑မွေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ဆုိ္င္ရာ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

ဤစာတမ္းအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရာတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားအပါအ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ တစ္တပ္တစ္အား အားျဖည့္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္းကို 
ေျပာဆိုၾကပါသည္။ မူ၀ါဒေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ 
ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ အေရးပါေၾကာင္းကို အစုိးရဌာနရွိ ပုဂၢိဳလ္္မ်ားကလည္း အသိအမွတ္ 
ျပဳထားပါသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွစ၍ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အျခား အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖဲြ႔မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္မႈ တိုးပြားလာေၾကာင္းကို ဤအခ်က္က ေဖာ္ညႊန္းေနပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏို္င္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ အေရးေပၚၾကံဳသလို အေျခအေနတြင္ရွိေနျပီး သီးျခားမူ၀ါဒမ်ား 
အတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းျခင္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားကာ မူ၀ါဒအစီအစဥ္မ်ား၊ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား၊ အလုပ္ရံု 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားသည္လည္း အလ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ OESC၊ ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ 
ဆုိင္ရာ ႏွစ္ႏုိ္င္ငံအစည္းအေ၀းမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီကဲ့သုိ႔ေသာ  အဆင့္ျမင့္ အစုိးရ 
ညွိႏိႈင္္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားအဖြဲ႔မ်ား၏ ပါ၀င္မႈအတြက္ တရား၀င္ႏွင့္ အတည္တက်သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား/အစီအစဥ္မ်ား 
မရွိေသးပါ။ 



23

၅။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အမ်ိဳးသားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သုေတသနအေနျဖင့္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ 
ကိုက္ညီမႈကို ထိေရာက္ အားေကာင္းေစရန္ ႏုိ္င္ငံမ်ားက အေျခခံအားျဖင့္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ အဓိကနည္းလမ္းသံုးရပ္ကို 
တင္ျပအပ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ အထူးဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဌာနအခ်င္းခ်င္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ေကာ္မတီ၊ ေရႊ႕ေျပာင္း
သြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (သုိ႔) မဟာဗ်ဴဟာကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ 
ဦးေဆာင္ေအဂ်င္စီ (သုိ႔) အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။55  
ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ဤနည္းလမ္းသံုးမ်ိဳးစလံုး ပါ၀င္ပါသည္။ 
MoLIP သည္ ၎၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အဓိကဌာနျဖစ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲမွ 
တစ္ဆင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဦးေဆာင္ေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္ပအလုပ္ 
အကိုင္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ MoLIP ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲႏွင့္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုးကို စုစည္းေပးေသာ ဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေကာ္မတီျဖစ္သည္။ 

လုပ္သားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆို္င္ရာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (NPA) သည္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္သည့္  ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ 
နည္းလမ္း သံုးရပ္အျပင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ျပည္တြင္း LEO ရံုးမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း  ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအတြက္ ႏွစ္ႏုိ္င္ငံ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ တရား၀င္ပံုစံတက်ျဖစ္ေသာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျပင္ ရံဖန္ရံခါျပဳလုပ္ေသာ ညွိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ သင္တန္း 
မ်ားသည္လည္း အစိုးဌာနမ်ားအတြင္းတြင္သာမက ျပင္ပရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအၾကား 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၅.၁။  MoLIP အတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ 

ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံခန္္႔ခြဲမႈအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ (MD) သည္ အစိုးရအတြင္း 
အဓိက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ ဌာနတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ MoLIP အတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲသည္ 
သီးျခား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒ အၾကံျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို စုစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ 
အဓိကဌာန ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အဓိကေနရာ မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ညွိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအၾကား အခ်ိတ္အဆက္မိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည္။56 သုိ႔ေသာ္ 
လည္း အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း MoLIP အတြင္းရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ၏ အရြယ္အစားမွာ 
ေသးငယ္ၿပီး ၀န္ထမ္းႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မွာလည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေသာေၾကာင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ 
မႈမွာလည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲအေနျဖင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေန 
အထားတြင္ ရွိပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို MoLIP ရွိ အထက္အဆင့္အရာရွိမ်ားက ဆံုးျဖတ္ျပီး  
အျခားသက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

၅.၂။  ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ 

လက္ရွိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္အတြင္းတြင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆို္င္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ (OESC) သည္ ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ 
ျဖစ္ျပီး ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ 

55  “Burma,” 2014 Trafficking in Persons Report, U.S. State Department, 
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/ 2014/226691.htm (accessed 14 December 2016). 
56  Consultation, Migration Division, MoLIP, Naypyidaw (14.9.16). 
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လ်က္ရွိသည္။ ဤညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို OESC ၏ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွာ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အလုပ္သမားမ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေရးေကာ္မတီႏွင့္ 
အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီတို႔ ျဖစ္ပါသည္။57 ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား 
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးမွ တာ၀န္ 
ရွိသူမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ပံုမွန္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း OESC အဖြဲ႔တစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ အတူတကြ ေတြ႔ဆံုေလ့ 
မရွိေသာေၾကာင့္ ဤလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအၾကား  ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိပါသည္။58

OESC ကို ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒ (၁၉၉၉) တြင္ OESC 
အဖြဲ႔၌ အစုိးရ၀န္ထမ္းမဟုတ္သူမ်ား ပါ၀င္ႏုိ္င္ေၾကာင္းကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။59 သုိ႔ေသာ္လည္း OESC ၏ လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီ   (၃) ခု တြင္ အစုိးရအမႈထမ္းမ်ားျဖင့္သာ သီးသန္႔ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ OESC ၏ အၾကံေပး ေကာ္မတီတြင္ 
ပါ၀င္သူမ်ားသည္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္း၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၊ (သုိ႔) အျခားအစုိုးရ မဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ အစိုးရအၿငိမ္းစားအရာရိွမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ OESC သည္  အစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုကို ျဖည့္ဆည္းေပးထားပါသည္။ အစုိးရအျပင္ အျခားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ား၏ ပံုစံတက်ျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ လက္ရွိတြင္ OESC ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုအတြင္း မပါ၀င္ပါ။ 

၅.၃။  ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအား စီမံခန္႔ခြြဲမႈအတြက္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆြဲၿပီးသည့္အခါတြင္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိလာၿပီး အတိုင္း 
အတာတစ္ခုအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားရွိလာျခင္းေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ မေသခ်ာ မေရရာသည့္ အေျခအေနတြင္ က်န္ရွိေန 
ခဲ့ပါသည္။ MoLIP ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲသည္ စီမံကိန္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို နည္းပညာ 
ဆိုင္ရာအၾကံဥာဏ္ႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးေသာ ILO ႏွင့္ IOM ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိ္င္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၃-၂၀၁၇ ကာလအတြက္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းကာလ ၿပီးဆံုး 
ေတာ့မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ 
အတြက္ လက္ရိွစီမံကိန္းကို ဆက္ခံေဆာင္ရြက္မည့္ ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္တာစီမံကိန္းသစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း 
ကို ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲက အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။60 ထိုသို႔ ေနာက္ဆက္တြဲစီမံကိန္း ရွိလာသည့္အခါတြင္ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာပါမည္။ ထို႔အတူ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈ 
အတြက္ အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ကိုလည္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိလာ 
မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီေရးေဆာင္ရြက္ရန္ NPA တြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ 
လက္ရွိ နည္းလမ္းမ်ား/လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ အေရးပါေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားမွာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ျပန္လည္သံုးသပ္ေလ့လာျခင္း၊ OESC မွတစ္ဆင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အတူ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ကို ခ်ိန္ညွိေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

၅.၄။ ေနာက္ဆက္တြဲ အစုိးရ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏုိ္င္ငံမ်ား၊ လုပ္သားလက္ခံသည့္ႏုိ္င္ငံအစိုးရ 
မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ညွိႏိႈင္းမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ားအျပား လိုအပ္ 

57   “Formation of Three Sub-Committees for Overseas Employment Supervisory Committee,” Ministry of Labour (18.8.11). 
58  Consultation, Migration Division, MoLIP, Naypyidaw (14.9.16). 
59  Law Relating to Overseas Employment (1999), Article 7(d). 
60  Consultation, Migration Division, MoLIP, Naypyidaw (14.9.16). 
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ပါသည္။ ကိုရီးယားသမၼတႏုိ္င္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ MoU ကိစၥရပ္တြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစည္းအေ၀းကို (၂) ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျဖည့္စြက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ MoU သည္ ပံုမွန္ႏွင့္ အခါအား 
ေလ်ာ္စြာ အစည္းအေ၀းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံု 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းအစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအၾကား အနီးကပ္ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားတြင္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ျမန္မာဘက္မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
အစိုးရ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအျပင္ ထုိင္းႏုိ္င္ငံဘက္မွလည္း အလားတူ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ပါ၀င္သူမ်ားမွာ - 
MoLIP ၊ ATIPD ၊ ျပည္ထဲေရး၊ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ႏုိ္င္ငံျခားေရးရာ၊ အလုပ္သမားသံအရာရွိမ်ား၊ နယ္စပ္ေရးရာ တို႔ 
ျဖစ္ပါသည္။61 ဤတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆို္င္ရာအစည္းအေ၀းမ်ားကို ျမန္မာႏုိ္င္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏုိ္င္ငံတြင္ တစ္လွည့္စီ 
ႏွစ္လ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ နည္းပညာဆုိင္ရာအစည္းအေ၀းမ်ားမွာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးတင္ျပ 
ႏုိ္င္ေသာ ႏွစ္ႏုိ္င္ငံအစည္းအေ၀းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစည္းအေ၀းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အစုိးရမွ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ILO ႏွင့္ IOM မွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံျပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
အျခားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း လက္ခံရယူပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အစည္းအေ၀းရလဒ္မ်ားကို 
သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသည္။ 

အစုိးရ၏ တာ၀န္ရွိေသာဌာနအသီးသီးမွ ကို္ယ္စားျပဳမႈမ်ားပါ၀င္ေသာ္လည္း MoU သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား 
ညွိႏိႈင္း ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကိစၥရပ္သည္ ႀကီးမားစြာ လႊမ္းမိုးေလ့ရွိပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးႏွင့္ အမ်ားဆံုးဆက္စပ္ေနသည့္ အစုိးရအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား ပါ၀င္ေလ့ရွိသည္။ 
ဤကိစၥရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ MoU မ်ားသာမက ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို 
ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္လည္း ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ် အလားအလာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။62 ထို႔အျပင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ 
ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းရာတြင္ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ႏုိ္င္ငံမ်ား၏ အေနအထားမွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုရာတြင္ 
အားသာသည့္ အေနအထားမ်ိဳးတြင္မရွိဘဲ လုပ္သားလက္ခံသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ႏွစ္ႏိ္ုင္ငံသေဘာ 
တူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို ေတာင္းဆိုႏုိ္င္စြမ္းရွိသည့္ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ရွိပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားအၾကားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား 
ဟန္ခ်က္ညီရန္အတြက္ တရား၀င္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ MoU မ်ားကို လိုအပ္သည့္အခါ ျဖည့္စြက္ 
ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြား 
လာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ စနစ္တက်ႏွင့္ျပည့္စံုေကာင္းမြန္သည့္ ဘက္စံုခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္နည္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ 

61  Consultation, Migration Division, MoLIP, Naypyidaw (14.9.16).
62  Hickey, Narendra, and Rainwater (2013: 15). 
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၆။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ရွိေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ စိန္ေခၚမႈ/အခက္အခဲ 
မ်ားကို အေၾကာင္းခ်င္းရာ ႏွစ္ခုအျဖစ္ ခြဲျခား ေဖာ္ထုတ္ႏုိ္င္ပါသည္။ တစ္ခုမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အတြင္း၌ရွိေသာ ညွိႏႈႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အျခားတစ္ခုမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ အျခား 
မူ၀ါဒ နယ္ပယ္မ်ားအၾကားရွိ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံ၏ေနာက္ခံအေၾကာင္း 
အရာအဆက္အစပ္အားျဖင့္ အစုိးရအတြင္းႏွင့္အျပင္ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအသိအမွတ္ျပဳမႈမွာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရွိေနခဲ့သည္မွာ ကာလရွည္ၾကာ 
ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤအေျခအေနမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါသည္။ အသိအမွတ္ 
ျပဳမႈႏွင့္ အသိအျမင္မ်ား ပိုမိုပြင့္လင္းတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ လက္ေတြ႔ေျမျပင္ 
အေျခအေနမ်ားကို အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားလည္း သိျမင္နားလည္လာျပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ပို၍ 
ဆက္စပ္ေပါင္းစည္းမႈရွိေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာႏုိ္င္ပါသည္။63

၆.၁။  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း၌ရိွေသာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

လက္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္အတြင္းရွိသည့္ အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔ျဖစ္ 
သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ၊ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္ 
သမားေရးရာေကာ္မတီ တို႔အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမွာ လုုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္သည္ မည္သည့္ေနရာ 
တြင္မူတည္ျပီး မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည္ဟူေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရအတြင္း၊ အထူးသျဖင့္ MoLIP အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲသည္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ျခင္းတြင္ ဘက္စုံေထာင့္စံု စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ အဓိကဌာနတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
ဌာနခြဲသည္ MoLIP အတြင္း အေတာ္အတန္ေသးငယ္ေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းဦးေရႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မွာ 
လည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ MoLIP အတြင္း အဆင့္ျမင့္ရာထူးပိုင္းတြင္ 
ရွိပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ၏ မူ၀ါဒဆို္င္ရာ အားေပးလႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ ညွိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ အကန္႔အသတ္ ရွိေနပါ 
သည္။ ဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ 
ေပးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။64 အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲသည္ မူ၀ါဒညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 
အေရးပါသည့္ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနေသာ္လည္း MoLIP ၏ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအရ ဌာနခြဲသည္ ၀န္ႀကီးဌာန 
အတြင္း ကနဦးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေပးရသည့္သေဘာ 
သက္ေရာက္ပါသည္။

ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာန 
ခြဲ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုတြင္ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက OESC ၏ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
သံုးခုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ႏုိ္င္ပါသည္။ OESC ၏လုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
သံုးခုျဖစ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အလုပ္သမားမ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေရးေကာ္မတီႏွင့္ အလုပ္သမား 
အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ တို႔သည္ OESC တစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ အားလံုး စည္းေ၀းေတြ႔ဆံုခဲလွျပီး 
ေကာ္မတီတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ၾကသည္။65 က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေဆာင္ရြက္ရေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး တာ၀န္မ်ားရွိသည့္ OESC ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ့ 

63  ILO (2015), Review of the Effectiveness of the MOUs in Managing Labour Migration between Thailand and Neighbouring 
Countries, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_356542.pdf (accessed 
14  December 2016). 
64  Consultation, Migration Division, MoLIP, Naypyidaw (14.9.16). 
65  Consultation, Migration Division, MoLIP, Naypyidaw (14.9.16).
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ေသာ္လည္း ၎၏အဓိက လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ယင္းလုပ္ငန္းေကာ္မတီ သံုးခုသို႔ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။66 
ထို႔အျပင္ OESC ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို အစုိးရအျပင္ဘက္တြင္ရွိေသာသူမ်ား 
သိျမင္မႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ အလႉရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏို္င္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အစရွိသည့္ 
အစုိးရအျပင္ဘက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္မႈတြင္ အကန္႔အသတ္ ရွိေစ 
ပါသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ 
ေကာ္မတီ၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္တြင္ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္ကအစ အေျပာင္းအလဲျမန္သည့္ အစုိးရအေျခ 
အေနမ်ားေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္အေျခအေနမ်ားအဆံုး ေရာျပြန္းပါ၀င္ေနပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း 
ေကာ္မတီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူ၀ါဒ အေျခခံတည္ေဆာက္ေရးပိုင္းျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးပိုင္းႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ 
မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေကာ္မတီ၏ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ားမွာ အစိုးရသစ္ 
ေအာက္တြင္ ႀကိဳးစားပံုေဖာ္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။67

ထုိ႔အျပင္  ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ လက္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္အတြင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားအၾကားတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသႏၱရ 
အဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုး (LEO) မ်ားသည္ အစုိးရရံုးမ်ား၊ ေဒသတြင္း 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားအၾကား အက်ိဳးရွိေသာ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ျဖည္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။68 ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ ဥပမာ 
တစ္ခုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ က်ိဳင္းတံုေဒသတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏႈန္း 
ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပ့ံကူညီေပးေရးဗဟိုဌာနကို LEO ရံုးေအာက္တြင္ မဟုတ္ဘဲ ေမာ္
ကြမ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႔ေအာက္တြင္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရပ္ရြာလူထုအတြက္ 
သင္တန္းႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအေရာက္ သြားေရာက္ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္ ေမာ္ကြမ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔သည္ LEO အရာရွိ၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲတပ္ဖဲြ႔တို႔ႏွင့္အတူ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားအေရာက္ သြားေရာက္ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားျဖစ္လာျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတဆင့္ 
ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ ထိေရာက္သည့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုစည္းမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳႏုိင္လွ်င္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ 
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားသုိ႔ လက္ေတြ႔က်က် ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ လက္ရိွ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္၏ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား အကန္႔အသတ္ရွိသည့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈ 
သည္ အထက္ေအာက္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း၏ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ခိုင္မာသည့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ 
လိုအပ္ခ်က္သည္ ဤေနရာတြင္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

၆.၂။  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ အျခား မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားအၾကားရွိ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ဤေနရာတြင္လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိ 

66  “Formation of Three Sub-Committees for Overseas Employment Supervisory Committee,” Ministry of Labour (18.8.11). 
67  Consultation, Parliamentary Committee on Local and Overseas Workers, Naypyidaw (14.9.16). 
68  “Labour Exchange Office (LEO),” National Employment and Skill Development, http://www.nesdmyanmar.org/labour-exchange 
-office/ (accessed 15 December 2016); “Labour Exchange Offices Opened,” Myanmar Times, 14 December 2016, http://www.
mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/24192-labour-exchange-offices-opened.html (accessed 15 December 2016). 
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ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လူမႈ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစရွိသည့္ မူ၀ါဒနယ္ပယ္ရွိ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆို္င္ရာမူ၀ါဒကို ယင္းမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစည္းရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိႏုိ္င္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔အျပင္ အထက္တြင္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားဌာနခြဲ၊ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ (OESC)ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားေရးရာ 
ေကာ္မတီတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိ္င္ရာ အဓိကအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းဆို္င္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အျခားမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ 
ႏုိ္င္စြမ္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္ခံရပါသည္။ 

လက္ရွိတြင္ OESC သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ညွိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုက္ရိုက္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဓိကဌာနတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အျခား ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ သံုးခု မွတစ္ဆင့္ OESC သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားကို ေပါင္းစပ္စုစည္း၍ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံခန္႔ခဲြမႈုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ - ၂ ကို 
ၾကည့္ရႈပါ။) သုိ႔ေသာ္လည္း OESC သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ဌာနဆိုျခင္းထက္ ေပါင္းစပ္စုစည္းေပးသည့္ေနရာ 
တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။69 ဥပမာအားျဖင့္ OESC ၏လုပ္ငန္းေကာ္မတီသုံးခုမွ ေကာ္မတီတစ္ခုခုအတြင္း အမ်ိဳးသားဘက္စံု 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (NCPD) ကို ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳခဲ့လွ်င္ NCPD အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ OESC ကုိယ္၌တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း MoLIP မွ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ မူ၀ါဒနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ 
အစည္းအေ၀းမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ OESC မွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို 
လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးတင္ျပႏုိ္င္သည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ 
လက္ရွိကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီသည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒကို အျခားမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ 
ႏို္င္ဖြယ္ မရွိေပ။ 

သေဘာတရားဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈႏွစ္ခုသည္ ဤေနရာတြင္ သက္ဆုိင္မႈရွိပါသည္။ ၎ဆက္ႏႊယ္မႈႏွစ္ခုမွာ - (၁) ျပည္ပ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအၾကား၊ (၂) ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈျဖစ္သည္။ ဤဆက္ႏႊယ္မႈႏွစ္ခုအေပၚ နားလည္ပံုနည္းလမ္းမွာ ဤစာတမ္းအတြက္ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့သည့္ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားတို႔၏ အမ်ားလက္ခံသည့္ အေနအထားေပၚတြင္ မူတည္ျပီး ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အားျပဳရယူရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ  
အႏၱရာယ္မ်ား၊ ထိခိုက္ခံစားလြယ္မႈမ်ား၊ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ အမ်ားအျပား ၾကံဳေတြ႔ရျခင္းေၾကာင့္ 
ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည့္ ျဖစ္စဥ္ဟူေသာ သေဘာတရားျဖစ္သည္။ 

ပထမအခ်က္ျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုပါသည္။ အမ်ိဳးသား 
စမီကံနိ္း(NPA)တြင ္မဟာဗ်ဴဟာ နည္းလမ္း(၄) ရပပ္ါ၀င္ျပီး ထုိအထဲမ ွေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအား စမီခံန္႔ခြဲပံုႏငွ့ပ္တသ္က၍္ 
နည္းလမ္း (၂) ရပ္ပါ၀င္ျပီး ၎တို႔မွာ - ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္၊ အခ်က္အလက္စုစည္းေကာက္ယူ 
မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျဖစ္သည္။ က်န္သည့္ နည္းလမ္း (၂) ရပ္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္သည္။70 စီမံကိန္းတြင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းကို အေရးႀကီးဆံုး 
အခ်က္အျဖစ္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ထားပါသည္။ အစုိးရအတြင္းႏွင့္အျပင္ ႏွစ္ရပ္စလံုးမွ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ 
(ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးမႈအပုိင္းကို ေဆြးေႏြးျခင္း နည္းပါး၍) ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
သူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အထူးအေလးထား အာရံုစုိက္သည္ကို ေတြ႔ရပါ 

69  Consultation, Migration Division, MoLIP, Naypyidaw (14.9.16). 
70  NPA (2013: 3). 
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သည္။ ထို႔အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္သည္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းဆုိင္ရာ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈအလားအလာႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနသည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား 
ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရသည့္  ထိခိုက္ခံစားလြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ားသည္  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမွရရွိလာမည့္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအက်ိဳးေက်းဇူးထက္ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားက ရႈျမင္သံုးသပ္ၾကပါသည္။71 ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈေၾကာင့္ ရရွိလာႏို္င္မည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအၾကား 
ပဋိပကၡျဖစ္သည္ဆိုျခင္းထက္ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ မူ၀ါဒညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ 
ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား ခိုင္မာသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းသည္ ျပည္ပ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ် (သုိ႔) ကန္႔သတ္ရန္မဟုတ္ဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမွရရိွမည့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အလားအလာကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျဖစ္ မွတ္ယူႏ္ိုင္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည္ဟုထင္ရသည့္ 
ဆက္ႏႊယ္မႈသည္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ မူ၀ါဒကိုက္ညီမႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားသိျမင္နားလည္ထားမႈမွာ လက္ရွိ 
တြင ္အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒထက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူ၀ါဒကို အေရး 
ၾကီးဆံုးကိစၥရပ္အျဖစ္ထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  ထို႔အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း မူ၀ါဒပိုင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို အျခား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ဦးစားေပး 
ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျခင္း မျပဳေသာေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒပိုင္းရွိ အဓိကေဆာင္ရြက္သူမ်ားကလည္း 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒပိုင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ (သုိ႔) ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညွိႏိႈင္းမႈ 
မျပဳႏုိင္ေတာ့ေပ။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈ မရွိ (သုိ႔မဟုတ္) ဆန္႔က်င္သက္ေရာက္မႈ 
ရွိသည္ဟူေသာ အယူအဆကြာျခားခ်က္သည္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါ 
သည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (NPA) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ဤနယ္ပယ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ပိုမိုခိုင္မာ 
အားေကာင္းသည့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ဤစိ္န္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ 
ေက်ာ္လႊားႏုိ္င္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအၾကား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ 
ႏုိ္င္ေခ်ရွိေသာ မူ၀ါဒမ်ားသာမက  အျခားျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ (သုိ႔) သိျမင္နားလည္ရန္လိုပါ 
ေသးသည္။ ဆက္ႏႊယ္မႈသံုးခုကို ဤေနရာတြင္ သတိျပဳမွတ္သားထိုက္ပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ တိုးပြားလာေသာ 
ႏုိ္င္ငံျခား တိုက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံရွိ 
သုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း FDI ျမင့္မားလာလွ်င္ ေက်းလက္ေဒသမွလူမ်ား ပိုမိုေရႊ႕ေျပာင္းလာႏုိ္င္သည့္ 
အေျခအေနရွိပါသည္။72 သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါသုေတသန အေနျဖင့္ ဤျဖစ္စဥ္ကို ထိခုိုက္မႈနည္းပါးသည့္ စီးပြားေရး 
ျဖစ္ထြန္းမႈ ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းသံုးသပ္ထားၿပီး ေက်းလက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စြန္႔ခြာလာမည့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား ရင္ဆိုင္ရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။73 အထူးသျဖင့္ ေျမယာ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်းလက္ေန လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သူမ်ား ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆံုးရံႈးမႈကို 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။74 ထို႔အျပင္ ေက်းလက္ေဒသမွ စြန္႔ခြာလာသူမ်ားသည္ တရား၀င္ပံုစံတက်ရွိေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ား 
(သုိ႔) ပံုစံတက်မရွိေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရမည္/မရမည္ကို ဤသုေတသနတြင္ ေသခ်ာ သံုးသပ္ 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။
 

71  Consultation, Parliamentary Committee on Local and Overseas Workers, Naypyidaw (14.9.16); consultation, 88 Generation 
Students, Yangon (16.9.16). 
72  EOD (2015); World Bank (2016). 
73  EOD (2015: vi, 10, 62). 
74  MRLG (2015). 
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တတိယအခ်က္အားျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈျဖစ္ပါသည္။ မၾကာ 
ေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနအရ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ စက္မႈဇံုမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမား ရာခိုင္ႏႈန္း 
(အေရအတြက္) အမ်ားစုသည္ ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေဒသမ်ားတြင္ 
တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ျပင္းထန္လြန္ကဲသည့္ ရာသီဥတုျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ကာလတစ္ 
ေလွ်ာက္ ေက်းလက္ေဒသ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးေစခဲ့သည္။75 သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ မရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေပၚတြင္ 
မီွခိုအားထားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ တတိယအေနျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈ ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ လုပ္ခလစာကြာျခားမႈေၾကာင့္သာ  
မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမွ စြန္႔ခြာလာၾကသည္။ ၿမိဳ႕ျပေနထုိင္မႈႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ 
ပံုစံမ်ား၏ ဆြဲေဆာင္မႈမွအစ၊ ေဒသတြင္း ႏုိ္င္ငံေရးဆိုင္ရာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အေျခအေနမ်ားအဆံုး ရႈပ္ေထြးမ်ား 
ေျမာင္လွေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနၾကသည္။76 ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာသူမ်ားႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာႏုိင္ေခ်ရွိသူမ်ားကုိ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ လူသားမ်ားအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္အစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး အျဖည့္ခံမ်ားအျဖစ္ ရႈေထာင့္တစ္ခုတည္းျဖင့္ 
ၾကည့္ရႈသည့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ က်ရံႈးႏို္င္ေခ် ရွိပါသည္။ 

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ရုတ္တရက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ 
ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာမူ၀ါဒကို  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပး 
ရန္ျဖစ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္၍ ဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈရွိေစမည္နည္း။ 
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈအေပၚတြင္ လြန္စြာမွီခိုအားထားေနရေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈရွိသည့္ ယခုအခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ရန္၊ ခိုင္မာေသာ ေက်းလက္အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာရန္ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ 
မူ၀ါဒတြင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာမက ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ 
ဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း မည္သုိ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ႏုိ္င္မည္နည္း။ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေမးခြန္းမ်ား 
ျဖစ္ေသာ္လည္း  မူ၀ါဒ ဆက္စပ္ကုိက္ညီမႈအတြက္ ခိုင္မာသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိ္င္သည့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာႏုိ္င္ေသာ အလားတူ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားကို ညႊန္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

75   Progressive Voice (2016), Raising the Bottom: A Report on the Garment Industry in Myanmar, http://progressivevoicemyanmar.
org/2016/12/01/raising-the-bottom-a-report-on-the-garment-industry-in-myanmar/ (accessed 15 December 2016). 
76  Chatterjee (2008b), “Peasant Cultures of the Twenty-First Century,” Inter-Asia Cultural Studies 9(1): 116-126; Soe Lin Aung 
(2014), “The Friction of Cartography: On the Politics of Space and Mobility among Migrant Communities in the Thai-Burma 
Borderlands,” Journal of Borderlands Studies 29(1): 27-45. 
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၇။ မူ၀ါဒ ဆက္စပ္ကုုိက္ညီမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား

မူ၀ါဒ ဆက္စပ္ကုုိက္ညီမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အဆင့္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအျဖစ္ ပိုင္းျခားရႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ - (၁) က်ယ္ျပန္႔ျပီး ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည့္ 
အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (၂) လက္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (၃) ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ 
အျခား မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈေသာ္လည္းေကာင္း၊ (၄) သီးျခား သတိျပဳေလ့လာမိသည့္ (သုိ႔) 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈ ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းျဖင့္ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ 
ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ေအာက္ပါအခန္းမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ 

၇.၁။  ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား

က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာႏွစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိတြင္ မူ၀ါဒ ဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈ 
ရွိေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းျခင္းရာႏွစ္ရပ္မွာ - (၁) ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အသိအျမင္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိျပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းမွာ အနည္းငယ္သာရွိပါေသးသည္။ (၂) ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ က်ယ္ျပန္႔ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား/ အဖဲြ႔ 
အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေသခ်ာေရရာမႈမရွိျခင္းကို 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဤအေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည့္ အေျခအေနဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ျဖစ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ 
ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လက္ေတြ႔က်သည့္ အဆင့္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 

အထက္ပါ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ရပ္မွ ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆို္င္ရာ အမ်ားျပည္သူေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ 
အသိအျမင္မ်ားကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ဟူသည့္အခ်က္မွာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါသည္။ အသိအျမင္ႏွင့္ပတ္သက္၍  
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းသည္ ကာလၾကာရွည္ကတည္းကပင္ျဖစ္ၿပီး ရႈပ္ေထြးမ်ားေျမာင္သည့္ 
ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကို သိျမင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုအတြင္းတြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအေၾကာင္းကို 
ေကာင္းစြာ သိရွိထားျပီး ေဒသခံ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းမွသည္ အစုိးရအရာရွိမ်ားထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူအမ်ားစု 
သည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာဖူးသည့္ အျခားသူ 
မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း သိရိွၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။77 သုိ႔ေသာ္လည္း ဤသိျမင္နားလည္မႈ အတိုင္းအတာမွာ 
အမ်ားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ဆိုျခင္းထက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအဆင့္တြင္သာ ရွိေနၿပီး ျပည့္စံုေကာင္းမြန္သည့္ မူ၀ါဒ 
ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မရွိေသးပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား 
အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆို္င္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုႏုိင္မႈအေပၚ 
လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဤအေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည့္ လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား 
လာသူမ်ား၊ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအေၾကာင္းကို သိျမင္နား 
လည္လာၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးလာၾကပါသည္။ အစုိးရသည္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြား

77  According to consultations for this research and in consultation with Ms. Hkun Sa Mun Htoi, National Project Coordinator, ILO 
Myanmar. 
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လာျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (NPA) သည္ ဤအေျပာင္းအလဲ၏ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သလို ေနာက္တစ္ႏွစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားဌာနခြဲကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ၏ Safe Migration ႏွင့္ အလုပ္သမားသံအရာရွိ 
မ်ား၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက မွန္ကန္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ၾကိဳးစားျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ဥပမာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ 
ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ပံ့ပိုး 
ေဆာငရ္ြက္ရန၊္ သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ုပိမုိ ုျဖည့ဆ္ည္းေပးရန္ႏငွ့ ္ ပိမုိ ုပြင္လ့င္းျမငသ္ာၿပီး တာ၀နယူ္ေဆာငရ္ြက္ရန ္
အစိုးရဌာန အတြင္းႏွင့္အျပင္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူအားလံုးက စိတ္ပါ 
၀င္စားမႈ ရွိၾကပါသည္။ 

အျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္လည္း အစုိးရအျပင္ဘက္ပိုင္းတြင္ အသိအျမင္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုးတက္ 
ေျပာင္းလဲမႈကို အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ။  ။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ားျပည္သူ အသိအျမင္ 
ျမွင့္တင္ေပးျခင္းအေပၚ အေလးထားသည့္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ(ကမ္ပိန္း)မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အစုိးရ၊ ႏုိ္င္ငံတကာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အလႉရွင္မ်ား ပါ၀င္လာႏုိင္ပါသည္။  
အသိအျမင္ ျမွင့္တင္သည့္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ားျပည္သူေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ (လက္ကမ္း)စာေစာင္မ်ား၊ 
ေရဒီယို၊ လူမႈမီဒီယာမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားပါ၀င္သည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ဆို္င္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအတိုင္းအတာ၊ မူ၀ါဒစည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းအေပၚ 
အေထာက္အကူျပဳသည့္ အလားတူနည္းလမ္းမ်ားသည္ လက္ေတြ႔က်ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိႏုိင္ပါသည္။ အစုိးရတြင္းႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ တိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ အျခား 
လူမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္  ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရး၊ လူမႈကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးစသည္တို႔ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကို ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားလည္း ရွိလာ 
ပါသည္။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ၾကာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒအတြက္ ပိုမိုဆက္စပ္ 
ကိုက္ညီ မႈရွိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္နည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါသည္။
 
က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ရပ္အနက္မွ ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေရရာသည့္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍    
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈ/အခက္အခဲမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္  
ကန္႔သတ္ထိ္န္းခ်ဳပ္ခံရျခင္းထက္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ ျဖစ္ပါသည္။  အစိုးရသစ္ႏွင့္အတူ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားေအာက္တြင္ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားက 
ေျပာဆိုၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တည္ၿငိမ္သည့္အေလ်ာက္ တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္သည့္ (သုိ႔) မတိုးခ်ဲ႕ႏုိ္င္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေအာက္တြင္သာ 
လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိပါသည္။ အစုိးရ အထက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မေရာက္လာမခ်င္း သတ္မွတ္ထားသည့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္ရန္ တံု႔ဆိုင္းမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္းႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်မ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းသည္ ဤစိန္ေခၚမႈ 
မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အစပ်ိဳးသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ လက္ရွိ ဗဟုိ 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းျခင္း၊ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားမွလည္း 
အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိႏုိင္ပါသည္။78

78  Cf. Ninh and Arnold (2013), “In Myanmar, an Evolving Discourse on Decentralization,” The Asia Foundation, 
http://asiafoundation.org/2013/10/02/in-myanmar-an-evolving-discourse-on-decentralization/ (accessed 15 December 2006); 
Nixon and Joelene (2014), “Fiscal Decentralization in Myanmar: Towards a Roadmap for Reform,” The Asia Foundation, https://
asiafoundation.org/resources/pdfs/FiscalDecentralizationinMyanmarTowardsARoadmaptoReform.pdf (accessed 15 December 
2016); “Local Governance and Decentralization in Myanmar,” The Local Public Sector Initiative, 20 March 2015, referring to the 
UNDP Local Government Mapping in Myanmar project, http://www.localpublicsector.net/news/news150320.htm (accessed 15 
December 2016). 
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၇.၂။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အဓိိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ဌာန သံုးခုျဖစ္သည့္ MOLIP 
အတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ၊ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ 
အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီတို႔သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒ ဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈ ခိုင္မာ 
အားေကာင္းေစေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
ဌာနခြဲသည္ အေတာ္အတန္ေသးငယ္သည့္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းဦးေရနည္းပါးသည့္အျပင္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ 
လည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိပါသည္။ အခြင့္အာဏာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားသည္ MoLIP  အတြင္းရွိ ရာထူး 
အဆင့္ျမင့္ပိုင္းတြင္ရွိေသာေၾကာင့္ ဌာနခြဲ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္းထက္  
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အပိုင္းကို ပိုမိုရည္ရြယ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရအတြင္း ျပည္ပလုပ္သား 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘက္စံုေထာင့္စံုစီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ အဓိကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ေနရာ 
တြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲအေနျဖင့္ မ်ားျပားလွသည့္တာ၀န္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲကို 
မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးမည္ဆိုသည္ကုိ စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ MoLIP အတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ပါသည္။ 
ဤအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြသည့္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိသည့္ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားဌာနခြဲကို 
ခိငုမ္ာအားေကာင္းေစရန္ျပဳလပု္ျခင္းသည ္ အမ်ိဳးသားစမီကံနိ္းႏငွ့အ္ညီျဖစၿ္ပီး  အစုိးရ၏လုပသ္ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္၏ အဓိကေနရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲကို ခ်မွတ္ထားပါသည္။79  

ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ (OESC) သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲႏွင့္မတူဘဲ ညွိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ OESC ၏ 
လက္ရွိဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။80 ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၃) ခုသည္ ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား 
ကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။81

သို႔ေသာ္လည္း ဤစာတမ္းအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအရ ခိုင္မာၿပီး တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္သည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ OESC ၏စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈအၾကား 
ဟန္ခ်က္ညီ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ပါသည္။ OESC ၏ ခြဲျခားထားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ဥပမာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအတြက္ ပို၍ခိုင္မာၿပီး တစ္စု 
တစ္စည္းတည္းျဖစ္ေစရန္ မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ OESC အေနျဖင့္ ၎၏ တာ၀န္၀တၱရား 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ရွိေသာ အျခား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ OESC အား ေကာင္းစြာ 
မသိရွိေသးေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ထက္ ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာႏုိ္င္ပါသည္။ မီဒီယာ၊ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ (သုိ႔) မူ၀ါဒ 
ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းဖုိရမ္မ်ား၊ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ 
အျခား အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္လည္း OESC ႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႔၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာႏုိ္င္ပါသည္။ OESC 
၏ ေဆာင္ရြက္ေနက်ျဖစ္သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားသည္လည္း ပိုမိုေပါင္းစည္းျပီး အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

79  NPA (2013: 10). 
80  Law Relating to Overseas Employment (1999), Article 7; “Formation of Three Sub-Committees for Overseas Employment 
Supervisory Committee,” Ministry of Labour (18.8.11).
81  Consultation, Migration Division, MoLIP, Naypyidaw (14.9.16). 
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ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီသည္ အစုိးရသစ္လက္ထက္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ 
သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးခ်င္းစီသည္လည္း အျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္အျပင္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အတိုင္းအတာကို ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္လိုၿပီး အသင့္အေနအထားတြင္ 
ရွိပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း မူ၀ါဒေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ 
စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ အေလးထားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မတီ၏ လက္ရွိ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ားမွာ အနည္းငယ္ က်ဥ္းေျမာင္းေနျပီး အစိုးရ အထက္ပိုင္းမွ 
ရွင္းလင္းတိက်သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မရရွိသေရြ႕ ခ်ဲ႕ထြင္ ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း မရွိပါ။82 အစိုးရသစ္အေန 
ျဖင့္ ၎၏ လုုပ္ငန္းစီမံခ်က္အစီအစဥ္ႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္ ေကာ္မတီ၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာလည္း ပိုမို ခ်ဲ႕ထြင္လာႏို္င္မည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။ ဦးတည္ထားသည့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်မႈ 
ႏွင့္အတူ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အတိုင္းအတာ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
အားျဖင့္ ေကာ္မတီသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ အခန္းက႑တြင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ရွိလာေပမည္။ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္း၊ ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း၊ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ေဒသဆို္င္ရာ  
မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အခန္းက႑တြင္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ 
ေကာ္မတီသည္ အေရးပါသည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ အေနအထားတြင္ ရွိႏုိင္ပါသည္။ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံအဆင့္၊ တိုင္းေဒသၾကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ 
ေဒသႏၱရအဆင့္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆို္င္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အေလးထားေဖာ္ျပေနပါသည္။ ေဒသႏၱရ 
အဆင့္တြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မွ်ေ၀သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အစရွိသည့္ 
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြရံုးမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသႏၱရအစုိးရအဖြဲ႔အစည္း၊ အရပ္ဘက္လူ 
မႈအဖြဲ႔အစည္း၊ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ လူမႈအသုိက္အ၀န္းမွ ပါ၀င္သူအားလံုးအား အတူတကြ ေပါင္းရံုးစုစည္းေပး 
ႏုိင္ပါသည္။83 အဆိုပါ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို မွတ္တမ္္းျပဳျပီး ထုိမွတ္တမ္းအား  တိုင္းေဒသႀကီး၊ 
ျပည္နယ္အဆင့္မွ ႏုိ္င္ငံအဆင့္ထိ အစိုးရ အထက္ပိုင္းသုိ႔ တင္ျပႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္း ရွိပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
မႈ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ ျပသႏုိင္လွ်င္ အထက္ပိုင္းအဆင့္တြင္လည္း ပိုမိုခိုင္မာ 
အားေကာင္းသည့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ျပီး အဆိုပါ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား ပိုမိုခိုင္မာသည့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာႏုိ္င္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အထက္ေအာက္ႏွင့္ အဆင့္တူ ဌာနမ်ားအၾကား မူ၀ါဒဆက္စပ္ 
ကိုက္ညီမႈ အားေကာင္းေစရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လက္ရွိစာတမ္း၏အတိုင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ္လည္း ေနာက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေလ့လာရန္ အေရးၾကီးသည့္ 
ရႈေထာင့္တစ္ခုမွာ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရမ်ားႏွင့္ ဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အခန္္းက႑မ်ားႏွင့္၊ 
ေနရပ္ျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာႏုိင္သူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး 
ေနသူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္ ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သက္ဆိုင္သူအားလံုး 
ပါ၀င္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုးတက္မႈ 
ရွိခဲ့ပါသည္။84 အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 

82  Consultation, Parliamentary Committee on Local and Overseas Workers, Naypyidaw (14.9.16).
83  “Labour Exchange Office (LEO),” National Employment and Skill Development, http://www.nesdmyanmar.org/labour-
exchange-office/ (accessed 15 December 2016); “Labour Exchange Offices Opened,” Myanmar Times, 14 December 2016, http://www.
mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/24192-labour-exchange-offices-opened.html (accessed 15 December 2016). 
84  The Asia Foundation (2014), “Public Financial Management in Myanmar,” https://asiafoundation.org/resources/pdfs/
MMPublicFinancialManagement.pdf (accessed 15 December 2016); Nixon and Joelene (2014); “Open Myanmar Initiative” (2016), 
Open Myanmar Initiative, http://en.omimyanmar.org/ (accessed 15 December 2016). 
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ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား 
အတူတကြ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္ အခြင့္အလမ္း ရခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၌ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္  အဆင့္ (၄) ဆင့္ 
ပါ၀င္ပါသည္။ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။85 အမ်ားျပည္သူ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ႏွစ္လတ္ 
ဘ႑ာေရးမူေဘာင္ (MTFF) အရ အစိုးရသည္  ေအာက္ေျခမွ အထက္အဆင့္သို႔ စီမံကိန္းေရးဆြဲတင္ျပျခင္းႏွင့္ 
အထက္မွ ေအာက္ေျခအဆင့္သုိ႔ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ခ်မွတ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
အရင္းအျမစ္ခြေဲ၀သုံးစြျဲခင္း တုိးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ ေအာက္ေျခမွ အထက္အဆင့္သုိ႔ စီမံကိန္းေရးဆြဲ 
တင္ျပျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္  ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ 
ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကို မွ်ေ၀ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဟုဆိုရာတြင္ ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဆို္င္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထားသံုးသပ္ရန္  
လိုအပ္ပါသည္။ မူ၀ါဒအၾကံျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားထက္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ 
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အသံုးစရိတ္ အလြန္အကြ်ံသံုးစြဲျခင္းကို ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုလံုေလာက္မွ်တစြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာခြဲေ၀ 
အသံုးျပဳႏုိင္ရံုမွ်မက အစုိးရ၏ တရားမွ်တစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အသြင္ကိုလည္း ေဆာင္ေစပါသည္။86 ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ အျခားခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး အခက္ 
အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ခ်ဳပ္ကိုင္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈမွ အတိုင္းအတာမွ ေျဖေလွ်ာ့၍ ပုဂၢလိကလက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္။ ထို႔အျပင္ ျဖစ္ေပၚ 
လာႏုိင္သည့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ စီးပြားေရးက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား ပိုမို 
ခိုင္မာသည့္ ညွိႏႈိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။87 ပိုမိုစည္းကမ္းတင္းက်ပ္စြာျဖင့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းေနရာ 
တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ 
ေဆြးေႏြးျခင္း အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အထက္မွ ေအာက္သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးျခင္းတုိ႔ကို ပိုမိုေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ႏွင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား ပိုမိုခြင့္ျပဳေပးရန္ရည္ရြယ္ 
သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အထက္ေအာက္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ပံုအတြင္း ပိုမိုတင္းက်ပ္သြားမည္ျဖစ္ 
သည္။88 လက္ရိွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ 
အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီတို႔သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အတားအဆီးမ်ားရွိသည့္ေနရာတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်နည္းမ်ားသည္ ဤဌာနမ်ားကို တန္းတူ အာဏာခြဲေ၀ေပးျပီး ပိုိ၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအေတာအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အလြန္အေရးပါသည့္ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာ စာခ်ဳပ္ 
စာတမ္းမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး 
လက္ရွိတြင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 
သည္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အခြင့္အလမ္း ရရွိေစပါသည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (NPA) ကို ေနာက္ဆက္တြဲ စီမံကိန္းႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္တာအလိုက္ 

85  Aung Myat Kyaw (2015), “Myanmar’s Budget System Reform (Considering Japanese Experiences),”
https://www.mof.go.jp/pri/international_exchange/visiting_scholar_program/ws2015_aung1.pdf (accessed 15 December 2016).
86  Aung Myat Kyaw (2015), “Myanmar’s Budget System Reform (Considering Japanese Experiences),” 
https://www.mof.go.jp/pri/international_exchange/visiting_scholar_program/ws2015_aung1.pdf (accessed 15 December 2016). 
87 Tanzi (2002: 3-5); Gardett (2012), “Decentralization and Its Discontents: Development Alternatives Emerge,” Breaking Energy, 
http://breakingenergy.com/2012/06/08/decentralization-and-its-discontents-development-alternatives-e/ (accessed 15 
December 2016). 
88  Shamir (2008), “The Age of Responsibilization: On Market-Embedded Morality,” Economy and Society 37(1): 1-19; Walters 
(2004), “Some Critical Notes on ‘Governance,’” Studies in Political Economy, Spring/Summer. 
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လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။89 စီမံကိန္းအသစ္ ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈ ပိုမို ခိုင္မာအားေကာင္းေစႏုိင္ပါသည္။ ျခံဳငံုၾကည့္ 
လွ်င္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ်ားကုိ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ လိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္ (CoC)၊ 
လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆို္င္ရာ လက္တေလာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ 
ကဲ့သို႔ေသာ  ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ပါသည္။ 

၇.၃။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိ္င္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ အျခားမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားအၾကား အဆက္အစပ္

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (NPA) ၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆို္င္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ (OESC) ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ 
(MD) တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုမို ခုိင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင့္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္အခန္းတြင္ အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ပါ 
သည္။ ဤအခန္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ႏို္္င္မည့္ အျခားဌာနႏွင့္ မူ၀ါဒနယ္ 
ပယ္မ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးအဆင့္သည္ အေရးပါသည့္ေနရာတြင္ရွိေနပါသည္။ 

သက္ဆိုင္မႈရွိသည့္ အမ်ိဳးသားစီ္မံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း 
(NCPD) ႏွင့္အတူ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးမဟာဗ်ဴဟာ 
(တစ္ခါတရံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ ရည္ညႊန္း)၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
အတြက္ အေျခခံမူေဘာင္ (FESR)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း 
(၂၀၁၃-၂၀၂၂) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
ျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာအားျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ (NPC) ကို 
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဥကၠ႒ရာထူးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစိုးရအတြင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အား ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ထုိ႔အျပင္ တည္ရွိေနေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း 
ႏွင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္း၊  ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အလားအလာမ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္သည္။90  
ေပးထားသည့္အမည္အားျဖင့္ ပထမဆံုးေကာ္မရွင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း NPC ကို အစိုးရ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား ပါ၀င္ 
သည့္ အျခားအဖဲ႔ြအသစ္မ်ားႏွင့္အတူ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။91 အစိုးရသစ္ေအာက္တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ 
ရည္မွန္းခ်က္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ဆက္၍ အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (NCPD) ႏွင့္ဆက္စပ္ ငါးႏွစ္တာ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ NPCက 
ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္  
စီမံကိန္းေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ေသာ စီမံကိန္း 
ႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန(MoPF)ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီႏွစ္ခုသည္ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
၍ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအခန္းက႑မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သည္ကုိ MoPF အရာရွိမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ 

89  Consultation, Migration Division, MoLIP, Naypyidaw (14.9.16). 
90  Consultation, Ministry of Planning and Finance, Naypyidaw (15.9.16); “Amid Cabinet-Building Spree, Government Priorities 
Questioned,” Myanmar Times, 11 May 2016, http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/20227-amid-
cabinet-building-spree-govt-priorities-questioned.html (accessed 15 December 2016); “New Bodies Formed on Land Disputes, 
Other Pressing Matters,” Irrawaddy, 9 May 2016, http://www.irrawaddy.com/news/burma/new-bodies-formed-on-land-disputes-
other-pressing-matters.html (accessed 15 December 2016). 
91 ADB (2012), “Interim Country Partnership Strategy: Myanmar 2012-2014,” https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-
document/33702/files/icps-mya-2012-2014.pdf (accessed 15 December 2016). 
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MOPF အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန (FER)  သည္ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္ 
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအတြက္ အဓိက 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ဌာနတစ္ခု ျဖစ္သည္။92

အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (NCPD) သည္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၃၀ အထိ မူ၀ါဒ ေဖာ္ေဆာင္ခ်မွတ္ျခင္းကို 
လမ္းညႊန္ရန္ ေရးဆြဲထားသည့္ နယ္ပယ္အားလံုးလႊမ္းျခံဳပါ၀င္ေသာ ေရရွည္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္ 
တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္၏ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀းျဖင့္ ႏွစ္အလိုက္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္နည္း 
မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္အတူ (၅) ႏွစ္တာ ကာလ (၄) ခု (၂၀၁၀ မွ ၂၀၃၀) ပါ၀င္သည့္ အစီအစဥ္သည္ ျပည္တြင္း 
ႏွင့္ပိုမိုကိုက္ညီေသာ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။93 အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႔ျဖိဳး 
တိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (NCPD) တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထား 
ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၎၏ ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာသည္ စက္မႈလုပ္ငန္း တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရး 
အေပၚအေလးထားၿပီး လုပ္သားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑မွ လုပ္သားအမ်ားအျပားသံုးရသည့္ ထုတ္လုပ္ေရး 
က႑မ်ားအပါအ၀င္ အျခားေသာ လုုပ္ငန္းက႑မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္94 (ကမၻာ့ဘဏ္ 
ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္)။ အမ်ားအျပား ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း 
ဤအမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းအဆင့္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ 
ပံုဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၌ အဓိိကေနရာတြင္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစုိးရသစ္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒသည္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးအေပၚ အေလးထားသည္ကိုလည္း 
မွတ္သားရန္ လိုအပ္ပါသည္။95 စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍  ဤကဲ့သုိ႔ ဟန္ခ်က္ညွိ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ NPC 
အေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိျပီး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို  
ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိိရန္ လိုအပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးမဟာဗ်ဴဟာအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
တာ၀န္ယူထားေသာ ေကာ္မတီကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ဖြဲ႔စည္း၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္။96 သို႔ေသာ္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လက္တေလာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ သုေတသနအၾကား ထပ္တူျဖစ္မႈ အမ်ားအျပားရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ် 
ေရးမဟာဗ်ဴဟာတြင္ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈျဖစ္ေစျခင္းတြင္ ပါ၀င္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆို္င္ရာ မူ၀ါဒ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈ အေရးပါမႈကို 
သြယ္၀ိုက္ညႊန္းဆိုမႈ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ပါသည္။97 NPC ေအာက္္တြင္ ေပၚထြက္လာသည့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း 
ေရးဆြဲျခင္း နည္းလမ္းယႏၱရားမ်ားသည္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအတုိင္း အထုိက္အေလ်ာက္ ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ေနလွ်င္  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္လာျပီး မူ၀ါဒဆက္စပ္ 
ကိုက္ညီမႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေျခခံမူေဘာင္ (FESR) သည္ ငါးႏွစ္တာ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ျပီး ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္တြင္ သက္တမ္းကာလ ကုန္ဆံုးခဲ့သည္။ ဘ႑ာေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကဲ့သို႔ေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အလ်င္အျမန္ ေအာင္ျမင္ေရး ဦးတည္ထားသည့္  FESR တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 

92  Consultation, Ministry of Planning and Finance, Naypyidaw (15.9.16). 
93  Consultation, Ministry of Planning and Finance, Naypyidaw (15.9.16). 
94  NCDP (2014: 6, 19). See also ADB (2014); EOD (2015); World Bank (2016). 
95  “Myanmar Government Releases Economic Policy Goals Without Specifics,” Wall Street Journal, 29 July 2016, http://www.wsj.
com/articles/myanmar-government-releases-economic-policy-goals-without-specifics-1469799645 (accessed 15 December 
2016). 
96  Consultation, Ministry of Planning and Finance, Naypyidaw (15.9.16). 
97  “Rural Development Strategy for Poverty Reduction,” Ministry of Livestock, Fisheries, and Rural Development, Concept Note, 
5th Draft. 
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ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ NPC ၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းနည္းလမ္း 
မ်ားျဖင့္ အစုိးရသစ္ေအာက္တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းဖြယ္ ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ FESR 
သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးထားျပီး 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာအျပင္  MoLIP အတြင္း အခက္အခဲရွိေသာ 
မူ၀ါဒနယ္ပယ္အတြက္ပါ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို ထည့္သြင္း အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။98

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃ - ၂၀၂၂) သည္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနက ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ 
ထားသည့္ ၁၀ ႏွစ္တာစီမံကိန္း ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းသည္ အမ်ိိဳးသမီးမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀မ်ား ျမွင့္တင္ေရးကို ဦးတည္ျပီး 
ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လက္ေတြ႔က်သည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤစီမံကိန္းကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳး၊  အစုိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ကတိက၀တ္ျပဳေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ စီမံကိန္း 
အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေခါင္းစဥ္အပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ 
ထားၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တရားမွ်တျပီး သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္  ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မဟာဗ်ဴ  
ဟာေျမာက္စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း အျခားနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီအစဥ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း၊ မူ၀ါဒေရးဆြဲခ်မွတ္ 
ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကို ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
၂၀၁၂ - ၂၀၁၅ အတြက္ ကုလသမဂၢ၏ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္တြင္ လူသားအားလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈ၀န္ေဆာင္ 
မႈမ်ားကို ရရွိခံစားႏုိင္မႈ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ခံရမႈႏွင့္၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
တို႔ကို ဦးတည္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း (၄) ရပ္ ပါ၀င္ပါသည္။99 ၂၀၁၂-၂၀၁၅ မူေဘာင္သည္ 
လူသားဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စိန္ေခၚမႈအေျခအေနတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း မဟာဗ်ဴဟာ 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ 
ေနာက္လာမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ကို လတ္တေလာတြင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။ 

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၇ ႏုိ္င္ငံမိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမူေဘာင္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ က်ား/မ ေရးရာ၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေရးအေပၚ သီးျခားဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အားလံုးပါ၀င္ျပီး ေရရွည္ 
တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ ပုဂၢလိကက႑ဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအေပၚ အေလးထားပါသည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ 
မူေဘာင္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရည္ညႊန္းခ်က္အနည္းငယ္သာ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ကမာၻ႔ဘဏ္ 
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သုေတသနကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး 
သုေတသနတြင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ (ေနရာေဒသအလိုက္ႏွင့္ က႑အလိုက္ 
လုပ္သားေနရာေျပာင္းျခင္း) ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ တိုးပြားျဖစ္ေပၚလာႏုိ္္င္ပံုကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။100 ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ 
ကာလအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ထားေသာ ၾကားျဖတ္ ၂၀၁၂-၂၀၁၄ မဟာဗ်ဴဟာေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ADB ၏ ႏုိ္င္ငံမိတ္ဖက္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမဟာဗ်ဴဟာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အဓိကက်ေသာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ ျပည္တြင္း 
-ေဒသဆုိင္ရာဆက္ႏႊယ္မႈ၊  ေက်းလက္-ျမိဳ႕ျပဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး လူအားလံုးအက်ံဳး၀င္ခံစား 
ႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ျမွင့္တင္မည့္ ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည့္ ပန္းတိုင္တစ္ခု ပါ၀င္ပါသည္။ ကမာၻ႔ 
ကုလသမဂၢႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္မူေဘာင္မ်ားကဲ့သုိ႔ ADB မဟာဗ်ဴဟာသည္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို အေသးစိတ္ 

98  FESR (2012: 17), “Framework for Economic and Social Reforms: Policy Priorities for 2012-15 towards the Long-Term Goals of 
the National Comprehensive Development Plan.”
99  UN Country Team in Myanmar (2011), “United Nations Strategic Framework: 2012-2015,” https://www.unfpa.org/sites/
default/files/portal-document/Myanmar_UNDAF.pdf (accessed 15 December 2016). 
100  World Bank (2015), “Myanmar – Country Partnership Framework for the Period FY 15-17,” http://documents.worldbank.org/
curated/en/510151468280767634/Myanmar-Country-partnership-framework-for-the-period-FY15-17 (accessed 15 December 
2016); World Bank (2016). 
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တိက်စြာျဖင့္ ေျဖရွင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒႏွင့္ ၎၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဆက္ႏႊယ္မႈမွာ ရွင္းလင္းပါသည္။ ADB ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနဆန္းစစ္သံုး
သပ္ေလ့လာမႈတြင္ လူအားလံုးအက်ံဳး၀င္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈေရာ 
အခြင့္အလမ္းပါရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကိစၥရပ္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဆြးေႏြးထားပါသည္။101

NCDP ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ FESR ကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 
အဆင့္တြင္ မူ၀ါဒေပါင္းစည္းကိုက္ညီမႈတန္ဖိုးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိေၾကာင္းကို ႏုိ္င္ငံတကာအသုိက္ 
အ၀န္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာ 
ဗ်ဴဟာႏွင့္ FESR ကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အစပိုင္းတြင္ေပၚထြက္လာျပီး ေနာက္ပိုိင္း 
တြင္ အားေပ်ာ့သြားၾကသည္။ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ အဆင့္ျမင့္စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ကတိက၀တ္ျပဳေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္တြင္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ NPC ၊ NCPD ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္း နည္းလမ္းယႏၱရားမ်ားကို အစုိးရအျပင္ဘက္တြင္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိမႈမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း MoPF အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူပါ၀င္သည့္ 
ဖိုရမ္မ်ား၊ သတင္းျဖန္႔ေ၀မႈမ်ားအျပင္ ADB ႏွင့္ UNDP ကဲ့သုိ႔ေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္ 
ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံျခင္းျဖင့္ မီဒီယာအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ 
တြင္ ၎၏ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အထူးအေလးေပး ေဖာ္ျပပါသည္။102 ဤသုေတသနအတြက္ ေဆြးေႏြး 
ညွိႏိႈင္းမႈအရ အဆင့္ျမင့္ပိုင္းရွိ မူ၀ါဒႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရ္ာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ အလႉရငွမ္်ား၊ အရပဘ္ကလ္မူႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့ ္ပါ၀ငအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက ္
ႏုိ္င္ၿပီး ထုိသုိ႔လည္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ပထမဆံုး အစိုးရလက္ထက္တြင္ အဆိုပါ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႏုိ္င္ငံ၏ ေရရွည္မူ၀ါဒ 
တည္ေဆာက္ပံုအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိသည္ကို 
ေဖာ္ညႊန္းေနပါသည္။ NCDP ႏွင့္ဆက္စပ္ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေပါင္းစည္းမႈအတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္လမ်ားတြင္ NPC ၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ရွိလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာလည္း ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အစုိးရအတြင္းႏွင့္အျပင္ဘက္ရွိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို 
အျခားေသာ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းႏုိ္င္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းပိုင္း အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ႏွင့္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဤသုေတသနတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းပိုင္း အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ရပ္ 
ထပ္မံ ေပၚထြက္လာသည္။ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္၊ ၀န္ၾကီးဌာနအဆင့္ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းအပါအ၀င္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္သည္။ NPC အျပင္ ျပည္နယ္ (သုိ႔) တိုင္းေဒသႀကီး၏ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥကၠ႒ရာထူးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္သည္ 
ပုဂၢလိကက႑အပါအ၀င္ အဆိုျပဳသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္ရန္ တာ၀န္ရွိျပီး NPC က ခြင့္ျပဳသည့္အခါ စီမံကိန္း 
မ်ားကို ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္ (feedback) ေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္လွ်င္ ပယ္ခ်ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရသည္။103 သုေတသန 
ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းမ်ားတြင္ အထိုက္အေလ်ာက္အားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ကိစၥရပ္ 
အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚသည့္ သီးျခားတိုင္းေဒသၾကီး (သု႔ိ) ျပည္နယ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါက (ဥပမာ - လက္တေလာ 
ထုတ္ျပန္သည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏သုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ မေကြးႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၌)104 ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အတြင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းရန္အတြက္ အဆိုပါ ျပည္နယ္/တို္င္း ေဒသႀကီး 
ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  

101  ADB (2012); ADB (2014); ADB (2015), “Interim Country Partnership Strategy: Myanmar 2015-2016,” https://www.adb.org/
documents/myanmar-interim-country-partnership-strategy-2015-2016 (accessed 15 December 2016). 
102  Consultation, Ministry of Planning and Finance, Naypyidaw (15.9.16). 
103  “Amid Cabinet-Building Spree, Government Priorities Questioned,” Myanmar Times, 11 May 2016, 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/20227-amid-cabinet-building-spree-govt-priorities-questioned.
html (accessed 15 December 2016). 
104  World Bank (2016). 
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သီးျခား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အျခားေသာ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒ ခ်ိတ္ဆက္ရန္မွာ အျခားအဆင့္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ NCDP ဆက္စပ္ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္  မူ၀ါဒဆိုင္ရာ 
လမ္းညႊန္ျခင္းႏွင့္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ေရရွည္မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ MoLIP ၏ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း NPA ႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ 
ဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အစုိးရအတြင္းပိုင္းႏွင့္အျပင္ဘက္ရွိ ပါ၀င္ 
သက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈေပၚတြင္ တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒကို ဆက္စပ္မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားအတြင္း 
ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါက အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္လည္း အလားတူ အေရးပါသည့္ဌာနမ်ား၊ 
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ဥပမာအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ားသည္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန(MLFRD)ႏွင့္ တုိက္ရိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ဤ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနရွိပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေတာ့ေသာ္လည္း ၎အေပၚ 
အေျခခံေရးဆြဲခဲ့သည့္ မဟာဗ်ဴဟာသည္ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာသည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းနည္းလမ္းမ်ား 
ေအာက္တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။105 ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ၎၏ 
အဓိကမူ၀ါဒမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခ်ိ္န္ညွိထားေသာ အဓိကက်သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားသည္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ 
အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လမ္းဖြင့္ထားပါသည္။ 

ဤေနရာတြင္သက္ဆုိင္မႈရွိ၍ ေဖာ္ျပအပ္သည္မွာ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန (MOALI) ၏ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးမူ၀ါဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမဟာဗ်ဴဟာ(ADS) ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အၿပီးသတ္ေရးဆဲြ 
ခ်မွတ္ျခင္း မျပဳရေသးေသာ MOALI ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာသည္ ေရတို ငါးႏွစ္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည့္မူေဘာင္အတြင္း ADS ေရးဆြဲျခင္းကဲ့သို႔ အျခားမူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပါ၀င္ေစပါသည္။ 
၎ကို MOALI ၀န္ထမ္းမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
က႑သုိ႔ ေရွးရႈသည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ NLD ၏ ကတိက၀တ္ျပဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ 
ေဖာ္ျပေနပါသည္။ MOALI ၏ မူၾကမ္းေရးဆြဲထားသည့္ မူေဘာင္တြင္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံထုတ္လုပ္မႈ၊ 
ငါးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈ၊ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ၀ယ္ယူမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဆုိင္ရာ သုေတသန၊ နည္းပညာႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ထားပါသည္။106 အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ MOALI မူ၀ါဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ဒီဇင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အျပီးသတ္ေရးဆြဲျပီးသည့္အခါတြင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဘ႑ာေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ 
လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ေရႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း အစရွိသည့္ သီးျခားစီျဖစ္ေနသည့္ မူ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကို မူေဘာင္တစ္ခုတည္း 
အတြင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။107 သို႔ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲလာႏုိင္သည့္ ေက်းလက္ေဒသ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္အတူ ေနရာေဒသႏွင့္ က႑အလိုက္ လုပ္သားေနရာေျပာင္းမႈပံုစံမ်ားကို လက္ရွိပံုစံတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း မရွိပါ။ မူ၀ါဒေရးရာကို သံုးသပ္ေဖာ္ေဆာင္ပံုတြင္ လုပ္သားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
ဆို္င္ရာ မူ၀ါဒေရးရာစိန္ေခၚမႈမ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိပါ။ 

မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းသည္ အေစာပိုင္းအဆင့္တြင္ရွိေနေသးေသာ္လည္း ADS ျဖင့္ MOALI မူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနပါသည္။108 အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ADS ႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္ေပးခဲ့ၿပီး ေရးဆြဲ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းတြင္ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေနေသာ္လည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး 

105  Consultation, Ministry of Planning and Finance, Naypyidaw (15.9.16). 
106  MOALI (nd: 3), “Second Short-Term Five-Year Agriculture Policies and Plans.” 
107  MDRI (2015: 2-3), “Promoting Agricultural Growth in Myanmar: A Review of Policies and an Assessment of Knowledge Gaps,” 
http://fsg.afre.msu.edu/fsp/burma/Research_Paper_5_Promoting_Agricultural_Growth.pdf (accessed 15 December 2016). 
108  Land Core Group list serve (consider if/how to cite). 
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တိုင္ပင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းမ်ားအတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ 
ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ADS မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အျခားစီမံကိန္းႏွင့္ မူ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
သံုးသပ္ခဲ့ျပီး ထိုအထဲတြင္ MOALI မူ၀ါဒ၊ အမ်ိဳးသားေျမယာအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒ၊ အစားအစာႏွင့္အာဟာရဖူလံုမႈအတြက္   
ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးမူ၀ါဒစာတမ္း 
(From Rice Bowl to Food Basket ေခါင္းစဥ္တပ္ထားၿပီး အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး အၾကံေပးေကာင္စီက 
ေရးဆြဲထားသည့္ စာတမ္း) တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မူ၀ါဒႏွင့္ ADS တို႔မွ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာ 
မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း  ADS မူၾကမ္းေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ား 
ေျပာင္းလဲပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း သြယ္၀ိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စဥ္းစားသံုးသပ္ 
သည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ား မေတြ႔ရပါ။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ စက္အစားထိုးအသံုးျပဳျခင္း၊ 
နည္းပညာအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းတိို႔အပါအ၀င္ ဤမူ၀ါဒစာတမ္းမ်ားက ျမွင့္တင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ 
သည့္ ေျမယာမ်ားအား ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အျခားဆက္စပ္မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခ်မွတ္ထားသည့္ 
အျခားေသာမူ၀ါဒမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ဤနယ္ပယ္မ်ားသည္လည္း လက္ရွိတြင္ ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးေသာ္လည္း ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ရန္ က်န္ေန 
ေသးသည့္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္သည္ ယခင္ ဥပေဒႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
ဥပေဒႏွင့္ ႏုိ္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒသစ္သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈလုပ္ငန္း
မ်ားကို ပိုမိုျမန္ဆန္ထိေရာက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို 
ဦးစားေပးထားကာ အျခားလုပ္ငန္းက႑မ်ားအတြက္ အခြန္ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ေပးထားသည္။109 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ 
တြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသည္ အမ်ိဳးသားေျမယာအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒ (NLUP) ကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ျပီး ၎တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ 
ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေနတြင္ ထိခိုက္မႈမ်ား 
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးခံစားခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအား အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။110 
သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ျပႆနာရွိေသာ ဥပေဒႏွစ္ရပ္၏ေနရာတြင္ အစားထိုးမည့္ 
ေျမယာဥပေဒသစ္ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းကို အမ်ိဳးသားေျမယာအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒ (NLUP) က မည္သုိ႔မည္ပံု ခ်ိတ္ဆက္မည္ 
ဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသးပါ။ ေျမယာ၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကား အဆက္အစပ္မ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေပၚထြက္လာမည့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ 
ရမည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်းလက္လူမႈ 
ဘ၀မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ 
ေဆာက္ပံုႏွင့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။  

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ လက္တေလာ သိသာထင္ရွားသည့္ မူ၀ါဒဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
တြင္ အစုိးရသည္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (NSPSP) ကို မိတ္ဆက္ေပး 
ခဲ့သည္။ စီမံခ်က္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအပါအ၀င္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအားနည္းခ်က္မ်ားကို နည္းလမ္းသစ္မ်ားျဖင့္ 
တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဘက္စံုမူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးထားပါသည္။ ဘက္စံုလူမႈကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (ISPS) ဟုေခၚေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းပညာေရး ေထာက္ပ့ံစရိတ္ 

109  “Myanmar Investment Law Approved,” Mizzima, 6 October 2016, http://www.mizzima.com/business-domestic/myanmar-
investment-law-approved (accessed 15 December 2016); “Lower House Passes Myanmar’s Long-Awaited Investment Law,” 
Myanmar Times, 29 September 2016, http://www.mmtimes.com/index.php/business/22798-lower-house-passes-myanmar-s-
long-awaited-investment-law.html (accessed 15 December 2016). 
110 “Our Customary Lands,” Ethnic Community Development Forum, 5 July 2016, http://www.burmapartnership.
org/2016/07/26273 (accessed 15 December 2016); “The Right to Land at Crossroads in Myanmar: A Commentary by Jenny 
Franco,” Transnational Institute (TNI), 5 July 2016, https://www.tni.org/en/article/the-right-to-land-at-crossroads-in-myanmar 
(accessed 15 December 2016).
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ႏွင့္ခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ ယႏၱရားသည္ NSPSP တြင္ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။111 လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ 
ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ရန္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုး (၅) ႏွစ္တာ စီမံကိန္းျပီး 
ေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယ (၅) ႏွစ္တာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းကုိ ထပ္မံခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္း 
ခဲ့ေသာ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းသည္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားသည္။112 အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

၇.၄။ သတိျပဳေလ့လာမိသည့္ (သုိ႔) ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား  

သတိျပဳေလ့လာမိသည့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေစာပိုင္းေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားတြင္ - ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈၾကား အဆက္အစပ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႔ ဆက္စပ္မႈ၊ 
ထု႔ိအျပင္ ဆက္ႏႊယ္မႈ သံုးခုျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအၾကားဆက္ႏႊယ္မႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ 
ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအၾကားဆက္ႏႊယ္မႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈတို႔ ျဖစ္သည္။ ပထမပဋိပကၡႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈၾကား ဆက္စပ္မႈႏွင့္၊  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအၾကား ဆက္စပ္မႈတို႔သည္ ျပည္သူလူထု 
အၾကား ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အသိအျမင္မ်ား တိုးပြားလာပါသည္။ အသိအျမင္မ်ားတိုးပြားလာျပီး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တည္ၿငိမ္လာေသာေၾကာင့္ ပိုမိုရွင္းလင္းျပတ္သားျပီး  ေရရွည္ခုိင္မာေသာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအၾကား 
ဆက္ႏႊယ္မႈႏွင့္ ေဖာ္ျပပါ ေနာက္ဆက္တြဲဆက္ႏႊယ္မႈသံုးခုကို လက္တေလာတြင္ အမ်ားျပည္သူအၾကား သိျမင္နား 
လည္မႈ နည္းပါးေနေသးျပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း မျပဳလုပ္သေလာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သုေတသနႏွင့္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို အစဦးပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

အမွန္တစ္ကယ္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တည္ၿငိမ္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒ 
ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ပို၍ ရွင္းလင္းခိုင္မာမႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အခိုင္အမာ 
အေျခခ် ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ အျခားမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေစရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ပါ 
သည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ လူမႈေရးရာစီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ က႑အလိုက္ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ ေဒသႏၱရဆို္င္ရာ လူမႈအသုိက္အ၀န္းအဆင့္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ဆို္င္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (ေဒသဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္မွ LEO ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအထိ)သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ 
ဆက္စပ္မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားအၾကား မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ လမ္း 
ေၾကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ က်ယ္ျပန္႔စြာေဖာ္ျပရလွ်င္ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္  ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ျပီး မူ၀ါဒ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျပီး 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတိျပဳေလ့လာမိေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
မူေဘာင္အတြင္းႏွင့္ ျပင္ပရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း 
မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

111   “Social Protection in Myanmar,” UNICEF, https://www.unicef.org/myanmar/Social_impact_study_version_2_ (Fianl_Draft).
pdf (accessed 15 December 2016); “Building Myanmar’s Social Protection System can Protect the Poorest,” World Bank, 4 
November 2015, http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/11/04/building-myanmar-social-protection-system-can-
protect-the-poorest (accessed 15 December 2016).
112 “Burma,” 2014 Trafficking in Persons Report, U.S. State Department, http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
countries/2014/226691.htm (accessed 14 December 2016); “Law Reform Efforts,” IMPOWR, http://www.impowr.org/content/
law-reform-efforts-prostitution-myanmar-burma (accessed 15 December 2016). 
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အၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္းရွိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ 
ဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ MoLIP ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဌာနခြဲ၊ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ (OESC)၊ 
ျပည္တြင္း ျပည္ပအလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ပါသည္။ မူ၀ါဒ 
ေရးရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းကို စီမံကိန္းအသစ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ 
ေရးဆြဲၿပီးသည့္အခါတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဆက္အစပ္ကို အက်ိဳးရွိျပီး အျပန္အလွန္ 
အက်ိဳးျပဳသည့္ ဆက္စပ္မႈအျဖစ္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ILO ကဲ့သုိ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖဲြ႔ 
အစည္းမ်ားထံမွ နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ သုေတသနမ်ားျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီႏုိင္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဆက္အစပ္ဆိုင္ရာ အသိပညာႏွင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ဤလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ အေရးႀကီးလာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္တြင္  ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ 
ေနၾကေသာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကပါ၀င္သင့္ပါသည္။ အထူး 
သျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MoPF)၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန 
(MLFRD)ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန (MOALI) တို႔ ျဖစ္သည္။ ဤ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအၾကား မူ၀ါဒခ်ိတ္ဆက္မႈ 
အားေကာင္းေစရန္အတြက္ အဓိက အေရးပါသည့္ေနရာတြင္ ရွိပါသည္။

က်န္ရွိေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ လူမႈယဥ္ေက်းမႈေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၾကား 
ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသင္းအဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္စာတမ္းအမ်ိဳး 
မ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ပါသည္။ ထြက္ေပၚလာမည့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္၊ အမ်ိဳးသားေျမယာအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ 
အေလးထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ပါ၀င္သည့္ MOALI က ေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာ မူ၀ါဒတို႔ ပါ၀င္သည္။ ဥပမာအားျဖင့ ္
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအၾကားဆက္ႏႊယ္မႈသည္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွင့္ 
အစိုးရမ်ားအၾကား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ဆိုလွ်င္ အလုပ္အကိုင္တည္ျမဲခုိင္မာေစေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို သဘာ၀ 
အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူသည့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပိုမိုဦးစားေပးသင့္ပါသည္။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူ 
ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္အျပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း 
ရွားပါးေစပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သီးျခားက႑အခ်ိဳ႕တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္သည္ အားတက္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒ 
အၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈွႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘက္စံုခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကို အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစပါသည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို လုပ္ခလစာကြာျခားမႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္သာမကဘဲ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘ၀ပံုစံ ရရွိပိုင္ဆိုင္လိုမႈဆႏၵ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းမ်ား စသည္တု႔ိပါ၀င္သည့္ လူမႈစီးပြားျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ရႈျမင္သံုး 
သပ္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ အလံုးစံုျခံဳငံုနားလည္မႈျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ 
အေၾကာင္းတရားမ်ားအျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီ ခ်ိန္ညွိေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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၈။ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈ ခိုင္မာအားေကာင္းျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ မူ၀ါဒ ဆက္စပ္ကိုုက္ညီမႈ ခိုင္မာအားေကာင္း 
ေစရန္ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ ေဆာင္ရြက္သင့္ (သုိ႔) ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္သနည္း။ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ အစည္းအေ၀းမ်ား ပိုမုိ ေဆာင္ရြက္ရန္သက္သက္ မဟုတ္သည့္အျပင္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္လည္း အဆံုးစြန္ပန္းတိုင္မ်ား 
မဟုတ္ပါ။ မူ၀ါဒ ဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈရွိေရးရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္၌ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္၌ 
ဆိုးက်ိဳးဟူ၍ အပိုင္း (၂) ပိုင္း ရွိပါသည္။ 

ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ဆိုးက်ိဳးဘက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈသည္ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ပထ၀ီ 
ေျမအေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည့္ နယ္ပယ္မ်ားရွိ မူ၀ါဒ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အေပးအယူ၊ 
အေလွ်ာ့အတင္း (တစ္ခုရ၊ တစ္ခုရံႈး) ျပဳလုပ္ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ (သို႔) မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား 
ရသည္။ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္၌ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆင့္ျမင့္ သုေတသနမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္ 
မွာ တစ္ေနရာ၌ရွိေသာမူ၀ါဒမ်ား (ဥပမာ - ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား)သည္ အျခား 
ေနရာမ်ား (ဥပမာ - စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္ စုိက္ပ်ိဳးေရးပို႔ကုန္မွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိသည့္ ၀င္ေငြနိမ့္သည့္ ႏုိ္င္ငံမ်ား)၏ 
စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ (သုိ႔) ဟန္႔တားႏုိင္သည့္ ျဖစ္ႏုိ္္င္ေခ်မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ 
တိုးတက္မ်ားျပားလာသည့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာစီးပြားေရးတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ ဆိုးက်ိဳး 
သက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ားမွာ ယခင္ထက္ပို၍ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေခ်ရွိပါသည္။113

ပထ၀ီေျမအေနအထားတြင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္အရာမ်ားသည္ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိ္္င္ငံျခားတုိက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈကို တိုးပြားရန္ ၾကိဳးပမ္းသည့္ ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္ 
စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပးႏုိ္င္ေသာ္လည္း ေက်းလက္လူမႈဘ၀မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈတို႔တြင္ 
ေျပာင္းလဲမႈ ႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚေစႏုိ္င္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္သားမ်ားကို ထိခိုက္ 
လြယ္ၿပီး မေသခ်ာမေရရာသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေစသည္။114 မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈ 
ခိုုင္မာအားေကာင္းသည္ဟု ဆိုရာတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ မူ၀ါဒသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးႏုိ္င္ျခင္း (သုိ႔) ေလွ်ာ့ခ် 
ႏုိ္င္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပထ၀ီေျမအေနအထားအားျဖင့္ ႏုိ္င္ငံတကာတြင္ ဥပမာ-ဆင္းရဲသည့္ႏုိ္င္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်မ္းသာသည့္ 
ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္သာမက ျပည္တြင္းတြင္ ဥပမာ - ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္အၾကား၊ ေတာင္ေပၚႏွင့္ 
ေျမျပန္႔ေဒသအၾကားတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း၊ အခြန္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ 
ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္လည္း ဤေနရာတြင္ သက္ဆိုင္မႈ ရွိပါသည္။115 တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား 
တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို မည္သည့္နည္းျဖင့္ မည္သုိ႔ အက်ိဳးအျမတ္ 
ရရွိၾကသနည္း။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအားျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အမွန္တကယ္ ရရွိ၍ ထိုစီမံကိန္းမ်ား 
တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ မည္သူတို႔က ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကရသနည္း။ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ မူ၀ါဒ ဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈ 
ဆိုသည္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီထိန္းသိမ္းႏိုင္ျပီး အားလံုးပါ၀င္ အက်ိဳးခံစားႏုိ္္င္ကာ 
သာတူညီမွ်ရွိသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိ္င္စြမ္းရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈဆိုင္ရာ သုေတသနအရ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေလွ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ရသည့္ကိစၥရပ္မ်ား 
ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ (သို႔) ေလွ်ာ့ခ်ရန္မွာ မူ၀ါဒေရးရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္တိုးတက္မႈမ်ားကို ဂရုတစိုက္ 
စစ္ေဆးသံုးသပ္ႏုိင္စြမ္း လိုအပ္ပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း၊ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ နည္းလမ္း 
ယႏၱရားတို႔ လိုအပ္ပါသည္။116 ဤကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးသျဖင့္ NPA ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို ႀကိဳဆုိအပ္ပါသည္။ 

113 OECD (2016). 
114 MRLG (2015). 
115  Dapice and Thanh (2013), “Creating a Future: Using Natural Resources for New Federalism and Unity,” Proximity Designs 
Myanmar, http://ash.harvard.edu/files/creating.pdf (accessed 15 December 2016). 
116 OECD (2016). 
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ေကာင္းက်ိဳးဘက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ပထ၀ီေျမအေနအထားတြင္ျဖစ္ေစ နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ 
အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳေနသည့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစသည္။ မူ၀ါဒ ဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈကို ခိုင္မာ 
အားေကာင္းေစရန္ ျပဳလုပ္သည္ဟုဆိုရာတြင္ အဆင့္တူဌာန (မူ၀ါဒခ်မွတ္သည့္ေနရာ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ား) ႏွင့္ အထက္ေအာက္ ဌာနအဆင့္ဆင့္ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ 
အဆင့္မွ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ ေဒသႏၱရအဆင့္ထိ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အဆင့္ဆင့္) အတူတကြ စုေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဆုိလုိပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လက္ေတြ႔ေျမျပင္တြင္ 
လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏုိ္င္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ (အထက္ေအာက္ ဌာနအဆင့္အလိုက္) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ (အဆင့္တူဌာနအလိုက္) ေပါင္းစည္းထားေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ရွိရန္ျဖစ္ပါသည္။117

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမွာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို လုပ္ခလစာျခားနားမႈေၾကာင့္ လူမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္ စီးပြားေရးျဖစ္စဥ္အျဖစ္သာ 
မကဘဲ လူမႈဆိုင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိ္င္ရာျဖစ္စဥ္အပါအ၀င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အျဖစ္လည္း 
စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈဆုိသည္မွာ  အစိုးရဌာနအဆင့္ဆင့္အၾကား ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲခ်မွတ္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးတိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈ ရႈေထာင့္အေနျဖင့္ အစုိးရအတြင္းပိုင္းႏွင့္ ျပင္ပရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသာမက တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ 
ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေဒသဆို္င္ရာ စီ္မံကိန္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္မွ ေဒသႏၱရအလုပ္ 
အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးအေပၚ ဗဟုိျပဳသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျခံဳငံုသံုးသပ္စဥ္းစားရန္ 
အားေပးႏုိ္င္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈ ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ရွိသည့္ 
အခက္အခဲဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစသည့္အျပင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္သားစီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ရွိေသာ ကြာဟမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရရွိေစပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို 
ျဖစ္ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းတရားမ်ား (ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအေၾကာင္းတရားမ်ားမွသည္ 
လူမႈယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိ္င္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားအထိ) မွာ အဘယ္နည္း။ ဟန္ခ်က္ထိန္းညွိထား 
သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္အတြင္း ဤကြဲျပားေသာ (သုိ႔) ယွဥ္ၿပိဳင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အခ်က္မ်ားကို မူ၀ါဒ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္သူမ်ားက မည္သုိ႔ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းမည္နည္း။ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို (ေလွ်ာ့ခ် 
သင့္သည့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းျပႆနာအျဖစ္ သိျမင္နားလည္ထားၿပီး) ယခင္ထက္ ပို၍ ပြင့္ပြင္းလင္းလင္း ေဆြးေႏြး 
လာသည့္အခါ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းအတြက္ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ တစ္ျပဳိင္တည္းတြင္ တစ္ဖက္၌ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္မႈ အမ်ားဆံုး 
ျဖစ္ေပၚရန္ မူ၀ါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားက မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သနည္း။ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈ ေဆာင္ရြက္ 
ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပို၍ ေပါင္းစည္းေသာ၊ ပို၍ ဟန္ခ်က္ညီေသာ၊ ပို၍ ခိုင္မာအားေကာင္းစြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိမႈ၊ လူသား 
ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္အတြင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ အျခားမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ား 
အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပို၍ ဆက္စပ္ေပါင္းစည္းမႈရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို ဤစာတမ္းအားျဖင့္ အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။ 
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၉။ နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏုိ္င္ငံသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း မူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ အျခား 
တစ္ဖက္တြင္လည္း မူ၀ါဒေရးရာ အေျခအေနမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္ပသို႔ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို ယခင္ထက္ 
ပို၍ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးလာၾကသည္။ အမ်ိဳးသားႏုိ္င္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အတိုင္းအတာက်ယ္ျပန္႔စြာျဖင့္ တိုးတက္မႈအလားအလာမ်ား ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ 
အလုပ္အကို္င္အတြက္ ျပည္ပသုိ႔ ျမန္မာမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ႏ္ိုင္ေခ် နည္းပါးလာျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔မိသားစု၀င္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မိခင္ႏုိ္င္ငံသုိ႔ ျပန္လာရန္ အေျခအေနမ်ားကို ရွာေဖြလာႏုိ္င္ဖြယ္ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္တြင္ပါ၀င္သည့္ အဓိက 
အခ်က္မွာ စုိက္ပ်ိဳးေရးမွေန၍ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ပိုမိုဦးတည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အျမင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေကာင္အထည္ေပၚ 
လာပါက ေက်းလက္လူမႈဘ၀မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား သက္ေရာက္မႈမ်ား 
က်ေရာက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသမွ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာႏွင့္ မည္သည့္ 
က႑မ်ားတြင္ ရွာေဖြရမည္နည္းဟူသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
၎တို႔ကိုယ္တိုင္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈနယ္ပယ္မ်ားအျဖစ္ ရွိလာေသာ္လည္း လုပ္သားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
အဆက္အစပ္သည္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လံုး၀ 
ပါ၀င္မႈ မရွိေသးပါ။

အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍  ဤစာတမ္းအေနျဖင့္  ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒအျပင္ ဤမူ၀ါဒသည္ အျခားမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ နည္းလမ္း 
မ်ားကို စဥ္းစားသုံးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ညွိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း 
အဓိပၸါယ္ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈဆိုသည္မွာ မူ၀ဒါမ်ားအခ်င္းခ်င္း ကြဲလြဲ၍ ပဋိပကၡျဖစ္မႈကို 
အနည္းဆံုး ေလ်ာ့နည္းေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး မူ၀ါဒမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းကိုက္ညီမႈ အရွိဆံုး ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဟန္ခ်က္ညီ၍ ေပါင္းစည္းကိုက္ညီမႈရွိေသာ မူ၀ါဒအစီအစဥ္မ်ားရွိျခင္းအားျဖင့္ ပို၍ ဟန္ခ်က္ညီၿပီး မွ်ေ၀မႈႏွင့္ 
သာတူညီမွ်ရွိေသာ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိလာေစသည္။ ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ အဆင္းရဲဆံုးသူမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ေလ့ရွိျပီး ေျမယာမဲ့လုပ္သားမ်ား၊ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရသည့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ က်ပ္တည္းသည့္ ေက်းလက္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရ 
သည့္ ငယ္ရြယ္သူအမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အလုပ္အကိုင္အလားအလာ 
မ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈပံုစံမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသံုးသပ္ထားေသာ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒမ်ား 
သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွေန၍ မည္သူမ်ားက မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ 
ရရွိမည္ကို တရားမွ်တစြာျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိ္င္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
ပို၍တရားမွ်တေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျမင္တစ္ရပ္အား ရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပရန္ အခြင့္အလမ္းရေစပါသည္။ ထိုအျမင္ကို အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ လက္ေတြ႔ 
က်သည့္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာမႈကို ဤစာတမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤစာတမ္းအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သုေတသနမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္းမြန္ဆံုးျဖစ္ေသာ အေလ့ 
အက်င့္မ်ားကို ေလ့လာမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အမ်ိဳးမ်ိိဳးေသာ မူ၀ါဒမ်ားအၾကား ေပါင္းစည္းမႈ၊ ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရွိသည့္ 
အနာဂတ္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ 
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၉.၁။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ

(က) ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ (OESC) ကုိ ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္

ေကာ္မတီသံုးခု၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ေသာ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္၍ ပို၍ 
အလံုးစံုျခံဳငံုသည့္ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ မူေဘာင္ကို အသံုးျပဳရန္။ ျပည္ပအလုပ္ 
အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ က႑စံု ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ျပီး အလုပ္သမားေရးရာ 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအျပင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပို၍ဆက္စပ္ကိုက္ညီေသာ မူ၀ါဒမ်ား 
ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေနအထားတြင္ရွိေနျပီး ယင္းအခန္းက႑မွေန၍ အျပည့္အ၀ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ 
(သုိ႔) ထူးျခားေသာ အလုပ္သမားက႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အျခား 
ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကို အားျဖည့္ထည့္သြင္းရန္ကိုလည္း စဥ္းစားသုံးသပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဆပ္ေကာ္မတီတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ 
လူမႈမိတ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သင့္ျပီး ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအၾကား ပံုမွန္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ညွိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳႏုိ္္င္ေသာ စနစ္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ OESC ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
တင္ျပရန္ MoLIP ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္အတူ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ ပိုမိုပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ 

(ခ) ေဒသႏၱရအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္မ်ားအၾကား ညွိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားအၾကား တည္ရွိဆဲ ခ်ိတ္
ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ မရွိေသးပါက ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ (သုိ႔) ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ - ဥပမာ။  ။ ေဒသႏၱရ 
အဆင့္တြင္ ေဒသႏၱရ တာ၀န္ရိွသူမ်ားသာ (သုိ႔) အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ အမ်ိ္ဳးသားဆုိင္ရာလုပ္ငန္း တာ၀န္ယူ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသာမက ခ်မွတ္ထားသည့္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ (သုိ႔) ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚရန္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ သက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားပါ၀င္သည့္ သင္တန္းမ်ား (သုိ႔) 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဌာနအဆင့္ဆင့္ အခ်က္အလက္စုစည္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား။ ဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လက္ရွိတြင္ 
တရား၀င္ ပံုစံတက် ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ထိုကဲ့သုိ႔ ဆက္သြယ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း/
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္လိုပါသည္။ 

(ဂ)  အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ က႑စံု အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ခ်ိ္တ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္

အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (NCDP) ကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စီမံကိ္န္းေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္မူ၀ါဒ တည္ေဆာက္မႈအတြက္ 
အေရးပါေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤကဲ့သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၀န္ၾကီး 
ဌာနဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသႏၱရအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အစားထုိးေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ဟု ရႈျမင္သံုးသပ္မႈ မျပဳသင့္ဘဲ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အၾကံျပဳထားသည့္ မူ၀ါဒ ဆက္စပ္ 
ကိုက္ညီမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မူ၀ါဒေရးဆြဲမႈတြင္ အမွန္တကယ္အေထာက္အကူျပဳေသာ၊ ပို၍ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ 
ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္လံုး၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖစ္ေသာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပံုအျဖစ္ ရႈျမင္သင့္ပါ 
သည္။ 
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(ဃ) သီးျခားက႑မ်ား၊ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္

မူ၀ါဒဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ပို၍ဆိုင္ေသာ ဤနယ္ပယ္မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အျခားက႑ႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မူ၀ါဒ၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ပို၍ ခိုင္မာစြာ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထိေရာက္ဆံုး လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ 
ေငြေၾကးဆို္္င္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံခ်က္မ်ားအျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရး၊ ေက်းလက္ 
ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖံြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ 
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး (ႏွင့္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ား) အေပၚ အေလးထားသည့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အတြင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ပိုမို ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းႏုိ္င္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမိတ္ 
ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဌာနခြဲ (MD) ၊ MoLIP (ႏွင့္ MoLIP 
အတြင္းရွိဌာနမ်ား) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 

(င) ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔တြင္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္

ကုန္သြယ္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ က႑အတြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပိုမို၀င္ေရာက္လာျပီး 
စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲ 
ျခင္းတုိိ႔အတြက္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ ႀကီးမားေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ရွိလာပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားစြာျဖစ္ေပၚျပီး မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ သဘာ၀သယံ 
ဇာတထုတ္ယူမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ ႏုိ္င္ငံေရးဆူပူအံုၾကြမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ 
ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ လူမ်ားလုပ္ကိုင္မည့္ေနရာႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး လုပ္သား 
ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမူ၀ါဒအတြက္ ၎တို႔၏ သြယ္၀ိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ရွိလာသည္။ 
ေနရာေဒသႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ လုပ္သားျပန္လည္ေနရာေျပာင္းမႈ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္ 
အကိုင္အလားအလာမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပရွိ ပံုစံတက် မဟုတ္ေသာ 
စီးပြားေရးတြင္ အလားအလာရွိေသာ အလုပ္အကိုင္/လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္တြင္ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား (လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အလုပ္အကုိင္အေျခအေန၊  
လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ အစရွိသည္တုိ႔)ကို စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ မူ၀ါဒေရးရာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအၾကား အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
ရွိေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ နာဂစ္ ႏွင့္ ဂီရိ ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္သုိ႔ အလုပ္သမား အမ်ားအျပား ေရႊ႕ေျပာင္းလာပံုကို 
ေထာက္ဆ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ အပါ 
အ၀င္ လက္တေလာခ်မွတ္သည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးမူ၀ါဒမ်ားက မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ (သုိ႔) 
မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းျဖစ္စဥ္အေပၚ အေထာက္အကူျပဳသည္ကို အေလး 
ထားစဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ က်ယ္ျပန္႔စြာေဖာ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္  ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ပိုမိုဆိုး၀ါးေသာ သဘာ၀ရာသီဥတုေဘးအႏၱရာယ္မ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားမည္ဆိုပါက မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ တင္ပို႔ျခင္းအေပၚ ျမန္မာ့စီးပြားေရး မွီခိုေနရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္း 
မ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ႏုိင္ပါသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုပါ၀င္ျပီး ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲ 
သည့္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အျမစ္တြယ္ေနသည့္အေၾကာင္းရင္းအခ်ိဳ႕ (လုပ္ခလစာနည္းပါးျပီး ေသခ်ာေရရာမႈ 
မရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ လုပ္သားမ်ားကို တြန္းပို႔ေစေသာ အေျခအေနမ်ား) ကို ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသည္။ ၎တို႔ကို ေျဖရွင္း 
ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက ကာလၾကာေလပိုဆိုးေလ ျဖစ္လာေပမည္။ 
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၉.၂။  မူ၀ါဒမ်ား ဆက္စပ္ေပါင္းစည္းမႈ

(က) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မႈ 

ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ အလြန္ဆိုး၀ါးေသာ ေနထို္င္မႈ 
အေျခအေနမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
မူေဘာင္အတြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားျပီး ဤအခ်က္သည္ ျပည္ပလုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (NPA) အပါအ၀င္ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ထည့္သြင္းထားသည့္ အခ်က္ 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ 
မႈတြင္ စံအလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအပါအ၀င္၊ ျမန္မာလုပ္သား 
စုေဆာင္းသည့္ေအဂ်င္စီမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေကာင္းေစျခင္း (ယခုအခါ    
ပုဂၢလိကလုပ္သားစုေဆာင္းသည့္ေအဂ်င္စီ ၁၀၀ ေက်ာ္က လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးသည့္ လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္း 
(Code of Conduct))၊ အမ်ားျပည္သူအား သတင္းအခ်က္အလက္ျဖင့္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္ 
ျပည္ပမထြက္ခြာမီ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ေနာက္လာမည့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းတြင္ ဆက္လက္၍ ႀကိဳးစားရွာေဖြသင့္ေၾကာင္း ဤစာတမ္း 
အတြက္ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနအားျဖင့္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းျဖင့္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာမ်ားအပါအ၀င္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမွ ရရွိလာမည့္ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳႏုိ္င္ပါသည္။ ပို၍ေဘးကင္း 
လံုျခံဳျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမွ 
ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားအျပင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ 
အသံုးျပဳလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ။  ။ လႊဲေျပာင္းပို႔ေငြ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမွ ရရွိလာသည့္ အသိပညာဗဟုသုတ 
မ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္ပတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအား ကမ္းလွင့္ကူညီျခင္းအက်ိဳးေက်းဇူး စသည္ 
တို႔ျဖစ္သည္။ NPA အား ဆက္လက္၍ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မူ၀ါဒေရးဆြဲမႈအသစ္အတြင္း ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေရွာင္လြဲရမည့္ျဖစ္စဥ္ သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ NPA တြင္ နယ္ပယ္ နွစ္ရပ္စလံုး 
ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားၿပီး သီးျခားစီျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေပါင္းစည္းခ်ိ္တ္ဆက္မႈကို 
မူေဘာင္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္အတြက္ ခိုင္မာသည့္ အစပ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းရည္မွန္းခ်က္တြင္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြင္း လိုအပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သိျမင္နားလည္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း 
သစ္တစ္ရပ္ကို ပို၍ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ပန္းတိုင္မ်ား (SDGs) ၂၀၃၀ အစီအစဥ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏို္င္ပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္မ်ားတြင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအၾကား ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာလမ္းညႊန္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပး 
ထားၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ အညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္ ပါ၀င္ပါသည္။ 

(ခ)  အလုပ္အကုိင္္၊ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းႏွင့္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ျခင္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒသည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္း၊ စီးပြားေရးျမွင့္တင္မႈ၊ လုပ္သားေစ်းကြက္၊ သင့္ေတာ္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ဆ္ုိင္ရာ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသင့္ပါသည္။ အျပန္အလွန္ 
အားျဖင့္ ဤမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားကလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈပံုစံႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သတိျပဳ သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ 
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ပိုမိုအက်ိဳးရွိထိေရာက္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ 
စာရင္း၊ အင္း၊ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းသင့္ပါသည္။ လုပ္သားေစ်းကြက္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အေပၚ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ပိုင္းျခားေဖာ္ထုတ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
အနာဂတ္တြင္ ရွိလာမည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အဆင့္ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ ကြ်မ္း
က်င္မႈဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္  လုပ္သားေစ်းကြက္ဆုိင္ရာေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ 
မူရင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဆုိက္ေရာက္ႏို္င္ငံမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္သည့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း 
သည္ ပို၍တိက်ေသာ လုပ္သားေစ်းကြက္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာေစၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ က်ရံႈးမႈကို ကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ၊ စနစ္တက်ရွိမႈႏွင့္ 
ပံုမွန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအတြက္ Global Compact တြင္ ပါ၀င္သည့္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကုိင္ 
ဆိုင္ရာ အပိုင္းက႑သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

(ဂ)  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖံြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒပိုင္းဆုိင္ရာ 
ကို အျမဲမျပတ္ စဥ္းစားေနေသာ္လည္း ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ိဳးတရားမ်ားအေၾကာင္းကို အေလးထားစဥ္းစားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ 
ျမင့္တက္ေစျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာ ညႊန္ျပေနေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ား 
သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒအတြင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကုိ စနစ္တက် ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ NPA တြင္ပါ၀င္သည့္ အဓိကလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ တစ္ရပ္ (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒ 
ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းျခင္း) သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ အေလးထား 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္နယ္ပယ္အျဖစ္ က်န္ရွိေနေၾကာင္းကို ဤစာတမ္းအတြက္ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနအားျဖင့္ အၾကံျပဳ 
အပ္ပါသည္။ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန (MoLIP)၊  ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
ဌာနခြဲ (MD) အျပင္ အလွဴရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အဓိက 
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒကို ပိုမိုတိက်ရွင္းလင္းစြာႏွင့္ 
ထိေရာက္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်ိ္တ္ဆက္ျခင္းအျပင္ ေဒသႏၱရ၀န္ႀကီးဌာနအဆင့္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းသည္ မူ၀ါဒေပါင္းစည္းမႈအတြက္ ဦးစားေပးရမည့္ ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ (ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရွိၿပီး သင့္ေတာ္သည့္အေျခအေနတြင္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အဆင့္ 
ထိ) အဆင့္ဆင့္တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ ဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈရွိေရးအတြက္ သက္ဆိုင္သူမ်ားက တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
သင့္ပါသည္။ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိပါက ထိုအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရယူႏုိင္ပါသည္။ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားကို ဖန္တီးရန္လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္သူမ်ားက ၀ိုင္း၀န္း ဖန္တီး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ က႑ေပါင္းစံုႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမွတစ္ဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ 
အတြက္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ အသံ (ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈ)မ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္း 
ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပန္းတိုင္မ်ား (SDG) ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအၾကား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္မႈအက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္ေပၚရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအလားအလာမ်ားကို ေကာင္းစြာေျဖရွင္းရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒအၾကား အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေသာ မူ၀ါဒအဆက္အစပ္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒ 
အတြင္း အဆင့္လိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ NPA တြင္ပါ၀င္သည့္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ မူ၀ါဒ အခ်ိဳ႕မွာ 
အက်ံဳး၀င္သက္ဆုိင္မႈရွိဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ - ကြ်မ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ျပဳသည့္စနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
အိမ္ေထာင္စုအဆင့္၊ ရပ္ရြာအဆင့္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈအသုိက္အ၀န္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဆင့္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ လႊဲေျပာင္းပို႔ေငြကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳမႈအား ျမွင့္တင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
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ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေထာက္အကူျပဳရန္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလူမႈအသုိက္အ၀န္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ 
ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ မူ၀ါဒမ်ားမွာ - ဥပမာအားျဖင့္ ဆုိက္ေရာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ MoU 
ျဖင့္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ အလားတူ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြင္း ရွင္းလင္းတိက်ေသာ (ႏွစ္စဥ္ 
အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပန္လာႏုိ္င္သည့္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ) multi-annual visa မ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ အိမ္ရွင္ႏုိ္င္ငံမ်ားအား 
တိုက္တြန္းအားေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ အသြားအျပန္ရွိေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း 
ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအားျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
ျဖစ္စဥ္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ကြဲျပားစြာျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ အဆင့္အားလံုးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာႏိုင္ရန္ ထိေရာက္သည့္ အခ်က္အလက္စုစည္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ခ်မွတ္ထူေထာင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းတြင္ အခက္အခဲအတားအဆီးျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ 
ျခင္း၊ ပုဂၢလိကက႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
အသစ္မ်ား (အစုိးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ကုမၸဏီ ရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ျခင္း 
စသည္) ကို စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲပို႔ခ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

(ဃ)  သတိျပဳေလ့လာမိသည့္ (သို႔) ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရွိသည့္ အဓိက မူ၀ါဒ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း

ဤစာတမ္းသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအၾကားႏွင့္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ  
မႈႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအၾကား ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အေျခခံပဋိပကၡမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြး 
တင္ျပထားပါသည္ (အထက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ ထို႔အျပင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအၾကား၊ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအၾကား၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား 
လာျခင္းအၾကား ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ 

အသင့္ေတာ္ဆံုးႏွင့္ ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရွိသေလာက္ အစုိးရအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုနယ္ပယ္မ်ားရွိ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ 
ဆက္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒမ်ားကို ႀကိဳးစားရွာေဖြသင့္ပါသည္။ အဆိုပါ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ - 
ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ အမ်ိဳးသား ေျမယာအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန 
(MOALI) မူ၀ါဒႏွင့္  စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမဟာဗ်ဴဟာ(ADS) လုပ္ငန္းစဥ္၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန (MLFRD) ရွိ အဓိက မူ၀ါဒေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ 
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၊ လက္ရွိ ျပန္လည္မြမ္းမံေရးဆြဲေနေသာ အမ်ိဳးသား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ 
(၂၀၁၇ တြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ သတ္မွတ္ထား) တို႔ပါ၀င္သည္။ အမ်ိဳးသားေျမယာအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ (NLUP) တြင္ကဲ့သုိ႔ 
မူ၀ါဒမ်ား အၿပီးသတ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီးေသာအခါတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာမႈမူ၀ါဒတြင္ ဦးစားေပးရမည့္အရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို က်င့္သံုးမႈ၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ေနသည့္အခါတြင္ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္းအဆင့္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ 
ပါသည္။ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္  ပညာေရးဆုိင္ရာ လက္ရွိမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားသည္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္အတြက္ အေထာက္အကူ 
ျပဳႏုိ္င္ပါသည္။ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပိုမိုတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၉.၃။  အနာဂတ္ မူ၀ါဒဆို္င္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္  

(က)  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အစပိုင္းအေနျဖင့္ အစိုးရအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပရွိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို စဥ္းစားသံုးသပ္ႏုိင္ပါသည္ - အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ား၏ 
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လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ထိုရံုးမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ေဒသႏၱရအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္း 
အဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တို္င္းေဒသႀကီးအဆင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
ILO ၏ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ အထက္ေအာက္ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိ္င္ရာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားတြင္ အားသာခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ၎တို႔သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ပို၍နီးကပ္စြာ ဆက္သြယ္မႈျပဳႏုိင္ၿပီး ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ပိုရွိပါသည္။ ျပည္ပမထြက္ခြာမီအစီအစဥ္မ်ားမွအစျပဳ၍ လုပ္သားစုေဆာင္းသည့္ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ျခင္းအပါအ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအဆင့္ အားလံုးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ျပဳလုပ္ရ 
သည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္၏ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသူ အာဏာပိုင္မ်ား (ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရမ်ား၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္မ်ားအျပင္ ေဒသႏၱရဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အစရွိ 
သည္)အား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုေပးမည္ဆိုပါက ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ပိုမို ခိုင္မာအားေကာင္း 
လာမည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ အထက္ေအာက္ မူ၀ါဒ ေပါင္းစည္းမႈသည္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ဆုုိင္ရာ မူူ၀ါဒ မူေဘာင္အတြက္ အေရးပါေသာအစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 

(ခ) ေျမယာ၊ လုပ္သားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အဆက္အစပ္ဆီသို႔

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း သုေတသီမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားသည္ အလုပ္သမားရႈေထာင့္ကို 
ေျမယာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ေျပာဆိုၾကပါသည္။ 
ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိျခင္းကို အလုပ္သမားရႈေထာင့္မ်ားမွ အေလးထားေဖာ္ျပဖြယ္ရွိပါသည္။   ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ 
သဘာ၀သယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားတြင္ အရင္းအႏွီးမ်ား ျမင့္မားလာသည့္အခ်ိန္အတြင္း အေသးစားတစ္ႏုိ္င္တစ္ပိုင္ 
လယ္ယာလုပ္သားမ်ား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ေျမယာမဲ့ျဖစ္သြားသည့္ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ (သုိ႔) မေျပာင္းလဲမည့္ အလုပ္အကုိင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္  
စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္းအေျခအေနတြင္ ေက်းလက္လူမႈဘ၀မ်ားႏွင့္ အသက္ 
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ပံုႏွင့္ မူ၀ါဒအဆင့္တြင္ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္ႏုိင္သည္ 
ကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤစာတမ္းအားျဖင့္ အၾကံျပဳအပ္သည္မွာ လုပ္သားမ်ားအား က႑အလိုက္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအျပင္ ေနရာေဒသအလိုက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေက်းလက္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာသည့္အေလ်ာက္ လူမ်ားသည္ ေပၚေပါက္လာသည့္ လုပ္ငန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးသုိ႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကသည့္အျပင္ ေက်းလက္လယ္ယာလုပ္ငန္းမဟုတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (RNFE) သည္ 
လည္း တိုးပြားမ်ားျပားလာသည္။ ထုိ႔အတူ လူမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ ေနရာသစ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ 
လာမည္ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားသည္ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ျပသုိ႔ ျဖစ္ႏုိ္င္သလို ေက်းလက္မွ အျခားေက်းလက္
တစ္ခုသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးေနရာတစ္ခုမွ အျခားေနရာတစ္ခုသုိ႔လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအေပၚ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားေၾကာင့္ မလိုလားအပ္သည့္ အျခားဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို ထိခိုက္ႏုိင္ေသာ္လည္း မူ၀ါဒေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳရမည္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ျခင္းသည္ ကန္႔သတ္တားဆီး၍ မရႏုိင္ေသာအရာျဖစ္ၿပီး ဆႏၵအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္သြားလာသည့္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ 
လူမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနၾကသည္။ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေက်းလက္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈရွိ 
လာသလို အျခားေနရာမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀သစ္မ်ားကို ရွာေဖြမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း 
ရွိသည္။ 
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ဤကဲ့သုိ႔ ေနရာအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာႏွင့္ 
သဘာ၀သယံဇာတထိန္းခ်ဳပ္မႈ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚသည့္ ျပင္းထန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
သလို ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္မႈမ်ား ရွိလာေစသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ေနရာအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ား 
၏ အေၾကာင္းတရားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအျပင္ ေက်းလက္၊ ၿမိဳ႕ျပ၊ စက္မႈ (သုိ႔) လယ္ယာႏွင့္ တည္ေနရာေဒသ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ ဤႀကီးမားသည့္အေျပာင္းအလဲကာလမ်ိဳးတြင္ 
၎တုိ႔၏ေနထိုင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကို အေကာင္းမြန္ဆံုး ကာကြယ္ေစာင့့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ရန္ 
မူ၀ါဒဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို အေလးထားစဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ပါသည္။ လတ္တေလာျပဳလုပ္ထားသည့္ သုေတသနႏွင့္ 
မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အေျခခံ၍ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္မ်ားတြင္ အေလးထားရမည့္အရာမ်ားမွာ - RNFE ၊  
ေမွ်ာ္မွန္းထားေလ့ရွိသည့္ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ျပသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းျဖစ္စဥ္မဟုတ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား၊ ပံုစံတက် မဟုတ္သည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္မႈႏွင့္၊ (လုပ္ခလစာနည္းျပီး ပံုစံတက်မဟုတ္ေသာ လုပ္သားမ်ားတိုးပြားလာျခင္း 
ကဲ့သုိ႔ေသာ) လတ္တေလာ အေျခအေနအလားအလာမ်ားက အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ကြဲျပားစြာ 
သက္ေရာက္ႏုိ္င္သည့္ အေျခအေနမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ 

(ဂ) ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဆက္အစပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ 
မူ၀ါဒ အားေကာင္းေအာင္တည္ေဆာက္ျခင္း

ဤစာတမ္းအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္မွာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ရင္ဆိုင္ 
ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္း၊ ထိခိုက္ခံစားလြယ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက အလြန္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းကို ေတြ႔ရသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားၾကံဳေတြ႔ရသည့္ ခက္ခဲေသာ ေနထုိင္မႈအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန 
မ်ားကို ဤကဲ့သုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားအၾကား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းျဖစ္စဥ္ကို ေလွ်ာ့ခ်သင့္ 
သည့္ ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ နားလည္သြားေစသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ လုပ္ခလစာ 
ကြာျခားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမ်ားကို အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေလွ်ာ့ခ်၍ မရႏုိင္ပါ။ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအေပၚကန္႔သတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳး 
သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းျဖင့္ ရရွိလာမည့္ ဖံြ႔ျဖိဳးမႈအလားအလာမ်ားကို အခိုင္အမာ 
နားလည္ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ တမူထူးျခားသည့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နည္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ 
ႏုိင္ပါသည္။ ဤေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နည္းတြင္ လက္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအေျခအေနလားရာမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ဘ၀မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ မည္သည့္နည္းျဖင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရလာမည္နည္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ 
အလံုးစံုအားျဖင့္ မည္သုိ႔ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သနည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားရွိလာပါသည္။ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းတြင္       
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ခ်ိတ္ဆက္မႈအား ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္အတြက္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လႊဲေျပာင္းပို႔ေငြမ်ား၊ အသြားအျပန္ရွိေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္း၊ လုပ္သားေစ်းကြက္ေပါင္းစည္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ အေျခခ်လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအား ကမ္းလွင့္ကူညီ 
ျခင္းတို႔အေပၚ အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ NPA သည္ ဤနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ သီးျခား ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆက္အစပ္အား အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳသည့္ျဖစ္စဥ္ 
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ မီဒီယာက႑စံု စည္းရံုး 
လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ စုစည္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားအားလံုးကိုလည္း 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ပါသည္။ 
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(ဃ)  အျခား လမ္းေၾကာင္းမ်ား

အစဥ္အလာအရ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အ၀န္းအ၀ုိင္းအတြင္း အျမဲစဥ္းစားသံုးသပ္ေလ့မျပဳသည့္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပမာ။     ။ ေျမယာ ႏုိင္ငံေရး၊ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ လုပ္ခလစာနည္းပါးျပီး ေသခ်ာေရရာမႈမရွိသည့္ ပံုစံတက်မဟုတ္ေသာ လုပ္သားမ်ား မ်ားျပား 
လာမႈတို႔ ျဖစ္သည္။ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္စဥ္းစားရန္ 
လိုအပ္ျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲျပဳလုပ္မည့္ သုေတသနႏွင့္ မူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း 
ဆက္လက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ပါသည္။ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ - 
ေက်းလက္လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ား မည္သုိ႔ (သုိ႔) အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲၾကသနည္း။ မည္သူမ်ားက မည္သည့္ 
နည္းျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိသနည္း။ မည္သူမ်ား အက်ိဳးဆုတ္ယုတ္သနည္း။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကို အဓိကအားျဖင့္ 
စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ျပီး ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းေသာျဖစ္စဥ္အျဖစ္ နားလည္ထားမႈကို ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက မည္သုို႔ 
စိန္ေခၚႏုိ္င္သနည္း စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္၍ စဥ္းစားသုံးသပ္သင့္ပါသည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ - ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ဆိုင္ကလုန္မုန္တုိင္း နာဂစ္ႏွင့္ ဂီရိၿပီးေနာက္ လုပ္သား 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာႏႈန္း ျမင့္မားလာျပီး ေနာက္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ဆိုး၀ါးျပင္းထန္သည့္ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ 
ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေက်းလက္ေဂဟစနစ္မ်ားမွတဆင့္ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ 
မည္သည့္အရာမ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းထားႏုိ္င္သနည္း။ ႏုိင္ငံ၏ ေနရာေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ အလား 
အလာမ်ား မည္သို႔ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သနည္း။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက မည္သုိ႔ သက္ေရာက္ႏုိင္သနည္း။ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ျခင္းအလားအလာမ်ားသည္ ရလဒ္အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သနည္းစသည္တုိ႔ကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ႏုိင္ 
ပါသည္။ 

ပံုစံတက်မရွိဘဲ ေသခ်ာေရရာမႈမရိွေသာ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားသံုးသပ္ႏုိ္င္သည္မွာ - မည္သည့္လုပ္ငန္း 
က႑မ်ားက ေက်းလက္ေဒသမွ လုပ္သားမ်ားကို အမွန္တကယ္ ဆြဲေဆာင္ေခၚယူေနသနည္း။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 
၏ ေနထိုင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပံုစံတက်မရွိသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားက မည္သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသနည္း။ ႀကီးထြားလာေသာ ပံုစံတက်မဟုတ္သည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဖယ္ထုတ္ခံရမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားသည္ အေစာပိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွွ်င္ မတူကြဲျပားသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးအစားအျဖစ္ မည္သို႔ 
ညႊန္ျပေနသနည္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားရွိလာေသာ  
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ ေပၚထြက္လာသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားသံုးသပ္ 
သင့္ပါသည္။ ေျမယာႏွင့္ လုပ္သား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကဲ့သုိ႔ေသာ သီးျခားစီရွိေနသည့္ 
မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားကို ေပါင္းစည္းရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတုိင္းရွိ မူ၀ါဒေရးဆြဲ 
ခ်မွတ္ရာ ေနရာမ်ားအားလံုးတြင္ စနစ္တက်ႏွင့္ စုေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေသာ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလိုအပ္ပါသည္။ 
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ စနစ္တက်ရွိၿပီး စုေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္သာ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈရွိေရးအတြက္ အမွန္ 
တကယ္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ - ႏုိ္င္ငံအလိုက္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ 

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆက္အစပ္

ဖိလစ္ပိုင္အစုိးရက ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိသည့္ လုပ္သားမ်ားကို ျပည္ပသုိ႔ ေစလႊတ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
မူ၀ါဒကို ခ်မွတ္သည့္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသည္ ျပည္ပသုိ႔ လုပ္သားေစလႊတ္သည့္ 
အဓိက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိ္င္ငံ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္ကာလၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ျပန္လည္ေပးပို႔ 
ေသာ လႊဲပို႔ေငြမ်ားသည္ တရား၀င္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ (ODA) ထက္ ေက်ာ္လြန္လာခဲ့သည့္အတြက္ အစိုးရသည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏို္င္မည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၆ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း 
ခ်က္ (၆၀) တြင္ ေငြေရးေၾကးေရးစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ႏွိမ္နင္းေရး၊ က်ား/မေရးရာႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈ၊ ျပည္ပေရာက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ေပၚထြက္လာမႈ အစရွိ 
သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို လႊမ္းျခံဳသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆက္အစပ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
သံုးသပ္ထားပါသည္။118 အလုပ္သမားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖိလစ္ပိုင္ႏို္င္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္ပံု 
နည္းလမ္းမွာ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး  အလုပ္သမားႏွင့္အလုပ္အကိုင္ဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ လုပ္သား 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ 
အသြားအျပန္ရွိေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သလို ျပည္ပမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
လုပ္သားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳေသာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္လည္း ျမွင့္တင္ေဆာင္ 
ရြက္သည္။ ျပည္တြင္းမွေန၍ ျပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမ်ားကုိသာ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနရာမွ လာမည့္ႏွစ္မ်ား 
တြင္ အစုိးရသည္ ၎၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား 
လာသူမ်ား ျပန္လာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အားေပးဆြဲေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။119 ႏုိင္ငံရပ္ျခားေရာက္ရွိေနသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသားမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္တြင္ 
ျပည္ပေရာက္ရွိေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္အျပင္ ျပန္လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းဆုိင္ရာ 
အစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ 

ဖိလစ္ပိုိင္ႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ အေလးထားေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒအၾကား ေပါင္းစည္းမႈသည္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိႏိုင္ 
ေၾကာင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ေတြ႔ရပါသည္။  ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လူမ်ားစိတ္၀င္စားမႈရွိခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈ 
တစ္ခုက ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒထည့္သြင္းရန္ကို အခိုင္အမာ 
အားေပးထားသည္။ ယင္းစီမံခ်က္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ စဥ္းစားသံုးသပ္ထားေသာ 
၂၀၁၁ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ၀င္သည္။120  ထိုကာလအေတာအတြင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထုတ္ 
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖ္ိဳးတိုးတက္မႈအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို တိုးတက္ေစရန္ နယ္ပယ္ 
အခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံျပဳတင္ျပထားသည္။ ၎နယ္ပယ္မ်ားမွာ - အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္အကုိင္မ်ား ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ လႊဲေျပာင္းေငြ ေပးပို႔သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕စြာေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူမႈအာမခံစနစ္မ်ားအား 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မွီခိုသူမ်ားပါ အက်ံဳး၀င္ခံစားႏုိင္ေရးအတြက္ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔ 
ျဖစ္သည္။121

118 “Philippine Development Plan 2011-2016 (PDP),” Global Forum on Migration and Development, 
https://www.gfmd.org/pfp/ppd/2368 (accessed 15 December 2016). 
119 EIU (2016: 50). 
120 IOM (2013: 208), Country Migration Report: The Philippines 2013,
https://publications.iom.int/system/files/pdf/cmreport_philipines2013.pdf (accessed 15 December 2016). 
121 IOM (2013: 197-198). 
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ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဖိလစ္ပိုင္အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းမွာလည္း ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရ 
သည္။ အမ်ိဳးသား စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အတြက္ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ 
ပါ၀င္ ရပ္တည္လာရေသာ္လည္း အစုိးရ၏ ျပည္တြင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိလာသည့္ 
အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မႏုိင္၀န္ထမ္းလာရျခင္း၊ မွ်တမႈ မရွိစြာျဖင့္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္လာျခင္း၊ 
ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္းမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔လာေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက 
ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။122 ထို႔အျပင္ လႊဲပို႔ေငြ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ားရွိသည္။ 
ႏုိ္င္ငံတကာ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လႊဲပို႔ေငြမွတစ္ဆင့္ ရရွိလာသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး သက္ေရာက္ 
မႈအေပၚေမးခြန္းထုတ္ထားျပီး လႊဲပုိ႕ေငြမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ မျပဳဘဲ အိမ္ေထာင္စုတြင္ ပို၍ 
သံုးစြဲေနသည့္ ပံုစံကို ေထာက္ျပေျပာဆိုထားသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
လႊဲပို႔ေငြမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစု၀င္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ဂယက္ရုိုက္ခတ္ 
မႈတြင္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေစျပီး ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ မွီခိုအားထားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ႏုိင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရးစနစ္တြင္ 
ပို၍ ထိခိုက္ခံစားရသည္ဟု ေ၀ဖန္ေျပာဆိုထားသည္။123

ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကႏုိ္င္ငံ - ဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ေကာ္မတီမ်ား 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိ္င္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိ္င္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ 
သုေတသနတြင္ ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံကို မူ၀ါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈရွိေရး ထိန္းသိမ္းေဆာင္ 
ရြက္ရန္ ဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေကာ္မတီမ်ားကို အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံတြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္သည္ အဆင့္ျမင့္အဖဲြ႔တစ္ခုျဖစ္ျပီး 
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ဥကၠ႒ ရာထူးျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကုိက္ညီေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ေကာ္မရွင္ 
သည္ တရားေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ ကိုရီးယားလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ ပုဂၢလိကက႑မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည္။124 ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည့္ မူ၀ါဒ အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္းသည္ ၎၏ အဓိက လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေကာ္မရွင္သည္ လူ၀င္မႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘက္စံုပါ၀င္ျပီး စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ မူ၀ါဒေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းကို လမ္းညႊန္ရန္ ေရးဆြဲထား 
သည့္ ငါးႏွစ္တာ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူ၀ါဒအတြက္ ပထမဆံုး အေျခခံစီမံကိန္း (၂၀၀၈-၂၀၁၂) ကို 
ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ယခင္က ျပန္႔က်ဲတည္ရွိေနေသာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆို္င္ရာမူ၀ါဒမ်ား 
ကိုလည္း စီမံကိန္းတြင္ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းထားသည္။125 ျပည္ပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ႏုိ္င္ငံရပ္ျခားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကိုင္သည့္ ကိုရီးယားလူမ်ိဳး 
မ်ားအတြက္ သီးျခားေဆာင္ရြက္သည့္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုရွိပါသည္။ ေအဂ်င္စီအမည္မွာ ျပည္ပေရာက္ ကိုရီးယားလူမ်ိဳး 
မ်ားႏွင့္ ေကာင္စစ္ေရးရာဌာန ျဖစ္သည္။ ျပည္ပတြင္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ ၎ဌာနသည္ ျပည္ပေရာက္ ကုိရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားေဖာင္ေဒးရွင္း ဟုေခၚေသာ 
ပုဂၢလိကက႑ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။126

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ႏုိ္င္ငံ၏ သမၼတက ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေတာင္အာဖရိက၀န္ႀကီးဌာနမ်ားေပါင္းစပ္ 
ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (IMC) သည္ ေတာင္အာဖရိကႏုိ္င္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ စီစဥ္တက်ရွိေစေရးႏွင့္ 
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးတို႔အျပင္ ေတာင္အာဖရိကႏုိ္င္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏုိ္င္ငံျခားသားမ်ားအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သည္းခံ 

122  O’Neil (2004), “Labor Export as Government Policy: The Case of the Philippines,” Migration Policy Institute, http://www.
migrationpolicy.org/article/labor-export-government-policy-case-philippines (accessed 15 December 2016). 
123 Opiniano (2004: 29), “Our Future beside the Exodus: Migration and Development Issues in the Philippines,” Institute for 
Migration and Development Studies, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/philippinen/50083.pdf (accessed 15 December 2016). 
124 EIU (2016: 22, 54). 
125 “Korean Immigration Integration Program: Helping New Arrivals Feel at Home,” Ministry of Justice: Republic of Korea, 
http://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=81053 (accessed 15 December 2016). 
126 EIU (2016: 54). 
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ႏုိ္င္မႈရွိျပီး သဟဇာတျဖစ္ေစရန္္ ရည္ရြယ္သည္။127 ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား(ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား) အၾကား တင္းမာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ ေျဖရွင္းရန္ 
စတင္ခဲ့ေသာ IMC သည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။128 အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန (၁၄) ခုျဖင့္ IMC ကို ဖြဲ႔စည္းထားျပီး ေတာင္အာဖရိက၏ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားျခင္းဆုိ္င္ရာမူ၀ါဒမ်ားကို စနစ္တက် ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ကိုင္သည္။ 
ႏုိ္င္ငံ၏ ေႏွာင္းပုိင္း လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒမ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့ 
ေပးသည့္ ႏုိင္ငံေရးခုိလံႈခြင့္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ တင္းက်ပ္ေသာ ၀င္ခြင့္ဆုိ္င္ရာမူ၀ါဒမ်ား 
အၾကား ကြဲထြက္သြားျပီး လူအခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေျပာဆိုကာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ 
သည္။129 ဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအား တင္းတင္း 
က်ပ္က်ပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေတာင္ပိုင္း အာဖရိကႏုိင္ငံသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
(SADC) ႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ IMC ဥကၠ႒က အၾကံျပဳတိုက္တြန္းထားသည္။130

ဂါနာ - ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိ္င္ရာ အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂါနာႏုိင္ငံသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိ္င္ရာ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒ (NPM) ကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ႏွင့္အတူ စတင္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို (၃-၄) ႏွစ္အခ်ိိန္ယူ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ NPM သည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း 
ကာလမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။131 အလံုးစံု 
လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည့္ မူ၀ါဒပန္းတုိင္မွာ ႏုိ္င္ငံ၏ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျပဳမည့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ မူ၀ါဒ၏ အထူးရည္မွန္းခ်က္မွာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအၾကား အက်ိဳးရွိ ထိေရာက္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ - လက္ရွိေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
အၾကား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ရန္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆို္င္ရာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအလားအလာမ်ားကို 
ထိ္န္းခ်ဳပ္အသံုးခ်ရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္၊ ဂါနာႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ႏုိ္င္ငံသားမ်ားအပါအ၀င္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရး၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား 
လာျခင္းကို ဘက္စံုျပည့္စံုေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာမူေဘာင္ 
မ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္၊ အခ်က္အလက္စုစည္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတိုးတက္ေစရန္၊ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ ေဒသတြင္းအဆင့္ႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္ ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္၊  ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအေျခအေန 
တြင္ သူစိမ္း (ႏိုင္ငံျခားသား)အားစုိးရြံ႕မႈ၊ လူမ်ိဳးေရး၀ါဒ၊ မိမိယဥ္ေက်းမႈကိုဗဟုိျပဳစံထားမႈ၊ က်ား/မ မညီမွ်မႈမ်ားကို 
ပေပ်ာက္ေစရန္ တို႔ပါ၀င္ပါသည္။132

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ မူ၀ါဒပိုင္းအားျဖင့္ 
အေလးထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဤစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္အလုပ္သမားဆက္ဆံေရး 
၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန စသျဖင့္ အစုိးရေအဂ်င္စီ (၂၀) ေက်ာ္၏ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

127 “President Jacob Zuma Convenes Inter-Ministerial Committee on Migration,” South African Government: Media Statements, 
http://www.gov.za/speeches/subject-president-convenes-imc-migration-22-apr-2015-0000 (accessed 15 December 2016). 
128 “Statement by Inter-Ministerial Committee on Migration,” Government Communications: Republic of South Africa, http://
www.gcis.gov.za/newsroom/media-releases/statement-inter-ministerial-committee-migration (accessed 15 December 2016). 
129 Wellman and Landau (2015), “South Africa’s Tough Lessons on Migrant Policy,” Foreign Policy,
130  “Home Affairs Reviewing Migration Policy,” South African Government News Agency, 10 November 2015, http://www.
sanews.gov.za/south-africa/home-affairs-reviewing-migration-policy (accessed 15 December 2016). 
131 “Ghana Launches National Migration Policy,” IOM, 4 August 2016, https://www.iom.int/news/ghana-launches-national-
migration-policy (accessed 15 December 2016). 
132  National Policy on Migration (NPM) (2014: 1-2), “National Migration Policy for Ghana: Revised March 2014,” https://
s3.amazonaws.com/ndpc-static/pubication/Migration+Policy_March+2014+ (accessed 15 December 2016). 
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တာ၀န္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။133 ဤလုပ္ငန္းမူေဘာင္တြင္ ယခင္ထက္ပို၍ ေအဂ်င္စီ အဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ပါ၀င္လာျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အဓိကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရပါသည္။ မူ၀ါဒကို 
ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOI) ႏွင့္ ၎အတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ဆိုင္ရာဌာနခြဲသည္ 
IOM ၏ ပံပ့ိုးကညူီေပးမႈျဖင့ ္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏငွ့ပ္တသ္က၍္ ၀နႀ္ကီးဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်တိဆ္က္ေဆာငရ္ြက္ေရး 
ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ (IMSCM) ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤေကာ္မတီသည္ မူ၀ါဒအရ ခ်မွတ္ထားသည့္ 
တာ၀န္မ်ားကို ခြဲေ၀ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။134 ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒအတြက္ အစုိးရ-ပုဂၢလိက 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အရင္းအျမစ္ စုစည္းမႈႀကိဳးပမ္းခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ျပီး ေငြေၾကးဆို္င္ရာ 
အရင္းအျမစ္အတြက္ ျပည္ပသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ဂါနာႏို္င္ငံ၏ သိသာမ်ားျပားသည့္ လူဦးေရကို ပိုမိုအက်ိဳးရွိထိေရာက္စြာ 
အသံုးခ်ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြပါသည္။ 

133 NPM (2014: 39-45).  
134  “Ghana Builds National Migration Policy Capacity,” IOM, 20 November 2015, https://www.iom.int/news/ghana-builds-
national-migration-policy-capacity (accessed 15 December 2016). 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) - ေျမယာ၊ လုပ္သားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အဆက္အစပ္ဆီသုိ႔ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိသည့္ အေျခ 
အေန၌ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ား ဆက္ႏြယ္ပါ၀င္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ားသည္ ေျမယာ-လုပ္သား အဆက္အစပ္ကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္သေဘာသဘာ၀မ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြႏုိင္မည့္ 
ေနရာမ်ားအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ သြယ္၀ုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစသည္ (Brent and Kerssen 2014; Parthasarathy 
1984; Robbins 2012) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိ္င္ငံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ေလ့လာမႈသည္ 
ဤေနရာတြင္ သက္ဆုိင္မႈရွိသည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းျပဳလုပ္ထားသည့္ သုေတသနမ်ားသည္လည္း 
သက္ဆုိင္မႈရွိပါသည္။ 

ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးဧရိယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
တိုးတက္လာပံုႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏အလုပ္အကိုင္ကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး၊ ၎တို႔၏လယ္ယာေျမမ်ားကိုသာ 
လိုလားရယူပံုကို အေလးထားစဥ္းစားသံုးသပ္ၾကည့္ရန္ ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ နည္းပညာဆိုင္ရာ 
အဆင့္ျမင့္မားလာျခင္း၊ စက္မႈလယ္ယာျဖစ္လာျခင္း၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္အကုိင္တိုးတက္မႈ အကန္႔အသတ္ 
ရွိလာျခင္းသည္ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးမႈ မျပဳႏုိင္ေတာ့ျခင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအစား အျခား 
အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမယာအဓမၼသိမ္းခံရျခင္း၊ ေက်းလက္အသက္ 
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား (သုိ႔) ၿမိဳ႕ျပေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင့္ လူေနမႈပံုစံမ်ား၏ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (သုိ႔) ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ျဖစ္ေစ ပံုစံတက်ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးထုတ္
လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္အား အဆမတန္ ပိုလွ်ံမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ပံုမွန္လုပ္ခစားအလုပ္သမားအျဖစ္မွ ခ်န္လွပ္ 
ဖယ္ထုတ္ျခင္းသို႔ ဦးတည္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က လယ္ယာမွစက္ရံုသုိ႔ အကူးအေျပာင္း 
ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမွ လခစားအလုပ္သမားသုိ႔ အကူးအေျပာင္းအျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ ကိုလိုနီေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားမွ အလွမ္းေ၀းေစသည့္ အေျပာင္းအလဲအျဖစ္ ရႈျမင္ရသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က်ရံႈးမႈသည္ ဆင္းရဲတြင္းမွ ရုန္းမထြက္ႏုိင္ျခင္း၊ မညီမွ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းကို ေဖာ္ညႊန္း 
ေနသည္။ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္ရံုလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ႏွစ္ရပ္လံုးမွ ဖယ္ထုတ္ခံရသူမ်ားသည္ အမ်ား 
အားျဖင့္ ခ်ဲ႕ထြင္က်ယ္ျပန္႔လာေသာ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကားတြင္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္ရံု 
ကိုပင္ မနည္းႀကိဳးစားေနရသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမာၻ႕ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢကဲ့သုိ႔ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ျပဳလုပ္သည့္ 
သုေတသနမ်ားသည္ ေျမယာ-လုပ္သား အဆက္အစပ္ (ဤစကားရပ္ကို ၎တို႔ မသံုးစြဲေသာ္လည္း) အေျခအေနပံုစံ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေသာ ေစ်းကြက္သဘာ၀ေမာင္းႏွင္အားမ်ားအရ လုပ္သားမ်ား 
ေနရာ ေျပာင္းလဲျခင္းရလဒ္ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးမွသည္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆီသုိ႔ကူးေျပာင္းေရး ရည္မွန္း 
ခ်က္မ်ားကို ဤပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက စြဲျမဲဆုပ္ကိုင္ထားသည္။ ဤဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာ အသြင္ကူး 
ေျပာင္းေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MoPF) က မွ်ေ၀ထားျခင္းျဖစ္ျပီး MoPF သည္ အမ်ိဳး
သားဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (NCDP) မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုအကူးအေျပာင္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ NCDP ျဖင့္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ကုလ 
သမဂၢ အလွဴရွင္ပံ့ပိုးကူညီမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ သုေတသနတြင္ လုပ္သားေနရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းျဖစ္စဥ္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ (သုိ႔) ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားပါသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအေပၚ ထ္ိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 
ကတည္းက အံုၾကြလြယ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာရပ္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။  ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျမစ္ဆံုေရကာတာ၊ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီသတၱဳတြင္းစီမံကိန္း၊ ထား၀ယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ သီလ၀ါတြင္ 
ေဆာက္လုပ္ဆဲျဖစ္သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ား၊ ေက်ာက္ျဖဴမွ ယူနန္အထိ သြယ္တန္းထားေသာ ပိုက္လိုင္း၊ ရွမ္းျပည္ 
နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးရိွ အေသးစား ေျမယာပဋိပကၡမ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ 
စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း လူသိမ်ားသည့္ကိ္စၥရပ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ေတာင္အာရွ 
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ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အေျခမဲ့ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ေစာင့္ႀကိဳေနေသာ လံုျခံဳမႈမရွိ၊ ေသခ်ာေရရာမႈမရွိ 
ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာသုေတသနအရ ဤကိစၥရပ္မ်ား၏ က်ယ္ျပန္ 
မႈႏွင့္အတိုင္းအတာသည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေနသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္သည့္ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေဒသတြင္း အဆင့္ျမင့္ေလ့လာမႈႏွင့္ သုေတသန 
အၾကား သိသာသည့္ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ထိုေလ့လာမႈႏွင့္သုေတသနတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အေလးထားျခင္း မရွိပါ။ ျပည္တြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသတြင္း (သုိ႔) ႏုိ္င္ငံအဆင့္အတြင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ 
လုပ္သားေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းတြင္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရန္ လူမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္။ 
အလားတူပင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားရွိ လယ္ေျမမ်ားမွ ေနရာဖယ္ရွားျခင္းခံရေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ား 
ရွိ မ်ားျပားလွသည့္ ပံုစံတက်မရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ပေပ်ာက္ေရး၊ အလုပ္သမားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ 
ထိန္းေက်ာင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို ေျမယာႏွင့္လုပ္သား အဆက္အစပ္တြင္ ထည့္သြင္း 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။ ေျမယာ၊ လုပ္သားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း အဆက္အစပ္ကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ သီးျခား 
က႑မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။ 

ရင္းျမစ္ 
On land-labour nexus: Brent and Kerssen 2014; Parthasarathy 1984; Robbins 2012. 
Regional literature: Breman 2013; Chatterjee 2008; Dasgupta and Singh 2005; Hall, Hirsch, and Li 2011; Li 2009, 
2014; NCEUS 2007; Sanyal 2007. 
Myanmar literature: ADB 2014; EoD 2015; NCDP 2014; World Bank 2016.
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ - ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိ္င္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔တြင္ မည္သူမ်ား ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကသနည္း။ 
ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆ္ိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔ကုိ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ သုံးခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ထုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
သံုးခုမွာ - စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အလုပ္သမားမ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေရးေကာ္မတီႏွင့္ အလုပ္သမား 
အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မတီတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာ 
၀န္မ်ားကို သီးသန္႔ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး လုိအပ္သည့္အခါမွသာလွ်င္ အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္သည္။   
ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိ္င္ရာႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔ႀကီးတစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ အားလံုးစုစည္းေတြ႔ဆံုေလ့ မရွိေပ။ ေကာ္မတီ 
တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ 
ပါ၀င္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(၁) စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ - 

• ဥကၠ႒ - ဒုတိယ၀န္ႀကီး ၊ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန
• ဒုတိယ ဥကၠ႒ - ဒုတိယ၀န္ႀကီး ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
• အဖဲြ႔၀င္ - ဒုတိယ၀န္ႀကီး ၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
• အဖြဲ႔၀င္ - ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ ေကာင္စစ္ေရးရာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဦးစီးဌာန
• အဖြဲ႔၀င္ - ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
• အဖြဲ႔၀င္ - ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
• အဖြဲ႔၀င္ - ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန
• အဖြဲ႔၀င္ - ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီးဌာန
• အဖြဲ႔၀င္ - ရဲမႉး (သတင္းဌာန) ၊ ျမန္မာႏုိ္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန 
• အတြင္းေရးမႉး - ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန
• ပူးတြဲ အတြင္းေရးမႉး - ညႊန္ၾကားေရးမႉး ၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန

(၂)  အလုပ္သမားမ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေရးေကာ္မတီ
• ဥကၠ႒ - ဒုတိယ၀န္ၾကီး ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန 
• ဒုတိယ ဥကၠ႒ - ဒုတိယ၀န္ၾကီး ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန 
• အဖဲြ႔၀င္ - ဒုတိယ ဥကၠ႒ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္
• အဖြဲ႔၀င္ - ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ 
• အဖြဲ႔၀င္ - ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ၊ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း
• အဖြဲ႔၀င္ - ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ ေကာင္စစ္ေရးရာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဦးစီးဌာန 
• အတြင္းေရးမႉး - ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန
• ပူးတြဲ အတြင္းေရးမႉး - ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန

(၃)  အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ 
• ဥကၠ႒ - ဒုတိယ၀န္ၾကီး ၊ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန
• ဒုတိယ ဥကၠ႒ - ဒုတိယ၀န္ၾကီး ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန
• အဖဲြ႔၀င္ - ဒုတိယ၀န္ႀကီး ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
• အဖြဲ႔၀င္ - ဒုတိယ၀န္ၾကီး ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန
• အဖြဲ႔၀င္ - ဒုတိယ၀န္ၾကီး ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန
• အဖြဲ႔၀င္ - ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
• အဖြဲ႔၀င္ - ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
• အဖြဲ႔၀င္ - သံအမတ္ ၊ သက္ဆိုင္ရာႏုိ္င္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုး
• အဖြဲ႔၀င္ - ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန 
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• အတြင္းေရးမႉး - ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန
• ပူးတြဲ အတြင္းေရးမႉး - ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေကာင္စစ္ေရးရာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဦးစီးဌာန

ဤစာတမ္းအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့ေသာ OESC ဖြဲ႔စည္းတည္ 
ေဆာက္ပံုသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအေတာအတြင္း 
အခ်ိဳ႕ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ နာမည္မ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္  
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ယခုအခါ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္လာျပီး ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနသည္ ယခုအခါ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနျဖစ္လာသည္။
 
ရင္းျမစ္
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန (၂၀၁၁) ၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၃) ခု ဖြဲ႔စည္းျခင္း။





ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈကို တည္ေဆာက္ျခင္း 

ဤစာတမ္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာသုိ႔ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈအား ျခံဳငုံသုံးသပ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု/အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လက္ရိွတြင္ အတူတကြ ညိွႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္ပသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအား စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အျခားေသာမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္မႈရိွသည္ကုိလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားျပီး လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒသည္ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီၿပီး မည္မွ်ပ့ံပုိးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဆုိသည္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း 
က့ဲသို႔ေသာ အျခားမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္မႈရိွသည္ကုိလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မူ၀ါဒနယ္ပယ္ 
မ်ား၊ ထုိမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ထပ္တူညီမႈမ်ားကို 
ေလ့လာစူးစမ္းျခင္းျဖင့္ ဤစာတမ္းသည္ ျပည္ပလုပ္သား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ မူ၀ါဒ ဆက္စပ္ကုိက္ညီမႈပုိမုိ
အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ဤစာတမ္းက အေျခခံတစ္ခုအေနျဖင့္ ပ့ံပုိးေပးရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအၾကား 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမုိခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္၊ အျခားမူ၀ါဒက႑မ်ားအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းက႑ ပုိမုိဆက္စပ္ ေပါင္းစည္း 
ပါ၀င္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္မူ၀ါဒမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ အၾကံျပဳရန္ ဤစာတမ္းတြင္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဖိလစ္ပုိင္၊ ကုိရီးယား၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ဂါနာႏိုင္ငံတုိ႔မွ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏ္ိုင္ငံအလုိက္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားကုိလည္း ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (LIFT) ၏ရန္ပုံေငြပ့ံပုိးမႈျဖင့္ ILO(ရန္ကုန္)က ေဆာင္ရြက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ စာတမ္းမ်ားအနက္ ဤစာတမ္းသည္ 
ဒုတိယေျမာက္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမစာတမ္းျဖစ္သည့္ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ 
ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မူရင္းႏ္ိုင္ငံဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈယႏၱရားမ်ား’ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ခ့ဲပါသည္။ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ထုတ္ေ၀မည့္စာတမ္းမ်ားမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္ မူ၀ါဒဆက္စပ္ကုိက္ညီမႈ၊ လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းလုပ္ငန္း
စဥ္၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အိမ္အကူအလုပ္အကုိင္ဆ္ိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
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