
 

 

                

 

 

 

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

ဆန္းစစ္ခ်က္ (SEA) အား ဖြ႕ံၿဖိဳးေစျခင္း 

 

သံလြင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသရိွ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အေျခခံ တုိင္းတာခ်က္ အေပၚ 

ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြ ဲ

ေသာၾကာေန႔၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၇ 

ကယားအပန္းေျဖရိပ္သာ(Kayah Resort) ၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ 

 

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြ၏ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား : 

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြ၏ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

 ျမစ္ဝွမ္းေဒသမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္ 

သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ရရိွသည္ ့ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကုိ မွ်ေဝျခင္း 

 သံလြင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ SEA တြင္ပါရိွေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ က႑တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ကနဦး 

အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လားရာအေျခအေန စီစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း 

 သံလြင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ုေဆြးေႏြးျခင္း 

 သံလြင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသရွိ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း 

 

ေဆြးေႏြးပြအဲစီအစဥ္: 

     အခ်ိန္                     အစီအစဥ္ 
တင္ျပေဆြးေႏြးသူမ်ား/ 

ကူညီျဖည့္စည္းေပးသူမ်ား 

၀၈:၀၀ – ၀၈:၃၀ တက္ေရာက္သူမ်ား စာရင္းေပးသြင္းျခင္း   

၀၈:၃၀ – ၀၈:၄၀ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း GOM 

မိတ္ဆက္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား 

၀၈:၄၀ - ၀၈:၅၀ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ IFC ၏ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ 
Kate Lazarus 



 

     အခ်ိန္                     အစီအစဥ္ 
တင္ျပေဆြးေႏြးသူမ်ား/ 

ကူညီျဖည့္စည္းေပးသူမ်ား 

၀၈:၅၀ – ၀၉:၁၅ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ 

နယ္ပယ္အရြယ္အစားႏွင့္ အေျခခံတုိင္းတာခ်က္ အဆင့္ကုိ 

အထူးျပဳ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း 

Dr. Jeremy Carew-Reid 

Rory Hunter 

၀၉:၁၅ – ၀၉:၂၅ 

ႏိုင္ငံေတာ၏္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မူဝါဒ၊ EIA 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ 

ယင္းမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အသုံးျပဳမႈ 

MONREC 

၀၉:၂၅ – ၀၉:၄၀ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ရိွေနေသာ၊ တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာ  

ႏွင့္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ အေျခအေနကို 

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း 

MOEE 

ျမစ္ဝွမ္းေဒသဆိုင္ရာ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား 

၀၉:၄၀ – ၀၉:၅၅ ျမစ္ဝွမ္းေဒသဆုိင္ရာ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လြင္လြင္ေ၀ 

၀၉:၅၅ – ၁၀:၃၀ 

ေဆြးေႏြးခ်က:္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ 

အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဟာ 

ဘာလဲ။  

အားလံုး 

၁၀:၃၀ – ၁၀:၄၅ ေခတၱအားလပ္ခ်ိန္  

SEA က႑မ်ား၏ ကနဦး အေျခခံတိုင္းတာျခင္းဆိုင္ရာ  ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ 

စကားဝုိင္းဖြ႕ဲေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္မ်ား  

၁၀:၄၅ – ၁၂:၀၀ 

စကားဝုိင္းဖြ႕ဲေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ ၁ : 

ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ 

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ေနရာမ်ား 

ေရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရသတၱဝါဆိုင္ရာ ေဂဟေဗဒ 

ျမစ္ေအာက္ေျခရိွ အရာဝတၳဳမ်ား (သဲ၊ေက်ာက္၊ႏံုး 

အစရိွသည့္) ႏွင့္ ေျမပထဝီဆုိင္ရာ ဇီဝေဗဒ  

 

Dr. Jeremy 

Carew Reid 

Peter-John 

Meynell & Dr Rick 

Gregory 

Dr Lois Koehnken 

၁၂:၀၀ – ၁၂:၄၅ ေန႔လည္စာစားသံုးခ်ိန္  

၁၂:၄၅ – ၁၄:၀၀ 

စကားဝိုင္းဖြ႕ဲေဆြးေႏြးျခင္း ၂ : 

လူမႈေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

စီးပြားေရးႏွင့္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တည္ဆဲႏွင့္ အနာဂတ္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး 

Dr. John Sawdon 

Edvard Baardsen 



 

     အခ်ိန္                     အစီအစဥ္ 
တင္ျပေဆြးေႏြးသူမ်ား/ 

ကူညီျဖည့္စည္းေပးသူမ်ား 

 

ျမစ္ဝွမ္းေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးႀကီး အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရန္ ေဆြးေႏြးပြ ဲ

တက္ေရာက္သူမ်ားကုိ အုပ္စုဖြ႕ဲေပးကာ စကားဝိုင္းဖြ႕ဲ ေဆြးေႏြးေစျခင္းအစီအစဥ္  

၁၄:၀၀ – ၁၄:၄၅ 

လႈပ္ရွားမႈ ၁ : ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားက 

သံလြင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသရိွ ျမစ္ဝွမ္းေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ 

အေရးႀကီးအေၾကာင္းအရာႀကီးမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း 

အားလုံး 

၁၄:၄၅ – ၁၅:၄၅ 

လႈပ္ရွားမႈ ၂: စကားဝိုင္းဖြ႕ဲ ေဆြးေႏြးမႈကုိ 

ျဖည့္ဆည္းကူညီေပးရာမွတဆင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 

အဓိက မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ က႑မ်ားအျဖစ္ 

အုပ္စုဖြ႕ဲေစျခင္း 

Dr. Jeremy Carew Reid 

၁၅:၄၅ – ၁၆:၀၀ ေခတၱအားလပ္ခ်ိန္  

၁၆:၀၀ – ၁၆:၄၅ 

လႈပ္ရွားမႈ ၃: ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက 

အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၏ အေရးႀကီးမႈ 

အဆင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း 

 

အားလုံး 

ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အဆင့္မ်ား 

၁၆:၄၅ - ၁၇:၀၅ 
SEA ၏ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အဆင့္မ်ားႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ဇယား 
Rory Hunter 

၁၇:၀၅ – ၁၇:၁၅ အပိတ္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း GOM 

 

 

  

 

 

 
 


	အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား :
	အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ပါသည္။



