
 

 

 

 

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံရွိေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈ 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈအကျဲဖတ္ဆန္းစစ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ 
သယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာန တို႔အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ 
ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အေထာက္အပ့ံ ရရွိထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၏ ေရအား 
အႀကံေပးအစီအစဥ္ ေအာက္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့ျဲခင္း ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ESIA Consult Pty Limited မွ Pter Wulf က 
ျပဳစုပါသည္။



 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သယံဇာတေပါမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ကမာၻေက်ာ္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြမဲ်ားႏွင့္ 
ၾကြယ္၀ေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားရိွသည္။ မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မိမိျပည္သူမ်ား 
အတြက္သာမက အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ပါ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးရန္အတြက္ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ အကန္႔အသတ္ရွိခဲ့စဥ္တြင္ မၾကာခင္က (လက္ရွိေရအားလွ်ပ္စစ ္က႑တြင္ စိတ္၀င္စားမႈ 
ျမင့္မားေနသည့္)   ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ ကုိဖြင့္လွစ္ေပးလုိက္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သုံးစြမဲႈ ပမာဏ ျမႈင့္တက္လွ်က္ရွိသည္ကတစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားသည့္ ကာလအလတ္ 
ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကလိမ့္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ လက္ရွိႏွင့္ 
အဆုိျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာရႈေထာင့္မ်ားအပါအ၀င္ အနည္းငယ္ 
အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိငရ္ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္မ်ားသည္ လြန္စြာအသစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္းမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာတုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စဥ္းစား သုံးသပ္ 
သည့္ တရား၀င္မူေဘာင္ကုိ စတင္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 
ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ ကုိ (အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၆၁၆/၂၀၁၅ ၊ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅) ျဖင္ ့
အတည္ျပဳထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ တြင္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း 
အား ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ အရေစာင့္ၾကည့္ျခင္း တုိ႔အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေရးဆြေဲဖာ္ျပထားသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
၂၀၁၅တြင္ စီမံကိန္းမ်ား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ကနဦး 
ပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA : ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဆုိင္ရာအေပၚသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း (ESIA) ဟုလည္းေခၚ သည္) ၊ အယူခ ံ လုပ္ငန္းစဥ္၊ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (EMP- ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ဟုလည္း 
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္သည္)၊ စီမံကိန္းအားအတည္ျပဳရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊  
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ 
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း တုိ႔အတြက္ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဌာန္းထားသည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ တြင္ အကဲျဖတ္မႈအတြက္ စီးပြားေရး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကိုအမ်ိဳးအစားခြျဲခားျခင္း- စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္၊ ျပစ္ဒါဏ္မ်ား 
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အျပစ္ေပးမႈမ်ားကုိ ပုံေဖာ္ထားသည့္ ကားခ်ပ္မ်ား ကုိ ေနာက္ဆက္တြ ဲ
အျဖစ္ေဖာ္ျပထားသည္။  



 

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ တားဆီးကာကြယ္ျခင္းအားျဖင့္ လူသားမ်ားႏွင့္ ေဂဟစံနစ္၏ 
က်န္းမာမႈကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ ေလထုအတြင္းဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား၊ ဆူညံသံမ်ား၊ 
တုန္ခါမႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အရည္မ်ားစြန္႕ပစ္မႈမ်ားကုိ စည္းကမ္းသတ္မွတ္၍ ထိန္းေက်ာင္း၊ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ 
ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၉-၁၂-၂၀၁၅) ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
ထုိလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ မူလအားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ 
စက္မႈလုပ္ငန္းညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ေရးအေလ့အထဆုိင္ရာ နည္းပညာလမ္းညႊန္မႈေပးရန္အတြက္ ကမာၻ႕ 
ဘဏ္အုပ္စု၏ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အေထြေထြ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၂၀၁၇ ကုိအေျခခံ ထားပါသည္။ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား ၂၀၁၄၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရမူ၀ါဒ ၂၀၁၅ ႏွင့္ 
ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိမ္းသိမ္းေရး ဥပေဒ ၂၀၀၆ တုိ႔ပါ၀င္သည္။  

သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန အတြက္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာအေပၚသက္ေရာက္မႈကုိ အကဲျဖတ္ 
ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
အကဲျဖတ္လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ား (ESIA Guidelines) စာတမ္း ထြက္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤ ESIA 
Guidelines ကုိ ၾသစေၾတးလ်ား ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၏အေထာက္အပ့ံ ရရွိထားသည့္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၏ ေရအား အႀကံေပးအစီအစဥ္ ေအာက္တြင္ 
ေရးဆြခဲဲ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ESIA Guidelinesကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုးေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင္ ့ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္အညီ ေရးဆြထဲားျခင္းျဖစ္သည္။  

ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ေယ်ဘုယ် ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနအား အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစရန္၊ 

ျမစ၀ွ္မ္း စီမံခန္႕ခြမဲႈအစီအစဥ္ကုိတုိးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရည္ၫႊန္း 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျပဳစုျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမွတဆင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ (ESIA) အတြက္ ရည္ၫႊန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္တုိးတက္ 
လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ 
ႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားမစတင္မီ၊ တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း၊ လည္ပတ္ေနစဥ္၊ ပိတ္သိမ္းျခင္း/ျပန္လည္တည္ေဆာက္ 
ျခင္းတုိ႔ သင့္ေတာ္မႈရွိ-မရိွ စဥ္းစားျခင္းႏွင္ ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ စီမံကိန္းတစ္ခု၏ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာအေပၚ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေသာ ေလ့လာ 
ရမည့္နယ္ပယ္ကုိ သတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 



 

ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကုိ သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ 
၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မိတ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း 
စီမံကိန္းကုိ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးတုိ႔ႏွင့္ အထင္ကရတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ အလုပ္ရုံ 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားက်င္းပျခင္းအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ေရးဆြထဲားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၏ပံုစံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အခန္း ၁ သည္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားအား ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ ႏွင္ ့ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ တို႔တြင္ပါ၀င္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဆုိငရ္ာ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
က႑မ်ား အေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစား၊ ပမာဏ၊ 
ပံုပန္းသ႑ာန္၊ မတည္ေဆာက္မီ၊ တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း၊ လည္ပတ္ေနစဥ္၊ ပိတ္သိမ္းျခင္း 
/ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္အေဆာက္အဦးမ်ားအေၾကာင္း ESIA 
Guidelines ၏ၿခံဳငံုသုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ကုိပံ့ပိုးေပးသည္။ ဤအခန္းတြင္ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ ့ ေယဘုယ် ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈအေၾကာင္း ၿခံဳငုံသံုးသပ္ခ်က္၊ တစ္ျဖည္းျဖည္းတုိးလာ ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္၊ 
ေထာက္ခံသူတစ္ဦးသည္ ျပည္သူလူထုပါ၀င္လာေအာင္ မည္သုိ႔ေစ့စပ္ ေပးႏုိင္ပုံ၊ 
ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လာမႈ၊ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀ေရးႏွင္ ့ အက်ိဳးအျမတ္ 
ဖန္တီးေရး တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကုိလည္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

အခန္း ၂ သည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း (ESIA) ေဆာင္ရြက္ရန ္ ရည္ညႊန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္း၏ 
ဤအပုိင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ ေထာက္ခံသူႏွင့္ 
ယင္းကုိေဆာက္လုပ္၊ လည္ပတ္ရန္ အဆုိတင္သြင္းသည့္ ၎၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ (တတိယပုဂၢိဳလ္) 
တုိ႔ထံေပးအပ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ရည္ညႊန္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ သီးျခားစာတမ္းတစ္ခုအေနႏွင့္ 
ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စီမံကိန္းတစ္ခု၏ ရပ္ရြာမ်ားႏွင္ ့ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္မီ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကို 
ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္၊ စီမံခန္႔ခြရဲန္ လုိအပ္သည္။  

အခန္း ၃။ ႀကီးထြားလာသည့္ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅၊ ဤစာတမ္း၏ အခန္း ၃ ပါ ESIA 
လမ္းညႊန္ခ်က္ တုိ႔တြင္ပါ၀င္သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ကုိက္ညီလြယ္ေစရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား အကဲျဖတ္ရ 
မည့္ အခ်က္အလက္စာရင္းျဖစ္သည္။  



 

သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္ တစ္သမတ္တည္း ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ရွင္းျပရလွ်င္  ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈ 
ဆုိင္ရာ အေပၚသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း ESIA သည ္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္ မႈႏွင္ ့ လူမႈဆုိင္ရာ 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈတို႔ကုိ ပူးတြအဲကဲျဖတ္ျခင္း ကိုႏုိင္ငံတကာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ျဖစ္သည္။  EIA/EIS 
တစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒတစ္ခုတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 
ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ သည္လည္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းငယ္ျဖင့္ စားပြေဲပၚတြင္ 
အကဲျဖတ္ျခင္းကုိအဓိက အေျခခံသည့္ ESIA ၏မျဖစ္မေနလုိအပ္သည့္ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း 
(IEE) ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ 
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၂၊၁၄၁၆။ ျပည္သူပိုုင္ႏွင့္ ပုုဂၢလိကပိုုင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ................................................................. 153 

၂၊၁၄၊၁၇။ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရး ................................................................................................................... 153 

၂၊၁၄၊၁၈။ ေျမပိုုင္ဆိုုင္မႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ .................................................................... 153 
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၂.၁၆.၁.၁၇ အေဆာက္အဦးႏွင့္ အျခားဆက္ႏြယ္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား ..................................................... 170 

၂.၁၆.၁.၁၈ ယာဥ္သြားလာမႈအေျခအေန အေျပာင္းအလဲမ်ား ................................................................... 170 

၂၊၁၆၊၁၊၉ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ ....................... 171 
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၂.၁၆.၂.၁၆  ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား ................................................................................ 189 

၂.၆.၂.၁၇. စြန္႔ပစ္ပစၥည္း .............................................................................................................................. 189 

၂.၁၆.၂.၁၈ က်န္းမာေရး ......................................................................................................................... 190 

၂.၁၆.၂.၁၉ ပဋိပကၡႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ............................................................................................................. 190 

၂.၁၆.၂.၂၀ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ................................................................................................ 191 

၂.၁၆.၃  ရပ္နားျခင္း/ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းျခင္း/ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း .................................................... 191 

၂.၁၆.၃.၁။ ႏႈန္းအနယ္အႏွစ္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း ................................................................................................ 192 



 

၂.၁၆.၃.၂။ ေရထုတ္လႊတ္မႈ ......................................................................................................................... 192 
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၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ - အစုိးရအား အႀကံျပဳျခင္း 

၁.၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ျခင္းအား ၿခံဳငုံသုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သယံဇာတေပါမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ကမာၻေက်ာ္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြမဲ်ားႏွင့္ 
ၾကြယ္၀ေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားရိွသည္။ မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မိမိျပည္သူမ်ား 
အတြက္သာမက အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ပါ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးရန္အတြက္ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္လာသည္။ တမံသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေပၚတြင္ 
သိသာထင္ရွား ေသာသက္ေရာက္မႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိႏိုင္သည္။ တမံတည္ေဆာက္မႈသည္ ျမစ္ညာျမစ္၀ွမ္း 
ေဒသတြင္ ေရလႊမ္းမိုးေစၿပီး ရာသီအလိုက္ေရစီးဆင္းမႈစံနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစကာ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္း 
သဘာ၀ သဲႏႈန္းပုိ႔ခ်မႈကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ ငါးမ်ားတမံမ်ားကုိျဖတ္သန္းသြား၍ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းသုိ႔ 
ဆင္းသြားျခင္းႏွင့္ ေရသတၱ၀ါမ်ား ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိႏိုင္မည့္ ဗ်ဴဟာမ်ားမရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္  
တမံမ်ားသည္ ငါးမ်ား ၀င္ေရာက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဥခ်မည့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိမႈ အေပၚ တိုက္ရိုက္ 
သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ တမံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထုိဧရိယာအတြင္းေနထုိင္ၾကသည့္လူမ်ားအား  
ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထား ေပးျခင္းက သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ဖိအားျဖစ္ေစကာ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြမဲ်ားအေပၚ 
သြယ္၀္ုိက္သက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္မ်ားသည္ မၾကာမီကမွ ပူပူေႏြးေႏြး 
ေပၚေပါက္လာခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္မ်ားသည္ 
လြန္စြာ အသစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ ွ စတင္၍ စီမံကိန္းမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာတုိ႔အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စဥ္းစားသုံးသပ္သည့္ တရား၀င္မူေဘာင္ကုိ စတင္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရးဥပေဒကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရသည္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ ကုိ (အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ 
၆၁၆/၂၀၁၅ ၊ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅) ျဖင္ ့အတည္ျပဳထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း -၂၀၁၅တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သုုံး 
သပ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအား ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ-၂၀၁၂အရေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ 
အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေရးဆြေဲဖာ္ျပထားသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ 
ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း-၂၀၁၅တြင္ စီမံကိန္းမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထား 
သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပဏာမပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း (IEE) ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း (EIA : ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာအေပၚသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း (ESIA) 
ဟုလည္းေခၚသည္) ၊ အယူခံလုပ္ငန္းစဥ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (EMP- ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ဟုလည္း အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္သည္)၊ စီမံကိန္းအား အတည္ျပဳရာ တြင္ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊  ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာက် ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
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အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဌာန္းထားသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ တြင္ 
အကဲျဖတ္မႈအတြက္ စီးပြားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကုိအမ်ိဳးအစားခြျဲခားျခင္း- စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား အကဲျဖတ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ႏွင္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အျပစ္ေပးမႈမ်ားကုိ ပံုေဖာ္ထားသည့္ ကားခ်ပ္မ်ားကုိ 
ေနာက္ဆက္တြအဲျဖစ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရသည္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ တားဆီးကာကြယ္ျခင္း 
အားျဖင့္ လူသားမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္၏က်န္းမာမႈကို အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ ေလထု အတြင္းဓါတ္ေငြ႔ 
ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား၊ ဆူညံသံမ်ား၊ တုန္ခါမႈမ်ားႏွင္ ့ အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အရည္မ်ား စြန္႕ပစ္မႈမ်ားကုိ 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္၍ ထိန္းေက်ာင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္ မ်ား 
ခ်မွတ္ေပးရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန ္ ခ်က္မ်ား 
(၂၉-၁၂-၂၀၁၅) ကုိထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ မူလအားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးရန္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ စက္မႈလုပ္ငန္းညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ေရးအေလ့အထဆုိင္ရာ နည္းပညာ လမ္းညႊန္ 
မႈေပးရန္အတြက္ ကမာၻ႕ဘဏ္အုပ္စု၏ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး 
ဆုိင္ရာအေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၂၀၁၇ အေျခခံထားပါသည္။ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့စည္းမ်ဥ္း 
မ်ား တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား ၂၀၁၄၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားအဆင့္ေရမူ၀ါဒ ၂၀၁၄ ႏွင့္ 
ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိမ္းသိမ္းေရး ဥပေဒ ၂၀၀၆ တုိ႔ပါ၀င္သည္။  

သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန အတြက္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စံမံကိန္းမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာအေပၚသက္ေရာက္မႈကုိ အကဲျဖတ္ရန္ 
လုိအပ္ခ်က္အရ ဤ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ား (ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား) စာတမ္း ထြက္ေပၚ လာရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဤ ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကုိ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး 
ဦးစီးဌာန၏အေထာက္အပံ့ ရရွိထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၏ ေရအား 
အႀကံေပးအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ေရးဆြခဲဲ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ESIA Guidelinesကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုးေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေကာင္းမြန ္
ေသာႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။  

ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ေယ်ဘုယ် ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနအား အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္၊ ျမစ၀ွ္မ္း 
စီမံခန္႕ခြမဲႈအစီအစဥ္ကိုတုိးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရည္ၫႊန္းစည္းကမ္း 
ခ်က္မ်ား ျပဳစုျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမွတဆင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ (ESIA) အတြက္ ရည္ၫႊန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ တုိးတက္ 
လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ 
ႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
မစတင္မီ၊ တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း၊ လည္ပတ္ေနစဥ္၊ ပိတ္သိမ္းျခင္း/ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ 
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သင့္ေတာ္မႈရွိ-မရိွ စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ စီမံကိန္းတစ္ခု၏ ပတ္၀န္းက်င္ 
ႏွင့္လူမႈဆုိငရ္ာအေပၚ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ေသာ ေလ့လာရမည့္နယ္ပယ္ကုိ 
သတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္ တစ္သမတ္တည္း ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ရွင္းျပရလွ်င္  ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဆုိင္ရာ အေပၚသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း ESIA သည္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္ မႈႏင့္ွ 
လူမႈဆုိင္ရာအေပၚ သက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိ ပူးတြအဲကဲျဖတ္ျခင္း ကုိႏိုင္ငံတကာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ျဖစ္သည္။  
EIA/EIS တစ္ခုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒတစ္ခုတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း 
ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ သည္လည္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈအနည္းငယ္ျဖင့္ စားပြေဲပၚတြင္ 
အကဲျဖတ္ျခင္းကုိအဓိက အေျခခံသည့္ ESIA ၏မျဖစ္အေနလုိအပ္သည့္ ေအာက္အဆင့္ ကနဦး ပတ္၀န္းက်င္ 
စစ္ေဆးျခင္း (IEE) ကုိရည္ညႊန္းသည္။ 

 

၁.၂။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ ဆုိင္ရာ 
ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - အစုိးရ၏ ႀကိဳတင္ႏွင့္       
ေဆာင္ရြက္ဆဲ ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

လက္ရွ ိ ေရအားလွ်ပ္စစ ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေျခအေနကုိ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန (MOEE) 
ကစီမံခန္႔ခြဲလွ်က္ရွိသည္။ MOEE သည္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက် 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ မၾကာခင္ကာလအထိ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 
အႏၱရာယ္အလားအလာကုိ ႀကိဳတင္အကဲျဖတ္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ေရအား 
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအားလုံးအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာအႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈေဆာင္ရြက္ရန္ အေရး 
တႀကီးလုိအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း MOEE က အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားသည္။ ဇယား ၁ တြင္ “ပုံမွန္” ေရအား 
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တစ္ခု၏ အဆင့္အသီးသီးမွ စီမံကိန္းလည္ပတ္ပံု အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ယင္းဇယားတြင္ MOEE ႏွင့္ MONREC တို႔ပူးေပါင္း၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း 
တစ္ခုေဖာ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေပၚေပါက္လာတတ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆိုင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္၊ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးကုိ မီးေမာင္းထုိး 
ျပသထားသည္။ ဇယား ၁ အားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာျပႆနာအားလုံးေျပလည္သြားမည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။ 
သုိ႔ရာတြင္ အကယ္၍ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားပါက ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
စီမံကိန္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာက ႀကိဳတင္ေလ့လာထားသည့္ ျပႆနာမ်ားစြာကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ယင္းက သရုပ္ေဖာ္ျပသလွ်က္ရွိပါသည္။ 
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ဇယား ၁။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအား အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ  
            စီမံခန္႕ခြမဲႈမ်ား 

စီမံကိန္းအ
ဆင့္ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြမဲႈမ်ား 

အႀကံဥာဏ္ 
ေတာင္းယူ 
ျခင္း ႏွင့္ 
အၾကိဳ 
ေလ့လာမႈ 
မ်ား 

 ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခု 
တည္ေဆာက္ လည္ပတ္ရာတြင္ အေထာက္ 
အပ့ံေပးႏုိင္ရန္ အလားအလာရွိေသာ အခြင့္ 
အေရးမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခြျဲခမ္း 
စိတ္ျဖာျခင္း 

 စီမံကိန္းအတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ားတည္ 
ေဆာက္ျခင္း၊ ရရိွႏိုင္မည့္ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ 
အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကုိ ျခံဳငုံသုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ 
ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္မသင့္ 
ဆုံးျဖတ္ျခင္း 

 အၾကိဳအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ 
ၾကိဳတင္အကဲျဖတ္သုံး သပ္ျခင္း 

 လွ်ပ္စစ္ၾကိဳးသြယ္တန္းျခင္း၊ အလုပ္သမား 
စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းစသည့္ 
ေထာက္ပံ့ မႈမ်ားအပါအ၀င္ 
အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ 
တည္ေနရာကုိ ၾကိဳတင္ေလ့လာျခင္း 

 ဥပေဒေရးရာ၊ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာပုိင္း 
ဆုိင္ရာ အဓိကအခ်က္မ်ားအား သုံးသပ္ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း 

 ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ သိသာထင္ 
ရွားေသာ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကုိ သုေသသ 
န အခ်က္အလက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ စိစစ္ 
ေလ့လာျခင္း 

 အမ်ိဳးသား လူမႈစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အစီ 
အစဥ္မ်ား၊သဘာ၀သယံဇာတအရင္း အ 
ျမစ္ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴ 
ဟာမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳး 
တုိးတက္မႈ ဆုိင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိက္ 
ေလ်ာညီေထြမႈ ရိွ/ မရွိ စိစစ္ ျခင္း 

 ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္လူ့မႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးအျပစ္ 
မ်ားကုိ ေလ့လာ သုံးသပ္ျပီး ၾကီးၾကီးမား 
မား သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ 
ေရွာင္ လႊဲျခင္း (သို႕) ေလ်ာ့ပါး ေအာင္ျပဳ 
လုပ္ျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းကုိ ျပန္လည္ေရး 
ဆြျဲခင္း၊ အဆုိပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ 
ESIA ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ေစျပီး လူမႈေရးႏွင့္အျငင္းပြား 
မႈျပႆနာမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္သည့္ 
အတြက္ ၾကီးမားေသာ အက်ိဳးအျမတ္ 
ရရွိႏုိင္ပါသည္ 

 စီမံကိန္းဆုိျပဳလႊာ ျပင္ဆင္ျခင္း 

 စီမံကိန္းနယ္ပယ္အစီရင္ခံစာ ျပင္ဆင္ျခင္း 

 ESIA လမ္းၫႊန္ခ်က္ အခန္း(၂) ကုိအေျခ 
ခံ၍ တိက်ေသာ စီမံကိန္းဆုိင္ရာရည္ၫႊန္း 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေစျခင္း 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခ
သုံးသပ္ေလ့

 ျဖစ္ႏုိင္ေျခသုံးသပ္ေလ့လာမႈတြင္ ဥပေဒေရး 
ရာ၊ ေငြေၾကး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာပုိင္း 

 ESIA အတြက္ အေျခခံေလ့လာမႈ မ်ားကုိ 
စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
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လာ ျခင္း ဆုိင္ရာမ်ားကုိ အေသးစိတ္ စံုးစမ္း 
ေလ့လာျခင္း 

 လွ်ပ္စစ္ၾကိဳးသြယ္တန္းျခင္း၊ အလုပ္သမား 
စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းစသည့္ 
ေထာက္ပံ့ မႈမ်ားအပါအ၀င္ 
အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ 
တည္ေနရာကုိ အတိအက်သတ္မွတ္ ျခင္း 

 

 လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ လူထုအၾကား 
တုိင္ပင္ေဆြး ေႏြးျခင္းျဖင့္ 
စီမံကိန္းအတြက္ လူမႈဆုိင္ရာ လက္ခံမႈ 
ရယူျခင္း 

 လုိအပ္ေသာေျမေနရာအတြက္ သုံးသပ္ျပီး 
လုိအပ္ပါက ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္ 
လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ 
စတင္ေဆြး ေႏြးျခင္း 

 အျခားအဓိကက်မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေလ့ လာျပီး ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 
အက်ိဳး အျပစ္မ်ားကုိလည္း 
သုံးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း 

 ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ား၊ ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္း 

 အျခားတည္ရွိေနဆဲႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 
ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာျပီး 
တုိးပြား လာႏုိင္သည့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အဂတိ ဆုိင္ရာ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သုံး 
သပ္ျခင္း 

 စီမံကိန္းစတင္သည္ႏွင့္ ရရိွလာမည့္ 
အျမတ္ အစြန္းကုိ ခြေဲ၀မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ခြျဲခား သတ္မွတ္ ျခင္း 

အေသးစိတ္
ပုံစံ 

 စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီ မႈမ်ား 

 ခြင့္ျပဳမိန္႕ႏွင့္ ညိႈႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈမ်ား 

 အေသးစိတ္ပံုစံ 

 စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းႏွင့္ 
အေထြေထြ၀ယ္ယူေရး ကိစၥရပ္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈ မ်ားကုိ 
ဥပမာပုံစံမ်ားႏွင့္တကြ အကဲျဖတ္သုံး 
သပ္ျခင္း 

 ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈ မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ေစႏုိင္မည့္ 
အေကာင္းဆုံး နည္းပညာမ်ားကုိ 
ေလ့လာအဆုိျပဳျခင္း 
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 အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ 
ေဒသ အဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ 
ခရိုင္အဆင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိး 
တက္ေရးစီမံခ်က္မ်ား၊ ေပါင္းစည္းေျမယာ 
အသုံးခ်မႈစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြ မႈရွိေစရန္ 
အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း 

 ခြင့္ျပဳမိန္႕မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ 
ညိႈႏိႈင္း သေဘာတူညီမႈမ်ားအတြက္ 
လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
လုံျခံဳမႈရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မႈမ်ားကုိ 
အေသးစိတ္ထက္ဟပ္ေပၚလြင္ ေစျခင္း 

 စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ တည္ေထာင္ျပီး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေငြစာရင္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအစီ အမံမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း 

 အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀မည့္ အစီအမံမ်ားကုိ 
အျပီးသတ္ျခင္း 

ေဆာက္ 

လုပ္ ျခင္း 

 တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

 ကန္ထရုိက္တာမ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ျခင္း 

 စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္အပ္ႏွင္းျခင္း 

 သေဘာတူညီထားသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 ကန္ထရုိက္တာမ်ားအား ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြမဲႈမ်ားကုိ လုိက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 

 ဆုိးက်ိဳးေလ်ာ့ခ်ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ရွိေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေစျခင္း 

စီးပြားေရး 
လည္ပတ္မႈ 

 စီမံကိန္းလည္ပတ္ျခင္း 

 ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္စီမံခန္႕ခြ ဲျခင္း 

 စီမံခန္႕ခြ႕ဲမႈႏွင့္ 
ဆုိးက်ိဳးေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္း မ်ားသည္ 
အမွန္တကယ္လုပ္ငန္း လည္ပတ္ မႈႏွင့္ 
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 ေစ်းကြက္ႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြျဲခင္း ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ပိတ္သိမ္း 
ျခင္း 

 တာ၀န္ေပးအပ္ထားမႈ ရုပ္သိမ္းျခင္း 

 လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း 

 ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း 

 ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိအ
ေကာင္အထည္ေဖာ ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 

လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနတုိ႕သည္ 
အၾကံဥာဏ္ေတာင္းယူျခင္း ႏွင့္ အၾကိဳေလ့လာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္အဆင့္တြင္ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ႏွင့္ အတူ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ သုိ႕မွသာ အၾကိဳကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈမ်ားကုိ စတင္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္ကာလတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ခြဲျခားေလ့လာႏုိင္ျပီး အျခားစီမံကိန္းဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ 
ေပမည္။ ထပ္မံျပဳလုပ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ စီမံကိန္းအား ၄င္း၏အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
အကဲျဖတ္သုံးသပ္မႈမ်ား အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႕ျပင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနတုိ႕သည္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အေထာက္အပ့ံျဖင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္(SEA) မွ ရရိွလာေသာ 
ရလဒ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳသင့္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္(SEA)သည္ 
တည္ရွိေနျပီးေသာ ေရေလွာင္တမံမ်ားႏွင့္ ထပ္မံ တည္ေဆာက္မည့္ ေရေလွာင္တမံမ်ား (ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ 
ဆည္ေျမာင္း၊ ဘက္စံုသုံး)၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္(SEA)သည္ အစိုးရဌာန အသီးသီးအတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူေပးႏုိင္ သည့္ 
အဖုိးတန္ေသာ စီမံကိန္းဆုိင္ရာလက္စြဲတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

 

၁.၃။  ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒ၊ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္       
လုပ္ငန္းစဥ္နယ္ပယ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဥပေဒေဘာင္ 
အတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ - 

 (က) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
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 (ခ) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ  

(ဂ) ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

 (ဃ) ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ 

 (င) ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား  

     ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ 

 (စ) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ 

 (ဆ) JICA ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္  

(ဇ) ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္မီးေပးေ၀ေရး စီမံကိန္း  

တုိ႕ျဖစ္ျပီး ကန္္္႕သတ္ထားမႈမ်ား မရိွပါ။ 

၁.၃.၁။ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတုိင္မီအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံခန္႕ခြမဲႈမ်ားကုိ 
တိက်ေသာ ဥပေဒ၊ စည္း မ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အေရးအပါဆုံး ဥပေဒတစ္ခုမွာ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အပုိဒ္ခြဲ ၄၅ အရ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ အပုိဒ္ခြ ဲ၃၉၀ 
တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ျပဌာန္း ထားပါသည္။ 

၁.၃.၂။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒ၊ 
စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းမ်ားကုိ ျပဌာန္းခ့ဲပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အေျခခံအက်ဆုံးဥပေဒမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ 
အဆုိပါဥပေဒျပဌာန္းျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။  

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္း မႈႏွင့္ 
အျခားကိစၥမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္မည့္ သိသာထင္ရွားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၇ တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (ပတ္၀န္းက်င္ 
ညစ္ညမ္းမႈအပါအ၀င္)ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၀န္ႀကီးဌာနကုိအာဏာေပးအပ္ထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၀န္ၾကီးဌာန 
သည္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ ေရဆုိး 
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စြန္႕ထုတ္ျခင္း၊ အမိႈက္စြန္႕ပစ္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအရည္အေသြးျမွင့္တင္ျခင္း၊1 ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိလာ 
ေသာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စက္ရံု၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အသုံးျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ အမ်ိဳးအစားခြျဲခား သတ္မွတ္ျခင္း၊ 
သန္႕ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊2 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ လတ္တေလာ သုိ႕မဟုတ္ 
ေရရွည္တြင္ သိသိသာသာအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ျခင္း၊3  အဆိပ ္
အေတာက္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားပါ၀င္သည့္ အမိႈက္သရုိက္၊ ေရဆုိးႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကုိ 
ျပန္လည္သန္႕စင္ေစႏုိင္သည့္စက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊4 ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းေအာင္ ျပဳလုပ္သူကုိ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ရရိွလာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသုိ႕ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ ရွာေဖြ၊ ေရာင္း၀ယ္၊ အသုံးျပဳသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္အခ်ိဳ႕ကုိ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ 
ေစျခင္းတုိ႕ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာဏာေပးအပ္ထားပါသည္။5 ထုိ႕ျပင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရးဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၀ အရ ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈဆိုင္ရာ အဓိပၸယ္ သတ္မွတ္ 
ခ်က္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ေပးႏုိင္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ အျခားၾကိဳတင္ျပင္ဆင္စရာမ်ား ပါရိွပါေသးသည္။ ထိုအရာမ်ားထဲမွ ပုဒ္မ ၁၄ တြင္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအရ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းေအာင္ 
ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ 
စုပံုထားမႈတို႕ ပါ၀င္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကို -  

ပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ိဳးရိွစြာ အသုံးျပဳျခင္းအား ထိခုိက္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၏ 
က်န္းမာေရး၊ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရးကုိျဖစ္ေစ၊ တိရစၧာန္ႏွင့္ အပင္မ်ား 
ကုိျဖစ္ေစ၊ ထိခိုက္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ေပးထားေသာ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ 
စည္းကမ္းခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္၍ေသာ္လည္းေကာင္း 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ ပစၥည္းမ်ား၊ ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို 

                                                           
1 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၇(ဃ) 
2 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၇(ဆ) 
3 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၇(ဇ) 
4 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၇(စ်) 
5 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၇(ဏ) 
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စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ထုတ္လႊတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စုပုံျခင္းျဖင့္ ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထုအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ရပ္၏ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ အပူဓာတ္ဆုိင္ရာ၊ ဓာတုဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ သက္ရွိဇီဝဆိုင္ရာ 
ဂုဏ္သတိၱမ်ားကုိ တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲေစမႈ၊ သက္ေရာက္ေစမႈ တစ္ရပ္ရပ ္
ကုိဆုိသည္ - ဟု သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္။ 

ထုိ႕ျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒတြင္ အသံညစ္ညမ္းမႈ (အသံေၾကာင့္ အေႏွာက္ 
အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ပင္ပန္းျခင္း၊ အၾကားအာရုံေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊ အာရုံစူးစုိက္မႈကုိ အေႏွာက္အယွက္ 
ျဖစ္ေစျခင္း)၊ ညစ္ညမ္းေစသည့္ပစၥည္း (သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြးကုိ တုိက္ရိုက္ သုိ႕မဟုတ္ 
သြယ္၀ုိက္၍ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာ အစုိင္အခဲ၊ အရည္၊ အေငြ႕၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ၏ အစိတ္အပုိင္း 
သုိ႕မဟုတ္ အရာ၀တၳဳကုိ အက်ိဳးရွိရိွအသုံးခ်ႏုိင္မႈကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ညစ္ညမ္းမႈအ တြက္ အႏၱရာယ္ရွိျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အႏၱရာယ္ရွိေစႏုိင္ျခင္း)၊ အမိႈက္သရုိက္မ်ား (အစုိင္အခဲ၊ 
အရည္၊ အေငြ႕ႏွင့္ အမိႈက္သရုိက္ဟု သတ္မွတ္သည့္ မည့္သည့္အရာမဆုိ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကုိ 
ျဖစ္ေစသည့္ ေရဒီယုိသတိၱၾကြပစၥည္းကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ စုပံုျခင္း)ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္သည့္ အရာအားလုံးႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။  

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ ၂၀၁၃ ပါ ပုဒ္မ ၅၂ ႏွင့္ ၅၃ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း တြင္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအားလုံး မည္သည့္၀န္ၾကီးဌာန၊ အစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ 
ဘုတ္အဖြ႕ဲ၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာ္မတီ၊ ေဒသခံအစုိးရ (သုိ႔) အာဏာပုိင္ ၊ ကုမၸဏီ ၊ သမ၀ါယမ ၊ အဖြ႕ဲအစည္း၊ 
လုပ္ငန္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ (သုိ႔) လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္း ကလုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ ထိေရာက္ေသာ 
ဆုိး၀ါးေစသည့္ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစပါက  ယခုလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ IEE (သုိ႔)  EIA ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ျပီး ECC ရရွိေစရန ္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။  
 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ ၂၀၁၃ တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ ႏွင့္ ဆင္တူ 
ေနသည့္အခ်က္မ်ားစြာ ပါ၀င္ပါသည္။  ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ ၂၀၁၃ ပါ ပုဒ္မ ၅၁ အရ 
ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈစနစ္ကုိ ျပ႒န္းရန္ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အလုိ႔ငွာ 
၀န္ၾကီးဌာနက ဌာနသုိ႔ တာ၀န္ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုဒ္မ ၅၂ ႏွင့္ ၅၃ တုိ႔က အဆုိပါအပုိင္းတြင္ 
သက္ဆိုင္မႈရိွျပီး ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္ လုိအပ္သည့္ 
အစီအစဥ္ ၊ လုပ္ငန္း (သုိ႔) လုပ္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ကာ ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈ 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္ လုိအပ္ ၊ မလုိအပ္ကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ 
ပုဒ္မ ၅၂ ပါ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္မႈလုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ အဆုိျပဳ 
အစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား (သုိ႔) လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။  အျခားသက္ဆိုင္သည့္ ျပ႒န္းခ်က္ 
မ်ားမွာ ပုဒ္မ ၅၄ ႏွင့ ္ ၅၅ ျဖစ္ျပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ အတြက္ ျပင္္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အႏၲရာယ္ရိွေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့ ္ဆက္စပ္ေနသည့္ ပုဒ္မ ၄၁ ႏွင့္ ၄၂၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ 
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မ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပုဒ္မ ၄၉ ႏွင့္ ၅၀ တုိ႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဥပေဒ ၂၀၁၂ ပါ ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ ကိုက္ညီေနပါသည္။  
 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန(ယခင္ 
ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီဌာန)က ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၆၁၅/၂၀၁၅ ျဖင့္ 
အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက ဆူညံသံႏွင့ ္ တုန္ခါမႈ၊ 
ေလထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစ ၥည္း စြန္႔ပစ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အေျခခံမူမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ 
ေယဘုယ်ျပ႒ာန္းႏိုင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာလမ္းညႊန္ခ်က္ကုိေဖာ္ျပသည့္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရရွင္း၏  ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း 
ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားမွ အဓိကထုတ္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္ 
အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ပတ္၀န္းက်င္အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈလိုအပ္သည့္ စီမံကိ္နး္မ်ား 
အားလုံးအတြက္ ညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
အသုံးျပဳပါသည္။  အဆုိပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေအာက္ရိွအၾကံျပဳထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ဆီေလ်ာ္ 
သည့္ကုန္က်မႈျဖင့္ လက္ရွိနည္းပညာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဟု နားလည္ထားပါသည္။ 
အဆုိပါလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားပါ၀င္ျပီး လုပ္ငန္းက႑အလုိက္ စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒမ်ားလညး္ ပါ၀င္ပါသည္။ အဆုိပါလမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ  IEE (သုိ႔) ESIA လုိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား 
အားလုံးအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ အဆုိပါလမ္းညႊန္ခ်က္ေအာက္ရိွ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားကုိ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
ပတ္၀န္းက်င္စီိမံခန္႔ခြဲေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိုက္ညီမႈသက္ေသခံခ်က္တုိ႔တြင္လည္း အသုံးျပဳ 
ပါသည္။ ယင္းအဆုိျပဳခ်က္တြင္ အဓိကအပုိင္းေလးခုကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း 
ျဖစ္ပါသည္။   

က။ ေလထုထုတ္လႊတ္မႈ - ၃ - ၅၀ မဂၢ၀ပ္ အပူပမာဏရွိေသာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈ အေသးစားအေဆာက္    
     အဦမ်ား အတြက္ ျဖည့္စြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ WHO ၏ ေလအရည္အေသြးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား   
     အေပၚ အေျချပဳခ်က္ 
ခ။  စြန္႔ပစ္ေရ - စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးအဆင့္အတြင္း ျဖည့္စြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္  
     ညစ္ညမ္းမႈ တားဆီးျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်မႈလက္စြဲစာအုပ္အေပၚ အေျချပဳခ်က္  
ဂ။  ဆူညံသံအဆင့္ - ေနထုိင္သူမ်ား၊ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားအတြက္  ေန႔အခ်ိန ္55  
     dBA ၊ ညအခ်ိန္ 45 dBA ။ လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ေဆာင္မႈ ေနရာမ်ားအတြက္ ေန႔ႏွင့္ ည  
     ႏွစ္မ်ိဳး စလုံး အတြက္ 70 dBA ႏွင့္ 
ဃ။ အနံ႕ - စီမံကိန္းအနီးအနားရွိ လူေနထူထပ္သည့္ေနရာမ်ား၏ အစြန္အဖ်ားတြင္ အနံ႔သတ္မွတ္  
     ယူနစ ္၅-၁၀ ထက္မေက်ာ္ေစရပါ။ 
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၂၀၁၅ ခုႏစ္ွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ ယခု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန 
(ယခင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန)သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ကုိ ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 
မ်ားသည္ အစုိးရမွျဖစ္ေစ၊ ကမာၻ႕ဘဏ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းအဖြ႕ဲ၊ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရး 
ဘဏ္အစရိွေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းစုမ်ားျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပအဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခုမွျဖစ္ေစတင္ျပ ေဆာင္ရြက္ပါက ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဆုိငရ္ာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း တြင္ အကဲျဖတ္လုပ္ငန္း 
၃ ဆင့္ ပါ၀င္ပါသည္။  ၄င္းတုိ႕မွာ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရေသာ 
ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊ အဆင့္ (က)ႏွင့္ (ခ)အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ EIA-ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ 
လုပ္ငန္း (ESIA - ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ အကဲ ျဖတ္လုပ္ငန္းဟုလည္း ေခၚသည္)နွင့္ IEE-
ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း၏ ေနာက္ဆက္တြအဲျဖစ္ “ ဆန္းစစ္ျခင္းေဆာင္ 
ရြက္ရန္လုိအပ္သည္ ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးအစားမ်ား”ကုိ ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျပီး IEE ႏွင့္ EIA တုိ႕မွ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန အေနျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ျပီး IEE 
ႏွင့္ EIA တုိ႕၏ လုိအပ္မႈမ်ားကုိ ထြက္ေပၚလာ ေစပါသည္။ ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ 
စီးပြားေရးျဖစ္ေပၚမႈမ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑ကုိ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္ IEE ႏွင့္ EIA တုိ႕အတြက္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပထားသည္။ လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္၏ 
အေထြေထြလုိအပ္ခ်က္ မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျပီး - 

က။ သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနသုိ႕ တင္ျပမည့္ စီမံကိန္းအဆုိျပဳခ်က္  
အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 

ခ။ လုိအပ္ေသာ အကဲျဖတ္အဆင့္ဆင့္အလုိက္ သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး  
၀န္ၾကီးဌာန၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ဂ။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ဃ။ လူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း 

င။ IEE ႏွင့္ EIA ေဆာင္ရြက္မႈ မူၾကမ္းတင္ျပျခင္း 

စ။ လူထု၏ ထင္ျမင္ခ်က္ေတာင္းခံရန္အတြက္ IEE ႏွင့္ EIA ေဆာင္ရြက္မႈ မူၾကမ္းကုိ ထုတ္ျပန္  

ျခင္း 

ဆ။ စီမံကိန္းအား ခြင့္ျပဳ-မျပဳ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီ  
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ေထြမႈရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း 

 
တုိ႕အတြက္ ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ား မရိွပါ။ 
 
ေအာက္ပါတုိ႕မွာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းသည္ IEE ႏွင့္ ESIA လုပင္န္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ျခင္းရွိ-မရွိ အကဲျဖတ္ေနစဥ္အတြင္း 
စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ပထမအဆင့္တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဤအဆင့္သည္ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ 
လုပ္ငန္းအဆင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းကုိ သံသယျဖစ္ျခင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္ (ေနာက္ဆက္တြ ဲ ၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈ မရိွျခင္း 
တုိ႕ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းတင္ျပေတာင္းခံသူအေနျဖင့္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းအေနႏွင့္ စီမံကိန္းအဆုိျပဳလႊာကုိ 
ျပင္ဆင္ျပီး အဆုိပါ စာရြက္ စာတမ္းကုိ သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနသုိ႕ တင္ျပရမည္ 
ျဖစ္သည္။ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနသုိ႕ တင္ျပေသာ စီမံကိန္းအဆုိျပဳလႊာတြင္ 
စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေသခ်ာစြာ နားလည္ႏိုင္ေအာင္ စီမံကိန္း၏ တည္ေနရာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
အေျခအေနတုိ႕ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းအဆုိျပဳလႊာတြင္ ရလဒ္အျဖစ္ထြက္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 
ခန္႕မွန္းႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ခြျဲခားေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။  

စီမံကိန္းအဆုိျပဳလႊာတင္ျပျပီးသည္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားကုိ ျခံဳငံုသုံးသပ္ 
ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေပၚမူတည္၍ အကဲျဖတ္ရန္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ 
ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေနာက္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာနသည္ 
အကဲျဖတ္မႈအဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေနာက္အၾကံေပးအဖြ႕ဲမွတစ္ဆင့္ သက္ေရာက္ 
မႈ အကဲျဖတ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ရည္ညႊန္းလႊာမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ရည္ညႊန္းလႊာမ်ားကုိ လက္ခံရရွိျပီးသည္ႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္ ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း 
တုိ႕ကုိ ရံုးတက္ရက္ ၁၅ ရက္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ရည္ညႊန္းလႊာ 
မ်ားကုိ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အတည္ျပဳခ်က္ရသည္ႏွင့္ ၀န္ၾကီးဌာန 
အေနႏွင့္ အဆုိပါစီမံကိန္းကုိ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာအတုိင္း စဥ္းစားသုံးသပ္ထားျပီး ထုိအစီရင္ခံစာ ကုိ 
အေျခခံ၍ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားကုိ ESIA အတြက္ အကဲျဖတ္မူေဘာင္အျဖစ္ လက္ခံျပီးျဖစ္သည္။  

တတိယအဆင့္ႏွင့္ စတုတၳအဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ေလ့လာမႈမ်ား၊ လူထုႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ရည္ညႊန္းလႊာ 
မ်ားကုိ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အတည္ျပဳခ်က္ရမွသာ အဆုိပါ 
အဆင့္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ရည္ညႊန္း 
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လႊာမ်ားကုိ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာသုိ႕ တင္ျပျပီးသည္ႏွင့္ အဆုိပါအဆင့္ 
မ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ESIA ၏ အဓိကအဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ (၄)ဆင့္ ပါ၀င္ပါသည္။ 
ပထမအဆင့္ တြင္ ESIA ၏ ေလ့လာစုံစမ္းမႈမ်ားကုိ လုပ္ငန္းတင္ျပေတာင္းခံသူကုိယ္စား အၾကံေပးအဖြ႕ဲမွ 
တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရမည္ျဖစ္ျပီး လူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္းမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အစုိးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္ အဆင့္ႏွင့္ 
ေဒသအဆင့္တုိ႕တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သူမ်ားႏွင့္ ညွိနႈိင္းသေဘာတူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ လူထု ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကို ESIA လမ္းညႊန္မႈမ်ား၏ အခန္း (၁)တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။  

IEE ႏွင္ ့ ESIA အဆင့္ျပီးသည္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ 
သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ESIA အစီရင္ခံစာႏွင့္ ESMP ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဆုိငရ္ာ စီမံခန္႕ခြ႕ဲမႈစီမံခ်က္ကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ေလ့လာသုံးသပ္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ဆုိင္ရာ ေလ့လာသုံးသပ္မႈႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ေလ့လာသုံးသပ္မႈတုိ႕ ပါ၀င္ပါသည္။ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
ေလ့လာသုံးသပ္မႈတြင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိျပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္၊ 
ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ လုိအပ္ပါက လုပ္ငန္းတည္ေနရာသုိ႕ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။  

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ESIA ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာႏွင့္ ESMP 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြ႕ဲမႈစီမံခ်က္အေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ လုိအပ္ပါက ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ 
အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္-ECC (ESIA 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေရးသာေနခ်ိန္တြင္ ECC ထုတ္ေပးထားသည့္ စီမံကိန္း မရိွေသးပါ) ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ESIA 
ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာႏွင့္ ESMP ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြ႕ဲမႈစီမံခ်က္တုိ႕ကို ပယ္ခ်ျခင္းတုိ႕ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  

ခိုင္လုံေသာ ECC - ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မရွိဘဲ စီမံကိန္း 
စတင္တည္ေဆာက္လည္ပတ္ျခင္း ျပဳလုပ္၍ မရနုိင္ပါ။ ECC ရရိွျပီးေနာက္ လက္ခံရရွိသည့္ေန႕မွ ၂ ႏွစ္အတြင္း 
စီမံကိန္းစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ECC ကုိ သက္တမ္းတုိးခြင့္ တစ္ၾကိမ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ 
ရွိပါသည္။ အဆုိပါကာလအတြင္း လုပ္ငန္းစတင္မႈမရွိပါက ESIA အစီရင္ ခံစာႏွင့္ ESMP ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ 
ဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြ႕ဲမႈစီမံခ်က္တုိ႕ကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြတဲင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ESIA အစီရင္ခံစာႏွင့္ ESMP ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြ႕ဲမႈ 
စီမံခ်က္တို႕ကုိပယ္ခ်ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါက ပယ္ခ်ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကုိ ေျပာျပရမည္ျဖစ္သည္။ သယံဇာတ 
ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ 
လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ မရိွပါက သုိ႕မဟုတ္ စီမံကိန္းတင္ျပမႈသည္ အစုိးရ၏ စည္းမ်ဥ္း၊ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိပါက စီမံကိန္းကုိ ပယ္ခ်မည္ျဖစ္သည္။  
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ရႈပ္ေထြးသည့္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္အတြက္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
၀န္ၾကီးဌာနသည္ ESMP ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြ႕ဲမႈစီမံခ်က္သီးသန္႕တစ္ခု ထပ္မံတင္ျပရန္ 
ေတာင္းခံမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ESMP သည္ ESIA အစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ေသာ ESMP ၏ ေနာက္ဆက္တြ ဲ
ျဖစ္သည္။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ 
ESMP ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ ဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြ႕ဲမႈစီမံခ်က္သီးသန္႕တစ္ခု ထပ္မံတင္ျပရန္ ေတာင္းခံပါက အဆုိပါ 
ESMP စီမံခ်က္အတြက္ အတည္ျပဳမိန္႕ မရမခ်င္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္မႈမရွိေပ။ တုိးခ်ဲ႕ 
စီမံကိန္းမ်ား၏ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ျဖစ္ပါက ESMP စီမံခ်က္ကို ၂ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 
ေရးသားျပီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနသုိ႕ တင္ျပကာ ECC ရရိွႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။  

ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းမည့္အစီအစဥ္ကုိ 
သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္သူမ်ားႏွင့္ အျခား 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းျခင္းသည္ စီစဥ္ထားျပီး 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွသလို အစီအစဥ္မရွိဘဲ ပိတ္သိမ္းျခင္းလည္း ရိွပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္း 
ျပီးပါက စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းသည့္အစီရင္ခံစာကုိ ျပင္ဆင္ျပီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 
၀န္ၾကီးဌာနသုိ႕ တင္ျပရမည္။ ထုိ႕ေနာက္ ၀န္ၾကီးဌာနက စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းမႈသည္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွ/ မရိွ ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္စုံကိုက္ညီမႈရိွမရွိ ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။  

လွ်ပ္စစ္ႏွင္ ့ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန တုိ႔ၾကား ေရအား 
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအရြယ္အစားသတ္မွတ္မႈတြင္ ကြာျခားခ်က္ရိွပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန က ၁ 
MW ေအာက္ရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကုိ micro ဟုလည္းေကာင္း ၊ ၁MW ႏွင့္ ၁၀ MW ၾကား 
အရြယ္အစားရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေသးစားဟုလည္းေကာင္း၊  ၁၀ MW ႏွင့္ ၃၀ MW ၾကား 
အရြယ္အစားရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကုိ အလတ္စားဟုလည္းေကာင္း၊ ၃၀ MW အထက္ အရြယ္ 
အစားရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကုိ အၾကီးစားဟုလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ပါသည္။ ဆန္႔က်င့္ဖက္ 
အားျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ ထင္ရွားသည့္ 
အကဲျဖတ္မႈလိုုအပ္ခ်က္ (၂) ရပ္ေအာက္တြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကုုိ အမ်ိဳးအစားခဲြျခားထားၿပီး 
တစ္မ်ိဳးမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာကနဦးစစ္ေဆးခ်က္ ျပဳလုုပ္ရမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ျပီး  ဒုုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ ESIA 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။   

 

 

 

 



 

33 
 

အကဲျဖတ္ခ်က္အဆင့္ (Assessment Level) 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ ကနဦးစစ္ေဆးျခင္း  (Initial 
Environmental Examination)   

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း                       
(Environmental Impact Assessment)  

Install capacity သည္ 1 MW ထက္ၾကီးျပီး 15MW 
ထက္ေသး၍ ေရေလွာင္တမံ ၏ ထုထည္ 
(ကန္ေရျပည့္ေရေလွာင္ပမာဏ) မွာ ကုဗမီတာ 
20,000,000 ေအာက္၊ ေရေလွာင္တမံ ဧရိယာမွာ 
(ကန္ေရျပည့္ေရမ်က္ႏွာျပင္ နိမ္႕ျမင့္မွတ္) 400 
ဟတ္တာေအာက္ေသးလွ်င္။  

Install capacity သည္ 15MW ထက္ၾကီး၍ ေရေလွာင္တမံ ၏ 
ထုထည္ (ကန္ေရျပည့္ေရေလွာင္ပမာဏ) မွာ ကုဗမီတာ 
20,000,000 ထက္ပုုိၾကီးကာ ေရေလွာင္တမံ ဧရိယာမွာ 
(ကန္ေရျပည့္ေရမ်က္ႏွာျပင္ နိမ္႕ျမင့္မွတ္) 400 ဟတ္တာ 
ထက္ပုုိႀကီးလွ်င္  

 

 

ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ 
ဇယားမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၏ေနာက္ဆုံးတြင္ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ လုပ္ငန္းတင္ျပေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အလြယ္တကူ 
သိရွိႏိုင္ရန္ အခန္း ၂ ပါ ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြ ဲအျဖစ္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၁.၃.၃။ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဴးကြထိဲန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မတူညီေသာ ေဂဟစနစ္သုံးခုဆုံေတြ႕ရာေဒသတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေျမာက္ဘက္တြင္ 
တရုတ္-ဟိမ၀ႏၱာ ေဒသ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားေဒသ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မေလးကၽြန္းဆြယ္တုိ႕ တည္ရွိ 
ပါသည္။ ထုိထူးျခားေသာ ပထ၀ီအေနအထားႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေသာ မုိးေရခ်ိန္၊ အပူခ်ိန္၊ ေျမမ်က္ႏွာ 
သြင္ျပင္ႏွင့္ ရွည္လ်ားေသာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေတာင္ေပၚ ႏွင့္ သမပုိင္းေဒသအျမစိဲမ္းေတာမ်ား၊ 
ေတာင္ပိုင္းရွိ အျမဲစိမ္းေတာမ်ားအပါအ၀င္ သစ္ေတာမ်ိဳးစုံကုိ ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ ထုိအမ်ိဳးစုံေသာ 
သစ္ေတာမ်ားသည္ အပင္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၁၈၀၀၊ ႏုိ႕တုိက္သတၱ၀ါ ၂၅၈ မ်ိဳး၊ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၀၅၆ မ်ိဳး၊ 
တြားသြားသတၱ၀ါ ၂၉၇ မ်ိဳး၊ ကုန္းတစ္ပိုင္း ေရတစ္ပုိင္းသတၱ၀ါ ၈၂ မ်ိဳး၊ ေရခ်ိဳေရငန္ငါးမ်ိဳးစံု ၇၇၅ မ်ိဳး၊ 
လိပ္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၅ မ်ိဳး၊ သႏၱာေက်ာက္တန္း ၅၂ မ်ိဳးတုိ႕၏ ေနထုိင္ရာေဒသျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒသမ်ိဳးရင္းေပါင္းေျမာက္ျမားစြာရွိျပီး ႏုိ႕တုိက္သတၱ၀ါတစ္မ်ိဳး၊ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၆ မ်ိဳး၊ 
တြားသြားသတၱ၀ါ ၂၁ မ်ိဳး၊ ကုန္းေနေရေနသတၱ၀ါ ၃ မ်ိဳး၊ အပင္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၈ မ်ိဳးတုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ 6 
အဆုိပါအခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသရိွ ဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ားၾကြယ္၀ရာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳခံရပါသည္။  

                                                           
6 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံအဆင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဆဲိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြေဲပါင္းစုံထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေရွးယခင္ကတည္းကပင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
ပါသည္။ ေရွးဘုရင္မ်ားသည္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြေဲပါင္းစံုထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၁၇၇၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ျပီး ကၽြန္းပင္အား ေတာ္၀င္သစ္ပင္အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ဘုရင့္နန္းေတာ္ပတ္၀န္းက်င္ ရတနာပုံ 
ျမိဳ႕ေတာ္(ယခုမႏၱေလးျမိဳ႕)ကုိ ေတာရုိင္းတိရစာၧန္မ်ားခုိလံႈရာ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာ အျဖစ္ 
မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီး၏ အမိန္႕ေတာ္ျဖင့္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ေၾကျငာခ့ဲသည္။7 အစုိးရသည္ ဆင္မ်ား 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒကုိ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနကုိ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္ 
ျမန္မာ့သစ္ေတာအက္ဥပေဒအရ ေတာရုိင္းတိရစာၧန္မ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ တာ၀န္ 
ေပးအပ္ခဲ့ျပီး ေတာရုိင္းတိရစာၧန္မ်ားကုိ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ သစ္ေတာၾကိဳး၀ုိင္း 
မ်ားအတြင္း အမလုိဲက္ျခင္းႏွင့္ ငါးဖမ္းျခင္းတုိ႕ကုိ တားျမစ္ေသာစည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။  

ပထမဆုံးေဘးမဲ့ေတာကုိ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၂၀ ထိ တရား၀င္သတ္မွတ္ထားေသာ 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသည့္ ဧရိယာမ်ား (ေတာင္ၾကီးငွက္ေဘးမ့ဲေတာ) ထူေထာင္ႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ေပ။8 ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ 
တြင္ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးတာ၀န္ခံရာထူးကုိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ခန္႕ထားေပးခ့ဲျပီး 
ေတာဆင္ရိုင္းမ်ားဖမ္းဆီးမႈ တားျမစ္ေရးအပါအ၀င္ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ စီမံ 
ခန္႕ခြမဲႈ တာ၀န္မ်ားကုိေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အက္ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္တုိ႕ ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ခ်ိန္တြင္ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး တာ၀န္ခံရာထူးကုိ ခန္႕ထားျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ယခုအခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ခန္႕ထားမႈ 
မရွိေတာ့ေပ။  

၁၉၈၀ ျပည့္အေစာပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ 
စီမံကိန္းကုိ ကုလသမဂၢဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတုိ႕အၾကား ပူးတြအဲစီအစဥ္အရ 
တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စြဲစြျဲမျဲမလုဲပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္စီမံကိန္းအရ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနခြကုိဲ သစ္ေတာဦးစီးဌာနေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး ကာကြယ္ 
ေတာမ်ား စီမံခန္႕ခြမဲႈႏွင့္ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတာ၀န္ကုိ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 
အေရးအၾကီးဆုံးအေနျဖင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သစ္ေတာမူ၀ါဒအရ ကာကြယ္ေတာဧရိယာကုိ ႏိုင္ငံေျမ ဧရိယာ 
စုစုေပါင္း၏ ၅ % ထိ တုိးျမွင့္ေပးရန္ျဖစ္ျပီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ 
ျပင္ဆင္ထားေသာ ႏွစ္ ၃၀ အမ်ိဳးသားသစ္ေတာစီမံခ်က္အရ အဆုိပါရည္မွန္းခ်က္ကုိ ၁၀ % ထိ ျပင္ဆင္ 
သတ္မွတ္သြားရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဧရိယာ၏ ၅.၆၁ % တြင္ ေဂဟစနစ္မ်ိဳးကြေဲပါင္းစုံကို ကိုယ္စားျပဳေသာ 
ကာကြယ္ေတာ ၃၈ ခုရိွသည့္အနက္မွ ၃၇၈၉၄ စတုရန္းကီလုိမီတာကုိ အရန္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးထားသည္။  

                                                           
7 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဆဲိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ 
8 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဆဲိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ 
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၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး 
ဥပေဒ (ႏွင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဆက္စပ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား)အရ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သဘာ၀သစ္ပင္ပန္းမန္ ေတာရုိင္း 
တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႕ က်က္စားရာေဒသ၊ ေဂဟစနစ္တုိ႕ကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒ၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ - 

က။ အစုိးရ၏ ေတာရုိင္းတိရစၧာန္ႏွင္ ့သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒကို အေကာင္အထည္  
 ေဖာ္ရန္ 

ခ။ အစုိးရ၏ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ 

ဂ။ ေတာရုိင္းတိရစာၦန ္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား၊ သက္ရွိသက္မဲ့ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားႏွင့္ ရာသီအလုိက္ ေဒသ  
ေျပာင္းေရြ႕က်က္စားေလ့ရွိေသာ ငွက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္က  
လက္ခ ံသေဘာတူေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

ဃ။ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္ရွိသည္ ့ေတာရုိင္းတိရိစၧာန္မ်ား၊ သဘာဝအပင္မ်ားႏွင္ ့ယင္းတုိ႔၏ ေနရင္းေဒသ  
မ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္၊ 

င။ သဘာ၀သိပၸဆုိံင္ရာ သုေသသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ 

စ။ တိရစာၦနဥ္ယ်ာဥ္ႏွင့္ ရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္တုိ႕ တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ေတာရုိင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္ 
မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္၊  

ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ၁၅ 
အရ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ၀န္ၾကီး၏အတည္ျပဳခ်က္အရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္လုိအပ္သည့္ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါးေတာရုိင္းသတၱ၀ါမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ေၾကျငာေပးရမည္ျဖစ္ 
သည္။  

က။ လုံးဝကာကြယ္ထားသည့္ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္မ်ား 

ခ။ သာမန္ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္မ်ား 

ဂ။ ရာသီအလုိက္ကာကြယ္သည္ ့ေတာရုိင္းတိရစာၦန္မ်ား 

အကာအကြယ္ေပးရမည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားစာရင္း (၁၉၉၆)သည္ ေတာရုိင္းသစ္ပင္ႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားကုိ ၎တုိ႕၏ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ ေနာက္ဆက္တြ ဲ ၃ တြင္ အထူး 
လုိင္စင္ရွိေသာ သိပၸံဆုိင္ရာကိစၥမွအပ ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရသည့္ အျပည့္အ၀ကာကြယ္ေပးရမည့္ ေတာရုိင္း 
တိရစာၦန္မ်ားစာရင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနာက္ဆက္တြ ဲ၄ တြင္ အထူးခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္သာ ဖမ္းဆီးရႏုိင္သည့္ 
ကာကြယ္ေပးရမည့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားစာရင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနာက္ဆက္တြ ဲ ၅ တြင္ သား 
ေပါက္ခ်ိန္မဟုတ္သည့္ရာသီအတြင္း ေဒသခံလူထု၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဖမ္းဆီးခြင့္ျပဳထားသည့္ ရာသီ 
အလုိက္ကာကြယ္ေပးရမည့္ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္မ်ားစာရင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။  
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိက သစ္ေတာဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒ ႏွစ္ခုရိွပါသည္။ ၁၉၉၂ သစ္ေတာဥပေဒႏွင့္ ၁၉၉၅ သစ္ေတာ 
မူ၀ါဒ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၂ သစ္ေတာဥပေဒသည္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ေရရွည္တည္တ့ံ 
ေသာ သစ္ေတာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈ-စီးပြားအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးျပီး သစ္ေတာစီမံခန္္႔ခြဲမႈတြင္ 
ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ ျပည္သူ မ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းကုိ အားေပးပါသည္။ ၁၉၉၂ သစ္ေတာဥပေဒက သစ္ေတာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့ ္ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြမဲ်ားထိန္းသိမ္းမႈတို႔ကုိ အေလးေပး ပါသည္။  ၁၉၉၂ 
သစ္ေတာဥပေဒက အျမဲတမ္းသစ္ေတာေနရာႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးေနရာမ်ားကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ျပိး သဘာ၀ သစ္ေတာ 
မ်ားႏွင့ ္ စုိက္ခင္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ျပည္သူ႔ပါ၀င္မႈအေျချပဳနည္းလမ္းကုိ အားေပးပါ 
သည္။ အဆုိပါမူ၀ါဒသစ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိမုိျပည့္စုံ 
ေစမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ သစ္ေတာမူ၀ါဒမ်ားအားလုံးနည္းတူ သစ္ေတာ ဥပေဒ ၁၉၉၂ က သစ္ 
ကုန္သြယ္မႈႏွင့ ္သစ္ပင္မ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကက႑ ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး ကုိ 
ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ သစ္ေတာ ဥပေဒ ၁၉၉၂ ၏ အဓိက အဂၤါရပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါ၀င္သည္။  
က။ အစုိးရ၏ သစ္ေတာေရးရာမူ၀ါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္  

ခ။ အစုိးရ၏ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ 

ဂ။ အစုိးရ၏ သစ္ေတာမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒတုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ 
တြင္ ျပည္သူတုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အခန္းက႑ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္၊ 

ဃ။ သစ္ေတာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္၊ 
ျပည္သူတုိ႔၏ စားဝတ္ေနေရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အက်ိဳးစီးပြား ခံစား 
ႏိုင္ေစရန္၊ 

င။ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိန္းကာကြယ္ေရးတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

စ။ သစ္ေတာႏွင္ ့ ဇီဝမ်ိဳးမ်ားျပဳန္းတီးျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ပိုးမႊားက်ေရာက္ျခင္း ႏွင့္ အပင္ေရာဂါ 
က်ေရာက္ျခင္း ေဘး အႏၲရာယ္တုိ႔မ ွထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏုိင္ရန္၊ 

ဆ။  သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာစုိက္ခင္းသစ္မ်ားတည္ေထာင္ေရး တုိ႔ကုိ  
တစ္ၿပိဳင္တည္းေဆာက္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ 

ဇ။ ျပည္တြင္းေလာင္စာလုိအပ္ခ်က္ကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္။ 

သစ္ေတာဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည့္သစ္ေတာ (ႏိုင္ငံ၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္ထားသည့္ သစ္ေတာေနရာမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း) ၊ ထိန္းသိမ္း 
ထားေသာ ျပည္သူ႔သစ္ေတာ အျဖစ္ ေၾကညာသည့္ေနရာမ်ား၊ သစ္ေတာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ၊ သစ္ေတာစုိက္ခင္းမ်ား 
စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့ ္ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ားထုတ္ယူခြင့္  ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ 
ပါသည္။  
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၁၉၉၅ခုႏွစ ္ သစ္ေတာမူ၀ါဒ က သစ္ေတာဥပေဒ၁၉၉၂ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါ 
သည္။ အဆုိပါမူ၀ါဒကုိ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ႏိုင္ငံတကာမူ၀ါဒမ်ား အေပၚမူတည္ကာ 
စံနမူနာအျဖစ္ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သစ္ေတာမူ၀ါဒ ၁၉၉၅ သည္ ေရရွည္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ၊ အေျခခံ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီမႈ၊ အဖြ႕ဲအစည္းပိုင္းဆုိင္ရာ ခုိင္မာအားေကာင္းေစမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈ ၊ သစ္ေတာႏွင့္ 
ဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ပိုမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစမႈမ်ား ႏွင့္ အားလုံးပါ၀င္ေသာ 
သစ္ေတာက႑ျဖစ္ ေပၚလာေစမႈ တုိ႔ကို အေလးေပးထားပါသည္။ ေတာရုိင္းတိရစၦာန္မ်ား ၊ အပင္မ်ားႏွင့္ 
ေဂဟစနစ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေနစဥ္တြင္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ား ေရရွည္ဖြံ႕ ျဖိဳးတုိးတက္ေရး 
အတြက္ အစုိးရ၏ ကတိက၀တ္ႏွင့ ္ဆုိလုိရင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ 

၁၉၉၅ခုႏွစ ္သစ္ေတာမူ၀ါဒက ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ သစ္ပင္မ်ားျပန္လည္စိုက္ 
ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ သစ္ေတာသုေတသန၊ အဖြ႕ဲအစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ အားျဖည့္မႈ 
ႏွင့္ ျပည္သူ႔ပါ၀င္မႈမ်ားႏွင့ ္ ျပည္သူမ်ားအား အျမင္္ဖြင့္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းမည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့ ္အစီအမံမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

၁၉၉၅ခုႏစ္ွ သစ္ေတာမူ၀ါဒက ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့ ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ 
အလုိ႔ငွာ အစုိးရက ဦးစားေပး အျမင့္ဆုံးေပးထားသည့္ ေရရွည္တုိးတက္ေသာ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အသိ 
အမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရိွေစရန္ လုိအပ္ခ်က္ ၆ ခုကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆုိပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတုိ႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

က။ ေျမ ၊ ေရ၊ ေတာရုိင္းတိရႏၧာန္မ်ား ၊ ဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ျခင္း   

ခ။ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏိုင္ေသာ ၊ မျပႏုိင္ေသာ သစ္ေတာ၏ အက်ိဳးေက်းဇူး 
မ်ားကုိ အျမဲဖန္တီးေပးမည့္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ား ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မႈ  

ဂ။ ေလာင္စာ၊ ေနစရာ၊ အစားအစာႏွင့ ္အနားယူအပန္းေျဖမႈအတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ား 

ဃ။ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚထိခိုက္မႈနည္းသည့္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ား၏ စီးပြားေရးအလားအလာမ်ား 
ကုိ ပုိမုိ ခိုင္မာေစျခင္း 

င။ သစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့ ္အသုံးျပဳမႈတြင္ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္  

စ။ ႏို္င္ငံစည္ပင္သာယာ၀ေျပာေရးႏွင့ ္လူမႈစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ သစ္ေတာမ်ား၏ မရွိမျဖစ္ အေရးပါ 
မႈကုိ ျပည္သူမ်ားအား အသိအျမင္ဖြင့္ေပးမႈ 

သစ္ေတာဥပေဒ ၁၉၉၂ ႏွင့္ ၁၉၉၅ခုႏွစ ္ သစ္ေတာမူ၀ါဒ က ျပည္သူအေျချပဳသစ္ေတာဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားျပဳစုရန ္ ပံ့ပိုးေပးျပီး ယင္းက ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား သစ္ေတာမ်ားပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ 
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ဥပေဒျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ မူ၀ါဒေရးရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ျမန္မာႏ္ိုင္ငံက အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္မ၀ူါဒ ၁၉၉၄ ကုိ ျပဳစုခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္၀န္းက်င္မူ၀ါဒက ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ 
ဘ၀အရည္အေသြးတုိးျမွင့္ေပးျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
မႈမ်ားျဖည့္စြက္ျခင္းမွတဆင့္ လူမႈစီးပြားေရး၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တုိ႔ၾကား ဟန္ခ်က္ည ီ
ေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ 
အျမဲတမ္း အဓိက ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖစ္ရပါမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက Agenda 21 Policy 1997 ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၀၉ ကုိ ျပဳစုခဲ့ပါသည္။  

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံသည္ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ ၁၉၉၁ ကုိ (ႏုိင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၁/၉၁) 
ျဖင္ ့ ျပ႒န္းခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါအက္ဥပေဒက ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းေရျပင္တြင္ ငါးဖမ္းျခင္းကုိ လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပထားျပီး 
ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ကုန္းတြင္းတြင္တည္ရိွသည့္ ငါးမ်ားအသက္ရွင္ေနထုိင္သည့္ (အျမဲတစ္ေစ 
(သုိ႔) ယာယီျဖစ္ေသာ)ေရျပင္၊ ကန္ငယ္၊ ေရစီးေၾကာင္း၊ ျမစ္၊ စမ္းေခ်ာင္းႏွင့ ္သဘာ၀ကန္ဟု သတ္မွတ္ဖြင့္ဆုိပါ 
သည္။ 

ပုဒ္မ ၃၆ အရ ဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲလွ်က္ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း ေရျပင္တြင္ တမံ၊ ျမစ္ကမ္း (သုိ႔) ဆည္ တည္ 
ေဆာက္မႈႏွင့ ္ထိုက့ဲသုိ႔ေသာအတားအဆီးကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။   

ပုဒ္မ ၃၈ (ခ) အရ ငါးမ်ား၏ သဘာ၀အေနအထားကုိ ထိခိုက္ေစမႈကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ သုိ႔မွသာ ငါးမ်ား 
အဓိက တည္ရိွေနသည့္ ေရစီးဆင္းမႈကုိ မပ်က္စီးေစဘဲျဖစ္ပါမည္။ ထို႔အျပင္ ပုဒ္ မ ၄၁ က ေရအရည္ေသြး၊ 
ေရပမာဏ (သုိ႔) အင္းထဲရွိ ေရသြားလာမႈ လမ္းေၾကာင္း၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ငါးမ်ားႏွင့္ 
အနီးနားရွိေခ်ာင္းမ်ား (သုိ႔) ေရစီးေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေစသည့္ မည္သူကိုမဆုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ မ်ားစြာ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ 

၁.၃.၄။ ေရႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ဥပေဒမ်ား  

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရိွ ေရသယံဇာတမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အစီအမံမ်ားစြာရိွပါသည္။ ယင္းတြင္ ျမန္မာ့ 
အမ်ိဳးသားေရမူ၀ါဒ၊ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အတည္ျပဳခ့ဲသည့္) ျမန္မာ့ေသာက္သုံးေရ အရည္အေသြး 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့ ္ (ေရဥပေဒခ်မွတ္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ အေျခခံစာရြက္စာတမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္လာမည့္) 
ျမန္မာ့ေရ မူေဘာင္ညႊန္ၾကားမႈတိုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံသည ္ အမ်ိဳးသားေရသယံဇာတ 
ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းျပီး ယင္းေကာ္မတီက ေရဥပေဒ အသစ္ျပဳစုေရးကုိ ဦးေဆာင္ပါသည္။ 

ေရႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနသည့္ လက္ရိွဥပေဒမ်ားတြင္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၀၆ 
ပါ၀င္ပါသည္။ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၀၆ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ 
ေအာက္ပါ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

က။ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးရိွစြာအသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္ရန္ 
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ခ။  ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ေရလမ္းေၾကာင္းဆက္သြယ္မႈ လုံၿခံဳေခ်ာေမြ႔ေစရန္ 

ဂ။ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိတက္မႈကုိ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ 

ဃ။ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ရန္ 

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၀၆  အရ မည္သူကမွ် ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ရပါ။ 

က။  ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစရန္ရည္ရြယ္၍ တစ္စံုတစ္ရာျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ေရေၾကာင္းအား ေျပာင္းလဲေစျခင္း၊ 

ခ။ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တမင္ျပဳန္းတီးေစျခင္း 

ဂ။ ကမ္းပါးမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခုတ္ေမာင္းေနေသာ၊ ဆုိက္ကပ္ထားေသာ၊ ေက်ာက္ခ်ရပ္နားထားေသာ၊ 
ေသာင္တင္ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာေရယာဥ္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိိခုိက္ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ေစမည့္ စက္သုံးဆီ၊ ဓာတုပစၥည္း၊ အဆိပ္သင့္ပစၥည္းႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား 
စြန္႔ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပါက္ကြေဲစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ 

ဃ။ ျမစ္ေခ်ာင္းနယ္၊ ကမ္းနားနယ္ သုိ႔မဟုတ္ ကမ္းပါးနယ္အတြင္း အဆိပ္သင့္ေစေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး 
ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေပါက္ကြေဲစတတ္ေသာပစၥည္းျဖင့္ ေဖာက္ခြဲ၍ျဖစ္ေစ ေရေနသတၱဝါမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ 

င။ ျမစ္ေခ်ာင္းအတြင္း ေရႊက်င္ျခင္း၊ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သယံဇာတထုတ္ယူျခင္း လုပ္ငန္း 
မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေျမဇာႏွင့ ္အျခားပစၥည္းမ်ားကုိ ျမစ္ေခ်ာင္းအတြင္းသုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအတြင္းသုိ႔ စီး၀င္ 
ႏိုင္သည့္ ေရဆင္းလမ္းလွ်ိဳေျမာင္မ်ားအတြင္းသုိ႔ျဖစ္ေစ စြန္႔ပစ္ျခင္း 

 ၁.၃.၅။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမႈဆုိင္ရာလုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈသည္ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား (တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ားဟု ေခၚေသာ)အတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးအရာသည္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမွ စတင္ရန္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဟု သုံးႏႈန္းထားသည္။  

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ ခြင့္ျပဳေပး 
ထားသည္။ ပုဒ္မ ၃၆၅ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား တန္ဖိုးထားေသာ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ ဓေလ့ 
ထုံးစံႏွင့္ ရိုးရာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ ပုဒ္မ ၃၆၅ တြင္ တုိင္းရင္းသား 
တစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ အမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ 
မည့္ကိစၥအတြက္ ေျဖရွင္းျပီးမွသာေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႕ေသာ္ အဆုိပါအကာအကြယ္ေပး 
မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဥပေဒအရ ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ားရိွျပီး အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ ထိခုိက္ 
ေစႏုိင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟု ကန္႕သတ္ထားသည္။ ထုိ႕ျပင္ ပုဒ္မ ၃၆၅ သည္ ျမန္မာ 
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ႏိုင္ငံသားအတြက္သာ သက္ေရာက္ေစျပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္မူ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ 
ျပဳရန္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား မရိွႏိုင္ေပ။  

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၂ တြင္ ျပဌာန္းထားမႈမ်ားမွာ - 

က။ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ကူညီေဆာင္  
ရြက္မည္၊  

ခ။ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးႏွင့္ ရိုင္းပင္းကူညီေရးတုိ႔ တိုး  
တက္ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္၊ 

ဂ။ တုိးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈနည္းပါးေနသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္း 
ဆက္သြယ္ေရး စသည္တုိ႔ပါဝင္ေသာ လူမႈစီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခြ ဲ ၂၂ တြင္ ျပဌာန္းထားမႈမ်ားကုိ ပိုမိုအားျဖည့္ေပးျပီး အစုိးရအေနႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရး 
ရာ၀န္ၾကီး ခန္႕ထား ရန္အတြက္ အေျခခံအခ်က္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခြ ဲ၃ တြင္ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ နံပါတ္ 
(င) အခ်က္တြင္ ဖြံ႕ျဖိဳး တုိးတက္မႈနည္းေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ 
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ ေရးစေသာ လူမႈစီးပြားဘ၀ျမွင့္ တင္ေပးေရးကုိ ဦးတည္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခြ ဲ
၃ တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလုံး တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရရိွ ႏုိင္ရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ 
စုအားလုံးသည္ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအားလုံးကုိ အျပည့္အ၀ 
ရရွိႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရာတြင္ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရိွေပ။  

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား 
အၾကား အမုန္းပြားမႈ၊ ရန္လုိမႈ၊ မညီညြတ္မႈတုိ႕ကုိ ျဖစ္ေစေသာ အျပဳအမူမ်ိဳးမျပဳလုပ္ရန္ ေဖာ္ျပထားျပီး 
တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ခုိင္လုံသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ မရိွဘဲ 
ကန္႕သတ္မႈမျပဳလုပ္ရန္ေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း ၄ တြင္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ၾကီးကုိ သမၼတမွ ခန္႕ထားေပးရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း ၅ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ၀န္ၾကီးဌာန၏ တာ၀န္မ်ားမွာ နံပါတ္ (င) အခ်က္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ 
လူမႈစီးပြားဘ၀ ျမွင့္တင္ေပးေရးအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႕ ေဆာင္ေရးတုိ႕ကုိ 
ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖာ္ျပထားျပီး နံပါတ္ (ဆ) တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ 
ရွားပါးမ်ိဳး ႏြယ္စုမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရုိးရာဓေလ့မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေဖာ္ျပထား သည္။  

အပုိဒ္ခြ ဲ၅ တြင္ ဥပေဒ၏ အပို္ဒ္ခြဲ ၁ ရွိအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ မပါ၀င္ေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားဟု 
သုံးႏႈန္းထားျပီး ပါလီမန္ အစည္းအေ၀းတြင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အပုိဒ္ခြ ဲ ၅ တြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား 
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ေနထုိင္ရာေဒသတြင္ သယံဇာတထုတ္ယူသည့္ စီမံကိန္း မ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အစုိးရ/ ကုမၸဏီတို႕အၾကား ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္း မစတင္မီ ျပည့္စံု 
တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျပီး ဌာေနတုိင္းရင္းသားကုိ တ္ုိင္းရင္းသား 
မ်ိဳးႏြယ္စု ဟု သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။  

၂။ (ဇ) ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ ဆုိသည္မွာ အဆုိျပဳထားသည့္ စီမံကိန္း သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ 
တည္ေဆာက္ထားေသာပတ္ဝန္းက်င္၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးဆက္ကုိဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ၊ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ လူမႈေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တုိက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆက္စပ္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းက်ိဳးေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဆုိးက်ိဳးေသာ္လည္းေကင္း၊ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင္ 
ဆႏၵမပါေသာေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈ သို႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ 

၂၊ (ဖ) တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု (Indigenous People) ဆုိသည္မွာ ပင္မလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူမႈေရး 
သုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ လကၡဏာမ်ား ကြျဲပားျခားနားမႈရွိၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚေသာ 
ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိခုိက္လြယ္ေစသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုကုိ 
ဆုိသည္။ 

တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု (Indigenous People) ဆိုသည့္ စကားရပ္သည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႕ 
ေအဒီဘီမွ ဆင္းသက္လာသည္ဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသခ်ာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပဲ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား 
ဥပေဒတြင္ သုံးႏႈံးထားသည့္ ျမန္မာအေရးအသားတြင္လည္း ကြျဲပားမႈရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

၁.၃.၆။ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား 

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံသည္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၁၉၉၈ ကုိ ျပ႒န္းခ့ဲပါသည္။ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၁၉၉၈ သည္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ 
ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦမ်ား၊ ဗိသုကာလက္ရာမ်ား၊ ေစတီပုထုိးမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားႏွင့္ ဘုန္းၾကီး 
ေက်ာင္းစသည္တုိ႔အတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၁၉၉၈၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

က။ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက သိရွိခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား အဓြန္႔ရွည္စြာတည္တ့ံေစရန္အတြက္  
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ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ခ။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လူတုိ႔၏ ျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသ 

မ်ား ႏွင့္ ယင္းေဒသအတြင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားယုိယြင္းပ်က္စီးျခင္းမရိွေရးအတြက္ ကာကြယ္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ 

ဂ။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ားကုိ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္  
ျမင့္မားေစရန္ႏွင္ ့မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေစရန္၊ 

ဃ။ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ားကုိ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း  
ေရး၏ တန္ဖိုးႀကီးမားမႈကို နားလည္ခံယူႏုိင္ၾကေစရန္၊ 

င။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ဖ်က္စီးမႈ မခံရေစေရးအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရန္ 
စ။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္က လက္ခ ံ

သေဘာတူ ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၁၉၉၈ ပုဒ္မ  ၂၀ ႏွင္ ၂၁ အရ ေရွးေဟာင္း 
အေဆာက္အဦ ကုိ ဖ်က္စီးျခင္း၊ မူရင္းေရွးေဟာင္းပံုစံကုိ တမင္တကာရည္ရြယ္ကာ ေျပာင္းလဲျခင္း (သုိ႔) 
ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦ၏ ေရွးေဟာင္းမူလလက္ရာကုိ တမင္တကာရည္ရြယ္ကာ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေရနံႏွင့္ 
သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ၊ အဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္မ်ား (သုိ႔) သတၲဳမ်ားတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆုိင္ရာ 
တူး ေဖာ္ျခင္း၊ လမ္းေဆာက္ျခင္း၊ တံတား၊ ေရသြင္းေျမာင္း၊ တမံေဆာက္ျခင္း (သုိ႔) ခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေရတြင္း၊ ကန္၊ 
ငါးေမြးကန္တူးျခင္း (သုိ႔) ခ်ဲ႕ျခင္း တုိ႔ကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။  

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၁၉၉၈ အရ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခံနယ္ေျမ 
အတြင္းရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအေပၚတြင္လည္း ထူးျခားသည့္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၁၉၉၈ ကုိ  တည္ရိွမႈအခ်ိန္ကာလ အေျပာင္း 
အလဲႏွင့ ္ပတ္သတ္ျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါအေျပာင္းအလဲအရ “၁၈၈၆ ခုႏွစ္မတုိင္မီ က 
တည္ရိွေသာ” ဟူသည့္စကားရပ္ကုိ ဖယ္ရွားကာ “ေရွးေဟာင္းအထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အအုံဟု ဦးစီးဌာနက 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ေန႔ရက္မတုိင္မီ ႏွစ္ေပါင္း၁၀၀က တည္ရိွေသာ” ဟု ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ 

၁.၃.၇။ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရပုိင္ဆုိင္ေသာေျမမ်ား  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ပုိင္ဆုိင္ေသာေျမမ်ား၏ သက္တမ္းအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ သုိ႕မဟုတ္ 
ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ေနထုိင္ခဲ့သည့္ ကာလအပ္ုိင္းအျခားကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္မည့္ ရွင္းလင္းေသာ 
စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေသးေပ။ ေျမယာႏွင့္ဆ္ုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ (ျဗိတိသွ်ကုိလုိနီအုပ္ခ်ဳပ္ 
သည့္ကာလ - ၁၈၈၆-၁၉၄၈၊ ကုိလိုနီေခတ္လြန္ လြတ္လပ္ေရးရရိွျပီးကာလ - ၁၉၄၈-၁၉၆၂ ႏွင့္ စစ္အစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလ - ၁၉၆၂-၂၀၁၅)တို႕တြင္ အသီးသီးျပဌာန္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အခ်ိဳ႕ဥပေဒမ်ားကုိ 
ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ေက်နပ္ေလာက္စရာ ထိေရာက္မႈ 
မရွိေသးေပ။ ေျမယာဥပေဒမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ သီးသန္႕က႑တစ္ခုျဖစ္ျပီး ယခင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 
စဥ္းစားေလ့ရွိသည္။ ထုိ႕အတြက္ေၾကာင့္ ေျမယာလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ရာတြင္ အခက္အခဲ 
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မ်ားစြာၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိျပီး ေျမယာစီမံခန္႕ခြမဲႈအစား ရႈပ္ေထြးေပြလီသည့္ အမ်ားလက္ခံက်င့္သုံးေနသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးလ်က္ ရွိသည္။  

အိမ္ယာ၊ ေျမႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားသည္ ဘုိးဘြားပုိင္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေလ့မရိွေပ။ 
ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္လည္း ရႈပ္ေထြးလြန္းလွသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ 
၄င္းတုိ႕၏ အမွန္တကယ္ ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈကို ဥပေဒမ်ားက သက္ေရာက္မႈမရွိေပ။ မရွင္းလင္းသည့္ ဥပေဒ 
မူေဘာင္ႏွင့္ တရား၀င္ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အကုန္အက်မ်ားျပီး ၾကာရွည္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအမ်ားစုတြင္ တရား၀င္ေျမယာပ္ုိင္ဆ္ုိင္မႈ အေထာက္အထားမ်ားမရိွေပ။9 ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ 
ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရကုိ ျပည္သူလူထုေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ား အတြက္ 
လုိအပ္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ျပထားျပီး အသိေပးစာလုိအပ္မႈ၊ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အဆင့္ဆင့္၊ ေျမယာတန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေျမယာပိုင္ဆ္ုိင္ခြင့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၊ အယူခံ၀င္မႈ အဆင့္ဆင့္ 
ႏွင့္ ယာယီေနထုိင္မႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးထားပါသည္။ ေျမယာရယူမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြေပးေရးသည္ အစုိးရထံတြင္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအတြက္ ရန္ပံုေငြကို ေျမယာရယူ 
သည့္ ကုမ ၸဏီက ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာက္ပသီဲးႏွံ အပါအ၀င္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ လက္ရိွေပါက္ေစ်းႏွင့္ 
ညိွႏိႈင္းျပီး ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ ၁၈၉၄ က ေဖာ္ျပထားျပီး ေျမယာသိမ္း ယူမႈအတြက္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိလည္း ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
(က) သက္ဆိုင္ေသာေျမမ်ားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆုိင္သူတိုင္း၏ကန္႔ကြက္မႈမ်ားအတြက္ ေျမႏွင့္  

ပတ္သက္ေသာ ပဏာမစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုန္ျပန္ရန္လုပ္ငန္းစဥ္၊  
(ခ) အစုိးရႏွင့္ ကုမၸဏီတုိ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ထည့္သြင္းေၾကျငာရန္၊ 
(ဂ) သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔အသိေပးျခင္း (ပုဒ္မ ၄၂) 
(ဃ) အသိေပးေၾကာ္ျငာစာကုိ သိမ္းယူမည့္ေျမတည္ရွိရာေနရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ ျမင္သာေအာင္ စြဲကပ္  

ရမည္ (ပုဒ္မ ၄(၁)၊ ပုဒ္မ ၉(၁)) 
(င) အသိေပးေၾကာ္ျငာစာကုိ ေျမသိမ္းခံရသူထံသုိ႔လည္းေပးအပ္ရမည္ (ပုဒ္မ ၉(၃)) 

ေျမယာသိမး္ယူမႈကို ကန္႔ကြက္သည့္ ျပ႒န္းခ်က္မ်ား(ပုဒ္မ ၅ (က) ၁)  ရိွေသာ္လည္း အဆုိပါ ကန္႔ကြက္မႈ 
အေပၚ သမၼတ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (ပုဒ္မ ၅ (က) ၂) က ေနာက္္ဆုံးအတည္ျဖစ္ကာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ က်ံဳ႕ႏိုင္ဆန္႔ 
ႏိုင္ေသာ အာဏာကုိ သမၼတအား ေပးထားပါသည္။  ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ ၁၈၉၄ ကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ 
ျပင္ဆင္ခဲ့ျပီး အဆုိပါ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ‘ေပါက္ေစ်းတန္ဖိုး’ ဟူသည့္အသုံးအႏႈနး္ကုိ ’ေျမ၏ ေပါက္ေစ်းတန္ဖိုး 
(သုိ႔) အနီးအနား၀န္းက်င္ရိွ တူညီေသာ ေျမ၏ ပ်မ္းမွ်သုံးႏွစ္တန္ဖုိး’  ဟု ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ 
"လက္ရိွစနစ္သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ ၁ ႏွင့္ ၅ 
တုိ႔ႏွင့္ မကုိက္ညီပါ။”  

ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ ၁၈၉၄က အစုိးရအား ျပည္သူမ်ားအတြက္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္း 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနေျမသိမ္းယူမႈကုိ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း 

                                                           
9 ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြ႕ဲ (၂၀၁၃)၊ ဆုံးရွံဳးသြားသည့္ ေျမယာမ်ား - ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္းရွိ ေျမယာအရႈပ္အရွင္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ 

http://www.khrg.org တြင္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 
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အက္ဥပေဒ ၁၈၉၄က ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါဘဲ ေျမေပၚတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ 
လွ်ပ္တျပက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ မိမိိတုိိ႔၏ ေျမယာမ်ားကုိ ဆုံးရံွဳးေစပါသည္။  အမိ်ဳးသား 
ေျမအသုံးခ်မႈမ၀ူါဒ ၂၀၁၆ သည္ အဆုိပါစုိးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေျဖရွင္းေပး ထားျပီး 
ပုိမုိျဖည့္စြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ေျမအသုံးခ်မႈ၊ ေျမတန္ဖိုးႏွင့္ ေျမအသုံးျပဳမႈအခ်က္ 
အလက္ကုိ အတည္ျပဳရန္၊ မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္ အမိ်ဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒ က စနစ္က်သည့္ 
ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ကို ထူေထာင္ေပးပါသည္။ အမိ်ဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမ၀ူါဒ ၂၀၁၆ ၏ အပုိင္း ၅ တြင္ 
ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း ႏွင့္ 
ျပန္လည္အစားထုိးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အမိ်ဳးသားေျမအသုံး 
ခ်မႈမ၀ူါဒ  တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အယူခံ၀င္ျခငး္လုပ္ငန္းစဥ္ ပါ၀င္ျပီး အပုိင္း ၈ တြင္ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသား မ်ား၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေျမအသုံးခ်မႈ အခြင့္အေရးကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒသည္ လယ္ယာလုပ္ကုိင္ေနစဥ္ကာလအတြက္ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ား၊ 
လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြမဲႈ အဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိဥပေဒသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ သီးစားခ်ထားေရး 
ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအခြင့္အေရး ကာကြယ္သည့္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ 
လယ္ယာေျမႏုိင္ငံပုိင္ ျပဳလုပ္ေရးအက္ဥပေဒတုိ႕ကုိ ပယ္ဖ်က္ျပီး အစားထုိးထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႕ခြေဲရးဥပေဒသည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမရုိင္း၊ 
ပလပ္ေျမမ်ားသုိ႕မဟုတ္ သူရင္းငွားမွ စြန္႕လႊတ္ထားသည္ဟု ယူဆရသည့္ ေျမမ်ားကုိ အသုံးျပဳခြင့္အတြက္ 
အေျခခံအခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြေဲရး ဥပေဒတုိ႕အရ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေျမအားလုံး၏ မူလပထမပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္။ 
ထုိဥပေဒႏွစခ္ုကုိ လယ္သမားမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာအခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္ ခ့ဲၾကသည္။ အဓိကစုိးရိမ္မႈမွာ ထုိဥပေဒမ်ားသည္ 
လယ္သမားမ်ားကုိ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွ ကာကြယ္မႈမေပးႏုိင္ဟု ေ၀ဖန္ၾကပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း 
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေက်းလက္လူထု၏ လူေနမႈအေျခအေနဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အမ်ားအတြက္ 
ေရရွည္အက်ိဳးရိွမည့္ ေျမယာအသုံးခ်မႈႏွင့္ စီမံခန္႕ခြမဲႈ မူ၀ါဒမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုိအပ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ သမၼတသည္ ေျမယာအခြင့္အေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ 
ေျမယာေရာင္းခ်မႈတြင္က်ယ္လာျခင္းတုိ႕ကုိ အဓိကကုစားရမည့္ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္အျဖစ္ ေထာက္ျပခ့ဲသည္။  

ေျမယာစီမံခန္႕ခြမဲႈ၊ ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ ေျမပုိင္ဆ္ုိင္မႈတုိ႕ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ျပီး တုိက္ရုိက္ သုိ႕မဟုတ္ သြယ္၀ုိက္၍ 
ပတ္သက္ေသာ အျခားဥပေဒ မ်ားမွာ - 

က။ ေရႊ႕ေျပာင္း၍ ရေသာ၊ ေရြ႕ေျပာင္း၍ မရေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏံွျခင္း၊ ငွားရမ္း  
ျခင္း၊  လက္ေဆာင္ေပးျခင္းတုိ႕ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ၁၈၈၂ခုႏွစ္ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္းအက္ဥပေဒ 

ခ။ ေျမယာအခြန္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေကာက္ခံျခင္းတုိ႕အတြက္ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္ ေျမယာႏွင့္ အခြန္အက္ဥပေဒ 
ဂ။ ျမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ အေမြရသည့္ေျမယာ မ်ား  
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ႏွင့္ အစုိးရပုိင္ေျမမ်ား တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္အခြင္အေရးမ်ားကုိ ျပဌာန္းထားေသာ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္ 
ေအာက္ျမန္မာျပည္ ျမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား အက္ဥပေဒ 

ဃ။ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ ပိုင္းျခားႏုိင္သည့္ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္ ပစၥည္းခြဲေဝျခင္းအက္ဥပေဒ 
င။ မေရြ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္ရန္ 

အတြက္ ၁၉၀၉ ခုႏွစ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္အက္ဥပေဒ 
စ။ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆုိ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိ ေျမႏွင့္ လယ္ယာသုံးပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္း  

ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအခြင့္အေရး ကာကြယ္သည့္ 
ဥပေဒ - တုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖြ႕ဲအစည္း၏ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ကြန္ဗင္းရွင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား 
ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ တာ၀န္ရွိေနျပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား 
အဖြ႕ဲအစည္း၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံေနရမည္ျဖစ္သည္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆုိင္ရာ 
ကြန္ဗင္း ရွင္းတြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအား ၄င္းတုိ႕ေနထုိင္သည့္ေျမကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ 
ေဖာ္ျပထား ျပီး ၄င္းတုိ႕အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ကြန္ဗန္းရွင္း၏ အပုိဒ္ခြ ဲ ၁၃ မွ ၁၆ အထိတြင္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္ မ်ားျဖစ္ျပီး 
ရပ္ရြာလူထု၏ လြတ္လပ္စြာ သေဘာတူညီမႈမရိွဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥမ်ားကုိ ေရွာင္ရွား ရန္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၁.၃.၈။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ (ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား အပါအ၀င္) 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ား  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားစြာ 
ရိွပါသည္။ အဆုိပါ စာရင္းတြင္ အစားအစာအရည္အေသြးႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈ၊ ေဆး၀ါး၊ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး၊ 
ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ႏွင့္ ပုဂ ၢလိက ေဆးခန္းမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင္ ့ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးကုိ 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆုိင္ရာဥပေဒ 
၁၉၇၂ ပါ၀င္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္း လုံျခံဳသည့္ စိတ္ခ်ရသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားရရွိႏိုင္ရန ္
အမ်ိဳးသားေဆးဝါးဥပေဒ ၁၉၉၂ ကုိ ျပ႒န္းပါသည္။ အမ်ိဳးသားေဆးဝါးဥပေဒ ၁၉၉၂ က ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ၊ 
သုိေလွာင္မႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့ ္ ေရာင္း၀ယ္မႈတို႔နွင့ ္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုိင္စင္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ယင္းတြင္ ျမန္မာ့အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါးအာဏာပုိင္အဖြ႕ဲ ဖြဲ႕စည္း ျခင္းႏွင့ ္ အတည္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ 
ျပ႒န္းခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။  
 
ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒ ၁၉၉၅ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္သည္။) သည ္
ကူးစက္ေရာဂါမ်ား တားဆီးေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား 
မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒ 
၁၉၉၅သည္ ပတ္၀န္းက်င္္ဆုိင္ရာ သန္႔ရွင္းေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈကုိ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ ထိန္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 
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လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္သူမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့ ္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအမံမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ အဆုိပါဥပေဒအရ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ လုိအပ္သည့္အခါ အစုိးရ၏ 
အတည္ျပဳခ်က္ရယူ ျပီး စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာရွိပါသည္။  

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ ၁၉၉၃ အရ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈကုိ 
ထိန္း ခ်ဳပ္ျပီး ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကုိ တားဆီးရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ႏွင့္ စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ား တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈဆန္႔က်င္ေရး ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း 
ပါ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အလုိ႔ငွာ အဆုိပါဥပေဒကုိ ျပ႒န္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  မူးယစ္ေဆး 
၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ ၁၉၉၃ ၏ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ကုလသမဂ 

ကြန္ဗင္းရွင္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အျပည္ျပည္္ဆုိင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္း အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ား၏ အႏ ၱရာယ္ကုိ တားဆီးရန္ျဖစ္ 
ပါသည္။  မူးယစ္ေဆး ၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ ၁၉၉၃အရ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
အလြသုံဲးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟုိေကာ္မတီ (CCADC) ၊ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား၊ က႑အလုိက္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ 
ေကာ္မတီ မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းကာ ဥပေဒပါ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားအရ သတ္မွတ္တာ၀န္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒသည္ မူးယစ္ေဆးသုံးသူမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေဆးကုသေပးျခင္းႏွင့္ စာရင္းမွ 
ပယ္ဖ်က္ျခင္းတုိ႔ႏွင္ ့သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။  
 
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒ ၂၀၁၇ က လုပ္ငန္းက႑မ်ားအားလုံးအတြက္ 
လုပ္ငန္းခြင္ လုျံခံဳ ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမည္၊ 
လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆ ထိိခိုက္မႈမ်ားႏွင္ ့ အလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင္ ့
ပေပ်ာက္ေစရန္အလို႔ငွာ သက္ဆိုင္ရာ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ား၏ တာ၀န္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိပါမည္၊ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမွ ထြက္ေပၚ လာေသာလုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ရိွမႈကုိ ေစာစီးစြာတားဆီးျခင္းကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစပါမည္၊ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ လုံျခံဳေဘးကင္းေသာ၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတည္ေထာင္ပါ မည္။ ထုတ္လုပ္မႈကုိ တုိးျမွင့္ပါမည္။ 
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ 
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒ ၂၀၁၇ က အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ 
သမားမ်ား၏ တာ၀န္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းခြင ္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
မ်ားႏွင့ ္စီမံခန္႔ခြေဲရးရာျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ အယူခံ၀င္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၁.၃.၉။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္  ESIA 
၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား  

ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ျပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း က့ဲသို႕ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
စံညႊန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
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ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း တုိ႕အရ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီး  ဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က႑ေပါင္းစံုႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ 
အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ ပတ္၀န္းက်င္အ ရည္အေသြးဆုိင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ ဥပေဒႏွင့္ 
မူ၀ါဒမ်ားထြက္ေပၚလာႏုိင္ရန္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာမွ အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ထုိ႕ျပင္ 
ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ အဓမၼျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား (ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ား 
ဟု ေခၚသည္) အတြက္ ကန္႕သတ္မႈမ်ားမရိွေသာ္လည္း ႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ တရား၀င္ အေကာင္ အထည္ 
မေဖာ္ခင္အခ်ိန္အထိ စံညႊန္းတစ္ခုခု ခ်မွတ္ သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။  

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတ္ုိင္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားျဖစ္ျပီး ကမာၻ႕အေကာင္း ဆုံးစံညႊန္းမ်ားဟု အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္အတြက္ အသုံးျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္ 
ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားအတြက္ စီမံခန္႕ခြမဲႈမ်ားကုိ လုပ္ငန္းတင္ျပသူမွ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ထားသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ (၈)ခုရွိျပီး ၄င္းတုိ႕မွာ - 

က။  လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ (၁)  ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားအတြက္ အကဲျဖတ္စီမံခန္႕ခြျဲခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္သည္ စီမံကိန္းကာလတစ္ 
ေလ်ာက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အေရးၾကီးပုံကို ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

ခ။  လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ (၂)   အလုပ္သမားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤ 
လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္သည္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးျပီး 
အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ၀င္ေငြရရိွေစျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္ ျဖစ္သည္။  

ဂ။ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ (၃)  သဘာဝရင္းျမစ္ကုိမပ်က္စီးေစပဲ ထိေရာက္စြာအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ျခင္း။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေလထု၊ ေရထုႏွင့္ 
ေျမထုတုိ႕ ညစ္ညမ္းမႈကုိ ျမင့္မားေစသည့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားႏွင့္ ျမိဳ႕ျပ တည္ေဆာက္မႈတိုးျမွင့္ျပီး 
ေျခြတာသုံးစြမဲႈ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဃ။  လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၄)  ရပ္ရြာလူထုက်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
လုံျခံဳေရးတုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္သည္ စီမံကိန္းမ်ားမွ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ 
အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားကုိ ယူေဆာင္လာႏုိင္ေသာ္လည္း မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားႏွင့္ 
အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။  
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င။  လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၅)  ေျမယာရယူျခင္းႏွင့္ ဆႏၵမပါေသာေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရမႈ ျဖစ ္
ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေျမယာ 
လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမႈမ်ားကုိ 
ဆုိလုိပါသည္။  

စ။  လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆)  ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြမဲ်ားကုိထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ သက္ရွိ 
သဘာ၀ရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္စီမံခန္႕ခြမဲႈျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ 
သည္ ဇီ၀မ်ိဳးကြေဲပါင္းစံုကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္ တည္တ့ံေရးအတြက္ 
စီမံခန္႕ခြမဲႈတုိးျမွင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆ။  လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၇)  ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈ စံ 
သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ 
မႈကုိ ရည္ရြယ္ပါသည္။  

ဇ။  လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၈)  ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္သည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  

ထုိ႕ျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ကဲ့သုိ႕ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳေသာေကာင္းမြန္သည့္လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈစံညႊန္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍အကုိးအကား လုိအပ္ေၾကာင္း 
ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း၏ ပုဒ္မ ၇ တြင္ 
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေဖာျ္ပထားသည္မွာ - 

အိမ္ရာေျပာင္းေရႊ႕ရမႈ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားဆုိင္ရာ သီးသန္႔ကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သီးျခားလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳမီ အိမ္ရာ 
ေျပာင္းေရြ႕ရမႈ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ ထိခုိက္မႈရိွႏုိင္သည့္စီမံကိန္းမ်ားသည္ သက္ 
ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက သီးျခားထုတ္ျပန္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ယင္းသုိ႔ သီးျခားလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမရိွလွ်င္၊ ယင္းစီမံကိန္းအားလုံးသည္ ကမၻာ႔ဘဏ္အုပ္စု၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳး 
ေရးဘဏ္အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္ခံထားေသာ ဆႏၵမပါေသာ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ား 
ကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ - ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းတင္ျပသူအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္း 
စြမ္းေဆာင္မႈစံညႊန္းမ်ား အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွသကဲ့သုိ႕ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ေရးဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ESIA ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ 
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ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထား သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း လက္ရိွ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း သည္ အဓမၼ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားႏွင္ ့ မသက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
သုိ႕ေသာ္ ပံုေသနည္းအားျဖင့္ လူမႈ သက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈမ်ား၏ အျခားျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားအားလုံးကုိ 
သေဘာတရားအရ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ရွိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း 
ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္ ESIA ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏုိင္ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ 
ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အျပည္ျပည ္
ဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းစြမ္း ေဆာင္မႈစံ ညႊန္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳျပီး 
ျဖစ္ေပမည္။ 

၁.၄။ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္ပုံစံ 

ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္ပုံစံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ - 

အခန္း ၁။  ဆုံးျဖတ္မည့္သူမ်ားကုိ ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္၏ ေယဘူယ်သေဘာႏွင့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ကို ရွင္းျပေပးျပီး ၂၀၁၂ ခု ႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈသက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈအတြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ က႑ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစား၊ အရြယ္ အစား၊ ပုံစံ၊ 
အၾကိဳေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ တာ၀န္ေပးအပ္ထားမႈ 
ရုပ္သိမ္းျခင္း/ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခခံလိုအပ္မႈမ်ား၏ ေယဘူယ်မ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈသက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ 
အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ထပ္တုိးလာႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ျပည္သူလူထုပါ၀င္ 
လာႏုိင္ေရးအတြက္ စည္းရံုးမည့္နည္းလမ္း၊ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လုပ္ငန္းရွင္၏ ညိႈႏိႈင္းတုိင္ပင ္
ေဆြးေႏြးမႈ၊ အက်ိဳးအျမတ္ဖန္တီးႏိုင္မႈအတြက္ အသုံး၀င္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အခန္း ၂။  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္အေပၚ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ ToR ျဖစ္ပါသည္။ ဤအပုိင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စာရြက္စာ 
တမ္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္လည္ပတ္ရန္ အဆုိျပဳတင္ျပသူအား 
ဦးစြာအသိေပးရမည္ဟုပါရွိျပီး ကုိယ္ပိုင္စာရြက္စာတမ္းအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ရမည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ 
စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင္ ့ လုပ္ငန္းရွင္မွ သက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာမ်ားကုိ ခြဲျခားစီမံျခင္းႏွင္ ့
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ESIA ကုိ ျပင္ဆင္ ျခင္းတုိ႕ျဖစ္သည္။ 

အခန္း ၃။  ထပ္တုိးလာႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္မည့္သူ 
အတြက္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရမည့္ စာရင္းေပးရာတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၅ 
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ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင္ ့ ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္ အခန္း ၃ တြင္ 
ပါ၀င္သည္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိရမည္။  

၁.၅။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ ျခံဳငုံေဖာ္ျပျခင္း 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပုိင္းမ်ားသည္ ေရအားလွ်ပ္စစစ္ီမံကိန္းတစ္ခုကုိ ျခံဳငံုသုံးသပ္ျခငး္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ 
ေရအားလွ်ပ္စစစ္ီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအရြယ္အစား၊ ဒီဇိုင္း၊ အျခားေရ 
ေလွာင္တမံပံုစံမ်ားႏွင့ ္ အေရးၾကီးသည္မွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိ တည္ေဆာက္ လည္ပတ္မည့္ 
ဆက္စပ္အေျခခံအေဆာက္အဦျဖစ္ပါသည္။ 

၁.၅.၁။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပုိင္းသည္ ေရအားလွ်ပ္စစစ္ီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ အေရးပါသည့္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင္ ့ အသုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္ကုိ (အကၡရာအစီအစဥ္လုိက္) 
ေဖာ္ျပပါသည္။ 

ခ်ဥ္းကပ္လမ္း (အ၀င္လမ္း) - ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသုိ႔ သြားေရာက္သည့္ လမ္းႏွင့္ ပေရာဂ်က္၏ 
အစိတ္အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးထံသုိ႔ သြားေရာက္သည့္ မည္သည့္ အေထာက္အကူျပဳလမ္းကုိမဆုိ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း 
ဟုေခၚပါသည္။ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ားတြင္ ပေရာဂ်က္ေနရာသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားနွင့္ စက္မႈ ႏွင့ ္
အီလက္ထရစ္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား သယ္ယူရန္အသုံးျပဳသည့္လမ္းမ်ားလညး္ပါ၀င္ပါသည္။ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း၏ 
အရွည္ႏွင့ ္ အက်ယ္သည္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ၾကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွႏုိင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ 
ကီလုိမီတာျဖင့္ တိုင္းတာပါသည္။ 

ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ႏွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ - တစ္ႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ပမာဏကုိ 
ဆုိလုိျပီး တစ္ႏွစ္အတြင္းစုစုေပါင္းလည္ပတ္ခဲ့သည့္နာရီအေရအတြက္ႏွင့္ တာဘုိင္ ၏ ဒီဇိုင္း capacity ကုိ 
ထည့္ သြင္းစဥ္းစားပါသည္။  တစ္ႏွစ္လွ်င္ထုတ္လုပ္မႈကုိ  Gigawatts/year (GWh/year) ျဖင့္ တုိင္းတာပါ 
သည္။ စက္ရုံသည ္ ဒီဇိုင္းေရးဆြသဲတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏထက္ ေလ်ာ့က်ျပီးထုတ္လုပ္ခဲ့လွ်င္ (ဥပမာ - 
ေႏြရာသီ) ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ နိမ့္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

လႊမ္းမုိးသည့္ေနရာ (Area of Influence) - အဆုိျပဳေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ တုိက္ရိုက္ (သို႔) သြယ္၀ုိက္ 
သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ခန္႔မွန္းေနရာအက်ယ္အ၀နး္  

ေအာက္ေျခႏွင့္ ႏုန္းထုတ္ဂိတ္ေပါက္မ်ား (Bottom & Sediment Flushing gates) - ယင္းသည္ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္တစ္ခုတြင္ ရွိသည္ ့ ဂိတ္အေရ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေျခဂိတ္မ်ားကို 
ေရေလွာင္ကန္အတြင္းမွ ေရမ်ားထုတ္ယူရန္အသုံးျပဳျပီး အသုံးျပဳ ခပဲါသည္။ ဥပမာ - အေရးေပၚ (သုိ႔) 
ထူးျခားသည့္ ထိန္းသိမး္ျပဳျပင္မႈတစ္စုံတစ္ရာမရိွလွ်င္ အသုံးမျပဳပါ။ ႏုန္းထုတ္ျခင္းကုိ ေအာက္ေျခဂိတ္မ်ား 
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မွတစ္ဆင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျပီး အထူး ႏုန္းထုတ္ဂိတ္မ်ားကုိ ေရေလွာင္ကန္တည္ေဆာက္မႈတြင္ ထည့္သြင္း 
တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။ အဆုိပါ ဂိတ္မ်ား၏ အလ်ားႏွင့္ အနံကုိ မီတာ (m) ျဖင့္တိုင္းတာပါသည္။ 

ယာယီေရတားတမံ (Cofferdam) - ေလးဘက္ေလးရံ နံရံကာထားသည့္ ေနရာအတြင္းမွ ေရကုိ စုပ္ထုတ္ရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ေရသုိေလွာင္ထားသည့္ေနရာအတြင္း (သုိ႔) ယင္းႏွင့္ အတြလုိဲက္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ 
ယာယီတမံ။ ေရေလွာင္တမံ အုတ္ျမစ္ေနရာကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္းအတြက္ ေရလႊဲတူးေျမာင္း 
(diversion tunnel) (သုိ႔) ေျမာင္းကုိ ေဖာက္လုပ္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ 
cofferdam ႏွစ္ခုကို မ်ားေသာအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ေလ့ ရွိျပီး တစ္ခုကုိ အဆုိျပဳတမံ၏ ျမစ္ညာဖက္ႏွင့ ္
တစ္ခုကုိ ျမစ္ေၾကဖက္တြင္ တည္ေဆာက္ပါသည္။  

တည္ေဆာက္ေရးကာလ - တည္ေဆာက္ေရးကာလသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္စတင္တည္ေဆာက္ရန္ 
ေျမေနရာ ရွင္းလင္းျခင္းမွသည္ စီးပြားျဖစ္စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္အထိ ၾကာျမင့္သည့္ ကာလကုိ 
ဆုိလုိပါသည္။ အဆုိပါကာလတြင္ စက္ရံုကို ကနဦး အစမ္းလည္ပတ္သည့္အခ်ိန္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ပါ၀င္ပါသည္။ 

ေရေလွာင္တမံ - ေရေလွာင္တမံ၏ အရြယ္အစားသည္ စီမံကိန္း၏အရြယ္အစားကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ အလ်ားႏွင့္ 
အနံကုိ မီတာ (m) ျဖင့္တုိင္းတာပါသည္။  

ဒီဇုိင္းအရသတ္မွတ္ထားသည့္ေရပမာဏ(Design flow) – Design flow ဆိုသည္မွာ တာဘုိင္မ်ားကုိ capacity 
အျပည့္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ေရ ပမာဏကုိ ဆုိလုိသည္။ ယင္းသည္ ျမစ္ထဲမွ ေရကုိ power house 
(ဓာတ္အားေပးစက္ရံ)ု သုိ႔ သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ သယ္ပို႔ေပးသည့္ ပမာဏျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ 
ကုဗမီတာ/စကၠန္႔ျဖင့္ (m3 / s) တုိင္းတာပါသည္။ 

ကန္ေရျပည့္ေရမ်က္ႏွာျပင္နိမ္႔ျမင့္အမွတ္(Full Supply Level)  ႏွင့္ အနိမ္႔ဆုံးကန္ေရမ်က္ႏွာျပင္နိမ့္ျမင့္အမွတ္ 
(Minimum Operating Level) – Full Supply Level(FSL) ဆုိသည္မွာ ေရေလွာင္ကန္ထဲရွိ ေယဘုယ် အျမင့္ 
ဆုံးသုိေလွာင္ႏိုင္ေသာ ေရပမာဏကုိ ဆုိလုိပါသည္။ Minimum Operating Level(MOL) ဆုိသည္မွာ 
ေရပမာဏနည္းပါးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရေလွာင္ကန္အေနျဖင့္ အနိမ့္ဆုံးအသုံးျပဳသည့္ ပမာဏကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 
FSL ႏွင့္ MOL တုိ႔ၾကားရွိ ကြာဟ ခ်က္ကို မီတာျဖင့္ေဖာ္ျပျပီး draw down ဟုေခၚပါသည္။ 
ေရၾကီးေရလွ်ံခ်ိန္တြင္ ေရေလွာင္ကန္ပမာဏသည္ FSL ကုိ ေက်ာ္လြန္သြားႏိုင္ပါသည္။ Bottom gate မွ 
အနည္မ်ားဖယ္ထုတ္ (sediment flashing) ပါက ေရေလွာင္ကန္အတြင္းရွိေရပမာဏသည္ MOL ေအာက္သုိ႔ 
ေရာက္သြားလွ်င္ draw down ဟ ု ေခၚဆုိႏိုင္ပါ သည္။ FSL ႏွင့္ MOL တို႔ကုိ 
ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္တြင္ မီတာျဖင့္ တိုင္းတာႏုိင္ပါသည္။ 

ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း - ကမၻာ့ေနရာအႏံွအျပား (သို႔) ေဒသတြင္းတြင္ တူညီေသာအေျခအေန 
ေအာက္တြင္လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ တူညီသည့္အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ကၽြမ္းက်င္သည့္ 
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အေတြ႕အၾကံဳၾကြယ္သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူမ်ားထံမွ ပညာရည္ျပည့္၀သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ 
အေသးစိတ္ ေဆာင္ရြက္တတ္မႈ၊  ေရွ႕ေရးၾကိဳျမင္မႈ ႏွင့ ္သတိၾကီးမႈတုိ႔ကို ဆီေလွ်ာ္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။  

ေရအားအျမင့္(Head) – Head ဆုိသည္မွာ ပိုက္လုိင္းမွ ေရအ၀င္ႏွင့ ္ေရတာဘုိင္တုိ႔ၾကားရွိ elevation (အျမင့္) 
ျခားနားခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖိအားကုိဆုိလုိပါသည္။ Head ကုိ ေထာင္လုိက္အကြာအေ၀းအျဖစ္ 
မီတာႏွင့္တုိင္းတာႏုိင္ျပီး (သုိ႔) ဖိအားအျဖစ္ (တစ္စတုရန္းလက္မရိွေပါင္၊ တစ္စတုရန္းမီတာရွိ Newtons 
စသည္ျဖင့္) တိုင္းတာႏုိင္ပါ သည္။ စမ္းေခ်ာင္အရြယ္အစားမည္သို႔ပင္ရိွေစ higher head (ျမင့္မားေသာ 
ေရအားအျမင့္)က ဖိအားျမင့္ျမင့္ထုတ္ႏုိင္ျပီး တာဘုိင္တြင္လည္း ဓာတ္အား ပိုထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ run of river 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ Head သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္၏ အဓိက အေရးပါေသာ အဂၤါရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
ေအာက္ပါတုိ႔က head အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး အနည္းအက်ဥ္းေဆြးေႏြး ထားပါသည္။ 

က။ နိမ့္ေသာေရအားအျမင့္ ပမာဏမ်ားမ်ား – ( မ်ားေသာအားျဖင့္မီတာ ၂၀ ေအာက္) Head အနိမ့္တြင္ 
ျမစ္ေရအျပည့္ ၀င္ေရာက္ကာ turbine မ်ားသုိ႔ စီး၀င္ျခငး္ျဖစ္ျပိး run-of-river ေရေလွာင္ကန္မ်ားတြင္ 
ထုိကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ရေလ့ ရိွပါသည္။ 

ခ။ ျမင့္ေသာေရအားအျမင့္ ပမာဏနည္းနည္း - ေရအနည္းငယ္ကိုအသုံးျပဳျပီး powerhouse သုိ႔အ၀င္ 
penstock (ဖိအားျမင့္သံမဏိပိုက္လုိင္း) မွတဆင့္ intake (ေရယူအေဆာက္အဦ) အ၀င္ high head ကုိ 
ခ်ထားေပးျခင္းျဖင့္ တူညီေသာလွ်ပ္စစ္ (power)ပမာဏကုိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း 
ကီလုိမီတာ အနည္းငယ္ေ၀းေသာ ေနရာ(သုိ႔) ေနာက္ထပ္ျမစ္၀ွမ္းတစ္ခုအတြင္းသုိ႔ ေရကုိ လမ္းေၾကာင္း 
လႊဲေပးသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ အဆုိပါစီမံကိ္န္း ပံုစံကုိ အသုံးျပဳပါသည္။ 

ဂ။ High head, large volume - ေရမ်ားမ်ားေလွာင္ထားသည့္ေရေလွာင္ကန္မ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳသည့္ပံုစံျဖစ္ျပီး လွ်ပ္စစ္ပမာဏမ်ားစြာကုိ ၁၀၀ မီတာ ႏွင့္ အထက္ ေရေလွာင္ကန္ဖိအား ရွိသည့္ 
turbine မ်ားကုိျဖတ္လာ သည္ ့ေရပမာဏခပ္မ်ားမ်ားမွ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။  

တစ္ရက္လွ်င္လည္ပတ္သည့္နာရီေပါင္း - စက္ရံုကုိ peak load mode (အျမင့္ဆုံး၀န္အားနည္းလမ္း)တြင္ 
လည္ပတ္ေစလွ်င္ တစ္ရက္လွ်င္ ၈ နာရီ (သုိ႔) ၁၂ နာရီ လည္ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး base load 
(အေျခခံ၀န္အား)သည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၂၄ နာရီ လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ေရနည္းသည့္အခါ 
စက္ရံုကုိ lower flow အေနအထားတြင္ထားကာ လည္ပတ္ရပါသည္ (သုိ႔) တစ္ရက္လွ်င္ အခ်ိန္နည္းနည္းသာ 
လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။ စက္ရံုလည္ပတ္မႈနာရီမ်ားကုိ နာရီ/ရက္ ျဖင့္ အျမဲတုိင္းတာပါသည္။ 

တပ္ဆင္စက္အင္အား (installed capacity) - တပ္ဆင္ပမာဏဆုိသည္မွာ အျပည့္လည္ပတ္လွ်င္ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္မ ွ ထြက္ရိွမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ electrical output (လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား) ကုိ 
ဆုိလုိသည္။ ယင္းကုိ မဂၢါ၀ပ္ (MW) ျဖင့္ တုိင္းတာပါသည္။  

ေရယူအေဆာက္အဦ (Intake structure) – ေရယူအေဆာက္အဦသည္ ေရေလွာင္တမံမွ ေရကုိ 
ေနရာေျပာင္းရန္ ခြင့္ျပဳေပးျပီး ဖိအားျမင့္ ပိုက္လိုင္း (penstock) ႏွင့္ တာဘုိင္မ်ားသုိ႔ ပို႔ေပးပါသည္။ 
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ေရယူအေဆာက္အဦကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကြန္ကရစ္ျဖင့္တည္ေဆာက္ျပီး ေရေလွာင္တမံအတြင္းတြင္ 
တည္ရိွပါသည္။ ေရယူအေဆာက္အဦေနရာကုိ MOL ေအာက္နားတြင္ပင္ထားႏုိင္ပါသည္။ သို႔မွသာ 
တာဘုိင္မ်ား က  MOL ထံသုိ႔ဆင္းကာ ဆက္လက္လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ နိမ္သ့ည့္ေနရာမွ 
ေရကုိယူ သည့္အခါ ေရအရည္အေသြး ျပႆနာရွိျပီး  ေရယူအေဆာက္အဦတြင္ အနီးအနားမ်က္ႏွာျပင္မွ 
အရည္ အေသြးပိုေကာင္းသည့္ေရကုိ ရယူႏိုင္ရန ္ ေရယူအမွတ္မ်ား (take-off point) လုိအပ္ပါသည္။ 
ျမစ္တစ္ခုမ ွ တစ္ခုသုိ႔ ေရလႊဲသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေရယူအေဆာက္အဦသည္ 
ေရေလွာင္တမံမွ ပင္မတမံံ ထံသုိ႔သြားရာလမ္းတြင္ လုံး၀ကြျဲပားသည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

Operating head - operating head ဆိုသည္မွာ  ေရစုကန္ႏွင့္  power house အတြင္းရိွ တာဘုိင္တို႔ၾကားရွိ 
အျမင့္ကြာျခားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ ေရထုစီးဆင္းမႈႏွင့္အတူ စက္ရံု၏ capacity ကုိဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပႏိုင္ပါ 
သည္။  Head ကုိ မီတာ (m) ျဖင့္တိုင္းတာပါသည္။  

Operating mode - operating mode ႏွစ္မ်ိဳးရွိျပီး အထြတ္ဝန္ (peak load) (သို႔) အေျခဝန္ (base load) 
တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ Peak load ဆုိသည္မွာ လွ်ပ္စစ္အျမင့္ဆုံးလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီေစရန္ ထုတ္လုပ္မႈကုိ 
ရည္ညႊန္းပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေန႔အလင္းေရာင္ ရရိွခိ်န္အတြင္းျဖစ္ပါသည္။ Base load သည္ 
လွ်ပ္စစ္အဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစကုိ ရည္ညႊနး္ပါသည္။ 
အဆုိပါအခ်က္အလက္က headpond/reservoir အတြင္းရွိ သုိေလွာင္ပမာဏအား အသုံးျပဳမႈႏွင့္ တာဘုိင္မ ွ
လႊဲေျပာင္းသည့္ ေရထုစီးဆင္းမႈကို ေဖာ္ျပပါသည္။ peak load ႏွင့္အတူ ေရထုစီးဆင္းမႈသည္ base load flow 
ႏွင့္ ႏိႈင္းယွႈဥ္လွ်င္ ပုိျမင့္ပါသည္။  

Operational lifespan - ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိနး္၏ operational lifespan ဆုိသည္မွာ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးကို 
လည္ပတ္ႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ သက္တမ္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထုိသုိ႔ေသာသက္တမ္းကုိ 
တပ္ဆင္သည့္ စက္ပစၥည္း (သုိ႔) အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း၏ ဒီဇိုင္းပုံစံသက္ တမ္းထက္ headpond (သုိ႔) 
reservoir ၏ ႏုန္းအနည္အႏွစ္ပို႔ခ်မႈအေနအထားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အဆုိပါ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ အစားထုိးႏို္င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ ႏွစ္မ်ားျဖင့္ တုိင္းတာပါသည္။  

ဖိအားျမင့္ပုိက္လ္ုိင္း (Penstock) - ဖိအားျမင့္ပိုက္လုိင္း ဆုိသည္မွာ ေရေလွာင္တမံ/ဆည္မွ တာဘုိင္ထံသုိ႔ 
ပံုမွန္ေရထုစီးဆင္းမႈအတြက္ သြယ္တန္းထားသည့္ ပိုက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေရယူအေဆာက္အဦမွသည္ power 
house အထိ penstock ၏ အရွည္ကုိ မီတာျဖင့္ တုိင္းတာပါသည္။ ယင္းသည္ head အေပၚမူတည္ပါသည္။ 
အဆုိပါ အေဆာက္အဦ၏ တည္ေနရာကုိ design flow ႏွင့္ အရွည္က သတ္မွတ္ပါသည္။   

ဥပမာ - power house သည္ ေရေလွာင္တမံ၏ အနီးအနားတြင္ ရိွေနပါက penstock ကုိ ေရေလွာင္တမံႏွင့ ္
သက္ဆိုင္ရာအေဆာက္အဦမ်ားအတြင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ရပါမည္။ power house သည္ 
ကီလုိမီတာ အနည္းငယ္ကြာေ၀းသည့္ ေနရာတြင္ရိွသည့္ tunnel ၏ အဆံုးတြင္ရိွလွ်င္ penstock သည္ 
သီးျခားတည္ရိွ ပါမည္။  
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လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ(Power house) - လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု ဆိုသည္မွာ တာဘုိင္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ေရးကိရိယာတုိ႔တည္ရိွသည့္ ၾကီးမားသည့္    အေဆာက္အဦျဖစ္ပါသည္။ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးရုံး 
မ်ားႏွင့ ္အျခားအေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အဆုိပါကိရိယာႏွင့္ အေဆာက္အဦ (hoist စသည္) 
တုိ႔ျဖင္ ့ power house ၏ အရြယ္အစားကုိ သတ္မွတ္ပါသည္။ power house ၏ အရြယ္အစားကုိ 
စတုရန္းမီတာ (m2) ျဖင့္တုိင္းတာပါသည္။  

ေရေလွာင္ကန္ (Reservoir/Headpond) - ေရေလွာင္ကန္ (သုိ႔) headpond ဆုိသည္မွာ ေရသုိေလွာင္သည့္ 
ေျမေနရာျဖစ္ပါသည္။ Reservoir ကုိ စတုရန္းဟက္တာ (သုိ႔) စတုရန္းမီတာျဖင့္ တုိင္းတာျပီး ထုတည္ကုိ 
ကုဗမီတာ(m3) ျဖင့္ တုိင္းတာပါ သည္။  

ေရပုိလႊဲမ်ား (Spillways) - ေရပုိလႊဲက တမံအေပၚသုိ႔ ေရမ်ားလွ်ုံက်မႈမျဖစ္ေစရန္ ျမစ္ေၾကသုိ႔ ပိုလွ်ံေရမ်ား 
စီးဆင္းေစပါသည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားဆုံးေရလွ်ံႏိုင္မႈပမာဏ (ဒီဇိုင္းေရထုစီးႏွႈန္း - design flood) ကုိ 
ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္ ့ ေရပုိလႊဲကို ပံုစံေရးဆြရဲပါမည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ ပိုလွ်ံေရမ်ားကုိ ထုတ္လႊတ္ႏို္္င္ရန္အလုိ႔ငွာ ရုိးရွင္းသည့္ 
ေရတံခါးတပ္ဆင္ထားျခင္းမရိွသည့္ေရပုိလႊဲမွသည္ စက္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ အတင္အခ်ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ 
ပိုမိုရႈပ္ေထြးသည့့္ ေရတံခါးမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ ေရပုိလႊဲအထိရွိပါသည္။ ဒီဇိုင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ 
(m3/sec) ျဖင့္ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ ဒီဇိုင္းေရထုစီးႏွႈန္း (design flood) ၊ ေရပုိလႊဲအေရအတြက္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 
အတုိင္းအတာ (အက်ယ္ႏွင့္ အျမင့္ကုိ မီတာျဖင့္ တုိင္းတာပါသည္။) ႏွင့ ္ ေရတံခါးအမိ်ဳးအစားတုိ႔ကုိ 
ေဖာ္ျပသည္။ 

သုိေလွာင္ပမာဏ - သုိေလွာင္ပမာဏအတြက္ တိုငး္တာမႈႏွစ္ခုရိွပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ေရေလွာင္တမံအတြင္း 
သုိေလွာင္ႏိုင္သည့္ စုစုေပါင္းေရေလွာင္ပမာဏႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ အက်ိဳးျပဳ 
ေရေလွာင္ပမာဏတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။  အက်ိဳးျပဳ ေရေလွာင္ပမာဏ ဆိုသည္မွာ MOL ႏွင့္ FSL တုိ.ၾကားရွိ ေရသုိ 
ေလွာင ္ပမာဏကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 

ဆြစ္ယာ့(ဒ္)နယ္ေျမ Switchyard Area - ဆြစ္ယာ့(ဒ္) တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြစဲက္ရံု (electricity 
substation) ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံမွ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ လုိင္းမ်ားျဖင့္သယ္ပို႔မႈကုိ ၾကီးၾကပ္သည့္အေဆာက္ 
အဦမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ switchyard ၏ အရြယ္အစားကုိ စတုရန္းမီတာ(m2) ျဖင္ ့တိုင္းတာပါသည္။ 

ေရထုတ္ေျမာင္း Tailrace - ေရမ်ား တာဘုိင္သုိ႔  ျဖတ္သန္းျပီးသည့္ေနာက္ Tailrace က ေရကုိ ျမစ္အတြင္းသုိ႔ 
ျပန္လည္ ေပးပုိ႔ ပါသည္။ tailrace channel ၏ အလ်ားႏွင့္ အနံ (မီတာျဖင့္ တုိင္းတာပါသည္) သည္ 
ဒီဇုိင္းေရထုစီးႏႈန္းႏွင့္ ျမစ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ power house ၏ တည္ေနရာအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။   

ဥမင္လႈိင္ (Tunnel) (သုိ႔) ေရယူဥမင္လႈိင္ (headrace channel) – ဥမင္လႈိင္ ၏ အက်ယ္ကုိ 
လုိအပ္သည့္ဒီဇိုင္းေရထုစီးႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ပါ သည္။ ေရယူအေဆာက္အဦႏွင့္ power house ၾကားရွိ head 
ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အလုိ႔ငွာ channel ကုိ ပံုစံထုတ္ ေရးဆြပဲါသည္။ channel ၏ အလ်ားကုိ မီတာျဖင့္ 
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တုိင္းတာျပီး ဥမင္လိႈဏ္ (tunnel) ၏အရြယ္အစား အခ်င္းကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ အဆုိပါဥမင္လိႈဏ္၏ 
တည္ေနရာသည္ မ်က္ႏွာျပင္အေပၚ (သုိ႔) ေအာက္တြင္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းက စီမံကိန္း၏ အရြယ္အစားကုိ 
ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ 

တာဘုိင္မ်ား - ေရကုိ တာဘုိင္အတြင္းသုိ႔ ျဖတ္စီးေစျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ပါသည္။ တာဘုိင္အမ်ိဳး အစား 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ တာဘုိင္မ်ားမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းသည္ ေမာင္းႏွင္လည္ပတ္မႈကုိ ပိုမုိအတုိးအေလွ်ာ့ျပဳ 
လုပ္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရရရွိႏိုင္မႈ ကြာဟခ်က္ၾကီးမားသည့္ မိုးရာသီႏွင့ ္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ တာဘုိင္မ်ား၏ သတ္မွတ္စက္အင္အားက ဒီဇုိင္းေရထုစီးႏႈန္းအတုိင္း အျပည့္အ၀ စက္ 
ေမာင္းႏွင္သည့္ အခါ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ဓာတ္အားပမာဏကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ တာဘုိင္၏ စက္အင္အားကုိ 
megawatts (MW) ျဖင္ ့တိုင္းတာပါသည္။ 

ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္လိုင္းမ်ား - ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဓာတ္အားကုိ ရယူႏိုင္ရန္ ဓာတ္အား 
ပို႔လႊတ္လုိင္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳျပီး အမွန္တကယ္အသုံးျပဳမည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ ပို႔လႊတ္ပါသည္။ ဓာတ္အား 
ပို႔လႊတ္လုိင္း၏ အရွည္ကုိ (km) ကီလုိမီတာျဖင့္ တုိင္းတာျပီး ဓာတ္အားလုိင္းအတြင္းျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ 
ဓာတ္အားကုိ ကီလုိဗို႕ (kV) ျဖင့ ္တုိင္းတာပါသည္။  

၁.၅.၂။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအမိ်ဳးအစားမ်ား 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ အရြယ္အစားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားအမိ်ဳးမ်ိဳးရိွၾကျပီး ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ 
သက္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္လည္း စီမံကိန္း 
အရြယ္အစား ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္ကာ ကြျဲပားပါသည္။ ရိုးရာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ 
ေလွာင ္ ထားသည့္ေရ၏ စြမ္းအင္ကုိ တာဘိုင္ႏွင့္ ဂ်နေရတာတုိ႔မွတဆင့္ ေျပာင္းလဲယူက လွ်ပ္စစ္ကုိ 
ထုတ္လုပ္ပါသည္။ ေရမွ ထုတ္လုပ္သည္ လွ်ပ္စစ္သည္ အဆုိပါေရရင္းျမစ္ႏွင့္ ထြက္ေရထု(outflow)တုိ႔ၾကားရွိ 
အျမင့္ကြာျခား ခ်က္ႏွင့ ္ ထုထည္တုိ႔အေပၚ မူတည္ပါသည္။ ေရေလွာင္တမံႏွင့္ တာဘုိင္ၾကားရွိ 
အျမင့္ကြာဟခ်က္ကို head ဟု ေခၚပါ သည္။ ေရတြင္ရိွေသာ စြမ္းအင္ျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္ head ႏွင့္ 
တုိက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ပါသည္။ ပိုက္အၾကီး ("penstock") သည္ တာဘုိင္သုိ႔ ေရကုိ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ 

ေရေလွာင္တမံ (Dam Storage) စီမံကိန္းမ်ား - အဆုိပါ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
တမံနံရံျမင့္ျပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေရသုိေလွာင္သည့္ေနရာကုိ ဖန္တီးေပး 
ပါသည္။ ျမစ္အတြင္း ေရထုစီးႏႈန္းျမင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ / မိုးမ်ားမ်ားရြာခိ်န္တြင္ ေရကုိ သုိေလွာင္ျပီး ေရထုစီးႏွႈန္း 
နည္းပါး ခ်ိန္တြင္ ပိုမိုဟန္ခ်က္ညီေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈကုိ ေရေလွာင္တမံ (ေရသုိေလွာင္မႈ) မွတဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္ပါ သည္။ ေရေလွာင္တမံမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္ထက္ပုိျပီး ေရသုိေလွာင္ႏုိင္ရန္ 
ဒီဇုိင္းထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း  သိုေလွာင္သည့္တမံအမ်ားစုသည္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ေရသုိေလွာင္ကာ 
ျပန္လည္ထုတ္လႊတ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေရ ေလွာင္တမံမ်ားသည္ မိုးရြာသြန္းမႈႏွင့္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း 
မိုးရြာသြန္းမႈအေပၚမူတည္ကာ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ ေရသုိေလွာင္မႈအပုိင္းကုိသာ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ပုံ ၁ တြင္ 



 

56 
 

ေရေလွာင္တမံအမိ်ဳးအစား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၏ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ေရးဆြထဲားသည့္ နမူနာကုိ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Run-of-River စီမံကိန္းမ်ား - ေသးငယ္သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား (သုိ႔) ေရေလွာင္တမံက့ဲသုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမရိွသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ရိွပါသည္။ တစ္လေအာက္ ေရသုိေလွာင္ႏိုင္မႈပမာဏ 
ရိွသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိ run-of river ဟု ေခၚဆုိပါသည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပင္မျမစ္ေရထု 
စီးဆင္းမႈမွ ေရကုိ ေျမာင္းမ်ားမွတဆင့္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲျခင္းပါ၀င္ျပီး ထို႔ေနာက္ တာဘုိင္လည္ရန္  canal 
ႏွင့္/သုိ႔ penstock မွတဆင့္ စီးဆင္းေစပါသည္။  Run-of-river သည္ ေန႔စဥ္အတက္အက်ျဖစ္ေနသည့္ 
ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္အတြက္ လည္ပတ္မႈကုိ  ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေရထုစီး၀င္မႈ မွတဆင့္ အတုိးအေလွ်ာ့ျပဳ 
လုပ္ကာ လွ်ပ္စစ္ (base load) ကို အဆက္မျပတ္ ထုတ္လႊတ္ေပးပါသည္။ run of river ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမ ံ
ကိန္းမ်ား၏ ျပႆနာတစ္ခုမွာ လံုေလာက္သည့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ head အၾကီးစား လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ပုံ ၂ တြင္ ေရေလွာင္တမံအမိ်ဳးအစား (reservoir type) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၏ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ 
ေရးဆြထဲားသည့္ နမူနာကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ျမစ္ေၾကာင္းလႊဲမႈစီမံကိန္းပံုစံတစ္ခုမွာ ေရကုိ 
ျမစ္တစ္ခုမ ွအျခားျမစ္တစ္ခုထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုိ interbasin diversion ဟု ေခၚပါသည္။ 
အဆုိပါျဖစ္ရပ္တြင္ ေရေလွာင္တမံေအာက္နိမ့္သည့္ေနရာတြင္ ေရထုစီးဆင္းမႈက အျမတဲမ္းနည္းပါးကာ 
လႊဲေျပာင္းလုိက္သည့္ ေရပမာဏႏွင့္ တူညီသည့္ ပမာဏအတုိင္း လက္ခံျမစ္တြင္ ေရထုစီး၀င္ႏွႈနး္ျမင့္တက္ 
သြားပါသည္။   
Pumped storage စီမံကိန္းမ်ား - Pumped storage ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ေရေလွာင္ တမံ မ်ားၾကား 
အျမင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရကုိ လႈပ္ရွားေစျခင္းျဖင့္ high peak demand ကုိ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ကုိ 
ထုတ္လုပ္ပါသည္။  လွ်ပ္စစ္အသုံးနည္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရကုိ ပုိမိုျမင့္မားသည့္ ေရေလွာင္တမံ အတြင္းသုိ႔ 
စုပ္ယူထည့္သြင္းရန္ လွ်ပ္စစ္မ်ားစြာအသုံးျပဳထားပါသည္။ လွ်ပ္စစ္အသုံးျမင့္သည့္အခါ ေရကုိ တာဘုိင္မ်ားမွ 
တဆင့္ နိမ့္ေသာေရေလွာင္တမံထဲသို႔ ျပန္ပို႕ေပးကာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေစပါသည္။ Pumped-storage 
စီမံကိန္းမ်ားသည္ အၾကီးစား grid စြမ္းအင္သုိေလွာင္မႈအတြက္ စီးပြားေရးအရ အေရးပါသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ျပီး 
ထုတ္လုပ္မႈစနစ္၏ ေန႔စဥ္လည္ပတ္ႏိုင္အားကုိ တိုးတက္ေစပါသည္။  

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားစြာတြင္ ေရေလွာင္တမံ၏ ေအာက္ေျခနားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု ႏွင့္ 
အျခားေသာ အေဆာက္အဦမ်ားရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အခိ်ဳ႕ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေရကုိ ေျမာင္း ၊ ပုိက္ 
(သုိ႔) လိႈင္ေခါင္း မွတဆင့္ ျမစ္ေၾကတြင္ ကီလုိမီတာမ်ားစြာကြာေ၀းသည့္ power house သုိ႔ 
လမ္းလႊဲေပးပါသည္။ အဆုိပါ ဒီဇိုင္း ပုံစံသည္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထားအေပၚမူတည္ကာ ေျပာင္းလဲျပီး 
ျမစ္အတြင္းသုိ႔ ေကြးညႊတ္သြားႏိုင္ပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ intake မွ ေျမာင္းတုိျဖင့္ head အျမင့္ကုိ ရရွိႏို္င္ပါသည္။ 
ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ ရံုသည္ ျမစ္ေၾကာင္းလႊဲစီမံကိန္းျဖစ္ကာ အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာ 
ေရေလွာင္တမံႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု ၾကားရွိ ေရထု စီး၀င္ႏႈန္း က်န္ရိွေနမႈျဖစ္ပါသည္။ အခိ်ဳ႕ေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျမစ္ထံမွေရကုိလႊဲေျပာင္းစုပ္ယူလိုက္မႈသည္ ျမစ္ေၾကေအာက္ဘက္ ကီလုိမီတာမ်ားစြာအထိ 
ျဖစ္တတ္ပါသည္။   
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ပံု ၁ - သမားရိုးက်ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း 

 

ပံု ၂ - Run of River ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း 
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၁.၅.၃။  ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ အရြယ္အစား  

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ အရြယ္အစားသည္ ပံုစံထုတ္သည့္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားအေပၚ မ်ားစြာ မူတည္ပါ 
သည္။ ဥပမာ - Run of River စီမံကိန္းသည္ ၁ မဂၢ၀ပ္ ေအာက္သာရိွေသာ္လည္း ႀကီးမားေသာ 
ေရေလွာင္ပမာဏရွိသည့္ ေရေလွာင္တမံအရြယ္အစားသည္ ၂၂၅၀၀ MW (တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟူေဘးျပည္နယ္ 
ရိခ်န္ရိ ွ ျမစ္က်ဥ္းသုံးသြယ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံ)ု ခန္႔ရွိႏုိင္ပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကီးမားဆုံး 
အဆုိျပဳထားသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ၇၁၁၀ MW ရိွျပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု၏ အရြယ္အစား (တပ္ဆင္စက္အား) ကို တာဘုိင္အတြင္း သုိ႔ စီး၀င္လာသည့္ ေရစီး 
(head) အေပၚတြင္ သတ္မွတ္ဖြင့္ဆုိပါသည္။  
ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု၏ အရြယ္အစား (တပ္ဆင္စက္အား) ကုိ တာဘုိင္အတြင္းသုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ေရထု၊ 
head အေပၚမူတည္ကာ သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ ရရွိႏုိင္ေျခရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ပမာဏကုိ ေအာက္ပါညီမွ်ျခင္း 
ျဖင္ ့တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါသည္။  

Power = Head x Flow x Gravity 

လွ်ပ္စစ္ကို ၀ပ္ျဖင့္၊ head ကို မီတာျဖင့္၊ စီး၀င္သည့္ ေရထု (flow) ကို လီတာ/စကၠန္႔ျဖင့္ တုိင္းတာျပီး အရွိန္ျဖင့္ 
ျမင့္တက္လာေနေသာေရမွတစ္ဆင့္ gravity ကို  မီတာ/စကၠန္႔႔/စကၠန္႔ ျဖင့္ တုိင္းတာပါသည္။  gravity ေၾကာင့္ 
အရွိန္ျမင့္တက္လာမႈသည္  ၉.၈၁ မီတာ/စကၠန္႔႔/စကၠန္႔ ခန္႔ ရိွပါသည္။ စနစ္အတြင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသာ 
ေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္း လွ်ပ္စစ္ပမာဏကုိ ေရာက္ရိွႏိုင္မည ္ မဟုတ္ပါ။ စီး၀င္ေရထု၏ ေရအားစြမ္းအင္ကို 
စက္စြမ္းအင္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ တာဘုိင္ဂ်နေရတာကုိ လည္ေစျခင္းျဖင့္ efficiency ၈၅% ေက်ာ္ 
ရရိွႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

၁.၅.၄။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ ဒီဇုိင္း 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းၾကီးမ်ားအတြက္ အဓိကဒီဇိုင္းသုံးမ်ိဳး ရိွပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ 

က။ ခံုးေရေလွာင္တမံ (Arch dam) 

ခ။ အေလးထုိင္တမ ံ(Gravity dam) ႏွင့္ 

ဂ။ တာတမံ (Embankment dam) တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ခုံး-အေလးထုိင္တမံ (သုိ႔) ခံုးေရေလွာင္တမံ သည္ ခုံးေရေလွာင္တမံ ႏွင့္  အေလးထုိင္တမံ ႏွစ္ခုစလုံး၏ 
စရိုက္လက္ဏၡာ ပါရွိေသာ တမံျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါတမံသည္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ အေကြး ပုံစံျဖင့္ 
ျမစ္ညာသုိ႔တက္သြားျပီ ေရအမ်ားစုကို canyon ေက်ာက္နံရံမ်ားသုိ႔ ဦးတည္္ေစျပီး တမံကုိဖိအားေပးေစပါသည္။ 
ယင္းသည္ သမားရုိးက် တမံပံုစံႏွစ္ခု၏ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ေပါင္းစည္းထားျပီး အဆုိပါတမံႏွစ္ခုုကုိ 
ညိွႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ သမားရုိးက်ကြန္ကရစ္၊ ဒလိမ့္တုံးျဖင့္္ဖိၾကိတ္ထား 
ေသာကြန္ကရစ္ (သုိ႔) ပန္းရံကုိင ္ ထားပါသည္။ ခုံး-အေလးထုိင္တမံမ်ားကုိ ေရပုိလႊဲေနရာမွလြလွဲ်င္  
ကာကြယ္ထားျခင္းမရိွပါ။ ထုံးတမ္းစဥ္လာကြန္ကရစ္တမံ၏ နမူနာတစ္ခုမွာ  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ 
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Hoover Dam ျဖစ္ပါသည္။ အေလးထုိင္တမံ သည္ တမံအတြင္းကုိ ေရမ်ားစြာျဖည့္ရန္ (internal fill) 
လုိအပ္ပါသည္။ ခုံး-အေလးထုိင္တမံ သည္ အေလးထုိင္တမံ ထက္ ပုိပါးရန္လိုျပီး ေရမ်ားစြာ ျဖည့္ရန္ မလုိပါ။ 
ခုံး-အေလးထုိင္တမံ သည္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားရွိသည့္ ေတာင္ၾကားေနရာမ်ိဳးတြင္ ေရကုိ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ 
ေျမာင္းအတြင္းသုိ႔ အတင္းဖိအားေပး၀င္ေရာက္ေစသည့္ က်ဥ္းေျမာင္းကာ ေက်ာက္ထူထပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ေရကုိ လမ္းေၾကာင္းလႊဲ ေပးရာတြင္ မ်ားစြာထိေရာက္သည့္ ခုံးေရေလွာင္တမံ ၏ အေကြးပုံဒီဇိုင္းကုိ 
ျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ တမံအတြက္ လုိအပ္သည့္ တဖက္ႏွင့္ တဖက္ဆက္ထားသည့္ ေနရာ သည္ က်ဥ္းေျမာင္းျပီး တမံ၏  
အေကြးသ႑ာန္သည္ တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းအနည္းငယ္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေရကုိ ေရေလွာင္တမံအတြင္း 
ထိထိေရာက္ေရာက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆီေလ်ာ္သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိပါက အေလးထုိင္တမံ 
ႏွင့္ ခံုးေရေလွာင္တမံ တုိ႔၏ အရည္အေသြးကုိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ခုံး-အေလးထုိင္တမံ သည္ ယင္း၏ 
ၾကီးမားသည့္ အျမဲတမ္းတည္ရွိမႈပုံစံေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကုိ ပိုမုိရရိွႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
အေလးထုိင္တမံ ကုိ အေကြးျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အျမင္အားျဖင့္ ပုိမုိေတာင့္တင္းႏုိင္ျပီး ယင္း သည္ 
တမံပံုစံေရြးခ်ယ္ လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈတခ်ိဳ႕ကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ 
 
အေလးထုိင္တမံ သည္ ကြန္ကရစ္ (သို႔) ေက်ာက္ျဖင့္ေဆာက္ထားသည့္ တမံမျဖစ္ျပီး ေရ၏ ေရျပင္ညီဖိအားကုိ 
ခံႏိုင္ရည္ရိွသည့္ တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္း၏ အေလးခ်ိန္ကုိ အသုံးျပဳကာ ေရကုိေနာက္သုိ႔ဆြယူဲထိန္းသိမ္းထား 
သည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံျဖစ္ပါသည္။  

အေလးထုိင္တမံမ်ားကုိ ပံုစံထုတ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ တမံ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုစီသည္ တည္ျငိမ္ျပီး အျခား 
အပိုိင္းအေပၚ မီွခိုမႈကင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။  အေလးထုိင္တမံမ်ား ေတာင့္တင္းရန္အလို႔ငွာ  ေယဘုယ် အားျဖင့္ 
ေက်ာက္တုံးမ်ားစြာ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ခုိင္မာသည့္ အုတ္ျမစ္မ်ားလုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တခါတရံ 
ေျမသားအုတ္ျမစ္အေပၚ တည္ေဆာက္ရသည့္အေနအထား မ်ိဳးလညး္ရိွပါသည္ (ထုိသုိ႔ ျဖစ္ခပဲါသည္)။ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္၏ ခံႏုိင္ရည္သည္ စုစုေပါင္းထိန္းထားႏိုင္မႈ (stability) ကုိလႊမ္းမိုးသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခအေနအထားကုိ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ အေလးထုိင္တမံ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံ၏ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မ 
ရိွသည့္ သေဘာသဘာ၀သည္ တမံအက္ေၾကာင္းလုိက္ လာႏုိင္သည့္ အုတ္ျမစ္တည္ေဆာက္မႈ ၏ 
ကြာဟခ်က္ကို လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။  အေလးထုိင္တမံမ်ားသည္  embankment dam မ်ားထက္ 
အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားတြင္ အသာစီးရၾကပါသည္။ အဓိကအားသာခ်က္မွာ အေသးစား ေရေက်ာ္က်ျခင္း ကုိ 
ခံႏိုင္ရည္ရိွပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္  ကြန္ကရစ္သည္ တိုက္စားမႈ (scouring) ကို ခံႏုိင္ရည္ရိ ွ
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အၾကီးစား ေရေက်ာ္က်ျခင္း သည္ ျပႆနာျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ ပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းအခ်က္ကုိ ဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္စဥ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရွိလွ်င္ ယင္းတုိ႔က 
အုတ္ျမစ္ကုိ တုိက္စားႏိုင္ပါသည္။ အေလးထုိင္တမံမ်ား၏ အားနည္းခ်က္သည္ ယင္းတုိ႔၏ ၾကီးမားသည့္ 
တည္ရိွမႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ထိန္းထားႏုိင္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစမည့္ အေပၚတြန္းဖိအား (uplift pressure) ကုိ 
ခံႏိုင္ရည္မရိွပါ။  Uplift pressure (buoyancy) ကုိ ဖိအားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ တမံအတြင္းႏွင့္ 
အုတ္ျမစ္ေရႏုတ္ ေျမာင္းစနစ္မ်ား (foundation drainage system) က ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏို္င္ပါသည္။ 
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တာတမံ Embankment dam မ်ားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ က်စ္လ်စ္ေသာ ေျမၾကီးျဖင့္ တည္ေဆာက္ေလ့ရိွပါ 
သည္။ အဓိက အမိ်ဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးမွာ ေက်ာက္ျဖည့္တမံ (rock-fill dam) ႏွင့ ္ ေျမသားျဖည့္တမံ (earth-fill 
dam) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ အေလးထုိင္တမံမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ embankment dam မ်ားတြင္ ေရအားကုိ 
ေနာက္သုိ႔ဆြယဲူထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ တမံ၏ အေလးခ်ိန္အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။  

တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

က။ ဒလိမ့္တံုးျဖင့္ဖိၾကိတ္ထားသည့္ကြန္ကရစ္ 

ခ။ ေက်ာက္ျဖည္ ့(Rock-fill) 

ဂ။ အထက္မ်က္ႏွာကြန္ကရစ္ခင္းေက်ာက္ျဖည့္တမံ Concrete-face rock-fill dam  ႏွင့္ 

ဃ။ ေျမသားျဖည့္တမံ (Earth-fill) 

ဒလိမ့္တုံးျဖင့္ဖိၾကိတ္ထားသည့္ကြန္ကရစ္ (Roller-compacted concrete) (သုိ႔) ဖိၾကိတ္ထားသည့္ကြန္ကရစ္  
သည္ အထူးေရာေႏွာထားသည့္ ကြန္ကရစ္ျဖစ္ျပီး ပုံမွန္ကြန္ကရစ္ကဲ့သုိ႔ တူညီေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားရွိေသာ္ 
လည္း ေရာစပ္သည့္ အခ်ိဳးအစားမတူညီပါ။ ဒလိမ့္တုံးျဖင့္ဖိၾကိတ္ထားသည့္ကြန္ကရစ္သည္ ေရအနည္း 
ငယ္သာပါ၀င္သည္ ့ဘိလပ္ေျမ/fly ash ၊ ေရ၊ သဲ၊ ေယဘုယ်ျဖည့္စြက္ပစ ၥည္းမ်ား (aggregate and common 
additive) ေရာစပ္ထားသည့္ အေရာျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ အေရာသည္ ပိုမိုေျခာက္ေသြ႔လြယ္ျပီး အထူးသျဖင့္ 
တန္ဖိုးေလ်ာ့က်မႈ (slump) မရွိပါ။ ဒလိမ့္တံုးျဖင့္ဖိၾကိတ္ထားသည့္ကြန္ကရစ္ကို ကုန္တင္ကားမ်ား (သုိ႔) 
conveyor မ်ားျဖင့္ သယ္ပုိ႔ျပီး စက္မ်ားျဖင့္ ၾကဲျဖန္႔ျပီး  တုန္ခါသည့္ ဒလိမ့္တုံးမ်ား (vibratory roller) ျဖင္ ့
ဖိသိပ္ပါသည္။ ဒလိမ့္တုံးျဖင့္ဖိၾကိတ္ထားသည့္ကြန္ကရစ္ကုိ ယခင္က ေျမျပန္ဖုိ႔ျခင္း (backfill) ၊ sub-base ႏွင့ ္
ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းတုိ႔အတြက္ အသုံးျပဳျပီး ယခုအခါ concrete gravity dam မ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ 
အသုံးျပဳ ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘိလပ္ေျမပါ၀င္ႏႈနး္နည္းပါးျခင္းႏွင့္ fly ash အသုံးျပဳျခင္းသည္ 
ထုံးတမ္းစဥ္လာ ကြန္ကရစ္တုံးမ်ား (mass concrete placement) ျပဳလုပ္သည္ထက္ လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ 
ဖာေထးသည့္အခါ အပူထြက္ႏႈန္းကုိ နည္းပါးေစပါသည္။ ဒလိမ့္တုံးျဖင့္ဖိၾကိတ္ထားသည့္ကြန္ကရစ္သည္ 
ကြန္ကရစ္ကုိအဓိကထား ကာတည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရေလွာင္တမံမ်ား (mass concrete dam) မ်ားထက္ 
အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ သက္သာေစပါသည္။ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားမႈ၊  
အေအးခံမႈေႏွာင္းပိုင္း (post-cooling) ႏွင့္ formwork ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပစၥည္းကုန္က်စရိတ္နည္း ပါးမႈႏွင့္ 
ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးမႈတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ 

ေက်ာက္ျဖည့္တမံ (Rock-fill dam) မ်ားသည္ ဖိသိပ္ထားသည့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေရဆင္းသည့္ ေျမ 
(compacted free-draining granular earth) ကုိ ေရလုံနယ္ (impervious zone) အျဖစ္ တမံ 
(embankment) တုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသုံးျပဳသည့္ပစ ၥည္းတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အစုိင္အခဲၾကီးမ်ား 
မ်ားစြာပါ၀င္သျဖင့္   rock-fill ဟူသည္ ့ အသုံးအႏႈန္းကုိ အသုံးျပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရလုံနယ္သည္ 
ျမစ္ညာေပၚတြင္ တည္ရိွႏိုင္ျပီး ေက်ာက္တုံး (masonry) ၊ ကြန္ကရစ္၊ ပလတ္စတစ္ျပား (plastic membrane)၊ 
စတီးျပားတုိင ္ (steel sheet pile), ၊ သစ္ (သုိ႔) အျခားပစ ၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ အဆုိပါ ေရလုံနယ္ 
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သည္ တမံ ဧရိယာအတြင္း ရိွႏိုင္ျပီး ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္း ယင္းကုိ အလြန္အေရးပါသည္ (core) ဟု 
ရည္ညႊန္းႏိုင္ပါသည္။ ရႊံ႕ကုိ ေရလုံပစၥည္းအျဖစ္ အသုံးျပဳကာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရေလွာင္တမံကုိ  
composite dam ဟု ရည္ညႊန္းႏုိင္ပါသည္။  ယုိစိမ့္မႈအားေၾကာင့္ ရႊံ႕မ်ား အတြင္းပိုင္း တြင္ကြာက်ကာ rock-fill 
အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္မႈကုိ တားဆီးရန္ ေရစစ္ကုိ အသုံးျပဳျပီး core ျဖင့္ သီးျခားခြထဲုတ္ထားပါသည္။ 
အထူးသတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမအမိ်ဳးအစား (specifically graded soil)ကုိ ေရစစ္ မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳျပီး 
မႈန္႔ညက္သည့္ ေျမမႈန္႕မ်ား ၀င္ေရာက္လာမႈကို တားဆီးရန္ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
ပစၥည္း ကုိလက္၀ယ္ထားျခင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း သယ္ယူပို႔ ေဆာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကုိ 
အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာက္ျဖည့္တမံ မ်ားသည္ ေျမငလ်င္ လႈပ္မႈကုိ 
ခံႏိုင္ရည္ရိွေသာ္လည္း တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း ဆီေလ်ာ္မႈမရွိသည္ ့ အရည္အေသြးထိန္း ခ်ဳပ္မႈသည ္
တာတမံ (embankment) အတြင္းရိွသဲႏွင္ ့ သိပ္သည္းဆကုိ အားနည္းေစကာ ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ rock-fill 
အတြင္း ေရယုိစိမ္႔မႈ (liquefaction) ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရး ကာလအတြင္း လံုေလာက္ေသာ 
ဖိသိပ္မႈလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အရည္ေပ်ာ္လြယ္ေသာအရာမ်ားကုိ အရည္မေပ်ာ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ျဖင့္ 
ထုိသုိ႔ ေရယုိစိမ့္ႏုိင္ေျခကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။ 
 
အထက္မ်က္ႏွာကြန္ကရစ္ခင္းေက်ာက္ျဖည့္တမ (concrete-face rock-fill dam) သည္ ျမစ္ညာဘက္ 
အျခမ္းတြင္ ကြန္ကရစ္တုံးမ်ားထားရွိသည့္ rock-fill dam ကို ဆုိလုိပါသည္။ concrete-face rock-fill dam 
ဒီဇုိင္းအရ ကြန္ကရစ္တုံးမ်ားသည္ ေရယုိစိမ့္မႈကုိ တားဆီးသည့္ ေရလုံနံရံျဖစ္လာျပီး အေပၚတြန္္းဖိအား (uplift 
pressure) ကို စိတ္ပူစရာမလုိသည့္ ပုံစံျဖစ္လာပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ concrete-face rock-fill dam ဒီဇုိင္းကုိ 
ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထားအရ ေျပာင္းလဲႏုိင္ျပီး earth-fill dam ထက္ တည္ေဆာက္ေရးကာလတုိ 
ေတာင္းကာ ကုန္က်စရိတ္သက္သာပါသည္။  

ေျမသားျဖည့္တမံ (Earth-fill dam) မ်ားကုိ ဖိသိပ္ထားသည့္ေျမျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တာတမံ 
(embankment) တစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ တူညီေသာ rolled-earth dam 
ကုိလည္း ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးတည္း ကုိအသုံးျပဳကာ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး စိမ္၀့င္ေရကုိ စုေဆာင္းမည့္  
ေရႏုတ္အလႊာ (drain layer) တစ္ခုပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ zoned-earth dam တြင္ မတူညီေသာပစၥည္းမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳကာ တည္ေဆာက္ထား သည့္ ထူးျခားသည့္ အပုိင္းမ်ား (သုိ႔) ဇုန္မ်ားပါ၀င္ျပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ေရလုံရႊံ႕ (watertight clay core) ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ျပည္တြင္းတြင္ အေျမာက္အျမားေတြ႕ရွိရသည့္ shell 
ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္မ ီzoned-earth embankment မ်ားသည္ စိမ္၀့င္ေရကုိ စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ဖယ္ရွားရန္အလုိ႔ငွာ 
ေရစစ္နယ္ (filter zone) ႏွင့ ္ ေရႏုတ္နယ္ (drain zone) ရွိျပီး ျမစ္ေၾက shell zone အျဖစ္ 
ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ Rolled-earth dam မ်ားသည္ rock-fill dam က့ဲသုိ႔ ေရလုံမ်က္ႏွာစာ (watertight 
facing (သို႔) core ) ကုိ ထားေကာင္း ထားႏုိင္ပါသည္။ ေျမသားတမံမ်ားကုိ စီမံကိန္းအနီးအနားရွိ 
ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကြန္ကရစ္မ်ားထုတ္လုပ္မႈ (သုိ႔) ယူေဆာင္လာမႈ ကုန္က်စရိတ္ 
ၾကီးျမင့္သည္ ့ေနရာမ်ားတြင္  ေဒသအတြင္း ကုန္က်စရိတ္နညး္နညး္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။  
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၁.၅.၅။ အျခားေသာတမံပုံစံမ်ား  

အျခားေသာတမံပုံစံမ်ားစြာရွိျပီး ယင္းတုိ႔ကုိ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေရသြင္းစိုက္ပိ်ဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအပါအ၀င္ 
ေရသုိေလွာင္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စိီမံကိန္းဒီဇုိင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
ေရွ႕အပုိင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္လညး္ တူညီႏ္ုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လက္ရွိ 
/အနာဂတ္ ေရသြင္းေျမာင္းမ်ားတြင္၊ စက္တပ္ဆင္မထားသည့္ဆည္ (non-powered weir) ႏွင့္ ေရသြင္း 
သည့္/ေရေပးေ၀သည့္တမံမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တာဘုိင္မ်ားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုိ 
ျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ လက္ရွိေရသယံဇာတအေျခခံအေဆာက္အဦကုိ အသုံးျပဳျခင္းသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရသြင္းျခင္းႏွင့္ ေရေပးေ၀ ျခင္းကုိျပဳလုပ္ေနသည့္ လက္္ရိွမ်ားျပားေသာတမံမ်ား၊ ဆည္ ႏွင့္ 
တူးေျမာင္းမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ထားသည္ ့ကြန္ယက္မ်ားအတြက္ အေရးပါပါသည္။ 

အလားတူစြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေရသြင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနႏိုင္ျပီး  /သုိ႔ 
ေရသြင္းမႈပါ၀င္ သည့္ ဘက္စုံသံုးစြမဲႈလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိသို႔ဆုိလွ်င္ ေရသြင္းျခင္းအတြက္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဒီဇိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြထဲားႏိုင္ကာ 
ေရစီးဆင္းမႈျဖစ္ႏိုင္ေျခေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ ေရခြဲေ၀ မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရပါမည္။ Power house၏ 
ျမစ္ေၾကတြင္ ေရသြင္းမႈအတြက္ ရႏုိင္ေသာ ေရအရည ္ အေသြးသည္ ျပ ႆနာတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
ေရၾကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ျပီးေနာက္ ေရေလွာင္တမံမွ ထြက္လာမည့္ ေရအရည္ေသြးသည့္ ညံ့ဖ်င္းႏိုင္ျပီး ယင္းကုိ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အသုံးမျပဳသင့္ပါ။ ယင္းသည ္ ေရသြင္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေရရရွိႏိုင္မႈကုိ 
ကန္႔သတ္ႏိုင္ပါသည္။ အလားတူစြာ ႏုန္းမ်ားျမင့္မားလာျပီး ေနာက္တြင္ ႏုန္းပါ၀င္မႈျမင့္မားသည့္ ေရသည္ 
ေရသြင္းေျမာင္းမ်ားတြင္ ပိတ္ဆုိ႔ေနႏိုင္ျပီး ေကာက္ပသီဲးႏွံမ်ားကုိ ႏုန္းမ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္သြားႏ္ုိင္ပါသည္။ 
 
ေရသြင္းမႈလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိ အဆုိျပဳလာပါက ေရအားလွ်ပ္စစ ္
စီမံကိန္းမွ ထြက္လာေသာ ေရစီးအေျပာင္းအလဲသည္ အဆုိပါ ေရသြင္းမႈကုိ ဆုိး၀ါးစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
ေရသြင္းစီမံကိန္းအတြက္ ေရထုတ္ယူသည့္ေနရာသည္ တမံႏွင့္ power house ၾကားတြင္ ျဖစ္လွ်င္ ဆုိလုိသည္ 
မွာ ျမစ္အတြင္းေရစီးသည္ အလြန္နည္းေနလွ်င္ (သုိ႔) inter-basin diversion စီမံကိန္းတြင္ တမံ၏ ျမစ္ေၾကမွ 
ေရစီးကုိ ရယူရမည္ဆုိလွ်င္ ေရသြင္းစီမံကိန္း အတြက္ ေရလုံေလာက္စြာ က်န္ရိွမည္မဟုတ္ပါ။  

၁.၅.၆။ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

လွ်ပ္စစ္ကို သုိေလွာင္သည့္၊ လမ္းေၾကာင္းလႊဲေပးသည့္၊ ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦအျပင္ 
ေအာင္ျမင္သည္ ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ ဆက္စပ္အေျခခံအေဆာက္အဦ 
မ်ားစြာလုိအပ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္ျပီး အဆုိပါ ပါ၀င္မႈကုိ ကန္႔သတ္မထားပါ။ 

က။ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား 

ခ။ လႊဲေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္း 
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ဂ။ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္လိုင္းမ်ား (Transmission) 

ဃ။ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ား၏ တဲမ်ားႏွင့္ mess hall (စုေပါင္းထမင္းစား ေဆာင္) 
အစားအေသာက္ျပင္ဆင္ရာေနရာမ်ား အပါအ၀င္ ယင္းတုိ႔၏ ဆက္စပ္လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

င။ စီမံကိန္းေနရာရွိရံုး 

စ။ ပစၥည္းခ်သည့္ေနရာ/ သို႔ ပစၥည္းထားရာဝန္း 

ဆ။ ထိန္းသိမ္းမႈေနရာမ်ားႏွင့္ 

ဇ။ စြန္႔ပစ္ထိခိုက္ေစေသာပစၥည္းမ်ားထားသုိရာ quarries (ေက်ာက္က်င္းမ်ား) ႏွင့ ္ေနရာမ်ား 

ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္လုိင္းမ်ားသည္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အသြင္အျပင္မ်ားမွတဆင့္ ေကာ္ရစ္ဒါမ်ား 
ဖန္တီးေပးပါသည္။ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းသည္ ၁၀ မီတာအထိက်ယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အုတ္ျမစ္ႏွင့္ ေျမာင္းအတြက္ 
တစ္ဖက္စီတြင္ ေနရာလုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အနည္းဆုံး ၃၀ မီတာက်ယ္သည့္ ေကာ္ရစ္ဒါ လုိအပ္ 
ပါသည္။ capacity ျမင့္ေသာ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္လုိင္းမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါ မီတာ ၅၀ - ၆၀ က်ယ္သည့္ ေကာ္ရစ္ဒါ 
လုိအပ္ျပီး ထုိက့ဲသို႔ေသာ ေကာ္ရစ္ဒါမ်ိဳးအတြက္ ၃ မီတာအက်ယ္ရွိအပင္မ်ားကုိ ခုတ္လဲွရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
electric tower (လွ်ပ္စစ္တာ၀ါတုိင္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ၁၅မီတာ x ၁၅ မီတာက်ယ္ေသာ footprint 
(ေအာက္ခံတံုး)ရိွပါသည္။ ထိန္းသိမ္းျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ႏ္ုိင္ရန္အလို႕ငွာ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္လိုင္းမ်ားတြင္ 
ဆက္စပ္လမ္းမ်ား (သုိ႔) track မ်ားရွိပါသည္။ 

ပုိမုုိၾကီးမားေသာေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္ကုိတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ထမ္း ၂၅၀၀ ခန္႔ 
လုိအပ္ပါသည္။ အဆုိပါ၀န္ထမ္းမ်ားအလုပ္မလုပ္သည့္အခါမိ်ဳးတြင္လညး္ အနားယူေနထုိင္ႏိုင္ရန္ ေနရာထုိင္ 
ခင္း စီစဥ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေသာက္ေရ၊ ခ်ဳိးေရ၊ စားေသာက္ေဆာင္ ၊ ေရဆုိးအေျခခံအေဆာက္အဦ၊ 
ေလွ်ာ္ဖြတ္မႈ စသည့္ အကန္႔အသတ္မဲ့ ဆက္စပ္အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားစသည္ ထားသုိရန္ ပစၥည္းခ်သည့္ ေနရာမ်ားလုိအပ္ပါသည္။ ေရေလွာင္ 
ကန္နံရံကုိ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ သုိေလွာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အဆုိပါ 
ကုန္ၾကမ္းမ်ားသုိေလွာင္ရန ္ ေက်ာက္က်င္းတစ္ခုကို လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ တူညီသည့္ေနရာတြင္ (သုိ႔) ေနာက္ထပ္ေနရာတစ္ခု လုိအပ္ပါသည္။ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္တည္ေဆာက္မႈတစ္ခုလုံးကုိ စဥ္းစားသည့္အခါတြင္ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးကုိ 
ESIA ကဲ့သို႕ေသာ ပေရာဂ်က္ၾကီးမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါမည္။ 

၁.၅.၇။ တည္ေဆာက္ေရးအၾကိဳ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္တစ္ခုအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးမတုိင္မီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ဘူမိေရးရာ  (ဥပမာ - bore / test hole (အစမ္းတြင္း) မ်ားတူးေဖာ္မႈ) ႏွင့္  hydrological (ဇလေဗဒ) 
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စစ္တမ္းမ်ား၊ ငလ်င္လႈပ္ ႏုိင္ေျခအကဲျဖတ္မႈ၊ ေက်ာက္က်င္းထုတ္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းအရည္အေသြးကုိ 
ေဖာ္ျပျခင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ားတည္ ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဇီ၀ေရးရာႏွင့္ လူမႈသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူသည့္စစ္တမ္းမ်ား (baseline survey) ပါ၀င္ပါသည္။ အဆုိပါ 
သက္ေရာက္မႈ မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္း) ႏွင့္ ယာယီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ တည္ေဆာက္ေရးတဲမ်ားနွင့္ ပစၥည္းခ်သည့္ေနရာ (laydown area) 
ကုိ ရွင္းလင္း ရန္လုိအပ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပေရာဂ်က္တည္ေဆာက္ေရး တစ္ခုလုံးတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေရအတြက္မ်ားျပားသည့္လုပ္သားမ်ား မ၀င္ေရာက္မီ ယင္းတုိ႔ကုိ ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ 
ထားရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ 

ထုိကာလအတြင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပါ၀င္မႈက အလြန္အေရးပါပါသည္။ ပေရာဂ်က္ျပဳလုပ္မည့္ ေနရာမွ 
ေဒသခံမ်ားအား ပေရာဂ်က္၏ သေဘာသဘာ၀ကုိ ေစာစီးစြာ အသိေပးျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေရးပါျပီး 
အထူးသျဖင့္ အစုိးရ၊ ပုဂၢ လိကက႑ ႏွင့္ ေတာင္ေပၚ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားၾကား မယုံၾကည္မႈႏွင့္ 
သေဘာကြလဲြမဲႈ အေမြကို ဖန္တီးေပးမႈအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၁.၅.၈။ ေဆာက္လုပ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္တစ္ခုတည္ေဆာက္သည့္အခါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားစြာပါ၀င္ပါသည္။ အဓိက 
ေဆာက္လုပ္ေရး ျပဳလုပ္မည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္ျပီး အဆုိပါ၀င္မႈကုိ ကန္႔သတ္မထားပါ။ 

က။ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္ ေရေလွာင္ကန္  

ခ။ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္ diversion (ေရလႊဲ) 

ဂ။ channel (တူးေျမာင္း) ၊ penstock ႏွင့္ tunnel (ဥမင္လိႈဏ္္) 

ဃ။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု ႏွင့္ ဆြစ္ယာ့(ဒ္) 

င။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ တဲမ်ား 

စ။ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္လုိင္းမ်ား 

ဆ။  စြန္႔ပစ္ထိခိုက္ေစေသာပစၥည္းမ်ားထားသုိရာ quarries ႏွင့္ ေနရာမ်ား 

ဇ။ တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းမ်ားထားသိုရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ lay down ေနရာမ်ား 

စ်။ အဆုိပါေနရာမ်ားအားလုံး/တစ္ခုခုသို႔ သြားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား 

 

ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္တစ္ခုတည္ေဆာက္မည္ဆုိလွ်င္ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

က။ ပေရာဂ်က္ျပဳလုပ္မည့္ေနရာရိွ စုိက္ခင္းမ်ားႏွင့ ္အေပၚယံေျမလႊာကို ရွင္းလင္းျခင္း 
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ခ။ ေရေလွာင္ကန္ေနရာရွိ စိုက္ခင္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းျခင္း 

ဂ။ျမစ္ေၾကာင္းလႊဲရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ ယာယီေရတားတမံ (coffer dam) ကုိ ေဖာ္ျပျခင္း 

ဃ။ ေျမသယ္ျခင္းႏွင့္ blasting (မုိင္းခြျဲခင္း) 

င။ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္ ဦးမင္တူးျခင္း 

စ။ Quarrying (ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း) ႏွင့္ ေက်ာက္၊ သဲႏွင့္ gravel (ေက်ာက္စရစ)္မ်ား သယ္ပို႔ျခင္း 

ဆ။ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ျမင္းႏွင့္ ကြန္ကရစ္ပုံစံမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ဇ။ ေျမာင္းမ်ားတူးေဖာ္ျခငး္ႏွင့္ ပိုက္လိုင္းမ်ားခ်ျခင္း 

စ်။ စက္မႈ ႏွင့ ္လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း 

ည။ အစိုင္အခဲနွင့္အရည္အေျခအေန စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ လႊင့္ပစ္ျခင္း 

ဋ။ ယာဥ္ႏွင့္ ပစၥည္းထိန္းသိမ္းမႈ 

စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ မစတင္မီ အဆုိပါတည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦကို စမ္းသပ္ျခင္းျဖင့္  
တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္ ျပီးဆုံးပါသည္။ တည္ေဆာက္မႈကာလသည္ ၅ ႏွစ္ခန္႔အထိၾကာျမင့္ႏိုင္ျပီး ၀န္ထမ္း 
၂၅၀၀ ခန္႔လုိအပ္ပါသည္။ 

၁.၅.၉။ လည္ပတ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈသက္တမ္းသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ 
စရိတ္ နည္းပါးျပီး ႏွစ္ ၅၀ မွ ႏွစ္ ၁၀၀ ခန္႔ အထိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သက္တမ္းရိွပါသည္။ 
လည္ပတ္မႈသက္တမ္း အတြင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အနည္းဆုံးျဖင့္ တာဘုိင္မ်ားကုိ ဆက္တိုက္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏုိင္ရန ္ ဒီဇုိင္းထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 
တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားႏွင္ ့ႏိႈ္င္းယွဥ္လွ်င္ အေသးစားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။  

စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကာလအတြင္းတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈကို ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ 
မည္ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုိ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေ၀းမွ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သျဖင့္ အျမဲတမ္းစက္ရံ၀ုန္ထမ္း 
အတြက္ ေနရာထုိင္ခင္းအေဆာက္အဦမ်ားမလုိအပ္ပါ။ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္မ ူ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားစြာတြင္ 
အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည့္ စက္ရံ၀ုန္ထမ္းမ်ားလုိအပ္ပါမည္။ စုစုေပါင္း၀န္ထမ္း အေယာက္ 
၁၀၀ ခန္႔ လုိအပ္ပါမည္။ စက္ရံု သို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ အျမတဲမ္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳပါမည္။ တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းအၾကီးစားမ်ားလုိအပ္သည့္ အျခားေသာ စီမံကိန္းေနရာမ်ားတြင္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 
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ေရေလွာင္တမံနံရံေနာက္တြင္ တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာမည့္ ႏုန္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္အတြက္ ႏုန္းဆယ္ျခင္း ကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္လုိအပ္ပါသည္။ ႏုန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္လုိအပ္ျပီး ျမစ္ေအာက္ 
ပိုင္းရွိ တာရုိး အပုိင္းသုိ႔ ဖယ္ရွားရပါမည္။ 

၁.၅.၁၀။ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္း / ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား  

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 
သက္တမ္းသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ စရိတ္ နည္းပါးျပီး ႏွစ္ ၅၀ မွ ႏွစ ္၁၀၀ ခန္႔ အထိ 
ရိွပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္ကုိ ပိတ္သိမ္းျခင္း (သုိ႔) ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ပိတ္သိမ္းျခင္းသည္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခအေနမ်ားသည္ သိသာစြာ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 
ပိတ္သိမ္းမႈ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရန္ တစ္ခါတစ္ရံ ခက္ခပဲါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေရေလွာင္တမံ အတြင္း 
ႏုန္းမ်ားျမင့္တက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေရေလွာင္တမံႏွင့္ ယင္း၏ ခန္႔မွန္းသက္တမ္းကုိ ေဖာ္ျပရန္အ 
ေရးၾကီးပါသည္။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ မရွိေသာ္လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္ ကုိ ပိတ္သိမ္းသည့္အခါ အစိတ္ 
အပုိင္းအားလုံးကုိ တစ္စစီျဖဳတ္ရန္၊ ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ လုိအပ္လွ်င္ recycle ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
အျခားနညး္လမ္းျဖင့္ အသုံးျပဳရန္ မျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အေကာင္းဆုံးရႏိုင္သည့္ နည္းပညာကုိ အေျချပဳျပီး 
ေျမေပၚအေဆာက္အဦမ်ားကုိ ျဖိဳခ်ရပါမည္။ အတည္ျပဳထားသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ESMP အရ 
ပိတ္သိမ္းမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အဆုိပါ အသုံးမျပဳေတာ့သည့္ေနရာမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ 
ေဆာက္ျခင္းသည္ ပိတ္သိမ္းမႈအဆင့္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါေျမေနရာကုိ မူရင္းေျမအလႊာ 
ပုံစံ(substratum) လကၡဏာအတုိင္း (တတ္ႏို္င္သမွ် အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္ေစရန္) ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ 
ပါသည္။  

ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ အၾကီးစားလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈနွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
ယင္းတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္ကို ကာလတစ္ခုၾကာ ရပ္တန္႕ထားရန္လုိအပ္မည့္ ေရေလွာင္တမံနံရံ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ တာဘုိင္မ်ား အစားထုိးလဲလွယ္မႈႏွင့္ အျခားဆက္စပ္အေျခခံအေဆာက္ အဥိီမ်ား 
အစားထုိးတပ္ဆင္မႈ တုိ႔ ပါ၀င္ျပီး အျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလည္းပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ 
တစ္ႏွစ္အတြင္းျပီးစီးႏိုင္ျပီး ထို႔ေနာက္ ပေရာဂ်က္ကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၁.၆။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ 
အေပၚေယ်ဘုယ် သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ႏို္င္ငံတစ္ကာရွိ အၾကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈသက္ေရာက္မႈ 
ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းရွိပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ 
ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ျခံဳငံုသုံးသပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါသက္ေရာက္မႈ 
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မ်ားႏွင္ ့ ESIA ဆိုင္ရာ ပေရာဂ်က္ အကဲျဖတ္မႈု လုပ္ေဆာင္ပါက ယင္းအခ်က္မ်ားကုိ မည္သုိ႔စဥ္းစား 
သုံးသပ္ရမည္ကုိ သိနားလည္မႈျဖင့္ MONREC ႏွင့ ္MOEE တုိ႔ကို ေပးမည့္ သီးျခားအပိုင္းမ်ားျပဳစုထားပါသည္။ 

၁.၆.၁။ ၾသဇာလႊမ္းမုိးသည့္ ေယ်ဘုယ် နယ္ေျမဧရိယာမ်ား 

အခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚမူတည္ကာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္မ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈအပုိင္းႏွင့္/သို႔ ပထ၀ီ၀င္ 
အေနအထား သည္ အမိ်ဳးမိ်ဳးျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ျမစ၀ွ္မ္း/ catchment (ေရဆင္းဧရိယာ)   ၊ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္ ၏ တည္ေနရာ၊ ဒီဇိုင္း၊ အရြယ္အစား၊ hydrology (ဇလေဗဒ) ၊ cumulative 
project (စီမံကိန္းအစုအေ၀း) ၊ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚမည့္ အခ်ိန္ႏွင္ ့ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာ 
တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ လႊမ္းမိုးမႈအပုိင္း၊ ေနရာအားျဖင့္၊ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ တုိ႔ကို သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခပဲါသည္။  

ေနရာအားျဖင့္ / နယ္နိမိတ္မ်ားက ဇီ၀ရုပ္ဆုိင္ရာ (biophysical) ႏွင့္ လူမႈစီးပြား သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏုိ္င္ေျခမ်ား 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ေနရာကုိ သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ယင္းအခ်က္က သက္္ဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္သင့္သည့္ အပုိင္းကုိ သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့လူမႈ-စီးပြား အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုစီအတြက္ 
ေလ့လာမႈ အပိုင္းကုိ ပေရာဂ်က္၏ တုိက္ရုိက္၊ သြယ္၀ုိက္ႏွင့္ မ်ားျပားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆီေလ်ာ္စြာ 
ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မည့္ ပထ၀ီ၀င္အပုိင္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ 
ေလ့လာမႈတစ္ခုစီအတြက္ ေနာက္ခ ံ အေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပရန္ အလုိ႔ငွာ ျပီးျပည့္စုံသည့္အေျခအေနတြင္ 
ေလ့လာမႈသည္ လႊမ္းမုိးမႈ အပိုင္းထက္ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။  

အလားတူစြာ ပေရာဂ်က္၏ ယာယီနယ္နမိတ္မ်ား (temporal boundaries)တြင္ တည္ေဆာက္ေရး မတုိင္မီ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈနွင့္ ပေရာဂ်က္ ရပ္ဆုိင္းမႈတုိ႔ အားလုံးပါ၀င္ပါသည္။ 

ႏို္င္ငံတကာတြင္ ပေရာဂ်က္အမ်ားစုတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ ESIA လုပ္ေဆာင္ရန္အလုိ႔ငွာ 
spatial ႏွင့ ္ temporal scales/ ေလ့လာမႈ နယ္နိမိတ္မ်ားသည္ ေနရာႏွင္ ့အခ်ိန္အရ ေသးလြနး္၊ နည္းလြန္းပါ 
သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အဆုိျပဳသူမ်ား သက္ေရာက္မႈအပုိင္းကုိ ပေရာဂ်က္၏ ျမစ္ညာႏွင့္ ျမစ္ေအာက္တြင္ ၁ 
ကီလုိမီတာေအာက္ ကန္႔သတ္ၾကပါသည္။ ပေရာဂ်က္အမ်ားစုတြင္ ထုိသုိ႔သတ္မွတ္မႈမ်ား သည္ 
မလုံေလာက္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္မ်ားသည္ 
ကီလုိမီတာေပါင္းမ်ားစြာေ၀းကြာသည့္ ေနရာတြင္ပင္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကို 
စဥ္းစားလွ်င္ ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ ၾကာျမင့္သည့္အခ်ိန္ကုိ နမူနာအခ်ိန္တစ္ခုအတြက္ (ဥပမာ - 
ေႏြရာသီအတြက္) ကန္႔သတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပမာ - မိုးရာသီက့ဲသို႔ေသာ 
အခ်ိန္အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ သတိမမူမိၾကပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ESIA သည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ ရာသီအလုိက္အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
အေရးၾကီးပါသည္။  



 

68 
 

ESIA ကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သည့္အခါ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားႏွင့္ နမူနာသတ္မွတ္မႈ 
(ေမာ္ဒယ္) ကုိ ရာသီအားလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေနရာ နွင့္ 
ယာယီ အေျခအေနမ်ားသည ္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအေနအထားေပၚမူတည္ကာ ေျပာငး္လဲႏ္ိုင္ပါသည္။  

၁.၆.၂။ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အေထြေထြ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ေအာက္ပါအပုိင္းသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပတ္၀နး္က်င္သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ 
အေပၚ ေယဘုယ်သိနားလည္မႈျဖင့္ MONREC ႏွင့ ္MOEE တုိ႔အတြက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရး 
သက္ေရာက္မႈအမ်ားစုသည္ ၾကီးမားသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦပေရာဂ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ဆင္တူ 
ျပီး ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးသက္ေသာေစျခင္းတုိ႔အတြက္ တူညီ 
ေသာျပ႒နး္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ တည္ေဆာက္ေရးနွင့္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈဇုန္မ်ားသည္ ျဖစႏ္ုိ္င္ေျခရွိေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆုိပါသက္ေရာက္မႈတစ္ခုစီသည္ ေရအားလွ်ပ္ 
စစ္ပေရာဂ်က္ ဒီဇိုင္း၊ အရြယ္စသည္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေနရာေဒသတုိ႔အေပၚတြင္မူတည္ကာ ကြျဲပားႏုိင္ပါ 
သည္။ 

ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ အေရးပါမႈ (သုိ႔) သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏ္္ုိင္ေျခထက္ အကၡရာအစဥ္လုိက္ စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ 

၁.၆.၂.၁။ ေလထုအရည္အေသြး 

ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေလအရည္အေသြးျပႆနာသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
တည္ေဆာက္ေရးေနရာသုိ႔ ေက်ာက္မ်ား (quarried material)သယ္ေဆာင္သြားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း 
တစ္ေလွ်က္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေျမသယ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေလထဲရွိ ဖုန္ႏွင့္ အျခား 
အမႈန္မ်ားႏွင့ ္သက္ဆိုင္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း အျခားေသာေလထု အရည္အ ေသြးဆုိင္ရာ 
ျပႆနာသည္ ယာဥ္မ်ား၊ မီးစက္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စက္မ်ားမွ ထြက္လာေသာ အေငြ႕မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
အဆုိပါ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထုတ္လႊတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ စက္ပစၥည္းအားလုံးကုိ ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းျခင္းမွတဆင့္ စီမံရ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အဓိကတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပီးစီးသည့္အခါ ေရေလွာင္တမံ၊  ဓာတ္အားေပးစက္ရံု (power house) ၊ 
ေက်ာက္ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာမ်ား ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား အနီးအနားရွိ ေလထု၏အရည္အေသြးသည္ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေျမသယ္ျခင္း 
တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဖုန္ထျခင္းမရွိ ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေနရာမ်ားတြင္ ယာဥ္အိတ္ 
ေဇာမွထြက္သည့္ တူညီေသာ အေငြ႕ပမာဏ မရိွေသာေၾကာင့္ လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ 
ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေတြ႕ၾကံဳရႏိုင္သည့္ ေလထု အရည္အေသြး ျပႆနာ မ်ားစြာရိွပါ သည္။ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ေလထုအရည္အေသြးႏွင့္ ေရၾကီးျပီး 
ေနာက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္ ပထမႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရေလွာင္ကန္ထဲရိွ ေရအရည္အေသြးႏွင္ ့ အျပန္အလွန္ 
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ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ေရေလွာင္ကန္ကုိ တည္ေဆာက္ ေရးကာလအတြင္း ေသခ်ာစြာ မရွင္းလင္းခဲ့လွ်င္ 
ေရေလွာင္ကန္အတြင္း အပင္မ်ားပြားမ်ားေနမႈက ေရနည္းသည့္အခါတြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္နည္းပါးသည့္ 
(anaerobic ) အေနအထားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ယင္းသည္ ဟိုက္ဒရုိဂ်င္ ဆာလ္ဖိုက္ဒ္ (ၾကက္ဥပုပ္နံ႕) 
ကုိထြက္ေစပါသည္။ အဆုိပါ ေရနည္းေနသည့္အေျခအေနတြင္ ေရထုတ္ယူျပီး တာဘုိင္ကုိ ျဖတ္သန္း 
ေစသည့္အခါ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ဆာလ္ဖိုက္ဒ္လည္းထြက္လာကာ ေလထုအရည္အေသြးကုိ ညစ္ညမး္ေစ ပါသည္။ 
ယင္းက အနီးနားေတြေနထုိင္ၾကသူမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု၏ သတ ၱဳ အစိတ္အပုိင္း 
မ်ား သံေခ်းတက္ျခင္းကုိ ျမင့္တက္ေစျပီး ကြန္ကရစ္အေရာင္မမွန္ျခင္းကုိျဖစ္ေစပါသည္။ 

၁.၆.၂.၂။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းသည ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္အားလုံးအတြက္ အေရးပါေသာဒီဇိုင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
သည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိုးရြာသြန္းမႈပံုစံေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေလ့လာမွတ္သားရျပီး ေရအား 
လွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သိသိသာသာေျပာင္းလဲလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ မိုးရြာ 
သြန္းမႈ၊ ႏွင္းက်မႈႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာသည့္ ေႏြရာသီကာလမ်ားအားလုံးသည္ ျမစ္၏ ေရေဗဒႏွင့္ 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ယခင္ 
မိုးရြာသြန္းျခင္း (precipitation) ပမာဏထက္နည္းပါးေစျပီး ရာသီအလုိက္ hydrograph က သုိေလွာင္မႈ ႏွင့္ 
ေရအားလွ်ပ္စစ ္ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ေရအနည္းအက်ဥ္းသာထုတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ တမံႏွင့္ 
ေရေလွာင္တမံကို  လုိအပ္သည္ထက္ပိုကာ စဥ္းစားထားသည့္ဒီဇိုင္း(overdesign) ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ေၾကာင့္ ယခင္ မုိးရြာသြန္းျခင္း ႏွင့္ (စီးဆင္းလာမႈ) run-off ျမင့္မားလွ်င္ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္အေနျဖင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ေရမ်ားမ်ား 
ရရိွႏုိင္မႈအက်ိဳးေက်းဇူးရိွမည္ျဖစ္ကာ  ေရသုိေလွာင္မႈပမာဏ လုံေလာက္မႈႏွင့္ တပ္ဆင္စက္အင္အား 
(installed capacity) လုံေလာက္မႈရိွႏိုင္ပါသည္။ ေရအား လွ်ပ္စစ္ဒီဇုိင္း ေရးဆြသူဲမ်ားအတြက္ အဓိက 
အခက္အခဲမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ မေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ ေရေလွာင္တမံ (reservoir) ႏွင့္စက္ပစၥည္း 
အရြယ္အစား၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ပေရာဂ်က္တစ္ခုလံုး၏ ျဖစ္ႏ္ုိင္ေျခကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ အၾကိမ္ေရမ်ားေသာ၊ ျပင္းထန္ေသာ မုန္တိုင္းမ်ားသည္ ကမ ၻာ့ ေနရာ 
အႏံွ႕အျပားတြင္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ယင္းအခ်က္က ေရေလွာင္ကန္၏ ေရပုိလႊဲ 
(spillway) အရြယ္အစား၊ မုန္တုိင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရပမာဏ သုိေလွာင္မႈႏွင့္ operational rule 
curves တုိ႔ အတြက္ လံုျခံဳေသာအသုံးျပဳမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါမည္။ မုန္္တိုင္း က်လာပါက ေစာစီးစြာသတိေပးမည့္ 
စနစ္မ်ား ထားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

၁.၆.၂.၃။ ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈ 

ေဂဟဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္ 
ပါသည္။ 
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က။ ေရေနသက္ရိွျဖင့္ဆိုင္ေသာေဂဟစနစ္ (Aquatic ecology)  

ခ။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာမ်ားႏွင့္ အေရးပါသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ႏွင့္ 

ဂ။ ကုန္းေျမဆုိင္ရာ ေဂဟေဗဒ 

ယခုအေၾကာင္းအရာအတြက္ ESIA လမ္းညႊန္မႈမ်ားက ေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီကို သီးျခားဆန္းစစ္သြားပါမည္။ 

ေရေနသက္ရိ ွျဖင့္ဆုိင္ေသာေဂဟစနစ္  

ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္ေၾကာင့္ ေရေနေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔နွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အပင္မ်ားႏွင့္ 
တိရစၧာန္မ်ားသည္ သက္ေရာက္ခံရမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္မ်ားစြာသည္ 
ေရအရည္အေသြး အေျပာင္းအလဲအပါအ၀င္ ေရေနက်က္စားရာေနရာကုိ သိသိသာသာေျပာင္းလဲႏုိင္ေျခရွိျပီး 
သြားလာမႈ (သုိ႔) ခ်ဥ္းကပ္ ရရွိႏုိင္မႈကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ အေရးပါေသာ ဥဥရာေနရာမ်ားကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ေျခရွိ 
ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပင္ပမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာေျပာင္းလဲထားေသာ စားက်က္ေနရာမ်ားတြင္ 
ေကာင္းစြာက်င္လည္ျပီး ယင္းအခ်က္က ေဒသေနမ်ိဳးရင္းမ်ားအေပၚ ဖိအားျဖစ္ေစျပီး မ်ာစြာသက္ေရာက္မႈ 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

ျမစ္အတြင္းရိွစားက်က္ေျမတြင္ in-channel စားက်က္ေျမႏွင့္ ေရလႊမ္းလြင္ျပင ္ ေရနက္ကြင္းေနရာတုိ႔ပါ၀င္ပါ 
သည္။ in-channel wetland ေနရာသည္ ေႏြရာသီတြင္ ေရနည္းသြားျပီး ေျခာက္ေသြ႕သြားသည့္ ျမစ္အတြင္း 
ေနရာမ်ားကုိ ဆုိလိုျပီး ေက်ာက္မ်ားႏွင္ ့ သဲခုံမ်ား (sandbar) က်န္ရိွတတ္ပါသည္။ ထုိေနရာတြင္ 
ေပါက္ေရာက္ေသာ အပင္မ်ားတြင္  ျမက္ပင္ကဲ့သုိ႔ေသာအပင္မ်ိဳး (reed) ၊ ျမက္ႏွင့္ ျခံဳပင္မ်ားပါ၀င္ျပီး 
မိုးရာသီတြင္္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္လာသည့္အခါ ေရၾကီးမႈဒဏ္ကို ခံနို္င္ရည္ရိွသည့္အပင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 
ထုိေနရာမ်ား သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမစ္၏ ေျမၾသဇာေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ကာ ငါးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
ေရေနအပင္မ်ားအတြက ္ အစားအစာ ႏွင့္ ခိုလံႈရာေနရာ စသည့္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 
ျမစ္အတြင္း ေရတက္ခ်ိန္တြင္ ေရလႊမ္းလြင္ျပင ္ ေရနက္ကြင္းမ်ားကုိ ဖံုးလႊမ္းထားျပီး အထူးသျဖင့္ 
ျမစ္ကမ္းမ်ားအထိ ေရတက္ေနခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယင္းတုိ႔သည္ ျမစ္၏ 
ေအာက္ဘက္ျဖစ္သည့္ ျမစ္၀နား၊ ျမစ္ၾကီးတစ္ခုႏွင့္ ဆုံသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားပါသည္။ မိုးရာသီ 
စီးဆင္းမႈ (flows) သည္ နည္းပါးသြားသည့္အခါ ေရလႊမ္းလြင္ျပင္ေရနက္ ကြင္းမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျမင့္ဆုံးေရထုစီးႏႈနး္ (peak flow) နည္းပါးလာျပီး 
ေရအရမး္ၾကီးသည့္ အခ်ိန္မ်ားမွလြျဲပီး က်န္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရလႊမ္းလြင္ျပင္သုိ႔ မေရာက္ေတာ့ပါ။ 
အဆုိပါေရနက္ကြင္းသည္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္တည္ထားသည့္ ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ရိွပါက 
အဆုိပါေရနက္ကြင္းႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ပေရာဂ်က္တို႔ ဆက္စပ္မႈရိွပုံနွင့ ္ စီမံကိ္န္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
ေရစီးေရလာအေျပာင္းအလဲကုိ မည္သုိ႔ တုန္႔ျပန္သည္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရပါမည္။ ေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ 
power house ၾကားရွိ ေရနက္ကြင္း မ်ားသည ္ အထိခိုက္အခံရဆုံးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ျမစ္မ်ားၾကား 
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ေရေၾကာင္းလႊဲေျပာင္းမႈတြင္ ေရရယူသည့္ ျမစ္အတြင္းမွ ေရနက္ကြင္းအေနျဖင့္ ေရစီးေရလာ ေလ်ာ့က်မႈေၾကာင့္ 
ပိုမိုထိခိုက္ခံစားရပါမည္။ 

တည္ေဆာက္ေရးေနရာ (ေရေလွာင္တမံႏွင့္ power house) ေဘးနားရွိ ေရေနသတၲ၀ါႏွင့္ အပင္မ်ားသည္ 
လုံး၀ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ကုိ သိရိွရန္အေရးၾကီးပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေအာက္ဖက္ 
တြင္လည္း အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေရအရည္အေသြးေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ႏုန္းအလြန္အမင္းတင္ျခင္းႏွင့္ 
ေနာက္က်ိမႈ (turbidity) တုိ႔ေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ စာေပတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္မွာ လူသားတုိ႔မတုိင္းတာႏုိင္သည့္  ေဂဟစနစ္အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ၾကန္အင္လကၡဏာ 
မ်ားေၾကာင့္  ေရေန ေက်ာရိုးမဲ့သတၲ၀ါမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႕သည္ 
ေရေန ေနထုိင္ က်က္စားရာေနရာမ်ားႏွင့္ အပင္မ်ားႏွင့ ္အဆုိပါက်က္စားရာေနရာမ်ားကုိ မွီခိုအားထားၾကသည့္ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ား အေပၚ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္မ်ားစြာတည္ေဆာက္မႈသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ က်က္စားရာေနရာမ်ားတြင္ 
ရွင္သန္ႏုိင္သည့္ ျပင္ပငါးမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ငါးဇီ၀မ်ိဳးစိတ္ကုိ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွ  
တြင္ မၾကာေသးမီက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္မ်ား 
ေၾကာင့္ ေရအေရအေသြးအေျပာင္းအလဲျဖစ္မႈသည္ ငါးမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ က်က္စားရာေနရာမ်ားကုိ ဆိုးရြားစြာ 
ထိခိုက္ေစပါသည္။ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ အေရးပါေသာေဒသခံငါးမ်ား၏ ျမစ္ႏွင့ ္ ျမစ္လက္တက္မ်ားအသုံးျပဳမႈ သည္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွျမစ္မ်ား၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ရွင္သန္မႈ အတြက္ 
အေရးပါသည့္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေဒသ၏အေနအထားကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ 
အသား(identity) တို႔အတြက္ အေရးၾကီးသည့္ အပင္ႏွင့္တိရစၦာန္မ်ားအတြက္ အဓိကအစာရင္းျမစ္ကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ ငါးမ်ားေနထုိင္က်က္ စားရာေျမကုိ ျမစ္မ်ားထံမွ ရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ငါးအမ်ားစုသည္ ဥဥရန္ အလုိ႔ငွာ ျမစ္ၾကီးမ်ား၏ ျမစ္လက္တက္မ်ားဆီသုိ႔ ဆန္တက္ၾကျပီး၊ ထို႔ေနာက္ 
က်န္ရိွေနသည့္ ဘ၀သံသရာအတြက္ ျမစ္ၾကီးမ်ားဆီသုိ႔ ျပန္လာၾကပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္မ်ား 
တည္ေဆာက္ရန္ အဆုိျပဳထားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာျမစ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ထုိျမစ္မ်ားတြင္ ေရနက္ကန္မ်ား၊ 
ေရက် (rapid) ႏွင္ ့ေခ်ာင္းေရတိမ္ပုိင္း (riffle) ႏွင့္ in-channel wetland စသည့္ အဂၤါရပ္မ်ား ပါရွိပါက ငါးမ်ား 
ဥဥျခင္းအတြက္၊ ငါးမ်ား ေပါက္ဖြားၾကီး ျပင္းရန္အတြက္ အေရးပါေကာင္းပါႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာျမစ္မ်ားတြင္ 
ေရတံခြန္ျမင့္မ်ား (သို႔) မတ္ေစာက္ေသာ ေရက်မ်ားပါရွိသည့္အတြက္ ငါးမ်ားအေနျဖင့္ ထုိေနရာမ်ားသုိ႔ 
မတက္ႏိုင္ပါ။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ျမစ္မ်ားသည္ ငါးမ်ားအတြက္ ဆန္တက္ရန္ ပိုမုိခက္ခပဲါသည္။ အဆုိပါျမစ္မ်ားကုိ 
အသုံးျပဳရန္ ေဒသခံမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္းသည္ အဆုိပါအေနအထားကုိ သင့္တင့္ေလ်ာက္ 
ပတ္စြာသိနားလည္ေစရန္ အေရးပါသည့္ အကူအညီျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ငါးမ်ား ေမြးဖြားၾကီးျပင္းရာႏွင့္ ဥဥျခင္း 
အတြက္ အေရးပါ သည့္ ေနရာအျဖစ္ ျမစ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳလွ်င္ ဥဥသည့္ေနရာသည္ ေရေလွာင္တမံ၏ 
အထက္တြင္ျဖစ္လွ်င္ အဆုိပါ  အတားအဆီးကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ငါးသြားလာႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္း (fish 
passage) ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပး ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ေရေလွာင္တမံအနိ္မ့္မ်ားႏွင္ ့ ေရထိန္းတမံနိမ့္ (weir) 
အတြက္ ေယဘုယ် ငါးသြားလာႏုိင္မည့္လမ္းေၾကာင္း သည္ အျမင့္အားျဖင့္ ၁၀ မီတာခန္႔အထိျဖစ္ပါသည္။ 
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သုိ႔ရာတြင္ ေရေလွာင္တမံၾကီးမ်ားတြင္မူ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈ နည္းပါးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ျမစ္အတြင္းေနထုိင္သည့္ ငါးမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ငါးမ်ား သြားလာရာ လမ္းေၾကာင္းကုိ အသုံးျပဳႏုိင္မႈကို ေသခ်ာစြာသိရိွရန္ 
အေရးျပီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံရိ ွ အခ်ိဳ႕ေသာျမစ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ ငါးမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ သုေတသနကုိ ေဆာင္ရြက္ရန ္အၾကံျပဳပါသည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာမ်ား၊ အေရးၾကီးသည့္ ေနထုိင္က်က္စားရာေနရာမ်ားႏွင့္ အေရးပါသည့္ 
ေဂဟစနစ္မ်ား 

ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္အမ်ားစုသည္ တည္ေဆာက္ေရးမစမီက သန္႔စင္ေသာ ႏွင့္/သိုိ႔ အေရးပါေသာ 
ေနထုိင္က်က္စားရာ ႏွင့္/သုိ႔ အေရးပါေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားတည္ရိွရာေနရာမ်ားတြင္ တည္ရိွပါသည္။ 
အေရးပါေသာ ေနထုိင္က်က္စားရာေနရာမ်ားဆုိသည္မွာ ဇီ၀မ်ိဳးစိတ္တန္ဖိုးျမင့္မားသည့္ ေနထုိင္က်က္စားရာ 
ေနရာကုိ ဆုိလိုျပီး ယင္းတုိ႔တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

က။ မ်ားစြာမိ်ဳးတုန္းေတာ့မည့္ (သုိ႔) မ်ိဳးတုန္းေတာ့မည့္ မိ်ဳးစိတ္မ်ား 

ခ။ သတ္မွတ္ေနရာတြင္သာေတြ႕ရေသာ (သို႔) ကန္႔သတ္မ်ိဳးစိတ္မ်ား 

ဂ။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာ၏ တည္ရိွမႈကုိ ကမ ၻာ့ေနရာအႏံွွ႕အျပားတြင္ ထူးထူးျခားျခား ပံ့့ပိုးကူ 
ညီေပးသည့္ က်က္စားရာေနရာမ်ား 

ဃ။ မ်ားစြာျခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ ထူးျခားသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ 

င။ အေရးပါေသာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈ (evolutionary) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ား 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုမ်ားတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေ္နသည့္ ဥပမာမ်ားကုိ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပ 
ထားပါသည္။  

ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာမ်ား၊ အေရးၾကီးသည့္ ေနထုိင္က်က္စားရာ 
ေနရာမ်ားႏွင့/္သုိ႔ အေရးပါသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ားထဲတြင္ (သို႔) ယင္းတုိ႔၏ အနီးအနားတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ 
အဆုိျပဳလာပါက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာမ်ား၊ အေရးၾကီးသည့္ ေနထုိင္က်က္စားရာေနရာမ်ားႏွင့္ 
အေရးပါသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ အလုိ႔ငွာ ထပ္မံၾကိဳတင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစားရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္ၾကီးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထင္ရွားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
သည္ အဆိုပါ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစႏုိင္ျပီး ယင္းတုိ႔တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။  

က။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာအတြင္းတြင္ တည္ရိွသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းႏွင့္ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္လိုင္းမ်ား 
အပါအ၀င္ ပေရာဂ်က္၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားသည္ တုိက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈရိွပါသည္။   

ခ။ ေရေလွာင္ကန္ေၾကာင့္ ထုိေနရာ၏တစ္စိိတ္တစ္ပိုင္းအေပၚ ေရၾကီးေရလွ်ံျခင္း 
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ဂ။ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းႏွင့္ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္လိုင္းမ်ာႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္တို႔ေၾကာင့္ တိရစၦာန္မ်ားသြားလာမႈကို 
အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစျခင္းႏွင္ ့ ပုိမုိေသးငယ္ေသာ ၊ ေဂဟစနစ္အရ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈနည္းပါးေသာ အပုိင္းမ်ား 
ခြဲျခားျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာ အစိတ္စိတ္အပုိင္းပိုင္းျဖစ္ျခင္း  

ဃ။ အဆုိပါေနရာမ်ားသုိ႔ လူအ၀င္အထြက္မ်ားလာသျဖင့္ တရားမ၀င္သစ္ခုတ္ျခင္းႏွင့္ အမဲလုိက္ျခင္းကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစျခင္းဟူေသာ သြယ္၀ုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိပါ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာကုိ မ်ားစြာထိခုိက္မႈျဖစ္ေပၚေစျပီး ရွားပါးမ်ိဳးတုန္းေတာ့မည့္မ်ိဳးစိတ္ 
မ်ားအေပၚ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိ္င္ေျခရွိပါက ထိုေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ မဆီေလ်ာ္ပါ။ 
သက္ေရာက္မႈကုိ နည္းႏုိင္သမွ် နည္းေစရန္အလုိ႔ငွာ တည္ေနရာ၊ ေရေလွာင္တမံ၏အျမင့္ႏွင့္ ေရေလွာင္တမံ 
၏အရြယ္၊ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းႏွင့္ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္လုိင္းမ်ားအတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္ထားေသာ လမ္းမ်ားကုိ 
ဒီဇုိင္းေရးဆြမဲႈအတြက္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားရန္လုိအပ္ျပီး အျပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဆာင္ရြက္ 
သင့္ပါသည္။ အဆုိပါ သက္ေရာက္မႈမ်ားအားလုံးသည ္ ေဖာ္ျပပါ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ ပ်က္ဆီးေစျပီး 
ဇီ၀မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ ဆုံးရံွဳးေစႏ္ုိင္ပါသည္။ 

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တည္ေဆာက္ေရးေနရာႏွင့္ အနည္းငယ္ေ၀းသည့္ေနရာတြင္ပင္ 
မ်ားျပားေသာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အဆုိပါသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ထုိေနရာမွ 
မ်ားစြာေသာ လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားထြက္ခြာသြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေျချမင့္ပါသည္။ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း 
သစ္မ်ားႏွင့ ္ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္လိုင္းမ်ားသည္ ယခင္ကအေႏွာက္အယွက္ကင္းကင္းျဖင့္ ရိွေနခဲ့ေသာ 
ေ၀းလံသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ လူသူအေရာက္အေပါက္ရွိလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျပီး မ်ိဳးတုန္းေတာ့မည့္ရွားပါး 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား အမဲလုိက္ျခင္းဟူသည့္ ဖိအားကုိပါ ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရး ကာလ 
အတြင္း အခိ်ဳ႕ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ မုိငး္ခြျဲခင္း ႏွင့ ္ ျမစ္ေၾကာင္းလႊဲျခင္းတုိ႕သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ (သုိ႔) ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္လာေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ေပါက္္ဖြားသည္ ့ ရာသီ (သုိ႔) ႏွစ္စဥ ္ ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ထိခုိက္မႈ 
အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန ္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးအတြက္ ဆီေလ်ာ္မည့္ အခ်ိန္ကုိ ေျပာင္းလဲေရြး 
ခ်ယ္သင့္ပါသည္။  
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အဆုိျပဳထားေသာ ေရေလွာင္တမံေနရာကုိ ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ 
ေရျဖည့္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မ်ိဳးတုန္းေတာ့မည့္ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚ 
တုိက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈ ရိွႏိုင္ပါသည္။ ထုိေနရာတြင္ အဆုိပါမ်ိဳးစိတ္အေရအတြက္အနည္းငယ္သာရွိျပီး 
ေနထုိင ္ က်က္စားရာေနရာသည္လည္းအကန္႔အသတ္ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ထုိမ်ိဳးစိတ္တစ္ခုလုံးကုိ ျခိမ္းေျခာက္ရာ 
ေရာက္ပါ သည္။ ဥပမာ - မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု၏ ေပါက္ဖြားၾကီးျပင္းရာေနရာ (elevation range) သည္ 
ေတာင္ေအာက္တြင္ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေရေလွာင္တမံအတြက္ ေရျဖည့္ျခင္းသည္ ထုိမ်ိဳးစိိတ္ကုိ ေတာင္ေပၚသုိ႔ 
သြားရန္ဖိအားျဖစ္ေစလွ်င္ ထုိမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ အစားအစာရရိွႏ္ုိင္ေျခႏွင့္ အျခားေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ အသက္ရွင္ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျမစ္ကမ္းပါး 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေပါက္ေရာက္သည့္ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား အေပၚသုိ႔လည္း ကန္႔သတ္ရာ ေရာက္ပါသည္။ 



 

74 
 

ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေပါက္ေရာက္ သည့္အပင္မ်ားသည္ ေသဆုံးႏို္င္ေခ်ရွိျပီး ေရေလွာင္တမံ၏ 
ေဘးေဘာင္ေပၚတြင္ အလြယ္တကူ ရွင္သန္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

အပင္မ်ားဖယ္ရွားရာတြင္ ပိုမိုႏွစ္သက္သည့္နည္းလမ္းမွာ ေရၾကီးေရလွ်ံသည့္ေနရာမွ အပင္မ်ားအားလုံး 
ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ သစ္မ်ားကုိ ေရရွည္အတြက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ထားသုိစီမံရပါမည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ သစ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ပိုလွ်ံသည္မ်ားကုိ အပိုင္းပိုင္းခြျဲခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ 
သည္။ သို႔မွသာ အပင္မ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးစဥ္ကာလအတြင္း ေျမေဆြးေျမၾသဇာ အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ အပင္မ်ားဖယ္ရွားလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုန္းအနည္အႏွစ္ဆုံးရံွဳးမႈကုိ ေလ်ာ့က် ေစရန္ အလုိ႔ငွာ 
ေရေလွာင္ကန္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ေရမ်ားကုိ ျမစ္ညာတြင္ ထိန္းသိမ္းထား ရမည္ျဖစ္ျပီး 
အထူးသျဖင့္ မုိးရာသီအတြင္း ေရလွ်ံမႈကုိ ေသခ်ာစြာ စီမံခန္႔ ခြဲရပါမည္။ 

ဇီ၀မ်ိဳးစိတ္မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ သက္ရိွသဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ေရရွည္တည္တ့ံေစေသာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈနွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ ၆ 
သည္ အဆုိပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အျပီးျပည့္စံုဆုံးေသာ ႏုိင္ငံတကာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း 
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈျဖစ္ပါသည္။ ထိန္းသိမ္းေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစားေပးမႈမ်ားကုိ ေပါင္းစည္း 
ႏိုင္မည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျပ႒န္း ျခင္းမွတဆင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေဂဟစနစ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူူးမ်ား ကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သက္ရိွသဘာ၀ သယံ 
ဇာတမ်ားအား ေရရွည္တည္တ့ံေစေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ တုိးျမွင့္ျခင္းတုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္ကာ ေဆာက္လုပ္ေရးသမား 
မ်ားအေနျဖင့္ ပေရာဂ်က္ေဆာင္ေနရြက္ေန သမွ် သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈအနည္း ဆုံးျဖစ္ေစရန္ ေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲပုံကုိ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ 
၆ ကေျဖရွင္းေပးပါသည္။ ယင္းကေနထုိင္က်က္စားသည့္နယ္ေျမကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ သဘာ၀ႏွင့္ 
အေရးၾကီးအပုိင္းမ်ား ခြဲျခားထားပါသည္။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ်ားရွိသည့္ အထူးသျဖင့္ ထူးျခားသည့္ ျမန္မာ့ေရေျမသဘာ၀ႏွင ္ ့ 
စပ္လ်ဥ္းျပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာကုိေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တိတိက်က် စဥ္းစားရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ရွားပါးသည္ ့ မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားက်က္စားေနျပီး ယင္းတုိ႔၏ 
ေနထုိင္က်က္စားရာနယ္ေျမသည္ အႏ ၱရာယ္ရွိႏိုင္ေခ်ရွိလွ်င္ ျဖည့္စြက္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အထူး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
 

ကုန္းျမင့္ဆုိင္ရာေဂဟစနစ္ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္ေၾကာင့္ ကုန္းျမင့္ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ဆက္စပ္သဘာ၀အေနအထား 
(အပင္ႏွင့္တိရစၧာန္မ်ား) အေပၚ ထိေရာက္စြာသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္မ်ားသည္ 
အပင္မ်ားအေပၚအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစျခင္း၊ သြားလာမႈကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ အေရးပါေသာ စားက်က္ေျမမ်ား 
ႏွင့္ ေပါက္ဖြားရာေျမမ်ားကုိ ဖယ္ရွားႏိုင္ေျခရိွျခင္းအပါအ၀င္ ကုန္းေပၚက်က္စားရာေျမကုိ သိသိသာသာ 
ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပင္ပမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ ပုိမိုေကာင္းမြန္စြာေျပာင္းလဲထားေသာ 
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စားက်က္မ်ားတြင္ ေကာင္းစြာက်င္လည္ျပီး ယင္းအခ်က္က ေဒသေနမ်ိဳးရင္းမ်ားအေပၚ ဖိအားျဖစ္ေစျပီး မ်ားစြာ 
သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေရေနစားက်က္ေျမမ်ားတြင္လည္း အလားတူျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာပါသည္။ 

တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း ကုန္းေပၚေန အပင္ႏွင့္တိရစၧာန္မ်ား အေပၚ အဓိကသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ 
တည္ေဆာက္ေရးျပဳလုပ္သည့္ေနရာမွ အပင္မ်ားဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ားေျပာင္းေရႊ႕ပ်ံ႕ႏံွ႕သြားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔အပင္မ်ား ဆုံးရွံဳးရျခင္းကုိ မလႊဲေရွာင္ႏုိင္ပါ။ အကယ္၍ဆုံးရံွဳးမႈသည္ သိသာမ်ားျပားလွ်င္ 
ေရေလွာင္္တမံေၾကာင့္ ေရၾကီးေရလွ်ံျဖစ္သည့္ေနရာႏွင့္အတူ အခိ်ဳ႕ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ (သုိ႔) ဇီ၀မ်ိဳးကြ ဲ 
(၁.၇.၂.၁၀ ကို ရႈပါ။) အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ ေရေလွာင္တမံတြင္ ေပါက္ေရာက္ပင္မ်ား 
ရွင္းလင္းျခင္း (biomass clearance) ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္လွ်င္ အပင္ၾကီးမ်ား ႏွင့္အျခားေသာအပင္မ်ား 
(တန္ဖိုးရွိလွ်င္) ကုိ ျဖတ္ေတာက္ကာ ဖယ္ရွားပါမည္။ မီးရိွဳ႕ျခင္းထက္ သဘာ၀ေျမၾသဇာျပဳသင့္ပါသည္။ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ ေက်ာက္ေတာင္မိုင္းခြျဲခင္းႏွင့္ အတူလုပ္ေဆာင္သည့္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္ 
အပင္ႏွင့ ္တိရစ ၦာန္မ်ား ကုိ အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး ယင္းတုိ႔ကို အေ၀းသုိ႔ ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ 
တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္းနွင့္ ေျမသယ္စဥ္အတြင္း ရန္လုိေသာ ျပင္ပမ်ိဳးစိတ္မ်ား ျပန္႕နံွ႕၀င္ေရာက္လာမႈ 
ကုိ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါသည္။ အဆုိပါမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပါလာတတ္ပါသည္။  
ESIA အတြက္ျပင္ဆင္သည့္အခါ အဆုိျပဳသူသည ္ ျပီးျပည့္စံုသည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း 
(baseline) ကုိလညး္ထည့္သြင္းရပါမည္။ ယင္းတြင္ ထုိေနရာတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရိွသည္ ့အပင္ႏွင့္ တိရစ ၦာန္မ်ား၏ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာကုိ ေဖာ္ျပရပါမည္။ ထုိစာရင္းသည္ အဆုိပါေဒသအတြင္းရိွ ဇီ၀မ်ိဳးကြစဲာရင္း 
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အဆုိပါ မ်ိဳးစိတ္မ်ား အသုံးျပဳသည့္ က်က္စားရာေျမမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္အေရးၾကီးျပီး 
တည္ေဆာက္ေရးေၾကာင့္ ထိခိုက္မည့္ေနရာတြင္ ထုိက်က္စားရာ နယ္ေျမမ်ားပါ၀င္၊ မပါ၀င္၊ ဥပမာ - 
ထုိမ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ အဆုိပါေနရာတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ေျခႏွင့္ အေရးၾကီးေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ တည္ရိွမႈ၊ 
ယင္းတုိ႔ၾကံဳေတြ႕ရႏို္င္သည့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိ္င္ေျခႏွင္ ့ ယင္းတုိ႔၏ က်က္စားရာ နယ္ေျမမ်ား အေပၚ 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏ္ိုင္ေျခတုိ႔ကုိ အတည္ျပဳသည့္ baseline စစ္္တမ္းမ်ားေကာက္ယူရပါမည္။ baseline စစ္္တမ္းတြင္ 
ရန္လုိေသာ ျပင္ပမ်ိဳးစိတ္မ်ား တည္ရိွမႈႏွင့္ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေျခရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိပါ ေဖာ္ျပရပါမည္။ 

၁.၆.၂.၄။ ေရတုိက္စားျခင္းႏွင့္ သဲႏုန္းပုိ႔ခ်ျခင္း 

ေရအားလွ်ပ္စစစ္ီမံကိန္းမ်ားသည္ ေျမျပိဳမႈႏွင့္ အနည္က်ျခင္းႏွစ္ခုစလုံးကုိ တုိးျမွင့္ေစျပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ခ်ိ္န္တြင္ အနည္က်မႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။  
ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမျပိဳမႈႏွင့္ျမစ္ေအာက္တြင္ အနည္က်ျခင္းအျဖစ္မ်ားမႈကုိ အေပၚယံ 
ေျမလႊာႏွင့္အပင္မ်ားရွင္းလင္းသည့္ တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္တြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရး 
ကာလအတြင္း ေျမသယ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေျမျပဳိလြယ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေျမျပိဳမႈကုိ 
ပုိမိုျဖစ္ပြားေစႏုိင္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ထုိသုိ႔ျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ 
ေရသြားေရလာေျမာင္းအေပၚ အာရုံအျပည့္အ၀ မစုိက္ခဲ့လွ်င္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျမျပိဳမႈ ျဖစ္ပြား 
ႏိုင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ရိွသျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္နည္း အရည္အေသြးျမင့္လမ္းကုိ တည္ေဆာက္ 
သင့္ပါသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ သဘာ၀နည္းျဖင့္ (သုိ႔) ျပဳျပင္ထားသည့္နည္းျဖင့္ ေျမသားမာကာ ျငိမ္သြားသည့္ 
အခ်ိန္အထိ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေျမျပဳိမႈမ်ားႏွင့္ ႏုန္းပုိ႔ခ်ျခင္း  မွတဆင့္ အနည္က်မႈကို 
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ျမင့္တက္ေစပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ စီမံကိန္းမ်ားစြာတြင္ေတြ႕ျမင္ရျပီး အပင္မ်ားဖယ္ရွားျပီး သည့္ေနာက္တြင္ 
ေရဆင္းဧရိယာ (catchment area) မ်ားကုိ အျခားေသာ ေျမအသုံးခ်မႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပီး ႏုန္းပို႔ခ်ျခင္း ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ ဆုိးရြား ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားတုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစကာ ယငး္သည္ ကာလတစ္ခု 
ၾကာျမင့္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ပြားမႈသည္ ေရအရည္အေသြးႏွင့္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ဖြဲ႕စည္းမႈ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ 
သိသာသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစျပီး ယင္းက ငါးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေရခ်ိဳေန သတၲ၀ါမ်ားအတြက္ 
က်က္စားရာေနရာမ်ားေပ်ာက္ကြယ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ကာကြယ္ေပးသည့္အလႊာ (armour layer) ျဖစ္ေပၚေစမႈ 
သည္ ပတ္၀န္းက်င္ယုိယြင္းမႈကုိ ယာယီဟန္႔တားထားေစပါသည္။ 

ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ဆည္နံရံတည္ေဆာက္မႈသည္ ေရေလွာင္ကန္အတြင္းရိွ ႏုန္းအႏွစ္ပမာဏကုိ ျမင့္တက္ 
ေစျပီး ေျပာင္းလဲသြားသည့္စီးဆင္းမႈပံုစံေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေရအရည္အေသြးအေပၚ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ 
ေစပါသည္။ ထုိသုိ႔အနည္က်မႈသည္ ပုံမွန္လည္ပတ္ေနခ်ိန္တြင္ ျမစ္ေအာက္ဘက္တြင္ ေပ်ာ္၀င္ phosphorus ၊ 
စုစုေပါင္း phosphorus ၊ နုိက္ထရိတ္ႏွင့္ အမုိနီယမ္ပမာဏကုိ ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေရၾကီးေရလွ်ံ 
သည့္ အေစာပုိင္းအဆင့္တြင္ ေရေလွာင္ကန္အတြင္းတြင္ စုပုံေနေသာ အာဟာရမ်ားသည္ ေရညွိမ်ား 
ပြားမ်ားလာမႈအတြက္ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္လာျပီး ယင္းက ညအခါ ေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္လတ္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါ 
သည္။ ကနဦး ႏွစ္မ်ားတြင္ အပင္ေမွ်ာေလ်းမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္မႈကုိ မၾကာခဏဆုိသလုိ ေတြ႕ရမည္ဟု 
ခန္႔မွန္းပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုန္းအႏွစ္မ်ား ေရႊ႕လ်ားမႈမရွိျခင္းသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - ေရၾကီးသည့္အခါ အေပၚယံေျမလႊာတြင္ တင္က်န္ေနသည့္ ႏုန္းမ်ားအေပၚ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွီခိုလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေျမျပိဳျခင္း၏ အဓိကသက္ေရာက္မႈမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ ျပိဳသည့္ေျမသည္ ျမစ္ထဲေရာက္ျပီး ျမစ္ထဲရွိ 
ႏုန္းပမာဏ၊ ေရတြင္ေပါေလာေမ်ာေနသည့္အစုိင္အခဲမ်ားႏွင့္ ေနာက္က်မႈ ကုိ ျမင့္တက္လာေစပါသည္။ 
ျမစ္ထဲရွိ မ်ားျပားလြန္းေသာ ႏုန္းပမာဏသည္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ကိီလိုမီတာမ်ားစြာသုိ႔ ေရာက္ရိွႏို္င္ျပီး 
ေရေနအပင္မ်ားႏွင္ ့ က်က္စားရာနယ္ေျမမ်ားကုိ လႊမ္းျခံဳသြားႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - ျမစ္က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရိွ ငါးလုပ္ငန္းအတြက္ ေက်ာက္စရစ္ၾကမ္းျပင္ (gravel bed) သည္ အေရးပါပါသည္။ 
ေနာက္လြန္းသည့္ ေရသည္ ငါးမ်ားကုိ ျမစ္၏ ပုိမိ ု ၾကည္လင္သည့္အပုိင္းသုိ႔သြားရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။ 
ႏုန္းမ်ားက ေရေနေက်ာရုိးမဲ့သတၲ၀ါမ်ားႏွင့္ ငါး၏ ပါးဟပ္ကုိ ဖံုးလႊမ္းသျဖင့္ ငါးေသဆုံးမႈျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - 
အနည္က်မႈေျပာင္းလဲျခင္းသည ္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ရွိ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ 
ႏုန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္  ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အာဟာရမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ 
ဆုံးရံွဳးမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းမႈအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေနရာမွ ေျမမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုၾကာ အသုံးျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

၁.၆.၂.၅။ ဇလေဗဒဆုိင္ရာေျပာင္းလဲျခင္း 

ျမစ္၏ ဇလေဗဒစရုိက္လကၡဏာသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု၏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာထုတ္လုပ္မႈ၊ စက္ရုံတည္ေန 
ရာႏွင့္ ဒီဇုိင္းကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးသည့္ အေရးၾကီးဆုံးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအပုိင္းသည္ 
ဇလေဗဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အေလးေပး 
ေဖာ္ျပပါမည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံ၏ ဇလေဗဒဒီဇုိင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ပါ။ 
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ေရစီးဆင္းမႈပံုစံသည ္ ေရအရည္အေသြး၊ စြမ္းအင္စက္၀န္းမ်ား၊ biotic ႏွင့္ ေဂဟဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ားႏွင္ ့ က်က္စားရာေနရာႏွင့္ ျမစ္က်န္းမာေရးကုိ လႊမ္းမုိးပါသည္။ ေဂဟဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရန ္(သဘာ၀အတုိင္းမပ်က္မဆီးအနည္းဆုံးရိွေနရမည့္ ေရထုစီးႏႈနး္ ) Environmental flow သည္ 
အေရးၾကီးပါသည္။ ျမစ္စနစ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိက ၡာသည္ ေအာက္ပါတုိ႔အေပၚတြင္ လုံး၀မွီခိုေနျပီး 
ယင္းတုိ႔သည္ ရာသီအလုိက္ ေျပာင္းလဲႏ္ုိင္ပါသည္။ 

က။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္သည့္ ေႏြရာသီအတြင္း ေရစီးဆင္းမႈအလြန္နည္းပါးပါသည္။ ထိုသုိ႔ အလြန္နည္းပါးစြာစီး 
ဆင္း မႈသည္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္လာသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားနည္းပါးျခင္းနွင့္ 
ဆက္စပ္ေန ပါသည္။ သဘာ၀အရ အလြန္ေရနည္းေသာကာလအတြင္းတြင္ ေဒသမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ 
ေရနည္းနည္းတြင္ ရွင္သန္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းသည့္ ျပင္ပမ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ ပုိမို ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။ 
သဘာ၀အတုိင္း ေရအလြန္ နည္းသည့္စီးဆင္းမႈသည ္ ေဒသမ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ ပုိမုိမ်ားျပားလာေစျပီး 
ရွင္သန္ႏိုင္မႈႏႈန္းပုိမိုျမင့္တက္လာေစကာ မိုးေခါင္ေရရွားစဥ္ကာလအတြင္း က်က္စားမႈေနရာကုိ 
ပုိမုိေကာငး္မြန္လာေစကာ အပင္မ်ားလည္း ပုိမုိမ်ားျပားလာေစပါသည္။ 

ခ။ တစ္ႏွစ္တာအတြင္းအခ်ိန္အမ်ားစုတြင္ နည္းပါးေသာေရထုစီးႏႈန္း (low flow) ႏွင့္/သုိ႔ အေျခခံ ေရထုစီး 
ႏႈန္း (base flow) ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ low flows သည ္ လုံေလာက္သည့္ က်က္စားမႈေနရာ၊ အပူခ်ိန္၊ 
ေပ်ာ္၀င္ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ ေရေနသက္ရိွမ်ားအတြက္ ဓာတုေဗဒ၊ ကုန္းေပၚေန သတၲ၀ါမ်ားအတြက္ 
ေသာက္ေရႏွင့္ အပင္မ်ားအတြက္ ေျမအစုိဓာတ္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းေပးပါ သည္။ တည္ျငိမ္သည့္ low flow 
မ်ားသည္ ငါးမ်ားအတြက္ အစာေကၽြးမႈႏွင့္ ဥဥျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ကုိ ပံ့ပိုးေပးျပီး 
အနားယူအပန္းေျဖမႈႏွင့္ ေဂဟဆုိင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

ဂ။ မိုးရြာသြန္းသည့္ (precipitation) ကာလမ်ားေနာက္တြင္ သဘာ၀ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ားၾကား 
ျမင့္မားေသာေရထုစီးႏႈနး္ (high flow) လာ ပါသည္။ High flows သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ေရအပူခ်ိန္နည္းပါးမႈႏွင့္ ေပ်ာ္၀င္ေအာက္ဆီဂ်င္ ျမင့္မားမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားတြင္ အပင္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနမႈကုိ တားဆီးေပးျပီး အပင္မ်ားကုိ ေဆးေၾကာႏိုင္ကာ 
ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ အနည္ႏွင့ ္ ေအာ္ဂင္းနစ္မ်ား ပိုမိုစုပံုလာပါသည္။ စီးဆင္းမႈမရိွျခငး္သည္ 
ျမစ္အေပၚသုိ႕ ၾကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ဇလေဗဒဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ ့ အေရးပါသည့္ အဂၤါရပ္တစ္ခုသည္ ထုိသက္ဆိုင္ရာ 
ေရရင္းျမစ္ႏွင္ ့ စနစ္အတြင္း ေရရရိွႏုိင္မႈတို႔ႏွင့ ္ ပတ္သတ္ေနပါသည္။ ယင္းသည္ ရာသီဥတု အထူးသျဖင့္ 
ေရေလွာင္ကန္အေပၚရွိ catchment ေပၚသုိ႔ ရြာခ်သည္ ့ precipitation ၊ ေျမၾကီးအတြင္းသုိ႔ စိမ္၀့င္ျခင္းႏွင့္ 
အျခားေသာ အရာမ်ား အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ မုိးပမာဏ၊ ေရေလွာင္ကန္ရိွသည့္ေနရာတြင္ ျမစ္အတြင္း 
ေရာက္ရိွသည့္ run-off ပမာဏ၊ catchment area ၏ အရြယ္အစား၊ slope ႏွင့္ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ေျမၾကီးႏွင့္ 
ေျမေအာက္ေရ စိမ္၀့င္မႈတုိ႔ကုိလည္း ထည့္သြငး္စဥ္းစားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ အပူခ်ိန္သည္လညး္ အေရးၾကီး 
ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပင္ေငြ႕ျပန္ျခင္း (evapotranspiration) ႏႈန္းကုိ သတ္မွတ္ရေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း ေရရွိႏိုင္ေျခ (water balance) ကို အကဲျဖတ္သည့္အခါ အားလုံးေသာအခ်က္ 
မ်ားကုိ စဥ္းစားရပါမည္။ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္ (သုိ႔) ေရသြင္းပေရာဂ်က္မ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ထားသည့္ျမစ္မ်ားသည္ ဆည္ (သုိ႔) 
ပေရာဂ်က္မ်ားျဖင့္ ခိ်တ္ဆက္မထားသည့္ ျမစ္မ်ားထက္ ဇလေဗဒဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈတြင္ ထိရွလြယ္မႈနည္း 



 

78 
 

ပါးပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေနသည့္ျမစ္ထက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူမႈ၏ 
သက္ေရာက္မႈကုိ ခံစားျပီးေသာ ျမစ္မ်ား (သုိ႔) ျမစ္လက္တက္မ်ားေပၚရွိ တည္ေနရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းက 
ပုိမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။  အဆုိျပဳထားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္၏ တည္ေနရာသည္ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူမႈႏွင့ ္ ဆက္စပ္မႈမရွိေသာ ျမစ္ေပၚတြင္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ပေရာဂ်က္မွ ထြက္ေပၚလာႏိုင္မည့္ 
အေျခအေနႏွင္ ့ ေမွ်ာမ္ွန္းထားသည့္ စီးဆင္းမႈပံုစံအေျပာင္းအလဲကုိ သုံးသပ္ဆန္းစစ္ရန္အလုိ႔ငွာ 
ထပ္မံစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လုိပါသည္။ Environmental flows ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးၾကီး 
ပါသည္။ Environmental flows ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေကာင္းဆုံးသတင္းရင္းျမစ္သည္ IFC ၏ (၂၀၁၆) 
အဖြ႕ဲတြင္းအေကာင္းဆုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမွတ္ခ်က္ - ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ Environmental 
flows ႏွင့ ္ကုိက္ညီပါသည္။  
ျမစ္အမ်ားစုသည္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၏ တန္ဖိုးရွိေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း (သုိ႔) အပန္းေျဖမႈအတြက္ ေနရာမ်ားလည္းပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္သည္ 
ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အစိတ္အပိုင္း၏ ျမစ္ေအာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိပါက ေရေလွာင္တမံက ထုိအစိတ္အပုိင္း ဥပမာ - 
ေရတံခြန္၊ riffle (သုိ႔) ကန္ အေပၚ ေရၾကီးေရလွ်ံျခင္းျဖစ္ႏုိင္ရာ အဆုိပါအစိတ္အပုိင္းသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြား 
ႏုိင္ပါသည္။ အဆုိပါအစိတ္အပုိင္းသည္ ေရေလွာင္တမံ၏ ေအာက္ဘက္တြင္ တည္ရိွပါက ယင္ေရေလွာင္တမံ 
၏ ေအာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိပါက ယင္း၏ ပံုပန္းသ႑န္ (သို႔) လုပ္ေဆာင္မႈသည ္ ေရနည္းသည့္ရာသီတြင္ 
ေရျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ အဆုိပါအစိတ္အပုိင္းသည္ power house ေအာက္တြင္ တည္ရိွပါက 
ေရစီးအေျပာင္းအလဲ (ေန႔စဥ္ (သုိ႔) ေယဘုယ်ျမင့္တက္လာမႈမ်ား) သည္ ပုံပန္းသ႑န္ (သုိ႔) လုပ္ေဆာင္မႈ 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေစပါသည္။  

ျမစ္တစ္စင္း၏ ယခင္ႏွင္ ့ အေျခခံဇလေဗဒဆုိင္ရာအေျခအေနကုိ သိနားလည္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ ဇလေဗဒဆုိင္ရာအေျခအေနအခ်က္အလက္ကုိ မရႏိုင္ပါ။ အျခားေသာ အနီးနားရွိ 
ေရဆင္း ဧရိယာ ႏွင့္ ျမစ္မ်ားကုိ ရည္ညႊနး္ျပီး ေရစီးဆင္းမႈတိုင္းတာမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ပါ (သုိ႔) ဇလေဗဒဆုိင္ရာ 
ပံုစံထုတ္ျခင္း (modelling) က ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အသိပညာကြာဟမႈကုိ ေလွ်ာ့ပါးေစပါသည္။ အခ်က္အ 
လက္နည္းပါးသည့္အခါ ျမစ္တစ္စင္းေတြ႕ၾကံဳရမည့္ ဇလေဗဒဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏ္္ုိင္ေျခမ်ားကုိ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အခါတြင္ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေႏြရာသီတြင္ ေရေလွာင္တမံမွ အေငြ႕ပ်ံခန္းေျခာက္မႈရိွႏို္င္ေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္စက္ရုံသို႔ ျဖတ္သြားသည့္ ေရသည္ ဆုံးရွံဳးသြားျခင္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ သုိေလွာင္သည့္ 
ေရေလွာင္ကန္သည ္ ျမစ္အတြင္းသုိ႔ ေရထုတ္သည့္ပံုစံကုိ ရာသီအလိုက္အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ကာ high flow 
ကာလအတြင္း ေရသုိေလွာင္ျပီး သာမန္ low flow အခ်ိန္တြင္ သဘာ၀စနစ္ထက္ ေရပိုလႊတ္ေပးပါသည္။ 

၁.၆.၂.၆။ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ား 

တည္ေဆာက္ေရးဆုိက္အားလုံးသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ၀န္းက်င္အေနအထာမ်ားတြင္ ဆူညံသံမ်ားျဖစ္ေပၚ 
ေစသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္ တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚေသာ ဆူညံသံမ်ားတြင္ 
စက္မ်ားမွ တုန္ခါမႈမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ မျဖစ္မေနထြက္ေပၚလာေသာ အျခားေသာ 
ဆူညံသံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေရေလွာင္တမံတည္ေဆာက္မည့္ ေနရာႏွင္ ့ ေက်ာက္က်င္းတူးစဥ္အတြင္း 
ေက်ာက္တုံး မ်ားကုိ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား သုံးကာ ျဖိဳခြျဲခင္းသည္ အနီးအနားတြင္ ေနထုိင္သည့္ 
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ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလြန္ဆူညံသံမ်ား၊ တုန္ခါမႈမ်ားႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကုိ ယာယီျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။ 
ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာႏွင့္ အနည္းငယ္ေ၀းေသာေနရာတြင္ ေက်ာက္မိုင္းရွိႏိုင္ပါသည္။  
လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္အတြင္းတြင္ တာဘုိင္လည္သည့္အခါတြင္သာ ဆူညံသံထြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအသံ 
သည္ တည္ေဆာက္ေရးကာလတြင္ ၾကံဳရသည့္ အသံထက္ ေလ်ာ့ပါသည္။ 

၁.၆.၂.၇။ ေျမငလ်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ား (ငလ်င္လႈပ္ခတ္ႏုိင္ေျခ) 

ျမန္မာႏုိင္ငံက့ဲသုိ႔ေသာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ႏိုင္ေျချမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ငလ်င္မ်ားသည္ ေရကာတာမ်ား၏ 
လုံျခံဳေရး အတြက္ အဓိက ေဘးအႏ ရာယ္ျဖစ္ပါသည္။ အားျပင္းသည့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္စဥ္အတြင္း ေရသုိေလွာင္ 
ထားသည့္ ေရေလွာင္တမံမွ ေရမ်ားထိန္းခ်ဳပ္မဲ့ ျပင္ပသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ စီးထြက္သြားျခင္းကုိ တားဆီးရန္အလုိ႔ငွာ 
ေရေလွာင္တမံသည ္ ငလ်င္ျပင္းျပင္းထန္ထန္လႈပ္စဥ္အတြင္း ေျမၾကီး၏ ၾကီးမားေသာ တုန္ခါမႈကုိ ခံႏုိင္ရည္ 
ရိွရပါမည္။ ယင္းကုိ Safety Evaluation Earthquake (SEE) (သုိ႔) Maximum Credible Earthquake (MCE) 
ဟု ရည္ညႊနး္ပါသည္။ ၾကီးမားေသာ ေရသုိေလွာင္ထားသည့္ ေရကာတာမ်ားသည္ ႏွစ္တစ္ေသာင္းတြင္ 
တစ္ခါျဖစ္တတ္ေသာ လႈပ္ခတ္မႈတြင္ ရွင္သန္ႏိုင္လွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုံျခံဳသည္ဟု ေျပာ၍ရပါသည္။ 
ယင္းသည္ ႏွစ္တစ္ရာအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁% ရိွသည္ကုိ ဆုိလိုပါသည္။ ငလ်င္ၾကီးေၾကာင့္ ဆည္အေပၚ 
သက္ေရာက္မည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားအျပင္ ငလ်င္သည္ ေရေလွာင္ကန္အတြင္းတြင္ တျဖည္းျဖည္း စုပံုမ်ားျပားလာ 
ေသာ အနည္အႏွစ္မ်ားၾကား ေရေအာက္လႈပ္ရွားမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အနည္အႏွစ္မ်ားသည္ ေရအ၀င္ 
ပိုက္အတြင္း စုပံုလွ်င္ ထုိသုိ႔အနည္အႏွစ္မ်ား စုရုံးပိတ္ဆုိ႔ေနမႈသည္ ဆည္၊ power house သုိ႔ ေရေပးပုိ႔မႈႏွင့္ 
အျခားေသာ ေရအသုံးျပဳသည့္ ေနရာမ်ားကုိ ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

၁.၆.၂.၈။ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး 

တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္းတြင္ ေျမအရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ျပႆနာမ်ားစြာရိွပါသည္။ 
ေရေလွာင္တမံေၾကာင့္ ႏုန္းအနည္အႏွစ္ဆုံးရွံဳးမႈႏွင့္ အာဟာရဓာတ္မ်ား ျမစ္ေအာက္သုိ႔ ေရြ႕လ်ားသြားမႈ ရွိလင့္ 
ကစား လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္တြင္ ေျမအရည္အေသြး ျပႆနာ အနညး္ငယ္သာရွိပါသည္။ ေျမသယ္ျခင္းႏွင့္ 
ေက်ာက္မုိင္းတူးျခင္းသည္ ေျမအရည္အေသြးကုိ သိသိသာသာ ထိခုိက္ေစပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အေပၚယံေျမလႊာကို သတိျဖင့္ ဖယ္ရွားကာ တည္ေဆာက္ေရးဆုိက္ကုိ ျပနလ္ည္ 
ျပဳျပင္ထူေထာင္စဥ္ကာလအတြင္း ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ဆီေလ်ာ္စြာသိုေလွာင္ထားရပါမည္။ ထုိသုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေပၚယံေျမဆီလႊာပါးလႊာအားနည္းသည့္ ေနရာမ်ိဳးအတြက္ အေရးပါပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈ 
တစ္ခုခုမျပဳလုပ္မ ီ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္အေဆာက္အဦိမ်ားေဆာက္လုပ္မည့္ေနရာရွိ ေျမ 
အမ်ိဳးအစားႏွင္ ့အရည္အေသြးကုိ အေသးစိတ္မွတ္သားရပါမည္။ 
ယာဥ္ထိန္းသိမ္းမႈေနရာမ်ားတြင္ ေျမကုိ ထိခိုက္ညစ္ညမ္းေစျပီး ေလာင္စာႏွင့္ ဆီသုိေလွာင္သည့္ေနရာ 
မ်ားတြင္လည္း မေတာ္တဆယုိဖိတ္မႈေၾကာင့္ ေျမကုိ ထိခုိက္ညစ္ညမ္းေစႏိုင္ပါသည္။ အစုိင္အခဲစြန္႔ပစ ္ပစၥည္း 
မ်ားစြန္႔ပစ္မႈသည္ တည္ေဆာက္ေရးဆုိက္ၾကီးမ်ားအားလုံးအတြက္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေျမေအာက္ေရ 
ႏွင့္ ေျမၾကီးႏွစ္ခုစလု့းအား ညစ္ညမ္းမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ 
အထူးစြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ား စုပုံရာေနရာမ်ားတြင္ စြန္႕ပစ္ရပါမည္။ ေက်ာက္တူးျခငး္ႏွင့္ ေျမသယ္ျခင္းမွ ထြက္ 
လာေသာ ထိခိုက္ေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား (spoil material) စြန္႔ပစ္မႈသည္ အေရးပါသည့္ ျပႆနာ 
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ျဖစ္ပါသည္။ spoil ဆိုသည္မွာ စြန္႔ပစ ္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ျပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ လုိအပ္အရည္အေသြးမျပည့္မီ 
ျခင္းေၾကာင့္ (သို႔) လုိအပ္သည္ထက္ေက်ာ္လြန္ေနေသာေၾကာင့္ ယင္းကုိေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ 
အသုံးျပဳ ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

၁.၆.၂.၉။ ေရအရည္အေသြး 

ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္တစ္ခု၏ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအဆင့္မ်ား၏ အဆင့္အသီးသီး 
တြင္ ေရအရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးကာလ 
အတြင္း ေျမေအာက္ေရလႈပ္ရွားမႈ (သုိ႔) အဆင့္မ်ားတြင္ ၾကီးၾကီးမားမားသက္ေရာက္မႈမ်ား (သုိ႔) အေျပာင္းအလဲ 
မ်ားျဖစ္ေပၚေလ့မရွိေသာ္လည္း အဆုိပါ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ မ်က္ႏွာျပင္ေရႏွင္ ့ေျမေအာက္ေရႏွစ္မ်ိဳးစလုံး 
တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆီမ်ားမေတာ္တဆ ယိုဖိတ္မႈေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရ 
အရည္အေသြးကုိ ထိခုိက္ႏိုင္ပါသည္။ အစုိင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ရာေနရာသည္လည္း ေျမေအာက္ေရ 
ကုိ ညစ္ညမ္းေစႏုိင္ပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ မ်က္ႏွာျပင္ေရအရည္အေသြးကုိ ထိန္းသိမ္း 
ရန္ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားအတုိင္း တူညီရပါမည္။ 

ယခုအပုိင္းအတြက္ ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ မ်က္ႏွာျပင္ေရအရည္အေသြးအေပၚ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
ပေရာဂ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အဓိကထားပါမည္။ 

ၾကီးမားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္မႈကာလအတြင္း မ်က္ႏွာျပင္ေရ အရည္အေသြးကုိ သိသာစြာ 
ေျပာင္းလဲသည္ ့အခ်ိန္ႏွစ္ခ်ိန္ရိွပါသည္။ ပထမအခ်ိန္က ျမစ္ေၾကာင္းလႊဲျခင္းကုိ coffer dam မွတဆင့္ ေနရာႏွင့္ 
အခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ coffer dam မ်ားက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျမစ္ၾကမ္းျပင္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကုိ ေရမရွိေစရန္ ဖယ္ထုတ္ပါသည္။ တစ္ခဏသာျဖစ္ျပီး 
ဆည္တည္ေဆာက္ျပီးပါက coffer dam မ်ားကုိ ဖယ္ရွားပါသည္။ ဆည္ေဘးရွိ side tunnel မ်ားမွတဆင့္ 
ျမစ္ေၾကာင္းလႊဲျပီး ေရေလွာင္ကန္ကုိ စျဖည့္သည့္အခါ/ျမစ္ေၾကာင္းကုိ ပိတ္သည့္အခါ အဆုိပါ tunnel မ်ားကုိ 
ပိတ္ဆုိ႔ထားပါသည္။ coffer dam ႏွင့္ tunnel မွ ေရလမ္းေၾကာင္းလႊဲျခင္းသည္ ျမစ္၏ ေယဘုယ် ဇလေဗဒ 
အေပၚ ေျပာင္းလဲမႈၾကီးၾကီးမားမားမျဖစ္ေစပါ။ တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္းတြင္ မ်က္ႏွာျပင္ေရ အရည္အ 
ေသြးအေပၚ အဓိကသက္ေရာက္မႈသည္ တည္ေဆာက္ေရးဆုိက္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ေျမသယ္ျခငး္တို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုတုိး 
တက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႏုန္းအႏွစ္၊ suspended အစုိင္အခမဲ်ားႏွင့္ ေရေနာက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။  

ဒုတိယကာလသည္ ေရေလွာင္ကန္ကုိ ေရျဖည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ မ်က္ႏွာျပင္ေရ၏ အရည္အေသြးသည္ မ်ားစြာ 
ေျပာင္းလဲႏ္ုိင္ေခ်ရွိပါသည္။ ယင္းသည္ high flow ကာလမ်ားအတြင္း အျဖစ္မ်ားပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာ 
ဂ်က္ဒီဇိုင္း ေပၚမူတည္ကာ ေရအားလုံးကုိ ေရေလွာင္ကန္အတြင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါသည္။ (ဇလေဗဒႏွင့္ 
environmental flow ပါ ျဖည့္စြက္ခ်က္ကုိ ရႈပါ။) (သုိ႔) ေရအခ်ိဳ႕ကုိ ျမစ္ေအာက္သုိ႔ ဆက္လက္စီးဆင္းေစပါ    
မည္။ အလြန္ၾကီးမားေသာ သုိေလွာင္ကန္ၾကီးမ်ားတြင္ ေရေလွာင္ကန္ကို ေရျဖည့္ျခင္းသည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ 
ၾကာျမင့္ႏ္ုိင္ပါသည္။ အခိ်ဳ႕ေသာဥပမာမ်ားတြင္ ဆည္တည္ေဆာက္ျပီးသည့္ေနာက္ ေရေလွာင္ကန္ကို 
ဆက္လက္ ေရျဖည့္ႏုိင္ပါသည္။ အဓိကသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ျမစ္ေအာက္ေျခတြင္ စီးဆင္းမႈ အေျပာင္းအလဲ 
မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဆည္ကုိ ေရျဖည့္ေနစဥ္တြင္ ျမစ္ေအာက္တြင္ ေရစီးဆင္းမႈနည္းပါးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆည္၏ 
ျမစ္ေအာက္္ဖက္တြင္ ေရစီးဆငး္မႈသည္ ထိုကာလာ၏ ပုံမွန္စီးဆင္းမႈထက္ နည္းပါးပါသည္။ 
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ေရေလွာင္ကန္ေနရာတြင္ အပင္မ်ားရွင္းလင္းစဥ္ႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္ကုိ ေရျဖည့္စဥ္အတြင္း အပင္ေသမ်ားသည္ 
BOD ႏွင့္ COD ကုိ ျမင့္တက္လာေစျပီးေပ်ာ္၀င္ေအာက္ဆီဂ်င္ကုိ ဆုံးရံွဳးေစပါသည္။ ယင္းက ေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ 
ျမစ္ေအာက္ဘက္ရိ ွ စီးဆင္းမႈ၏ ေရအရည္အေသြးကုိ ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ေရေလွာင္တမံမ်ားကုိ 
thermocline ႏွင့္ hypolimnion ဇုန္မ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ ေရကုိစုေဆာင္းသည့္ အေစာပုိင္းအဆင့္ 
အတြင္း ေျမၾကီးႏွင့္ က်န္ရိွေနေသာ အပင္မ်ားရွိေအာ္ဂင္းနစ္မ်ားသည္ anaerobically ေလ်ာ့နည္းသြားျပီး 
အခိ်ဳ႕ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ ယုိစိမ့္သြားပါသည္။ ေရေလွာင္ကန္အတြင္း က်န္ရိွသည့္ ေအာ္ဂင္းနစ္ 
ပမာဏ၊ စုေဆာင္းထားသည့္ ေရအနက္ႏွင္ ့ thermocline တို႔၏ ထိေရာက္မႈအေပၚမူတည္ကာ ယုိစိမ့္မႈႏွင္ ့
ပ်က္စီးမႈႏႈန္းနည္းပါးျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္သားမ်ား၏ တဲမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးဆုိက္ရိွ ရံုးမ်ားမွ ေရဆုိးမ်ားကုိ လုံေလာက္စြာ 
သန္႔စင္မႈမျပဳလွ်င္ ညစ္ညမ္းမႈကုိ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရး ဓာတုပစၥည္းမ်ား ၊ ေလာင္စာႏွင့္ ဆီတုိ႔ 
မေတာ္တဆ ယိုဖိတ္ျခင္းသည္ ေရညစ္ညမ္းမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေလာေလာလတ္လတ္ေရာေႏွာထား 
သည့္ ကြန္ကရစ္မ်ား ျမစ္ထဲသုိ႔ မေတာ္တဆ ဖိတ္က်ျခင္းသည္ ေရညစ္ညမ္းမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
ေလာေလာလတ္လတ္ ေရာေႏွာထားသည့္ ကြန္ကရစ္မ်ား ျမစ္ထဲသုိ႔ မေတာ္တဆဖိတ္က်ျခင္းသည္ 
ဆုိးရြားေသာ ေရထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ေပ်ာ္၀င္ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ဆုံးရံွဳးေစပါသည္။ ကြန္ကရစ္ေရာသည့္စက္ 
(concrete mixer) မ်ားအား ေဆးသည့္ေရကုိ ျမစ္အတြင္းသုိ႔ တုိက္ရိုက္စြန္႔ပစ္ျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား၏ တဲမ်ားမွ ေရဆုိးမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ ေရညစ္ညမ္းမႈကိ ုျဖစ္ေစသည့္ ရင္းျမစ္ မ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျပီး ေရဆုိးသန္႔စင္စက္မ်ား ထားရွိရပါမည္။ ေလာင္စာႏွင့္ ဆီသိုေလွာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အရည္အေျခအေနရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား၏ မေတာ္တဆယုိဖိတ္မႈမွ ထြက္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အႏၲ ရာယ္ 
ရိွႏိုင္ေျခမ်ားကုိ ဆီေလ်ာ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲရပါမည္။ ဥပမာ - သုိေလွာင္ရံုမ်ားေဘးပတ္လည္တြင္ တာရုိး မ်ားတည္ 
ေဆာက္ျခင္း။ 
ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည ္ ျမစ္ေအာက္ရိွ ေရေနသဘာ၀၀န္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္ေစႏို္င္ျပီး ထိုျမစ္ေအာက္ပုိင္း 
သည္ ေရေလွာင္ကန္မ ွ လႊတ္လ္ုုိက္ေသာ ေရကုိ ျမစ္က လက္ခံသည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ေရအရည္အေသြး 
အေပၚတုိက္ရိုက္ႏွင္ ့ မ်ားျပားေသာ ရုပ္ပုိငး္္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ တုိးျမင့္လာေသာ ေရအနက္၊ 
တုိးျမင့္လာေသာ ေရထိန္းသိမ္းမႈကာလႏွင့္ အပူခ်ိန္အလုိက္အလႊာကြျဲပားမႈ (thermal stratification) 
တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပေရာဂ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ 
စုေဆာင္းထားသည့္ ေရႏွင့္ ျမစ္ေအာက္သုိ႔ လႊတ္လုိက္သည့္ ေရႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ေရအရည္အေသြးတုိင္းတာမႈကုိ ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါသည္။ က်န္ရိွေနေသာ အစိုင္အခဲမ်ားသည္ 
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ေရအရည္အေသြးအေပၚမ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈ 
ျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပမာ - ခ်ဥ္းကပ္လမ္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေတာင္ကမ္းပါးမ်ားျဖိဳခ်ျခင္းသည္ 
ႏုန္းအႏွစ္မ်ားႏွင့ ္ ေျမျပိဳမႈကုိ ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးဆုိက္မ်ားရွိ တည္ေဆာက္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဘာမွမရိွေတာ့ေသာ ေျမဆီလႊာႏွင့္ exacavated debris တုိ႔က  
ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ႏုန္းအႏွစ္ျမင့္မားမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အကာအရံမရွိေသာေျမသည္ ေရႏွင့္အတူ 
ေရာပါလာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ႏုန္းအႏွစ္အတြက္ အဓိက ရင္းျမစ္ျဖစ္လာ ပါသည္။  
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၁.၆.၂.၁၀။ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆုိင္ရာျပန္လည္ကုစားေရး (Biodiversity offset) 

တားဆီးမႈႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမႈအစီအမံမ်ားလုပ္ေဆာင္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ပေရာဂ်က္တည္္ေဆာက္မႈမွ 
ထြက္လာေသာ  (မ်ားေသာအားျဖင့္ ဇီ၀ေရးရာ/ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ) ထူးျခားသည့္ ေနာက္္ဆက္တြ ဲ
အၾကြင္းအက်န္ ဆုိး၀ါးေသာပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ကုစားေပးရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 
ရရိွလာေသာ တုိင္းတာႏ္ုိင္သည့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ရလဒ္မ်ားသည္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ဆုိင္ရာျပန္လည ္
ကုစားေရး (biodiversity offset) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ Biodiversity offset ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
မ်ိဳးစ္ိတ္မ်ားပါ၀င္မႈ၊ က်က္စားေနထုိင္ရာ သေဘာသဘာ၀၊ ေဂဟစနစ္လုပ္ ေဆာင္မႈႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ ေဒသခံမ်ား၏ အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ေျမေပၚတြင္ (သုိ႔) 
ေရထဲတြင္ ဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ားအား အသားတင္ ဆုံးရွံဳးမႈမျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္  အသားတင္ရရိွေစရန္ ျဖစ္သည္။  
ကုစားေရးမူမ်ားကုိ ဇီ၀မ်ိဳးကြကုဲစားေရးပုံစံထုတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 
ေအာင္ျမင္မႈကုိ အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔အတြက္ မူေဘာင္မွတဆင့္ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Biodiversity offset 
မ်ားကုိ ျပည္တြင္းႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားႏွင့ ္ကိုက္ညီျပီး ဒီဇိုင္းေရးဆြရဲမည္ျဖစ္ကာ ဇီ၀မ်ိဳးကြ ဲပဋိညာဏ္ႏွင္ ့
ယင္း၏ ေဂဟစနစ္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းအရ အစီအစဥ္ေရးဆြကဲာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ားျပန္လည္ကုစားေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု 
ျပ႒န္းခ်က္မရွိပါ။ ယခင္က ရိွခဲ့ျပီးယခုအခ်ိန္အထိ အဆုိပါေခါင္းစဥ္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရိွပါ။ စီမံကိန္း 
အဆုိျပဳသူအေပၚ မူတည္ကာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးႏုိင္ရန္ 
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ကုစားေရးကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ကုစားေရးကုိ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ စီမံႏိုင္ပါသည္။ က) 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုတည္ ေဆာက္သူမားထံမွ တုိက္ရိုက္ (သုိ႔) ခ) တတိယအဖြ႕ဲအစည္းမွတဆင့္ 
အဆုိျပဳသူက ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ ျပင္ဆင္ ေပးျခင္း (သို႔) biodiversity credit မ်ား ၀ယ္ယူျခင္းကုိ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ အလားတူနည္းလမ္းႏွစ္ သြယ္ရိွျပီး တစ္ခုက ဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ားကုိ ထိန္းသ္ိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ 
(သုိ႔) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္း တစ္ခုမွာ ပ်က္စီးယုိယြင္းေသာေနရာမ်ား၏ 
ဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ားျပန္လည္ ရရွိလာေစျခင္းႏွင့္ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဇီ၀မ်ိဳးကြဆုံဲးရွံဳးမႈမ်ားႏွင့္ 
ကုစားမႈတို႔အၾကား တိုက္ရိုက္ခိ်တ္ဆက္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ဇီ၀မ်ိဳးကြဆုိဲင္ရာကုစားမႈက ပုိမုိ ထိေရာက္ပါသည္။ 
ထုိသုိ႔ေသာခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ အျခားပ့ံပိုးကူညီေပးမႈျဖင့္ ကုစားမႈ (in-kind offset) (သုိ႔) တူညီေသာအရာ 
အတြက္ တူညီေသာအရာျဖင့္ ေပးဆပ္မႈ (like-for-like) ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - ျမစ္ေဂဟနစ္ ဆံုးရံွဳးမႈ 
နယ္နိမိတ္ကုိ အနီးနားရွိ ေရဆင္း ဧရိယာအတြင္းရိွ ျမစ္၏ အလားတူနယ္နိမိတ္အပၚ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အစီအမံမ်ားျဖင့္ ကုစားမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းေနရာကုိ အျမကဲာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရပါမည္။ အလားတူ 
ကုစားမႈေနရာသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအနီးအနားတြင္ ရွိျပီး ေနရာအားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားေကာင္း 
ရပါမည္။ 
ဇီ၀မ်ိဳးကြကဲုစားမႈ အစီအစဥ္ ေရးဆြမဲႈ၏ အဓိကအေရးၾကီးေသာအပုိင္းမွာ ဆုံးရွံဳးသြားသည့္ေနရာကုိ 
ေရွာင္လႊဲမရ ႏိုင္မႈ (သုိ႔) ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကုိ သိနားလည္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဘုံနည္းလမ္းသည္ အနည္းဆုံး ကုစားမႈ ၂.၅ အခ်ိဳး ၁ ျဖစ္ေသာ္လည္း အကဲျဖတ္မႈ၏ အေျခခံယူနစ္အျဖစ္ 
အရည္အေသြးရွိေသာ ေနရာ (quality area) ကုိ အသုံးျပဳကာ ဆုံးရွံဳးသြားသည့္ ဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ားကုိ 
တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့ ္ ကုစားမႈ အတြက္ ႏိႈင္းယွဥ္အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ တျဖည္းျဖည္းတုိးတက္လာေသာ 



 

83 
 

နည္းလမ္းမ်ားရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယင္းပမာဏသည ္သက္ေရာက္မႈ/ဆုံးရွံဳးမႈ ရိွေသာအပုိင္း၏ ၂၅၀% ကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္း မည္ပါသည္။  

၁.၆.၃။ အေထြေထြလူမႈသက္ေရာက္မႈမ်ား  

စနစ္တက်ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမရွိလွ်င္ ေဒသခံမ်ား၏ အဓမၼ ဖယ္ရွားမႈႏွင္ ့ ေဒသခံမ်ားၾကားညီညြတ္မႈကို 
ျဖိဳခြျဲခင္းစသည့္လူမႈသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားတည္ေဆာက္မႈမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ လူမႈစီးပြားသက္ေရာက္မႈ ရွိႏ္ုိင္ေျခမ်ားေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ 
ဆီေလ်ာ္ေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္း၊ လူမႈသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရိွေအာင္ ျမင္ႏိုင္သည့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစျခင္း မဟာဗ်ဴဟာ မ်ားျပဳစုျခင္းတုိ႔သည္ အႏုတ္လကၡဏာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစျပီး ေရရွည္အတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ားကုိ ရရွိ 
လာႏုိင္ပါသည္။ 
 
“ေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္မႈမ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိအသုံးျပဳျခင္း” 
ဟူသည့္   Oxfam ကထုတ္ေ၀သည့္ စာရြက္စာတမ္းတြင္ အမိ်ဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကြျဲပားစြာ ေတြ႕ၾကံဳ 
ရသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္ေရးမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဘုံျပႆနာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ 
ယင္းတုိ႔တြင္ အကန္႔အသတ္မရိွ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။  

က။ အဓမၼ (သုိ႔) မိမိဆႏၵမပါဘဲေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈ 
ခ။  မိသားစုအိမ္၊ ေနရာ၊ သစ္သီးပင္မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ အစာသုိေလွာင္ရာေနရာမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ဆုိင္ေသာ 

အေဆာက္အဦမ်ား ဆုံးရံွဳးျခင္း 
ဂ။  ေျမႏွင့ ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ ရင္းျမစ္ဆုံးရွံဳးျခင္း၊ ထုိမွတဆင့္ အသက္ေမြး၀မး္ေက်ာင္းမႈဆုံးရံွဳးျခင္း 
ဃ။ က်န္းမာေရးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေလ၊ ဆူညံသံ၊ ေရႏွင့္ ေျမၾကီးညစ္ညမ္းမႈ 
င။ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား 
စ။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္ 
ဇ။ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေျမေနရာမ်ားဆုံးရွံဳးျခင္းႏွင့္ ထုိေနရာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဆုံးရွံဳးျခင္း 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ ့ အခ်က္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ လူမႈသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားအေပၚ ေယဘုယ်သိနားလည္မႈျဖင့္ MONREC ႏွင့္ MOEE 
တုိ႔အတြက္ ေအာက္ပါအပုိင္းကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးသက္ေရာက္မႈအမ်ားစုသည္ အၾကီးစား 
အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆင္တူျပီး လူမႈသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စီမံျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာ 
ေစျခင္းတုိ႔တြင္ တူညီေသာျပ႒န္းခ်က္မ်ားလုိအပ္ပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ ဇုန္မ်ားျဖင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ သိနားလည္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုစီသည္ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ဒီဇိုင္း၊ အရြယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တည္ရိွမႈေနရာတုိ႔အေပၚတြင္ မူတည္ကာ 
ကြာျခားႏုိင္ပါသည္။ ယခင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လူမႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဒသခံမ်ားထံမွ ယုံၾကည္ မႈ 
မရရွိထားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ ဆီေလ်ာ္စြာအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရန္အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ 
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ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေရးပါမႈ (သုိ႔) သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခထက္ အကၡ 

ရာ အစဥ္လိုက္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

၁.၆.၃.၁။ ပဋိပကၡ ႏွင့္ လုံျခံဳေရး 

သဘာ၀သယံဇတမ်ားထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚသည့္ အေၾကာင္း 
ျပခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ျပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရတုိ႔အၾကား 
လက္ရိွျငိမ္းခ်မ္းေရးညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ အဓိကအခ်က္တစ္ခုလညး္ ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ သယံဇာတ 
ျပႆနာမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ေရရရွိႏိုင္မႈျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားမွသည္ စက္ရံုမ်ားပါ၀င္သည့္ အက်ိဳးစီးပြား 
ဆက္စပ္ေနသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ျပီးသာတူညီမွ်မႈ ရိွေသာ ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ 
လုပ္ငန္း စဥ္၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ မွတ္ယူေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။  
 
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏို္င္ငံေရး အရ သက္ဆိုင္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပါင္းစည္းမႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ 
ေပါင္းစုထားသည့္ တည္ျငိမ္သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအမံမ်ား မခ်မွတ္မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္င ံ
တြင္ ဒုတိယကမ ၻာစစ္ကတည္းက ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရိွပါသည္။ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ပါ၀င္သင့္ 
ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ားႏွင့္ ေခတ္ျပိဳင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အခြင့္အာဏာအား ဗဟုိမွ 
ခ်ဳပ္ကုိင္ျခင္း (သုိ႔) ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေျဖေလ်ာ့ျခင္းကုိ သေဘာမတူညီၾကပါ။ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏို္င္ငံေရး အရ 
သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ နယ္နိမိတ္၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းရပါမည္။ အဆုိျပဳ ေရ 
အားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္မႈမ်ားသည္ အဆုိပါသမုိင္းေၾကာင္းအရစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုိင္ခြင့္ရိွသူႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားရွိ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရိွလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာ့သမုိင္းေၾကာင္းအရ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည္ ့ ေရေလွာင္တမံက့ဲသို႔ေသာ ၾကီးမားေသာ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦစီမံကိန္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡကုိ ေလာင္ျမိဳက္ေစသည္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အသုိင္းအ၀ုိင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကျမစ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီႏွင့္ သံလြင္ေပၚတြင္ 
တည္ေဆာက္သည့္ တမံစီမံကိန္းၾကီးမ်ားကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္လွ်က္ ရိွပါသည္။ 
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့ ္မြန္ျပည္နယ္မ်ားကုိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေသာ သံလြင္ျမစ ္ေပၚ 
တြင္ တုိင္းရင္းသားလူနညး္စုမ်ားေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားအတြင္း တမံမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားပါသည္။ 
ထုိေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ 
၀င္လွ်က္ရိွပါသည္။ 

ပဋိပကၡ၏ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ေသာ အဆုိျပဳထားသည့္ ဟတ္ၾကီးတမံသည္ တုိင္းရငး္သားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲ 
DKBA ၏ splinter တစ္ခုျဖစ္သည့္ DKBA တပ္မ ၅ ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဟိုးယခင္ကတည္းက ရိွေနခဲ့ျပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ တမံအနီး တပ္စြဲထားေသာ DKBA က မိမိတုိ႔ ၏ တပ္စြဲထားမႈကုိ ဖယ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း 
ျငင္းဆုိခဲ့သျဖင့္ အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ဧျပီလတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိင္း၊ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ကုမ ၸ 
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ဏီမ်ားပါ၀င္သည့္ အစုအဖြ႕ဲက လွ်ပ္စစ္ ၁၃၆၀ မဂၢ၀ပ္ထုတ္လုပ္ျပီး ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔မည့္ စီမံကိန္းကုိ slate 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအနီးနားတြင္ ႏွစ္ဘက္စလံုးက ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တုိက္ပြ ဲ
မ်ားျမင့္တက္လာခ့ဲပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာဆန္းစစ္ခ်က္၏ တစ္စိ္တ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ အေျခခံအခ်က္အလက္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈတြင္ ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းျခင္းရာ 
အေသးစိတ္ပါ၀င္ပါသည္။  

အဆုိိျပဳေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအမ်ားစုသည္ ပဋိပကၡဇုန္မ်ားအတြင္း (သုိ႔) အနီးအနားတြင္ တည္ရိွပါသည္။ 
အခိ်ဳ႕ေသာ တည္ေဆာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင္ ့ တိုက္ရိုက္ (သုိ႔) သြယ္၀ုိက္ ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡကုိ ျဖစ္ေပၚေစျပီး ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစကာ လူမႈစီးပြားဆုံးရွံဳးႏုိင္ေျခ မ်ား 
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားပိုလာႏုိင္ေစပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ စီမံကိန္းေလွ်ာ္ကထားသူမ်ား အတြက္ 
ေငြေၾကး အခက္အခဲမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႕ရေစပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ အလုိ႔ငွာ ျပီးျပည့္စံ ု
သည့္ ESIA ကုိ ျပဳစုျပင္ဆင္ျပီး အစီအစဥ္ ေရးဆြစဲဥ္ အဆင့္မ်ားကတည္းက ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိ 
ပါ၀င္ေစပါသည္။ သုိ႔မွသာ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္းျပီး ေဒသခံမ်ား၏ ပါ၀င္လာမႈကုိလည္း ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ပဋိပကၡေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ အေရးပါသည့္ အဆင့္သည ္၂၁ရာစု ပင္လုံျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ 
ညီလာခံကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လတြင္ လက္နက္ကုိင္မ်ားျဖင့္ ပထမအၾကိမ္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ၀ညီညြတ္ေရး 
ပါတီသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ ထြက္ခြာသြားပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး 
အတုိင္း အတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ အဖြ႕ဲ ၈ ဖြဲ႕က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲ ၁၀ ဖြဲ႕က သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္မွတ္မေရးထုိးပါ။ ဒုတိယအၾကိမ္ 
ညီလာခံကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ 

၁.၆.၃.၂။ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ား 

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ၏ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အၾကြယ္၀ 
ဆုံးႏွင့္ အမ်ိဳးအမည္ ကြျဲပားစံုလင္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ကာ ေဒသတြင္းရွိ အထင္ကရည အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား 
ျဖစ္သည့္ ကေမၺာဒီးယားႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔၏ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ ပုိမုိႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သမုိင္းျဖစ္ရပ္ 
မ်ားသည္ အေရးၾကီးသည့္ သမုိင္းႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ေနရာမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈခံထားရသည့္ ႏုိင္ငံ 
အတြင္း ခ်န္ရစ္ထားခ့ဲပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏ်င့္ ပုိမိုသီးျခားဆန္စြာေနထုိင္ၾကသည့္ ေဒသခံမ်ား 
ရွင္သန္ရာ သက္ရိွႏွင္ ့ သက္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေနရာမ်ားသည္ အေရးပါလွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒ ၶဘာသာ 
ႏွင့္ မြန္လူမ်ိဳးတုိ႔ က်ယ္ျပန္႕လႊမ္းမိုးသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကုိ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ 
အိႏၵိယႏွင့ ္တရုတ္ႏုိင္ငံမ်ားက လႊမ္းမုိးပါသည္။ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ 
၀င္ေရာက္လာမႈမွတဆင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ လုံးဝ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္အလားအလာ ရွိပါသည္။ 
ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားကုိ မထြက္ခြာခင္ႏွင့္ ရြာသစ္မ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္သည့္ 
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အခါတြင္ အထူးပြေဲတာ္မ်ားက်င္းပရန္လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ဘုိးဘြားမ်ား၏ အုတ္ဂူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
ျမင့္ျမတ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင္ ့ ဆက္စပ္ေနႏိုင္ပါသည္။ (သုိ႔) အဆုိပါေဒသမ်ား၏ ထုိေနရာအေပၚ စိတ္ခံစားမႈ 
ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနႏုိင္ပါသည္။အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသခံမ်ားကအုတ္ဂူမ်ားကုိခ်န္ထားရစ္ေစလုိျပီး အခ်ိဳ႕က 
အဆုိပါအုတ္ဂူမ်ားကုိသူတို႔ႏွင့္အတူေျပာင္းေရႊ႕သယ္ယူသြားလုိၾကပါသည္။အဆုိပါအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မွဳႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမွဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူမႈ မႏုႆေဗဒ အေနျဖင့္ ထုိအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႕ 
ၾကံဳရေသာေဒသခံမ်ားႏွင့္ ထိရွလြယ္ေသာေဆြးေႏြးမွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းေနရာ (သုိ႔) ေရေလွာင္တမံတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ေနရာမ်ားပါ၀င္ပါက တည္ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္း ယဥ္ေက်းမွဳ(သုိ႔)သမိုင္းအေဆာက္အဦးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာကရ္န္စီမံခန္႔ခြမွဲဳ 
အစီအမံမ်ားလုိအပ္ပါသည္။ယင္းတုိ႔ကုိ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္စီမံခန္႔ခြဲမွဳ 
အစီအစဥ္တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပရပါမည္။အဆုိပါေနရာသည္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
ထိရွလြယ္သည့္ေနရာ ဟုတ္မဟုတ္ ဆုိသည္ကုိအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာလည္းတစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း ေျမသယ္သည့္အခါ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္ပစၥည္း အၾကြင္းအက်န္မ်ား 
ေပၚထြက္လာတတ္ပါသည္။ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အဆုိပါေတြ႕ရွိမွဳမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ 
၀န္ၾကီးဌာနႏွင္ ့ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္အလုိ႔ငွာ "ရွာေတြ႕ႏုိင္ေခ်" 
စီမံခန္႕ခြမဲွဳအစီအမံကို ခ်မွတ္ထားရပါမည္။ထုိေတြ႔ရိွမွဳကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည္အထိ တည္ေဆာက္ေရးကုိ 
ယာယီရပ္တန္႔ထားရပါမည္။စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား 
ထုိေဖာ္ျပပါ "ရွာေတြ႕ႏုိင္ေခ်" စီမံခန္႔ခြဲမွဳအစီအစဥ္ကုိ အသိေပးျပီးလုိက္နာတာ၀န္ယူရပါမည္။ 

၁.၆.၃.၃၊  က်ားမေရးရာ ျဖစ္တည္မွဳ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွုပ္ေထြးေသာ က်ားမေရးရာမညီမွ်မွဳႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားရိွပါသည္။သို႔ရာတြင္ 
ဥပေဒႏွင္ ့ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွမွဳႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ က်ားမေရးရာ မညီမွ်မႈသည္ 
ျပသနာတစ္ခုျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တုိးတက္မွဳသည္ ပုိမုိၾကီးမားေသာတုိးတက္မႈ အတြက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ျပီး အစိုးရ၊ အစုိးရတစ္ပိုင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမွဳ အဖြ႕ဲ 
အစည္းမ်ားႏွင္ ့ ဖြံျဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ ကုိမ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါ သည္။ 
၂၀၁၄ခုႏွစ ္ က်ားမ မညီမွ်မွဳညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၇ႏိုင္င ံ အနက္ အဆင့္၈၅တြင္ 
ရွိပါသည္။ျမန္မာအစုိးရသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မွဳပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရး ပဋိဥာဏ္၊ Beijing 
Platform for Action၊ လူဦးေရႏွင့္ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံႏွင့္ 
ေထာင္ခုႏွစ္ေၾကညာခ်က္မ်ား ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးထားပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၇ က 
ျပည္သူအားလုံးကုိ ဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ သာတူညီမွ်ေသာ ဥပေဒျဖင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳကုိရရွိေစမည္ဟု အာမခံထားျပီး ပုဒ္မ၃၄၈တြင္ လိင္ျဖစ္တည္မွဳ အေပၚမူတည္ျပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ခြျဲခားဆက္ဆံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။သုိ႔ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၂တြင္ "အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ ေလ်ာ္ကန္သင္ျမတ္သည့္ရာထူးတာဝန္မ်ားအတြက္ 
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အမ်ိဳးသားမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကုိ ဤပုဒ္မအရ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစရ " ဟုေဖာ္ျပထားသျဖင့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမွဳကုိ ျဖစ္ေစပါ သည္။ 

စိန္ေခၚမွဳမ်ားစြာရိွပါသည္။ယင္းတုိ႔အနက္ ဥပေဒမူေဘာင္တြင္ သတင္းစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနမွဳ၊ က်ားမတန္း 
တူညီမွ်မႈ ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနသည့္ ဥပေဒ စနစ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၊မူ၀ါဒ 
လက္ေတြ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ကြာဟခ်က္မ်ား၊ က႑အလုိက္ ကြာဟခ်က္မ်ား (ဥပမာ - ပညာေရးႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မွဳႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွဳ)၊က႑တစ္ခုအတြင္း လြန္စြာဘက္လုိက္ေသာ ရလဒ္မ်ား 
(ပညာေရး)ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာက႑မ်ား (ပညာေရးႏွင့္အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားမွဳ)ၾကား ေရွ႕ေနာက္မညီမႈမ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။ အသက္၅ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္အုပ္စုအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏစွ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးစာတတ္ေျမာက္မႈႏွုန္း 
၈၆.၉% ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစာတတ္ေျမာက္ႏွုန္းသည္ ၉၂.၀% ျဖစ္ပါသည္။မူလတန္း 
တက္ေရာက္မွဳျမင့္တက္လာျပီး က်ားမကြာျခားမႈကုိ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းတြင္ 
ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။သုိ႔ရာတြင္ က်ားမေရးရာ စာရင္းအင္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနအားနည္းျခင္း၊အသိအျမင္ပြင့္လင္းမွဳ 
မရွိျခင္းႏွင့္ ကန္႕သတ္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းပုိင္း ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရည္တုိ႔သည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရး အတြက္ ထိေရာက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေရးႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးကုိ ေႏွာင့္ေႏွး ေစပါသည္။ 

ယင္းကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္သည္ အစဥ္အလာအရအမ်ိဳးသားလႊမ္းမိုးသည့္ က႑ျဖစ္ပါ 
သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ႔သုိ႔ေသာႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ အဆုိပါက႑တြင္ အလုပ္လုပ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး 
အလြန္နည္းပါးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ ္စီမံကိန္းဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ပါဝင္မႈသည္ အလြန္ အေရးပါပါသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးတြင္ 
အိမ္ေထာင္မရွိသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားစြာ ပါဝင္ေနတတ္္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းေနရာ၏ က်ားမ ျဖစ္တည္မႈ 
အေနအထားႏွင္ ့ တခ်ိန္တည္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းတြင္ အဓိပၸါယ္ ျပည့္ျပည့္ဝဝျဖင္ ့
မည္သုိ႔မည္ပုံ ပါဝင္လာႏုိင္မည္ဆုိသည္ကုိလည္း သိနားလည္ရန္အေရး ႀကီးပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ 
တန္းတူညီမွ်မႈ ရရိွေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ေျပာင္းလဲမႈ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ 
စီမံကိန္းအဆုိျပဳေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးမည့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈကုိ 
ခြင့္ျပဳေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထူေထာင္ရ မည္ ျဖစ္ကာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလုံးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ပါဝင္မႈကုိ အားေပးရပါမည္။ 

၁.၆.၃.၄။ က်န္းမာေရး  

 ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ရလဒ္တစ္ခုုအေနျဖင့္ အလုုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ္ အနီးအနားရိွ လူထုု 
အသိုုင္းအဝိုုင္းမ်ားအတြက္ ျပဳလုုပ္ေပးရမည့္ က်န္းမာေရး (လုုပ္ငန္းခြင ္ က်န္းမာေရး အပါအဝင)္ 
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းခြင္လုုံၿခဳံေရးဆိုုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္အမ်ုိဳးအစား မ်ားစြာရိွပါသည္။ ထုုိ႔ျပင္ 
ေဒသတြင္းလူေနမႈပုုံစံမ်ားကိုုေျပာင္းလဲလုုိက္ျခင္းျဖင့္ လူထုုေရးရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူေနမႈဘဝအေပၚတြင္ 
ထင္ရွားသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုုင္ပါ သည္။  
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 ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းသည္ အလုုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းအား က်န္းမာ ေရးဆိုုင္ရာ 
ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္ လံုုၿခဳံေရးေဘးအႏၱရာယ္တိုု႔ျဖင့္လည္း ထိေတြ႔ေစႏုုိင္ၿပီး ယင္းအႏၱရာယ္တိုု႔တြင္ 
ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္း၏႐ုုပ္ပုုိင္းဆိုုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္တိုု႔သာမက ဓာတုုပစၥည္းမ်ားကုုိ အကာအကြယ္မဲ့စြာ 
အသံုုးျပဳမႈစသည္အားျဖင့္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းကုုိ ေထာက္ခံအားေပးသူႏွင့္ ကန္ထ႐ုုိက္တာမ်ား၏ 
က်န္းမာေရး၊ လံုုၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမူဝါဒ (HSE Policy) တိုု႔တြင္ လႊမ္းၿခဳံမိေစသင့္သည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆိုုင္ရာအေပၚသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း (ESIA) ၏က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာသက္ေရာက္မႈ 
အကဲျဖတ္ခ်က္အပိုုင္းတြင္ ယင္းမူဝါဒကုုိေဖာ္ျပသင့္ၿပီး ယင္းကိုု ေျမျပင္တြင္မည္သိုု႔အေကာင္ အထည္ေဖာ ္
မည္ကိုုပါ ထည္သြင္းေရးသားသင့္သည္။ ျဖစ္ႏုုိင္ပါက အသံုုးျပဳေကာင္းျပဳႏိုုင္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ 
မည္သည့္ဓာတုုပစၥည္းကုုိမဆိုုသာမက ကိုုယ္ပုုိင္ကာကြယ္ေရးပစၥည္း (Personal Protective Equipment) 
ေပးျခင္းတိုု႔ကိုုပါ ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ စီမံကိန္းတြင္ေရွးဦးသူနာျပဳပစၥည္းမ်ားကိုု ေပးထားသင့္သည္။ 
အေရးေပၚအစီအစဥ္မ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ထားသင့္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကိုု ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုုပ္ထား 
သင့္သည္။  

 ေဒသခံလူထုုအတြက္ ပိုုမုုိအေရးႀကီးသည္မွာ ႐ုုပ္ပိုုင္း၊ ဓာတုုေဗဒဆိုုင္ရာ၊ ဇီဝေဗဒ ဆိုုင္ရာ (သိုု႔) 
ေရဒီယုုိသတိၱၾကြ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚဖန္တီးႏိုုင္ေျခရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုု သယ္ယူပုုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ သိုုမွီး 
သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္  လူထုုက်န္းမာေရးႏွင့္ လုုံၿခဳံေရးဆိုုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္တုုိ႔ 
ျမင့္တက္လာႏိုုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုုပ္ေရးဆိုုဒ္ မ်ားႏွင့္ သယ္ယူပုုိ႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
အနီးတြင္ ေနထိုုင္ေနၾကသည့္ ေဒသခံလူ႔အဖဲြ႔ အစည္းတုုိ႔သည္ ယင္းေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ရဖြယ္လည္း 
ရိွႏိုုင္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုုိင္ရာအေပၚသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း (ESIA) တြင္ အႏၱရာယ္က် 
ေရာက္ႏုုိင္ဖြယ္ရာ  ရွိသည္ ့ အနီးအနားမွလူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္အ မ်ိဳးမ်ိဳး အား 
ထုုတ္ေဖာ ္ ေျပာထားသင့္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ အႀကံျပဳထား သင့္ 
သည္။  

 ေဆာက္လုုပ္ေရးဆိုုဒ္မ်ားအတြင္းရွိ အႏၱရာယ္ရိွသည့္ေနရာမ်ားကိုု ေဒသခံလူထုု အသုုိင္းအဝုုိင္း 
မွျပည္သူမ်ား (သုုိ႔သာမန္ျပည္သူမ်ား) ဝင္ေရာက္လာပါက မေတာ္တဆမႈမ်ား လည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုုင္သည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း (EIA) တြင္ ေဆာက္လုုပ္ေရးဆိုုဒ္အတြင္းသုုိ႔ ျဖတ္သြားရာတြင္ 
ေဒသခံလူထုုမ ွ အသံုုးျပဳရမည့္ မူလလူ သြားလမ္းမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားသင့္ၿပီး ေဒသခံလူထုုမွအက်ိဳးရွင္မ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္၍လည္း  အသံုုးျပဳႏိုုင္သည္ ့ ေနာက္ထပ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လူသြားလမ္းမ်ားကိုု 
အႀကံျပဳေထာက္ခံေပး ႏိုုင္ပါသည္။ ေဆာက္လုုပ္ေရးဆိုုဒ္မ်ားအတြင္းသုုိ႔ ျပည္သူမ်ားဝင္ေရာက္ႏုုိင္မႈအတြက္ 
ဤကဲ့သိုု႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္သာမကဘဲ အထူးသျဖင့္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ေနရာမ်ား (ခ်ိဳင့္နက္မ်ား၊ ေခ်ာက္ကမ္း 
ပါးမတ္မတ္မ်ား၊ စြန္႔ပစ္အညစ္အေၾကးဆိုုဒ္မ်ားစသည္ျဖင့္။) ကိုု ၿခံဝင္းခတ္ထားသင့္ၿပီး သတိ 
ေပးဆိုုင္းဘုုတ္မ်ားကိုု ေဒသခံဘာသာစကားျဖင့္ေရးသား၍ ေထာင္ထားသင့္ပါသည္။  

 ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားစီးဝင္လာသည့္အခါတြင္ လူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းအတြက္ ေရာဂါဘယမ်ား 
ပိုုမိုုျဖစ္ေပၚလာႏိုုင္ေျခရိွသည္။ ယင္းတြင္ အလုုပ္သမားမ်ားႏွင္ ့ ေဒသခံအဖဲြ႔ဝင္မ်ားအၾကား 
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ကူးလူးစပ္ယွက္မႈရွိသည့္ေနရာတုုိ႔တြင္  လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာကူးစက္ႏုုိင္သည့္ ေရာဂါမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚႏိုုင္သည္။ 
ေရသုုိေလွာင္မႈအေျပာင္းအလဲတိုု႔ကလည္း ျခင္မ်ားအပါအဝင္ ဗက္တာေရာဂါမ်ားျဖစ္ေပၚမႈကုုိ 
တိုုးျမွင့္ေစႏုုိင္သည္။ ျခင္မ်ားက ဇီကာပုုိး၊ ေသြးလြန္တုုပ္ ေကြးေရာဂါပိုုး၊ Ross River Fever ႏွင့္ 
ငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုုးတိုု႔ကုုိ သယ္ေဆာင္လာႏိုုင္သည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုု မွန္ကန္စြာ သိမ္းဆည္းထား 
မႈမရိွသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျမၾကြက္ႏွင့္ ၾကြက္ငယ္မ်ားက့ဲသုုိ႔ ပုုိးမႊားတိရစာၦန္မ်ားတိုုးပြားလာႏိုုင္ၿပီး 
မႏုုိမ္နင္းႏုုိင္ပါက ေဒသတြင္းရွိစုုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ စသည္တိုု႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုုင္သည္။  

 လူထုုက်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လံုုၿခဳံေရးတိုု႔သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  
ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုုေရးရွင္း၏ လုုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ - ၄ (IFC Performance Standard 4) ေအာက္ 
တြင္လႊမ္းၿခဳံမိပါသည္။ ထိုုစံႏႈန္းသည္ စီမံကိန္းသက္တမ္းအတြင္း သမား႐ုုိးက်ႏွင့္ ပံုုမွန္မဟုုတ္ 
သည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုုအေပၚ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဆိုုင္ရာ 
ဆိုုးရြားသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစမႈမွ ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္မွန္းဆရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္အျပင္ 
ကိုုယ္ေရးကိုုယ္တာႏွင့္ ပုုိင္ဆိုုင္မႈတိုု႔ုကိုု ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကေစေရး ႏွင့္ သက္ေရာက္ခံလူထုုအေပၚသိုု႔ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား နည္းႏုုိင္သမွ်နည္းေစမည့္ (သိုု႔) ေဘးအႏၱရာယ္မျဖစ္ေစမည့္အျပဳအမူတိုု႔ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကေစေရးတိုု႔ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္လည္း ရည္ ရြယ္ပါသည္။ ၿပီးျပည့္စုုံသည့္အကဲျဖတ္မႈျပဳလုုပ္ထားၿပီး 
ထိုုကဲ့သိုု႔ေသာ က်န္းမာေရးျဖစ္ရပ္မ်ား ကိုု စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ေရးဆဲြထားေသာစီမံကိန္းမ်ားရိွေနသည့္ 
မည္သည့္ေရအား လ်ွပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္မဆိုု ယင္းစံႏႈန္းက အေရးပါသည္။  

၁. ၆. ၃. ၅။ လူ႔အခြင့္အေရး  

 လူထုုအသုုိင္းအဝိုုင္းတစ္ခုုအတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာအုုပ္စုုမ်ားသည္ သူတိုု႔၏ဂ်န္ဒါ၊ လူမ်ိဳးစုု၊ အသက္အရြယ္၊ 
႐ုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ (သုုိ႔) စိတ္ပုုိင္းဆိုုင္ရာမသန္စြမ္းမႈ၊ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာဆိုုးက်ိဳး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအဆင့္၊ (သုုိ႔) 
လူမႈအဆင့္အတန္းတိုု႔ေၾကာင့္ ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုု၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု ခုုခံႏိုုင္စြမ္းပိုုမိုု 
နည္းပါးႏိုုင္သည္။ ထိုု႔ျပင ္ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ား (သုုိ႔) အုုပ္စုု မ်ားသည္ အထီးက်န္မႈ၊ မလံုုၿခဳံမႈႏွင့္ အခုုအခံမဲ့မႈခံ 
ခံစားခ်က္မ်ားကိုု ခံစားႏိုုင္စြမ္းအားနည္းႏုုိင္သည္။ အားမရစရာေကာင္းသည္မွာ ထိုုလူမ်ားသည္ သိသိ 
သာသာပင္ အထိခုုိက္ခံေနရၿပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းရွိ ယခင္ကေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေဆာက္လုုပ္ေရး 
မ်ားတြင္ သူတုုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးအား သိကၡာခ်ထားမႈကိုု ခံခဲ့ရသည္။  

 ဖြဲြ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အုုတ္ျမစ္အခ်ိဳ႕ကုုိ ခ်ထား သည္။ ထိုု႔ျပင ္
အစိုုးရသည္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အပါအဝင္ အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုုိ 
တည္ေထာင္ထားၿပီး ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပံုုဥပေဒအားျဖင့္ အာမခံေပးထား သည့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတိုု႔ကိုု 
သူတိုု႔၏အဓိကလုုပ္ပုုိင္ခြင့္အျဖစ္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ပိုုမိုုဗဟုုသေဘာေဆာင္သည့္မီဒယီာျဖစ္ေပၚလာရန္၊ 
ႀကိဳတင္ပုုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ အင္တာနက္စိစစ္ေရးတိုု႔ ကုုိဖ်က္သိမ္းရန္ေဆာင္ရြက္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ 
လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္သည္ ေနရာဖယ္ရွားပစ္ သည့္ျဖစ္ရပ္တုုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခုုခံစြမ္းအားနည္းသည့္သူမ်ားတြင္ 
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(ပိုုမိုုက်ယ္ျပန္႔စြာ သက္ေရာက္ခံရသည့္သူမ်ားတြင္) မရိွမျဖစ္အေရးပါသည္။ မည္သည့္ေရအား 
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမဆိုုသည္ ၎၏အကဲျဖတ္မႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုု အေရးတႀကီး ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္ လိုုအပ္သည္။  

၁.၆.၃.၆။ လုုပ္အားမ်ားစီးဝင္လာျခင္း  

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကိုုေဆာက္လုုပ္ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္  ကၽြမ္းက်င္လုုပ္သားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
မရွိေသာလုုပ္သားအင္အားအမ်ားအျပားပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံမ ွ ဥပမာမ်ားက အႀကံျပဳေနသည္မွာ 
တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတစ္ခုုေပၚတြင္ အလုုပ္အကုုိင္အေရအတြက္သည္ ေဆာက္လုုပ္ေရးအဆင့္ 
အေပၚမူတည္၍ တိက်သည့္ အေရအတြက္ေျပာင္းလဲႏိုုင္ေသာ္လည္း မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆိုု ၂၅၀၀ မွ် 
မ်ားျပားႏိုုင္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ယင္းက့ဲသုုိ႔အလုုပ္သမားအားလံုုးကိုု ေဒသခံမ်ားထဲမွသာ ခန္႔ထားရန္မွာ 
မျဖစ္ႏုုိင္ေပ။ မ်ားစြာေသာ အလုုပ္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ေနရာေဒသအႏံွ႔အျပားမွ ေရာက္ရွိလာျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး ႏိုုင္ငံတကာမွ အလုုပ္သမားမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိသည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုုတြင္မူ အစီအစဥ္ေရးဆဲြသူ 
(သုုိ႔) ကန္ထ႐ိုုက္တာသည္ ႏုုိင္ငံရပ္ျခားမွျဖစ္ပါက လုုပ္သားအင္အားအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏိုုင္ငံေပါင္းစုုံမွ (ဥပမာ 
- တ႐ုုတ္ႏုုိင္င)ံ  ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ထုုိႏုုိင္ငံျခားသားအလုုပ္သမားမ်ားသည္ ဗမာစကား (သုုိ႔) ေဒသခံစကားကိုု 
ေျပာတတ္ခ်င္မွေျပာတတ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုု႔ျပင ္ ထုုိသူတိုု႔ထံတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာကဲြျပားျခား နားမႈႏွင့္ 
လိုုအပ္ခ်က္မ်ားရိွပါလိမ့္မည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လိုုက္ေလ်ာမႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (concession agreement) တြင္ 
အသံုုးျပဳခန္႔ထားမည့္ ေဒသခံ (သိုု႔) ႏိုုင္ငံတြင္းရွိ အလုုပ္သမား အခ်ိဳးအား သတ္မွတ္ထားႏိုုင္ပါသည္။  

ထိုု႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းအတြင္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၊ မိသားစုုမ်ားႏွင့္ စခန္း ေနာက္လိုုက္မ်ား 
ျဖစၾ္ကသည့္ မ်ားျပားေသာယာယီလူဦးေရတစ္ရပ္ စီးဝင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈတိုု႔အေပၚ (ဥပမာအားျဖင့္ ေရေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ အစားအစာေထာက္ပံ့မႈတိုု႔အေပၚ) 
ဖိအားတိုုးလာေစသည္။ ယင္းက ႀကီးစုုိးထားႏိုုင္စြမ္းမရိွသည့္ ေဒသခံလူထုုအသုုိင္းအဝုုိင္း၊ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦးႏွင္ ့ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ဖိအားလည္းျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေဒသတြင္းရွိအစားအစာႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈတိုု႔၏ ဝယ္လိုုအားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္ တက္လာမႈေၾကာင့္ ေဘာဂေဗဒဆိုုင္ရာဖိအားမ်ားသည္လည္း 
ျမင့္တက္လာသည္။ လူမႈေရး ဆိုုင္ရာဖိအားမ်ားတြင္ ျပည္တန္႔ဆာျပဳလုုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုုင္ဆုုိင္ရာအရ 
ကူးစက္ႏုုိင္သည့္ ေရာဂါ မ်ား (STDs) ကဲ့သိုု႔ က်န္းမာေရးျဖစ္ရပ္မ်ားပါဝင္ႏုုိင္သည္။  

 အလုုပ္သမားစခန္းမ်ားကုုိ ေနထိုုင္ေရးႏွင္ ့ အပန္းေျဖေရးတိုု႔အတြက္ ေကာင္းမြန္ ေသာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ 
တည္ေဆာက္ထားသင့္သည္။ ယင္းစခန္းမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရ ေထာက္ပ့ံမႈ၊ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားအတြက္ 
လံုုေလာက္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စိတ္ခ်ရသည့္ အညစ္ အေၾကးစြန္႔ပစ္မႈတိုု႔ရွိသင့္သည္။ ေဒသအစားအစာ 
ရင္းျမစ္မ်ား အဆင့္သင့္မရရွိပါက ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ေဒသမ်ားမွာက့ဲသုုိ႔ပင္ အစားအစာ 
အမ်ားစုုကုုိ ျပင္ပမ ွ ယူေဆာင္လာရပါလိမ့္မည္။ အလုုပ္သမားစခန္းမ်ားတြင္ ေဆးခန္းမ်ားရိွသင့္ၿပီး 
အလုုပ္သမားအားလံုုး အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအသိတရားရရိွသင့္ၿပီး ယင္းတိုု႔ကိုုယ္တုုိင္သာမက 
ေဒသခံလူထုု အသုုိင္းအဝိုုင္းအတြက္ပါသင့္ေလွ်ာ္သည့္ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ဆိုုင္ရာသင္တန္းမ်ား ပုုိ႔ခ်ေပး 
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သင့္ပါသည္။ လူမႈေရးရာဖိအားမ်ားႏွင့္ အလုုပ္သမားမ်ားကိုု စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ ေရအားလွ်ပ္ စစ္ကုုမၺဏီ၏ 
မူဝါဒကိုု ရရိွႏုုုိင္သည့္အခါတြင္ ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ အလုုပ္သမားစခန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုု 
အသုုိင္းအဝိုုင္းတိုု႔ အၾကားျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ျဖစ္ရပ္ကိုုမဆိုု ကိုုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားတစ္ရပ္ကုုိ ေဒသခံလူထုုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုုင္ပင္၍ ေရးဆဲြထားသင့္သည္။  

 သီးသန္႔အလုုပ္သမားစခန္းမ်ားႏွင့္ လူစုုမ်ားဖဲြ႔စည္းထားေသာ္လည္း ႏွစ္အနည္းငယ္ ၾကာမည့္ 
ႀကီးမားသည့္ေဆာက္လုုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ သမား႐ုုိးက်မဟုုတ္သည့္ ေနရာခ် ထားမႈမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕စြန္တဲစုု 
ရပ္ကြက္မ်ားကုုိ ျဖစ္ေပၚေစေလ့ရွိသည္။ မိသားစုုမ်ားႏွင့္ စခန္းေနာက္ လိုုက္မ်ားသည္ ေဒသတစ္ခုုတြင္ 
အေျခခ်၍ ေရေထာက္ပံ့မႈ (သုုိ႔) အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္မႈ အတြက္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမွမရိွသည့္ ယာယီ 
အိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုုင္ေနၾကသည္။ ယင္းက ေဒသခံပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေရညစ္ညမ္းမႈ၊ စုုပံုုေနသည့္ 
အႏၱရာယ္ရွိသည့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ထင္း အတြက္သစ္ပင္တုုိ႔ကိုုခုုတ္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္အမဲလုုိက္ျခင္းစသည့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုု ပ်က္စီးေစမႈမ်ားသုုိ႔ ဦးတည္ေနသည္။ ယင္းက ေဒသတြင္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 
အေႏွာင့္အယွက္ မရွိသင့္တင္မွ်တစြာေနထိုုင္ေနၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုုအေပၚတြင္ သိသာသည့္ သက္ 
ေရာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ႏုုိင္သည္။ ယင္းက အလုုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လူထုုအသုုိင္းအဝိုုင္းတိုု႔အၾကား မ်ားလွစြာေသာ 
ပဋိပကၡမ်ားဆီသုုိ႔လည္း ဦးတည္သြားေစႏိုုင္သည္။  

၁.၆.၃.၇။ အလုုပ္သမား 

 ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏အလုုပ္သမားဥပေဒကိုု အလုုပ္သမားေရးရာဦးစီးဌာန၏ ဥပေဒႏွင့္ နည္း ဥပေဒေဟာင္း 
မ်ားသာမက ဥပေဒသစ္မ်ားအျပင္ ဌာနတြင္း မူဝါဒမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ အညီေရးဆြထဲားျခင္းျဖစ္သည္။ 
သုုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္မူ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွ ိ အလုုပ္အကိုုင္ေရးရာ ဆက္စပ္မႈတိုု႔တြင္ အလုုပ္သမား၊ 
အလုုပ္အကိုုင္ႏွင္ ့ လူမႈဖူလံုုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ား၏ လႊမ္းမုုိးမႈကုုိ 
ႀကီးမားစြာခံေနရသည္။ အလုုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ၎၏ ဦးစီးဌာနတုုိ႔မွ ထုုတ္ျပန္ထားသည့္ 
နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေၾကညာစာ မ်ားတြင္ လက္ရွိဥပေဒတိုု႔၏ အဓိပၺါယ္ျပန္ဆိုုခ်က္ကုုိ ေဖာ္ျပေပးထားသည့္အျပင္ 
အလုုပ္ရွင္မ်ားအေပၚ စည္းၾကပ္ထား သည့္ ထပ္ေဆာင္းလိုုအပ္ခ်က္ မ်ားကုုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္ 
ဤအရာကုုိ စဥ္းစားရာတြင္ ျမန္မာ ႏုုိင္ငံအတြင္းရိွ ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားစြာ၏ တည္ေနရာသည္ 
ေက်းလက္ေဒသ အတြင္းျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းရွိလူထုုအသိုုင္းအဝုုိင္းမ်ားစြာသည္ ဝမ္းေရးဖူလံုု႐ုုလူံေနမႈ 
ပုုံစံတြင္သာ ေနထိုုင္ေလ့ရွိၿပီး ယင္းေဒသ တိုု႔တြင္ စိုုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက အဓိကအားျဖင့္ 
လုုပ္က္ုုိင္၍ အမ်ိဳးသမီးတိုု႔မွာ စိုုက္ပ်ိဳးေရးတြင္သာမက မိသားစုုကုုိစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္လည္း တာဝန္ ရွိေပသည္။ 
ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ရပ္သည္ အလုုပ္သမားေရးရာႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသ တစ္ခုု၏ 
အလုုပ္သမားအင္အားကိုု သိသာစြာ ေျပာင္းလဲေစႏုုိင္ၿပီး ေဒသခံမ်ားသည္ သူတိုု႔၏ ဥပေဒေရးရာ အလုုပ္သမား 
အခြင့္အေရးမ်ားကိုု သတိမျပဳမိၾကေပ။  ထိုု႔ျပင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွသည့္ အမႈ အခင္းအတိုုင္းပင္ ႏိုုင္ငံတကာမွ 
အလုုပ္ သမားမ်ားသည္ ေဒသခံတဲြဖက္ အလုုပ္သမားမ်ားထက္ပုုိ၍ လုုပ္ခလစာျမင့္မားစြာရရိွေနၾကၿပီး ယင္းက 
ဖိအား မ်ားကိုုျဖစ္ေပၚေစႏိုုင္သည္။  
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 စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ (proponent) သည္ အလုုပ္သမားေရးရာျဖစ္ရပ္မ်ားကုုိ အလြန္ သတိထားသင့္ၿပီး 
လူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းတစ္ခုုအတြင္း မည္သိုု႔ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ပဋိ ပကၡႏွင္ ့ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈတိုု႔ ကိုုျဖစ္ေစေ 
ေၾကာင္းအား သိရိွထားသင့္သည္။ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ (proponent) သည ္ ေဒသခံလူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းႏွင့္ 
အလုုပ္အကိုုင္မ်ားကိုု ဆက္စပ္ေပးရမည္ မည္ၿပီး သုုိ႔မွသာလွ်င္ ေဒသခံလူထုုအသုုိုုင္းအဝိုုင္းအတြက္ 
စီးပြားေရးဆိုုင္ရာအရင္းအႏီွးကုုိ ထိန္းသိမ္းထားေပးႏိုုင္မည့္ ေဒသတြင္းအလုုပ္အကိုုင္ရရွိမႈကုုိ ဖန္တီး 
ေပးႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူမ်ား (proponent) အေနျဖင့္ အလုုပ္သမားႏွင့္ လုုပ္ငန္းခြင ္
အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ 
အဆင့္ - ၂  ႏွင့္အညီလုုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းကိုု သ႐ုုပ္ေဖာ္ျပသင့္သည္။  

၁.၆.၃.၈။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကး  

 ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုုေၾကာင့္ စုုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာေျမမ်ားကိုု ေရလႊမ္းမိုုး ျခင္း (သုုိ႔) 
ထုုတ္လုုပ္ေရးႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိေရးဆိုုင္ရာ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုုး႐ႈံးေစျခင္း တုုိ႔မွတစ္ဆင့္ 
စီမံကိန္းသက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းမ်ား၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ10 တိုု႔ကိုု ေျပာင္းလဲ 
ေစႏိုုင ္ (သုုိ႔) ပ်က္စီးေစႏိုုင္သည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ထင္း၊ (တိရစာၦန္ႏွင့္ အပင္တုုိ႔၏) အမွ်င္ႏွင္ ့ေဆးဖက္ဝင္ 
သစ္ပင္မ်ား ရွာေဖြရရွိေရးအတြက္ သစ္ေတာအတြင္းသိုု႔ ဝင္ေရာက္ႏုုိင္မႈေလ်ာ့က်သြားျခင္းေၾကာင့္ 
အစားအစာႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိသည့္  သမား ႐ိုုးက်မဟုုတ္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားေစႏိုုင္သည္။ ထိုု႔ျပင္ 
အာဟာရႏွင့္ ဝင္ေငြႏွစ္ ရပ္စလံုုးကိုု ေပးစြမ္းႏုုိင္သည့္ ငါး၊ အျခားေရေအာက္သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ 
တိရစာၦန္မ်ားရရိွမႈႏွင္ ့ အခြင့္အလမ္းႏွစ္ရပ္စလံုုးကိုုလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားေစႏိုုင္သည္။ လူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းကုုိ 
ျပန္လည္ ေနရာခ် ထားျခင္းသည္ အေသးစားလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းကိုု ဖ်က္စီးပစ္ႏုုိင္ၿပီး 
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဝင္ေငြကိုု ေလ်ာ့ပါးေစႏိုုင္သည္။ အဆင္းရဲဆံုုးျဖစ္ေနၾကသည့္ လူထုု အသုုိင္းအဝိုုင္းႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ ယင္းသိုု႔ေသာဆံုုး႐ႈံးမႈမ်ားသည္ ဆိုုးရြားလွပါသည္။  

 ေရေလွာင္တမံတစ္ခုုသည္ ငါးဖမ္းလုုပ္ငန္းအတြက္ အေရးႀကီးေကာင္းႀကီးႏုုိင္ပါသည္။ သုုိ႔ရာတြင္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကန္ျဖင့္ ငါးေမြးျမဴသည့္နည္းလမ္းမ်ား (သုုိ႔) ပစၥည္း မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အေတြ႔အႀကဳံမ်ားရိွဖုုိ႔ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုုင္ပါေပ။ သူတိုု႔အေနျဖင့္ ေလွမ်ားႏွင္ ့ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္အတြက္ 
ေငြေခ်းျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသာမက အသံုုးျပဳနည္း သင္တန္းမ်ားလည္း လိုုအပ္ႏုုငိ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ 
လူထုုအသုုိင္းအဝုုိင္းမ်ားစြာသည္ သီးျခားစီရွိေနေသာ္လည္း ေလွဆိပႏွ္င့္ ငါးေစ်းကြက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သည္ 
ေရေလွာင္တမံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေနရာမ်ားတြင္ လိုုအပ္ေကာင္းလိုုအပ္ႏုုိင္သည္။ ယင္းက 
ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ ္ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ပါလိမ့္မည္။  

                                                           
10 အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပုုိေရးရွင္းမွ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈအား တစ္ဦးခ်င္းပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မိသားစုုမ်ားႏွင့္ 
လူထုုအသုုိင္းအဝုုိင္းတိုု႔မွ အသက္ေမြးမႈျပဳလုုပ္ရာတြင္သုုံးသည့္ လခအေျချပဳဝင္ေငြ၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးဖမ္းလုုပ္ငန္း၊ 
စားက်က္ရွာျခင္း၊ အျခားေသာ သဘာဝသယံဇာတ အေျချပဳ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ား၊ အေသးစားကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ကုုန္ခ်င္းဖလွယ္ျခင္း၊ အေသးစားလုုပ္ငန္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားဟူ၍ အဓိပၺါယ္ သတ္မွတ္ပါသည္။  
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 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမျပဳလုုပ္ၾကသည့္ လူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းမ်ားတြင္လည္း ၎တိုု႔ ဝင္ေငြရရွိရာ 
ျဖစ္သည့္ စုုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာေျမမ်ားသိုု႔ဝင္ေရာက္ႏုုိင္မႈ ဆံုုး႐ႈံးသြားေစ ေသာေၾကာင့္ အလံုုးစုုံၿခဳံငုုံမိ 
သည့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာေရးစီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးစီမံကိန္း 
မ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ (သက္ဆိုုင္ပါက) ျပဳလုုပ္ေပးရန္ လိုုအပ္လွသည္။   

 ထိုုကဲ့သိုု႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကုုိ ႐ုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာအရ ေရႊ႕လ်ားျခင္းခံရသည့္သူမ်ားသာမက 
စီးပြားေရးဆိုုင္ရာအရ ေရႊ႕လ်ားျခင္းခံရသူမ်ားအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုုအပ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ 
မူလအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကိုုလုုပ္ကုုိင္ရန္ဆံုုး႐ႈံးသြားသူမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ ေရစုုန္ႏွင့္ ေရေလွာင္တမံ၏ 
အထက္ နယ္ေျမတုုိ႔တြင္ ေနထိုုင္ၾကသည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။  

 ၿပီးျပည့္စုုံေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈျပန္လည္ရရွိေရးစီမံကိန္းကုုိ ေရးဆဲြႏုုိင္ရန္၊ ေထာက္ခံအား 
ေပးသူသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ပါဝင္ ပတ္သက္သူတုုိ႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
မႈကိုု ဦးတည္ခ်က္ထား၍ ျပဳလုုပ္ေပးရန္အေရးႀကီးသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ ျပန္လည္ရရိွေရး 
စီမံကိန္းတြင္ သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ားႏွင့္/ သုုိ႔ လူထုု အသိုုင္းအဝိုုင္းတုုိ႔၏ခံစားပိုုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ 
ထားသင့္သည္။ ထိုု႔ျပင ္ ယင္းစီမံကိန္းထဲတြင္ ထိုုခံစားပိုုင့္ခြင့္မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ၊ လိုုက္ေလ်ာညီေထြ 
စြာႏွင္ ့ မွ်တစြာ ေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။ သက္ေရာက္ခ ံ ျပည္သူမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ လူထုုအသုုိင္းအဝိုုင္းတိုု႔အေန 
ျဖင္ ့အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈျပန္လည္ရရွိေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ဤလုုပ္ေဆာင္ ခ်က္စံႏႈန္းတိုု႔၏ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ 
ေလွ်ာ္ေၾကးမ်ားႏွင္ ့အျခားပ့ံပုုိးမႈမ်ားရရိွေသာအခါတြင္ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ ေရႊ႕ ေျပာင္းမႈကိုုေလ်ာ့ပါးေစျခင္းသည္ 
ၿပီးျပည္စုုံသည္ဟုု စဥ္းစား၍ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ သူတိုု႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ားကိုု ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ခြင့္ ရရိွလာသည့္အခါတြင္ လည္း ၿပီးျပည့္စုုံၿပီဟုု ယူဆရမည္ျဖစ္သည္။  

 ထိုု႔ေၾကာင့္ အလံုုးစံုုပါဝင္သည္ ့ လူမႈစီးပြားေရးစစ္တမ္းမ်ားသည္ ESIA ၏ တစ္စိတ္တစ္ ေဒသအျဖစ္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ သက္ေရာက္ခံဧရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လူထုုအသုုိင္းအဝိုုင္းတုုိ႔၏ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေၾကာင္းမႈပံုုစံမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအဆင့္မ်ားႏွင့္ ခုုခံအား နည္းပါးမႈတုုိ႔ကုုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ အစားအစာႏွင့္ 
ဝင္ေငြေပးသည့္ စိုုက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ တိ႐စာၦန္ေမြးျမဴေရး၊ ငါးဖမ္းလုုပ္ငန္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ 
သစ္ေတာအေလ့အက်င့္မ်ားအျပင္ အျခားအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈလုုပ္ငန္းမ်ားလည္းရိွပါသည္။ ဥပမာအား 
ျဖင္ ့လက္မႈလုုပ္ငန္မ်ား၊ ျမစ္ မ်ားတြင္ေရႊက်င္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းတိုု႔ျဖစ္သည္။  

 လူထုုအသ္ုုိင္းအဝိုုင္းမွရရွိမည့္ လက္ရွ ိ စြမ္းရည္အစုုအေပၚ သံုုးသပ္ခ်က္ကုုိလည္း ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 
အိမ္ေထာင္စုုတိုု႔၏ လက္ရွိ ဝင္ေငြ အဆင့္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ၿပီး ယင္းခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကိုု 
ေနာက္ပုုိင္းတြင္ အညႊန္း ကိန္းအျဖစ္အသံုုးျပဳ၍ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈျပန္လည္ရရွိေရးစီမံကိန္းကုုိ 
ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 
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 အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈျပဳလုုပ္ေနရသည့္ သူတုုိ႔၏ေျမေပၚမွ ျပည္သူမ်ားကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ ခုုိင္းပါက 
ထိုုကဲ့သုုိ႔ေသာဆံုုး႐ႈံးမႈအတြက္ ျပန္လည္အစားထိုုးစရိတ္ကုုိ11 အျပည့္အဝေပးေလ်ာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
အသံုုးျပဳသင့္သည့္ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရွိေသာ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးမႈအစီအစဥ္မ်ားရိွပါသည္။ 

(က) ေျမယာရယူမႈ သိုု႔မဟုုတ္ ေျမအသံုုးျပဳမႈကိုုကန္႔သတ္ထားမႈတုုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပုု ံ
တိုု႔အေပၚ သက္ေရာက္သည့္အခါတြင္ သက္ေရာက္ခံလုုပ္ငန္းပိုုင္ရွင္မ်ားကို္ ထိုုစီးပြားေရးလုုပ္ငန္း 
အား အျခားတစ္ေနရာတြင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုုိင္ရန္အတြက္ ကုုန္က်စရိတ္ ကိုုေပး 
ေလ်ွာ္သင့္သည္။ ထိုု႔ျပင ္ ကူးေျပာင္းေနခ်ိန္တြင္ ဆုုံး႐ႈံးသြားသည့္ အသားတင္ဝင္ေငြ၊ စက္႐ုုံ၊ စက္ 
သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားပစၥည္းမ်ားကုုိ ျပန္လည္တပ္ဆပ္ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းတိုု႔၏ ကုုန္က်စရိတ္မ်ားကိုု 
လည္း ေပးေလွ်ာ္သင့္ပါသည္။  

(ခ) အမ်ိဳးသားဥပေဒေအာက္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရေသာ 
ေျမတိုု႔အေပၚ ဥပေဒအရပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေတာင္းဆိုုခြင့္ရွိသည့္ သက္ေရာက္ခံ ျပည္သူမ်ား 
အတြက္ ပိုုင္ဆိုုင္သည့္အရာကုုိျပန္လည္အစားထိုုးေပးသင့္ပါသည္။ အစားထိုုးေပးရာတြင္ တူညီ 
ေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ ပိုုမိုုတန္ဖိုုးႀကီးေသာ အရာတိုု႔ကိုုေပးသင့္ပါသည္။ သင့္ေတာ္ပါက ေငြသား 
ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကုုိ အစားထိုုးကုုန္က်စရိတ္အျပည့္အဝအေနျဖင့္ ေပးသင့္ပါသည္။  

(ဂ) ေျမကုုိ ဥပေဒေရးရာအားျဖင့္ ေတာင္းဆိုုပိုုင္ခြင့္မရိွသည္ ့ ေျပာင္းေရႊ႕ခံျပည္သူမ်ားကိုု ေျမ ထက္ 
သူတိုု႔၏ဆံုုး႐ႈံးသြားသည့္ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ သီးႏွံမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္းအေဆာက္အဦးမ်ား၊ ေျမကုုိပိုုမိုု 
ေကာင္းမြန္ေစမည့္အျခားအရာမ်ား)အား အစားထိုုးကုုန္က်စရိတ္ အျပည့္အဝအေနျဖင့္ ေလွ်ာ္ေၾကး 
ေပး သင့္ပါသည္။  

(ဃ) ဆံုုး႐ႈံးသြားသည့္ပစၥည္းမ်ားကုုိ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းအျပင္ စီးပြားေရးအရ သူတုုိ႔၏အသက္ 
ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ဝင္ေငြအဆင့္ကုုိ ဆုုိးရြားစြာထိခုုိက္ခံရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံျပည္သူ 
မ်ားကုုိလည္း တိုုးတက္ေစမည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးသင့္ပါသည္။ အနည္းဆံုုးအားျဖင့္ သူတိုု႔၏ 
ဝင္ေငြရွာေဖြႏုုိင္စြမ္း၊ ထုုတ္လုုပ္မႈအဆင့္မ်ားႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းတုုိ႔ကုုိ ပုုိမိုုေကာင္းမြန္လာ 
ေအာင္ ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

                                                           

11 ျပန္လည္အစားထုိးစရိတ္ ကို ဆံုးရႈံးရေသာပစၥည္း၏ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းစားရိတ္ေပါင္းကို ဆိုလုိသည္။ 

ဤတန္ဖုိးတြက္ခ်က္သည့္နည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳရာတြင္အေဆာက္အဦးႏွင့္ ပစၥည္းတို႔၏တန္ဖိုးေလ်ာ့က်ျခင္းကို ထည့္သြင္း 

ျခင္းမျပဳသင့္ေပ။ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းကို သက္ေရာက္ခံျပည္သူ၏ဆံုးရႈံးသြားေသာပစၥည္းအတြက္ အစားထိုးရမည့္ပစၥည္းး ၏ တန္ဖိုးႏွင့္ 

တူညီေသာ တန္ဖိုးဟုသတ္မွတ္သည္။ ျပန္လည္အစားထုိးစရိတ္သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္ သည့္နည္းလမ္းကို 

မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး သံုးစြသဲည့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး 

အစီအစဥ္တြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။ 
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(င) ေျမကုုိအေျချပဳၿပီးအသက္ေမြးရသည့္သူမ်ားအတြက္ အစားထုုိးေျမမ်ားေပးသင့္သည္။ ဦးစားေပး 
ကိစၥရပ္အေနျဖင့္ ယင္းေျမတိုု႔တြင္ ထုုတ္လုုပ္ႏုုိင္ေျခရိွမႈ၊ တည္ေနရာ အကြက္အကြင္းက်မႈႏွင္ ့
ဆံုုး႐ႈံးသြားသည့္ေျမတိုု႔ႏွင့္အနည္းဆံုုးတူညီမႈရွိသည့္ အျခားအခ်က္မ်ားပါရိွသင့္သည္။  

(စ) သဘာဝသယံဇာတကုုိအေျချပဳၿပီးအသက္ေမြးရသည့္သူမ်ားအတြက္ (သူတုုိ႔အေနျဖင့္ စီမံကိန္း 
အတြင္းသုုိ႔ ဝင္ေရာက္မႈကိုု တင္းၾကပ္ခံရပါလိမ့္မည္။) စံႏႈန္းမ်ားတြင္ သက္ေရာက္ခံသယံဇာတ 
မ်ားအား ဆက္လက္ရရွိေရး သုုိ႔မဟုုတ္ ဝင္ေငြရရိွမႈတူညီႏုုိင္ေျခရိွသည့္ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကိုု ေပးထားသင့္ပါသည္။ သင့္ေလွ်ာ္သည့္အခါတြင္ သဘာဝ သယံဇာတ 
အသံုုးျပဳမႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ေလွ်ာ္ေၾကး မ်ားကိုု တစ္ဦးခ်င္း ပုုဂၢဳိလ္မ်ား 
သုုိ႔မဟုုတ္ လူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းတိုု႔ကုုိ တိုုက္႐ုုိက္ေဇာင္းေပးျခင္း ထက္စာလွ်င္ သဘာဝ အေလွ်ာက္ 
စုုထားႏိုုင္ပါသည္။  

(ဆ) ေထာက္ခံအားေပးသူအေနျဖင့္ ေျမအတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္ရန္နည္းလမ္းမရိွသည့္အခါ တြင္ 
ေနာက္ထပ္ ဝင္ေငြရွာေဖြမႈနည္းလမ္းမ်ားကုုိ ထုုတ္ေဖာ္ေပးသင့္ပါသည္။ ဥပမာ ေခ်းေငြ စနစ္မ်ား၊ 
သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေငြေၾကး သိုု႔မဟုုတ္ အလုုပ္ခန္႔ထားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား စသည္ျဖင့္ျဖစ္သည္။ 
သုုိ႔ေသာ္ ေငြသား ေလွ်ာ္ေၾကး ေပးျခင္းတစ္ခုုတည္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 
လုုပ္ငန္းကုုိ ျပန္လည္လုုပ္ကိုုင္ႏုုိင္ရန္ မလံုုေလာက္္တတ္ပါေပ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ထိုုနည္းလမ္းကိုု 
ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအနက္ ေနာက္ဆံုုး ဦးစားေပး နည္းလမ္းအျဖစ္ မွတ္ယူထား 
သင့္ပါသည္။  

 

၁. ၆. ၃. ၉။ လူမ်ိဳး  

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ခ်မ္းသာေသာ္လည္း လူမ်ိဳးေပါင္းစုုံတိုု႔က မွီတင္းေနထိုုင္ေနၾကၿပီး ၎၏မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
တည္ေနရာအျဖစ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ တ႐ုုတ္ႏုုိင္ငံ၊ အေနာက္ ေျမာက္ဘက္တြင္ အိႏၵိယႏုုိင္ငံ၊ 
အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕ႏုုိင္ငံအျပင္ အေရွ႕ဘက္တြင္ လာအိုုႏွင့္ ထိုုင္းႏုုိင္င ံ
တိုု႔ႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည္။ ႏိုုင္ငံအတြင္းရိွ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုံ တိုု႔သည္ ဧရာဝတီျမစ္အနီးအပါးသိုု႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုုင္လာၾကသည့္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံသမိုုင္း ေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည့္ အေျခခ်ေနထိုုင္သူတုုိ႔ထံမွ 
အရင္းခံလာၾကသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ယင္းေၾကာင့္ပင္ 
ဖိအားမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကိုုျဖစ္ေပၚလာၿပီး အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတ 
မႈကိုုျဖစ္ေပၚေစသည္။ ျမန္မာ့သမိုုင္းေၾကာင္းတြင္ တုုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ ယင္းအဖဲြ႔အစည္း 
မ်ားၾကားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား တင္းက်န္းျပည့္ေနၿပီး လူမ်ိဳးေရးခဲြျခားမႈ၊ ဘာသာေရးခဲြျခားမႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အတင္းအက်ပ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈတိုု႔အျပင္ အျခားအျခားေသာ ျပင္းထန္ သည့္ 
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လူ႔အခြင့္အေရး12 ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ျမန္မာ အစုုိးရသည္ 
ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ တိုုက္ခုုိက္မႈတြင္သာ ႏွစ္ျမဳပ္ေနခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔ အရွည ္ ၾကာဆံုုး ျပည္တြင္းစစ္တြင္ 
တုုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ေခၽြးသိပ္ေပးခ့ဲသည္။ ယင္းျပည္တြင္း စစ္သည္ အစိုုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ 
စည္းလံုုးညီညြတ္မႈႏွင္ ့ “တရားမွ်တသည့္စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈကိုု ေဆာင္က်ဥ္းေရး” အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ ထိုုပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုုင္ေနၾကသည့္ 
တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုမ်ားအေပၚ ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွခဲ့ၿပီး ၎တိုု႔သည္ ဆင္းရဲမြဲေတစြာျဖင့္သာ 
အသက္ဆက္ရွင္သန္ေနၾကရသည္။ ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔အစည္း (CHRO) ၏ေျပာၾကားခ်က္အရ 
ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ စစ္ျဖစ္ပြားေနမႈ၊ အတင္း အက်ပ္ျပဳလုုပ္ထားသည့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုုိင္ရာသေဘာထားေရးရာပံုုသြင္းမႈ၊ လံုုေလာက္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရး 
စနစ္မရွိမႈ၊ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုု႔၏ နယ္ေျမမ်ားကုုိ အတင္းအက်ပ္သိမ္းယူမႈႏွင့္ အလံုုးစုုံေသာ 
စီးပြားေရးရာအခက္အခဲမ်ား13 ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေန ျဖင္ ့
သူတိုု႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ အသက္ရွင္သန္မႈတိုု႔ အေပၚသက္ေရာက္ 
မႈအား ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အနာဂါတ္တြင္ မည္သည့္ႏိုုင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
မဆိုုသည္ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုု႔အေပၚ ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းႏွင့္ လက္ရွိပဋိပကၡမ်ား14ကုုိ ႀကီးထြားေအာင္ျပဳလုုပ္ 
ျခင္းမွ ကာကြယ္သင့္သည္။  

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပံုုအေျခခံဥပေဒအေပၚအေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံကုုိ ျပည္နယ္ (၇) ခုု၊ တိုုင္း (၇) 
ခုုျဖင့္ဖဲ႔ြစည္းထားၿပီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အႀကီးမားဆံုုး တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (၇) စုုက ေယဘူယ်အားျဖင့္ 
ႏုုိင္ငံ၏နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ေနထိုုင္ေနၾကပါသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုုင္ၾကၿပီး အဓိကဗမာလူမ်ိဳးမ်ားစြာသည္ ဗဟိုုက်သည့္တိုုင္းမ်ားတြင္ေနထိုုင္ေနၾကသည္။ 
တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ေတြ႔ ရၿပီး ဗမာတိုု႔သည္လည္း ျပည္နယ္ (၇) ခုုႏွင့္ တုုိင္း (၇)15 
ခုုတြင္ရွိၾကသည္။ လက္ရွိနယ္စပ္ေဒသ မ်ားကုုိ ႐ုုပ္ပံုု (၅) တြင္ ျပထားသည္။  

                                                           
12 Ekeh, C. and Smith, M. (2007). Minorities in Burma. Minority Rights Group International, Available at 
http://www.minorityrights.org/   
13 Miley, M. (2008). An Introduction and Overview of the Situation of Indigenous Peoples in Burma, A 
Report commissioned by Chin Human Rights Organization 
14 Buchanan, J., Kramer, T. and Woods, K., (2013) Developing Disparity: Regional Investment in Burma’s 
Borderlands, Transnational Institute Burma Center Netherlands Available at http://www.burmalibrary.org/   
15 Centre for Peace and Conflict Studies. Listening to Voices from Inside: Ethnic People Speak, Available 
at http://adsri.anu.edu.au   
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႐ုုပ္ပံုု (၃) ျမန္မာႏိုုင္ငံရိွ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းမ်ားျပ ေျမပံုု 16 

တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (၁၃၅) မ်ိဳးရွိၿပီး အဓိကတိုုင္းရင္းသား 
လူမ်ိိဳးမ်ားမွာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုုင္ႏွင့္ ရွမ္းတိုု႔ ျဖစ္သည္။ CIA အရ ဗမာ ၆၈%၊ ရွမ္း ၉ 
%၊ ကရင္ ၇%၊ ရခုုိင္ ၄%၊ တရုုတ္ ၃%၊ အိႏၵိယ၂%၊ မြန္ ၂%ႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ၅%17 
ျဖစ္သည္ဟုုသိရသည္။ အဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ယင္းကိန္းဂဏန္း တိုု႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမးခြန္းထုုတ္ေနၾကစဥ္တြင္ 
အတိတ္ကပဋိပကၡမ်ားႏွင္ ့ တပ္မေတာ္အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုု႔ေၾကာင့္ သတင္းအကန္႔အသတ္ရွိေနခ့ဲေသာေၾကာင့္ 
ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ နားလည္လက္ခံ၍ ရပါသည္။ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းၾကရျခင္းက ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ 
တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ဆိုုင္ရာေလ့လာခ်က္မ်ားအေပၚ မွန္ကန္ႏုုိင္ေျခမရိွေတာ့ေပ။  

                                                           
16 Centre for Peace and Conflict Studies. Listening to Voices from Inside: Ethnic People Speak, Available 
at http://adsri.anu.edu.au   
17 CIA World Fact Book, Myanmar, Available at https://www.cia.gov   
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ျမန္မာႏိုုင္ငံရိွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားစြာသည္ ထင္ရွားေသာလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုုင္ သည့္ေဒသမ်ား 
တြင္တည္ရွိပါသည္။ ထုုိကဲ့သိုု႔ပင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုု၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ႏွင္ ့ လူမ်ိဳးမ်ား 
အေပၚက်ေရာက္ႏုုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိနားလည္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂၀၁၅တြင္ 
တိုုင္းရင္းလူမ်ိဳးမ်ား၏အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒကုုိ သမၼတႀကီးမွ အတည္ျပဳေပးခ့ဲၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ျဖစ္တည္ သည့္တိုုင္းရင္းသားအုုပ္စုုအားလံုုးကုုိ 
တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ စဥ္းစားရမည္ဟုု ဥပေဒက ဆိုုပါသည္။ ဥပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ 
တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားတြင္ တူညီသည့္ႏုုိင္ငံသား အခြင့္အေရးရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး သူတုုိ႔အတြက္ ဖဲ႔ြစည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပံုု 
အေျခခံဥပေဒ တြင္ပါဝင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုု ျဖည့္စည္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုု႔၏ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ စကား၊ ထံုုးတမ္းစဥ္လာတိုု႔ကိုုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ လူနည္းစုုတိုုင္းရင္းသားမ်ားစြာရိွသည့္ ဖံြ႔ၿဖိဳး 
တိုုးတက္မႈ အနည္းဆံုုးေဒသမ်ားကုုိ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒတြင္ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားမွ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတိုု႔ၾကား တန္းတူညီမွ်ေရးကုုိျဖစ္ေစမည့္ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္စံုု တစ္ရာမပါဝင္ေပ။ 

၁.၆.၃.၁၀။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကး  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု ထိေရာက္စြာ 
ေျဖရွင္းရန္ႏွင္ ့ သက္ေရာက္ခံလူထုုအားလံုုးအတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈရရိွေစရန္မွာ အခက္ခဆံုဲးပင္ျဖစ္သည္။ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏သက္ ေရာက္မႈမ်ားတြင္ အျငင္းပြားရဆံုုးတစ္ခုုျဖစ္၍ 
ဟိုုးယခင္က ေကာင္းမြန္စြာအေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမရွသိည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးစီမံကိန္း မွတ္တမ္းမ်ား 
သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑ ႏွင္ ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကိုု ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား၏ ဂုုဏ္သိကၡာကုုိ 
ဆက္လက္ ေျခာက္လန္႔ေနသည္။ ျပဳလုုပ္ေနသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ပိုုမိုုေဝးလံေခါင္သီသည့္ေဒသမ်ားတြင္သာ တည္ရွိလ်က္ရွိသည္။ အသက္ ေရာက္ခံျပည္သူ 
မ်ားသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ပိုုမိုုဆင္းရဲၾကကာ ပုုိမိုုခုုခံႏုုိင္စြမ္းအားနည္းသည့္ ျပည္သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ျပင္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ေျမယာရယူမႈသည္ အလြန္ပင္ ႐ႈပ္ေထြးေန သည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုုပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေပးထားသည့္ဥပမာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရိွရသည္မွာ သိသာထင္ရွားသည့္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ယံုုၾကည္မႈ 
ကင္းမဲ့လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမႈစည္းမ်ဥ္းအရ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုုင္ရာလိုုအပ္မႈမ်ားကုုိ တတ္ႏုုိင္သမွ် 
ေရွာင္ရွားျခင္း (သုုိ႔) နည္းပါးေစျခင္းတိုု႔ျပဳလုုပ္သင့္သည္။ ယင္းက စီမံကိန္းကိုု ျပန္လည္ဒီဇုုိင္းဆင္ျခင္းဟုု 
အဓိပၺါယ္သက္ေရာက္ႏုုိင္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတစ္ခုု၏ အေစာပိုုင္းအဆင့္တြင္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုုင္ရာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖင့္ စတင္ရန္အေရးႀကီး၍ 
သုုိ႔မွသာလွ်င္ စီမံကိန္းဒီဇိုုင္း၏ သင့္ျမတ္မႈ (ဥပမာ ေရကာတာ၏အျမင့္) သည ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေျခႏွင့္ မွ်တႏိုုင္ၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးျပဳလုုပ္ရမည့္ျပည္သူအေရအတြက္အနည္းဆံုုးျဖစ္ေပလိမ့္ 
မည္။ ယင္းသည္ ESIA ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အပိုုင္း (၁.၂။) တြင္ အႀကံျပဳေထာက္ခ ံ ထားသည့္ 
အတိုုင္းပင္ျဖစ္သည္။  
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ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးျပဳလုုပ္ရန္လိုုအပ္လာပါက အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ 
လုုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ အဆင့္ - ၅ တြင္ ေလွ်ာ္ေၾကးအပိုုင္းကိုု ၿခဳံငံုုတင္ျပထားၿပီး ယင္း အပိုုင္းတြင္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကုုိ ေရွာင္လႊဲ၍မရသည့္အခါ ပစၥည္းမ်ားဆံုုး႐ႈံးမႈအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးကုုိ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္အတြက္ကုုန္က်စရိတ္အျပည့္အဝႏွင့္သာမက၊ ေရႊ႕ ေျပာင္းေပးလိုုက္ရ သည့္ျပည္သူ 
မ်ား၏ ေနထိုုင္မႈအဆင့္ (သိုုုု႔) အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈတိုု႔ကိုု၊ တိုုးတက္လာေစေအာင္ (သိုု႔) 
ျပန္လည္ရရိွေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ လိုုအပ္သည့္ အျခားေသာအေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္အတူတကြ 
ေပးအပ္ရပါလိမ့္မည္။ ေလွ်ာ္ေၾကးစံႏႈန္းမ်ား သည္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသင့္ၿပီး သက္ေရာက္ခံျပည္သူအားလံုုးႏွင့္ 
လူထုုအသိုုင္း အဝိုုင္းအား လုုံးအတြက္ တစ္ေျပးညီတည္း က်င့္သံုုးသင့္သည္။ ေလွ်ာ္ေၾကးရရိွရန္အတြက္ 
တရားဝင္ျဖစ္မႈ စံနႈန္းတိုု႔ကုုိ အမ်ားအားျဖင့္ ပုုံစံ (၃) မ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားထားပါသည္။ ယင္းတုုိ႔မွာ -  

(က) သူတိုု႔ရယူမည့္ (သိုု႔) အသံုုးျပဳမည့္ ေျမယာ (သုုိ႔) ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒေရးရာ ရပိုုင္ခြင္ ့
(legal title) ရွိသည့္သူမ်ား။  

(ခ) ေျမယာ (သုုိ႔) ပစၥည္းမ်ားအေပၚ တရားဝင္ဥပေဒေရးရာရပိုုင္ခြင့္မ်ားမရိွေသာ္လည္း၊ အမ်ိဳးသား 
ဥပေဒ၏ေအာက္တြင္ သက္ေရာက္ခံေျမအား အသိအမွတ္ျပဳမႈ (သုုိ႔) တရားဝင္မွတ္ မိႏိုုင္ေစမႈကိုု 
ေတာင္းဆိုုႏုုိင္ခြင့္ရွိသည့္သူမ်ား။  

(ဂ) သူတိုု႔ရယူမည့္ (သုုိ႔) အသံုုးျပဳမည့္ ေျမယာ (သုုိ႔) ပစၥည္းမ်ားႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္း၍ ေတာင္းဆိုုပုုိင္ခြင့္ (သိုု႔) 
ဥပေဒေရးရာ ရပိုုင္ခြင့္မရွိသည့္သူမ်ား။  

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ယင္းထင္ရွားမႈသည္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဓေလ့ထံုုးတမ္းညီေျမယာကိစၥ ရပ္မ်ားကိုု 
မႈန္းဝါးသြားေစႏိုုင္ၿပီး ထိုုရပုုိင္ခြင့္ကိုု တရားဝင္အားျဖင့္ အသိအမွတ္မျပဳၾကေတာ့ေပ။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ 
ပထမအမ်ိဳးအစားႏွစ္ရပ္မွ သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ားကိုု ေလ်ာ္ေၾကးေပးသင့္ၿပီး ဥပေဒေရးရာ ရပိုုင္ခြင့္ 
မရွိသည့္သူမ်ားအေနျဖင့္မူ ေျမယာ၏ကုုန္က်စရိတ္ကုုိသာေပးရ မည့္ေလ်ာ္ေေၾကးကိုုသာ ခံစားပိုုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
သုုိ႔ေသာ္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏အေျခအေနအရ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုုခ်င္းစီ 
ၾကားတြင္ ထင္ရွားမႈတစ္ရပ္ျပဳလုုပ္ရန္ မွာ ခက္ခႏဲုုိင္ပါသည္။  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းခံရသည့္သူမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ကိစၥရပ္တစ္ခုုမွာ ေယဘူယ် အားျဖင့္ 
သူတိုု႔၏ေနရာအသစ္မွသဘာဝသယံဇာတမ်ား (ဥပမာ ေျမႀကီး၊ ေရ စသည္ျဖင့္) သည ္ သူတုု႔ိ အသံုုးျပဳ 
ေလ့ရိွခဲ့သည့္သယံဇာတမ်ားႏွင့္ အလြန္ပင္ကဲြျပားျခားနားႏုိင္သည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းက သူတိုု႔အတြက္ 
သူတိုု႔၏လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ျပဳလုုပ္ရန္လိုုအပ္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ 
စုုိက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အက်င့္မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုုိျပဳလုုပ္ရာတြင္ လူထုု အသိုုင္းအဝိုုင္း 
အတြင္းမွ ပိုုမိုုခုုခံႏိုုင္စြမ္း အားနည္းသည့္အပိုုင္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ သူတိုု႔တြင္ 
စာတတ္ ေျမာက္မႈႏွင္ ့နည္းပညာစြမ္းရည္မ်ား နိမ့္ပါးသည့္အခါတြင္ျဖစ္သည္။  
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ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုုပ္ငန္းစီမံကိန္းကုုိ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေစမႈတြင္ ေလွ်ာ္ေၾကးခံစား ပုုိင္ခြင့္ႏွင္ ့
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈကုုိခံစားရမည့္ ျပည္သူအားလံုုးတိုု႔၏ ပုုိမိုုတိက်သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ 
စစ္တမ္းတစ္ရပ္လိုုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းတြင္ အိမ္မ်ား၊ ေျမ၊ သစ္ပင္မ်ား၊ သီးႏွံမ်ားႏွင့္ 
ဆံုး႐ႈံးမည္ျဖစ္ေသာ ေရတြင္းမ်ားႏွင့္ ဆည္ေရေပးျခင္း စီမံကိန္း ကဲ့သုုိ႔ေသာ အျခားမေရႊ႕ေျပာင္း 
ႏိုုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကုုိ လႊမ္းၿခဳံမိသင့္သည္။ လူထုုအေျခခံအေဆာက္အဦးတိုု႔ကိုုလည္း မွတ္တမ္းတင္ထား 
သင့္သည္။ မွားယြင္းသည့္ ေတာင္းဆိုုမႈမ်ားကိုု ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းမရခင္တြင္ 
ၿဖိဳခ်မည့္ေန႔စြဲကုုိ ရွင္းလင္းစြာ ေၾကညာ ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမယာမရယူခင္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ထက္ပိုု၍ အခ်ိန္ 
ကုုန္လြန္သြားပါက သန္းေခါင္ စာရင္းကိုု ထပ္မံျပဳလုုပ္ရန္ လိုုအပ္ႏုုိင္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္စစ္တမ္းကိုု 
လူမႈသိပၺံပညာရွင္ မ်ားႏွင္ ့ေလ့က်င့္ သင္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက စနစ္တက်တည္ေဆာက္ 
ထားသည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဝက္စနစ္တက်တည္ေဆာက္ထားသည့္ေမးခြန္းမ်ား (semi-structured 
questionnaires)၊ သန္းေခါင္စာ ရင္းပံုုစံႏွင္ ့ စစ္တမ္းပုုံစံကဲ့သိုု႔ေသာ ကိရိယာမ်ား ကုုိအသံုုးျပဳ၍ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အေကာင္အထည္မေဖာ္ခင္တြင္ ယင္းကိရိယာမ်ားကို ႀကိဳတင္စမ္းသပ္ ထား 
သင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးစစ္တမ္းေကာက္သူမ်ားကိုု အိမ္ေထာင္စုုမ်ားရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းအတြက္ 
လိုုအပ္ပါလိမ့္မည္။  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုုပ္ငန္းစီမံကိန္းကိုုဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေစမႈႏွင့္ ESIAျဖစ္စဥ္တစ္ ေလွ်ာက္တြင္ 
အလံုုးစံုုၿခဳံငံုုမိသည့္လူထုုဆက္စပ္မႈစီမံကိန္းတစ္ရပ္ (a comprehensive community engagement plan) 
ကိုု တည္ေဆာက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ယင္းတြင္ စီမံကိန္းဆိုုင္ရာအခ်က္အလက္ႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ လုုိအပ္ခ်က္ တိုု႔ကုိေဖာ္ျပသည့္ ထုုတ္ေဖာ္ခ်က္ပါဝင္သင့္ၿပီး ဒီဇုုိင္း ထုုတ္ထား 
ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုုင္ရာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ အဆ္ိုုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုုိလည္း ေပးသင့္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ဆံုုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳး 
ေအာင္ျပဳလုုပ္ျခင္းတိုု႔တြင္ အသက္ေရာက္ခံလူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းမ်ားပါဝင္လာမႈက ျပန္လည္ေနရာခ် ထား 
ေရးကုုိ လက္ခံလာေစရန္အတြက္ အေရးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိမ္မ်ား၏ဒီဇုုိ္င္းႏွင့္ ပုုံစံ၊ ေရႏွင္ ့ လွ်ပ္ 
စစ္က့ဲသိုု႔ေသာ အသံုုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင္ ့
သယ္ယူပုုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစသည္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။  

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရိွ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေဒသတစ္ခုုသိုု႔ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထား 
ျခင္းခံရသည့္အခါတြင္ သူတိုု႔အား  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္ႏုုိင္ေျခမ်ား (လံုုေလာက္သည့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအိမ္ရာမ်ား (သိုု႔) သင့္ေလွ်ာ္သည့္အခါတြင္ ေငြေၾကး ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအပါအဝင္) 
ကိုုခ်ျပထားသင့္ၿပီး အုုပ္စုုတစ္ခုုခ်င္းစီ၏လိုုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုုက္ညီေသာ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရးအကူအညီမ်ားကိုု ေပးထားသင့္သည္။ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေငြေၾကးေပးမႈ ထက္စာလွ်င္ 
ေျမယာအေျချပဳျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈကိုု ျပဳလုုပ္ေပး သင့္သည္။ ေလွ်ာ္ေၾကးအတြက္ 
ေျမယာအေျချပဳမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအေနျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ႏုုိင္စြမ္းရိွ၍ အလားအလာေကာင္းသည့္ တည္ေနရာ 
အက်ိဳးႏွင့္ အျခားေသာအခ်က္မ်ားကုုိ စဥ္းစားသင့္ သည္။ ယင္းတိုု႔သည္ အနည္းဆံုုးအားျဖင့္ ရယူထား 
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သည့္ေျမႏွင့္ တူညီပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားျခင္းခံရသည့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဆိုုဒ္အသစ္မ်ားသည္ ျမင့္မားသည့္လူေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေနရာဖယ္ျခင္း 
ခံရသည့္သူ အားလံုုးအတြက္ လက္ရွိလူမႈေရးႏွင္ ့ ယဥ္ေက်းမႈအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုု ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ေျမယာရရိွႏုုိင္မႈႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္မႈကိုု အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ လူမႈစစ္တမ္းေကာက္သူ မ်ား၊ 
ေျမယာစစ္တမ္းေကာက္သူမ်ားႏွင့္ စုုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားလိုုအပ္မည္ျဖစ္႐ုံသာမက ေဒသခံအစိုုးရ 
ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္လိုုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရိွ 
သည့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုုဒ္မ်ား၏ ဝိေသသလကၡဏာအခ်ိဳ႕တြင္ သက္ေရာက္ခံေဒသ (သုုိ႔) 
ဆိုုဒ္မ်ား၏အနီးအပါးတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းပါဝင္ၿပီး ျပည္သူအမ်ားစုုသည္ သူတိုု႔၏မူလရြာမ်ားႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုုင္သမွ်နီးနီးနားနားတြင္ပင္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေပးေစလိုုၾကသည္။ ထုုိ႔ျပင္ တူညီသည့္လူ႔အသုုိင္းအဝိုုင္း၊ 
ေခ်ာေမြ႔သည့္ေျမမ်က္ႏွာသြင္ ျပင္၊ မတ္ေစာက္၍ မတည္ၿငိမ္သည့္ဆင္ေျခေလွ်ာမ်ားကိုုေရွာင္ရွား၍ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာျဖစ္ႏိုုင္ေျခအျပင္ ဆည္ေျမာင္းအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္ 
သည့္ေျမသားႏွင့္ လိုုအပ္သည့္ ေရရရိွမႈတိုု႔လည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးဆံုုးမွာ အိမ္ရွင ္ လူထုု 
အသုုိင္းအဝိုုင္း၏ လက္ခံမႈကုုိ လိုုအပ္ပါသည္။  

ထိုု႔ျပင ္ အသက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ားကုုိ ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ေနရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း လံုု ေလာက္သည့္ 
ဗဟုုသုုတရိွထားရန္ လိုုအပ္ပါသည္။ အျခားေသာလူထုုအသုုိင္းအဝိုုင္းတစ္ခုုရွိပါက ထုုိလူ႔အသုုိင္း 
အဝိုုင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္တိုု႔တြင္ ယင္းေနရာတြင္ရွိ ေနၿပီးသားသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားျခင္းခံရသည့္သူမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ေပၚ ေစေရးလုုိအပ္ပါသည္။ အိမ္ရွင္လူထုုအသိုုင္းအဝုုိင္း၏ 
မည္သည့္လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အင္စတီက်ဴးရွင္းကုုိမဆိုု ေလးစားရပါမည္။  

ေလွ်ာ္ေၾကးအတြက ္ ေနာက္ပိတ္ဆုုံးရက္စြဲကုုိ သတ္မွတ္ရန္အေရးႀကီးၿပီး သုုိ႔မွသာလွ်င္ ေလွ်ာ္ေၾကး 
ရႏုုိင္ေျခမွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးျမတ္ရယူလိုုသည့္ သက္ေရာက္ခံေဒသ၏ ျပင္ပမ ွ ျပည္သူအသစ္မ်ားကုုိ ဟန္႔တား 
ေစႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ 
ယင္းအခ်က္ကိုု ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထား၍ (developer) အေနျဖင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ 
ေနာက္ပိတ္ဆံုုးရက္စြဲတြင္စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းသုုိ႔ က်ဴးေက်ာ္လာသည့္ အခြင့္အေရးသမားအေျခခ်သူမ်ားကိုု 
ကူညီေပးရန္ (သုုိ႔) ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ မလိုုအပ္ေပ။ ေလ်ွာ္ေၾကးနည္းလမ္းတြင္ ႏွစ္တိုုးအခ်က္္ တစ္ရပ္ကုုိလည္း 
ထည့္သြင္းထားသင့္ၿပီး သုုိ႔မွသာ စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ဖယ္ရွားပစ္ မႈတိုု႔အၾကား အခ်ိန္ကိုု ဟန္႔တားႏိုုင္ 
မည္ျဖစ္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးနည္းလမ္းတြင္လည္း အုုတ္ဂူမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ လူထုုအေျခခံ 
အေဆာက္အဦး၊ သီးႏွံမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ အျခားရင္းျမစ္မ်ားအပါအဝင္ ဘံုုပုုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းယႏၱရားမ်ား (သိုု႔) တန္ဖိုုးမ်ားပါဝင္သင့္သည္။  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစီမံကိန္း၏ အခ်ိန္ကုုိက္ျဖစ္မႈမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ 
စည္းမ်ဥ္းအတိုုင္းပင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုုင္ရာရပ္ရြာမ်ားကုုိ မျပင္ဆင္ရေသးခ်ိန္တြင္ တည္ေနရာ 
ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကိုု မျပဳလုုပ္သင့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေျမကုုိ ႀကိဳတင္၍ရယူ ထားရန္ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရိွေသာ္လည္း 
ေျမေပၚတြင္ သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ားကိုု ဆက္လက္ထားခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ေန႔ရက္မတိုုင္ခင္အထိ 
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ေျမကိုု အသံုုးျပဳခြင့္ေပးရန္မွာ အခက္အခဲရိွသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးကိုုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ေႏွာင့္ေႏွးပါက ေရေလွာင္တမံျဖည့္ရာတြင္၊ ေရအားလ်ွပ္စစ္ကုုိ စတင္ထုုတ္လုုပ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ 
ျဖစ္ေပၚႏိုုင္သည္။ အမွန္တကယ္ တည္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ျဖစ္စဥ္ျပဳလုုပ ္ေနစဥ္ႏွင္ ့ျပဳလုုပ္ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္းတြင္ 
ဘ႑ာေရးႏွင္ ့ အစားအစာေထာက္ပံ့ေရးတိုု႔ကိုု ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ အသက္ ေမြးေၾကာင္းမႈ (သိုု႔) လက္ငင္း 
ဝင္ေငြဆံုုး႐ႈံးမႈရွိေသာသူမ်ားအား အေလ်ွာ္ေပးႏိုုင္ပါသည္။  

 

၁.၇။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈ  

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆိုုင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ပင္ကိုုအားျဖင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ ေနၾကသည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ သီးသန္႔သက္ေရာက္မႈတစ္ခုုသည္ တိုုက္႐ုုိက္ျဖစ္ေစ၊ (သိုု႔) သြယ္ဝုုိက္၍ျဖစ္ေစ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာသက္ေရာက္မႈေနာက္တစ္ခုုကုုိ ထပ္မံျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ (သုုိ႔) တနည္းအားျဖင့္ 
တိုုက္ရုုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုုက္၍ျဖစ္ေစ လူမႈဆိုုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု ျဖစ္ေပၚလာေစႏုုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ေရစီးဆင္းမႈကင္းမဲ့ျခင္းသည္ ငါးတိုု႔၏ သတ္မွတ္အေရအတြက္ကိုု ေလ်ာ့က်ေစႏိုုင္ၿပီး 
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အစားအစာရရိွႏိုုင္မႈကိုု ေလ်ာ့ပါးသြားေစကာ ငါးဖမ္းလုုပ္ငန္းအေပၚတြင္ 
မီွခိုုေနရသည့္မိသားစုုတစ္စုုအတြက္ အသက္ ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကုုိ ပ်က္စီးေစႏုုိင္သည္။ ယင္းကိုု အမ်ားအားျဖင့္ 
ဆံုုး႐ႈံးေနၿပီးျဖစ္သည့္ ေဂဟ ေဗဒစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ဟုု ေခၚႏိုုင္သည္။  

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆိုုင္ရာသက္ေရာက္မႈတိုုင္းကိုု စဥ္းစားသည့္အခါတြင္ ESIA တြင္ 
သင့္ေလွ်ာ္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ အျခားေသာပတ္ဝန္းက်င္ ဆုုိင္ရာ၊ 
လူမႈဆိုုင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားကိုု ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ ESIA တြင္ သက္ေရာက္မႈအားလံုုးကုုိ သင့္ေတာ္စြာ 
ေဖာ္ျပထား မွသာလွ်င္ MONREC ႏွင္ ့ MOEE တိုု႔အေနျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားကုုိ အတည္ျပဳရာတြင္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ႏွင္ ့ျပည့္စံုုသည္ ့ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ 

 

၁.၈။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ႀကီးထြားလာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား။  

ႀကီးထြားလာေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ လုုပ္ေဆာင္မႈ၊ စီမံကိန္း (သုုိ႔) လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္မႈတစ္ခုု၏ 
အဆင့္ဆင့္တုုိးပြားလာေသာ ေပါင္းစပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ၊ လက္ရွိစီစဥ္ထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊  
အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုုက္ေသာအခါ ျဖစ္ေပၚ 
လာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔က် သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ ႀကီးထြား လာေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုုသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းတိုု႔ကိုု ေယဘူယ်အားျဖင့္ သက္ေရာက္ခံလူထုု၏ 
စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင္ ့ သိပံၺနည္းက်ပူပန္မႈတိုု႔၏ အေရးႀကီးေသာအေျခခံတစ္ခုအျဖစ္ ကန္႔သတ္မွတ္ယူ 
ထား၍ရသည္။ ယင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အဆိုုျပဳစီမံကိန္းႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၺန္ (သုုိ႔) 
အနာဂတ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတိုု႔၏ ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ႀကီးထြားလာေသာ 
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သက္ေရာက္မႈ မ်ားသည္ အတူတကြေပါင္းစည္းလိုုက္ေသာအခါ သိသာထင္ရွားသည့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုုင္ၿပီး စင္စစ္အားျဖင့္ စီမံကိန္း 
အဆင့္တစ္ခုုခ်င္းတြင္ သူတိုု႔ကိုု လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေကာင္း႐ႈထားႏိုုင္သည္။  

လက္ရွိစီမံကိန္းမ်ားမွ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာသက္ ေရာက္မႈမ်ိဳးစံုုသည္ 
အဆိုုျပဳထားေသာစီမံကိန္းမ်ား (သုုိ႔) အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းစီမံကိန္းမ်ားမွ ထြက္ေပးလာသည့္ ဆင့္ပြား 
သက္ေရာက္ႏုုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ သီးျခားစီမံကိန္းတစ္ရပ္တြင္ မေမွ်ာ္မွန္းႏုုိင္သည့္ သိသိသာသာ 
ႀကီးထြားလာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုုျဖစ္ေပၚေစႏိုုင္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွ ိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း 
တစ္ရပ္တြင္ မွတ္ယူႏုုိင္သည့္ ႀကီးထြားလာေသာ သက္ေရာက္မႈ ဥပမာမ်ားမွာ ေအာက္ပါ တိုု႔ျဖစ္သည္။   

(က) ဆင့္ပြားျဖစ္ေပၚလာသည့္ ညစ္ညမ္းေလႏွင္ ့ဆူညံသံထုုတ္လႊတ္ျခင္းက့ဲသုုိ႔ ဝန္းက်င္အေျခ အေနမ်ား 
အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား။ (ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ေနရာအမ်ားအျပားသည္ ေက်းလက္လူထုု 
အသိုုင္းအဝိုုင္းမ်ားျဖစ္၍ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ေလ၏အရည္အေသြးမွာ ျမင့္မားေနၿပီး ဆူညံမႈ 
အဆင့္မွာလည္း အေတာ္အတန္ကိုုပင္ ေကာင္းမြန္ပါေသးသည္။)  

(ခ) ေဆာက္လုုပ္ေရးႏွင့္ ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၾကရာဝယ္ ေရထဲ (သုုိ႔) ေျမထဲ (သိုု႔) 
ႏုုန္းထဲ (သုုိ႔) သူတိုု႔၏ ဇီဝပစၥည္းစုုလာမႈတြင္ ညစ္ညမ္းပစၥည္းပါဝင္မႈတိုုးျမင့္လာျခင္း။  

(ဂ) ေရဆန္ႏွင့္ ေရစုုန္အသံုုးျပဳသူမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳးစံုုျဖစ္ေပၚႏိုုင္သည့္ ေရ ေလွာင္တမံ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတိုု႔ေၾကာင့္ ေရေဝကုုန္းတန္းတြင္ ေရစီးဆင္းမႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္း။ 

(ဃ) ေရေဝကုုန္းတန္းအေပၚတြင္ ႏုုန္းအနည္ထုုိင္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္း (သုုိ႔) ဝမ္းစာစိုုက္ပ်ိဳး ေရးအတြက္ 
အေရးႀကီးသည့္ႏုုန္းမ်ားကုုိ ဆံုုး႐ႈံးႏိုုင္ေစႏုုိင္ေသာ တိုုက္စားမႈမ်ားျပားလာျခင္း။ (ယင္းျဖစ္ရပ္က 
ျမန္မာႏိုုင္ငံရိွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈပုုံစံကိုု ေျပာင္းလဲ ေစႏိုုင္သည္။)  

(င) ေတာ႐ိုုင္းတိရစာၦန္မ်ားေရႊ႕ေျပာင္းမႈ (သုုိ႔) တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသုုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုုင္မႈ 
လမ္းေၾကာင္း မ်ားကုုိ ဖ်က္ဆီးခံရမႈ။  

(စ) ရွိေနသည့္စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ဖိအားျမင့္တက္လာျခင္း (သိုု႔) ေဂဟေဗဒစနစ္တစ္ခုုတြင္  
အညႊန္းမ်ိဳး စိတ္မ်ား၏ ရွင္သန္မႈ (ပိုုမိုုေသးငယ္သည့္ သက္ရွိတုုိ႔ေနရာမ်ားတြင္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုုိ 
စုုၿပဳံထား သည္က့ဲသိုု႔ျဖစ္ေနသည္။) ႏိုုင္ငံတကာတြင္ ထုုိျဖစ္ရပ္၏သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ဥပမာ 
အားျဖင့္ တိရစာၦန္မ်ားသည္ သူတိုု႔၏အျပဳအမႈမ်ား ေျပာင္းလဲသြားၾကၿပီး လူသားတိုု႔ႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ထိေတြ႔ႏိုုင္ေျခမ်ားကုုိ ျမင့္တက္လာေစႏိုုင္သည္။  

(ဆ) သက္ရိွတုုိ႔ေနထိုုင္ရာေနရာေပ်ာက္ဆံုုးမႈေၾကာင့္ ေဒသရင္းတိရစာၦန္မ်ားေလ်ာ့ပါးလာမႈ။ 

(ဇ) ေရေလွာင္ကန္အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ေရလ်ံွမႈမွတစ္ဆင့္ အေရးႀကီးသည့္သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ ရင္းျမစ္မ်ား 
ျဖစ္ႏိုုင ္သည့္ သစ္ေတာ္သယံဇာတမ်ားေလ်ာ့ပါးလာျခင္းႏွင့္  
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(စ်) ေဆာက္လုုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ားမွ စီမံကိန္း၏ လႊမ္းမုုိးခံဧရိယာအတြင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ေနထုိုုင္ျခင္းက့ဲသို႔ ဆင့္ပြား၊ လက္ငင္းအက်ိဳးရွိေသာ (သိုု႔) ဆဲြေဆာင္မႈရွိေသာလူမႈဆိုုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား။  

ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက္ ဥပမာတစ္ခုုအေနျဖင့္ ျမစ္တစ္ခုုတည္း/ ေရေဝကုုန္းတန္းတစ္ခုု တည္းတြင္သာ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားစြာကုုိ တည္ေဆာက္မည္ဆိုုပါက အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ရိွရမည့္ ႀကီးထြားလာေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ေဒသရင္းအပင္မ်ားႏွင့္ ေဒသရင္း တိရစာၦန္မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေရစုုန္ရွ ိ
ေရရရိွမႈ (သုုိ႔) အရည္အေသြးအေပၚ သက္ ေရာက္မႈမ်ား၊ ေရေဝကုုန္းတန္းရိွႏုုန္း အနည္ထိုုင္မႈဒုုိင္းနမစ္ 
အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းငယ္မ်ားႏွင္ ့ စမ္းေခ်ာင္းႀကီးမ်ားအတြက္ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ 
အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေျမဆံုုး႐ႈံးမႈမွတစ္ဆင့္ ေဒသခံလူထုု၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ မ်ား၊ ေဒသခံလူထုုအေနျဖင့္ သူတိုု႔၏သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈပုုံစံေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား၊ (သုုိ႔) 
ဆက္စပ္လမ္းမ်ားမွ ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ထိစပ္ေျမအသံုုးျပဳမႈတုုိ႔ အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။  

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား တုုိးခ်ဲ႕လာႏိုုင္ေျခႏွင့္အတူ၊ စီမံကိန္းမ်ိဳးစံုုသည္ 
သိသာထင္ရွားေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု ဆထက္တန္ပိုုးျဖစ္ေပၚေစႏိုုင္ေျခရိွသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ပင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚႏွင့္ ယင္းေဒသတုုိ႔တြင္ ေနထိုုင္ၾကမည့္လူတိုု႔ႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းမႈတိုု႔အေပၚတြင္ 
ကာလတိုုႏွင့္ ကာလရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု ေလ်ာ့ခ်ႏိုုင္ေစရန္အတြက္ ယင္းျဖစ္ရပ္တိုု႔ကိုု သင့္တင္ေလ်ာက္ 
ပတ္စြာ အကဲျဖတ္ထားရန္လိုုအပ္ပါသည္။ ႀကီးထြားလာေသာ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုုင္ရာ 
သီးျခားလမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ရပ္ကိုု မေဝးေတာ့သည့္အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္ ေရးဆဲြေတာ့ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၁.၉။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သက္ေရာက္မႈမ်ား။  

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သက္ေရာက္မႈမ်ားဆိုုသည္မွာ ႏိုုင္ငံအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ေတြ႔ရသည့္ သက္ ေရာက္မႈမ်ား (သိုု႔) 
စီမံကိန္းတည္ရိွေဆာင္ရြက္ရာ ႏိုုင္င ံ (သုုိ႔) ခ႐ိုုင/္ ျပည္နယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး တြင္ ေတြ႔ရသည့္ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေတြ႔အႀကဳံရွိသည့္ ႏိုုင္ငံ (သုုိ႔) 
ျပည္နယ္/ခ႐ိုုင ္ (မ်ား)သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ ပ်က္စီးဆံုုး႐ႈံးမႈ (သိုု႔) ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ 
ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူမႈဆိုုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ ေတြ႔ႀကဳံခံစားေနၾကရသည္။ ယင္းသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကုုိ သူတုုိ႔အေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္၍လည္းမရႏုုိင္သည့္အျပင္ ယင္းမွမည္သည့္အက်ိဳး ေက်းဇူးမွလည္း 
မရရွိၾကေပ။  

ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုုိင္ေျခမွာ ျမန္မာႏ္ိုုင္ငံအတြင္း 
ယင္းစီမံကိန္းတိုု႔အေပၚ ပြင့္လင္းစြာမွီခိုုေနေသာ္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သက္ေရာက္မႈ 
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မ်ားရိွပါသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရိွ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေရေလွာင္ကန္မ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး 
လိုုင္းမ်ား ေဆာက္လုုပ္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည္။ ထိုုက့ဲသုုိ႔ပင္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု နားလည္ရန္ သက္ေရာက္ႏုုိင္ေျခမ်ားကုုိ က်ယ္ျပန္႔ေသာအကြာအေဝးႏွင့္ အခ်ိန္အတိုုင္း 
အတာေပၚ တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားရန္ လိုုအပ္ပါသည္။  

ESIA တြင္ ျဖစ္ေနက်အမွားမွာ ေလ့လာမႈမ်ားသည္ ေဆာက္လုုပ္ေရးဆိုုဒ္မ်ားႏွင့္ ေရေလွာင္တမံ ေဒသတိုု႔၏ 
အနီးကပ္သက္ေရာက္မႈဇုုန္မ်ားေပၚတြင္ ဦးတည္ထားေသာ္လည္း စီမံကိန္း၏ ပုုိမိုုက်ယ္ျပန္႔သည့္ 
ဂယက္႐ုုိက္ခတ္မႈကုုိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းက့ဲသိုု႔ပင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တစ္ခုု 
အေနျဖင့္ ESIA အစီရင္ခံစာ၏ သီးျခားအပိုုင္းတစ္ခုုတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရန္လုုိအပ္ၿပီး ေဖာ္ျပထားသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု မည္သိုု႔ျပသသင့္ေၾကာင္း 
စဥ္းစားထားရန္လည္းအေရးႀကီးလွပါ သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ 
အနည္းဆံုုး ေအာက္ပါ ႐ႈေထာင့္မ်ားကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။  

(က) ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အခ်ိန္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေရစုုန္မွေရကိုုအသံုုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေရရရိွမႈအေပၚ သက္ေရာက္ 
ေစမည့္၊ ေရစီးဆင္းမႈစနစ္အတြင္း ရာသီအလိုုက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ မ်ား။  

(ခ) အထြဋ္အထိပ္လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရစုုန္၏ေရစီးဆင္းမႈတြင္ ေန႔စဥ္ေျပာင္းလဲမႈ အကြာအေဝး။  

(ဂ) ေရေလွာင္ကန္မ်ားျပည့္လာေသာအခါႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေရပုုိလႊဲမ်ားကုုိ အသံုုးျပဳရေသာ အခါ၊ 
မုုန္တိုုင္းျဖစ္ပြားေသာအခါတြင္ ေရႀကီးမႈျဖစ္ရပ္တုုိ႔၏ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္အတူ ႀကီးမားသည့္သိုု 
ေလွာင္ေရတမံ မ်ားက ေပးႏိုုင္သည့္ (အက်ိဳးအျမတ္) ေရႀကီးျခင္းကိုု ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္း။  

(ဃ) ေရစုုန္မွသယ္ပိုု႔ေပးလိုုက္သည့္ ႏုုန္းမ်ားဆံုုး႐ႈံးမႈႏွင့္ ျမစ္ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ ေျမ႐ုုိးမ်ားၿပိဳပ်က္မႈ 
ျမင့္တက္လာျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ျမစ္၏ႏုုန္းေျမဆန္ေသာေျမသားမ်ားတြင္ ၿပိဳပ်က္လာသည္။ ထိုု႔ အတူ 
လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားႏွင့္ အျခားအေျခခံအေဆာက္အဦးတိုု႔ကိုု ပ်က္စီးႏိုုင္ေျခရိွသည္။  

(င) ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ၏ ဒုုိင္းနမစ္မ်ားႏွင့္ ဆုုတ္ယုုတ္ႏုုိင္ေျခတုုိ႔ျဖစ္ေပၚေစေသာ ျမစ္ဝကၽြန္း 
ေပၚေဒသမ်ားႏွင့္ ေရႀကီးႏုုိင္ေသာေျမျပန္႔လြင္ျပင္မ်ားတြင္ ႏုုန္းေျမတင္မႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္း။  

(စ) ေဒသတြင္း၊ စုုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စက္မႈလုုပ္ငန္းတိုု႔အား ေရေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အရည္အေသြး 
ညံ့ဖ်င္းသည့္ေရမ်ားကိုု တစ္ခါတစ္ရံထုုတ္လႊတ္ေပးျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား။  

(ဆ) ငါးဥဥျခင္းႏွင့္ ေရဆန္တြင္ ငါးမိ်ဳးထိန္းျခင္းတိုု႔ မျပဳလုုပ္ႏုုိင္ေတာ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းငါးအေရအတြက္ 
ေလ်ာ့က်လာျခင္း။  

(စ်) ေရစုုန္ရွ ိငါးဖမ္းလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ားအတြက္ ဂယက္႐ုုိက္ခတ္မႈ မ်ား။   

အကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ ေရစုုန္မွမည္မွ်ေဝးသည့္အခါတြင္ ယင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ ခံစား ရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းအျပင္ အျခားေသာေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္ရာမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္းစီမံကိန္းမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား 
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စသည္က့ဲသုုိ႔ အျခားေသာေရအသံုုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုုိျဖစ္ရပ္တြင္ မည္သိုု႔ပါဝင္လာၾကေၾကာင္းကုုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္ရာ တစ္ခုုတည္းမွ သက္ေရာက္မႈ အားလံုုးကိုု 
ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမွ အလြန္ရွားပါးလွ၍ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ ႀကီးထြားလာေသာ သက္ေရာက္မႈ 
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္လည္း အတူျဖစ္ သင့္သည္။  

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာတရားစီရင္ပုုိင္ခြင့္တိုု႔တြင္ ျဖစ္ပြားၾကေသာ ေၾကာင့္ 
ေရစုုန္ရွ ိ ႏိုုင္ငံမ်ား (သိုု႔) ခ႐ိုုင္မ်ားမွ ပိတ္ပင္မႈမရွိေရး (သိုု႔)  ေထာက္ခံမႈ ရရွိေရးအတြက္ တိုုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးရန္လုုိအပ္ပါသည္။ သိသာထင္ရွားသည့္ ဥပေဒေရးရာ ျဖစ္ရပ ္မ်ားရိွႏုုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေရရပုုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္႐ုုံသာမက ေရစုုန္ပုုိင္းပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္လည္းရိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမ ံ
ကိန္းေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚ လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း 
ျပဳလုုပ္ရာတြင္ Espoo သေဘာတူညီခ်က္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ မွီျငမ္း၍ 
အသံုုးျပဳႏိုုင္ပါသည္။  

 

၁.၁၀။ ျပည္သူလူထုုပါဝင္ျခင္း၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း။ 

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားၾကား တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္ ့ သတင္းထုုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ESIA ျဖစ္စဥ္၏ အေျခခံက် 
ေသာအစိတ္အပုုိင္းပင္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ အခက္ခဆံုုဲး႐ႈေထာင့္ တုုိ႔ျဖစ္သည့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းတိုု႔ ျပဳလုုပ္ သည့္အခါတြင္ျဖစ္သည္။    

ျပည္သူလူထုုပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္ 
ျဖစ္စဥ္အသစ္ႀကီးတစ္ခုုျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလက အေျခခံအေဆာက္အဦး စီမံ ကိန္းႀကီးႀကီးမားမားမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ေလ့ရိွသည္မွာ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ိဳးအတြက္ ယုုံၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုုး ေနေလ့ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိအခ်က္အားျဖင္ ့
လူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းသည္ ESIA ဆိုုင္ရာ တိုုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ ျငင္းပယ္ေကာင္း 
ျငင္းပယ္ႏုုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ သူတုုိ႔အေနျဖင့္ စဥ္းစားၾကသည္မွာ ESIA ဆိုုင္ရာတိုုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ျခင္း၏အဓိပၺါယ္သည္ စီမံ ကိန္းကုုိေရွ႕ဆက္လိမ့္မည္ဟူသည့္အဓိပၺါယ္ဟုုျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 
လူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းသည္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းကိုု သပိတ္ေမွာက္ျခင္းႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းတိုု႔ျပဳလုုပ္ 
ၾကပါသည္။ ထိုု႔ျပင္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသုုိ႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ျပည္သူမ်ားကလည္း 
တက္ေရာက္စာရင္း (attendance sheets) တိုု႔ေပၚတြင္ လက္မွတ္ထိုုးရန္ျငင္းဆန္ေလ့ရွိသည္။ 
အေၾကာင္းမွာထိုုသုုိ႔ လက္မွတ္ထုုိးျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းကိုုသေဘာတူၾကသည္ဟုု ထင္မွတ္သြားမည္ကိုု 
ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဒသခံ ပုုဂၢိဳလ္တိုု႔သည္ 
စကားေျပာရန္ရွက္ရြံ႕ၾကၿပီး စကားမေျပာၾကသည္မွာထံုုးစံလုုိျဖစ္ေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ 
သူတုုိ႔၏စကားသံမ်ားကုုိ အျခားေသာ ေဟာေဟာဒိုုင္းဒုုိင္းေျပာတတ္သူတိုု႔မွ အုုပ္မုုိးသြားမည္ကိုု 
ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။   
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ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ား (၂၀၁၅) တြင္ ESIA ျပင္ဆင္ ေနစဥ္တြင္ 
လူထုုအသုုိင္းအဝိုုင္းမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တရားဝင္ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ကိုု တည္ေဆာက္ထားသည္။ 
ေထာက္ခံအားေပးသူအေနျဖင့္ တရားဝင္ျဖစ္စဥ္ကိုု ထိေရာက္စြာ လိုုက္နာရန ္ အေရးႀကီးၿပီး ထိုုတိုုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈတိုု႔သည္ က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ စီမံကိန္း 
ကိုုေဆြးေႏြးသည့္အခါ၌ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအႀကိမ္ႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔အစည္းအေဝးမ်ား၊ အခ်က္အလက္တိုု႔ကုုိ 
ထုုတ္ေဖာ္ေရးသားျခင္းႏွင္ ့ အထူးသျဖင့္ သက္ေရာက္ခံျပည္သူတုုိ႔ႏွင့္ သီးသန္႔ေစ့စပ္မႈတိုု႔ပါဝင္ပါသည္။ 
သုုိ႔ရာတြင္ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ျခင္း အဆင့္ႏွင္ ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေမ်ွာ္လင့္ထားသည့္ 
အရာတိုု႔ၾကားတြင္ ထင္ရွားသည့္ မညီမွ်မႈတိုု႔ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ နယ္ပယ္အပါအဝင္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ESIA 
ဟူသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ESIA မဟုုတ္သည့္အေၾကာင္းတိုု႔ကုိ ျပည္သူႏွင္/့သိုု႔မဟုုတ္ လူထုုအသိုုင္း အဝုုိင္း/ 
သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ား ၏နားလည္မႈကင္းမဲ့ေလ့ရွိသည္။ ထိုု႔ျပင ္မည္သည့္ပုုံစံႏွင့္ မဆိုုပင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
သိသိသာသာ ကင္းမဲ့ေလ့ရွိသည္။  

ပါဝင္ပတ္သက္သူတိုု႔အေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡတုုိ႔ ေလ်ာ့ပါးေစမည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ 
ပါဝင္လာေရးမွာအေရးႀကီးလွပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတိုု႔ပါဝင္ၿပီး ကန္႔သတ္မႈမရွိပါ။  

(က) ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲတိုု႔ပါဝင္သည့္ အစိုုးရ။ 

(ခ) ပတ္ဝန္းက်င္၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လံုုၿခဳံေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရိွမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ ဥပေဒ၏ 
အာဏာတည္မႈ၊ ပဋိပကၡ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားလူနည္းစုုမ်ားစသည့္ တိုုင္းရင္း 
သားႏွင့္ ေဒသခံအရပ္ဖက္အ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုုးရမဟုုတ္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား။  

(ဂ) ေဒသခံလူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ား။  

(ဃ) သီးသန္႔ေဒသတစ္ခုုအတြင္း ေဒသခံလူထုုအသုုိင္းအဝုုိင္း၏ အဖဲ႔ြဝင္မ်ားမဟုုတ္သည့္ ေျမ 
ယာအသံုုးျပဳသူ မ်ားစသည္ျဖင့္။ 

(င) အႀကံေပးပညာရွင္အုုပ္စုုမ်ား။ 

(စ) ေရအားလွ်ပ္စစ ္ထုုတ္ေဖာ္သူမ်ား (developers)။ 

(ဆ) ပုုဂၢလိကက႑။ 

(ဇ) တကၠသိုုလ္မ်ားႏွင့္ သုုေတသနအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား။ 

(စ်) ျမန္မာႏိုုင္ငံသိုု႔ ရန္ပုုံေငြေပးေနသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ အစိုုးရမ်ားႏွင့္ 

(ည) ႏုုိင္ငံရပ္ျခားမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအေထာက္အပံ့မ်ားေပးၾကမည့္ ဘက္စုုံဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး 
ေအဂ်င္စီမ်ား/ ဘဏ္မ်ားႏွင့ အျခားေသာေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ား။  
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ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုုးမွေစ့စပ္မႈမရွိဘဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုု၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
ျဖစ္ရပ္အားလံုုးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္တိုု႔ကိုု ေပးႏိုုင္ေျခ မရွိပါ။   

ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ျခင္းႏွင္ ့ ေစ့စပ္ျခင္းတြင္ ထင္ရွားသည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုုမွာ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုုပ္ေနစဥ္အတြင္း 
အသံုုးျပဳသည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ နည္းပညာစကားရပ္မ်ားအသံုုးျပဳမႈပင္ ျဖစ္သည္။ လူထုုအသိုင္းအဝိုုင္း 
နားလည္ေစရန္အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံဘာသာစကားကိုု အသံုုးျပဳျခင္းသည္ 
အေရးႀကီးလွပါသည္။ ထိုု႔ျပင္ ျပည္သူ႔ေတြ႔ဆုုံပြဲ မ်ားအေပၚ မွီခိုုမႈမရွိရန္အေရးႀကီးလွၿပီး ထိပ္တုုိက္ေတြ႔ၾက 
သည့္တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုုပ္စုုမ်ားသည္ သီးသန္႔အုုပ္စုမု်ားႏွင္ ့ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္း 
သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ား၊ အင္အားနည္းအုုပ္စုုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုုမ်ားႏွင့္ တိုုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ားတိုု႔ အတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ လက္ရွိ EIAs (ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈအကဲ 
ျဖတ္ျခင္း) တိုု႔ကိုုအေျခခံၾကည့္႐ႈေသာအခါ ယင္းက့ဲသိုု႔ျဖစ္ပြားမႈ ကင္းမဲ့လ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရ သည္။ ထုုိ႔ျပင္ 
ေဒသခံႏွင္ ့ တိုုင္းရင္းသားအရပ္ဖက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္၍ သေဘာထား ထုုတ္ေဖာ္မႈ မရွိေသး 
သည့္သူတုုိ႔၏အသံကိုု ၾကားရရန္အေရးႀကီးပါသည္။  

ထိုု႔ျပင ္ စီမံကိန္းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေစ့စပ္မႈကိုုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေအာင္ ျပဳလုုပ္ရန္မွာ 
အေရးတႀကီးလိုုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ESIA အတြက္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ သာ ေစ့စပ္ျခင္းကိုု ျပဳလုုပ္ၾကသည္မွာ 
ေတြ႔ေနက်ပံုုစံပင္ျဖစ္ၿပီး ESIA ျပဳလုုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ပံုုမွန္ ေစ့စပ္မႈတုုိ႔ကိုု ေဆာင္ရြက္ေတာ့ မည္မဟုုတ္ပါ။ 
ယင္းက့ဲသိုု႔ပင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ေစ့စပ္မႈစီမံကိန္းတစ္ရပ္ (Stakeholder Engagement Plan) 
ကုုိျပင္ဆင္ထားရန္ အေရးႀကီးလွၿပီး ယင္းစီမံကိန္းက ေထာက္ခံအားေပးသူအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္မႈ 
ျဖစ္စဥ္ကိုု ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစရန္ကတိကဝတ္ျပဳလုုပ္ျခင္းကိုု ျပသပါသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အတိတ္ကာလ 
တြင္ ယင္းက့ဲသုုိ႔ျဖစ္ပြားျခင္း မ်ိဳးသိသိသာသာကင္းမဲ့လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။  

 အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးဆုိင္ရာေစ့စပ္မႈ-A Good Practice 
Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets စာအုပ္ကုိ မွီျငမ္းသင့္ပါသည္။ 
အဆုိပါစာအုပ္သည္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈအတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၁.၁၁။ လြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပးထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ အားေပးေထာက္ခံသူႏွင့္ သီးသန္႔လူမ်ိဳးမ်ားအပါအဝင္ 
သက္ေရာက္ခ ံ ျပည္သူတိုု႔ၾကား ေကာင္းမြန္ေသာယံုုၾကည္မႈရွိသည့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ 
သည္။ FPIC ကုုိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမဆိုုထက္ႀကိဳတင္၍ 
ေထာက္ခံအားေပးသူႏွင့္ သက္ေရာက္ခံျပည္သူတိုု႔အၾကား အျပန္အလွန္လက္ခံသည့္ျဖစ္စဥ ္ တစ္ရပ္ရိွေရးမွာ 
အေရးႀကီးလွပါသည္။ ထိုု႔ျပင ္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈ၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ပါဝင္သူတိုု႔ ၾကားရွိ 
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သေဘာတူညီခ်က္အေထာက္အထားရိွေရးမွာလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ FPIC တြင္ စည္းလံုုးညီညြတ္မႈ 
မလိုုအပ္လွေပ။ လူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းအတြင္းရွိ အုုပ္စုုမ်ား (သုုိ႔) တစ္ဦးခ်င္း ပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွ သိသာစြာ 
သေဘာမတူသည့္တုုိင္ေအာင္ FPIC ကိုု ရရိွေကာင္းရရိွႏုုိင္ပါသည္။  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၇ သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား ကုိ ရည္ညႊန္းျပီး ေအာက္ပါလကၡဏာရပ္မ်ားရိွသည့္ 
လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ ေယဘုယ် အသုံးအႏႈန္းတစ္ ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳထားပါသည္။ 

က။ ထူးျခားသည့္ ဌာေနယဥ္ေက်းမႈအုပ္စု၀င္မ်ားအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကုိယ္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ 
အျခားသူမ်ား ကလည္း ထိုသုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

ခ။ စီမံကိန္းေဒသမ်ားရွိ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအရ ထူးျခားသည့္ က်က္စားရာေနရာမ်ား (သုိ႔) 
ေရွးေဟာင္း နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား စုစည္းတည္ရွိမႈ 

ဂ။ ဓေလ့ထုံးတမ္းယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအရ  လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း 
ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမွ သီးျခားခြျဲခားထားသည့္ အုပ္စုႏွင့္ 

ဃ။ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ၏ တရား၀င္ရံုးသုံးဘာသာစကားမွ ကြျဲပားသည့္ ထူးျခားသည့္ ဘာသာစကား (သုိ႔) 
ေဒသခြဘဲာသာစကား 

စီမံကိန္းေဒသတြင္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားရွိပါက (သုိ႔) စီမံကိန္းေဒသကုိ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားက အသုံးျပဳ 
ေနပါက ယင္းတုိ႔သည ္ ယခုေဖာ္ျပပါသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ အက်ံဳး၀င္ျပီး အဆုိပါစီမံကိန္းႏွင့္ ESIA တုိ႔သည္ 
ေအာက္ပါ အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွ လုုိက္နာရပါမည္။  

က။ ဆုိး၀းါေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားအားလုံးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း  

ခ။ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းႏွင့ ္သေဘာတူညီမႈ ႏွင္ ့

ဂ။ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမႈႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား / အက်ိဳးအျမတ္ဖန္တီးမႈ  

စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူႏွင့္ သက္ေရာက္ခံဌာေနတုိင္းရင္းသား (တုိင္းရင္းသားမ်ား)   တို႔ၾကား သစၥာကို အေလးေပး 
ေသာ ညိွႏိႈင္းမႈကုိေဖာ္ျပရန္  “လြတ္လပ္ေသာ ၾကိဳတင္အသိေပးသေဘာတူညီရယူထားသည့္ သေဘာတူ 
ညီခ်က္”  “Free, Prior and Informed Consent” (FPIC) ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းကုိ အသုံးျပဳပါသည္။ 
ယင္းအခ်က္ကုိ ေခါင္းစဥ္ခြဲ ၁.၆.၈ တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳမႈ 
အားလုံးသည္ FPIC ႏွင့ ္ကုိက္ညီရမည္ျဖစ္ကာ ယဥ္ေက်းမႈရိွရိွေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 
အၾကံျပဳမႈ အားလုံးကုိ ေဒသဘာသာစကားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္အေရးၾကီးပါသည္။ သုိ႔မွသာ 
ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းတစ္ခုုအေနျဖင့္ သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ဆိုုးရြားသည့္သက္ေရာက္မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚႏိုုင္ေျခရိွပါက 
စီမံကိန္းတြင္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္သင့္သည္။  
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(က) စီမံကိန္းအတြက္ အဆိုုျပဳထားသည့္ ေျမယာဧရိယာကိုု ေသးငယ္သြားေစေရးႏွင့္ 
ေရွာင္ရွားေရးတုုိ႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုု မွတ္တမ္းတင္သင့္သည္။   

(ခ) သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးပါလွသည့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား နည္းေစေရးႏွင့္ ေရွာင္ရွားႏိုုင္ေရးတိုု႔အတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုု မွတ္တမ္းတင္သင့္သည္။   

(ဂ) ေျမဝယ္ယူျခင္း (သုုိ႔) ေျမငွားရမ္းျခင္းထက္ႀကိဳတင္၍ ပုုိင္ဆိုုင္မႈအားလံုုးႏွင့္ ထံုုးတမ္းစဥ ္လာအတိုုင္း 
ရင္းျမစ္အသံုုးျပဳမႈတိုု႔ကုုိ ျပန္လည္သံုုးသပ္၍ ေဖာ္ထုုတ္ထားသင့္သည္။  

(ဃ) တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုု႔၏ မည္သည့္နယ္ေျမေတာင္းဆိုုမႈကိုုမဆိုု ထိခုုိက္နစ္နာေစမႈမရိွဘ ဲ
သက္ေရာက္ခ ံ ျပည္သူတိုု႔၏ သယံဇာတတိုု႔ကိုုအသံုုးျပဳမႈအေပၚ အကဲျဖတ္၍ မွတ္တမ္းတင္သင့္ 
သည္။ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတအသံုုးျပဳမႈအေပၚ အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ က်ား၊မ 
မေရြးပါဝင္သင့္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ယင္းသယံဇာတမ်ားကိုု အသံုုးျပဳရာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစား သင့္သည္။  

(င) ဓေလ့ထံုုးတမ္းစဥ္လာအရ ေျမအသံုုးျပဳပိုုင္ခြင့္ကုုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ မည္သည့္ႏုုိင္ငံေတာ္ 
ဥပေဒမဆိုုအပါအဝင္ ႏိုုင္ငံေတာ္ဥပေဒအရ ထိခုိက္ခံစားရေသာလူထုမ်ားအေနျဖင့္ သူတိုု႔၏ 
ေျမယာရပိုုင္ခြင့္ မ်ား ကိုု အသိေပးထား ၿပီးျဖစ္သင့္သည္။   

(စ) ထိခုိက္ခံစားရသူျပည္သူတုုိ႔၏ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတကိုု စီးပြားေရးအရ အသံုုးျပဳမႈတြင္ 
ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးဆိုုင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္အတူ သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ အခြန္အေကာက္မ်ား 
ေပးသင့္ပါသည္။ ေအာက္ပါတိုု႔ လည္းပါဝင္ပါသည္။  

 (၁) ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရိွသည့္အခါတြင္ ေငြေၾကးေလ်ွာ္ေၾကးအစား ေျမယာအေျချပဳေလွ်ာ္ေၾကး (သိုု႔) 
ယင္းက့ဲသိုု႔ေသာ ေလ်ွာ္ေၾကးမ်ိဳးေပးျခင္း။  

 (၂) သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုုိ ဆက္လက္ရရွိေစျခင္း၊ တူညီသည့္ အစားထိုုးသယံ ဇာတမ်ားကိုု 
ေဖာ္ထုုတ္ျပျခင္း (သုုိ႔) စီမံကိန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈတြင္  စီမံကိန္းေျမယာကုုိ ရယူမႈေၾကာင့္ 
သဘာဝသယံဇာတမ်ား ဆံုုး႐ႈံးမႈတုုိ႔ျဖစ္ေပၚလာပါက ေနာက္ဆံုုးေရြးခ်ယ္စရာအေနျဖင့္ 
ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ျပျခင္း။  

 (၃) သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈအတြက္ အဓိကက်သည့္ 
သဘာဝသယံဇာတတုုိ႔ကုုိ အသံုုးျပဳလိုုသည့္အခါတြင္ စီမံကိန္း၏သယံဇာတအသံုုးျပဳမႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး အက်ိဳး အျမတ္မွ်ေဝရာတြင္ တရားမွ်တေစျခင္း။ သူတိုု႔၏သံုုးစဲြမႈသည္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုုပ္ငန္း တိုု႔အတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကိုု ပိုုမိုုတုုိးပြားေစသည္။  
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 (၄) သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ားကိုု ေျမဝင္ခြင့္၊ အသံုုးျပဳခြင့္ႏွင့္ ျဖတ္သန္းခြင့္ေပးျခင္း။ ယင္းက 
က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လံုုၿခဳံေရးတိုု႔အတြက္ ပဓာနက်သည့္ 
အေၾကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။  

 FPIC ကိုုေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေထာက္ခံအားေပးသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ျပဳလုုပ္ရန္အဆိုုျပဳ 
ထားသည့္အလုုပ္တြင္ သူတိုု႔၏ကတိကဝတ္ကိုု ေဖာ္ျပႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ 
စီမံကိန္းအားလံုုးအေနျဖင့္ မည္သည့္တည္ေနရာတြင္မဆို သူတိုု႔၏ ESIA အတြင္း ၌ FPIC ကိုု 
သ႐ုုပ္ေဖာ္ျပသင့္သည္။  

၁.၁၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားမွ ရပ္ရြာအက်ိဳးအျမတ္မွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္   
         အက်ိဳးအျမတ္ဖန္တီး ျခင္း 

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ရပ္ရြာအက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ဖန္တီးျခင္းတိုု႔သည္ ေထာက္ခံအား 
ေပးသူတိုု႔၏ စနစ္တက်ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္ခံ ေဒသခံလူထုု 
အသိုုင္းအဝိုုင္းတိုု႔ကုုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ အက်ိဳးျဖစ္ေပၚလာေစေရးႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုုိ ဆက္လက္ဖန္တီး 
ေရးတိုု႔ျဖစ္ေပၚေစရန္ျဖစ္သည္။  

လွ်ပ္စစ္ႏွင္ ့ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအရ လက္ရိွမ၀ူါဒသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း 
တည္ရိွရာေနရာမွ ေဒသခံမ်ားအား စီမံကိန္းမွ ရရိွေသာ အက်ိဳးအျမတ္၏ ၂% ကုိ မွ်ေ၀ေပးရန္ ဟုနားလည္ 
သေဘာေပါက္ထားပါသည္။ 

အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အတြက္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာနည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းေၾကာင့္  ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈအတြက္ ေခ်ာမြတ္ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုုိင္မႈ၊ ေရရွည္တည္တ့ံမႈႏွင့္ ဘက္မွ်ေသာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈတိုု႔ကုုိ ေပးသင့္ပါသည္။ အက်ိဳးအျမတ္ မွ်ေဝျခင္းသည္ ျမစ္ဝွမ္းတြင္ေနထိုုင္ေနသူမ်ား ႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတစ္ေလ်ွာက္ ပိုုမိုုက်ယ္ျပန္႔မွ်တစြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုု 
ရရိွေစရန္ရြယ္ရြယ္ပါသည္။ အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ အသက္ေရာက္ခ ံ
ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စီမံကိန္းမွအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုု ေနာက္ဆံုုးအေနျဖင့္မဟုုတ္ဘဲ ပထမဆံုုးအေနျဖင့္ 
ရရိွေစရမည္ဟူသည့္ စည္းမ်ဥ္းကုုိ အေျခခံထားပါသည္။ အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းယႏၱရားမ်ား 
အလုုပ္လုုပ္ေစရန္အတြက္ အဓိကစြမ္းေဆာင္သည့္အေျခအေနမ်ားမွာ အစိုုးရ၏မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာႏွင္ ့
စည္းမ်ဥ္းေရးရာမူေဘာင္၊ တည္ေဆာက္ေရးကုုမၺဏီမ်ား၏ ေကာ္ပိုုရိတ္လူမႈတာဝန္ေက်ျပြန္မႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
(corporate social responsibility strategies) ႏွင့္ ေဒသခံလူထုု 
အသုုိင္းအဝိုုင္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္တိုု႔ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးရွင္မ်ား၏ေစ့စပ္မႈသည္ ကနဦးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းဆိုုင္ရာ ဒီဇုုိင္း ထုုတ္သည့္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အေရးပါလွပါ သည္။  
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 ေငြေၾကးဆိုုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးမဟုုတ္သည့္ယႏၱရားမ်ားကိုု 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ မွ်ေဝျခင္းတြင္ အမ်ားအားျဖင့္သံုုးတတ္ၾကသည္။ 
ေငြေၾကးဆိုုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းဟူသည္မွာ  ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရာမွ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈအစိတ္အပိုုင္းမ်ားကိုု ေဒသခံ လူထုုႏွင့္အတူ မွ်ေဝ ခံစားျခင္းကုုိဆိုုလိုုသည္။ 
အမ်ားအားျဖင့္ အသံုုးျပဳေလ့ရွိသည့္ ေငြေၾကးဆိုုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ မွ်ေဝျခင္းယႏၱရားမ်ားမွာ 
ေအာက္ပါတိုု႔ပါဝင္သည္။  

(က) စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေျမရွင္ထံေပးရသည့္ေငြမ်ား (royalties)၊ အခြန္မ်ား၊ အခ မ်ားႏွင္ ့
ညွိႏႈိင္းထားသည့္ေငြေပးမႈမ်ားအပါအဝင္ တုုိက္႐ုုိက္ေငြေပးမႈ/ အျမတ္ခြဲေဝမႈ။  

(ခ) ဦးစားေပးလွ်ပ္စစ္ႏႈန္းမ်ား။  

(ဂ) ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ (သိုု႔) ေဂဟေဗဒစနစ္ဆိုုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈ မ်ား။  

(ဃ) လူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ရန္ပံုုေငြ/ အစီအစဥ္တစ္ရပ္။  

(င) အလုုပ္အကိုုင္ခန္႔ထားေရးႏွင့္ ေထာက္ပ့ံမႈကြင္းဆက္မွ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင္ ့

(စ) ရွယ္ယာမွ်ေဝျခင္း။  

 ေငြေၾကးမဟုုတ္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္းဆိုုသည္မွာ ေဒသခံလူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္း အေနျဖင့္ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ေဆာက္လုုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ေငြေၾကး မဟုုတ္သည့္ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရိွေစေရးအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးသူမွ ျပဳလုုပ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုုိ ရည္ညႊန္းသည္။ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ရပ္သည္ ေဒသခံလူထုုအသုုိင္း အဝိုုင္းႏွင့္အတူ ေငြေၾကးမဟုုတ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား မွ်ေဝႏုုိင္သည္။ ေငြေၾကးမဟုုတ္သည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦး 
မ်ားတိုုးတက္ေကာင္းမြန ္ လာမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ 
ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ သစ္ ေတာမ်ားအသံုုးျပဳျခင္းတုုိ႔တြင္ တိုုးတက္ေကာင္းမြန္လာမႈ၊ ေျမယာပိုုင္ဆိုုင္မႈစသည္တိုု႔ျဖစ္ 
သည္။ ေငြေၾကးမဟုုတ္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္းယႏၱရားမ်ားကုုိျပသည့္ ဥပမာမ်ားမွာ 
ေအာက္ပါတိုု႔ပင္ျဖစ္သည္။  

(က) စီမံကိန္းဒီဇုုိင္းႏွင္ ့လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကိုု ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း။ 

(ခ) ေရေဝကုုန္းတန္းကိုု စီမံခန္႔ခြဲမႈ။ 

(ဂ) ပူးတဲြအေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ 

(ဃ) အလုုပ္အကိုုင္ဖန္တီးမႈ။  

 ေဒသခံလူထုုအသုုိင္းအဝိုုင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတုုိ႔၏ လူမႈႏွင္ ့ စီးပြား 
ေရးဆိုုင္ရာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုု မွွ်ေဝႏုုိင္ေစရန္အတြက္ စီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေန ျဖင္ ့ အက်ိဳး 
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အျမတ္မွ်ေဝျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကိုု ေသခ်ာစြာစီမံ၊ ဒီဇုုိင္းဆဲြထားရန္လုုိအပ္ပါသည္။ ေကာင္းစြာဒီဇုုိင္း 
ဆဲြထားသည့္အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္တြင္ ရွင္းလင္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သင့္ၿပီး 
ဦးတည္ထားသည့္လူဦးေရးကိုု ေသခ်ာစြာ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုထားသင့္ပါသည္။ ထိုု႔ျပင္ အက်ိဳး အျမတ္မွ်ေဝျခင္း 
ယႏၱရားမ်ားပါဝင္သင့္ၿပီး တာဝန္ရိွေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈအစီ အစဥ္မ်ားကိုု သတ္မွတ္ထား 
သင့္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္း အစီအစဥ္ဒီဇုုိင္းတစ္ရပ္သည္ ESIA (အသက္ေမြး 
ဝမ္းေၾကာင္းမႈ လုုပ္ ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္)  အတိုုင္းေဆာင္ရြက္ထား 
သည့္ အျခားေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ကိုုက္ညီရန္လိုုအပ္သည္။ ယင္းတြင္ သာ မန္အားျဖင့္ 
ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားပါဝင္ပါသည္။  

(က) ေဒသခံလူထုုအသုုိင္းအဝိုုင္းတိုု႔အေပၚ အထူးသျဖင့္ သက္ေရာက္ခံျပည္သူတိုု႔အေပၚသုုိ႔ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ရပ္၏သက္ေရာက္မႈမ်ားအား နားလည္ျခင္း။  

(ခ) ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ လက္ရွိတြင္ သီးသန္႔မူေဘာင္မရိွပါ မွတ္သားရပါေသာ္လည္း ဥပေဒေရး ရာႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းေရးရာမူေဘာင္ႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအေၾကာင္းအရာတိုု႔ကိုု သရုုပ္ခြဲ စိစစ္ျခင္း။ 

(ဂ) သင့္ေလွ်ာ္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုုးႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္မႈအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ႏွင့္ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

(ဃ) အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ဖန္တီးျခင္းအစီအစဥ္တိုု႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ 
ဒီဇိုုင္းထုုတ္ျခင္း။ 

(င) အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းအစီအစဥ္မ်ားမွ အက်ိဳးရရိွမည့္သူမ်ားကိုု ဆုုံးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္း။ 

(စ) အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းဆိုုင္ရာ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုု ဒီဇုုိင္းထုုတ္ျခင္း။ 

(ဆ) အဝင္မွတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ျခင္း။ 

(ဇ) အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းအစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္စီမံမႈမ်ား တည ္ေဆာက္ျခင္း။  

ကာလရွည္အစီအစဥ္တစ္ခုုအေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ဖန္တီး ျခင္းတိုု႔သည ္
ေဒသ၏ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈကိုုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစႏိုုင္ၿပီး ထိုု႔ေၾကာင့္ပင္ အက်ိဳး အျမတ္ဖန္တီးႏုုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းကိုု ထိေရာက္စြာတည္ေဆာက္ထားပါက အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းစီမံမႈမ်ားသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမ ံ
ကိန္းေဆာင္ရြက္လည္ပတ္ရာတြင္ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ား ကိုု ျဖစ္ေပၚေစ၍ 
ေဒသခံလူထုုအေနျဖင့္ လုုံေလာက္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရိွေစမည္ျဖစ္သည္။ မွ်တသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မွ် 
ေဝျခင္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ စီမံမႈမ်ားသည္ ေဒသခံလူထုုႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုုးအတြက္ ပဋိပကၡမ်ား 
ကုုိေရွာင္ရွားရန္အခြင့္အလမ္းေပးႏိုုင္ၿပီး ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ႀကီးမားလာရန္အတြက္ 
စုုေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ပါသည္။  
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အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းႏွင့္စပ္လွ်ဥ္းၿပီး ႏုုိင္ငံတကာမူေဘာင္မ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ 
ေဒသခံတိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (OP 4.10) တြင္လုုိအပ္သည္မွာ စီမံကိန္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္  
ေဒသခံတိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွ ထုုံးတမ္းစဥ္လာအရ ပုုိင္ဆုုိင္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ား (သုုိ႔) 
ေျမယာမ်ားအေပၚရိွ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုုိ စီးပြားေရးအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေစမႈ (commercial 
development) ပါဝင္လာေသာအခါ ေခ်းငွားသူအေနျဖင္ ့ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုု 
မွ်တစြာမွ်ေဝစီမံေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အတင္း အဓမၼမဟုုတ္သည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုုင္ရာ မူဝါဒ (OP 
4.12) တြင္လုုိအပ္သည္မွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုုင္ၿမေဲသာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ အတင္းအဓမၼမဟုုတ္သည့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကုုိ ေရွာင္လဲြ၍ မရေတာ့သည့္အခါတြင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုု 
ေရႊ႕ေျပာင္းျပည္သူမ်ားထံ မွ်ေဝေပးႏိုုင္ေစေရး အတြက္ လံုုေလာက္သည္ ့
သယံဇာတရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမ်ားေပးအပ္သင့္ေၾကာင္း ပါဝင္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း (OP 
4.01)တြင္ လုုိအပ္သည္မွာ ESIA တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာ႐ႈေထာင့္မ်ားကိုု 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။  

အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းအစီအမံတစ္ခုုကုုိေရးဆဲြရာတြင္ အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ 
ေလွ်ာ့ေပါ့ေၾကးမ်ားၾကားတြင္ ရွင္းလင္းသည့္ဘဲြ႔ထူးတစ္ခုုရွိရန္လုုိအပ္ပါ သည္။ ေငြေၾကးတန္ဖိုုးႏွင့္ျဖစ္ေစ (သုုိ႔) 
ယင္းသိုု႔အစားထိုုးပုုံစံတစ္ခုုျဖင့္ျဖစ္ေစ ေလ်ာ္ေၾကး ဆိုုသည္မွာ သက္ေရာက္ခံျပည္သူအားလံုုးအေနျဖင့္ 
သူတိုု႔၏အိမ္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြရင္းျမစ္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈတိုု႔ ပ်က္စီးဆံုုး႐ႈံး သြားေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေၾကးဆိုုသည္မွာ စီမံကိန္းၿပီးစီးသြားၿပီးေနာက္ ပစၥည္းမ်ားကိုု ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ေပး ျခင္း (သိုု႔) သက္ေရာက္မႈကုုိေလ်ာ့ပါးေစျခင္းျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုု ကာကြယ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းဆိုုသည္မွာ ေဒသတစ္ခုု၏ ယခင္က သဘာဝသယံဇာတမ်ား 
(ေရစီးဆင္းမႈႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခ) ကိုု စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ယင္းေဒသတြင္ ေနထိုုင္ၾက သည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုုအက်ိဳးအျမတ္ကုုိ မွ်ေဝခြင့္ရွိပါသည္။  

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုုိ ေငြေၾကးပံုုစံႏွင့္ ေငြေၾကးမဟုုတ္သည့္ပံုုစံႏွစ္ရပ္စလံုုးျဖင့္ မွ်ေဝႏိုုင ္ ပါသည္။ 
ေငြေၾကးပံုုစံမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္မ်ားႏွင့္ အျမတ္မ်ားရရိွ၍ ကာလရွည ္ ေဒသတြင္း ဖံြ႔ၿဖိဳး တုုိးတက္ေရးရန္ပုုံေငြ၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ရန္ပုုံေငြ (သုုိ႔) လူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းဖံြ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးရန္ပံု ေငြတိုု႔ကုုိ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုုင္သည္။ 
စီမံကိန္းသက္ေရာက္ခံလူဦးေရတိုု႔အတြက္ ေနာက္ထပ္ ကာလရွည္ေလ်ာ္ေၾကး (သုုိ႔) နယ္ေျမကိုု ဖံြ႔ၿဖိဳးတုုိး 
တက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ လူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းၾကား ပူးေပါင္းမႈပုုံစံအခ်ိဳ႕ တုုိ႔လည္း 
ျဖစ္ႏိုုင္သည္။ အျခားေငြေၾကးယႏၱရား မွာ ေဒသခံလူထုုတိုု႔ကိုု စီမံကိန္း၏ ရွယ္ယာအားမွ်ေဝျခင္းျဖစ္ၿပီး သိုု႔မွသာ 
လွ်င္ ထိုုသူတုုိ႔အေန ျဖင့္ စီမံကိန္းတြင္ ပုုိင္ဆုုိင္မႈအတိုုင္းအတာတစ္ခုုႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားလည္း 
ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ လူထုုအသုုိင္းအဝိုုင္းသည္လည္း သူတိုု႔သံုုးစဲြေနသည့္ လွ်ပ္စစ္၏ ဦးစားေပးႏႈန္း နိမ့္သြားေသာ 
ေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိႏုုိင္သည္။  
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အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသံုုးဝင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ စုုစည္းမႈမွာ ေအာက္ပါတုုိ႔ 
ပါဝင္သည္။  

(က) အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ (၂၀၀၀) ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင္ ့ပတ္ဝန္းက်င္။  

(ခ) ေရကာတာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကမာၻ႔ေကာ္မရွင္ (၂၀၀၀) - World Commission on Dams 
(2000) 

(ဂ) အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းအေပၚ မေဲခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္၏  ဗဟုုသုုတအေျခခံ (၂၀၁၁) - Mekong 
River Commission’s Knowledge Base on Benefit Sharing (2011) ႏွင့္  

(ဃ) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝျခင္းအေပၚ ကမာၻ႔ဘဏ္၏လမ္းညႊန္ ခ်က္ 
(၂၀၁၂) - World Bank Guide on Benefit Sharing in Hydropower Projects (2012)  

 အစိုုးရ၏ဦးစားေပးကိစၥအေပၚမူတည္၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား တည္ရွိေနသည့္ ေနရာရိွ စီမံကိန္း 
သက္ေရာက္ခံလူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းမ်ားႏွင့္ ျမစ္ဝွမ္းတြင္ေနထိုုင္သူမ်ားႏွင့္တကြ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုုမွ် ေဝရန္ 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ IFC အေနျဖင့္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံအတြင္းရိွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
သီးျခားအက်ိဳးအျမတ္မွ်ေ၀မႈႏွင့္ ေဒသခံစီမံခန္႔ခြဲမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျပဳစုျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရကုိ 
ပံ့့ပုိးကူညီလွ် က္ရွိပါသည္။ 
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၂။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုုအတြက္ ပတ္ ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈ ဆိုုင္ 
ရာ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း (ESIA) ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ညႊန္းစည္းကမ္းခ်က္ 
မ်ား 

၂.၁။  ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာသက္  
ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ မိတ္ဆက္ျခင္း။  

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆုိင္ရာအေပၚသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း (ESIA) ကုုိျပင္ဆင္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (အမွတ္-၉ / ၂၀၁၂) ျဖင့္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဥပေဒ 
(၂၀၁၂) ၏ ပုုဒ္မ ၄၂ (ခ) တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ 
စနစ္တစ္ရပ္ကိုု တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုုိ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ၂၀၁၅  တြင္ ESIA ျဖစ္စဥ္ အေနျဖင့္ မည္က့ဲသုုိ႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ 
ေၾကာင္း၊ ဥပေဒေရးရာ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္မႈကိုု ေဖာ္ျပထားၿပီး ESIA ျဖစ္စဥ၏္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုု၊ 
အစိုုးရေအဂ်င္စီမ်ားႏွင္ ့ ေထာက္ခံအားေပးသူတိုု႔၏တာဝန္မ်ားအျပင္ ESIA အစီရင္ခံစာ အတည္ျပဳရာတြင္ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ် ျခင္းျဖစ္စဥ္တိုု႔အား ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ထိုု ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ရပ္အတြက္္ ESIA တစ္ရပ္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္စပ္္လ်ဥ္းၿပီး အဆုုိျပဳေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏အႀကံေပးမ်ားကိုု ပုုိမိုုတိက်၍ 
သီးျခားျဖစ္သည့္အႀကံဥာဏ္ကိုု ေပးပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ ထင္ရွားသည့္အကဲျဖတ္မႈလိုုအပ္ခ်က္ (၂)ရပ္ေအာက္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား 
ကုုိ အမ်ိဳးအစားခဲြျခားထားၿပီး တစ္မ်ိဳးမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာကနဦးစစ္ေဆးခ်က္ ျပဳလုုပ္ရမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ျပီး  
ဒုုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ ESIA လုပ္ေဆာင္ရမည့္စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။   

အကဲျဖတ္ခ်က္အဆင့္ (Assessment Level) 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ ကနဦးစစ္ေဆးျခင္း  (Initial 
Environmental Examination)   

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ ကနဦးစစ္ေဆးျခင္း  (Initial 
Environmental Examination)   

Install capacity သည္ 1 MW ထက္ၾကီးျပီး 15MW 
ထက္ေသး၍ ေရေလွာင္တမံ ၏ ထုထည္ 
(ကန္ေရျပည့္ေရေလွာင္ပမာဏ) မွာ ကုဗမီတာ 
20,000,000 ေအာက္၊ ေရေလွာင္တမံ ဧရိယာမွာ 
(ကန္ေရျပည့္ေရမ်က္ႏွာျပင္ နိမ္႕ျမင့္မွတ္) 400 
ဟတ္တာေအာက္ေသးလွ်င္။  

Install capacity သည္ 1 MW ထက္ၾကီးျပီး 15MW 
ထက္ေသး၍ ေရေလွာင္တမံ ၏ ထုထည္ 
(ကန္ေရျပည့္ေရေလွာင္ပမာဏ) မွာ ကုဗမီတာ 20,000,000 
ေအာက္၊ ေရေလွာင္တမံ ဧရိယာမွာ (ကန္ေရျပည့္ေရမ်က္ႏွာျပင္ 
နိမ္႕ျမင့္မွတ္) 400 ဟတ္တာေအာက္ေသးလွ်င္။  
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ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္တိုု႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ EIA/ESIA လုုိအပ္သည့္စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ျပင္ဆင္ထား 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုု ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းရိွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအားလံုုးအတြက္ အသံုုးျပဳႏုိင္ 
သည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ESIA တစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုုအပ္သည့္ ဥပေဒေရးရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကိုု အပိုုင္း (၂.၃။)တြင္ ေရးသားထားသည္။  

၂.၂။ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္မ်ား 

ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္တိုု႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အစုုိးရႏွင့္ စီမံကိန္းေလွ်ာက္ထားသူတုိ႔ၾကား 
လိုုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သင့္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရအား 
လ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အဓိပၺါယ္ဖြင္ဆိုု့ခ်က္မ်ားမွာ ESIA လမ္း ညႊန္ခ်က္တိုု႔၏ အခန္း (၁) 
တြင္ပါဝင္ပါသည္။ ေအာက္ပါတုုိ႔မွာ ထိုုအဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ ပင္ျဖစ္သည္။ ESIA လမ္း 
ညႊန္ခ်က္တိုု႔၏ အခန္း (၁) တြင္ပါဝင္သည့္ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္ မ်ားျဖစ္သည္။  

ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ သိုု႔မဟုုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ သဘာဝႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ လူသားစနစ္မ်ား 
အလိုုက္သင့္ညွိႏႈိင္းသြားမႈ။ ရာသီဥတုုအေျပာင္းအလဲကိုု အလိုုက္သင့္ျဖစ္မႈဆိုုသည္မွာ အက်ိဳးရိွေသာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုု ထိခုုိက္ေစမႈ သိုု႔မဟုုတ္ ေခါင္းပုုံျဖတ္မႈကုုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္ ့ ရာသီဥတု၏ ေမွ်ာ္မွန္း 
သုုိ႔မဟုုတ္ အမွန္တကယ္လႈံ႔ေဆာ္မႈ ႏွင္ ့ သူတိုု႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိတုုံ႔ျပန္ရာတြင္ သဘာဝ သုုိ႔မဟုုတ္ 
လူသားစနစ္မ်ား ညွိႏိႈင္းသြားမႈကုုိဆိုုလုုိသည္။ အလုုိက္သင့္ျဖစ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးခဲြထုုတ္ႏုုိင္ၿပီး ၎တိုု႔မွာ ေမွ်ာ္မွန္း 
ထားၿပီးျဖစ္သည့္ အလိုုက္သင့္ျဖစ္မႈ၊ တုု႔ံျပန္တတ္ေသာအလိုုက္သင့္ျဖစ္မႈ၊ ပုုဂၢလိကအလိုုက္သင့္ျဖစ္မႈႏွင့္ 
ျပည္သူတိုု႔၏ အလိုုက္သင့္ျဖစ္မႈ၊ လြတ္လပ္ေသာ အလိုုက္သင့္ျဖစ္မႈႏွင့္ စီမံထားသည့္ အလိုုက္သင့္ျဖစ္မႈ 
တိုု႔ျဖစ္သည္။  

ဆိုုးရြားသည့္သက္ေရာက္မႈသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) တြင္ 
ယင္းကုုိ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း တူညီေသာအဓိပၺါယ္ ရွိသည္။ 

စီမံကိန္း/ စီမံကိန္းေလွ်ာက္ထားသူ၏လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္က်င့္သုုံးႏိုုင္ေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံတကာ 
တာဝန္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏ္ိုုင္ငံအတြင္း လက္ရိွက်င့္သံုုးေနေသာ ဥပေဒမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အနာဂတ္ 
ဥပေဒမ်ား။  

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား (Baseline) ဆိုုသည္မွာ အဆိုုျပဳစီမံကိန္းတစ္ခုုမွ သက္ေရာက္ႏုုိင္ ေျခရိွေသာ 
နယ္ေျမ တစ္ခုု၏ လက္ရွိအေျခခံအေနအထားမ်ားကုုိဆိုုလိုုသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ကုုိ 
အကဲျဖတ္ႏုုိင္ေစရန္အတြက္ အဆိုုျပဳေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ အႀကိဳေဆာက္လုုပ္ေရး၊ ေဆာက္လုုပ္ေရးႏွင့္ 
လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးတိုု႔မတိုုင္ခင္တြင္ လက္ရွိအေျခခံအခ်က္မ်ားကုုိ တည္ေဆာက္ ထားရမည္ျဖစ္သည္။  

အေကာင္းဆံုုး/ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္ဆုုိသည္မွာ အေလ့အက်င့္အျဖစ္ သက္ဆိုုင္ရာပါဝင္ 
ပတ္သက္သူတုုိ႔ (အစုုိးရ၊ စက္မႈလုုပ္ငန္း၊ လုုပ္အား၊ ဘ႑ာေရးေထာက္ပ့ံသူမ်ား ႏွင္ ့ ပညာရွင္မ်ားတိုု႔ကိုု 
ကန္႔သတ္မႈမရွိဘဲ) ၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ မွတ္ယူထားသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကုုိဆုုိလိုုသည္။ ယင္း 
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အေလ့အက်င့္မ်ားမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆုုိးရြားသည့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းႏုုိင္သည့္၊ ႏုုိင္ငံတကာစံႏႈန္းတိုု႔ျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ 
ဂုုဏ္သိကၡာရွိကုုမၺဏီမ်ားမွ အလိုုက္သင့္ က်င့္သံုးလာသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားျဖစ္သည္။ 

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြမဲ်ားဆိုုသည္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ တြင္ ယင္းကုုိ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း တူညီေသာအဓိပၺါယ္ ရိွသည္။ 

ဇီဝရုုပ္ပုုိင္းမွာ လူသားတိုု႔၏ေဆာင္ရြက္မႈမွ စတင္သည္မဟုုတ္သည့္၊ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္၏အစိတ္အပုုိင္း (ဥပမာ - ဇီဝေဗဒဆိုုင္ရာ၊ ရုုပ္ပုုိင္းဆိုုင္ရာ ႏွင့္ ဓာတုုေဗဒဆိုုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ား) 
ျဖစသ္ည္။  

ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈမွာ ကမာၻလံုုးဆိုုင္ရာေလထုုဖြဲ႔စည္းပံုုကိုု ေျပာင္းလဲေစသည့္ လူသားတိုု႔၏ေဆာင္ရြက္မႈကိုု 
တိုုက္႐ုုိက္ျဖစ္ေစ သိုု႔မဟုုတ္ သြယ္ဝိုုက္၍ျဖစ္ေစ သက္ေရာက္သည့္ ရာသီဥတုု၏ေျပာင္းလဲမႈပင္ျဖစ္သည္။ 
အခ်ိန္ကာလအလိုုက္ သဘာဝရာသီဥတုု၏ အမ်ိဳး အစားတိုု႔ကိုု ေတြ႔ရသည္။  

အေလ်ာ္ေပးျခင္းဆိုုသည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈစီမံကိန္းတစ္ခုုေၾကာင့္ ဆံုုး႐ႈံးရသည္မ်ားကိုု ျပန္လည္အစားထိုုး 
ေပးျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အခေၾကးေငြေပးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုုး သုုိ႔မဟုုတ္ ပ်က္စီးသြားသည့္လူေနေနရာမ်ားကိုု 
ျပန္လည္ဖန္တီး ေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈတိုု႔ကုုိ ဆိုုလိုု သည္။ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ေသာအာဏာပိုုင္ဟူသည္ သတ္မွတ္လုုပ္ငန္းတာဝန္ကုုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒေရး ရာအရ 
တာဝန္ေပးထားသည့္ သိုု႔မဟုုတ္ ျပည့္ဝသည့္ အာဏာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ သုုိ႔မဟုုတ္ ပါဝါတိုု႔ရွိသည့္ ပုုဂၢိဳလ္ 
သုုိ႔မဟုုတ္ အဖဲြ႔အစည္းပင္ျဖစ္သည္။  

ႀကီးထြားလာေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားဟူသည္ အဓိပၺါယ္သတ္မွတ္ထားသည့္မူေဘာင္ အတြင္း လက္ရွ ိ
စီမံကိန္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈစီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္အတူတကြျဖစ္သည့္ 
စီမံကိန္းမွ တစ္ဆင့္ထြက္ေပၚလာေသာ ႀကီးထြားလာသည့္ ေပါင္းစပ္သက္ေရာက္မႈအဆင့္ဆင့္ကိုု ဆိုုလိုုသည္။  

ဤေနရာတြင္ ႐ႈေထာင့္ႏွစ္ရပ္ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းတိုု႔မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အ ေပၚ 
ႀကီးထြားလာေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းကုုိယ္တိုုင္အေပၚ ႀကီးထြားလာေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား ဟူ၍ 
ျဖစ္သည္။  

ေဂဟစနစ္ဆုုိသည္ ေဂဟေဗဒယူနစ္တစ္ခုုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ရိွ 
အသုုိင္းအဝိုုင္းတိုု႔ၾကား ဆက္စပ္မႈကုုိဆိုုလိုုသည္။ 

ထုုတ္လႊတ္မႈအကန္႔အသတ္တန္ဖိုုးဆိုုသည္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ အကဲ 
ျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၂၀၁၅ တြင္ ယင္းကုုိ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း တူညီေသာအဓိပၺါယ္ ရွိသည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိသည့္စကားလံုုးသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည့္အတိုုင္း 
တူညီေသာအဓိပၺါယ္ရွိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံ လက္မွတ္ 
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(ECC) သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း တူညီေသာအဓိပၺါယ္ရွိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္သည္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) ထဲမွ EMP ဟူသည့္စကားရပ္တြင္ 
ေဖာ္ျပထား သည့္အတိုုင္း တူညီေသာ အဓိပၺါယ္ရိွသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆိုုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္သည္ 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ထက္ေစာ၍ စီမံကိန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆိုုင္ရာ အက်ိဳးဆက္ 
(အေကာင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အဆိုုး)ကုုိ ခန္႔မွန္းရာတြင္အသံုုးျပဳသည့္ တရားဝင္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ 
အရည္အေသြး လမ္းညႊန္ခ်က္ သုုိ႔မဟုုတ္ EQG သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၂၀၁၅ တြင္ ယင္းကုုိ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း တူညီေသာအဓိပၺါယ္ ရွိသည္။ 

ဖန္လံုုအိမ္ဓါတ္ေငြ႔မ်ားမွာ ကာဗြန္ဒုုိင္ေအာက္ဆိုုဒ္၊ ကာဗြန္မုုိေနာက္ဆိုုဒ္၊ ႏုုိက္ထရပ္စ္ ေအာက္ဆိုုဒ္၊ 
ႏုုိက္ထ႐ိုုဂ်င္ေအာက္ဆိုုဒ္မ်ား၊ မီသိန္းႏွင္ ့ မီသိန္းမဟုုတ္သည့္ အေငြ႔ျပန္လြယ္ ေသာ ေအာဂဲနစ္ကြန္ေပါင္း 
မ်ားျဖစ္သည္။ က်ိဳတိုုသေဘာတူညီခ်က္ (Kyoto Protocol)တြင္လည္း ဟုုိက္ဒ႐ိုုဖလူ႐ုုိကာဗြန္မ်ား၊ 
ပါဖလူ႐ိုုကာဗြန္မ်ားႏွင့္ ဆာလ္ဖာဟက္ဇာဖလိုု႐ုုိက္ဒ္တိုု႔ကိုု ေဖာ္ျပ ထားသည္။  

ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား (IEE) ဆိုုသည္မွာ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္ႏုုိင္ေျခတိုု႔မွာ 
သိသာထင္ရွားမႈရိွ၊ မရွိ၊ EIA ကိုုေဆာင္ရြက္ရန္လုုိ၊ မလိုု၊ ျပဌာန္းထားသည့္ အျခား စာတမ္းမ်ားကိုု ျပင္ဆင္၍၊ 
အဆိုုတင္သြင္းရန္လုုိ၊မလိုုတုုိ႔ကိုု ဆံုုးျဖတ္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကနဦးျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။  

ပါဝင္မႈဆိုုသည္မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္စီမံကိန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုုင္ေျခရွိသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ သက္ေရာက္ခံ 
ရႏုုိင္ေျခရွိသည့္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္စီမံကိန္းအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈရွိသည့္သူမ်ားထံမွ 
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုုစုုေဆာင္းၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္စဥ္တုုိ႔ကိုု 
ဆိုုလိုုသည္။ ယင္းမွတ္ခ်က္မ်ားကိုု IEE သိုု႔မဟုုတ္ EIAႏွင့္ အစီရင္ခံစာတိုု႔ကုုိ ျပင္ဆင္ရာႏွင့္ စဥ္းစားရာတြင္ 
မီွျငမ္းအျဖစ္အသံုုးျပဳ၍ရပါသည္။  

အႏၱရာယ္ဟူသည္ ေဘးျဖစ္ႏုုိင္ေျခရင္းျမစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဘးျဖစ္ႏုုိင္ေျခရိွသည္ ့ အေျခ အေနတိုု႔ပင္ျဖစ္ၿပီး 
လူသားတြင္အနာတရျဖစ္မႈ၊ က်န္းမာေရးယုုိယြင္းမႈ၊ ပုုိင္ဆိုုင္မႈပစၥည္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အျခားတန္ဖုုိးရိွ 
ပစၥည္း မ်ားပ်က္စီးမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ထိုုအရာမ်ားေပါင္းစပ္မႈတိုု႔ကုုိ ေခၚပါသည္။ 

ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းသည္ နည္းလမ္းဒီဇုုိင္းမ်ား၊ ဇယားမ်ား သုုိ႔ အျခားနည္းလမ္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဆိုုးရြားမႈ 
ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သုုိ႔မဟုုတ္ လူမႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ေရွာင္ရွားျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကိုု ရည္ရြယ္သည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈပင္ျဖစ္သည္။ 

သက္ေရာက္ခံျပည္သူဆိုုသည္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ တြင္ 
ယင္းကုုိ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း တူညီေသာအဓိပၺါယ္ ရွိသည္။ 

စီမံကိန္းေလွ်ာက္ထားသူဆုုိသည္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅တြင္ 
ယင္းကုုိ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း တူညီေသာအဓိပၺါယ္ ရွိသည္။ 
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စီမံကိန္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုုသည္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၂၀၁၅ တြင္ 
“စီမံကိန္းစစ္ေဆးျခင္း” ဟူသည့္စကားရပ္ကိုု ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုုင္း တူညီေသာအဓိပၺါယ္ ရွိသည္။ 

ၾကြင္းက်န္သက္ေရာက္မႈဟူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ တြင္ 
ယင္းကုုိ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း တူညီေသာအဓိပၺါယ္ ရွိသည္။ 

ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုုသည္မွာ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ ္ သိုု႔မဟုုတ္ တစ္စုုံတစ္ခုုကုုိ အသံုုးျပဳေနစဥ္တြင္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္မႈတစ္စုုံတစ္ရာကိုု အမွန္တကယ္ျပဳလုုပ္လိုုက္ႏုုိင္ေျခကုုိ ဆိုုလိုုသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ = 
အႏၱရာယ္ x ထိေတြ႔မႈ 

ေဘးအႏၱရာယ္အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ အနာဂတ္ကုုိႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းရာတြင္ မေသခ်ာမေရ ရာမႈကိုု ျပသျခင္းႏွင့္ 
ရင္ဆိုုင္ျခင္းဆိုုင္ရာ သိပံၺနည္းက်နည္းလမ္းတစ္ခုုပင္ျဖစ္သည္။  

နယ္ပယ္ဟူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ တြင္ ယင္းကုုိ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း တူညီေသာအဓိပၺါယ္ ရိွသည္။ 

ပါဝင္ပတ္သက္သူဆိုုသည္မွာ စီမံကိန္းတစ္ခုုတြင္ ပါဝင္သည့္္၊ စိတ္ဝင္စားသည့္ သိုု႔မဟုုတ္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိသည့္ 
သူ၊ တရားဝင္အေဆာက္အအံုု သုုိ႔မဟုုတ္ အဖဲြ႔အစည္းကိုုဆိုုလုုိ သည္။  

ရည္ညႊန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားဟူသည္ ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ အခန္း (၂) ကုုိဆိုုလိုု သည္။  

Valued Ecosystem Component (VEC) တြင္ အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ပါဝင္သည့္ အစိုုးရ၊ 
မႏုုႆေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာသိပၺံပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္သူလူထု၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူ 
မ်ားႏွင္ ့ေထာက္ခံအားေပးသူမွ အေရးႀကီးသည္ဟုု စဥ္းစားထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုုိင္ရာဆက္စပ္မႈ 
အပုုိင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အေရးပါမႈကုုိ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုုးမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ လူမႈႏွင္ ့ သိပၺံဆိုုင္ရာပူပန္မႈတုုိ႔အေပၚ 
အေျခခံ၍ ဆံုုးျဖတ္ႏုုိင္ပါသည္။ Valued Ecosystem Component (VEC) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ယူဆခ်က္မ်ားတြင္ 
ဇီဝေဗဒဆိုုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ႐ုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာႏွင့္ လူမႈဆုုိင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ား စသည္ျဖင့္ 
ပါဝင္သည္။ ထိုု႔ျပင္ ႀကီးထြားလာေသာသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းဆိုုင္ရာ နယ္ပယ္ႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္လာမႈ 
အတြင္း စဥ္းစားႏိုုင္သည့္ အျခားဆက္စပ္ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ သက္ေရာက္ခံ 
ျပည္သူတိုု႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈေျပာင္းလဲခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ 

အားနည္းခ်က္ဟူသည ္ ရာသီဥတုုဆိုုင္ရာအားနည္းခ်က္ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈတိုု႔အပါအဝင္ ရာသီဥတုု 
ေျပာင္းလဲမႈ၏ဆိုုးရြားသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ စနစ္မွခံႏုုိင္ရည္မရွိသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေက်ာ္လႊားမသြားႏိုုင္သည့္ 
အတိုုင္းအတာပင္ျဖစ္သည္။ အားနည္းခ်က္ဟူသည္ စနစ္မွေဖာ္ျပထားသည့္ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲႏႈန္း၊ 
၎၏တံုု႔ျပန္ႏုုိင္မႈ၊ ၎၏အလိုုက္သင့္စြမ္းေဆာင္ရည္၊ အတိုုင္းအတာႏွင့္ လကၡဏာတိုု႔ျဖစ္သည္။  
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၂.၃။  ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုုအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ 
ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္း 
စစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅၊ ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုုင္ငံ 
တကာလုုပ္ငန္း နည္းလမ္းမ်ား  

ျမန္မာအစိုုးရသည္ ျမန္မာႏ္ိုုင္ငံအတြင္း စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားကိုု ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဆိုုင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခခံဥပေဒသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 
ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၄) ကိုု 
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲသည္။  

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ား 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သိသာေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားရိွပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) ၏ပုုဒ္မ (၇) 
တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (ညစ္ညမ္းျခင္း အပါအဝင္) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ႀကီးဌာနအား 
အာဏာေပးထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ အရည္အေသြး စံႏႈန္းမ်ား 
(ဓါတ္ေငြ႔ထုုတ္ျခင္းစံႏႈန္းမ်ား၊ ေရဆိုုးစြန္႔ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္အညစ္အေၾကးမ်ား၊ ထုုတ္လုုပ္မႈ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ား၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ အရည္အေသြးတိုုးျမွင့္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ထုုတ္ကုုန္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား 
အပါအဝင္)ကိုု ျပဌာန္းျခင္းအတြက္ အာဏာရိွသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ စက္မႈလုုပ္ငန္း၊ စုုိက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ဓါတ္သတၱဳထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ ေရဆိုုးစနစ္ႏွင္ ့ အျခားလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဓါတုုပစၥည္းမ်ား 
(သုုိ႔) အျခားအႏၱရာယ္ရွိအရာဝတၳဳမ်ားကိုုအသံုုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုုတ္လုုပ္ျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ 
အႏၱရာယ္ရွ ိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၏ အတန္းအစားႏွင့္အမ်ိဳးအစာ းတိုု႔ကိုု ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ 
အာဏာရိွသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ လက္ရွိႏွင့္ ကာလရွည္တြင္ 
သိသိသာသာသက္ေရာက္ႏုုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိအရာဝတၳဳမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားတုုိ႔ကိုု ျပဌာန္းျခင္းအတြက္ 
အခြင့္အာဏာရိွသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အဆိပ္ျဖစ္ေစ၍ အႏၱရာယ္ရိွေသာ အရာဝတၳဳမ်ား ပါဝင္သည့္ 
အစိုုင္အခဲမ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ေရဆိုုးစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ဓါတ္ေငြ႔ထုုတ္လႊတ္ျခင္းတိုု႔ကုုိ ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရာတြင္ 
လိုုအပ္သည့္စက္႐ံုုမ်ားႏွင္ ့ လုုပ္ငန္းဌာနမ်ားကိုု တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတိုု႔အတြက္ 
အခြင့္အာဏာရိွသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ဝန္ႀကီးဌာန၌ ပတ္ဝန္း က်င္ထိခုုိက္မႈတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုု ညစ္ညမ္းေစသူက 
ေပးေလ်ာ္ေစရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္မွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက 
ရန္ပံုုေငြ ထည့္ဝင္ေစရန္၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုုတ္ယူ ေရာင္းဝယ္သံုုးစဲြသည္ ့ လုုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳး 
အျမတ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုုိင္းအား ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးလုုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္ဝင္ေစရန ္
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက္ အာဏာရွိသည္။ ထုုိ႔ျပင ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)၏ ပုုဒ္မ (၁၀) 
ေအာက္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိပၺါယ္ ဖြင့္ဆိုု ခ်က္ႏွင္ ့
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာအရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားကိုု ဖံြ႔ၿဖိဳး တုုိးတက္ 
ေအာင္ျပဳေဆာင္ႏုုိင္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) တြင္ ေနာက္ ထပ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရိွၿပီး 
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ပုုဒ္မ (၁၄) တြင္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစေသာလူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုု 
ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစမည့္ ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားကိုု ျပဌာန္းထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ အရည္အေသြးစံႏႈန္း 
မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္စီရင္၊ ထုုတ္လႊတ္၊ စြန္႔ပစ္၊ ခ်ထားရမည္ျဖစ္သည္။   

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) တြင္ ညစ္ညမ္းမႈအား ပတ္ဝန္းက်င္ကိုု အက်ိဳးရွိစြာ 
အသံုုးျပဳျခင္းအားထိခုုိက္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၏ က်န္းမာေရး၊ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
သိုု႔မဟုုတ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရးကိုုျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္ႏွင္ ့ အပင္မ်ားကိုုျဖစ္ေစ ထိခုုိက္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဤဥပေဒအရ ထုုတ္ေပးထားေသာ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ပါ စည္းကမ္းခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ သုုိ႔မဟုုတ္ 
တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုုိ ေဖာက္ဖ်က္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွ 
ပစၥည္းမ်ား၊ ညစ္ညမ္း ပစၥည္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုုစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ထုုတ္လႊတ္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ 
စုုပံုုျခင္းျဖင့္ ေျမထုု၊ ေရ ထုု၊ ေလထုုအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ရပ္ရပ္၏ ႐ုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ၊ 
အပူဓာတ္ ဆိုုင္ရာ၊ ဓာတုုုဆိုုင္ရာ သုုိ႔မဟုုတ္ သက္ရွိဇီဝဆိုုင္ရာ ဂုုဏ္သတၱိမ်ားကိုု တုုိက္႐ုုိက္ျဖစ္ေစ၊ 
သြယ္ဝုုိက္၍ျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲေစမႈ၊ သက္ေရာက္ေစမႈတစ္ရပ္ရပ္ကိုု ဆိုုသည္။ထုုိ႔ျပင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) တြင္လည္း အသံညစ္ညမ္းမႈ (အသံ ညစ္ညမ္းမႈ ဆ္ိုုသည္မွာ 
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈျဖစ္ေစ ေသာ၊ အၾကားအာ႐ံုု ဆံုုး႐ႈံးမႈျဖစ္ေပၚ ေစေသာ 
သုုိ႔မဟုုတ္အျခားအသံခံစားမႈကိုု အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ အသံအတိုုင္းအတာ တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚ 
ေနမႈကုုိဆိုုသည္။)၊ ညစ္ညမ္းပစၥည္း (ညစ္ညမ္းပစၥည္းဆိုုသည္မွာ တုုိက္႐ုုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုုိက္၍ျဖစ္ေစ 
ပတ္ဝန္းက်င္အစိတ္အပိုုင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အေျခခံတစ္ရပ္ရပ္ကုုိ အက်ိဳးရိွစြာအသံုုးျပဳျခင္းအား ထိခိုုက္ေစရန္ 
အရည္အေသြး ေျပာင္းလဲေစသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ က်န္းမာေရးကိုု ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ 
ျဖစ္ေစႏိုုင္သည့္ သိုု႔မဟုုတ္ ညစ္ညမ္းမႈကုုိ ျဖစ္ေစႏုုိင္သည့္ အစုုိင္အခဲ၊ အရည္ သုုိ႔မဟုုတ္ အခုုိးအေငြ႔ကုုိ 
ဆိုုသည္။) ႏွင္ ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း (စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဆိုုသည္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ညစ္ညမ္းမႈကိုုျဖစ္ေပၚ ေစေသာ 
ပစၥည္းပမာဏ၊ ဖြဲ႔စည္းမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စြန္႔ပစ္သည့္၊ ထုုတ္လႊတ္သည့္ 
သုုိ႔မဟုုတ္ စုုပုုံသည့္ ေရဒီယိုုသတၱိၾကြပစၥည္းအပါအဝင္ အစိုုင္အခဲ၊ အရည္၊ အခုုိးအေငြ႔အျပင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) ႏွင့္အညီ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ 
အရာတစ္ခုုခုုလည္းပါဝင္သည္။) စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရိွပါသည္။ ယင္းတိုု႔အားလံုုးမွာ အလံုုးစုုံၿခဳံငုုံမိေသာ 
အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။  

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ ၂၀၁၃ ပါ ပုဒ္မ ၅၂ ႏွင့္ ၅၃ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း တြင္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအားလုံး မည္သည့္၀န္ၾကီးဌာန၊ အစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ 
ဘုတ္အဖြ႕ဲ၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာ္မတီ၊ ေဒသခံအစုိးရ (သုိ႔) အာဏာပုိင္ ၊ ကုမၸဏီ ၊ သမ၀ါယမ ၊ အဖြ႕ဲအစည္း၊ 
လုပ္ငန္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ (သို႔) လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းကလုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ ထိေရာက္ေသာ 
ဆုိး၀ါးေစသည့္ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစပါက  ယခုလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ IEE (သုိ႔)  EIA ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ျပီး ECC ရရွိေစရန ္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။  
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ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ ၂၀၁၃ တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ ႏွင့္ ဆင္တူ 
ေနသည့္အခ်က္မ်ားစြာ ပါ၀င္ပါသည္။  ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ ၂၀၁၃ ပါ ပုဒ္မ ၅၁ အရ 
ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈစနစ္ကုိ ျပ႒န္းရန္ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အလုိ႔ငွာ 
၀န္ၾကီးဌာနက ဌာနသုိ႔ တာ၀န္ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုဒ္မ ၅၂ ႏွင့္ ၅၃ တုိ႔က အဆုိပါအပုိင္းတြင္ 
သက္ဆိုင္မႈရိွျပီး ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္ လုိအပ္သည့္ 
အစီအစဥ္ ၊ လုပ္ငန္း (သုိ႔) လုပ္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ကာ ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈ 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္ လုိအပ္ ၊ မလုိအပ္ကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ 
ပုဒ္မ ၅၂ ပါ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္မႈလုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ အဆုိျပဳ 
အစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား (သုိ႔) လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။  အျခားသက္ဆိုင္သည့္ ျပ႒န္းခ်က္ 
မ်ားမွာ ပုဒ္မ ၅၄ ႏွင့ ္ ၅၅ ျဖစ္ျပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ အတြက္ ျပင္္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အႏၲရာယ္ရိွေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့ ္ဆက္စပ္ေနသည့္ ပုဒ္မ ၄၁ ႏွင့္ ၄၂၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ ္
မ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပုဒ္မ ၄၉ ႏွင့္ ၅၀ တုိ႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဥပေဒ ၂၀၁၂ ပါ ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ ကိုက္ညီေနပါသည္။  
 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ MONREC က ေၾကညာခ်က္အမွန္ ၆၁၅/၂၀၁၅ ျဖင္ ့ အမ်ိဳးသား 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသား 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက ဆူညံသံႏွင့ ္တုန္ခါမႈ၊ ေလထုတ္လႊတ္ 
မႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စြန္႔ပစ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အေျခခံမူမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ 
ေယဘုယ်ျပ႒န္းႏုိင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာလမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရရွင္း (IFC) ၏  ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့ ္ လုံျခံဳေရး 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ အဓိက ထုတ္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအရည္အေသြး 
(ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ပတ္၀န္းက်င္အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈလိုအပ္သည့္ စီမံက္ိနး္မ်ားအားလုံး 
အတြက္ ညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသုံးျပဳ 
ပါသည္။  အဆုိပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေအာက္ရိွအၾကံျပဳထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ဆီေလ်ာ္သည့္ 
ကုန္က်မႈျဖင့္ လက္ရွိနည္းပညာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဟု နားလည္ထားပါသည္။ အဆုိပါ 
လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားပါ၀င္ျပီး လုပ္ငန္းက႑အလုိက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားလညး္ 
ပါ၀င္ပါသည္။ အဆုိပါလမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ  IEE (သုိ႔) ESIA လုိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအားလုံးအတြက္ 
အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ အဆုိပါလမ္းညႊန္ခ်က္ေအာက္ရွိ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားကုိ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္စီိမံ 
ခန္႔ခြဲေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိုက္ညီမႈသက္ေသခံခ်က္တုိ႔တြင္လည္း အသုံးျပဳပါသည္။ 
ယင္းအဆုိျပဳခ်က္တြင္ အဓိကအပုိင္းေလးခုကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။   
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က။ ေလထုထုတ္လႊတ္မႈ - ၃ - ၅၀ မဂၢ၀ပ္ အပူပမာဏရွိေသာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈအေသးစားအေဆာက္အဦမ်ား 
အတြက္ ျဖည့္စြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ WHO ၏ ေလအရည္အေသြးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အေပၚအေျချပဳခ်က္ 

 

ခ။ စြန္႔ပစ္ေရ - စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးအဆင့္အတြင္း ျဖည့္စြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္ ့ ညစ္ညမ္းမႈ 
တားဆီးျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်မႈလက္စြဲစာအုပ္အေပၚ အေျချပဳခ်က္  

ဂ။ ဆူညံသံအဆင့္ - ေနထုိင္သူမ်ား၊ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားအတြက္  ေန႔အခ်ိန ္ 55 dBA ၊ 
ညအခ်ိန ္ 45 dBA ။ လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ေဆာင္မႈ ေနရာမ်ားအတြက္ ေန႔ႏွင့ ္ ညႏွစ္မ်ိဳး စလုံး 
အတြက္ 70 dBA ႏွင့္ 

ဃ။ အနံ႕ - စီမံကိန္းအနီးအနားရွိ လူေနထူထပ္သည့္ေနရာမ်ား၏ အစြန္အဖ်ားတြင္ အနံ႔သတ္မွတ္ယူနစ္ ၅-၁၀ 
ထက္မေက်ာ္ေစရပါ။ 

ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၅တြင္ MONREC (ယခင္က ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန) 
သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ကိုု ျပဌာန္း၍ ပံုုႏိွပ္ထုုတ္ေဝ ခဲ့သည္။ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံရိွ စီမံကိန္းမ်ားသည္ အစိုုးရက ျပဳလုုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အာရွဖံြ႔ၿဖိဳး တုုိးတက္ေရး ဘဏ္ 
စသည္အားျဖင့္ ဘက္စုုံဘဏ္တစ္ခုုမွ ျဖစ္ေစ သုုိ႔မဟုုတ္ ပုုဂၢလိကဘက္မွ စီမံကိန္း အဆုိျပဳသူက 
ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ႏွင္ ့
ကိုုက္ညီရန္လိုုအပ္သည။္ အေျခခံအားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
၂၀၁၅ေအာက္တြင္ အကဲျဖတ္ျခင္းအဆင့္ (၃) ဆင့္ရွိၿပီး အာရွဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးဘဏ္၏ပံုုစံကိုု 
လိုုက္နာထားသည္။ ယင္းတိုု႔မွာ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေသာဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အမ်ိဳးအစား (က) သိုု႔မဟုုတ္ 
အမ်ိဳးအစား (ခ) စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ရသည္ ့ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆိုုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွ 
သည့္စီမံကိန္းမ်ား၊ EIA (ESIA) သိုု႔မဟုုတ္ IEE စသည္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းလိုုအပ္ေသာစီမံကိန္း 
မ်ားဟူ၍ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ ၏ ေနာက္ဆက္တဲြ (၁) 
တြင္ IEE ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ EIA ျပဳလုုပ္ရန္လုုိအပ္သည့္ စီးပြားေရးလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈစာရင္းကိုု 
ထုုတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မွတ္ရမည္မွာ MONREC အေနျဖင့္ IEE မွ EIA သုုိ႔ျမွင့္တင္ရန္လုုိအပ္ပါက 
ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ပါသည္။ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ တြန္းအားမ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးမႈသည္ 
ေနာက္ပုုိင္း၌ ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္လာသည္။  

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅တြင္ IEE ႏွင့္ EIA 
ႏွစ္ရပ္စလံုုးျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ျဖစ္စဥ္ပါဝင္သည္။ ျဖစ္စဥ္၏အပိုုင္းတစ္ခုုအေနျဖင့္ 
အလြန္ေယဘူယ်ဆန္သည့္လုုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွျပီး ကန္႔သတ္မထားပါ။ 

(က) MONREC သုုိ႔ အဆိုုျပဳတင္သြင္းရမည့္ စီမံကိန္းအဆိုုျပဳခ်က္ကုုိ ျပင္ဆင္ျခင္း။  

(ခ) လိုုအပ္သည့္ အကဲျဖတ္ျခင္းအဆင့္အတြက္ MONREC ၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္။ 
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(ဂ) သင့္ေလွ်ာ္သည္ ့ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာေလ့လာမႈမ်ား၊ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း 
တိုု႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း။  

(ဃ) ျပည္သူမ်ား၏အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူတိုု႔၏ေစ့စပ္မႈ။  

(င) IEE/EIA မူၾကမ္းစာတမ္းကိုု အဆိုုျပဳတင္သြင္းျခင္း။ 

(စ) ျပည္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုုင္ရန္အတြက္ IEE/EIA မူၾကမ္းစာတမ္းကုုိ ထုုတ္ေဝ ျခင္း။  

(ဆ) ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ လိုုက္ေလ်ာညီမႈလက္မွတ္ကုုိ ထုုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းကိုု ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္းႏွင့္ 
အတည္ျပဳျခင္း/ အတည္မျပဳျခင္း။  

ယင္းတိုု႔ကုုိ ေအာက္ပါအတိုုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 

၂.၄။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာအေပၚ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္လုုပ္ငန္းစဥ္ 
ကနဦးေျခလွမ္း မ်ားအား ၿခဳံငံုုသံုုးသပ္ျခင္း  

၂.၄.၁။ စီမံကိန္းအဆိုုျပဳျခင္း  

စစ္ေဆးမႈသည္ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ၏ စီမံကိန္း သုုိ႔မဟုုတ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတြင္  (IEE၊ ESIA သိုု႔မဟုုတ္ 
မည္သည့္အရာကုုိမ်ွ) တစ္ရပ္ကိုုေဆာင္ရြက္ရန္လိုုအပ္မႈရွိ၊ မရိွကိုု စစ္ 
ေဆးရသည့္ပထမဆံုုးအဆင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုုတြင္ စစ္ေဆးမႈသည္ လြယ္ကူ႐ိုုးရွင္း 
ေသာလုုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ား က သံသယရိွေနသည္ျဖစ္ေစ သုု႔ိမဟုုတ္ 
စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၂၀၁၅ 
၏ေနာက္ဆက္တဲြ (၁) တြင္ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာထားျခင္းမရွိသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုုအခါ တြင္ 
စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူသည္ MONREC ႏွင့္တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအား ယင္းကိစၥ ရပ္အေပၚ 
အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံသင့္ပါသည္။ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသူအေနျဖင့္ စီမံကိန္းအဆိုုျပဳ ခ်က္ကုုိ 
ျပင္ဆင္ထားရန္လိုု အပ္ၿပီး ထိုုစာတမ္းကုုိ MONREC သုုိ႔အဆိုုတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း အဆိုုျပဳ 
ခ်က္တြင္ MONREC မွ လံုုးေစ့ပတ္ေစ့နားလည္ေစရန္၊ ၎၏တည္ေနရာႏွင့္ လက္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုု 
ၿခဳံငံုုသုုံးသပ္ခ်က္စသည္ျဖင့္ ထုုတ္ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ စီမံကိန္းအဆိုုျပဳခ်က္တြင္ 
စီမံကိန္း၏ရလဒ္တစ္ခုုအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရိွသည့္ ႀကိဳတင္သိျမင္ႏိုုင္ေသာသက္ ေရာက္မႈမ်ားကိုု 
ေဖာ္ထုုတ္ျပသင့္ပါသည္။  

၂.၄.၂။ ပါဝင္သည့္နယ္ပယ္မ်ားအစီရင္ခံျခင္း  

စီမံကိန္းအဆ္ိုုျပဳခ်က္တင္သြင္းၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းအတြက္ ရည္ညႊန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 
နယ္ပယ္အစီရင္ခံျခင္းတိုု႔ကိုု ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ MONREC အေနျဖင့္ စီးပြားေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
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မ်ားႏွင္ ့ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏုုိင္ေျခတိုု႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တြန္းကန္ အားတိုု႔အေပၚ အေျခခံ၍ လုုိအပ္သည့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္းအဆင့္အေပၚ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ျပင္ MONREC သည ္
စီမံကိန္းေလွ်ာက္ထားသူအား အကဲျဖတ္ျခင္းအဆင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံဥာဏ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း 
ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္လည္း မွတ္ပုုံတင္ထားသည့္ တတိယပုုဂၢိဳလ္အႀကံေပးမွတစ္ဆင့္ သက္ေရာက္မႈ 
အကဲျဖတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ရည္ညႊန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္အစီရင္ခံျခင္းကိုု ျပင္ဆင္ရန ္
လိုုအပ္ပါသည္။ ရည္ညႊန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္အစီရင္ခံစာရရိွၿပီးေနာက္ MONREC သည ္မွတ္ခ်က္ 
ေပးရန္အတြက္ လုုပ္ငန္းရက္ (၁၅) ရက္ရၿပီး အခ်က္အလက္စာတမ္းမ်ားကုုိ ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ 
အတည္ျပဳျခင္းလိုုအပ္သည္။ ရည္ညႊန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္အစီရင္ခံစာအား MONREC 
မွအတည္ျပဳျခင္းဆိုုသည္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္ပယ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း 
စီမံကိန္းကိုု စဥ္းစားထားၿပီးျဖစ္၍ ထိုုအခ်က္ကိုုအေျခခံၿပီး ESIA ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ မူေဘာင္အျဖစ္ 
ရည္ညႊန္းစည္းကမ္း ခ်က္မ်ားကိုုလက္ခံခဲ့ျခင္းကိုု ဆုုိလိုု သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာ၏ တတိယပိုုင္းႏွင့္ စတုုတၳပုုိင္းတြင္ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း ေလ့လာမႈမ်ား၊ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္အႀကံျပဳတိုုင္ပင္မႈႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သတ္သူတိုု႔၏ေစ့စပ္ညွိႏိႈ္င္းမႈတုိ႔ကိုုေဆာင္ရြက္ျခင္းပါဝင္သည္။ 
အေျခခံအားျဖင့္ လက္ေတြ႔တြင္ MONREC သိုု႔ ရည္ညႊန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္အစီရင္ခံစာတုုိ႔ကိုု 
တင္သြင္းၿပီးေသာအခါတြင္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာတိုု႔ကိုု စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း  MONREC မွ 
ရည္ညႊန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္အစီရင္ခံစာတုုိ႔ကိုု အတည္ျပဳၿပီးေနာက္မွသာလွ်င္ ယင္းတုုိ႔ကုုိ 
စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ESIA ျဖစ္စဥ္၏ အဓိကအပိုုင္းတြင္ အဆင့္ (၄) ဆင့္ပါဝင္ပါသည္။ အဆင့္ 
(၁) မွာ ESIA ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကိုု အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းတိုု႔ကိုု စီမံကိန္းေလွ်ာက္ထားသူအစား မွတ္ပုုံတင္ထားသည့္ တတိယပုုဂၢိဳလ္အႀကံေပးအဖဲြ႔မွ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ သည္။  ဤအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းေလွ်ာက္ထားသူသည္ 
စီမံကိန္းဆိုုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ကိုု ထုုတ္ေဖာ္ ရန္လိုုအပ္ရုု ံ သာမက အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ တိုုင္းႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ စီမံကိန္းသက္ေရာက္ခံ ျပည္သူမ်ား၊ ပါဝင္သည့္အစိုုးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူႏွင့္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈတုုိ႔ကိုု 
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုုအပ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္၏ အခန္း (၁) 
ႏွင့္ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ ဤရည္ညႊန္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လည္းပါဝင္လာပါသည္။  

IEE/ESIA ၿပီးဆံုုးၿပီးေနာက္ အဆုိပါတင္ျပမႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပရန္လုုိအပ္ပါသည္။ ထိုုအခ်ိန္တြင္ MONREC 
သည္ တင္သြင္းထားသည့္ ESIA အစီရင္ခံစာႏွင္ ့ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ ္
(ESMP)တို႔ကိုု ျပန္လည္သံုုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္းတြင္ နည္းပညာပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္းတိုု႔ပါဝင္သည္။ နည္းပညာပုုိင္းဆိုုင္ရာ 
ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္းတြင္ MONREC အေနျဖင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားထံမွ မွတ္ခ်က္မ်ားကုုိ 
ေတာင္းခံမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ တိုုင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုု စီစဥ္ကာ 
လိုုအပ္ပါ က လုုပ္ငန္းခြင္ေလ့လာေရးမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။  
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ထိုု႔ေနာက္ MONREC သည္ ESIA ေနာက္ဆံုုးအစီရင္ခံစာႏွင့္ ၎၏ ESMP အေပၚတြင္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ် 
မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ESIA အစီရင္ခံစာႏွင့္/သိုု႔မဟုုတ္ ESMP ကုုိ ေနာက္ထပ္ ျပန္လည္သုုံးသပ္ျပီး 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံ လက္မွတ္ (ECC) ကိုုထုုတ္ေပးႏုိင္ပါသည္ 
(သုိ႔) ESIA ႏွင့္ ၎၏ ESMP ကိုု ျငင္းပယ္မည္ျဖစ္သည္။  

စီမံကိန္းေဆာက္လုုပ္ေရးႏွင့္ လုုပင္န္းလည္ပတ္ေရးကိုု ခိုုင္မာသည့္ ECC တစ္ခုုမရိွဘဲ စတင္ႏိုုင္မည္မ 
မဟုုတ္ပါ။ (အထက္ပါ မွတ္စုုကုုိၾကည့္ပါ။) ECC ရၿပီးေနာက္ စီမံကိ္န္းေလွ်ာက္ထားသူသည္ ECC တြင္ေရးသား 
ထားသည့္ရက္စြဲမွစ၍ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုုိ လုုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ စီမံက္ိန္း 
ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ECC ကိုု သက္တမ္းတိုုးရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုုင္သည္။ စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူသည္ 
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုုိ ထိုုအခ်ိန္အတြင္း စတင္ထားမႈမရိွပါက စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူသည္  
ESIA အစီရင္ခံစာႏွင္ ့ ESMP တိုု႔ကိုု အသစ္ျပန္လည္သံုုးသပ္ရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳရန္အတြက္ 
အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးသား၊ ျပန ္ လည္စစ္ေဆးၿပီး ထပ္မံတင္သြင္းရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ MONREC၏ 
ေနာက္ဆံုုးပိတ္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္သည္ ESIA အစီရင္ခံစာႏွင္ ့ ESMP တိုု႔ကိုု ျငင္းပယ္ခဲ့ပါက ထိုုအခါတြင္ 
ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျငင္းပယ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းတိုု႔ကိုု ေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ သိုု႔မဟုုတ္ လူမႈဆိုုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ လက္မခံႏိုုင္ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ စီမံကိန္းသည္ 
အစိုုးရမွထုုတ္ျပန္ထားသည့္ သဘာဝ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အေျခခံအားျဖင့္ ကုုိက္ညီမႈ မရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ သ             ဝ            သ        
ဝ  ႀ       မွ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကိုု ျငင္းပယ္ႏုုိင္ပါသည္။   

သ             ဝ            သ        ဝ  ႀ       ကိုု ေဆာက္လုုပ္ေရးအပိုုင္းအတြက္ 
စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူသည္  သီးျခား ESMP တစ္ခုု ျပင္ဆင္တင္သြင္းရန္လိုုအပ္သည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္သာ ေနာက္ထပ္ အပိုုင္းတစ္ခုုကုု ိ က်င့္သံုုး သည္။ ESMP အျပင္ ESIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ပါဝင္သည္။ MONREC ထံသိုု႔ စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူသည္ အေနျဖင့္ ေဆာက္လုုပ္ေရး ESMP 
တစ္ရပ္ျပင္ဆင္ေရးသားရန္ လုုိအပ္ပါလွ်င္ စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူသည္ အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ 
ေဆာက္လုုပ္ေရး ESMP ကုုိ အတည္မျပဳေသးခင္အခ်ိန္အထိ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု စတင္ခြင့္မရွိေပ။ 
ေဆာက္လုုပ္ေရးစီမံကိန္းက႑ကုုိ သက္တမ္းတိုုးခ်ဲ႕လိုုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စီမံက္ိန္း 
ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ ESMP ကိုု ႏွစ္ႏွစ္တုုိင္း ျပန္လည္သံုုးသပ္ရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္လုုိအပ္ၿပီး၊ ယင္း 
အစီရင္ခံစာကိုု သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန  ထံသိုု႔ ECC အား သက္တမ္းတိုုးျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းတုုိ႔အတြက္ တင္သြင္းရန္လိုုအပ္ပါသည္။ 

သက္ဆုုိင္ပါက ေနာက္ဆံုုးအပိုုင္းသည္ စီမံကိန္းကိုုပိတ္သိမ္းျခင္း (project closure) ျဖစ္သည္။ ထိုုအပိုုင္းတြင္ 
စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူသည္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား ႏွင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားအား စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္သတင္းကိုု ေပးႏိုုင္ခြင့္ရွိသည္။ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းျခင္းကိုု စီစဥ္ထားသည္ျဖစ္ေစ သုုိ႔မဟုုတ္ 
မစီစဥ္ထားသည္ျဖစ္ေစ ထိုုကိစၥကုုိ လိုုအပ္ပါသည္။ လက္ေတြ႔အေနျဖင့္ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းျခင္း 
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လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအၿပီး၌ စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူသည္  စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းမႈ အစီရင္ခံစာကိုု 
ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန  ကိုု ယင္းအစီရင္ခံစာအား 
တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုုအခါတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူသည္ စီမံကိန္း 
ပိတ္သိမ္းမႈအား အဆင္ေျပေျပ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မႈ ရိွ၊ မရိွႏွင္ ့ဥပေဒေရးရာ လိုုအပ္ခ်က္အားလံုုးႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္မႈရွိ၊ မရွိကိုု စိစစ္ရမည္ျဖစ္ သည္။  

သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းျဖစ္စဥ္ကုုိ ကိုုယ္စားျပဳမည့္ ႐ုုပ္ပံုုမ်ားသည္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂၀၁၅)၏ အဆံုုးပိုုင္းတြင္ ပါဝင္ၿပီး 
စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူသည္ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္တိုု႔၏ အခန္း (၂) တြင္ 
ေနာက္ဆက္တဲြ အျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။  

 

၂.၅။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံ ျခင္း  

 ESIA သည္ အဆိုုျပဳထားသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈေၾကာင့္ ထိခုုိက္ႏိုုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္လူမႈကိစၥရပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား (elements)ကုုိ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုျခင္းအေပၚႏွင့္၊ ေဒသတြင္း၊ တိုုင္းႏွင့္ 
ႏုုိင္ငံအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းသက္ေရာက္ႏုုိင္ေျခ၏ အက်ိဳးဆက္ရလဒ္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အေရးပါမႈတိုု႔ကိုု 
သတ္မွတ္ျခင္းအေပၚတြင္ မွီတည္ေနသည္။ ျပည္သူႏွင့္ အစိုုးရဘက္မွဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူတိုု႔က စီမံကိန္း၏ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာသက္ေရာက္ႏုုိင္ေျခကိုု အကဲျဖတ္သည့္အခါတြင္ ESIA သည္ သိသာထင္ရွားေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္ ျဖစ ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  

ESIA တြင္ စီမံကိန္းသက္ေရာက္ခံဧရိယာအတြင္းရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာ လက္ရွိဖဲ႔ြစည္းပံုုကိုု 
ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိအေျခခံအေဆာက္အဦးကုုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း/ ျပန္လည္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ ေဆာက္လုုပ္ေရး၊ 
လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးႏွင့္ အဆိုုျပဳထားသည့္စီမံကိန္းကိုု အနာဂတ္တြင္ဖ်က္သိမ္းျခင္းဆိုုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္တိုု႔ 
ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာတန္ဖုုိးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏုုိင္ေျခအားလံုုးကိုု စံုုစမ္း 
စစ္ေဆး၍ စိစစ္သံုုးသပ္ထားရပါမည္။ ESIA တြင္ လက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္အေျချပဳ 
နည္းလမ္းအား အသံုုးျပဳ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆိုုင္ရာသက္ေရာက္ႏုုိင္ေျခအကဲျဖတ္ျခင္းကုုိ 
ေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ ESIA တြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ေရွာင္ရွားရမည့္၊ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုုနည္းပါးေစမည့္ သိုု႔မဟုုတ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား အေလ်ာ္ေပးမည္ ့
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုုိ ေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိႈင္းခ်ိန္စဥ္းစား ထား၍ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိသည့္ 
နည္းလမ္းအားလံုုးကုုိ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ နည္းလမ္းကိုု 
ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါကလည္း ေရြးခ်ယ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းကိုု ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေပး ထားရ မည္ျဖစ္သည္။  

က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဂဟေဗဒႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆိုုင္ရာ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈတိုု႔မွ ESIA အတြက္ လံုုေလာက္သည္ ့
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္လိုုအပ္ပါသည္။ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏အဆင့္ႏွင့္ သဘာဝသည္ သက္ေရာက္ႏိုုင္ 
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ေျခရိွမႈ (ျဖစ္ႏိုုင္ေျခ၊ အက်ိဳးဆက္၊ ပမာဏ၊ အတိုုင္းအတာ၊ အဆိုုးရြားဆံုုးျဖစ္ႏုုိင္ေျခအပါအဝင္ သက္ေရာက္မႈ 
ပမာဏ။)၏ အတိုုင္းအတာႏွင့္ ဆဲြအားတိုု႔ျဖင့္ ဆက္စပ္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေန 
သည့္သက္ေရာက္မႈအားလံုုးကုုိ စုုံစမ္း စစ္ေဆး၊ စိစစ္သံုုးသပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ESIA ထတဲြင္ ဆိုုးရြားမႈျဖစ္ေစမည့္ 
မည္သည့္ သက္ေရာက္မႈကုုိမဆိုု ေရွာင္ရွားေပးမည့္၊ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္၊ အေလ်ာ့ေပးမည္ ့
ကတိကဝတ္မ်ားကိုု အေသးစိတ္ေရးသားထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤESIAလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္လည္း သက္ဆိုုင္ရာ 
အစိုုးရ၊ ခ႐ိုုင္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား/ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၊ သက္ေရာက္ခ ံ
ျပည္သူမ်ား၊ လူထုုအသုုိင္းအဝိုုင္းအားလံုုးႏွင့္ ပုုိမိုုေယဘုယ်က်စြာ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုုပ္ရန္လိုုအပ္ပါသည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂၀၁၅)၊ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ 
ဘ႑ာေရးေကာ္ပုုိေရးရွင္း ၏ လုုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုုက္ေလ်ာညီေထြမႈအျပည့္အဝရိွေစရန္ 
လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားအတိုုင္း အဓိပၺါယ္ဖြင္ ့ဆိုရန ္လိုုအပ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္း၏ဆက္စပ္ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္သည့္ ESIA အေသးစိတ္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာ 
တန္ဖုုိးတိုု႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈအတိုုင္းအတာျဖင့္ အခ်ိဳးညီညီရိွသင့္သည္။ သက္ေရာက္မႈအတိုုင္းအတာ 
ကုုိသတ္မွတ္သည့္အခါတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာအခ်က္မ်ားမွာ ၎၏သိပ္သည္းမႈ၊ ကာလအတိုုင္းအတာ၊ 
ႀကီးထြားလာေသာအက်ိဳးရလဒ္၊ နဂုုိအတိုုင္းျပန္မျဖစ္မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုုက္မႈအႏၱရာယ္၊ လူမႈဆုုိင္ရာ 
အဆင္မေျပမႈ၊ ေနရာဖယ္ရွားခံရျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ အေလ်ာ္ေပးမႈမ်ားျဖစ္သည္။  

ESIA ကုုိျပင္ဆင္ရာတြင္ စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူသည္ ESIA ၏ေအာက္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈျဖစ္စဥ္တိုု႔ကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။  

(က) အစိုုးရ၊ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား၊ စိတ္ပါဝင္စားသည့္တစ္ဦးခ်င္းပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပါဝင္ပတ္ သက္သူမ်ားႏွင္ ့
အျခားေသာ တစ္ဦးခ်င္းပုုဂိၢဳလ္မ်ား/ အဖဲြ႔မ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းကုုိနားလည္ေစရန္အတြက္ သတင္းရင္းျမစ္ 
တစ္ခုုျဖစ္ေစရန္။ 

(ခ) စီမံကိန္းအတြက္လိုုအပ္ခ်က္။ 

(ဂ) စီမံကိန္းမရိွဟူသည့္နည္းလမ္းအပါအ၀င္ စီမံကိန္းအတြက္အျခားနည္းလမ္းမ်ား။ 

(ဃ) သက္ေရာက္ႏုုိင္ေျခရိွသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့လူမႈဆိုုင္ရာဖြဲ႔စည္းမႈ။  

(င) ျဖစ္ေပၚလာႏိုုင္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိုုသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္ (သုုိ႔) ေလ်ာ့နည္း 
ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား။  

(စ) ESIA ကိုုျပင္ဆင္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပည္သူလူထုုမွတိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအေသးစိတ္ႏွင့္ ESIA ကိုုတင္သြင္းၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပည္သူလူထုုမွ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ ပတ္သက္သူမ်ား၏ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈအေသးစိတ္။  
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(ဆ) စီမံကိန္းဆိုုင္ရာ အသိေပးမွတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုုပ္ႏုုိင္ရန္ အစုုိးရႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ဖုုိရမ္တစ္ခုု 
ျပဳလုုပ္ေပးရန္ႏွင္ ့

(ဇ) ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဇီဝ႐ုပ္ဆုိင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈ၊ အေမြအႏွစ္၊ က်ား၊မလူမႈေရးရာ၊ 
စီးပြားေရး၊ နည္းပညာပိုုင္းဆိုုင္ရာႏွင္ ့ အျခား အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ စီမံကိန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္လူမႈ႐ႈေထာင့္မ်ား ကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္မည့္ မူေဘာင္တစ္ခုု ေဖာ္ထုုတ္ေပး ရန္။  

စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူက ESIA တြင္ ယင္းအေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာဖံြ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ဆိုုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔မည္ပုံ လိုုက္ေလ်ာညီေထြရွိပံု၊  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဥပေဒ 
(၂၀၁၂)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) ႏွင့္ ထိုု ESIA 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္းအသံုုးျပဳထားပံုုတုုိ႔ကုုိ ေဆြးေႏြး ထားရမည္ျဖစ္သည္။  ESIA 
ထဲတြင္ စီမံကိန္း၏ ဘ႑ာေရးအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏  Safeguard Policies18 ၊  
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅)  အပုိဒ္ ၇ ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပုုိေရးရွင္း၏ လုုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား19 ၏ ႐ႈေထာင့္မ်ားကိုု 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္ပါ သည္။    

အကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ျပဳလုပ္သည္ ့ ယူဆခ်က္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အမည္မသိကိန္းရွင္ အားလံုုးႏွင့္ မည္သည့္ယူဆ 
ခ်က္တြင္မဆိုု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏုုင္ိပါက ESIA ၏နိဂံုုးေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား အေပၚ လႊမ္းမိုုး 
ႏိုုင္စြမ္းရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွႏုုိင္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္အတိုုင္းအတာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရ 
မည္ျဖစ္သည္။  

လ်ိွဳ႕ဝွက္သည့္သဘာဝအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ပစၥည္းမ်ား အသံုုးျပဳရန္လိုုအပ္ပါက၊ စီမံကိန္း 
ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ESIA ကုုိ ဝန္ႀကီးဌာနသိုု႔ ပံုုႏိွပ္ခြင့္အတြက္ အတည္ျပဳေပးရန္ မတင္သြင္းရေသးခင္တြင္ 
အဆုိပါတင္ျပမႈအတြက္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန  ႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။  

ESIA သည ္ stand-alone စာရြက္စာတမ္းျဖစ္ပါသည္။ ESIA တြင္ မည္သည့္ေလ့လာမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ 
စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ မဆိုုမွရရိွသည္ ့ ေရွာင္ရွားရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ယခင္က သုုိ႔မဟုုတ္ 
ေနာက္ဆက္တြအဲစီရင္ခံစာမ်ားကိုု ရည္ညႊန္းရန္ လိုုအပ္သည့္အခ်က္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္လုုံလံုုေလာက္ေလာက္ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ေခါင္းစီး ႏွင့္/သိုု႔မဟုုတ္ 
ေအာက္ေျခတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ား (ဥပမာ - အေၾကာင္းအရာဇယားေပၚ အေျခခံ၍)ကုိ 
မည္သည့္အပိုုင္းက မည္သည့္စာရြက္စာတမ္း ႏွင့္ ဆက္စပ္ေၾကာင္း ကိုု ရည္ညႊန္းရန္လိုုအပ္သည္။  
အဓိကအေၾကာင္းအရာကုိ ပံ့ပိုးေပးမည့္ နည္းပညာပုုိင္း ဆိုုင္ရာသတင္း အခ်က္အလက္အေသးစိတ္၊ 

                                                           
18  See www.worldbank.org/WTA1ODE7T0 and www.worldbank.org/OSARUT0MP0 
19 See www.ifc.org/performancestandards 

http://go.worldbank.org/WTA1ODE7T0
http://go.worldbank.org/OSARUT0MP0
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ေလ့လာမႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ လုုိအပ္သည့္ စူးစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကုုိ ESIA တြင္ေနာက္ဆက္တဲြမ်ားအျဖစ္ 
ထည့္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားသာမန္အားျဖင့္မရႏုုိင္ေသာ အစီရင္ခံစာ မ်ား၊ ဆက္စပ္ေလ့ လာမႈမ်ား၊ 
ေနာက္ထပ္ ပ့ံပိုုးအခ်က္အလက္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ စာေပမ်ားကိုု ESIA အား ျပည္သူ 
ၾကားသိုု႔ခ်ျပေနသည့္ကာလအတြင္းတြင္ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ေနရာမ်ား၌ ထားရိွရမည္ျဖစ္သည္။  

ဤရည္ညႊန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတြင္း သီးသန္႔အခ်က္အလက္လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ေဖာ္ျပရာ တြင္ စီမံက္ိန္းေရး 
ဆြသဲည့္အခါ ယင္းတိုု႔ကိုု  အေသးစိတ္က်က်ဆီေလ်ာ္မႈရိွရိွျဖင့္ ရရွိႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
လိုုအပ္ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေသးစိတ္အျပည့္အစံုုကုုိရရွိရန္ ခက္ခေဲနသည္ကိုုလည္း ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင္ ့
နားလည္ပါသည္။ ESIA အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္တိုု႔တြင္ရွိေနေသာ 
မည္သည့္ကြာဟခ်က္ကုုိမဆိုု ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကြာဟခ်က္တုုိ႔က အကဲျဖတ္ခ်က္၏ 
ၿခဳံငံုုရလဒ္တိုု႔အေပၚတြင္ မည္သိုု႔ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသက္ေရာက္မႈတိုု႔ကိုု ေဖာ္ျပရန္အတြက္ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။  

ESIA ကိုု အေၾကာင္းအရာသံုုးရပ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေရးသားရမည္ျဖစ္သည္။  

(က) ျပည္သူ႔ေရးရာအခ်က္အလက္အတြက္ တစ္ဦးတည္းအခ်က္အလက္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္။  

(ခ) ေယဘူယ်စာဖတ္သူမ်ားမွ နားလည္ႏုိင္ေစရန္ ရွင္းလင္း၍ တိက်သည့္အေရးအသားတိုု႔ျဖင့္ 
ေရးသားထားသည့္ အခ်က္အလက္၏အဓိကစာသားမ်ားႏွင့္  

(ဂ) ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မိတၱဴ၊ နည္းပညာပိုုင္းဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္ ပုုံစံတိုု႔ပါဝင္သည့္ 
ေနာက္ဆက္တဲြ။ (ယင္းေနာက္ဆက္တဲြတြင္ အျခားသတိထားရမည့္ စီးပြားေရး သိုု႔မဟုုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဆိုုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ (လိုုအပ္သည့္အတိုုင္း) မ်ားပါဝင္ႏုုိင ္ သည္။) အဓိကျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ESIA 
မွသီးျခားခဲြထုုတ္ထားသည့္ နည္းပညာပိုုင္းဆိုုင္ရာအခန္း၏ ပံုုစံအခ်ိဳ႕ တြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။  

ESIA ၏ဖြဲ႔စည္းမႈပုုံစံႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္တိုု႔သည ္ ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ ရည္ညႊန္း 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ဆက္စပ္ေခါင္းစဥ္မ်ားကုုိ လိုုက္နာသင့္သည္။  

ESIA ကုုိၾကည့္လိုုက္ျခင္းျဖင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၊ စိတ္ဝင္စားသည့္ ပါဝင္ ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ 
ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန  တုုိ႔အေနျဖင့္ အဆိုုျပဳဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုုိင္ရာ 
အက်ိဳးဆက္မ်ား အေၾကာင္း နားလည္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ESIA တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားသည္ ဓမၼဓိဌာန္က်၍ လိုုတုုိရွင္းျဖစ္ရမည္။ သင့္ေလွ်ာ္ေသာေနရာတြင္ ေျမပံုုမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ 
ကားခ်ပ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားအေသးစိတ္ သ႐ုုပ္ေဖာ္ခ်က္တုုိ႔ျဖင့္ ပ့ံပိုုးေရးသားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ESIA ၏ 
ကိုုယ္ထည္ပိုုင္းတြင္ ေယဘူ ယ်စာဖတ္သူမွ လြယ္ကူစြာနားလည္ႏုုိင္မည့္ပုုံစံျဖင့္ ေရးသားရမည္ျဖစ္သည္။ 
နည္းပညာအသုံးအႏႈန္း (ပညာရပ္အသုံးအႏႈန္း)ကုိ တတ္ႏုုိင္သမွ်ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ၿပီး ခက္ဆစ္အဘိဓာန္ 
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အျပည့္အစံုု ကိုုထည့္သြင္း ရမည္ျဖစ္သည္။ ကန္႔လန္႔ျဖတ္မွီျငမ္းျခင္း (cross-referencing) တြင္ မလိုုအပ္သည့္ 
စာသားထပ္ေရး ျခင္းကိုု ေရွာင္ရွား၍ ေရးသားသင့္သည္။  

စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူသည္ ထိုု ESIA ကုုိ ေရးသားရန္ ေပးထားသည့္ ကုိယ္ပိုုင္သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အရည္အေသြးရွိေၾကာင္းႏွင့္ သူတိုု႔တြင္ သက္ဆုုိင္ရာနယ္ပယ္တုုိ႔၌ အေတြ႔အႀကဳံရွိ 
ေၾကာင္းတိုု႔ကိုု ျပသရမည္ျဖစ္သည္။ (အပိုုင္း ၂.၈။ တြင္ၾကည့္ပါ။) စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူက 
အဆုိပါသတင္းအခ်က္အလက္တိုု႔မွာ တိက်ေၾကာင္းႏွင့္ ထုုိသတင္းတိုု႔ကိုုေပးသည့္ သူတိုု႔တြင္ 
အက်ိဳးအျမတ္ပဋိ ပကၡမရွိေၾကာင္းကုုိ ျပသရမည္ျဖစ္သည္။  (အပုိင္း ၂.၉) 

ESIA ကိုုျပင္ဆင္ရာတြင္ စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ 
၎၏သက္ေရာက္ႏုုိင္ေျခမ်ားကိုု ျဖစ္ႏိုုင္သမွ် ေဖာ္ထုုတ္ျပသရန္မွာ တာဝန္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ စီမံက္ိန္း 
ေလွ်ာက္ထားသူတြင္ ESIA ႏွင္ ့ ESMP ၌ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဒတာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ 
အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေလ်ာ့ပါးေရးအတိုုင္းအတာမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲ ေဝျခင္း တုုိ႔၏ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ 
ၿပီးျပည့္စုုံမႈႏွင္ ့ ခိုုင္မာမႈတိုု႔အတြက္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ တာဝန္ ရိွပါသည္။ ESIA ႏွင့္ ESMP တိုု႔၏ 
ေထာက္ခံမႈအျပည့္အဝကုုိ စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူမွ ရွင္းလင္း စြာေဖာ္ျပ၍ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ထိုု႔ျပင ္ လုုိအပ္သည့္ ရန္ပံုုေငြမ်ားႏွင့္ လူသားအရင္း အျမစ္တိုု႔ကိုုျဖည့္ဆည္းျခင္းအပါအဝင္ စံႏႈန္းအားလံုုးကုုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ခံယူခ်က္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရွိေၾကာင္းကုုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပမွတ္တမ္း 
တင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။  

ထိုု ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေလ့လာမႈအဆင့္မ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းအတိုုင္း ျပည့္စံုုသည္မဟုုတ္ပါ။ ထိုု 
ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ESIA ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆိုုင္ရာေလ့လာမႈတိုု႔မွ 
အေရးႀကီးသည္ဟုု ထြက္ေပၚလာသည့္ လက္ရွိတြင္ ႀကိဳတင္မျမင္ႏိုုင္ ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကိုု 
ဖယ္ခ်န္စဥ္းစားျခင္းအျဖစ္ အဓိပၺါယ္မယူ သင့္ေပ။ လိုုအပ္သည့္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္အတူ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုု 
ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။  

 

၂.၆။ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္  

 အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ESIA၏ အဓိကေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုုိ နည္းပညာမဆန္ သည့္စကား 
ရပ္မ်ားျဖင့္ (ရိုးရုိးရွင္းရွင္း) ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုု ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) ၏ လုုိအပ္ခ်က္အလိုုက္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ 
ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းဧရိယာအလိုုက္ ေဒသခံဘာသာျဖင့္ (ယင္းအခ်က္မွာ မလုုပ္မျဖစ္လုုပ္ရမည့္ 
အခ်က္မဟုုတ္ေသာ္လည္း) လည္းျပင္ဆင္ထားသင့္ သည္။ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳသည့္အခါ 
ယင္းအခ်က္က အလြန္အသုုံး၀င္ျပီး သက္ဆိုင္သူမ်ားပါ၀င္မႈကုိ ေဒသဘာသာစကားျဖင့္သာ အျမတဲမ္း 
လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 
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အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရမည္။  

(က) စီမံကိန္း၏ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာႏွင့္ လိုုအပ္မႈတိုု႔ကိုု ေဖာ္ျပရမည္။ 

(ခ) ယခုုနည္းလမ္းကုုိေရြးခ်ယ္ရျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုုျငင္းပယ္ရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ 
မ်ားႏွင္ ့နည္းလမ္းမ်ားကိုုေဆြးေႏြးရမည္။ 

(ဂ) စီမံကိန္းကိုုလက္ေတ႔ြလုုပ္ကုုိင္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေဆာက္လုုပ္ေရး၊လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားႏွင္ ့ပိတ္သိမ္းျခင္း/ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းတိုု႔ကုုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားရ မည္။  

(ဃ) စီမံကိန္း၏ အဓိကလုုပ္ငန္းတစ္ခုုခ်င္းစီ၊ အဆင့္တစ္ခုုခ်င္းၾကားရိွ ဆက္စပ္မႈႏွင့္ အျပန္ 
အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ အဆင့္တစ္ခုုခ်င္းႏွင့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္လုုံး၏ ေမွ်ာ္မွန္းသက္တမ္းတိုု႔အတြက္ 
အဆိုုျပဳလုုပ္ငန္းဇယား ကိုု ေဖာ္ျပရမည္။ 

(င) စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရုပပ္ိုင္းဆိုုင္ရာ၊ ဇီဝဆိုုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္၏ 
လကၡဏာမ်ားကိုု အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ လက္ရိွ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ေဒသတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္တုုိ႔ 
အေၾကာင္း ၿခဳံငုုံသံုုးသပ္ခ်က္ေဖာ္ျပရမည္။ 

(စ) စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အင္အားနည္းသည့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ က်ား၊မ 
လူမႈေရးရာ၊ လုုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား၊ လုုပ္သား၊ ေျမယာ၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္စပ္ 
လ်ဥ္းသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုု အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ လက္ရွ ိ တိုုင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း လူမႈ႐ႈေထာင့္/ 
တန္ဖုုိးတုုိ႔အေၾကာင္းကုုိ ၿခဳံငုုံသံုုးသပ္ခ်က္ေရးသားရမည္။  

(ဆ) ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ 
ေငြေၾကးေကာ္ပုုိေရးရွင္း၏ လုုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ ကန္႔သတ္မထားေသာ ေကာင္းမြန ္
ေသာ ႏ္ုိင္ငံတကာလုပ္ငန္း က႑ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုုင္း အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သံုုး 
သပ္ခ်က္ကုုိ ေဖာ္ျပရမည္။ 

(ဇ) ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လႊမ္းမုိးသက္ေရာက္မႈေနရာႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီမႈ 

(စ်) အႀကိဳေဆာက္လုုပ္ေရး၊ ေဆာက္လုုပ္ေရး၊ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးႏွင့္ ပိတ္သိမ္းေရးအပိုုင္း 
တိုု႔ေဆာင္ရြက္ေန စဥ္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈတန္ဖိုုးတိုု႔အေပၚ စီမံကိန္း သက္ေရာက္ႏုုိင္ေျခ 
တိုု႔ကိုုေဖာ္ျပရမည္။ 

(ည) ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားကိုု ပံ့ပုုိးေပးရမည့္ ဆက္စပ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ခံျပည္သူ အေရအတြက္အ 
တိအက်အပါအဝင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးျဖစ္ရပ္မ်ားကုုိ ေဆြးေႏြး 
ရမည္။  
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(ဋ) သတင္းအခ်က္အလက္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မေသခ်ာမႈမ်ား 
ကုုိ မီးေမာင္း ထုုိးျပရမည္။ 

(ဌ) ေရွာင္ရွားမႈ၊ ေလ်ာ့ပါးေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ အေလ်ာ္ေပးမႈႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုုိ ႀကီးၾကပ္ျခင္း 
တိုု႔အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုုိင္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ  အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ေဖာ္ျပရမည္။  

(ဍ) ESIA ျပင္ဆင္ရာတြင္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အစုုိးရမဟုုတ္ 
သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ၊ သက္ေရာက္ခံျပည္သူအားလံုုး၊ ခ႐ုုိင္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ား/ 
ေအဂ်င္စီမ်ား၊ သက္ဆုုိင္ရာအစိုုးရဌာနအားလံုုးအပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူတိုု႔၏တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကုုိ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပရ မည္။  

(ဎ) အဆုိျပဳသူ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေကာ္ပုုိရိတ္လူမႈတာဝန္မွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုု ေဖာ္ျပရမည္။  

(ဏ) စီမံကိန္း၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ESMP ဆုုိင္ရာသတင္းအခ်က္ အလက္တိုု႔ကိုု 
ေဖာ္ျပရမည္။ 

(တ) ESMP ၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေရးဆဲြထားသည့္ ဆက္စပ္အစီအစဥ္ဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္တိုု႔ကုုိ ေဖာ္ျပရမည္။ 

အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာလုုံးျဖင့္ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္စသည္တိုု႔တြင္ ျပဳလုုပ္သည့္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္မူ 
စီမံကိန္းတည္ေနရာမွာ လူဦးေရအမ်ားစုုမွာ၊ ဥပေဒျပဳသူ မ်ားပင္ ျမန္မာစကားမေျပာတတ္ေသာေၾကာင့္ 
အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုုိလည္း ေဒသခံ ဘာသာစကားသိုု႔ ဘာသာျပန္ဆုုိေပးသင့္ပါသည္။  

 

၂.၇။ နိဒါန္း   

 ESIA သည္ စီမံကိန္းအဆိုုျပဳခ်က္၏ နိဒါန္းကိုုေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ေအာက္ပါ တုုိ႔ပါဝင္သည္။  

(က) စီမံကိန္းေခါင္းစဥ္ 

(ခ) ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ၏ အမည္ႏွင္ ့အိမ္လိပ္စာအျပည့္အစံုု။ 

(ဂ) စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ စာခ်ဳပ္အဆင့္အတန္း (ဥပမာ - ဖက္စပ္၊ နားလည္မႈ စာခႊ်န္လႊာ စသည္) 

(ဃ) စီမံကိန္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပခ်က္။ 

(င) စီမံကိန္း၏တည္ေနရာ။ 

(စ) စီမံကိန္း၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈေနာက္ခံသမိုုင္းေၾကာင္း။ 
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(ဆ) ေဒသတြင္းတြင္ အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည့္ ဖံ႔ြၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးလုုပ္ငန္းတိုု႔ (အဆုိျပဳသူအေနျဖင့္ 
အေၾကာင္းအက်ိဳးညီစြာ သတိထားမိသင့္သည့္) ႏွင့္ စီမံကိန္း၏ ဆက္စပ္ပုုံ။  

(ဇ) စီမံကိန္း၏လက္ရွိအေျခအေန။ 

(စ်) စီမံကိန္း၏လုပ္ငန္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ စီမံကိန္းကိုု ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိသည့္ အက်ိဳး ဆက္မ်ား။ 

(ည) ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္တိုု႔၏ဖြဲ႔စည္းပံုုႏွင့္ကိုုက္ညီသည့္ ESIA ကိုုဖြဲ႔စည္းပုုံအၾကမ္းခ်ဳပ္ 
(အေၾကာင္းအရာဇယား)။ 

နိဒါန္းတြင္ အထက္ပါက်ယ္ျပန္႔သည့္စကားရပ္မ်ားကိုုေဖာ္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါသင့္သည္။ 
ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးထားသည့္အတိုုင္း ဆက္စပ္အပိုုင္းမ်ားတြင္ သီးသန္႔ အခ်က္မ်ားပါဝင္သင့္သည္။  

၂. ၈။ တတိယအဖြ႕ဲ  

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ မွတ္ပံုုတင္ထားသည့္ တတိယပုုဂၢိဳလ္ (သုုိ႔) အဖြဲ႔ အစည္းသည္သာ လွ်င္ 
ESIA ကိုုျပင္ဆင္ႏုုိင္ပါသည္။ တတိယပုုဂၢိဳလ္ (သိုု႔) အဖဲြ႔အစည္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) ၏ အခ်က္ (၁၇) မွ (၂၂) ေအာက္မွတစ္ဆင့္ သယံဇာတႏွင့္ 
ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန  ထံသိုု႔ မွတ္ပံုုတင္ရမည္ျဖစ္သည္။  

ESIA ကုုိျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) ၏ 
အခ်က္ (၄၅) ႏွင့္ (၄၆) တိုု႔မွာ လိုုက္ေလ်ာညီေထြပါသည္။ EIA ဆိုုင္ရာ စုုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းကိုု 
ေဆာင္ရြက္ရန ္ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူအေနျဖင့္ မွတ္ပုုံတင္ထားသည့္ တတိယပုုဂၢိဳလ္ (သုုိ႔) အဖဲြ႔အစည္းကိုု 
ခံအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ EIA မစတင္ခင္တြင္ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူသည္ EIA ဆိုုင္ရာ စုုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္းကိုု ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္လိုုက္သည့္ မွတ္ပုုံတင္ထားသည့္ တတိယပုုဂၢိဳလ္ (သိုု႔) အဖဲြ႔အစည္း၏ 
အေထာက္အထားကိုု ဦးစီးဌာနအား ႀကိဳတင္ေရးသားအေၾကာင္းၾကား သင့္သည္။  

ESIA အတြင္းတြင္ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူသည္ တတိယပုုဂၢိဳလ္၏ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစုုံ (အမည္၊ 
အရည္အခ်င္းမ်ား၊ သူတိုု႔၏အခန္းက႑၊ အကဲျဖတ္ခ်က္ နယ္ပယ္ႏွင္ ့ ESIA ကုုိျပင္ဆင္ရာတြင္ 
တတိယပုုဂၢိဳလ္မွ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာအခါ ESIA၏ ဆက္စပ္အပိုုင္းတိုု႔အပါအဝင္) ကိုု 
ထည့္သြင္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ စီမံကိန္း၌ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆိုုပါဝင္ခဲ့သည့္ သူမ်ားအားလံုုးကုုိ 
ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ အေသးစိတ္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း  ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

အမည္  အရည္အခ်င္း အေတြ႕အၾကံဳ အခန္းက႑ ESIA ပါ အပုိဒ္မ်ား 
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၂.၉။ အက်ိဳးအျမတ္ပဋိပကၡမ်ားထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္   

တတိယပုုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ESIA ျပင္ဆင္ရာတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ပဋိပကၡမရိွေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုုတ္ေပး 
ရမည္ျဖစ္သည္။  

၂၊၁၀။ တရားဥပေဒေရး၊ မူဝါဒေရးႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႔ဆိုုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား  

ESIA ကိုု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (အမွတ္ - ၉/၂၀၁၂)တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း 
သိမ္းေရးဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ ၄၂ (ခ) တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္တစ္ရပ္ကိုု တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
တိုု႔ကိုုခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) တြင္ ESIA 
ျဖစ္စဥ္အေနျဖင့္ မည္သိုု႔ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒေရးရာလမ္းညႊန္ခ်က္ အေသးစိတ္ႏွင့္ ESIA 
ျဖစ္စဥ္၏ဖဲ႔ြစည္းပုုံအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ အစိုုးရေအဂ်င္စီႏွင္ ့ ေထာက္ခံအားေပး သူတိုု႔၏တာဝန္မ်ား၊ ESIA 
အစီရင္ခံစာအတည္ျပဳျခင္းအတြက္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ တိုု႔ကုုိေဖာ္ျပထားသည္။  

ESIA တြင္ အႀကဳိေဆာက္လုုပ္ေရး၊ ေဆာက္လုုပ္ေရး၊ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးႏွင့္ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္း 
ျခင္းတိုု႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ဥပေဒဆိုုင္ရာသတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားပါဝင္သင့္သည္။ ESIA တြင္ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးသေဘာထား၊ ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ား ေအာက္မွအတည္ျပဳခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ထုုိအတည္ျပဳခ်က္မ်ား 
ကုုိရရွိရန ္စီမံကိန္းခ်ထားသည့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္ တုုိင္း/ေဒသတြင္းဥပေဒမ်ားစသည္ျဖင့္ စီမံကိန္းအတြက္လိုု 
အပ္ေသာ သင့္ေလွ်ာ္သည့္အတည္ျပဳခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုုိ ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ သင့္ေလွ်ာ္သည့္အတည္ျပဳ 
ခ်က္မ်ားကိုု ဇယားပံုုစံျဖင့္ေဖာ္ျပထားသင့္ၿပီး၊ အတည္ျပဳခ်က္၊ တာဝန္ရွိဝန္ႀကီးဌာန၊ လိုုအပ္သည့္သတင္း 
အခ်က္အလက္ႏွင္ ့ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္တိုု႔ပါဝင္သင့္သည္။ ဇယား (၂) တြင္ ဥပေဒေရးရာ၊ 
မူဝါဒေရးရာႏွင္ ့အဖြ႕ဲအစည္းပိုင္းဆိုုင္ရာမူေဘာင္အပိုုင္းကိုု အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။   

ဇယား (၂) ဥပေဒေရးရာ၊ မူဝါဒေရးရာႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုုင္ရာမူေဘာင္အေၾကာင္းအရာ  

မာတိကာ    အဓိကအေၾကာင္းအရာ   

က်င့္သံုုးေနသည့္ 
ဥပေဒမ်ား  

• ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ က်င့္သံုုးေနသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ဒီကရီမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား။ 

• ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ထုုိးထားသည့္ ႏုုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား။    
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၂.၁၁။ စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္  

ESIA ၏ ဤအပိုုင္းတြင္ စီမံကိန္းအေၾကာင္းကိုု အေသးစိတ္က်က်နနေဖာ္ျပထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး 
အဆင့္အားလံုုးျဖစ္သည့္ အႀကိဳေဆာက္လုုပ္ေရး၊ ေဆာက္လုုပ္ေရး၊ လုုပ္ငန္း လည္ပတ္ေရးႏွင့္ စီမံကိန္းတြင္ပါ 
ဝင္သည့္အရာအားလံုုးကုုိ ပိ္တ္သိမ္းျခင္း/ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း (အဆင့္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္မီွခုုိမႈ 
အပါအဝင္) တုုိ႔ကိုု ျပည့္ျပည့္ဝဝနားလည္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ျပင ္ စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိသည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆုုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ကိုု စိစစ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။  အႀကိဳေဆာက္လုုပ္ေရး၊ 
ေဆာက္လုုပ္ေရး၊ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးႏွင့္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္အရာ အားလံုုးကုုိ ပိတ္သိမ္းျခင္း/ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း (ကာလတိုုႏွင့္ ကာလရွည)္ အားလံုုးကိုု အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤအပိုုင္းတြင္ အႀကိဳေဆာက္လုုပ္ေရး၊ ေဆာက္လုုပ္ေရး၊ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျခင္း/ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း တိုု႔ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္ကာလ၊ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္အရာတစ္ခုုခ်င္းစီ၏ 
တည္ေနရာအေသးစိတ္ (ဆိုုလိုုသည္မွာတည္ေနရာအတိအက်ပင္ျဖစ္သည္။ - ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုုပ္ငန္း 

စာခ်ဳပ္၌ပါဝင္ေသာ 
ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ 
အျခားကတိကဝတ္မ်ား  

• စာခ်ဳပ္၌ပါဝင္ေသာ တာဝန္မ်ား (ဥပမာ - လိုုက္ေလ်ာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အေၾကြးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား။)  

• အသင္းအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ကတိကဝတ္မ်ား။  

• ကုုမၺဏီ၏ ေကာ္ပိုုရိတ္မူဝါဒမ်ား၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူ၏ 
ေစတနာအေလ်ာ္က္ျပဳလုုပ္သည့္ကတိကဝတ္မ်ား။ 

ျပ႒န္းသည့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ 
(Governing 
Parameters)  

 က်င့္သံုုးေနေသာ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုုတ္လႊတ္ ျခင္း) 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈကိုုဆံုုးျဖတ္ျခင္း။ 

 က်င့္သံုုးေနေသာ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာအရည္အေသြးလမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္  လုုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈကုုိဆံုုးျဖတ္ျခင္း။ 

အဖြ႕ဲစည္းပိုင္း ဆိုုငရ္ာ 
မူေဘာင္  

 စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆိုုင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ 
အစုုိးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား (စီမံကိန္းႏွင့္ 
သက္ဆုုိင္သည့္အရာမ်ားသာျဖစ္သည္)။  

 စီမံကိန္း၏  ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းကိုု ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ( ESIA 
၏စီမံကိန္းသ႐ုုပ္ေဖာ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။)။  

 အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုုိ ျပသထားသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ ျပ႐ုုပ္ပံုု။  
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အားလံုုးအတြက္ ကုုိၾသဒိနိတ္မ်ားႏွင့္/ သုုိ႔မဟုုတ္ အတိုုင္းနယ္ေျမ (footprint area) မ်ားအပါအဝင္ျဖစ္သည္။)၊ 
တည္ေဆာက္ရမည့္ဖြဲ႔စည္းပံုု အတိုုင္းအတာမ်ား၊ အသံုုးျပဳရမည့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုုပ္ေရး 
ဝင္ခြင့္လုုိအပ္ခ်က္ မ်ား၊ ခ်မွတ္နယ္ေျမ မ်ားသာမက စီမံကိန္းမွအေျခခံပစၥည္းမ်ားစသည္ျဖင့္ ပါဝင္ပါသည္။  

စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ေအာက္ပါတိုု႔ပါဝင္သင့္သည္။  

(က) ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးအားလံုုး (ေျမယာႏွင့္ ေရႏွင့္ဆုုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ 
သယ္ယူပုုိ႔ေဆာင္ေရးကြန္ယက္မ်ား၊ လက္ရွိအေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ သက္ေရာက္ခံေျမယာအေပၚမွ ၊ 
အႀကိဳေဆာက္လုုပ္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (ဥပမာ - အပင္မ်ားအားရွင္းလင္းျခင္း၊ လုုပ္ငန္းခြင္အဝင္လမ္း၊ 
စိမ့္ေျမအပါအဝင္ ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေရလႊမ္းလြင္ျပင္ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ပိတ္ဆိုု႔မႈ)၊ ေဆာက္လုုပ္ေရး၊ 
လုုပ္ငန္းလုုပ္ကုုိင္မႈ၊ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ ဆက္စပ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဆိုုင္ရာ 
လိုုအပ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ကာလတိုုႏွင့္ ကာလရွည္အခ်ိန္ႏွစ္ရပ္စလံုုး၊ ေမွ်ာ္မွန္းအခ်ိန္ဇယား 
ကုုိရွင္းလင္းျပျခင္း ႏွင့္အတူ လုုပ္ငန္း ပိတ္သိမ္းျခင္း/ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း။  

(ခ) အဆိုုျပဳထားသည့္ ေဆာက္လုုပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ ေဆာက္လုုပ္ေရးအခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ႏွင့္ 
အသံုုးျပဳမည့္ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈပစၥည္းမ်ား။ 

(ဂ) ေဆာင္ရြက္မည့္လုုပ္ငန္းအားလံုုး၏ တည္ေနရာအတိအက်၊ တည္ေဆာက္မည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုု သိုု႔မဟုုတ္ 
သက္ေရာက္မႈရွိႏုုိင္သည္ ့စီမံကိန္းလုုပ္ငန္းမ်ား၊ ေလေၾကာင္းဓါတ္ပုုံမ်ား၊ ေျမပံုုမ်ား၊ ႐ုုပ္ပံုုမ်ားႏွင့္ ကားခ်ပ္မ်ားကိုု 
သင့္ေလ်ာ္ရာတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။  

(ဃ) တူးေဖာ္ထားသည့္ပစၥည္းအပိုုမ်ား၏ အသံုုးဝင္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ စြန္႔ပစ္မႈပံုုစံမ်ား။ 

(င) စီမံကိန္းေရွ႕ဆက္ရန္အတြက္လိုုအပ္သည့္ အျခားေသာလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုုက္႐ုုိက္ခ်ိတ္ ဆက္ေနေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားကုုိ အကဲျဖတ္ျခင္းပါဝင္သည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ ကြန္ကရစ္စက္႐ုုံ၊ ပါဝါ၊ ထုုတ္လႊတ္မႈလိုုင္းမ်ား၊ ေရ၊ 
မိလႅာ၊ အလုုပ္သမားစခန္းမ်ား၊ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး၊ အဝင္ လမ္းတိုု႔ျဖစ္သည္။)  

(စ) အဆိုုျပဳထားသည့္ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈနာရီမ်ား။ (ညအလုုပ္ခ်ိန္မ်ား၊ 
သက္ေရာက္မႈျမင့္မားသည့္ စက္႐ုုံႏွင္ ့ ပစၥည္းတိုု႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ သူတိုု႔ ၏ဓာတုုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ရုပ္ပိုင္း 
ဆုိင္ရာဖစ္စဥ္မ်ား၊ အသံုုးျပဳရမည့္ ဓာတုုပစၥည္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အႏၱရာယ္ရွ ိပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္။)  

(ဆ)  လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေသးစိတ္ (ဥပမာ - စီမံကိန္းလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈနာရီမ်ား။)  

(ဇ) ေဆာက္လုုပ္ေရးအခ်ိန္ဇယားတိုု႔အပါအဝင္ စီမံကိန္းအဆင့္အလိုုက္ ေသခ်ာရွင္းျပထား သည့္အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား။  

(စ်) ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုုပ္ငန္းအေသးစိတ္၊ ဖဲ႔ြစည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုံ႐ႈေထာင့္မ်ားအတြက္ ဒီဇုုိင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
သုုိ႔မဟုုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွႏုုိင္သည့္ စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္လုုပ္ငန္းမ်ား။  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(ည) စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းျခင္း/ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္စဥ္။  

(ဋ) စီမံကိန္း၏ ကာဗြန္ေျခရာကုုိ နည္းပါးေစရန္အတြက္ က်င့္သံုုးမည္ ့ ေရရွည္တည္တ့ံမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
အေသးစိတ္။  

(ဏ) စီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အဆိုုျပဳထားသည့္ ေဘးဆီးရန္ကာမ်ားႏွင့္ 
ေလ်ာ့ပါးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။  

(တ) အတည္ျပဳခ်က္အတြက္ လိုုအပ္မႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ က်င့္သုုံးႏိုုင္သည့္အေျခအေနမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ 
စီမံကိန္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုုျပဳထားသည့္စီမံကိန္းတြင္ က်င့္သံုုးႏုုိင္ေျခရိွသည့္ အေျခအေန 
မ်ားႏွင္ ့ 

ဤအပိုုင္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးအသစ္အတြက္လိုုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ယူဆခ်က္ႏွင့္ (layout) 
အဆင္အျပင္အစီအစဥ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ စီမံကိန္းကိုုဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ လက္ရွိ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦး တိုု႔ကိုု အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းတုုိ႔ကိုု အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ စဥ္းစားရမည့္အေျခခံအေဆာက္အဦးတိုု႔တြင္ လမ္းမ်ား၊ ဓာတ္အားပုုိ႔ လႊတ္သည့္လိုင္းမ်ား၊ 
ေက်ာက္က်င္းမ်ား၊ ေရေပးေဝေရး၊ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး၊ မ်က္ႏွာျပင္ေရမ်ား အလြန္မ်ားျပားလာျခင္း၊ 
အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ မိလႅာစနစ္တိုု႔ပါဝင္သင့္သည္။ ေရအသံုုးျပဳမႈအမ်ားဆံုုးအခ်ိန္၊ စြန္႔ပစ္ေရအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လိုုအပ္ခ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္စြမ္းရည္တိုု႔ လိုုအပ္သည့္အခါ 
စဥ္းစားမႈမ်ားျပဳသင့္ပါသည္။ စီမံကိန္း ၏အေျခခံအေဆာက္အဦးဆိုုင္ရာလိုုအပ္ခ်က္မ်ား၏ ျပင္ပစနစ္မ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈတိုု႔ကိုု ESIA ထဲတြင္ ေဆြး ေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။  

သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင္ ့ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကိုု ေအာက္ပါသီးသန္႔ အပိုုင္း 
တိုု႔တြင္ ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ စီမံကိန္းသရုုပ္ျပခ်က္တြင္ သီးသန္႔စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အတိုုင္း 
ေအာက္ပါအပိုုင္းမ်ားပါဝင္သင့္သည္။  

၂.၁၁.၁။ အေျခခံအေဆာက္အဦးဆိုုင္ရာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား   

ဤအပိုုင္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးအသစ္အတြက္လိုုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ယူဆ ခ်က္ႏွင္ ့ေနရာ layout 
အစီအစဥ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ စီမံကိန္းကိုုဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ လက္ရွ ိ အေျခခံအေဆာက္အဦ တိုု႔ကိုု 
အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင္/့သုုိ႔မဟုုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းတုုိ႔ကိုု အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမည့္အေျခခံအေဆာက္အဦးတိုု႔တြင္ လမ္းမ်ား၊ ပို႔လႊတ္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ေက်ာက္က်င္း မ်ား၊ 
ေရေပးေဝေရး၊ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး၊ မ်က္ႏွာျပင္ေရမ်ားအလြန္မ်ားျပားလာျခင္း၊ အညစ္အေၾကး 
စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ မိလႅာစနစ္တိုု႔ပါဝင္သင့္သည္။ ေရအသံုုးျပဳမႈအမ်ားဆံုုးအခ်ိန္၊ စြန္႔ပစ္ေရအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
လိုုအပ္ခ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္စြမ္းရည္တိုု႔လိုုအပ္သည့္အခါ စဥ္းစားမႈမ်ားျပဳသင့္ပါသည္။ 
စီမံကိန္း ၏အေျခခံအေဆာက္အဦဆုုိင္ရာလိုုအပ္ခ်က္မ်ား၏ ျပင္ပစနစ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈတိုု႔ကိုု ESIA 
ထဲတြင္ ေဆြး ေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။  



 

140 
 

၂.၁၁.၂။ ကြန္ကရစ္စက္႐ံု   

ESIA တြင္ စီမံကိန္းေဆာက္လုုပ္ေရးအတြက္လိုုအပ္သည့္ ကြန္ကရစ္စက္႐ုုံဆုိင္ရာသေဘာတရားႏွင့္ layout ၊ 
ေျမပံုုမ်ားကိုု အေသးစိတ္အျပည့္အဝေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ ESIA တြင္ အရြယ္အစား၊ ဒီဇုုိင္း၊ ေရလိုု 
အပ္ခ်က္မ်ား၊ စြမ္းအင္သံုုးစြဲမႈ၊ စြမ္းအင္ရရိွမည့္ေနရာ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား (အစုိင္အခဲႏွင့္အရည္အေျခ 
အေနရွိပစၥည္းမ်ား) ကုုိစီမံခန္႔ခြဲမႈတိုု႔ပါဝင္သင့္သည္။ ESIA တြင္ က်န္ရွိေနသည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျပဳျပင္စီမံမႈ 
နည္းလမ္းအားလံုုးကိုု ေဆြးေႏြးသင့္သည္။  

၂.၁၁.၃။ စြမ္းအင္   

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမကိံန္းတစ္ခုု၏ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းတြင္ ကြန္ကရစ္စက္႐ုုံမ်ားႏွင့္ အလုုပ္သမား 
စခန္းစသည့္ ေနရာမ်ားလည္ပတ္ရန္အတြက္ စြမ္းအင္လိုုအပ္ပါသည္။ ESIA တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း 
အတြက္လိုုအပ္သည့္ လ်ွပ္စစ္၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ ေလာင္စာရည္မ်ားအပါအဝင္ စြမ္းအင္ 
လုိအပ္ခ်က္အားလံုုးကုုိ ေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။ ေဆာက္လုုပ္ေရးအတြက္တည္ေနရာ၊ ဒီဇိုုင္း၊ စြမ္းအင္ 
ထုတ္လုုပ္ႏိုုင္စြမ္းႏွင့္ ပိုု႔လႊတ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားကုုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ESIA တြင္ 

အေျခခံအေဆာက္အဦး အစီအစဥ္တြင္ easement ျဖတ္သန္းခြင့္တည္ေနရာမ်ားကိုု ညႊန္ျပထားသင့္သည္။  

၂.၁၁.၄။ တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း ေရေပးေဝေရးႏွင့္ သိုုေလွာင္ေရး   

စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္တြင္ စီမံကိန္းမွ အဆိုုျပဳထားသည့္ ေရအသံုုးျပဳမႈအခ်က္အလက္မ်ားကိုုေပးရ မည္ျဖစ္ၿပီး 
ေအာက္ပါတုုိ႔ကိုု အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရပါမည္။  

(က) အခ်ိန္ေတာင္းဆိုုမႈမ်ားအပါအဝင္ ေဆာက္လုုပ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 
ေတာင္းဆိုုမႈ မ်ားကိုု ျဖည့္စည္းေပးျခင္း။ 

(ခ) စီမံကိန္း၏လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ျဖည့္စည္းေပးမည္ ့ လက္ရွိေရအရင္းအျမစ္တိုု႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ 
ေရေပးေဝမႈအစီအစဥ္အေပၚ စီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈ။  

(ဂ) ေရကုုိျပန္လည္အသံုုးျပဳမႈ၊ မုုိးေရကိုုျပန္လည္အသံုုးျပဳမႈႏွင့္ အဝီစိတြင္းေရတိုိ႔ကုုိ အနိမ့္ဆံုုး အသံုုးျပဳႏိုုင္မႈ 
အေပၚအေျခခံ၍ ေဆာက္လုုပ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း လုုပ္ငန္းခြင ္ ကိုုေပးေဝေနသည့္ ေရအားလံုုး၏ 
အရည္အေသြးႏွင္ ့အေရအတြက္။  

(ဃ) ေရမွ်ေျခကိုုစိစစ္သံုုးသပ္ခ်က္ႏွင့္၊ 

(င) အဓိကေရေပးေဝေရးျပတ္ေတာက္သြားသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ လုုပ္ရမည့္ စီမံကိန္း၏ လုုပ္ငန္းခြင္အစီအစဥ္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္။ 

ရင္းျမစ္တစ္ခုုခ်င္းစီ (ပ်မ္းမွ်ႏွင့္ အမ်ားဆံုုးႏႈန္း)မွ ခန္႔မွန္းေရေပးေဝမႈႏႈန္းတိုု႔ကိုု ေပးထားရမည္ျဖစ္ၿပီး 
အဆိုုျပဳေရသံုုးစဲြမႈႏွင္ ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈစံႏႈန္းမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ေသာက္သံုုး ႏိုုင္ေသာေရလိုုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
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မေသာက္သံုုးႏုုိင္ေသာေရလိုုအပ္ခ်က္တိုု႔ကုုိ အဆံုုးအျဖတ္ေပးမႈကုုိ စီမံကိန္းအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေဆာက္လုုပ္ေရးကာလအတြင္း ယာယီလိုုအပ္ခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ မည္သည့္ 
အဆိုုျပဳေရသုုိေလွာင္မႈကိုုမဆိုုလည္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသင့္ၿပီး ေဆာက္လုုပ္ေရးႏွင့္ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ေန 
သည့္ အခ်ိန္တုုိ႔ တြင္ လုုပ္ငန္းခြင္မွလုုပ္သားတုုိ႔၏ေရအသံုုးျပဳမႈအတြက္ ျပဳျပင္စီမံမႈတိုု႔ကိုုလည္း အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ESIA တြင္ လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရိွေရကိုုျပဳျပင္စီမံမႈတြင္ အသံုုးျပဳသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ 
အားလံုုးအတြက္ အေသးစိတ္ဒီဇုုိင္းမ်ားကိုု ေဖာ္ျပသင့္ၿပီး လုုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းရွိ မည္သည့္ေရေပးေဝမႈမဆုုိကိုု 
ျပဳျပင္စီမံသင့္ပုုံ၊ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစမည့္ေရတိုု႔ ကုုိစြန္႔ပစ္သင့္ပံုုႏွင့္ ပိတ္သိမ္းေရး/ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ယာယီ ေရေပးေဝမႈ/ ျပဳျပင္စီမံမႈအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အခ်ိန္တိုု႔ 
ပါဝင္သင့္သည္။  

၂.၁၁.၅။ ေရဆိုုး  

ဤအပုုိင္းတြင္ စီမံကိန္းမွလိုုအပ္သည့္ ေရဆိုုးထုုတ္ အေျခခံအေဆာက္ အဦး ႐ႈေထာင့္ အားလံုုးကိုု 
ေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။ ေအာက္ပါတိုု႔ပါဝင္သည္။  

(က) ေရဆိုုးျပဳျပင္စီမံမႈအတြက္ စိစစ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား။  

(ခ) ကြန္ကရစ္စက္႐ုုံမ်ားႏွင့္ အျခားေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားမွ ေရဆိုုးမ်ား။ 

(ဂ) အလုုပ္သမားစခန္းမ်ားအတြက္ မိလႅာစနစ္မ်ား။  

(ဃ) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့လွ်ံက်ေရတိုု႔မွ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုု ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ရန္လိုု 
အပ္သည့္ စံႏႈန္းမ်ား။ 

(င) အဆ္ိုုျပဳထားသည့္ ပစၥည္းစြန္႔ပစ္မႈ ႏွင့္/သိုု႔မဟုုတ္ ေရဆိုုးကုုိျပန္လည္အသံုုးျပဳမႈႏွင့္ ျပဳျပင္စီမံထားၿပီး 
သည့္ေရဆိုုးႏွင့္ ယင္းက့ဲသိုု႔အသံုုးျပဳမႈကုုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတြင္ ဆည္ေျမာင္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိုု 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသင့္ၿပီး ယင္းအစီအစဥ္သည္ ေရဆုုိးမ်ားကိုု ေရေနပတ္ဝန္းက်င္ထံသိုု႔ ျပန္လည္စြန္႔ 
ပစ္ျခင္းထက္ ျပဳျပင္စီမံ၍အသံုုးျပဳမည့္ပံုစံပင္ျဖစ္သည္။ ေျမေျပေပၚႏွင့္ ေျမေအာက္ေရ၏ အရည္အေသြး 
အေပၚတြင္ ေရဆိုုးႏွင္ ့ ျပဳျပင္စီမံထား သည့္ေရဆိုုးတိုု႔၏ သက္ေရာက္ႏုုိင္ေျခအေသးစိတ္တုုိ႔ကိုု 
ေဖာ္ျပေပးသင့္ၿပီး၊ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ေရဆိုုးျပဳျပင္စီမံမႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္မႈစနစ္တုုိ႔ကုုိ ေဘးအႏၱရာယ္အေျခအေနမ်ား၊ 
ပါဝါေထာက္ပံ့မႈတိုု႔ ကိုု ဖ်က္ဆီးခံရမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ေရႀကီးျခင္းတိုု႔ျဖစ္ေပၚေသာအခါ မည္သုုိ႔စီမံခန္႔ခြဲပံုုကိုုလည္း 
ေဖာ္ျပ ထားသင့္သည္။ ေဘးအႏၱရာယ္အေျခအေနမ်ားတြင္ ေရဆိုုး/ ေရဆိုုးသိုုေလွာင္ထားမႈျပဳလုုပ္ 
ရမည့္အေရးေပၚျဖစ္ႏုုိင္ေျခကိုု အဆံုုး အျဖတ္ေပးရျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ ေရဆိုုးသိုုေလွာင္ရျခင္းတြင္ မိုုးရာသီ၌ 
ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အေျခခံ၍ (ႏွစ္ ၅၀လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ ႏွင္ ့ ႏွစ္ ၁၀၀ တြင္ တစ္ၾကိမ္) 
ျပဳလုုပ္ရန္လိုုအပ္ပါသည္။  
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ESIA တြင္ မည္သည့္ေရဆိုုးကိုုမဆုုိ လက္ခံထားသည့္ပတ္ဝန္းက်င္သုုိ႔ ျပန္လည္မပုုိ႔ခ် သင့္ေၾကာင္းကုုိ 
ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။  

၂.၁၁.၆။ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပ့ံပိုုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလုုပ္သမားစခန္း   

ESIA တြင္ ေဆာက္လုုပ္ေရး၊ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးႏွင့္ စီမံကိန္းကိုုပိတ္သိမ္းျခင္း အပိုုင္းတိုု႔၌ပါဝင္မည့္ 
ဝန္ထမ္းတိုု႔၏စခန္းမ်ားကိုု ေဆာက္လုုပ္ေရးႏွင့္ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး ေျမပံုုမ်ားျပ သ႐ုုပ္ေဖာ္ခ်က္အျပည့္အစံုု 
ေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤ ESIA တြင္ ေရ၊ အညစ္ အေၾကး၊ စြမ္းအင္လိုုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အျခားေနထိုုင္ေရး လိုုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အပါအ၀င္  ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ (ဆက္စပ္ပါက မိသားစုု မ်ားအတြက္) လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအား 
အျပည့္အဝေဖာ္ျပခ်က္  ပါဝင္သင့္သည္။ ESIA တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအဆင္ေျပေစေရး 
(ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္က်ေနခ်ိန္ႏွင့္ တာဝန္ က်ခိ်န္ၿပီးေနာက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေရခ်ဳိးခန္း၊ အိမ္သာ၊ 
အဝတ္ေလ်ွာ္စက္ႏွင္ ့ ခ်က္ျပဳတ္ ေရးပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္)ကိုု အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ပါဝင္သင့္သည္။  
လူမႈဖူလံုုေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ မထိခုိက္ေစရ။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေနထိုုင္ေရး အစီအစဥ္ကုိမဟာဗ်ဴဟာ တြင္ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။   

၂.၁၁.၇။ ေက်ာက္က်င္းမ်ား  

ESIA တြင္ ေက်ာက္က်င္းအားလံုုး၏တည္ေနရာကိုုျပသည့္ ေျမပံုုမ်ားကိုု အျပည့္အဝ ေဖာ္ျပသင့္ၿပီး ယင္းကုိ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ဆက္စပ္အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ေရး 
၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ အသံုုးျပဳၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္က်င္းမ်ားအေၾကာင္း ကုုိ ေဆြးေႏြးသည့္ 
အခါ  ESIA ၌ ေက်ာက္မ်ားထုုတ္ယူရာတြင္အသံုုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ လိုုအပ္သည့္ေဖာက္ခြဲမႈ၊ 
အသံုုးျပဳရမည့္ ေက်ာက္အရြယ္အစား၊ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေက်ာက္ရရွိရန္အတြက္ 
အဆိုုျပဳနည္းလမ္းမ်ားႏွင္ ့ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားၿပီးဆံုုးသြားေသာအခါ ေက်ာက္က်င္း 
တိုု႔ကိုုျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ပုုံ အေသးစိတ္တိုု႔ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။  

၂.၁၁.၈။ အဝင္လမ္းမ်ား  

ESIA တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏အစိတ္အပုုိင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားရမည့္ 
အဝင္လမ္းအားလံုုးအတြက္ ေျမပံုုမ်ားကိုု အျပည့္အဝသ႐ုုပ္ေဖာ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ESIAတြင္ လမ္းမ်ား၏ 
အက်ယ္၊ ဖယ္ရွားရမည့္ အပင္ပမာဏ၊ အပင္မ်ားကိုု ဆုုိုုက္တြင္ အက်ိဳးရိွစြာ ျပန္လည္အသံုုးခ်ႏိုုင္ေရး၊ 
လမ္းမ်ားကုုိအဆင့္ျမွင့္ျခင္း၊ ေနာက္ဆံုုးလမ္း၏မ်က္ႏွာျပင္၊ လမ္း၏သယ္ေဆာင္ႏုုိင္စြမ္းႏွင့္ အဆုိျပဳ 
ေရႏုုတ္ေျမာင္း၏ runoff ေၾကာင့္ ေရညစ္ညမ္းမႈ  မျဖစ္ေစရန္ စသည့္အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကို အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပရပါမည္။ ESIAတြင္ စီမံကိန္းေဆာက္လုုပ္ေရးၿပီးေနာက္ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အတြက္ အဝင္လမ္းမ်ား 
မလိုုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ယင္းလမ္းမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း 
ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။  
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၂.၁၁.၉။ ဓာတ္အားပိုု႔လႊတ္သည့္လုိင္းမ်ား  

ESIA တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏အစိတ္အပုုိင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားရမည့္ 
ပုုိ႔လႊတ္သည့္လိုင္းမ်ားအားလံုုးအတြက္ ေျမပံုုမ်ားကိုု အျပည့္အဝသ႐ုုပ္ေဖာ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ESIA တြင္ 
ေဆာက္လုုပ္ရမည့္ တာဝါတိုုင္အမ်ိဳးအစားမ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဆာက္လုုပ္ေရးတြင္ အသံုုးျပဳရမည္ ့
ပစၥည္းမ်ား၊ ပိုု႔လႊတ္သည့္လမ္းမ်ား၏ ေကာ္ရီဒါအားလံုုး၏ အလ်ားႏွင့္ အက်ယ္မ်ား၊ တာဝါမ်ား၏အျမင့္၊ 
တာဝါတိုုင္မ်ား၏တည္ေနရာမ်ား၊ တာဝါမ်ားႏွင္ ့ ေကာ္ရီဒါႏွစ္ရပ္စလံုုးအတြက္ ပုုိမုုိက်ယ္ျပန္႔စြာ ဖယ္ရွားရမည့္ 
အျပင္ပမာဏတိုု႔ကိုု အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္လံုုလံုုေလာက္ေလာက္ျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ 
အပင္မ်ားကိုု စီမံကိန္းေႏရာတြင္ အက်ိဳးရိွစြာ ျပန္လည္အသံုုးခ်ႏိုုင္ေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခဲြပံုုႏွင့္ 
တာဝါတိုုင္မ်ားေဆာက္ထားသည့္ ေျမအား အဆင့္ျမွင့္ျခင္းတိုု႔ကိုုလည္း ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ESIA  တြင္ 
ပုုိ႔လႊတ္သည့္လိုင္းမ်ားအတြက္ ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းေရးအဆိုုျပဳအစီအစဥ္တုုိ႔၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပါဝင္သင့္ၿပီး ယင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ အဝင္ကိုု မည္သိုု႔ေဆာင္ရြက္မည္ဟူသည့္ အခ်က္ကုိ 
ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 

 

၂.၁၂။ စီမံကိန္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား 

ESIA ၏ ဤအပုုိင္းတြင္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ လက္ေတြ႔က်သည့္ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္ သည္။ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုုခ်င္းစီ အတြက္ စီမံက္ိန္းေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ စီမံကိန္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား (အေကာင္းႏွင့္အဆိုုး)၊ တည္ေနရာ၊ အတိုုင္းအတာ၊ ဖြဲ႔စည္းပုုံစနစ္ႏွင္ ့
အဆင့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိုု ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ဤနည္းလမ္းက အျခားနည္းလမ္းထက္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ပိုေကာင္းရသည္ဆုိျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွင္းျပေပးရပါမည္။ 
ဤအပိုုင္းတြင္ေအာက္ပါအခ်က္အလက္စသည္တိုု႔ကုုိ ေဖာ္ျပေပး ရမည္။  

(က)  စီမံကိန္းနည္းလမ္းတိုု႔ကိုုမေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ စီမံကိန္းမွလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ဆက္လက္မလုုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း တုိ႔အတြက္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခု 

(ခ) စီမံကိန္းမွလုုပ္ငန္းအားလံုုးႏွင့္ စီမံကိန္းမွ မတူညီသည့္လုုပ္ငန္းအားလံုုးအတြက္ ျဖစ္ႏုုင္ိေျခ 
ရွိေသာတည္ေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္း။ 

(ဂ) သတ္မွတ္ထားသည့္နည္းလမ္းမ်ား (စီမံကိန္းေရြးခ်ယ္မႈမရိွျခင္းအပါအဝင္) ၏ ပတ္ဝန္း က်င္၊ လူမႈႏွင့္ 
စီးပြားေရးတိုု႔အေပၚ ကာလတိုု၊ ကာလလတ္ႏွင့္ ကာလရွည္ ေကာင္းက်ိဳး ႏွင့္ဆိုုးက်ိဳးမ်ား။  
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(ဃ) စီမံကိန္း၏အဓိကလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ (ဥပမာအားျဖင့္ ေရေလွာင္တမံရွိျခင္း၊ ပိုုမိုုေသးငယ္သည့္ 
ေရကာတာနံရံ၊ ဖြဲ႔စည္းပုုံစနစ္အမ်ိဳးမ်ဳိးစသည္ျဖင့္) အတိုုင္းအတာေရြးခ်ယ္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ျဖစ္ႏုုင္ိေျခရွိေသာ 
ဖြဲ႔စည္းပုုံစနစ္နည္းလမ္းမ်ား။  

(င) အလံုုးစုုံေသာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ ေဂဟစနစ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါး 
သြားေစရန္ျဖစ္တည္လာသည့္ လက္ရွိအေျခခံအေဆာက္အဦးတိုု႔ႏွင့္ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးကိုု ေပါင္းစည္း 
ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကုုိေဖာ္ျပခ်က္။  

(စ) ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈတန္ဖိုုးတိုု႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အသားတင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ေလ်ာ့ပါးေစမည့္၊ စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦး စုုစုုေပါင္းပမာဏကုုိ ေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိေသာဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ နည္းလမ္းမ်ားကိုုေဖာ္ျပထားခ်က္။ 

(ဆ) ထိန္းခ်ဳပ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားသည့္ စီမံကိန္းအတြက္ တည္ေနရာ၊ 
တည္ေဆာက္ေရးတြင္  ပါဝင္ေသာအစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုစီ၊ တည္ေဆာက္ေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
အက်ိဳးရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈ မ်ားႏွင္ ့ဆိုုးရြားေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပခ်က္။  

(ဇ) အဆင့္တစ္ဆင့္ ႏွင့္/သုိ႔ အဆင့္မ်ားစြာ/ တည္ေဆာက္ေရးအစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာကုိ ေကာင္းစြာ 
ေဖာ္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိပါက အဆင့္တစ္ဆင့္ ႏွင့္/သုုိ႔ တည္ေဆာက္ေရးအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီအေပၚ မည္သို႔ 
သက္ေရာက္ေစမည္ဟူသည့္ေဖာ္ျပခ်က္ 

 (စ်) စီမံကိန္း၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုုခ်င္းစီႏွင့္ စီိမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈတစ္ရပ္လံုုးအတြက္ 
ဦးစားေပးတည္ေနရာႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရမည္။  
အဆုပါရွင္းျပခ်က္တြင္ ဦးစားေပးတည္ေနရာႏွင့္ နည္းလမ္းတုုိ႔ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
အက်ိဳးရွိေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆိုုးရြားေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္လည္း ပါဝင္ရပါမည္။ 
ထိုုရွင္းျပခ်က္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္လိုုက္ေလ်ာညီေထြ 
ရွိရမည္။  

(ည) ေရြးခ်ယ္ရန္နည္းလမ္မ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆုုိးက်ိဳးမ်ားကိုု အေျခခံအားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။  

(ဋ) နည္းလမ္းတစ္ခုုခ်င္းစီ၏ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈဆိုုင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ ကာလတိုု၊ ကာလလတ္ႏွင့္ 
ကာလရွည္ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုုးက်ိဳးမ်ားကိုု စဥ္းစားထားရမည္ျဖစ္သည္။  

 ဤအပိုုင္းတြင္ စီမံကိန္း၏စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားအေပၚ ဦးတည္ထားသင့္သည္။ ဤအပိုုင္းတြင္ 
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ဦးတည္ထားသင့္သည္။ 
ဤအပိုုင္းတြင္ စီမံကိန္း၏ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတိုု႔အေပၚ အက်ိဳးရိွသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈ မ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ထိုုသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု မည္သုုိ႔ေလ်ာ့ခ်မည္ဆုုိသည့္အခ်က္ေပၚတြင္သာ 
ဦးတည္ထား သင့္သည္။ 
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ဤအပိုုင္းတြင္ကုိ ဇယားတြင္ နည္းလမ္းတစ္ခုစီ၏ အေကာင္းအဆုိးမ်ားေဖာ္ျပရာတြင္  သက္ဆုိ္င္ရာ 
ေကာ္လံမ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။  

 

၂.၁၃။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္နည္းလမ္းမ်ား  

ESIA ၏ ဤအပုုိင္းတြင္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား (baseline )ေဒတာအတြက္ အသံုုးျပဳထားသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကိုု ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ဤအပုုိင္းတြင္ လႊမ္းမုုိးမႈနယ္ပယ္အျဖစ္အသံုုးျပဳထားခဲ့သည့္ ေနရာ 
(ေဒသတြင္းဧရိယာႏွင့္ ေဒသတြင္းေလ့လာမႈဧရိယာ)ႏွင့္ အခ်ိန္အတိုုင္းအတာတိုု႔ကုုိရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထား 
သင့္သည္။ ESIA တြင္ မည္သည့္ေမာ္ဒယ္ပုုံစံႏွင့္ ေဒတာကိုု အသံုုးျပဳထား၍ အဘယ္ေၾကာင့္ အသံုုးျပဳပံုုကိုု 
ေဖာ္ညႊန္းသည့္ မွီျငမ္းခ်က္အပါအဝင္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ နယ္နိမိတ္အားလံုုးအတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းခုုိင္လံုုမႈႏွင့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္တုုိ႔ကုုိ ထည့္ သြင္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

ESIAတြင္ ရာသီအလိုုက္ေလ့လာမႈမ်ား၊ ေဒတာတိုု႔ကုုိ ရာသီတိုုင္းတြင္ ေကာက္ယူထားပါသည္ဟုု 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ နမူနာပံုုစံမ်ိဳးစံုု၊ ေဒတာေကာက္ယူရာတြင္အသံုုးျပဳထားသည့္ ကိရိယာတိုု႔၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ ေကာက္ယူထားသည့္နမူနာအားလံုုးအတြက္ သင့္ေလ်ွာ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ကြင္းဆက္တိုု႔ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ကာ အေကာင္းဆုံးႏုုိင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းက႑ဆိုုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီရပါမည္။ အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအရည္အေသြး 
(ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးခံရမည့္ ေနရာမွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ နမူနာပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳကာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့ ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပြားမ်ားႏုိင္သည့္ 
နမူနာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈကုိ သင္တန္းတက္ထားသည့္သူမ်ား၏ ၾကီးၾကပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ နမူနာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းက႑ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့ ္ကုိက္ညီရပါမည္။ 
 

အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက ဆူညံသံႏွင့ ္ တုန္ခါမႈ၊ 
ေလထုတ္လႊတ္ မႈႏွင့ ္စြန္႔ပစ္ပစ ၥည္း စြန္႔ပစ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အေျခခံမူမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

စီးဆင္းေရထုႏွင့္ ဇလေဗဒအပါအဝင္ သက္ဆုုိင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုု တိုုင္းတာ ရန္အတြက္အသံုုးျပဳထားသည့္ 
ကြန္ျပဴတာေဆာ့ဝလ္ဲဆိုုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ နည္းလမ္း (methodology) ထဲတြင္ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 
ထိုု႔ျပင ္ ေျမပံုုဆဲြဲျခင္းအတြက္ လုုိအပ္သည့္ ေဆာ့ဝလ္ဲအစုုမ်ား (software packages)၏ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုုလည္း ထည့္သြင္းသင့္သည္။  

ေျမပံုုအားလံုုးကုုိ သူတိုု႔၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အဆံုုးသတ္အသံုုးျပဳမႈတိုု႔ကုုိ စဥ္းစား၍ 
လိုအပ္သည့္စေကးအတုိင္း တိတိက်က်ထုုတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ စားက်က္ ေနရာမ်ား 
ဆုံးရံွဳးမႈကုိ အကဲျဖတ္ရန္၊ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ရည္ညႊန္းလုုပ္ငန္းခြင္ မ်ား၏တည္ေနရာမ်ားကိုု အသိေပးရန္၊ 
ေဒသခံမ်ားလက္ရွိေနထိုုင္ေနသည့္ အဓိကနယ္ပယ္မ်ား စသည္ျဖင့္ပါဝင္သည္။) ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
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လူမႈဆိုုင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ပံုုစံမ်ားႏွင့္ အလားအလာမ်ားကိုုေဖာ္ျပရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ 
နယ္ပယ္တိုု႔တြင္ျပဳလုုပ္ထားသည့္ သက္ဆိုုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား (ပံုုႏွိပ္ထားၿပီးျဖစ္ေစ၊ မပုုံႏွိပ္ေသးရသည္ျဖစ္ေစ) 
ကိုု ဤအပိုုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စီမံကိန္းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေလ်ာ္ေၾကးအတိုုင္းအတာမ်ား၊ 
အလိုုက္သင့္ ျပဳလုုပ္ထားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္၊ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏုုိင္ေျခမ်ား၊ သက္ေရာက္မႈကုုိ ေလ်ာ့ပါး 
ေစေရး၊ အဆိုုျပဳေရွာင္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္တိုု႔ကုုိ ဤအပိုုင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရ မည္ျဖစ္သည္။ 

  

၂.၁၄။ အေျခခံအခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား/ ေလ့လာခ်က္မ်ား 

ဤအပိုုင္းတြင္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့လူမႈစီးပြားေရး ဆိုုင္ရာ ျဖစ္ရပမ္်ားအျဖစ္ 
အေျခခံအေျခအေနအားလံုုး၊ ေျမျပင္ႏွင္ ့ ေရျပင္ပတ္ဝန္းက်င္တုုိ႔၏ အလားအလာမ်ား အပါအဝင္ 
စီမံကိန္းဧရိယာကိုုေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူသားတိုု႔ျပဳလုုပ္ သည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
သဘာဝအခ်က္မ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ ေရႀကီးမႈ) အပါအဝင ္ဧရိယာ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈဆိုုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းကုုိ လႊမ္းမုုိးထားသည့္အခ်က္မ်ားကိုု ဤအပိုုင္းတြင္ ေဖာ္ထုုတ္ျပသင့္သည္။ 
အခ်က္အလက္လံုုလုုံေလာက္ေလာက္ရရွိမည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ မူရင္းျဖစ္ႏုုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၏သဘာဝ ေျပာင္းလဲ 
မႈအရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ကုုိလည္းေဖာ္ျပသင့္သည္။ ေယဘုယ်ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚ 
သဘာဝသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားတိုု႔ျပဳလုုပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖင့္ ဖိစီးထားၿပီးသား အတိုုင္းအတာ 
ကိုုေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။  

ဤအပိုုင္းတြင္ စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုုိင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ၊ ေျမ၊ လုုပ္အားႏွင့္ 
လုုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား၊ က်ား၊မလူမႈေရးရာႏွင့္ အားနည္းသည့္လူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ 
သက္ဆုုိင္ရာလူမႈျဖစ္ရပ္အားလံုုးအတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္တစ္ရပ္ကိုုလည္း တည ္ေဆာက္ထားသင့္ပါသည္။  

အထူးသျဖင့္ ဤအပိုုင္းတြင္ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္တို႔ႏွင့္သက္ဆုုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။  

၂.၁၄.၁။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ ဘူမိေဗဒအေျခအေနႏွင့္ ေျမဆီလႊာမ်ား (ေရတိုုက္စားမႈႏွင့္ 
သဲႏႈန္းပိုု႔ခ်ျခင္းအပါအဝင္)  

ESIA တြင္ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ သတ္မွတ္နယ္ေျမအပါအဝင္၊ ဘူမိေဗဒအေျခအေန၊ ေျမပံုုစံမ်ား၊ 
ျဖတ္ပုုိင္းပံုုမ်ားႏွင္ ့အစီအစဥ္တိုု႔ကိုု ေရးဆဲြ၍ ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ လႊမ္းမိုုးမႈဧရိယာ အတြင္းရွိ ေရေအာင္းလႊာ၊ 
ျပတ္ေရြ႕ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာရင္းျမစ္မ်ား (စုုိက္ပ်ိဳးေရး ထုုတ္ကုုန္မ်ား)ကဲ့သိုု႔ ဘူမိေဗဒ 
ဆိုုင္ရာဖြဲ႔စည္းပံုုမ်ားကုုိ ESIA တြင္ ျပသသင့္သည္။ ESIA တြင္ အဆိုုျပဳစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ 
အတိုုင္းအတာ၌ စီမံကိန္းဧရိယာ၏အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေျမသားပံုုစံမ်ားကိုုလည္း သရုုပ္ျပ၊ ေရးဆဲြ၍ 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ စိုုစြတ္မႈ၊ တိုုက္စားမႈ၊ အျမင့္၊ အက္ဆစ္ဓါတ္ပါဝင္မႈ၊ ဆားဓာတ္ပါဝင္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ 
အျခားလကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ သီးသန္႔စီမံခန္႔ခြဲမႈလုုိအပ္သည္ ့ေျမသားမ်ားကိုု ESIA တြင္ ခြဲျခားျပထားသင့္သည္။ 
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ESIA တြင္ လႊမ္းမိုုးမႈဧရိယာထဲရိွ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ ေရတိုုက္စားမႈႏွင့္ သဲႏႈန္းပုုိ႔ခ်ျခင္းဆိုုင္ရာ 
ေရစီးေၾကာင္းအဆင့္မ်ားကိုုလည္း ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ESIA က သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးခံေနရာရွိ 
ေရစီးေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လက္ရိ ွ ေျမျပိဳမႈမ်ားႏွင့္ အနည္က်မႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပရပါမည္။ 
သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးခံေနရာရိွ ေျမျပဳိမႈအၾကီးအေသးအရြယ္ အစား၏ သမုိင္းေၾကာင္းလကၡဏာကုိလည္း 
ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ 

၂.၁၄.၂။ ေျမငလွ်င္အေျခအေန 

ငလွ်ပ္လႈပ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရိွ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားေဘးကင္း လံုုၿခဳံမႈအတြက္ 
အဓိကေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုုပင္ျဖစ္ၿပီး အလြန္အမင္းျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွသည္။ ESIAတြင္ ေဒသရိွ ေျမငလွ်င္ 
အေျခအေနအေသးစိတ္ကိုု ပုုံၾကမ္းဆဲြ၍ ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္တုုိ႔တြင္ ျဖစ္ရပ္အေရ 
အတြက္၊ ျဖစ္ရပ္၏အရြယ္အစား၊ ရလဒ္ျဖစ္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးမႈုတုုိ႔၏ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ ESIAတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္အေျခခံ 
အေဆာက္အဦးအားလံုုး၏ အနီးတဝိုုက္ရွ ိျဖစ္ရပ္မ်ားကိုုအေသးစိတ္ျပဳစုုထားခ်က္ ပါဝင္သင့္ သည္။  

၂.၁၄.၃။ မေပါက္ကဲြေသးသည့္လက္နက္မ်ား 

ESIAတြင္ တတ္ႏုုိင္သမွ်အေကာင္းဆံုုးအားျဖင့္ စီမံကိန္း၏ေျခရာတြင္တည္ရွိသည့္ မေပါက္ကြရဲေသး 
ေသာလက္နက္အားလံုုး၏တည္ေနရာႏွင့္ လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွ ယင္းလက္နက္မ်ားကိုု ေဘးကင္းစြာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ျဖစ္စဥ္တိုု႔ကုုိ ေရးသားေဖာ္ျပသင့္သည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေျမပံုုေရးဆဲြမႈကိုု ေဆာင္ရြက္သင့္ 
သည္။  

၂.၁၄.၄။ ရာသီဥတုု   

ESIA တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိုုင္ရာအကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ ရာသီဥတုုပုုံစံမ်ားကိုု 
ေဖာ္ျပေရးသားသင့္သည္။ ရာသီဥတုုအခ်က္အလက္ကုုိ စာရင္းအင္းပုုံစံ ျဖင့္ျပသင့္ၿပီး အျမင့္ဆံုုး၊ အနိမ့္ဆံုုးႏွင့္ 
အတက္အက်ျပင္းေသာတန္ဖိုုးမ်ားႏွင့္အတူ ကာလရွည္သမတ္ကိန္းမ်ားအပါအဝင္ လိုုအပ္ပါက မိုုးရြာသြန္းမႈ 
ပံုုစံမ်ားႏွင့္ မုုန္တုုိင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္တိုု႔လည္းပါဝင္သင့္ပါသည္။ ESIAတြင္ 
ယခင္အေျခအေန ရာသီဥတုုဆိုုင္ရာ ေတြ႔ရိွ ခ်က္မ်ား၊ အလားအလာမ်ား၊ ေနရာပံုုစံမ်ား၊ ႀကိမ္ႏႈန္း၊ 
အခ်ိန္အတိုုင္းအတာႏွင့္ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္၏သိပ္သည္းမႈတိုု႔ကိုုျပသသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ ပါ၀င္သင့္သည္။ 

ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈအေပၚႏုုိင္ငံတကာအစုုိးရတိုု႔၏ေဆြးေႏြးပဲြ (Intergovernmental Panel on Climate 
Change)၊ ေဒသတြင္း/အမ်ိဳးသားေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ စိစစ္ဆံုုးျဖတ္ထားသည့္အတိုုင္း 
ရာသီဥတုု ေျပာင္းလဲမႈေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ လက္သင့္ခံထား သည့္အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ား၏ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ကိုု ESIAတြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ဧရိယာတစ္ခုုကိုု အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ဧရိယာ 
အျဖစ္ စဥ္းစားသည္ျဖစ္ေစ၊ မစဥ္းစားသည္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းစီမံကိန္းတည္ေနရာမွ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခမ်ား 
ကိုု အက်ဥ္း ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။  



 

148 
 

 

၂.၁၄.၅။ ေလထုုအရည္အေသြး 

ESIA တြင္ ပုုိမုုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ နယ္ပယ္အေပၚသုုိ႔ လက္ရွိေရအရည္အေသြး၊ ေျမပံုုႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ 
ေမာ္ဒယ္ပုုံစံတိုု႔ျဖင္ ့ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ဤအပိုုင္းတြင္ ရာသီအားလံုုးတြင္ ေကာက္ယူထား သည့္ေဒတာမ်ား 
ပါဝင္သင့္ၿပီး ရာသီဥတုအေျခအေနေဖာက္ျပန္ျခင္း (inversion)၊ မုုိးရြာသြန္းျခင္း၊ အျခား သဘာဝႏွင့္ လူသား 
တိုု႔ျပဳလုုပ္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေရအရည္အေသြးဆိုုင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား ေျပာင္းလဲလာ 
မႈကုုိ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။  

၂.၁၄.၆။ ဝန္းက်င္အလင္း  

ESIA တြင္ သဘာဝႏွင့္ လူသားတိုု႔ျပဳလုုပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈအားလံုုးအပါအဝင္ စီမံကိန္းအနီးအနားရိွ 
လက္ရွိအလင္းရင္းျမစ္တုုိ႔၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကိုု အေသးစိတ္ ေရးဆဲြ၍ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ေမာ္ဒယ္ပုုံစံတိုု႔ျဖင့္ ျပည့္ျပည့္ဝဝေဖာ္ျပသင့္သည္။ ဤအပုုိင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသြား 
အလာ၊ လူေနဧရိယာႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈ ဧရိယာတိုု႔အပါအဝင္ လူသားတိုု႔ ျပဳလုုပ္သည့္ 
အလင္းရင္းျမစ္အားလံုုးတိုု႔ ပါဝင္သင့္သည္။ အလင္းရင္းျမစ္ အတိအက်ကိုု ေဖာ္ထုုတ္ျပသင့္ ပါသည္။  

၂.၁၄.၇။ ဝန္းက်င္ဆူညံသံမ်ား 

ESIA တြင္ သဘာဝႏွင့္ လူသားတိုု႔ျပဳလုုပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈအားလံုုးအပါအဝင္ စီမံကိန္းအနီးအနားရိွ 
လက္ရွိဆူညံသံမ်ားႏွင့္ တုုန္ခါမႈရင္းျမစ္တိုု႔၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကိုု အေသးစိတ္ေရးဆဲြ၍ သင့္ေတာ္ 
သည့္ေမာ္ဒယ္ပံုုစံတိုု႔ျဖင္ ့ျပည့္ျပည့္ဝဝေဖာ္ျပသင့္သည္။ ဤအပုုိင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသြားအလာ၊ လူေနဧရိ 
ယာႏွင့္ စီးပြားေရးဧရိယာတိုု႔အပါအဝင္ လူသားတိုု႔ျပဳလုုပ္သည့္ ဆူညံသံရင္းျမစ္အားလံုုးတိုု႔ ပါဝင္သင့္သည္။ 
ဆူညံသံရင္းျမစ္ အတိ အက်ကိုု ေဖာ္ထုုတ္ျပသင့္ပါသည္။  

၂.၁၄.၈။ ျမင္ကြင္းသာယာပံုု 

ESIA တြင္ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ ျမင္ကြင္းသာယာပံုုကိုု သ႐ုုပ္ေဖာ္၊ ေရးသားသင့္သည္။ ျမင္ကြင္းကိုု 
အဓိပၺါယ္ျပန္ဆိုုရာတြင္ ဧရိယာ၏သာယာပံုုကုုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အဓိကျမင္ကြင္းမ်ား၊ ျမင္ကြင္း၏ 
အလင္းေရာင္၊ ႐ႈခင္းမ်ား ႏွင့္လကၡဏာမ်ား (ပုုဂၢလိကပိုုင္လူေနအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ လမ္းမ်ား၊ ၾကည့္႐ႈစရာမ်ားႏွင့္ 
အျခားတည္ေနရာမ်ားက့ဲသုုိ႔ ျပည္သူပုုိင္ေနရာမ်ားထံမွ အကဲ ျဖတ္ခ်က္အပါအဝင္) ကိုုထည့္သြင္းသင့္သည္။  

၂.၁၄.၉။ ဇလေဗဒ  

ESIAတြင္ သင့္ေတာ္သည့္ ေမာ္ဒယ္ပံုုစံ၊ ေျမပံုုဆြမဲႈႏွင္ ့ လႊမ္းမိုုးမႈဧရိယာ၏ အေျခခ ံ
ဇလေဗဒဆိုုင္ရာဝိေသသလကၡဏာမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ဤအပုုိင္းတြင္ အလ်င္၊ ထုုထည္မ်ားႏွင့္ 
စီးဆင္းမႈအတြက္ခလုုတ္ကန္သင္းမ်ားအပါအဝင္ ရာသီအလိုုက္ေရစီးဆင္းမႈတိုု႔ကုုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 
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ေရစီးေၾကာင္းကုုိတိုုင္းတာသည့္ကိရိယာမ်ားကုုိ ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္အတ္ိုုင္း အတာတိုု႔ႏွင့္ဆိုုင္သည့္ ကိန္းရွင္မ်ားကုုိ 
တိုုင္းတာရန္အသံုုးျပဳသင့္သည္။ ဤအပိုုင္းတြင္ ေရေဝ ကုုန္းတန္း/ သတ္မွတ္နယ္ေျမ (အရြယ္အစား၊ 
ကုုန္းေစာင္း၊ သတ္မွတ္ဧရိယာ၏ပံုုစံ၊ ေျမသား ႏွင့္ ေျမေအာက္ေရစိမ့္ဝင္မႈအပါအဝင္) တုုိ႔ကုုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

ၾကီးမားသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ပ်မ္းမွ် ေရတက္သည့္ကာလ  (recurrence interval) အပါအ၀င္ ေရၾကီးမႈႏွင့ ္
စပ္လ်ဥ္းသမွ် အေသးစိတ္ကုိ ေဆြးေႏြးရပါမည္။ ေနရာႏွင့္ ယာယီျဖစ္တတ္မႈအေန အထားမ်ားအရ အဆုိပါ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ တိုင္းတာရန္  Stream gauges မ်ားကုိ အသုံးျပဳရပါမည္။ (ယခင္ ၅ ႏွစ္အတြင္း အပါအ 
၀င္) လက္ရိွေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တြက္ခ်က္မႈမ်ားႏွင့္ ေမာ္ဒယ္ျပဳမႈမ်ားအားလုံး တြင္ အသုံးျပဳရ 
ပါမည္။ ေရဆင္း ဧရိယာ၏ အရြယ္၊ အခုံးႏွင့္ ပံုသ႑ာန္ ၊ ေျမၾကီးႏွင့္ ေျမေအာက္ေရစိမ့္၀င္မႈ    အပါအ၀င္ 
ေရေ၀ေရလဲႏွင့ ္ေရဆင္း ဧရိယာတုိ႔ကို ေဖာ္ျပရပါမည္။ 
 
 ဇလေဗဒအပိုုင္းတြင္ မည္သည့္ ေရစီးေၾကာင္းတြင္မဆိုု စီးဆင္းေနသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေရမ်ား၊ 
သတ္မွတ္နယ္ေျမမွ တစ္ဆင့္ အဓိကျမစ္ထဲသုုိ႔ စီးဆင္းသည့္ျမစ္လက္တက္မ်ား၊ ႏွစ္အလိုုက္ေရစီးဆင္းမႈတုုိ႔၏ 
ကြျဲပားမႈကုုိ နားလည္ေစရန္အတြက္ သမိုုင္းေၾကာင္းအရ တုုိင္းတာထားသည့္ မုုိးရြာသြန္းမႈျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ 
မီွခိုု၍ ထိုုျဖစ္ရပ္မ်ားကဲြဲျပားျခားနားၾကပံုုႏွင့္ ရာသီအလိုုက္ေရစီးဆင္းမႈပုုံစံမ်ားဟူ၍ ထည့္သြင္း ထားသင့္သည္။ 
ESIA တြင္ စီမံကိန္း၏လႊမ္းမုုိးမႈဧရိယာ၌ ႏွစ္အလိုုက္ ပိုုလြန္ႏုုိင္ေျခမ်ားအတြက္ လက္ရွိေရႀကီးမႈ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ကုုိ လည္း ေဖာ္ျပသင့္သည္။  

၂.၁၄.၁၀။ ေျမေအာက္ႏွင့္ေျမေပၚေရတိုု႔၏အရည္အေသြးမ်ား  

ESIAတြင္ ထိုုဧရိယာထဲမွ ေျမေအာက္ႏွင္ ့ ေျမေပၚေရတိုု႔၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 
မ်ားကိုုေဖာ္ျပသင့္သည္။ ထိုုဧရိယာအတြင္းရွိ ေျမေအာက္ေရႏွင့္ ေျမေပၚေရတုုိ႔၏ ဓာတုုႏွင့္ ရုပ္ပုိင္းဆိုုင္ရာ 
အေရးႀကီးဝိေသသလကၡဏာဆိုုင္ရာေဒတာတိုု႔ပါဝင္သည့္ ၿခဳံငုုံသံုုးသပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ပါဝင္သင့္သည္။ 
ဤအပိုုင္းတြင္ ေနရာႏွင္ ့ အခ်ိန္အတုုိင္းအတာ (ဥပမာအားျဖင့္ ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္းရွိ ကာလအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ 
သတ္မတွ္နယ္ေျမမွ အပုုိင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး) တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရ အရည္အေသြး၏ ရာသီအလိုုက္ေျပာင္းလဲမႈတိုု႔ကိုု 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ ဓါတုုေဗဒ ဆိုုင္ရာအတုုိင္းအတာမ်ားတြင္ pH၊ ေပ်ာ္ဝင္ေအာက္စီဂ်င္၊ အပူခ်ိန္၊ 
ေနာက္က်ိမႈ၊ လွ်ပ္ကူးသတိၱ၊ ေပ်ာ္ဝင္ဓာတ္ေငြ႕စုုေပါင္း၊ ေမ်ာပါေနေသာ အစိုုင္အခဲမ်ား၊ ႏုုိက္ထ႐ိုုဂ်င္ႏွင္ ့အျခား 
ႏုုိတ္ထ႐ိုုတ္မ်ား၊ ေဖာ့စဖိတ္မ်ား၊ ပုုိတက္စီယမ္၊ အမုုိနီးယားစသည္ျဖင့္ အာဟာရဓာတ္မ်ား  
(အရည္ထဲတြင္ေပ်ာ္ဝင္သည္)ႏွင့္ သတၱဳမ်ားစသည္ျဖင့္ ထည္သြင္းသင့္သည္။ ယင္းတုုိ႔ကိုု သင့္ ေလ်ာ္သည့္ 
အခါတြင္ ေရေမွာ္မ်ား၊ runs မ်ားႏွင္ ့ေရကန္မ်ားမွ ေကာက္ယူသင့္ပါသည္။  

စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ လုိအပ္လွ်င္ ESIA အေနျဖင့္ ေျမေအာက္ေရ 
အတြင္းသုိ႔ ပင္လယ္ေရ၀င္ေရာက္မႈကုိ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရပါမည္။ 
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၂၊၁၄၊၁၁။ ကုုန္းတြင္းေပါက္သည့္အပင္ႏွင့္ ကုုန္တြင္းတိရစာၦန္မ်ား   

ESIAတြင္ လႊမ္းမိုုးမႈဧရိယာအတြင္းရိွ ေဒသရင္းအပင္မ်ားႏွင့္ ေဒသရင္း တိရစာၦန္အားလံုုး၊ ေဂဟစနစ္မ်ား/ 
သက္ရွိေနရာတိုု႔အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွရန္ အသံုုးျပဳထားသည့္ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္/ 
သုုိ႔မဟုုတ္ စစ္တမ္းမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္ အတိုုင္းအတာတိုု႔ကုုိ 
ျပည့္ျပည့္ဝဝေဖာ္ျပထားသင့္ သည္။ ESIA တြင္ ေဒသတြင္း၊ ျပည္နယ္အတြင္း၊ ႏိုုင္ငံႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ 
အေျခအေနတိုု႔တြင္ သက္ရွိတည္ေနရာ (သက္ရွိေနရာတုုိ႔ကိုု အသံုုးျပဳျခင္း အပါအဝင္)၊ သက္ရွိမ်ိဳးစိတ္ 
အားလံုုး၏ ဦးေရအေျခအေန (ဥပမာ- ေပါမ်ားမႈ)တိုု႔၏ အေရးပါမႈကိုု ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ 
သက္ရွိမ်ိဳးစိတ္အားလံုုးသည္ သက္ေရာက္ႏုုိင္ေျခရိွသည့္ ဧရိယာ၏ျပင္ပမွ အျခားဧရိယာမ်ား 
ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အဆုုိျပဳစီမံကိန္းမွသက္ေရာက္ႏုုိ္င္ေျခရိွသည့္ ဧရိယာတြင္ေနထိုုင္ၾက သည္။ 
အေျခခံစည္းကမ္းတြင္ မ်ိဳး႐ုုိးဗီဇအမ်ိဳးျပားမႈ၊ ေဒသတြင္း၊ ျပည္နယ္တြင္းႏွင့္ အလံုုးစုုံ ၿခဳံငုုံမိေသာ ဦးေရမ်ား၊ 
ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္းကိုုယ္စားျပဳမႈ၊ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဇီဝအမ်ိဳး ျပားမႈတန္ဖိုုးမ်ား၊ မ်ိဳးစိတ္တိုု႔၏ 
စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ၊ လူမႈဆိုုင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုုိင္ရာတန္ဖိုုးမ်ား၊ အေရးႀကီးေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ တုုႏႈိင္းမဲ ့
ေသာသက္ရွိေနရာဧရိယာတိုု႔၏ အတိုုင္းအတာ (ဟက္တာ ျဖင္)့၊ ရာသီအလိုုက္လႊမ္းမိုုးမႈမ်ားလည္း 
ပါဝင္သင့္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိေဒသထြက္အပင္မ်ား ႏွင့္ ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ စီမံကိန္း လုုပ္ငန္းခြင္အေန 
အထားကိုု ေျမပံုုေရးဆြဲ ထားသင့္သည္။  

EIA တြင္ လႊမ္းမုုိးမႈဧရိယာအတြင္းေတြ႔ရိွရႏိုုင္ေျခရိွသည္ ့ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ရည္ညႊန္းခ်က္  (ဥပမာ IUCN Redlist 
အေျခအေန) မ်ားႏွင့္အတူ သမိုုင္းဝင္မွတ္တမ္းမ်ားအပါအဝင္ မ်ိဳးစိတ္ အားလံုုးကုုိ စာရင္းသြင္းထား သင့္ၿပီး 
ယင္းဧရိယာအတြင္းရွိ ဦးေရတိုု႔အား အကဲျဖတ္ခ်က္ျပဳလုုပ္သင့္သည္။ ေရြးခ်ယ္ထား သည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ား အတြက္ 
ေဘးအႏၱရာယ္အကဲျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ျပဳလုုပ္သင့္သည္။ အကဲျဖတ္ခ်က္ျပဳလုုပ္ရာတြင္ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလည္ပတ္ ေနေသာသီးသန္႔ေနရာထက္စာလွ်င္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ေနထိုုင္ရာေနရာႏွင့္ ျဖန္႔ေဝမႈတိုု႔ 
(ႏိုုင္ငံတြင္း သာမက လႊမ္းမုုိးမႈဧရိယာအတြင္းတြင္ပါ) ပါဝင္ပါလိမ့္မည္။ 

အေသးစိတ္စီစဥ္ျခင္းတြင္ စစ္တမ္းဆိုုဒ္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္တိုု႔၏တည္ေနရာမ်ားကုုိ ျပသသင့္ပါသည္။ 
ဤအပိုုင္းတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ သက္ဆိုုင္ရာေက်ာ႐ိုုးရွိမ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္ စားက်က္ေနရာမ်ားလိုုက္ရွာျခင္း၊ 
အိပ္တန္းတက္ျခင္း၊ အနားယူျခင္းႏွင့္ အသုုိက္ျပဳျခင္း/သားေဖာက္ျခင္း တုုိ႔ပါဝင္သင့္သည္။  

၂၊၁၄၊၁၂။ ေရတြင္ေပါက္သည့္အပင္ႏွင့္ ေရေနသတၱဝါမ်ား  

ESIA တြင္ ေရသတၱဝါတိုု႔၏ေနရာမ်ား၊ ယင္းေနရာမ်ားကုုိအသံုုးျပဳေနၾကသည့္ ေဒသရင္းတိရစာၦန္ မ်ားႏွင္ ့
ေဒသရင္းအပင္အမ်ိဳးအစားအားလံုုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊမ္းမုုိးမႈဧရိယာ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္ အတိအက်ကုုိ 
ျပည့္စံုုစြာ ေဖာ္ျပသင့္ၿပီး သ႐ုုပ္ျပသင့္ပါသည္။ နယ္ပယ္အေသးစိတ္၊ အခ်ိန ္ (စစ္တမ္းရာသီ)ႏွင့္ ေလ့လာမႈ 
နည္းလမ္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ စစ္တမ္း မ်ားကုုိ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ယင္းတုုိ႔မွ လႊမ္းမုုိးမႈဧရိယာအတြင္းရိွ 
စားက်က္ေနရာ/ ေဒသခံမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္သတင္းအခ်က္အလက္တုုိ႔ ရရွိပါသည္။ ေဒသတြင္း၊ 
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ျပည္နယ္တြင္း၊ ႏုုိင္ငံတြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာအေျခအေနတြင္ သက္ရွိေနရာ တုုိ႔၏အေရးပါမႈ 
(သက္ရိွေနရာတုုိ႔ ကိုုအသံုုးျပဳျခင္းအပါအဝင္)၊ သက္ေရာက္ခံရႏိုုင္ေျခရွိသည့္ လႊမ္းမိုုးမႈ ဧရိယာအတြင္းမွ 
ဦးေရအေျခအေန (ဥပမာအားျဖင့္ ေပါမ်ားမႈ)၊ မ်ိဳးစိတ္အရအမ်ိဳးျပားမႈ၊ ေဒသတြင္း၊ ျပည္နယ္တြင္းႏွင့္ 
အလံုုးစံုုၿခဳံငံုုမိေသာလူဦးေရ၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္းကိုုယ္စားျပဳမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းမႈႏွင္ ့
ဇီဝမ်ိဳးကြတဲန္ဖိုုးမ်ား၊ မ်ိဳးစိတ္တုုိ႔အေပၚ စီးပြားေရး၊ လူမႈဆိုုင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖိုုးမ်ား၊ အေရးႀကီးသည့္ 
သိုု႔မဟုုတ္ တုုႏိႈင္းမဲ့သည့္ သက္ရွိေနရာတိုု႔၏ အတိုုင္းအတာ (ဟတ္တာျဖင့္)၊ ရာသီအလိုုက္လႊမ္းမုုိးမႈတိုု႔သည္ 
ESIA တြင္ ပါဝင္သင့္ပါသည္။  

ESIA တြင္ ဆံုုး႐ႈံးေတာ့မည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသုုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ 
ေရေနမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ အျခားထိန္းသိမ္းရမည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုုိ စာရင္းျပဳစုုထားသည့္ အေျခခံေဒတာမ်ား 
ပါဝင္သင့္သည္။ ESIA တြင္ ေရေနသတၱဝါတိုု႔၏ေနရာျပေျမပံုုအပါအဝင္ (ရာသီအလိုုက္ေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္) သတၱဝါတုုိ႔၏ သက္တမ္း/ သက္ရွိတုုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စားက်က္ ေနရာ 
မ်ားျပ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္လည္း ပါဝင္သင့္သည္။  

အေျခခံလိုုင္းတြင္ လူထုုအသုုိင္းအဝိုုင္းႏွင့္ တည္ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ သိပ္သည္းမႈ၊ ေပါမ်ားမႈ၊ အမ်ိဳးျပားမႈ၊ 
တည္ေနရာ၊ ႏူးညံ့ေသာသဲႏုုန္းေျမပုုိ႔ခ်မႈ၊ ေက်ာက္တံုုးမ်ားျဖင့္ျပည့္ေနေသာ ေဒသ ရင္းတိ႐စာၦန္တုုိ႔၏ ဖြဲ႔စည္းပုု ံ
(ဥပမာအားျဖင့္ ႏုုန္းေျမတြင္ေနထုုိင္သည့္သတၱဝါမ်ား၊ အနိမ္ဆံုုး အဆင့္ရွ ိေက်ာ႐ိုုးမဲ့သတၱဝါမ်ား)၊ ေရေမွာ္မ်ား၊ 
runsမ်ားႏွင္ ့ ေရကန္မ်ားတြင္ေနသည့္ မ်ိဳးစိတ္တိုု႔ကိုု (မ်ိဳးစိတ္အမ်ိဳးျပားမႈ၊ ရာသီအလုုိက္ျဖစ္မႈႏွင္ ့
ေပါမ်ားမႈအပါအဝင္) လည္း ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ေျမပံုုမ်ားတြင္ အတိုုင္းအတာတစ္ရပ္ပါဝင္သင့္ၿပီး 
အတိုုင္းအတာႏွင့္ တည္ေနရာဆိုုင္ရာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ဆင့္ပြားအဆင့္မ်ားတြင္ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား 
ရွိသင့္သည္။ ပုုိမိုုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ႐ႈခင္းတစ္ခြင္မွမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ေယဘူယ်ေပါမ်ားမႈဆုုိင္ရာ အခ်က္အလက္တုုိ႔ကုုိ 
ထည့္သြင္း သင့္သည္။  

စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကမ္းရုိးတန္းေဒသမ်ားတြင္ လုိအပ္လွ်င္ ESIA အေနျဖင့္ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ပင္လယ္ေပ်ာ္အပင္မ်ားႏွင့္ တိရစ ၦာန္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ဆန္း 
စစ္ရပါမည္။ 

၂.၁၄.၁၃။ ေရလုုပ္ငန္းမ်ား  

ESIA တြင္ အေရးႀကီးသည့္ငါးဖမ္းဧရိယာမ်ားျပေျမပံုုႏွင္ ့ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားပါဝင္ရမည္။ ESIA တြင္ 
ေက်ာ႐ိုုးမ့ဲႏွင္ ့ေက်ာရိုုးရိွမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ယင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ားေပါမ်ားမႈ၊ သက္တမ္းစက္ဝန္းမ်ား၊ ဦးစားေပး ေနရာမ်ား၏ 
ဝိေသသလကၡဏာမ်ား၊ ရာသီအလိုုက္ေပါမ်ားမႈ၊ မ်ိဳးကြမဲ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္တိုု႔ကိုု ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ ESIA တြင္ ေဒသခံေရလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
တစ္ယူနစ္လ်ွင္ဖမ္း မိသည့္ အေရအတြက္ဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စီးပြားေရးအရႏွင့္ ဝမ္းေရး 
အတြက္ ဖမ္းရသည့္ ငါးအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ယင္းဖမ္းယူမႈတုုိ႔၏ ဇီဝမ်ားျပားမႈႏွင္ ့ရာသီအလိုုက္အေျပာင္းအလဲမ်ား 
စသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားပါဝင္သင့္သည္။ မ်ိဳးစိတ္အားလံုုးအတြက္ လႊမ္းမုုိးမႈဧရိယာအတြင္း သက္ရွိေနရာတိုု႔ 
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ရိွႏိုုင္မႈ ႏွင့္ ဦးစားေပးသက္ရွိေနရာတုုိ႔၏ အခ်က္အလက္တုုိ႔ကုုိ ေကာက္ယူသင့္သည္/ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။  

စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကမ္းရုိးတန္းေဒသမ်ားတြင္ လုိအပ္လွ်င္ ESIA အေနျဖင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပ 
ထား သည္ ့အခ်က္မ်ားႏွင့ ္ကုိက္ညီသည္ ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ဆန္း စစ္ရပါမည္။ 

၂.၁၄.၁၄။ ထိန္းသ္ိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ား   

ESIA တြင္ လႊမ္းမိုုးမႈဧရိယာအတြင္းရိွ ကာကြယ္ထားသည့္နယ္ေျမတုုိ႔၏ တည္ေနရာ၊ အရြယ္အစားႏွင့္ 
အရည္အေသြးတိုု႔ကုုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ESIAတြင္ ယင္းနယ္ေျမမ်ားကုုိအသံုုးျပဳေနသည့္ 
ေဒသရင္းတိရစာၦန္မ်ား၊ ေဒသရင္းအပင္မ်ား၊ သက္ရွိေနရာမ်ားႏွင့္ ႐ႈခင္းတိုု႔ကုုိ သ႐ုုပ္ေဖာ္ခ်က္တစ္ခုု 
ေရးသားသင့္သည္။ ESIA တြင္ အမဲလိုုက္ျခင္းအျပင္ ေႏွာင့္ယွက္မႈအဆင့္အပါအဝင္ ယင္းနယ္ေျမမ်ားအတြင္းရိွ 
လက္ရွိလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ က်က္စားရာေနရာမ်ား (သက္ရွိေနရာမ်ား) ႏွင့္ 
မ်ိဳးစိတ္တိုု႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အပိုုင္းတုုိင္း၏ သိသာထင္ရွားမႈကုုိ အကဲျဖတ္သင့္ၿပီး ထည့္သြင္းထားသင့္သည္။ 
ထိုု႔ျပင ္ ESIA တြင္ ကာကြယ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ားအတြင္းမွ သက္ရိွေနရာတိုု႔အေၾကာင္းႏွင့္ ႐ႈခင္းတစ္ဝိုုက္ 
ယင္းေနရာတိုု႔၏ လွပေစမႈအေၾကာင္းကိုု ပုုိမိုုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ 

၂.၁၄၊၁၅။ သစ္ေတာ၊ စုုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေျမအသံုုးခ်မႈ 

ESIA တြင္ လႊမ္းမိုုးမႈဧရိယာအတြင္းရိွ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ အလားအလာရွိေသာ ေျမအသံုုးျပဳမႈ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားကုုိ စိုက္ပိ်ဳးေရး၊ သစ္ေတာ၊ သတၲဳတြင္းတူးျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စုိက္ခင္းမ်ား 
စသည္ျဖင့္ ကန္႔သတ္မထားသင့္ပဲ ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ဤအပုုိင္းတြင္ လက္ရွိတြင္စိုုက္ပ်ိဳးေနသည့္သီးႏွံမ်ား၊ 
ယင္းတိုု႔အတြက္ အသံုုးျပဳ ထားသည့္ေျမအတုုိင္းအတာႏွင့္ က်င့္သံုုးေနသည့္ စုုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္တိုု႔၏အဆင့္ႏွင့္ 
အမ်ိဳးအစားတိုု႔ကုုိ ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ ၿခံေမြး တိရစာၦန္မ်ားအတြက္ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားလည္း 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ စုုိက္ပ်ိဳးေရးအလားအလာမ်ားလည္း ပါဝင္သင့္ၿပီး ေရအသံုုးျပဳမႈ၊ ေရရရိွမႈ၊ 
အသံုုးျပဳသည့္ေရ၏ အရည္အသြးမ်ား၊ သီးႏွံဝယ္လိုုအားစသည္ျဖင့္ ပါဝင္သင့္သည္။ လုုပ္ငန္း၏ 
ပုုိင္ဆိုုင္မႈကုုိလည္း ေဆြးေႏြး သင့္သည္။  
ESIA တြင္ သစ္ေတာအမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမိ်ဳးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုုံစံတိုု႔ကိုု ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ စီးပြားေရးအရ 
သစ္ေတာစိုုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ သစ္ပင္စုုိက္ျခင္းအျဖစ္ အသံုုးျပဳ၊ မျပဳ သိုု႔မဟုုတ္ ေရေဝကုုန္းတန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
သုုိ႔မဟုုတ္ ေတာ႐ိုုင္းတိရစာၦန္တိုု႔၏တည္ေနရာအျဖစ္ သစ္ေတာကုုိ ကာကြယ္ထားမႈရိွ၊ မရိွကုုိ ေဆြးေႏြးသင့္ 
သည္။ ဧရိယာမ်ားကိုု ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ သမိုုင္းေၾကာင္းအရ သီးႏံွရိတ္သိမ္းမႈအဆင့္တိုု႔ကိုုလည္း 
ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ လုုပ္ငန္း၏ပိုုင္ဆိုုင္မႈကုုိ ေျမယာႏွင့္ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ အစုုိးရေျမ၊ လူေနအိမ္နယ္ေျမမ်ား၊ စီးပြားေရးအရ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားအျပင္ အျခားေသာ သက္ဆိုုင္ရာေျမအသံုုးျပဳမႈတိုု႔အပါအဝင္ လႊမ္းမုုိးမႈဧရယိာအတြင္းရိွ ေျမယာ အသံုုးျပဳမႈ 
မ်ားကုုိ ESIA တြင္ ေဖာ္ျပသင့္သည္။  
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လႊမ္းမုုိးမႈဧရိယာအတြင္းရိွ အထက္ပါအရာအားလံုုးကုုိ လြယ္ကူစြာနားလည္ေစရန္ သင့္ေလွ်ာ္သည္ ့
အတိုုင္းအတာ၌ အေသးစိတ္စီစဥ္ျခင္း (Mapping) ကုုိ ေရးသားသင့္ပါသည္။ အေသးစိတ္စီစဥ္ျခင္းတြင္ 
ဥပမာအားျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ထားမႈမရိွသည့္၊ ေႏွာင့္ယွက္ထားသည့္၊ ရွင္းလင္းထားသည့္သစ္ေတာမ်ားအတြင္းရိွ 
စိုုက္ပ်ိဳးသီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အျခားေသာ လူသားတိုု႔ ျပဳလုုပ္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအားလံုုးကုုိ ေဖာ္ျပသင့္ 
သည္။  

၂၊၁၄၁၆။ ျပည္သူပိုုင္ႏွင့္ ပုုဂၢလိကပိုုင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား  

ESIA တြင္ လႊမ္းမိုုးမႈဧရိယာအတြင္းရိွ လက္ရွိႏွင့ ္အနာဂတ္ အလားအလာရွိေသာ ျပည္သူပုုိင္ႏွင့္ ပုုဂၢလိကပိုုင္ 
အေျခခံ အေဆာက္အဦးအားလံုုးကုုိ ေဖာ္ျပထားခ်က္ပါဝင္သင့္သည္။ ဤအပုုိင္းတြင္ အစုုိးရ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ပုုဂၢလိကပိုုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာပစၥည္းမ်ာ၊ အျခားေသာ သက္ဆိုုင္ရာ 
အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားပါဝင္ပါလိမ့္မည္။ သင့္ေလ်ွာ္ေသာ အေသးစိတ္စီစဥ္ျခင္းကိုု အေျခခံအေဆာက္အဦး 
၏တည္ေနရာကုုိျပသ၍ ထုုတ္ေဖာ္ေရးသား သင့္ပါသည္။  

၂၊၁၄၊၁၇။ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရး  

ESIAတြင္ လႊမ္းမိုုးမႈဧရိယာအတြင္းရိွ လက္ရွိလမ္းမ်ားေပၚတြင္ ယာဥ္အသံုုးျပဳမႈွႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း 
ေရယာဥ္အသုံးျပဳမႈအေျခအေနအေပၚ ၿခဳံငုုံသံုုး သပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျပဳလုုပ္သင့္သည္။ ဤအပိုုင္းတြင္ 
လက္ရွိအေျခခံ လမ္းမ်ား၊ လမ္းအရွည္၊ အက်ယ္၊ အေျခအေန၊ ေကာ္ရီဒါအက်ယ္၊ ဝန္ပိုုႏႈန္းမ်ားစသည္ျဖင့္ 
ၿခဳံငံုုသုုံးသပ္ ခ်က္တစ္ရပ္ပါဝင္သင့္သည္။ ESIA တြင္ ယင္းလမ္းမ်ားကုုိ အသံုုးျပဳမႈအား ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ 
ယာဥ္အေရ အတြက္ ခ်ေပးသင့္သည္။ မည္သည့္ယာဥ္မ်ားက လက္ရွိတြင္ လမ္းမ်ားကုုိ အသံုုး 
ျပဳေနၾကေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းအသံုုးျပဳမႈအဆင့္ကုုိ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ ေျမပံုုမ်ားတြင္ လႊမ္းမိုုးမႈဧရိယာ 
တစ္ေလွ်ာက္ရွ ိအေျခခံလမ္းမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုုိင္မႈႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ေရယာဥ္အသုံးျပဳမႈ 
အေျခအေနတိုု႔ကိုုျပသသင့္ပါသည္။  

၂၊၁၄၊၁၈။ ေျမပိုုင္ဆိုုင္မႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္  

ESIA တြင္ လႊမ္းမိုုးမႈဧရိယာအတြင္းရိွ ေျမပိုုင္ဆိုုင္မႈ (ဓေလ့ထံုုးတမ္းညီပုုိင္ဆိုုင္မႈႏွင့္ ကုုမၸဏီကသာ 
ပုုိင္ဆိုုင္မႈႏွစ္ရပ္လံုုး) ဆုုိင္ရာသံုုးသပ္ခ်က္အေသးစိတ္ကိုု ေဖာ္ျပထားသင့္ သည္။ သက္ဆုုိင္ရာ ေျမကြက္မ်ား 
ကုုိပုုိင္ဆိုုင္သူမ်ား၊ ေျမပိုုင္ဆုုင္ိခြင့္မ်ား၊ ေျမအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု ပုုိင္ဆိုုင္သည့္အုုပ္စုုမ်ား၏ ကိုုယ္စားျပဳမႈ၊ သူတိုု႔၏ေခါင္း 
ေဆာင္မႈပံုုစံတိုု႔ကုုိ ထည့္သြင္းရန္လည္း လိုုအပ္ပါသည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ပိုင္ဆုိင္ေသာေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရန္ ခက္ခမဲည္ကုိ သိရိွပါသည္။ 

ESIAတြင္ စီမံကိန္းအထဲႏွင့္ စီမံကိန္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လက္ရွိေျမအသံုုးျပဳမႈ၊ အဆိုုျပဳေျမအသံုုးျပဳမႈ၊ စီမံကိန္း 
လုုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ထိစပ္ေနသည္ ့ ေျမပိုုင္ခြင့္မ်ား၊ စီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ အသံုုးျပဳမည့္အရာမ်ားကုုိ 
ထည့္သြင္းထားသင့္ပါသည္။ ESIA တြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အထိခိုုက္မခံသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဧ 
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ရိယာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္တိုု႔ အပါအဝင္ လုုပ္ငန္းခြင္ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ ႀကီးစိုုးေနသည့္ 
တည္ေနရာအခ်က္ အလက္မ်ားကုုိ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ ESIA တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ (၅) ႏွစ္တာကာလအတြင္း၌ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေျမယာရယူမႈႏွင့္ ေျမပိုုင္ဆိုုင္မႈတုုိ႔ကိုု အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းလည္း ရွိသင့္ပါသည္။  

၂.၁၄.၁၉။ လူဦးေရ 

ESIA သည္ လႊမ္းမုိးမႈဧရိယာအတြင္းရွိ လူဦးေရ၏ ေယဘုယ်စရုိက္လကၡဏာမ်ားကုိ အၾကမ္းဖ်ဥ္းကုိ သိရိွရန္ 
စီစဥ္ထားေပးရမည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ခရုိင္ဆုိင္ရာ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈ၊ 
လူဦးေရကြျဲပားမႈ၊ က်ားမ ကြျဲပားမႈ၊ မိသားစုတည္ေဆာက္ပံု၊ မိသားစု အရြယ္အစား၊ ၀င္ေငြ၊ ပညာေရး 
အဆင့္အတန္း၊ မိလႅာေရဆုိးစနစ္၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ အေလ႔အက်င့္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ စားေသာက္မႈပံုစံ၊ 
အိမ္ယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ အိမ္ေဆာက္လုပ္မႈ၊ အိမ္တြင္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊  ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ 
ေဆး၀ါးမီွ၀ဲျခင္းအေလ႔အက်င့္မ်ား (ကြမ္းစားျခင္း အပါအ၀င္)စေသာ က်န္းမာေရးျပသနာမ်ား၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ထုိအခန္းတြင္ စီမံကိန္းမရွိေသာအေျခအေနတစ္ခုကိုအေျခခံ၍ 
အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အလားအလာမ်ားႏွင့္ လက္ရိွအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဇယားမ်ား၊ 
ရုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ျပသျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ 
 

ESIA၏ အေျခခံေလ႔လာမႈမ်ားသည္ မတူညီေသာလူထုမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ျပီး လူထုတစ္ခုစီ၏ 
လူဦးေရစာရင္းေယဘုယ်လကၡဏာမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ လူမႈစီးပြား စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။ လူမႈစီးပြားစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စု 
တစ္ခုခ်င္း ၏ လူဦးေရႏွင့္ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈမ်ား (စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စီးပြားေရး၊ အေသးစား 
စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေဒသတြင္း ၀င္ေငြႏွင္ ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအေျခအေန ႏွင့္ 
ေနရပ္ျပင္ပတြင္ ရာသီ အလုိက္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကုိင္မႈႏွင္ ့ ထုိေဒသ၏စီးပြားေရးတစ္ခုလုံးကုိ 
ပါ၀င္သက္ေရာက္ေစေသာ ေငြလႊဲေပးျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူျပီး ေဒသတြင္းမတူညီေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
အခ်က္မ်ားႏွင္ ့အလားတူအျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္သည္။ 

(က) ေနအိမ္၊ လူထုအေဆာက္အအုံမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ဗလီမ်ား၊ ဘာသာေရး 
အေဆာက္အအုံမ်ား၊ လမ္းႏွင့္တံတား အသုံးျပဳမႈမ်ား ပါ၀င္ေသာ ေဆာက္လုပ္ ထားေသာအေဆာက္အအုံမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္၀တၳဳႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရင္းအႏီွးမ်ား။ 

(ခ) ေဒသတြင္းေရရရွိမႈ၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား ႏွင္ ့ ဆည္ေျမာင္း ေရေပးသြင္းမႈ 
စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ အစရွိေသာ ေရေပးေ၀မႈႏွင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား။ 

(ဂ) စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား(ေရသြင္းစုိက္ျခင္းႏွင့္ မိုးေရျဖင့္စိုက္ျခင္း)၊ ရာသီအလုိက္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းျခင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ 
အထြက္ႏႈန္းမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား(လူထုကစုိက္ပိ်ဳးထုတ္လုပ္ေသာ သစ္ေတာမ်ား)၊ သစ္သားမ်ား၊ 
သီးပင္စားပင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀ အရင္းအႏီွးမ်ား။ ၂.၁၄.၁၅ ကုိကုိးကားရန္။ 
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(ဃ) တိရိစာၦန္အမိ်ဳးအစားအမိ်ဳးမိ်ဳးႏွင့္ အေရအတြက္မ်ား (သားစား၊ႏုိ႔စား တိရိစာၦန္မ်ား၊ ကၽြ ဲ မ်ား၊ သုိးမ်ား၊ 
ဆိတ္မ်ား၊ ၀က္မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးတိရိစာၦန္မ်ား သကဲ့သုိ႔ေသာ တိရိစာၦန္မ်ား) ပါ၀င္ေသာ တိရိစာၦန္ 
ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား။ ၂.၁၄.၁၅ ကုိကုိးကားရန္။ 

(င) ငါးဖမ္းျခင္း၊ ေလွမ်ားႏွင့္ကိရိယာမ်ားအသုံးျပဳမႈ၊ ရာသီအလုိက္ထုတ္လုပ္မႈ ပံုစံႏွင့္ အထြက္ႏႈန္းမ်ား 
အစရွိသျဖင့္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္ေသာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင္ ့ေရေန အရင္းအျမစ္ မ်ား။ ၂.၁၄.၁၃ကုိကိုးကားရန္။ 

(စ) သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားသုံးစဲြမႈပံုစံအမိ်ဳးမ်ိဳး (ဥပမာ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ျမစ္မ်ားတြင္ ေရႊက်င္ျခင္း၊ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခရီးသြားျခင္း၊ စနစ္တက် မိ်ဳးမတုံးေအာင္ အမဲလိုက္ျခင္း 
မ်ား ႏွင့္ 

(ဆ) ေက်းရြာမ်ားအတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္တရားစီရင္မႈပံုစံမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 
(ဆရာမ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ား အစရွိသျဖင့္)၊ ေျမပုိင္ဆိုင္မႈ ပုံစံမ်ား၊သက္တမ္းႏွင့္အသုံးျပဳမႈမ်ား၊ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈေရးႏွင္႔ အဖြ႕ဲအစည္းအရင္းအႏီွးမ်ား ႏွင္ ့ အျခားရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ၂.၁၄.၁၆ ကုိကုိးကား၍ 
ေဖာ္ျပရမည္။ 

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေျမပုံမ်ားကုိေဖာ္ျပေပးရမည္။ 

၂.၁၄.၂၀။ က်ား-မ လူမႈေရးရာ 

(၂.၁၄.၁၉) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း က်ားမခြျဲခားမႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္ အလက္အားလုံးကုိ ESIA 
မွေဖာ္ျပေပးရမည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်ားမ 
အခ်ိဳးအစားရာသီအလုိက္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အခ်ိန္ခြဲေ၀မႈႏွင့္ က်ားမတုိင္း၏အလုပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ၊ အလုပ ္
လုပ္ကုိင္ရာေနရာ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ဘာသာစကား၊ ပညာေရး၊ စာေပ ႏွင့္ ၀င္ေငြရရိွမႈမ်ားတြင္ျခားနားမႈ 
တုိ႔ပါ၀င္သည္။ ထုိအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ လႊမ္းမုိးမႈဧရိယာအတြင္း ေျမပုုံမ်ားေရးဆြကဲာ ဇယားမ်ား၊ 
ဂရပ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးရမည္။ 

၂.၁၄.၂၁။ ပညာေရး 

ESIA သည္ အသက္အရြယ္ႏွင့္က်ားမအလုိက္ ပညာေရးအဆင့္အတန္းျပ အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ 
ပံ႔ပိုးေပးရမည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ လႊမ္းမုိးမႈဧရိယာအတြင္း ေဒသဆုိင္ရာလူထု၏ ပညာသင္ၾကားရမႈ 
အေျခအေန၊ ပညာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ခ်္ိတ္ဆက္မႈ၊ အစုိးရႏွင့္ပုဂၢလိကပညာေရးေထာက္ပံ႔မႈအေရအတြက္၊ 
၄င္းတုိ႔မွပံ႔ပိုး ထားေသာ ပညာေရး အဆင့္ႏွင့္ ထုိေထာက္ပံ႔မႈမ်ားကုိလြယ္လင့္တကူခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈမ်ား 
ပါ၀င္သည္။ အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ေ၀းကြာေသာေဒသအသီးသီးမွ လႊမ္းမုိးမႈဧရိယာမ်ားအတြင္းရိွ ပညာေရး 
အေထာက္အပံ႔မ်ား ဆီသုိ႔ ေပးပုိ႔ေပးရမည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လႊမ္းမုိးမႈဧရိယာအတြင္း 
ေျမပုုံမ်ားေရးဆြကဲာ ဇယားမ်ား၊ ဂရပ္မ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပေပးရမည္။ ကုိးကားခ်က္အား ၂.၁၄.၁၉ တြင္ 
သင့္ေလ်ာ္သလို ကုိးကားႏုိင္သည္။ 
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၂.၁၄.၂၂။ က်န္းမာေရး 

ESIA သည္ အသက္အရြယ္ႏွင့္က်ားမအလုိက္ ပထမဆင့္၊ ဒုတိယအဆင့္အေရးၾကီးေသာ က်န္းမာေရး 
အေျခအေနျပ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပံ႔ပိုးေပးရမည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ လူထု၏က်န္းမာေရး 
အေနအထား၊ က်န္းမာေရးအေျခအေနအမိ်ဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈရရိွျခင္း အတုိင္းအတာ၊ အစိုးရႏွင့္ 
ပုဂၢလိကမွေထာက္ပံ႔မႈမ်ားႏွင့္ ထုိေထာက္ပံ႔မႈမ်ားကုိ လြယ္လင့္တကူရရွိႏိုင္မႈမ်ားတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ထုိ လႊမ္းမိုးမႈ 
ဧရိယာအတြင္းျဖစ္ေပၚေနမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေျမပုုံမ်ားေရးဆြကဲာ ဇယားမ်ား၊ ဂရပ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပသလုိ 
အဆုိပါေနရာအတြင္း ကြျဲပားျခားနားခ်က္မ်ားကုိလည္း  ေျမပုံဆြဲ ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။  ကုိးကား ခ်က္အား 
၂.၁၄.၁၉ တြင္ သင့္ေလ်ာ္သလို ကုိးကားႏုိင္သည္။ 

၂.၁၄.၂၃။ အလုပ္သမားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန 

လက္ရိွအလုပ္အကုိင္မ်ား၊ အလားအလာရွိေသာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ က်ားမေပၚ 
မူတည္၍ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းစသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ား 
ပါ၀င္သည့္ လႊမ္းမိုးမႈဧရိယာအတြင္းရွိ လက္ရိွအလုပ ္ အကုိ္င္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ESIA မွေဖာ္ျပေပးရမည္။ 
ESIA သည ္ လႊမ္းမိုးခံဧရိယာအတြင္း ရိွျပီးသားစီမံကိန္းမွ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံမ်ားရရွိႏိုင္မႈ အခ်ိဳးအစားကုိ ခန္႔မွန္းေပးရမည္။ ထို႔ျပင္ ESIA သည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးမႈ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိေအာင္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းေပးရမည္။ 
လုပ္ေဆာင္မႈ တာ၀န္အမ်ိဳးမိ်ဳး အတြက္လည္း လခႏႈန္းထားမ်ားကုိညွိႏႈိင္းေပးရမည္။ ထုိ 
လႊမ္းမိုးမႈဧရိယာအတြင္းျဖစ္ေပၚေနမႈ အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ေျမပုုံမ်ားေရးဆြကဲာ ဇယားမ်ား၊ 
ဂရပ္မ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပသလုိ အဆုိပါေနရာအတြင္း ကြျဲပားျခားနား ခ်က္မ်ားကုိလည္း  ေျမပံုဆြဲ ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ 
ကုိးကားခ်က္အား ၂.၁၄.၁၉ တြင္ သင့္ေလ်ာ္သလို ကုိးကားႏုိင္သည္။ 

၂.၁၄.၂၄။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရုိးရာဗဟုသုတ 

ESIA သည္စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းေနထုိင္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေယဘုယ် အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ဦးေရစာရင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ထား ေပးသင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ESIA သည္ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားလက္ခံက်င့္သုံးေနေသာ ရိုးရာ ဓေလ႔ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေယဘုယ် 
အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ဘာသာေရးပြမဲ်ား၊ ေနထုိင္မွဳအစီအမံမ်ား၊ သဘာ၀သီးပင္မ်ားသုံးစြမဲွဳ၊ ရိုးရာေဆး၀ါးမ်ား၊ 
အေရးပါေသာဘာသာ စကား၊ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာထူးျခားနည္းစနစ္မ်ား၊ ေရစီမံခန္႔ခြဲမွဳမ်ားႏွင့္ ထုိရိုးရာ 
ဓေလ႔ဗဟုသုတမ်ားကုိလက္ခံက်င့္သုံးခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားေပး သင့္သည္။ အကဲျဖတ္မွဳ 
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ ESIA သည္ ေအာက္ေျခအဆင့္အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ပါ၀င္ရမည့္ 
လြတ္လပ္ေသာ၊ ၾကိဳတင္၍အသိေပးထားေသာခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ ဘာသာစကားအသုံးျပဳျခင္းမ်ားစ 
ေသာ နည္းစနစ္မ်ားကုိ သရုပ္ေဖာ္ျပသေပးရ မည္္။ ထုိ႔အျပင္ ESIA အေနျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အနီး 
နားရွိ သက္ဆိုင္သည္ ့စာေပ၊ ပညာေရး၊ အႏု ပညာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ လည္း ေဆြးေႏြးရပါမည္။  
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၂.၁၄.၂၅။ ထိခုိက္နစ္နာလြယ္သူမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား 

ESIAသည္ ေဒသတြင္းရိွဒုကၡေရာက္လြယ္ေသာ လူဦးေရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း 
ရာတြင္ မည့္သည့္အဖြဲ႔မဆို စီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မွဳေၾကာင့္ ထိခိုက္ မႈၾကီးမားပါက ၄င္းတုိ႔၏ က်ားမ၊ လူမ်ိဳးစု၊ 
အသက္၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမွဳမ်ား၊ စီးပြားေရး အားနည္းခ်က္ (ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အဆင့္) 
သုိ႔မဟုတ္ လူမွဳေရးအေျခအေနမ်ားကုိပါ ထည့့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ 
အဖြ႕ဲလိုက္ျဖစ္ေစ စီမံကိန္း ၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ တစ္သီးတစ္သန္႔ခံစားရမွဳ၊ မလုုံျခံဳမွဳ၊ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းအား 
က်ဆင္းမွဳတုိ႔ ခံစားရပါက ထိခိုက္လြယ္သည္ဟု သတ္မွတ္ကာ ESIA မွ ေျဖရွင္းေပးရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ESIA သည္ 
ထိခိုက္နစ္နာလြယ္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား၏ လူမွဳပထ၀ီအေနအထား၊ က်ား/မအခ်ိဳးအစား၊ 
အသက္အပုိင္းအျခား၊ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ပါ၀င္မွဳတုိ႔ိကုိ ေဖာ္ျပေပးရမည္။ ဒုကၡေရာက္လြယ္သူ 
မ်ားႏွင ္ ့ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ အေျခအေနကုိ 
ေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဆင္းရဲမြဲေတမွဳကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ၊ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု၏ 
၀င္ေငြတုိ႔အျပင္ ရာသီအလုိက္ အစားအစာရွားပါးမွဳ၊ အာဟာရဓာတ္အေျခအေန၊ အ၀တ္အစား၊ က်န္းမာ 
ေရးႏွင့္ပညာေရး စသည္တုိ႔အတြက္ ရရွိႏုိင္ေသာ၀င္ေငြ စသည့္ တျခားေသာဆင္းရဲမြဲေတမွဳ တုိင္းတာျခင္းမ်ား 
ကုိလဲ သင့္ေလ်ာ္သလုိ အသုံးျပဳရသည္။ 

၂.၁၄.၂၆။  ေရွးေဟာင္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ား 

ESIA သည္လႊမ္းမုိးမႈဧရိယာတြင္ေနထုိင္ေသာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာလူမိ်ဳးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေသး 
စိတ္အားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေသာ ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္ ေနရာမ်ားႏွင္ ့
တျခားဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားေပးရမည္။ ယဥ္ေက်းမွဳ 
အေမြအႏွစ္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရုိးရာအခမ္းအနား က်င္းပရာေနရာမ်ား၊ ဒဏၭာရီဆန္ေသာေနရာမ်ား၊ အမိႈက္ပံုမ်ား၊ 
စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ႔ေသာ ေနရာမ်ား၊ ရုိးရာအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းလက္က်န္မ်ား၊ အေရးပါေသာ 
ေတြ႔ဆံု ၾကရာေနရာမ်ား၊  ဒုတိယကမၻာစစ္လက္က်န္မ်ားႏွင့္ အလားတူေနရာမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ သည္။ 
ထုိအခ်က္အလက္မ်ားအား ဇယားမ်ား၊ ဂရပ္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပျပီး ယင္းႏွင့္အတူ  အဆုိပါလႊမ္းမုိးမႈဧရိယာအတြင္း 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ ေျမပုံျဖင့္ေဖာ္ျပရပါမည္။ ကုိးကားခ်က္အား ၂.၁၄.၁၉ တြင္ 
သင့္ေလ်ာ္သလို ကုိးကားႏုိင္သည္။ 

၂.၁၄.၂၇။ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ 

ESIAသည္ လႊမ္းမုိးမႈဧရိယာမ်ားတြင္က်င့္သုံးေနေသာ ဘာသာေရးအမိ်ဳးအစားမ်ား ႏွင့္ အပုိင္းအျခားမ်ား 
အေၾကာင္းေဆြးေႏြးထားခ်က္မ်ားကုိ စီစဥ္ထားေပးရမည္။ ထုိေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ကုိးကြယ္သည့္ 
ဘာသာအမိ်ဳးအစားကြျဲပားသြားျခင္း၊ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈအေနအထား၊  ခရိယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ပုထုိးမ်ား၊ 
ဗလီမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ား၊ တက္ေရာက္မည့္ သူမ်ား၏ အသက္အရြယ္အေနအထားႏွင့္ က်ားမခြျဲခား 
ထားမႈမ်ားပါ၀င္သင့္သည္။ ထုိ႔ုျပင ္ ESIA သည္ လႊမ္းမိုးမႈေဒသမ်ားတြင္း အေရးၾကီးေသာ 
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ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားလုံးကုိ ျပည့္ျပည့္စံုစံ ု အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ 
ထုိအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေနရာမ်ား အား လႊမ္းမိုးမႈဧရိယာေပၚတြင္ေျမပံုမ်ားေရးဆြကဲာ ဇယားမ်ား၊ 
ဂရပ္မ်ားျဖင့္တင္္ျပသင့္သည္။ ကိုးကားခ်က္အား  ၂.၁၄.၁၉ တြင္ သင့္ေလ်ာ္သလို ကိုးကားႏုိင္သည္။ 

၂.၁၄.၂၈။ ပဋိပကၡ ႏွင့္ လုံျခံဳေရး 

ESIA သည ္ လႊမ္းမိုးမႈဧရိယာအတြင္းရွိ လူမႈေရး၊ ပဋိပကၡႏွင့္ လံုျခံဳေရးျပသနာမ်ားအျပင္  ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင္/့ 
သက္တမ္းကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမႈမ်ား၊ ရိွျပီးသားအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ 
ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အက်င့္မ်ား ႏွင့္အလားတူအေျခအေနမ်ား၊  အစားအစာ၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ 
အမဲလိုက္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းစေသာ ပ်က္ဆီးလာသည့္ ရိုးရာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ ထုိအရာမ်ားအား ေနရာေဒသ 
အားျဖင့္ ယာယီအားျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္းမ်ားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးထား သင့္သည္။ 
ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းမ်ားကုိေဖာ္ျပရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာျပသနာမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ 
ယခင္၊ ယခုႏွင့္ လူမႈေရး၊ ပဋိပကၡႏွင္ ့ လုံျခံဳေရးျပသနာမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ လ်ာထား ေသာလႈပ္ရွား 
မႈမ်ားပါ၀င္သင့္သည္။ ထို႔ျပင္ ESIAသည ္ လူမႈေရး၊ ပဋိပကၡ ႏွင့္ လုံျခံဳေရး ျပသနာမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန ္
အစုိးရ၏ လက္ရိွႏွင့္လ်ာထားေသာ ၾကားခံအေျခအေနမ်ားကုိလဲ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ 
ထုိအခ်က္အလက္မ်ားအား ဇယားမ်ား၊ ဂရပ္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပျပီး ယင္းႏွင့္အတူ အဆုိပါလႊမ္းမုိးမႈဧရိယာအတြင္း 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ ေျမပုံျဖင့္ေဖာ္ျပရပါမည္။ ကိုးကားခ်က္အား ၂.၁၄.၁၉ တြင္ 
သင့္ေလ်ာ္သလို ကုိးကားႏုိင္သည္။ 

၂.၁၄.၂၉။ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္ေၾကာင္းမႈမ်ား 

ESIA သည္ လႊမ္းမုိးမႈဧရိယာအတြင္း လက္ရိွစီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား အပါအ၀င္ စုိက္ပိ်ဳးေရး၊ 
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ လက္ရိွတြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း မစတင္ရေသးျခင္း၊ 
တစ္ခ်ိဳ႕စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေနာင္လာမည့္ငါးႏွစ္အတြက္ လ်ာထားခ်က္မ်ားစေသာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာအရာမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးထားသင့္သည္။ ထုိအရာမ်ားတြင္ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိကကဏၭႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ ရန္ပံုေငြ လႈပ္ရွားမႈမ်ားပါ၀င္သည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားအား ဇယားမ်ား၊ 
ဂရပ္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပျပီး ယင္းႏွင့္အတူ အတူ ေနရာမ်ားအား အဆုိပါလႊမ္းမိုးမႈဧရိယာအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ ေျမပုံျဖင့္ေဖာ္ျပရပါမည္။ ကုိးကားခ်က္အား ၂.၁၄.၁၉ တြင္ သင့္ေလ်ာ္သလို 
ကုိးကားႏုိင္သည္။ 

၂.၁၄.၃၀။ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္မ်ား 

ESIA သည္ ေဒသတြင္းေစ့စပ္မႈအဆင့္၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ တည္ေဆာက္ပံု မ်ားႏွင့္ 
အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာႏွင္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္မ်ား၏ အေသးစိတ္ 
ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ ၄င္းတြင္ ေဒသဆုိင္ရာ တည္ေဆာက္ပံု၊ 
လႊမ္းမိုးမႈဧရိယာအတြင္း ေဒသဆုိင္ရာမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုိင္ခြင့္ ႏွင့္တာ၀န္ယူမႈ အခန္းကဏၭ၊ 
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ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား၏ အသက္အရြယ္ႏွင္ ့ က်ားမခြျဲခားထားမႈမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ 
ျဖစ္စဥ္တြင္အမိ်ဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈတို႔ ပါ၀င္ သည္။ 

ESIAတြင္ ျပည္တြင္းတရား၀င္ႏွင့္တရားမ၀င္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား ဇယားျဖင့့္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့ ္ အလားတူ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သင့္သည္။ 

၂.၁၅။ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ အႏၱရာယ္အေျခခံသည့္ အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 

ESIAတြင္ ကိုးကားအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ခဲြ မ်ားအလုိက္ 
စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအားလုံး၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား 
ပါ၀င္ရမည္။ သက္ဆိုင္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား (တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ တိုက္ရိုက္မဟုတ္ဘဲျဖစ္ေစ၊ တျဖည္းျဖည္း 
တုိးလာသည္ျဖစ္ေစ၊ အကိ်ဳးသက္ေရာက္ သည္ျဖစ္ေစ)သည္ စီမံကိန္းဧရိယာရွိ သဘာ၀ ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ သက္ေရာက္ရန ္ အလားအလာရွိေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမေဆာက္လုပ္ခင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္၊ အသုံးျပဳရန္အသင့္ျဖစ္ေသာ 
အေနအထားႏွင္ ့ ပယ္ဖ်က္ပိတ္သိမ္းခ်ိန္၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဆင့္ အတြင္းသက္ေရာက္မႈ အားလုံးကုိ 
အာရုုံစိုက္ေလ့လာထားျပီးေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးရမည္။ ESIA တြင္ပါ၀င္ရမည့္ 
အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

(က)အေကာင္းဆုံးရႏိုင္ေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ နည္းပညာဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားအား အေသးစိတ္အကဲျဖတ္မႈတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ လုိအပ္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေပၚတြင္အေျခခံ၍ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရန ္ေဘာင္တစ္ခုေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ 

(ခ) သက္ဆုိင္ေသာ သက္ေရာက္မႈတုိင္းသည္ သိရန္မလြယ္ကူျခင္း၊ ခန္႔မွန္းရခက္ချဲခင္း၊ ပင္မ 
အတုိင္းျပန္ျဖစ္ရန ္ ခက္ချဲခင္း၊ ပ်က္ဆီးလုနီးပါး(နဂိုအတုိင္းျပန္မျဖစ္ႏုိင္ေသာ)ျဖစ္ျခငး္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈတုိင္း အတြက္ မည္မွ် ယုံၾကည္ခ်က္အဆင့္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ေသာ အဆုိတစ္ခု။ 

(ဂ) စီမံကိန္း၏အစိတ္အပုိင္းအားလုံးအတြက္ ဦးဆုံးအႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈကုိ သတ္မွွတ္ထားေသာ 
စံႏႈန္းမ်ားအတုိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လူမ်ားႏွင္ ့ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအေပၚ 
က်ေရာက္ႏိုင္ေသာအလားအလာရွိသည့္အႏၱရာယ္မ်ား အေၾကာင္းအျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခု။ ထုိအကဲျဖတ္ 
မႈတြင္ စီမံကိန္း၏အဆင့္တုိင္းတြင္ေပၚေပါက္ရန္ အလားအလာရွိေသာေဘးအႏၱရာယ္၊ မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ 
ေသြးထြက္သံယုိျဖစ္မႈမ်ား၊ မီးေလာင္မႈမ်ား ႏွင္ ့ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ျပင ္
ခန္႔မွန္းျဖစ္ႏုိင္ေခ်အလားအလာ၊ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားအား အသုံးျပဳမႈ၊ သိုေလွာင္ထားမႈ၊ စနစ္တက် 
ထားရွိမႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈ ႏႈန္းထားမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ အလားအလာရိွေသာ သားရဲအႏၱရာယ္၊ 
သဘာ၀ျဖစ္ရပ္မ်ား (ဥပမာ ဆုိင္ကလုန္း၊ မုန္တုိင္း၊ ဒီေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ ေရၾကီးျခင္း၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္း၊ 
ေျမျပိဳျခင္း၊ ေျမတုိက္စားခံရျခင္း)၊  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင္႔ဆက္စပ္ေသာ ရိုက္ခတ္မႈမ်ား၊ 
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စီမံကိန္း ပတ္၀န္းက်င္အား အႏၱရာယ္မွလြတ္ကင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ ေရလႊမ္းမုိးမႈ 
သြင္ျပင္လကၡဏာ ေျပာင္းလဲျခင္း) ႏွင့္ စီမံကိန္းသည ္ ၄င္းဧရိယာ၏ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံျခင္းႏွင္ ့
ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုတုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းကဏၭမ်ားႏွင့္အတူ ကိုးကားခ်က္တြင္ ခန္႔မွန္းသက္ေရာက္မႈ အေပၚ အေျခခံ၍ 
စီမံကိန္းေရးဆြရဲာတြင ္ ျမန္မာ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈစံပံုစံမ်ား ႏွင့္ 
သံတမန္က်င္႔၀တ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံက္ိးမ်ား၏ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ယခုအပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ သက္ေရာက္မႈအားလုံးကုိ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ ေတြ႕ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ 
စီမံကိန္း၏ တည္ေနရာ၊ အမ်ိဳးအစား၊ ဒီဇုိင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚမူတည္ကာ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ စီမံကိန္း တစ္ခုႏွင့ ္တစ္ခု မတူညီပါ။  

၂.၁၆။ သက္ေရာက္မႈႏွင့္အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း 

ေထာက္ခံသူမ်ားက သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းကုိ သီးျခားစီတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကျပီး 
စီမံကိန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ESIA လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ား၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားကုိ မေဆာက္လုပ္ခင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္၊ အသုံးျပဳရန္အသင့္ 
ျဖစ္ေသာအေနအထား ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းခ်ိန/္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အဆင့္ဟူ၍ အခ်ိန္ကာလ သုံးပိုင္း 
ပိုင္းျခားထားသည္။ ESIA သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ထုိအခိ်န္ကာလအတြင္း 
အကဲျဖတ္သင့္ျပီးေနာက္ စီမံကိန္းအေပၚ သက္ ေရာက္လာႏိုင္ေသာ ေဒသဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈ၊ 
ယာယီသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ နားလည္ျပီး စုေပါင္း၍ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

၂.၁၆.၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီႏွင္္႔ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ 
ကိစၥရပ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းကုိ ESIA မွေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

၂.၁၆.၁.၁။ ေလထုအရည္အေသြး 

စီမံကိန္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေလထုအရည္ အေသြးေျပာင္းလဲမႈ၏ 
သက္ေရာက္မႈအလားအလာမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာသရုပ္ျပပုံမ်ား၊ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ တင္ျပရမည္။ 
၄င္းတြင္ လမ္းမ်ားအတြက္ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ 
ေရေလွာင္တမံမ်ား၊ ထုတ္လႊင့္မႈလုိင္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၏အေဆာင္မ်ားမွ ေလထုဆုိင္ရာထုတ္လႊတ္မႈမ်ား၊ 
ေက်ာက္တူးေဖာ္မႈ မ်ား ႏွင့္ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ေသာ စက္ရံုမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

သက္ေရာက္မႈကုိ စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္းတြင္ ဖံုမႈန္႔မ်ားက အပင္ႏွင့္တိရိစာၦန္မ်ားအား သက္ေရာက္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ 
စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏုိင္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ သရုပ္ျပမႈတြင္လည္း ေရအား 
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လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ လက္ရိွလူဦးေရကုိမည္သုိ႔ အကိ်ဳးသက္ေရာက္ႏုိင္သည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာပါက မည္သို႔ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ျပဳလုပ္မည္ကုိ ESIA မွအကဲျဖတ္ရမည္။ ESIAသည္ 
ေရေလွာင္တမံမ်ား၏ အနက္၊ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ ေရ၀င္ႏိုင္မည့္အနက္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ 
မည္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေအာက္စီဂ်င္မရိွေသာအလႊာမွ ေရမ်ားထြက္လာပါမည္လဲ ႏွင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ 
မျဖစ္ခင္ေရေလွာင္တမံအတြင္း က်န္ေနေသာ ေရပမာဏထုထည္ စသည့္အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ မွတ္သား 
ထားရမည္။ ထုိအခ်က္မ်ားသည္ အသုံးျပဳရန္အသင့္ျဖစ္ေသာ အေနအထားတြင္ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ဆာလဖုိက္မ်ား 
ယုိထြက္ျခင္းအႏၱရာယ္ကို အကဲျဖတ္ႏိုင္သည္။ ထုိသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေဒသတြင္းလူထုကုိ 
သရုပ္ေဖာ္ျပသေပးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 

၂.၁၆.၁၂။ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊႊတ္မႈ 

ESIA တြင္ စီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား ျပည့္စုံစြာ 
ပါ၀င္သည္။ ၄င္းတြင္ သီးပင္မ်ား ဆုံးရႈံးျခင္း၊ ေရေလွာင္တမံမွ မီသိန္းကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားေသာ 
ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္ျခင္း(မီသိန္းသည္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ျ ဖစ္ျပီး 
အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္လွ်င္ ကမၻာၾကီးပူေႏြးမႈကုိ ျဖစ္ေစေသာ CO2 သက္ေရာက္မႈထက္ ၂၅ဆျပင္းေသာ 
ဓာတ္ေငြ႔မ်ားထုတ္လႊတ္ႏိုင္မႈ အလား အလာရွိသည္။)၊ စက္ကိရိယာအမိ်ဳးအစားမ်ား၊ ေလာင္စာ 
အမိ်ဳးအစားမ်ား၊ စက္ကိရိယာ မ်ားႏွင္ ့ စက္ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳမႈမွ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား၊ 
ဘိလပ္ေျမစက္ရံုမ်ားမွထုတ္လႊတ္ေသာ CO2-eq မ်ားႏွင့္ အျခားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
အားလုံး၏ သက္ေရာက္မႈ မ်ား ပါ၀င္သည္။ ESIA သည္ ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားႏွင္႔ CO2-eqမ်ားကုိ 
ေဒသတြင္း၊ ျပည္နယ္တြင္း၊ ႏုိင္ငံတြင္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ထုတ္လႊတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင္႔ ေျမဆီလႊာတုိက္စားခံရျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ 
ထုိကဲ့သုိ႕ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားႏွင့္ ကာဗြန္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား  ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းတုိ႔ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတာ၀န္ယူမႈအေပၚတြင္ မည္သည့္အကိ်ဳး သက္ေရာက္မႈ ရိွႏိုင္သည္ကုိ ESIA မွ 
အကဲျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။ 

၂.၁၆.၁.၃။ အလင္းေရာင္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာမ်ားႏွင္႔ နီးစပ္ေသာလူထုမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွလာေသာ အလင္း 
ေရာင္မ်ား အထူးသျဖင့္ ညအခ်ိန္တြင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင္႔ သိသာေသာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေႏွာင့္ 
အယွက္မ်ားကုိ ေတြ႔ၾကံဳၾကရသည္။ ေက်ာက္တြင္းမ်ားႏွင့္ ဆည္မ်ားရွိလုပ္ငန္းခြင္မ်ားသည္ သိသာေသာ 
အလင္းေရာင္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လမ္းမ်ားမွ 
အလင္းေရာင္မ်ားေၾကာင့္ သိသာေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားအျပင္ က်န္းမာေရးကုိပါ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ 
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ESIA သည္ အလင္းေရာင္သက္ေရာက္မႈကုိ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ လႊမ္းမိုးမႈဧရိယာ အတြင္းရိွ လူထု 
ႏွင့္အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ ပံုစံငယ္မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။ ထို႔ျပင္ 
စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ အလင္းေရာင္ပုိမုိ ထုတ္လႊတ္ႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ ေယဘုယ် 
လကၡဏာမ်ားကုိ တြက္ခ်က္ထားရမည္။ (ပင္မႏွင္ ့ ေယဘုယ်အလင္းေရာင္ထြက္မႈ) 
ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ျဖစ္ပြားတက္ေသာ အလင္းေရာင္ပိုလွ်ံမႈကုိ 
ခ်ိန္ဆထားသင့္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး မစတင္မီ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အလင္းေရာင္ပိုလွ်ံမႈ သည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈတန္ဖိုးထားမႈမ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈကို 
စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူက လက္ရိွႏွင့္လ်ာထား ေသာ အလင္းကုိလ်င္ျမန္စြာတံု႕ျပန္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ ကုိးကားကာ 
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳ၍ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းသင့္သည္။ အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ 
အသြားအလာတုိးလာမႈ၊ ေက်ာက္မ်ားတူးေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ ထို႔အျပင္ 
အကဲျဖတ္ရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေန စဥ္အတြင္း အလင္း 
ေရာင္ပိုလွ်ံျခင္း၏သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာႏုိင္ေသာ စီမံကိန္း၏အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ စီမံကိန္းအပုိင္းမ်ား၊ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အနည္းဆုံးေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း၊ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိထည့္သြင္းရန္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားရမည္။ သက္ေရာက္မႈ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္း ရာတြင္ 
စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျခားအလင္းေရာင္ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အလင္းေရာင္သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားျပားလာျခင္း ႏွင့္ ဧရိယာအတြင္း ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အလားအလာမ်ားကုိပါ စဥ္းစားရမည္။ ထုိ႔ျပင္ 
အလင္းေရာင္ ပိုလွ်ံျခင္းကုိ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏စခန္းမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈတုိင္းတာျခင္း 
မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။ ေဒသတြင္းေနလူထုအေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ သက္ေရာက္မႈပံုစံငယ္ကုိ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစား ေပးရမည္။ အလင္းေရာင္ ပိုလွ်ံျခင္းစီမံမႈတြင္ ေဒသတြင္းေနလူထုႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ရန္လုိအပ္လိမ့္မည္။ 

အလင္းေရာင္ေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးတိရိစာၦန္ႏွင့္ သားရဲတိရိစာၦန္မ်ားလဲ ေျခာက္လွန္႔မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည္။ 
ESIA သည္ သားရဲတိရိစာၦန္ႏွင့္ ပန္းမန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ အရုိင္းႏွင့္အယဥ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးေပၚသုိ႔သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ 
အလင္းေရာင္ႏွင့္တျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အကဲ ျဖတ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

၂.၁၆.၁၄။ ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာမ်ားႏွင့္နီးစပ္ေသာ လူထုသည္ဆူညံသံ၊ တုန္ခါမႈႏွင္ ့ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုုပ္ငန္းခြင္မွ 
ဖုန္မႈန္႔မ်ားေၾကာင့္ သိသာေသာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ ေက်ာက္က်င္း 
မ်ားႏွင့္တမံမ်ားမွ ေဖာက္ခြဲသည့္အသံမ်ား အထူူးသျဖင့္ လုံေလာက္ေသာ သတိေပးမႈမရိွပဲ မၾကာခဏ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ ဆုိးရြားေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း 
တစ္ေလွ်ာက္ရွိလမ္းမ်ားမွ ဖုံမႈန္႔ႏွင့္တန္ုခါမႈမ်ားေၾကာင့္ သိသာေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားအျပင္ က်န္းမာေရး 
ကုိပါ ထိခိုက္ ေစႏုိင္သည္။ 
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ESIA သည္ ေပါက္ကြမဲႈမ်ားအပါအ၀င္ ဆူညံမႈႏွင္ ့ တုန္ခါမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ လႊမ္းမိုးမႈဧရိယာအတြင္းရွိ 
လူထု ႏွင့္အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ ပံုစံငယ္မ်ားျဖင့္သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။ 
ထုိ႔ျပင ္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ ဆူညံမႈႏွင္ ့ တုန္ခါမႈမ်ား ပိုမုိထြက္ေပၚႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ 
ေယဘုယ်လကၡဏာမ်ားကုိ တြက္ခ်က္ထားရမည္။ (ပင္မႏွင့္ေယဘုယ်ထြက္ေပၚမႈ) ေဆာက္လုပ္ေရး 
မစတင္မီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားတက္ေသာ ဆူညံမႈႏွင့္ တုန္ခါမႈထုတ္လႊတ္မႈမ်ား ကုိ 
(ေခတၱျဖစ္ေသာ အရင္း အျမစ္မ်ား အပါအ၀င္) ခ်ိန္ဆထားသင့္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆူညံမႈျဖစ္ေပၚေစမႈသည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈတန္ဖိုးထားမႈမ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားက လက္ရိွႏွင္ ့ လ်ာထားေသာ ဆူညံသံကုိ 
လ်င္ျမန္စြာတံု႔ျပန္ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုိးကားကာ အရည္အေသြး စိတ္ခ် ရေသာ နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳ၍ 
ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းသင့္သည္။ အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ အသြားအလာ တိုးလာမႈ၊ ေက်ာက္မ်ားတူးေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ 
အျခားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အကဲျဖတ္ရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဆူညံမႈႏွင္ ့ တုန္ခါျခင္း ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာႏုိင္ေသာ စီမံကိန္း၏အဓိက 
အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ စီမံကိန္းအပုိင္းမ်ား၊ သက္ေရာက္မႈ မ်ားကုိ အနည္းဆုံးေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ေရွာင္ရွား 
ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္ သီးျခား သတ္မွတ္ထားရမည္။ 
သက္ေရာက္မႈ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားဆူညံျခင္း ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ 
ဆူညံျခင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားျပားလာျခင္း၊ ဧရိယာအတြင္း ဖြံ႔ျဖိဳးတုိး တက္မႈ အလားအလာမ်ားႏွင့္ ၾကိမ္ႏွႈန္းနိမ္႔ 
ဆူညံမႈထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ား(<200Hz) ၏ သက္ေရာက္မႈ အလား အလာမ်ားကုိပါ စဥ္းစားရမည္။  

ထုိ႔ျပင ္ ဆူညံမႈထုတ္လႊတ္ျခင္းကုိ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏စခန္းမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈတုိင္း 
တာျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။ ေဒသတြင္းေနလူထုအေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ သက္ေရာက္မႈပံုစံငယ္ကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမည္။ 

ေပါက္ကြသဲံမ်ားေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးတိရိစာၦန္ႏွင့္ သားရဲတိရိစာၦန္မ်ားကုိ ေျခာက္လွန္႔မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည္။ 
ေပါက္ကဲြမႈမ်ားကုိ စီမံခန္္္႔ခြဲရာတြင္ ေပါက္ကြခဲ်ိန္ပံုေသထားျခင္းႏွင့္ သတိေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း စေသာ 
အခ်က္မ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရိွေအာင္ ေဒသခံ လူထုႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သည္။ ESIA 
သည္ သားရဲတိရိစာၦန္ႏွင္ ့ ပန္းမန္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ အရုိင္းႏွင့္အယဥ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးေပၚသုိ႔သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ 
ဆူညံျခင္း၊ တုန္ခါျခင္းႏွင္ ့တျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

စီမံကိန္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚေသာ ေရေအာက္ဆူညံမႈတုိးပြားလာျခင္းကုိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။ 
၄င္းသည္ေရေနသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ ထုိသတၱ၀ါမ်ားမီွခိုေနထုိင္ေနရေသာ ေဂဟစနစ္အတြက္ သိသာေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ 

၂.၁၆.၁.၅။ ေရတုိက္စားျခင္းႏွင့္ သဲႏုန္းပုိ႔ခ်ျခင္း 

ESIA သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏အစိတ္အပို္င္းအားလုံးက ေရတုိက္စားျခင္းႏွင့္ သဲႏုန္းပို႔ခ်ျခင္း အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈကုိ ေဖာ္ျပေပးထားရမည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမမ်က္ႏွာ သြင္ျပင္၊ ေက်ာက္စုိင္ ေက်ာက္ခဲ မ်ားႏွင္ ့
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ေျမဆီလႊာမ်ား ေျပာင္းလဲသြားပုံကုိ ပံုစံငယ္မ်ား ျဖင့္သရုပ္ေဖာ္ျပသရမည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ရမည္။ ထုိစီမံကိန္းသည္ လႊမ္းမုိးမႈဧရိယာအတြင္း လက္ရိွေျမဆီလႊာ၏ ေယဘုယ်လကၡဏာမ်ား 
ကိုိထိခိုက္မႈမ်ား၊ ေရြ႕လ်ားတုိက္စားမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေရစုပ္ယူႏိုင္ေသာ ေျမသား/ ေက်ာက္ 
သားလႊာမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေျမလႊာက်ိဳးျပတ္ျခင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္ (စိုက္ပိိ်ဳးသီးႏံွ 
မ်ား)ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သဘာ၀တုိက္စားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
သဲနဳန္းပုိ႔ခ်ျခင္း ေလ်ာ႔က်သြားေသာေၾကာင့္ တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာႏုိင္ပါ သည္။ ESIAသည္လႊမ္းမုိးခံဧရိယာမ်ားတြင္ ေရလႊမ္းမုိးျခင္းႏွင့္ ႏႈန္းေျမမ်ားဆုံးရံႈးျခင္းကဲ႔သုိ႔ ေရႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ေျမပံုမ်ားေရးဆဲြသရုပ္ေဖာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ESIA သည္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ားႏွင့္ အေပၚယံေျမလႊာမ်ား ဖယ္ရွားခံရျခင္း၏ 
ရလဒ္ေၾကာင့္ ေအာက္ခံေျမလႊာမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ျခင္းကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၂.၁၆.၁.၆။ ဇလေဗဒအေပၚသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စီးဆင္း မႈမ်ား 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရာတြင္   ေရေလွာင္ကန္တည္ေဆာက္မႈမွ တစ္ဆင့္ ေရေ၀ကုန္းတန္းႏွင္႔ 
မိုးေရခံရပ၀္န္းမ်ားေပၚသုိ႔ သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင ္သည္။ 

ESIA သည္သင့္ေတာ္ေသာ ပုံစံငယ္မ်ား၊ ေျမပုံမ်ားေရးဆြကဲာ လႊမ္းမိုးမႈဧရိယာ၏ အေျခခံဇလေဗဒ 
အခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲမႈကုိ အကဲျဖတ္ႏိုင္သည္။ ဇလေဗဒေျပာင္းလဲမႈ၏ ရလဒ္ ေၾကာင့္ေရေ၀ကုန္းတန္းႏွင့္ 
ေရစုန္မ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ရာသီအလုိက္ ေရစီးဆင္းမႈ၏ အလ်င္ႏွင့္ ထုထည္ စသည္ တုိ႔ကုိ 
ေျပာင္းလဲေစသည္။ 

ဇလေဗဒပုံစံငယ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္ေသာ သြင္းကုန္မ်ား၊ ေရြ႕လ်ားမႈ၊ အရည္အေသြး 
ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား၊ လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ သိသာေသာအေရအတြက္ ထြက္ကုန္မ်ား၊ ေရမ်က္ႏွာျပင္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေျမေအာက္ေရတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ထုိပံုစံငယ္မ်ားတြင္ ဆုိဒ္တြင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ 
ရာသီဥတုအေၿခအေနမ်ား ႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္ေပၚတြင္ စီမံက္ိန္း၏သက္ေရာက္ႏိုင္မႈ အလားအလာမ်ား 
ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ျပင ္ေရျပင္ညီမႈႏွင့္ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေရလည္ပတ္မႈစနစ္တစ္ခုလုံးေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ 

ESIA တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာပုံစံငယ္မ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။ သုိ႔မွသာ လက္ရိွစီမံကိန္း လူဦးေရအတြက္ 
ေရရရွိမႈမည္မွ်ေျပာင္းလဲသြားမည္ကုိ သိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ESIAသည္ ေရအရည္အေသြး၊ ပမာဏမ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန ္ လက္ရွိလ်ာထားစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းတြင္ေရရရွိေအာင္တည္ေဆာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ 
ရမည္။ ထုိအရာသည္ ျမစ္ေၾကရွိေရကုိအသုံးျပဳေနသူမ်ားအေပၚ မည္သို႔ အဓိပၸ ါယ္သက္ေရာက္ ေစသည္ကုိ  
အကဲျဖတ္ေပးရပါမည္။  
ေရပမာဏ၊ အရည္အေသြး၊ အၾကိမ္အေရအတြက္ ႏွင့္ ႏုန္းအနည္အႏွစ္စီးဆင္းမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ 
အဆုိျပဳ environmental flow အေျခအေနမ်ား၊ ေရခ်ိဳႏွင့္ estuarine ေဂဟနစ္မ်ားႏွင့္ လူတို႔၏ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ စည္ပင္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈမ်ားသည ္အဆုိပါ ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ေနသျဖင့္ 
ယင္းတုိ႔ကုိ ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းရန္အေၾကာင္းအရာကုိလည္း ESIA တြင္ ေဆြးေႏြးရပါမည္။ အခ်က္အလက္ 
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သုံးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့ ္ ေရသယံဇာတမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ဓာတု 
ပစၥည္းဆုိင္ရာ၊ ဇီ၀ဆုိင္ရာ၊ လူမႈဆုိင္ရာ၊ သယံဇာတ - စီးပြားေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ားႏွင့္ 
ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ိကု ေဆြးေႏြးရပါမည္။ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈသည္ ျမစ္ေဂဟစနစ္မ်ား၏ ရႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္စီမံက္ိန္း တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ဆက္စပ္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။ အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ 
စီမံကိန္းဒီဇိုင္းႏွင့ ္ တည္ေနရာကုိ ေမာ္ဒယ္ျပဳျခင္း ၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အျပန္အလွန္ 
ဆက္စပ္ေကာင္း မြန္မႈႏွင္ ့ေစာင့္္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတြက္ metric မ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ သင့္ပါသည္။ 

၂.၁၆.၁.၇။ ေျမေပၚေရ အရည္အေသြး ႏွင့္ပမာဏ 

စီမံကိန္းမွစြန္႔ပစ္ေရမ်ားႏွင္ ့ေရဆုုိးမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ပမာဏႏွင္ ့ေနရာေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ သိရိ ွရမည္။ 
၄င္းတြင္ အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ (ဘိလပ္ေျမအမွတ္မ်ားႏွင့္ ေရေနစနစ္မ်ားဆီသုိ႔ 
စြန္႔ပစ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ ပံုစံမ်ိဳးစုံျဖင့္စြန္႔ပစ္မႈမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင္ ့
အမဲေရာင္ေရမ်ား၊ မီးခိုးေရာင္ေရမ်ားႏွင့္ အျခားစြန္႔ပစ္ေရမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပ်႕ံႏွံ႔ေနေသာအရင္းျမစ္မ်ား 
(သန္႔စင္ထားေသာ မိလႅာေရဆုိးမ်ားကုိ စြြန္႔ပစ္ျခင္း၊ သန္႔စင္ထားေသာေရဆုိးမ်ားကုိ ျပန္လည္ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ 
စြန္႔ပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာအေျခအေနမ်ား စသည္ျဖင့္) ပါ၀င္သည္။ ေရစီးဆင္းမႈျဖစ္စဥ္ မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ 
လႊမ္းမိုးမႈဧရိယာမ်ားတြင္ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈကုိ ပံုစံငယ္မ်ားျဖင့္ သရုပ္ျပသရမည္။ ESIAတြင္ စြန္႔ပစ္ေရ 
မ်ားကုိသိမ္းဆည္းမႈ၊ျပန္လည္သန္႔စင္မႈ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အညစ္အေၾကးမ်ား၊ 
အနည္အနစ္မ်ား မေတာ္တဆ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ေခ်အလားအလာမ်ား၊ စီမံကိန္းမွ ေရစီးဆင္းမႈမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ျခင္း 
တုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

ေရမ်က္ႏွာျပင္အရည္အေသြးမ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ တုိးပြားလာေသာ ေျမစုိင္ခမဲ်ား၊ အဆီမ်ားႏွင္ ့
ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမႈသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လူထုသည္ ျမစ္ေရကုိ ေသာက္သုံးေရရရွိရန္၊ ေလွ်ာ္ဖြတ္ရန္၊ 
တိရိစာၦန္မ်ားေရရရွိရန္ႏွင္ ့ ေရသြယ္အသုံးျပဳပါက ထုိအသုံးျပဳမႈမ်ားအတြက္ တျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳ၍ ေရရရွိေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ ဇီ၀ရုပ္ပိုင္းဆ္ုိင္ရာႏွင့္ ဓာတုေဗဒနည္းအသုုံးျပဳ၍ ေရ၏ 
အရည္အေသြး ႏွင္ ့ ပမာဏနမူနာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ၂.၁၄.၁၀ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း 
အကဲျဖတ္ျပီး သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ပုံစံငယ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

၂.၁၆.၁.၈။ ေျမေအာက္ေရ ဇလေဗဒႏွင့္ အရည္အေသြး 

ESIAသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမစတင္မီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မည့္ 
အလားအလာရွိေသာ ေျမေအာက္ေရ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပမာဏကုိ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။ 
အထူးသျဖင့္ေရေလွာင္ကန္သည္ ပိတ္ဆို႔ေနလွ်င္ ေရေလွာင္ကန္ၾကီးမ်ား တည္ေဆာက္ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ေရမ်ားေပၚသက္ေရာက္ေသာ ဖိအားမ်ားသည္ ေျမေအာက္ေရမွတဆင့္ တမံ၏ေရစုန္ပိုင္းသုိ႔ ပ်႕ံႏွ႕ံံသြားသည္။ 
ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚ ျခင္းသည္ ဘူမိစနစ္ႏွင့္ ေျမေအာက္ေရလကၡဏာမ်ားေပၚတြင္ မွီတည္ေနေသာ ေျမေအာက္ေရ 
ျမင့္တက္မႈကုိပါ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚပါက တမံရိွ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ေရၾကီး ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
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ေျမဆီလႊာတြင္ အငန္ဓာတ္မ်ားျပားမႈမ်ားပါ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ESIA သည္ လႊမ္းမုိးခံဧရိယာမ်ားတြင္ 
ထုိကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚမႈ၏ ပံုစံငယ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ 
လူထု၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မွျဖစ္ေစ ေျမေအာက္ ေရထုတ္ယူအသုံးျပဳပါက (ဥပမာအားျဖင့္ စိုက္ပိ်ဳးေရးအတြက္ 
ေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးရာတြင္ ေျမေအာက္ေရကုိအသုံးျပဳျခင္း) ေျမေအာက္ေရ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပမာဏေပၚတြင္ 
မည္သုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္ကုိ ESIA ကေဖာ္ျပေပးရမည္။ 

၂.၁၆.၁.၉။ ကုန္းေျမေပၚရွိ ေဂဟစနစ္မ်ား 

ESIAသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမစတင္မီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဘိလပ္ ေျမစက္ရံုမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ 
ေက်ာက္က်င္းမ်ား၊ အလုပ္သမားတန္းလ်ားမ်ားအစရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္ေသာ 
ဧရိယာမ်ားကုိ သိရွိထားရမည္။ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမစတင္မီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ 
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေသာ သဘာ၀ေပါက္ပင္ အမ်ိိဳးအစားမ်ား (ဥပမာ ေတာအုပ္၊ သစ္ေတာ၊ ခ်ံဳေတာ၊ ျမက္ေတာ အစရွိ 
သျဖင့္)ႏွင့္အတူ အျခားထူးျခားေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ သိရိွထားရမည္။  ကုန္းေျမစနစ္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကုိ 
လႊမ္းမိုးမႈဧရိယာမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေလ႔လာသင့္သက့ဲသုိ႔ ေဂဟစနစ္တစ္ခုလုံးတြင္ ကုန္းေျမေဂဟစနစ္ 
အခိ်ဳးအစားပါ၀င္မႈႏွင့ ္ အမိ်ဳးအစားပါ ေလ႔လာသင့္သည္။ ထုိေနရာမ်ားတြင္ က်က္စားေနေသာ စံျပဳ 
သားရဲမ်ားႏ ွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေျမပုံမ်ား၊ ပံုစံငယ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

၂.၁၆.၁.၁၀။ ကုန္းေျမေပၚရွိအပင္ႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ား 

ESIA သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမစတင္မီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ ေရာက္ေသာဧရိယာမ်ား၏ 
ဇီ၀မ်ိဳးစိတ္ကြျဲပားမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ေပၚသက္ေရာက္ ႏုိင္သည္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ထားရမည္။ 
ထုိ႔ျပင ္ စီမံကိ္န္းႏွင့္နီးကပ္မႈေၾကာင့္ အပင္ႏွင္ ့ တိရိစာၦန ္ မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိလည္း 
ေလ႔လာထားရမည္။ ESIA တြင္ လက္ရိွမွီတင္းေနထုိင ္ ေသာသက္ရိွမ်ားအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ 
ျဖစ္ေစမႈမ်ားႏွင္ ့ လႊမ္းမုိးမႈဧရိယာအတြင္း ထုိမွီတင္း ေနထုိင္ေသာသက္ရိွမ်ား၏ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရိွ ထားရမည္။ 

ESIA သည္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအားလုံးအေပၚသက္ေရာက္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ လႊမ္းမိုးမႈဧရိယာ အတြင္း ေတြ႔ရေသာ 
မ်ိဳးတုံးေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ အလားအလာရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ ေလ႔လာျပီး ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း 
မစတင္မီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ မည္သို႔ သက္ေရာက္ေစႏုိင္သည္ကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရ 
မည္။ ESIAသည္ မိ်ဳး စိတ္တုိင္းအတြက္ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၄င္္းတုိ႔၏ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းႏွင့္ 
လႊမ္းမိုးမႈဧရိယာမ်ားရွိ က်က္စားရာေဒသမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔က်က္ေနထုိင္မႈ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမည္။ ထုိအကဲျဖတ္မႈတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏သက္ေရာက္မႈ၊ လႊမ္းမုိးခံဧရိယာ မ်ားတြင္ 
ေပ်ာက္ဆုံးသြားႏု္ိင္ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ မိ်ဳးတုံးေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား အေပၚေျပာင္းလဲမႈ 
အေျခအေန (ဥပမာ- IUCN ၏အနီေရာင္အဆင့္ အေျခအေန) တုိ႔ပါ၀င္သည္။ 
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၂.၁၆.၁.၁၁။ ေျမအသုံးခ်မႈေျပာင္းလဲျခင္း 

ESIA တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမစတင္မီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေရေလွာငက္န္၊ 
ဓာတ္အားေပးရုံမ်ား၊ လမ္းအသုံးျပဳမႈ၊ အသံလႊင့္လုိင္းမ်ား၊ အလုပ္သမား အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ေျမအမိ်ဳးအစား 
မ်ား အစရွိေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လုိအပ္ေသာေျမေနရာမ်ားပတ္သက္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနရမည္။ ေျမအသုံးျပဳမႈ ေျပာင္းလဲလာျခင္း၏သိသာမႈမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ 
လႊမ္းမိုးမႈဧရိယာ အတြင္း ပတ္၀န္းက်င္ ေနရာမ်ား၏ေျမပုံစံအမိ်ဳးမ်ိဳးအသုံးျပဳႏုိင္မႈ ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းကုိ 
ခန္႔မွန္းေပးႏုိင္ရမည္။ 

ESIAသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမိ်ဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေျမေနရာအသုံးျပဳမႈအမိ်ဳးမိ်ဳးေပၚမူတည္၍ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ေျမပုံမ်ားေရးဆြမဲွတ္သားထားရမည္။ ထုိ႔အျပင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဆုံးရံႈးမႈ အမိ်ဳးအစားမ်ား၊ လႊမ္းမိုးမႈဧရိယာအတြင္း 
ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား၏အေရးပါမႈ၊ ေဒသစီးပြားေရးႏွင္ ့လူထုအေပၚသက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ရမည္ျဖစ္သည္။ 

၂.၁၆.၁.၁၂။ သစ္ေတာႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေရး 

ESIA သည ္ သစ္ေတာအမိ်ဳးအစားမ်ားေပၚမူတည္၍ သစ္ေတာဧရိယာအေပၚ သက္ ေရာက္မႈႏွင္ ့ စီမံကိန္း 
ေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားအေပၚသက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ား (အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာမ်ား၊ သဘာ၀ 
သုိ႔မဟုတ္ အရည္အေသြးနိမ္႔ သစ္ေတာမ်ား)ကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ၄င္းတြင္ သစ္ေတာေျမဆုံးရႈံးမႈပမာဏႏွင့္ 
စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္း အျဖစ္ ဖယ္ရွားခံရေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားတုိ႔ပါ၀င္သည္။ ESIAသည္ သစ္ေတာေျမဆုံးရႈံးမႈ၏ 
သိသာမႈ ဥပမာအားျဖင့္ လႊမ္းမိုးမႈဧရိယာအတြင္းရိွ သစ္ေတာအမိ်ဳးအစားမ်ား၏ အက်ယ္အ၀န္းႏွင္ ့
ပတ္သက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရသည္။ 

ESIAသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ားေပၚမူတည္၍ စိုက္ပ်ိဳးေျမအသုံးျပဳမႈအေပၚ ရလဒ္မ်ားႏွင္႔ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြးမီ ထုတ္ လုပ္မႈမ်ား၊ အလယ္အလတ္တန္း 
ႏွင့္ အရည္အေသြးနိမ္ ့ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား အစရိွသည္တုိ႔ကုိ အကဲျဖတ္ေပးရသည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္း၏ 
ရလဒ္မ်ား၊ ေရသြင္းေရထုတ္ကိစၥရပ္မ်ား၏ စိုက္ပိ်ဳး ေျမမ်ားေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမစတင္မီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားကုိပါ 
အကဲျဖတ္ေပးရသည္။ သက္ေရာက္ ခံရေသာဧရိယာမ်ားကုိ လႊမ္းမုိးမႈဧရိယာက့ဲသုိ႔စဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ 

၂.၁၆.၁.၁၃ တမံသန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း 

တမံသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အဓိကနယ္ပယ္မွာ စက္ရံုလည္ပတ္မႈသည္ ဆည္တြင္းရွိေရထုအရည္ 
အေသြးႏွင့္ဆက္စပ္ေနစဥ္အခ်ိန္တြင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေရလႊမ္းမုိးမႈခံရၿပီးေနာက္စက္ရံုျပန္လည္လည္ပတ္သည့္ 
ကနဦးႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေလထုအရည္အေသြးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ ဆည္အတြင္းရွိ သဘာ၀ေပါက္ပင္ 
စံနစ္ ယုိယြင္းပ်က္စီးျခင္းသည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္နိမ့္က်ေနစဥ္အတြင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ကင္းမဲ့သည့္အေျခအေနကုိ 
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ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ကာ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ ဆာလ္ဖိုဒ္ (ၾကက္ဥပုတ္နံ႕) လည္းထြက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထုိေရမ်က္ႏွာျပင ္
နိမ္႔ေနသည့္ ေရကုိတာဘုိင္မ်ားအား ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေစပါက ထုိေပ်ာ္ရည္မ ွ ဟုိက္ဒရုိဂ်င္ဆာလဖုိဒ္ဓာတ္ေင ြ႔ 
မ်ား ထြက္လာကာ ေလထုအရည္အေသြးကုိ က်ဆင္းေစပါလိမ့္မည္။ ယင္းက ေရေပၚေပၚေနသည့္ သတၱဳထည္ 
မ်ားအား တုိက္စားပ်က္စီးသည့္ႏႈန္းျမင့္မားလာေစကာ ကြန္ကရစ္မ်ားကုိ အေရာင္ေမွးမွိန္ေစႏိုင္ သည္။ 
ေလထဲတြင္ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ဆာလဖုိဒ္ အမ်ားဆုံးပါ၀င္သင့္္သည့္ပမာဏစံႏႈန္း မရွိေသာ္လည္း (ဆာလဖာ 
ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္တြင္ရွိသည္) အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံေအာက္ဖက္၌ တစ္ဆက္တစ္စပ္ 
တည္းတည္ရွိေနသည့္ေက်းရြာမ်ားတြင္  စက္ရံုလည္ပတ္မႈစတင္သည့္အခါ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေလထု 
အရည္အေသြး ျပႆနာႏွင့္ အျခားေသာျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ထုိေက်းရြာမ်ားမွ အျခားေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေပးခ့ဲရ 
သည့္ သာဓက မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ တမံျခအေနႏွင့္ ေရထုအရည္အေသြးသည္ 
ျပန္လည္တည္ျငိမ္ သြားၿပီး ဟိုက္ဒရုိဂ်င္ဆာလဖုိက္၏ အႏၱရာယ္လည္း က်ဆင္းသြားမည္။ ESIA သည္ 
တမံသန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ ထိုသုိ႔ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေဒသပတ္၀န္းက်င္ 
အေပၚမည္သုိ႔သက္ ေရာက္မႈရွိမည္ကုိေဆြးေႏြးသင့္သည္။ ယင္းသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ တမံသန္႔ရွင္းေရး 
ေဆာင္ရြက္မႈက ကာဗြန္စုပ္ယူႏိုင္စြမ္းပ်က္စီးဆုံးရံႈးျခင္းအေပၚ မည္က့ဲသုိ႔သက္ေရာက္မႈ ရိွႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ 
အဆုိျပဳသည့္တမံ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈအမ်ိဳးအစားက ေရထုအရည္အေသြး၊ ေလထုအရည္အေသြး 
အေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္ေၾကာင္း အျခားလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အဆုိျပဳသူ၏တင္ျပခ်က္တုိ႔  ပါ၀င္သင့္သည္။ ESIA သည ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈ 
မျပဳလုပ္မီႏွင္ ့ တည္ေဆာက္ေန မႈလုပ္ငန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ထုိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအားလုံးကို 
အျပည့္အ၀ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ထုိအခ်က္အလက္ကုိ ၂.၁၆.၂.၁ ႏွင့္ ၂.၁၆.၂.၇ တုိ႔တြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 

၂.၁၆.၁.၁၄ ေရေအာက္ေဂဟစနစ္မ်ား 

ESIA သည္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈမျပဳလုပ္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာသည့္ သိသာထင္ရွားသည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ 
ယင္းအကဲျဖတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေရေအာက္သက္ရွိတို႔၏ တည္ေနရာ 
မ်ား အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေရဆုိးစြန္႔ထုတ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ ယင္းကေရေအာက္ေဂဟစံနစ္ကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ 
ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေၾကာင္းတုိ႔ပါ၀င္သင့္သည္။ ဥပမာ နက္ရိႈင္းသည့္ေရအုိင္မ်ား၊ ေရေအာက္ ေက်ာက္ၾကမ္းျပင္ 
မ်ား၊ ေရညိွေရေမွာ္မ်ား၊ သဲေသာင္တန္းမ်ား၊ ကမ္းဦးေရတိမ္ေဒသမ်ား စသည့္ ရာသီအလုိက္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ 
ျမႈင့္တက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရလႊမ္းေလ့ရွိေသာ ေရေအာက္သက္ရွိတုိ႔ က်က္စားရာေနရာ မ်ား၏သြင္ျပင္ 
လကၡဏာမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရံႈးျခင္းက ေရေအာက္ေဂဟစံနစ္ျဖစ္သည့္ ေရတြင္ေပါက္သည့္အပင္ မ်ားႏွင့္ 
ေရေနသတၱ၀ါမ်ားအား မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA သည္ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက ငါးမ်ား ဥခ်၊ ေပါက္ဖြား၊ ႀကီးထြားလာသည့္ ေနရာမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈအေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေျခကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ လုပ္ငန္းနယ္ေျမအားပုံဆြဲြျဲခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေပး 
သင့္သည္။ 
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၂.၁၆.၁.၁၅ ေရတြင္ေပါက္ေသာအပင္ႏွင့္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ား 

ESIA သည္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈမျပဳလုပ္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ေရတြင္ေပါက္ 
ေသာအပင္ႏွင့္ ေရေန၀တၱ၀ါမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မည့္အလားအလာမ်ားႏွင့္ သိရွိၿပီးသည့္ 
အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ အကဲျဖတ္သင့္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထား 
ေသာေနရာႏွင္ ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကင္းမဲ့သည့္ေနရာမ်ား ဥပမာ ကြန္ကရစ္စက္ရံႏုွင့္ အလုပ္သမားစခန္း တုိ႔မ ွ
လႊတ္လိုက္ေသာေရမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ား၊ ႀကီးမားခိုင္ခံ့ေသာတမံၾကီးမ်ားတည္ေဆာက္မႈ က့ဲသုိ႔ေသာ 
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေရစီးေႏွးသြားျခင္းအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ျမစ္အတြင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ 
ရရွိႏုိင္မႈေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း၊ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ားရွင္းလင္းရာမွ ျမစ္အတြင္းသဲနုန္းပို႕ခ်မႈပမာဏ 
ျမႈင့္တက္လာ ျခင္းအေပၚ အကဲျဖတ္မႈတို႔ ပါ၀င္သင့္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေရစီးေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ 
အကန္႔အသတ္ မျဖစ္ေပၚေစရပါ။ ESIA သည ္ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းအားျဖင့္ 
ေရအပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္းက ေရတြင္ေပါက္ေသာအပင္မ်ားႏွင့္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမည္သုိ႔ရွိသည္ကုိ အကဲျဖတ္သင့္ သည္။ အထက္ပါအကဲျဖတ္လုပ္ငန္း နမူနာမ်ားႏွင္ ့
လုပ္ငန္းနယ္ေျမအားပုံဆြဲြျဲခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေပး သင့္သည္။  

၂.၁၆.၁.၁၆ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား 

ေရအရွင္စီးေနသည့္ျမစ္မွ ဆည္အျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းသြားသည့္အခါ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင္ ့ ငါးေပါမ်ားမႈ 
အေနအထားလည္း ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မည္။ ESIA သည္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈမျပဳလုပ္မီႏွင့္ 
တည္ေဆာက္ေန စဥ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာ 
ႏိုင္သည့္အလားအလာကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈအား အကဲျဖတ္ရာတြင္ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုစီ 
အေပၚသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ေျခအလားအလာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈပါ၀င္ရန ္ လုိအပ္သည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထား ေသာေနရာႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကင္းမ့ဲသည့္ေနရာမ်ား ဥပမာ 
ကြန္ကရစ္စက္ရံုႏွင္ ့ အလုပ္သမားစခန္းတုိ႔မွ လႊတ္လိုက္ေသာေရမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ 
ေလ်ာ့က်သြားသည့္ ေရစီးဆင္းမႈတုိ႔ ေၾကာင့္ ငါးမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြမဲ်ားႏွင့္ ငါးေပါမ်ားမႈအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ပါ၀င္သင့္သည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပံုစံခ်ျခင္းမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။  

ESIA သည္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနသည့္ငါးမ်ားအေပၚက်ေရာက္သည့္ သိထားၿပီးျဖစ္သည့္ အဆီးအတား 
အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိလည္း အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA သည္ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ျမစ္ညာေဒသမွ ျမစ္ငယ္မ်ား 
ႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားရိွ သင့္ေတာ္ေသာေနရာတြင္ ဥခ်ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္ ငါးမ်ားအေပၚက်ေရာက္လာ 
ႏိုင္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား၊ ေရေအာက္ေက်ာက္ၾကမ္းခင္းမ်ားပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈႏွင့္ ကမ္းဦးေရတိမ္ေဒသမ်ား သည္ 
ငါးမ်ားႏွစ္သက္က်က္စားရာေနရာမ်ားျဖစ္သည္ကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA သည္ ငါးမ်ားဥခ်ရမည့္ေနရာသုိ႔ 
ေရာက္ရွိခြင့္ဆံုးရံႈးမႈအေပၚသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ျမစ္ညာႏွင္ ့ ျမစ္ေၾကတြင္ရွိသည့္ ထိုငါးမ်ား၏ အေရအတြက္အေပၚ 
ဘက္စံုသက္ေရာက္မႈတို႔ကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA သည္ငါးမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအေပၚ သက္ေရာက္ 
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မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ပိုမို၍သမားရုိးက်ျဖစ္ေသာ ငါးမ်ားအတြက္ေဒါင္လုိက္ေလွကားမ်ား၊ သဘာ၀ 
စမ္းေခ်ာင္း လမ္းလႊဲမ်ားမွသည္ ငါးမ်ားအတြက္ဓာတ္ေလွကားမ်ားကဲ့သုိ႔ဆန္တက္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ 
တမံတစ္၀ုိက္ရွ ိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္ငါးမ်ား စုန္ဆန္သြားလာႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားအပါအ၀င္  
(သုိ႔ေသာ္ထုိနည္းလမ္းမွ်ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ) ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနသည့္ငါးမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္း 
ဒီဇုိင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ေျမအားပုံဆြဲြျဲခင္း ပါ၀င္သင့္သည္။ 

၂.၁၆.၁.၁၇ အေဆာက္အဦးႏွင့္ အျခားဆက္ႏြယ္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား 

စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ဆဲေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ 
ေရလႊမ္းမုိးျခင္းျဖစ္ေစ၊ အေဆာက္အဦးမ်ားပ်က္စီးဆုံးရံႈးျခင္းျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖစ္ေစ အပါအ၀င္ ထုိထက္ 
ပိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဦးတည္ေစႏိုင္သည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ဆုံးရံႈးျခင္း ျဖစ္ေစ၊ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖစ္ေစ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ - 

က ေရေလွာင္တမံေၾကာင့္ေရနစ္ျမႈပ္သည့္လမ္းပုိင္းမ်ားအပါအ၀င္ (ထုိမွ်ႏွင့္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ) 
လမ္း၊တံတားမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ ေရေလွာင္တမံ၏ ကန္ေရျပည့္အမွတ္ရွိ အထက္ေနရာတြင္ အစားထုိး 
တည္ေဆာက္ေပးရမည္။ ထုိ႔အတြက္ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ေရေလွာင္တမံ၏ တစ္ဘက္ တြင္ 
သီးျခားကြထဲြက္သြားကာ က်န္တစ္ဘက္ရွိရပ္ရြာသုိ႔မေရာက္ရွိႏိုင္ဘဲျဖစ္ႏိုင္သည္။  

ခ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္သည့္အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္မ်ား 

ဂ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရေပးေ၀ေရး အေဆာက္အဦးႏွင့္ 

ဃ စီးပြားေရးႏွင္ ့လုပ္ငန္းက႑ 

ESIA သည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ဆုံးရံႈးျခင္းျဖစ္ေစ၊ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္ေစ၊ 
ႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖစ္ေစ ဆုံးရံႈးရျခင္းအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA သည ္ အစားထိုးရ 
မည့္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံုစီစဥ္ေပးထားသည့္ လမ္း၊တံတားမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ သင့္ၿပီး ယင္းသည္ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိငရ္ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ပါ၀င္သင့္သည္။ ESIA သည္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖစ္ႏုိင္သည္ ့ ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္း၊ ရပ္ရြာအစည္းအေ၀းခန္းမ 
တုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အေဆာက္အဦးမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္သင့္သည္။ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင္ ့ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္းမ်ား၊ ေရသန္႔စင္စက္ရံုမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား သင့္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ESIA သည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရမည့္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသႏၱရ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 

၂.၁၆.၁.၁၈ ယာဥ္သြားလာမႈအေျခအေန အေျပာင္းအလဲမ်ား 

ESIA သည္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမစတင္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး 
စက္ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားအင္အား၊ သြင္းအားစုမ်ားႏွင့္ထုတ္ကုန္အားလုံး 
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အပါအ၀င္၊ သုိ႔ေသာ္ထုိမွ်ႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားျခ င္းမဟုတ္ေသာ စီမံကိန္း၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ 
ကိစၥရပ္အားလုံးကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားခ်က္ႏွင့္ ယာဥ္သြားလာမႈအေျခအေန အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ 
ယင္းက လက္ရွိလမ္းပန္း အေျခအေနအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခရိွေၾကာင္း တုိ႔ပါ၀င္သင့္သည္။ ESIA သည္ 
လက္ရွိႏွင့္စီစဥ္လွ်က္ရိွေသာ ပုိ႔ေဆာင္ေရးအေဆာက္အဦးမ်ားအေပၚ မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းႏွင့္ 
ေဒသတြင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင္ ့ ေဒသခံမ်ားလမ္းအသုံးျပဳႏိုင္သည့္အခြင့္အလန္းမ်ားစီးဆင္းမႈႏွင့္ ယင္းတုိ႔အေပၚ 
မည္သုိ႔သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခ ရွိသည္ကုိ လြတ္လပ္ေသာ အကဲျဖတ္မႈေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး 
လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လုံေလာက္စြာေပးရန္ လုိအပ္သည္။ ESIA သည္ ဘိလပ္ေျမ၊ 
သံကူသံမဏိ၊ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တာဘုိင္မ်ား၊ ေရလႊဲတံခါးမ်ားႏွင့္ 
ေခာတ္မီအေဆာက္အဦးျဖစ္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ အႀကီးစားပစၥည္းမ်ား 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေရးသား ေဖာ္ျပ၍  
အကဲျဖတ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ESIA သည္ ယုိယြင္းလာေသာ လမ္း၊တံတားမ်ား၊ မ်ားျပားလာသည့္ ယာဥ္မ်ား၊ 
ယာဥ္အသုံးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား၊ အျခားေသာလမ္းအသုံးျပဳသူမ်ား ေနာက္က်ျခင္း 
ႏွင့္အဆင္မေျပျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ယာဥ္သြားလာမႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္လာႏုိင္မႈမ်ား၊ လမ္းအႏၱရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ မေတာ္တစ္ဆျဖစ္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ လမ္းအသုံးျပဳရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ 
ဖုန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားမွ က်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားတုိ႔ကုိလည္း အကဲျဖတ္ 
သင့္သည္။  

ESIA တြင္ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရး ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ရပ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးသုံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရမည့္ အကြာအေ၀းမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။ ESIA တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ား 
သယ္ေဆာင္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္က်ေရာက္ေနသည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕၊ရြာမ်ားတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ အႏၱရာယ္ 
အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္အထူးတလည္ေလွ်ာ့ခ်ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ျပလွ်က္ယာဥ္သြားလာမႈ၏အက်ိဳး
ဆက္မ်ားကုိေလ့လာျခင္းကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

၂၊၁၆၊၁၊၉ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ 

ESIA တြင္ စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္းအားလုံး၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိခံရႏိုင္ေျခရိွသည္ ့ ထိခိုက္နစ္နာသူအေရ 
အတြက္ အတိအက် သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ 
ESIA သည္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ဇုန္အသီးသီး၏ အထူးတလည္အေသးစိတ္မ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ 
အတုိင္းအတာ၊ ေနရာေရြ႕ေျပာင္းေပးရသည့္အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ခန္႔မွန္းေခ်၊ ဆည္တည္ေဆာက္ေနစဥ္ 
ႏွင့္ ေရေလွာင္တ မံေၾကာင့္ေရလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ ဆုံးရံႈးရမည္ ့ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာႏွင့္ အျခားေသာေျမပုိင္ဆုိင္မႈ 
မ်ား ကို အကဲျဖတ္ရမည္။ ESIA တြင္ရပ္ရြာမ ွ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းစံနစ္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမႈအဆင့္အတန္း၊ 
ေနထုိင္သူ လူထုအတြင္း တုိင္းရင္သားမ်ားေရာေႏွာေနထုိင္မႈ တုိ႔ကုိအေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ ပါ၀င္သင့္သည္။ 
ESIA တြင္မိမိတို႔ေျမမွ အဓမၼစြန္႔ခြာရသည့္ ထိခ္ုိက္နစ္နာသူမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ကုိလည္း အဓိကေဖာ္ျပၿပီး ထိခိုက္နစ္နာသူလူထုႏွင္ ့ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပရမည္။ ESIA 



 

172 
 

တြင္ မည္သည့္ထိခိုက္နစ္နာသူမွ် အေျခအေနပုိမိုဆိုးရြားမသြားေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္ အလက္မ်ားေဖာ္ျပသင့္သည္။   

ESIA တြင္ လုိအပ္၍ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည့္ေျမသိမ္းဆည္းမႈအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမသိမ္းဆည္းသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ေျမသိမ္းဆည္းစဥ္က ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ တို႔ကုိ ေဖာ္ျပသင့္ 
သည္။ ေျမသိမ္းဆည္းမႈကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿခင္းျဖစ္ပါက ESIAတြင္ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္မႈ၊ ညွိနႈိင္းမႈတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံး ပါ၀င္သင့္သည္။ အကယ္၍ 
စီမံကိန္း ေလွ်ာက္ထားသူ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းစဥ္အားမွတ္တမ္းတင္ျခင္းကုိ ေဒသႏၱရ  
ေျမသိမ္းဆည္း ပညာရွင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားအတြင္း ESIAတြင္  
သက္ဆိုင္ရာ ေျမမွတ္ပံ ုတင္စာရင္းအရ သင့္ေတာ္သည့္ အမည္ေပါက္ရွာေဖြမႈမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ား၊ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့ ္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမအသုံးခ်ခြင့္ ႏွင့္ ေျမရယူမႈႏွင့ ္ စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အတြက္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒႏွင့ ္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒ ၂၀၁၆ ကုိ 
ရည္ညႊန္း သင့္ပါသည္။  

၂.၁၆.၁.၂၀ လူဦးေရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

ESIA တြင္စီမကိံန္းအရ လႊမ္းမိုးခံရသည့္နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္း လူဦးေရသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈကုိ ၿခံဳငံုသုံးသပ္ခ်က္အား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္တြင္ 
အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳးကြမဲ်ား၊ က်ား-မ ျပန္႔ႏွံ႔ေနထုိင္မႈ၊ မိသားစုပံုစံ၊ မိသားစုအရြယ္အစား၊ ၀င္ေငြ၊ 
ပညာအရည္အခ်င္း၊ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈ၊ ဘာသာအယူအဆမ်ား၊ လူမ်ိဳးမ်ား၊ အစားအေသာက္စားသုံးမႈ၊ 
အိမ္ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စုပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးမႈ၊ 
အရက္ႏွင္ ့ မူးယစ္ေဆးသုံးစြမဲႈမ်ား (ကြမ္းယာစားသုံးမႈ အပါအ၀င္)၊ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ အဆင့္အတန္း၊ 
စသည္တုိ႔ႏွင့္ စီမံကိန္းသည္ စီမံကိန္းအေပၚမည္သုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ေၾကာင္းအပါအ၀င္ႏွင္ ့ယင္းမွ်ႏွင့္ 
ကန္႔သတ္မထားေသာ ယာယီ၊ ေဒသႏၱရ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။  

ESIA သည္ အလုပ္သမားစခန္းမ်ားမွ လုပ္သားမ်ား ေက်းလက္ ေတာရြာအတြင္း အလုံးအရင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ 
လာမႈေၾကာင့္ ေဒသ ရပ္ရြာေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာႏုိင္ေျခကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ 
ယင္းတြင္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးမစတင္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ပါ၀င္သည္ ့ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးမွ ေဒသလူထုအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။ ဤအပိုင္းတြင္ 
လက္ရွိကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ေျခရိွသည့္လားရာမ်ားကုိ ဇယား 
မ်ား၊ ပုံမ်ားႏွင္ ့ေဖာ္ျပသင့္သည္။  

၂.၁၆.၁.၂၁ က်န္းမာေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား  

ESIA တြင္ က်န္းမာေရးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးကုိ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသင့္သည္။ ESIA သည္စီမံကိန္းအဆင့္အားလုံးႏွင့္ ယင္းကလူထုက်န္းမာေရးအေပၚ မည္က့ဲသုိ႔ 
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သက္ေရာက္မည္ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ ယင္းတြင္ ေရခ်ိဳရရွိေရးႏွင္ ့ပံုမွန္အသက္ရွင္ေနထုိင္ေရး အတြက္ 
မျဖစ္မေနလုိအပ္သည့္ အျခားအရာမ်ားပါ၀င္ၿပီး ထိုမွ်ႏွင့္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ESIA တြင္ 
က်န္းမာေရးကုိထိခိုက္ေစႏို္င္သည့္ ျဖစ္လာႏ္ုိင္ေသာ မေတာ္တစ္ဆႏွင့္ အေရးေပၚျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ 
စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ၏ အႏၱရာယ္ကင္းေရး မူ၀ါဒမ်ား၊လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ကပ္လွ်က္တည္ရွိေနသည့္ ရပ္ရြာမ်ားမွ လူေနမႈပုံစံႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈအေပၚတြင္ စီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈနည္းပါးေစရန္ ESIA သည္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း ရမည္။  

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရန ္ က်န္းမာေရးအေပၚ အကဲျဖတ္မႈအစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကုိ 
ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ အကဲျဖတ္ရာတြင္ လူထု၏အနိမ့္ဆုံးက်န္းမာေရးအေျခအေန တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈႏွင္ ့ ေသဆုံးမႈႏႈန္း၊ ေဒသခံေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈတုိ႔အေပၚ အေျခခံ သက္ေရာက္မႈ 
အကဲခတ္ျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုုိ လိုက္နာရမည္။ မိခင္၊ ကေလးက်န္းမာေရး စာရင္းဇယားကုိ စဥ္းစားသင့္ 
သည္။ ထို႔အျပင္ အကဲခတ္မႈတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္လြယ္မႈမ်ားအေပၚ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား အကဲျဖတ္မႈတစ္ရပ္ ပါ၀င္သင့္သည္။ ESIA သည ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
အဓိကစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ေရာဂါမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ကာ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ 
ေဒသခံမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရမည္။  

ျဖစ္လာႏုိင္သည့္က်န္းမာေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ္လည္း ယင္းမွ်ႏွင့္ 
ကန္႔သတ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။- 

က။ အနီးနားတြင္ေနထုိင္သည့္ေဒသခံမ်ားအတြက္ ဆူညံသံႏွင္ ့ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ 

ခ။ လမ္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အနီး ေလထုအတြင္းရွိဖုန္မႈန္႔မ်ားႏွင့္ 
အသက္ရႈမူမမွန္မႈကုိ ပုိမိုဆိုးရြားေစသည့္ ေက်ာက္က်င္းမ်ား၊ 

ဂ။ ေသာက္သုံးေရ မသန္႔ရွင္းမႈ၊ ဥပမာ အလုပ္သမားစခန္းမ်ားမွ ျပန္လည္သန္႔စင္ထားျခင္းမရွိသည့္ 
ေရဆုိးမ်ား၊ အမႈိက္ပုံမ်ားႏွင့္ ေမ်ာေနေသာအစုိင္အခဲပါ၀င္မႈပမာဏ တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဃ။ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားသည့္ မေတာ္တစ္ဆမႈမ်ား၊ 

င။ ေနရာသစ္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရစဥ္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ခံစားမႈႏင့္ွ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာဖိအားမ်ား၊ 

စ။ ငါးႏွင္ ့ ေတာတြင္းမွအစားအစာမ်ားက့ဲသို႔ေသာ ပရိုတိန္းဓာတ္ႏွင့္အာဟာရဓာတ္မ်ား၏ အရင္းအျမစ္ 
မ်ား ရရွိရန္အခြင့္အေရးဆုံးရံႈးမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အျခားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းျခင္းႏွင့္ 
ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ အာဟာရဓာတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ 

ဆ။ ကာလသားေရာဂါႏွင့္ ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါတုိ႔အပါအ၀င္ ျပင္ပမွအမ်ားအျပား 
လာေရာက္ၾက သည့္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရာမွ ရရွိေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ 
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ESIA တြင္ အလုပ္သမားစခန္းမ်ားရိွ အလုပ္သမားမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မတုိင္မီႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈခံစားရသည့္ရပ္ရြာလူထုမ်ား ႏွင့္ အိမ္ရွင္ေဒသခံမ်ားအတြက္ 
က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားသင့္ေတာ္စြာခန္႔အပ္ထားသည့္ ေဆးခန္းမ်ားအားျဖင့္ ထုိသက္ေရာက္မႈမ်ား အားစီမံ 
ေျဖရွင္းေပးေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားပါ၀င္သင့္သည္။  ဘက္စံုရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ား ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အၿမဲတမ္းအေဆာက္အဦး၊ အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ားကုိ 
ပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။  

၂.၁၆.၁.၂၂ က်ား-မ ျဖစ္တည္မႈအေပၚ သက္ေရာက္ျခင္း 

ESIA သည္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ျခင္းမစတင္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ က်ား-မ 
ျဖစ္တည္မႈအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရမည္။ ESIA သည္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ျခင္း 
မစတင္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း လုပ္သားအင္အားထဲတြင ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ၊ တန္းတူပါ၀င္လုပ္ကုိင္ႏ္ုိင္ခြင့္ကုိမည္သုိ႔ျမွင့္တင္ရမည္၊ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ တုိ႔ကုိ 
အကဲျဖတ္ရမည္။ ESIA သည္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ျခင္းမစတင္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း စီမံကိန္းက 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားကုိဆုံးရံႈးေစမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ အကဲျဖတ္ရမည္။ ESIA သည္  အစီအစဥ္ 
မရွိေသာ၊ မလုိခ်င္ေသာကုိယ္၀န္မ်ား၊ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္သည့္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေတာ္မိခင္မ်ားတြင္ 
ျဖစ္လာႏုိင္ေသာသက္ေရာက္မႈအားလုံးကုိ အကဲျဖတ္ရမည္။ ESIA သည ္ စီမံကိန္းက အလုပ္ၾကမ္း 
လုပ္ကုိင္ရသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ပိုဆင္းေစျခင္းတုိ႔အားျဖင့္ က်ား-မ ျဖစ္တည္မႈအေပၚ 
အျမတ္ထုတ္ျခင္း မျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။  ESIA သည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး မည္သုိ႔ရရွိႏို္င္ေၾကာင္းကုိ အထူးသျဖင့္ ၎တုိ႔ 
သည္ သားသမီးမ်ားႏွင့္မိသားစုတာ၀န္အျပင္ အျခား တာ၀န္မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းကုိ ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပရမည္။ 

 ESIA သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ က်ား-မ 
ျဖစ္တည္မႈအေပၚသက္ေရာက္မႈကုိအကဲျဖတ္ရန္ ႏွင့္ ထုိအကဲျဖတ္မႈအား က်ား-မ ျဖစ္တည္မႈအေပၚ အထူး 
အေလးထားသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုိအပ္လိမ့္မည္။ 

၂.၁၆.၁.၂၃ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုံးရံႈးမႈ 

 ESIA သည္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ျခင္းမစတင္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုံးရံႈးမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ယင္းတြင္ အစဥ္အလာ 
အရေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမရွိေတာ့ေသာ ထိခိုက္နစ္နာသူ 
မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈပါ၀င္ေသာ္လည္း ထုိမွ်ႏွင္ ့ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္သစ္သီး၀လံပန္းမာန ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာအသုံးျပဳျခင္း၊ 
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အမဲလိုက္ျခင္း၊ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ အျခား၀င္ေငြရရိွ မည့္နည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး အျခားနည္းလမ္း 
မ်ားလည္းပါ၀င္နိုင္ပါသည္။  

ESIA သည္ လူမႈ-စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေရတုိ၊ ေရလတ္၊ 
ေရရွည္တြင ္ ဆုံးရံႈးမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA သည္ ပထ၀ီအေနအထား 
အရဆုံးရံႈးသည့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုံးရံႈးမႈ 
တန္ဘုိး၊ ထုိဆုံးရံႈးမႈမ်ားတြင္ ၀င္ေငြႏွင္ ့ ၀မ္းေရးဖူလုံမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္မႈရိွ-မရိွ၊ ထိခိုက္နစ္နာ 
သူမ်ားအတြင္း သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သူႏွင့္အျခားသူမ်ား၏အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ 
ထုိသေဘာ တူညီမႈသက္တမ္း (အခ်ိန္ကာလ၊ ပံုေသသတ္မွတ္ထားသည့္ကာလ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ပ်က္ေနဆဲ 
စသည္)၊ လစာမ်ားဆုံးရံႈးႏုိင္ေျခရိွသည့္ပံုမွန္ကာလ၊ အကဲျဖတ္မႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိသူမ်ား၏ 
အျခား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလားအလာမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
ဂယက္ထမႈမ်ား အားေျဖရွင္းသင့္သည္ကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းသည္ ဓနအင္အားမတူညီေသာ 
အလႊာမ်ားႏွင္ ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ားအၾကား တူရာစုဖြဲ႕ထားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အတတ္ႏိုင္ဆုံး 
ေျဖရွင္းသင့္သည္။   

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ESIA သည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
ဆုံးရံႈးသည့္အခါျဖစ္ေပၚသည့္ ေငြေၾကး၊ လူသား၊ သဘာ၀၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ရုပ္၀တၱဳပုိင္း ဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုစီႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္း ဆုံးရံႈးမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးသင့္ပါသည္။  

၂.၁၆.၁.၂၄ အလုပ္သမားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန 

ESIA သည္ အလုပ္သမားအားလုံးႏွင့္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ျခင္းမစတင္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ အတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ အလုပ္သမားႏွင္ ့ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားအေပၚ 
ေရာက္ရွိလာႏုိင္သည့္သက္ေရာက္မႈအေပၚ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIAသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ 
အဖြ႕ဲအစည္း (ILO)၊ လမ္းညႊန္အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား စသည့္တုိ႔အပါအ၀င္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ကြန္ဗန္းရွင္းႏွင့္စာခ်ဳပ္မ်ားအရ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIAတြင္ အားေပးေထာက္ခံသူ၏ လူသားအရင္းအျမစ္ 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ယင္း၏ ေဒသႏၱရ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ေပါင္းစည္းျခင္း 
တုိ႔၏ထိေရာက္မႈမ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း ပါ၀င္ရမည္။ ESIA သည္ အမ်ိဳးသား အလုပ္သမား 
ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္း 
အလုပ္သမား မ်ား၊ ကန္ထရုိက္တာမ်ား၊ အႀကံေပး မ်ားႏွင့္ ေအးဂ်င့္မ်ား၏ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား တုိ႔ကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ESIA သည္ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားထက္ ေဒသခံထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအား 
မည္သုိ႔ ဦးစားေပးအလုပ ္ခန္႔ထားရန္ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ 
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၂.၁၆.၁.၂၅ ေရွးေဟာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ 

ESIA တြင္ ေရွးေဟာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ အကဲျဖတ္ျခင္းတစ္ရပ္ ပါ၀င္သင့္သည္။ သက္ေရာက္မႈ 
အကဲျဖတ္ရာတြင္ စီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈရွိသည့္နယ္ေျမဧရိယာအားလုံးရိွ အေဆာက္အဦဆုိင္ရာ၊ 
အေဆာက္အဦမဟုတ္ေသာ/ရိုးရာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအားလုံးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ESIA သည္ ေရွးေဟာင္း 
ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင္ ့ အျခားေသာေရွးေဟာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ မ်ား ပ်က္စီးဆုံးရံႈးရျခင္းမ်ား ကုိပါ 
အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ထုိနယ္ေျမမ်ား၏တည္ေနရာႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျပသရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ေျမပုံကုိ 
စီစဥ္ေပးသင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ESIA သည္ အထူးသျဖင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သီးျခားျဖစ္ေနေသာ 
ရပ္ရြာမ်ားတြင္ အေရးပါေလ့ရွိသည့္ ရိုးရာႏွင္ ့ ရွင္သန္ဆဲ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈကုိ အကဲျဖတ္ သင့္သည္။ ESIA သည္ လုပ္သားမ်ားအမ်ားအျပား၀င္ေရာက္လာျခင္းအပါအ၀င္ 
တည္ေဆာက္ေရး မစတင္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ 
ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ကုိလည္းအကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIAသည္ မတူညီေသာ ရပ္ရြာ 
အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ ေနရာသစ္တြင္ေနရာခ်ထားျခင္းမခံရမီ မိမိတုိ႔၏ေနရင္းေဒသအား မစြန္႔ခြာမ ီ က်င္းပရ 
မည့္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန ္ လုိအပ္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ 
ဘိုးေဘးမ်ား၊ သူေတာ္စဥ္သူေတာ္ျမတ္မ်ား၏ အုတ္ဂူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာျမင့္ျမတ္သည့္ေျမမ်ား၊ 
ထုိရပ္ရြာအေပၚ လူတုိ႔၏အေဘာထားမ်ား ႏွင္ ့ ထုိထက္မကေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည္။  
အကဲျဖတ္မႈတြင္ ထိခိုက္နစ္နာေသာလူထုက ထုိအုတ္ဂူမ်ားကုိ မည္သုိ႔စီစဥ္ေပးေစလုိမႈမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း 
ပါ၀င္သင့္သည္။ 

ESIA သက္ေရာက္မႈခံရသည့္ နယ္ေျမမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ သင့္ေတာ္ေသာေျမပံုကုိ ထုတ္ေပးသင့္သည္။ 

၂.၁၆.၁.၂၆ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရုိးရာဗဟုသုတ 

ESIAသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA သည ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ၎တုိ႔၏အမွတ္အသား၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာေျမမ်ားႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္အေပၚ အေျခခံသည့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ား 
ဆုံးရံႈးရျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ရုိးရာလူေနမႈစံနစ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈအား ေျဖရွင္းေပးသင့္သည္။ ESIA သည္ 
ေက်းရြာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ေျမရွင္အုပ္စု၊ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စု၊ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္း၊ ခရစ္ယာန္ 
ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
ဗဟုိအစုိးရ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား အပါအ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈအေသးစိတ္ႏွင့္ 
ယင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ စီမံကိန္းအား မည္က့ဲသို႔ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပသင့္သည္။  
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၂.၁၆.၁.၂၇ ထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူအုပ္စုမ်ား 

ESIA သည္စီမံကိန္းက မိမိတုိ႔၏က်ား-မ ျဖစတ္ည္မႈ၊ လူမ်ိဳး၊ အသက္၊ ခႏၶာမသန္စြမ္းမႈႏွင့္ စိတ္မက်န္းမာမႈ၊ 
စီးပြားေရးနိမ့္က်မႈ/ဆင္းရဲမႈအဆင့္၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမတည္ေဆာက္မီႏွင့္ 
တည္ေဆာက္ေနစဥ္ လူမႈေရးအဆင့္အတန္းအေပၚသက္ေရာက္မႈ စသည္တုိ႔ကုိလိုက္၍ စီမံကိန္း၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ပုိမိုထိခိုက္ခံစားလြယ္ဖြယ္ရာရွိသည္ ့ အုပ္စုမ်ားမွ တစ္စုစုပါ၀င္သည့္ ေဒသခံမ်ားအတြင္း 
ထိခိုက္ခံစားလြယ္သည့္လူဦးေရအေပၚ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရမည္။ ESIA သည္ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ အထီးက်န္ျခင္း၊ လုံၿခံဳမႈမရိွျခင္း၊ အကာအကြယ္မဲ့ျခင္းတုိ႔ကုိ ခံစားရႏုိင္ေျခမ်ားသည္ဟု 
သတ္မတွ္ျခင္း ခံရမည့္သူမ်ား/ အုပ္စုမ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရမည္။  

၂.၁၆.၁.၂၈ ဘာသာေရး 

ESIA သည္ စီမံကိန္းမတည္ေဆာက္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ အလုပ္သမားမ်ားစြာ၀င္ေရာက္လာျခင္း ေၾကာင့္ 
ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
က်ယ္ျပန္႔စြာ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA သည္ စီမံကိန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည့္ နယ္ေျမဧရိယာ 
အတြင္းကုိးကြယ္ယုံၾကည္သည့္ ဘာသာေရးအမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြစဲီစဥ္ေပးသင့္သည္။ 
ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ စီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈရွိသည့္နယ္ေျမဧရိယာအတြင္း ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာအေရအတြက္၊ 
ပါ၀င္သည့္အဆင့္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း၊ ေက်ာင္း၊ကန္၊ပုထုိးမ်ား၊ ဗလီမ်ားအေရအတြက္တုိ႔ကုိ 
စိစစ္ခြဲေ၀ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြတဲက္ေရာက္သူမ်ား၏ အသက္ႏွင့္ က်ား-မ မခြဲျခားထားသည့္စာရင္းမ်ား၊ 
စီမံကိန္းမတည္ေဆာက္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ အတြင္း ယင့္တုိ႔အေပၚ 
မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္းတုိ႔ ပါ၀င္သင့္သည္။ ယင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ 
စီမံကိန္းသက္ေရာက္သည့္ နယ္ေျမဧရိယာအတြင္းရိွ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အရာမ်ား၏ ေျမပုံႏွင့္တကြ 
ဇယားမ်ား၊ ရုပ္ပုံကားခ်ပ္မ်ားႏွင့္ တင္ျပသင့္သည္။ 

၂.၁၆.၁.၂၉ ပဋိပကၡႏွင့္ လုံၿခံဳေရး 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားအတြင္း ပဋိပကၡႏွင္ ့ လုံၿခံဳေရး 
ျပႆနာမ်ား တုိးျမင့္လာမႈအေပၚ သိသာထင္ရွားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ ရွိသည္။ 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ESIA သည္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈမစတင္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ အတြင္း 
ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ား၊ အစုိးရတုိ႔ႏွင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ လုံၿခံဳေရး 
ျပႆနာမ်ားႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသခံလူထုအေပၚ က်ေရာက္လာႏုိင္မည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ 
သင့္သည္။ ESIA သည္ ဥပမာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အလုပ္သမားမ်ား ယာယီ၀င္ေရာက္လာမႈက 
ေဒသခံလူထုအေပၚ မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္မည္ ကဲ့သုိ႔ေသာ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ ့ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ 
အကဲျဖတ္သင့္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ESIA သည္ မတူညီေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာမ်ားအၾကား ျမႈင့္တက္လာသည့္ တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ လူထုအတြင္းစည္းလုံးမႈႏွင့္ အင္အားႀကီးမားမႈ 
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အေနအထားမ်ား ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ေခ်၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ား 
အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား အေပၚ က်ေရာက္လာႏုိင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာသင့္သည္။  

၂.၁၆.၁.၃၀ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 

ESIA သည္ စီမံကိန္း၏ ေဒသခံလူထုအေပၚ ဆန္႔က်င္ဘက္ႏွင့္ အျပဳသေဘာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA၏ဤအပုိင္းတြင္ တုိးျမႈင့္လာသည့္ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္ အခြင့္အလန္းမ်ား၊ 
စီမံကိန္းက ေဒသစီးပြားေရးကုိ မည္သုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ပံု၊ ျပည္ပလုပ္သားမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းက 
ေဒသခံလူထုအား မည္သုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ပံု တုိ႔ကုိ အကဲျဖတ္ရမည္။ ESIA သည္ ေက်းရြာမ်ားက 
ေဆာက္လုပ္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအတြက္ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မည္သုိ႔ပိုမုိ 
က်ယ္ျပန္႔စြာေပးႏုိင္မည္ဆိုသည္ႏွင့္ ယင္း၏သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရမည္။ ESIA သည္ ၎တုိ႔ 
ေဆာက္လုပ္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သည့္အကူအညီႏွင့္ အႀကံဉာဏ္မ်ား 
လုိအပ္မည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ ဥပမာ ၎တုိ႔ကို အားေပးႏုိင္မည့္ စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ စက္ျပင္ဆင္ျခင္း 
၀န္ေဆာင္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းအခြင့္အလန္းမ်ားရိွလာႏုိင္ၿပီး စီမံကိန္းသည္ ထုိအခြင့္ 
အေရးမ်ားေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာလမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈမ်ားေပးႏုိင္သည္ကုိ 
အကဲျဖတ္ရမည္။ ESIA သည္ ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ရပ္ရြာလူထု၏ လူမႈ-စီးပြားေရး ဟန္ခ်က္ညီမႈ အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရမည္။ 

၂.၁၆.၁.၃၁ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား စီး၀င္လာမႈ 

ESIA သည္စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေခၚေဆာင္လာမည့္ အလုပ္သမားအေရအတြက္ကုိ အကဲျဖတ္ရမည္။ ရည္ညႊန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား အပုိင္း 
၂.၁၁.၆ တြင္ပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုိးကားသင့္သည္။ ESIA သည ္ အလုပ္သမား စခန္းမ်ား၏ 
တည္ေနရာႏွင့္အရြယ္အစားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပအလုပ္သမားအေရအတြက္တုိ႔ကုိ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ 
ေဒသခံလူထုအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းကုိ ပိုမိုလုိလားေၾကာင္းသိထားလွ်က္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္သင့္သည္။ 
ESIA သည ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား စီး၀င္လာမႈက ေဒသခ ံ
လူထုအေပၚမည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္ကုိ အကဲျဖတ္ရမည္။ ESIA သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ 
မိသားစု၀င္မ်ားႏွင္ ့ စခန္းသုိ႔လုိက္ပါေနထုိင္ ၾကမည့္လူဦးေရ၊ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ႏွင္ ့
တရားမ၀င္ေနထုိင္မႈတုိ႔ကုိ ခန္႔မွန္းရမည္။ ESIA သည္ ေထာက္ခံအားေပးသူက ယင္းတုိ႔အတြက္ ေနရာကုိ 
သီးသီးသန္႔သန္႔ သတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရရရိွေရးႏွင့္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ေရး အေထာက္အပ့ံမ်ား 
စီစဥ္ေပးျခင္းအပါအ၀င္ ထုိေနထုိင္မႈမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲေရးမူ၀ါဒအား အကဲျဖတ္ရမည္။ ESIA တြင္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းၿပီးစီးသည့္အခါ ထုိေနရာအားေနာင္တြင္မည္သုိ႔အသုံးျပဳ မည္ကုိ ေဆြးေႏြး 
တုိင္ပင္ရမည့္ရပ္ရြာလူထု၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ထိုတရားမ၀င္ေနထုိင္သည့္ ေနရာႏွင့္ 
အလုပ္သမားစခန္းတုိ႔မ ွ ျပန္လည္ထြက္ခြာပါမည္၊ သန္႔ရွင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါမည္၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပး 
ပါမည္ဟူသည့္ ကတိက၀တ္ ပါ၀င္သင့္သည္။ ESIA သည ္စီမံကိန္းႏွင့္ အနီးဆုံးတြင္ တည္ရွိသည့္ေက်းရြာမ်ား၊ 
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ေက်းရြာလူဦးေရ၊ အရြယ္အစား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစခန္းသည္ လူထုအားမည့္သုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွသည္ 
တုိ႔ကုိ အကဲျဖတ္ရမည္။ 

၂.၁၆.၂လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း 

ESIA သည ္ စီမံကိန္းလည္ပတ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈအား 
အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။ 

၂.၁၆.၂၊၁ ေလထုအရည္အေသြး 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္စသဲြားသည္ႏွင့္ ေလထုအရည္အေသြးသည္ ပင္ကုိယ္အေနအထားသုိ႔ 
ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားမည္။ သုိ႔ရာတြင္ စီမံကိန္းလည္ပတ္ေနစဥ္ ေလထုအရည္အေသြးျပႆနာသည္ 
အထူးသျဖင့္ ေရလႊမ္းမုိးၿပီးကနဦးႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေရေလွာင္ကန္အတြင္းရွိသည့္ ေရထုအရည္ 
အေသြးႏွင္ ့ ဆက္စပ္ေနသည္။ ESIA သည္ ယင္း၏သက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား ပ်က္စီး 
သြားျခင္းကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA သည္ေရမ်က္ႏွာျပင္နိမ့္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကင္း 
မဲ့ႏိုင္သည့္အေျခအေနႏွင့္ ယင္းက ဟုိက္ဒရုိဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္မ်ား ထုတ္လႊတ္ႏိုင္ မႈကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ 
ESIA သည္ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ 
ေဆာက္လုပ္ေရး ဧရိယာမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္း၊ မူလအေနအထားအတုိင္း ျပန္လည္ထားရိွျခင္းတုိ႔၏ ေလထု 
အရည္အေသြး အေပၚသက္ေရာက္မႈႏွင့္ အျခားသက္ေရာက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ 
ဤေလထုအရည္အေသြးဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ အျခားေလထုအရည္အေသြးဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ကာ 
နမူနာပုံစံငယ္ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္။ သင့္ေတာ္ ေသာ ပံုစံငယ္ျပဳလုပ္ထားျခင္းႏွင့္ ေျမပံုဆြျဲခင္းတုိ႔ 
ပါ၀င္သင့္သည္။  

၂.၁၆.၂.၂ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား 

ESIA တြင္စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္စံုစုံ 
ေဆြးေႏြးျခင္း ပါ၀င္သင့္သည္။ ယင္းတြင္ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား ေရရည္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရေလွာင္တမံမွ 
မီသိန္းက့ဲသုိ႔ေသာ အျခားေသာဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။ 
ESIA သည္ ေဒသ၊ ျပည္နယ္၊ ႏို္င္ငံႏွင္ ့ ႏုိင္ငံတကာ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကာဗြန္ 
ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ CO2 –eq  ကုိအကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA သည္ ဥပမာ သဘာ၀ 
ေပါက္ပင္မ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္းတုိ႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ 
ထုိကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားႏွင့္ ကာဗြန္သိုေလွာင္မႈဆုံးရံႈးျခင္းတုိ႔က ျမန္မာႏိင္ုငံ၏ 
ႏိုင္ငံတကာတာ၀န္၀တၱရားမ်ား အေပၚမည္သုိ႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ကုိ ေလ့လာရမည္။ ESIAသည္ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္၏ မိရုိးဖလာႏွင့္ အျခား ျပန္ျဖည့္ျမဲ   စြမ္းအင္အရင္း အျမစ္မ်ား ထက္သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ 
အက်ိဳးေက်းဇူး အလားအလာမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ 
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၂.၁၆.၂.၃ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ား 

ESIA သည ္ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္သည့္ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာကာ ယင္းတုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ဧရိယာကုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရမည္။ ESIA သည္ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွထြက္ေပၚလာသည့္ဆူညံသံမ်ားက ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးတန္ဖုိးအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ မ်ားကုိ လက္ရွိႏွင့္အဆုိျပဳထားသည့္ အကဲဆတ္မႈတုိင္းတာခ်က္မ်ားကုိ နမူနာပံုစံမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳလွ်က္ ခန္႔မွန္းရမည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ယာဥ္သြားလာမႈႏွင့္ အျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလုံး 
ပါ၀င္သင့္သည္။ ဆူညံသံမ်ား ထြက္ေပၚမႈကုိ အကဲျဖတ္သင့္ၿပီး 
အလုပ္သမားစခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္ အသုံးျပဳ ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တုိင္းတာသင့္သည္။  

၂.၁၆.၂.၄ ဘူမိ၊တိရစာၦန္၊အပင္တုိ႔၏ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံ ေျပာင္းလဲမႈ 

ESIA သည္ ေရစီးဆင္းမႈစံနစ္(ျမစ္)ေပၚတြင္ စီမံကိန္းတည္ရိွေနျခင္း၏ ေရတုိ၊ ေရလတ္၊ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားႏွင္ ့ ယင္း၏ဘူမိ၊ တိရစာၦန္၊ အပင္တုိ႔၏ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ စားက်က္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ စုံစမ္း 
စစ္ေဆးသင့္သည္။ ESIA သည္ေန႔စဥ္ေရစီးဆင္းမႈစံနစ္အျမင့္ဆုံးႏွင့္ အနည္ထုိင္မႈပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ ျမစ္ၾကမ္းျပင္အေပၚသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ားေရတုိက္စားျခင္း 
တုိ႔ကုိ အကဲျဖတ္ရမည္။ ESIA သည္ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ဧရိယာေအာက္ဘက္ ျမစ္္ေၾကာင္း၏ ၀ိေသသ 
လကၡဏာကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA သည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္နမူနာပုံစံမ်ားအသုံးျပဳကာ စီမံကိန္းမစတင္မီ 
ျမစ္အတြင္းေမ်ာေနေသာအစိုင္အခဲမ်ားပါ၀င္မႈကို ခန္႔မွန္း ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည့္ 
ခန္႔မွန္းခ်က္ကုိ ႏိႈင္းယွဥ္သင့္သည္။ ျမစ္ေၾကာင္း၏၀ိေသသလကၡဏာ၊ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္ 
ရာသီအလုိက္ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ ေရစီးအားေျပာင္းလဲႏုိင္မႈတို႔အေၾကာင္း သိရွိထားလွ်က္ ျမစ္ကမ္းၿပိဳမည့္ 
အႏၱရာယ္ကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ သင့္ေတာ္သည့္ ေျမပံုဆြျဲခင္း ပါ၀င္သင့္သည္။ 

၂.၁၆.၂.၅ ေရတုိက္စားျခင္းႏွင့္ သဲနႈန္းပုိ႔ခ်ျခင္း 

ေရေလွာင္တမံအတြင္းသဲနုန္းမ်ားစုပံုလာျခင္းသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြင္း သဲနုန္းမ်ား တည္ျငိမ္စြာႏွင့္ 
ေရြ႕လ်ားစုပံုေနေစကာ အလုံးစံုဆည္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကုိ ထိခိုက္ေစလွ်က္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ 
ထိေရာက္စြာလည္ပတ္ႏိုင္ေသာသက္တမ္းကုိ တုိေတာင္းေစသည္။ တရား၀င္သိမ္းယူသည့္ကာလအတြင္း 
ေရေလွာင္တမံကမ္းစပ္တစ္ေလွ်ာက္ သဲမ်ားကုိ ကနဦးစုစည္းျခင္းကလြ၍ဲ သဲနုန္းအမ်ားစုမွာ ေရေ၀ေရလဲေဒသ 
တြင္ေရတုိက္စားရာမွ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ျမစ္မ်ားႏွင္ ့ ျမစ္လက္တက္မ်ားတြင္ ေရစီးသန္ 
သည့္ ၏အခါလည္း ၀င္ေရာက္လာတတ္သည္။ ESIA သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ားလည္း 
ပါ၀င္ ႏိုင္ေသာ သဲနုန္းမ်ားပိတ္မိေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နမူနာပံုစံမ်ားအားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
အကဲျဖတ္သင့္သည္။  
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က။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု၏ ထိေရာက္စြာလည္ပတ္ႏိုင္ေသာ သက္တမ္း၊ 

ခ။ ျမစ၀္ကၽြန္းေပၚ ေပၚထြန္းလာျခင္းသည္ ျမစ္ညာတြင္ေရမ်က္ႏွာျပင္ကုိ ျမင့္တက္ေစႏိုင္ၿပီး 
ျမစ္ေရလွ်ံျခင္းကုိ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ျခင္း၊ 

ဂ။ ေျမျပိဳျခင္း 

ဃ။ သဲနုန္းမ်ားသည္ အေဆာက္အဦး၏ အဓိကအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ပိတ္ဆို႔ေနသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚသည့္ 
ဆည္အႏၱရာယ္ ကင္းေရးျပႆနာ  

င။ သဲနုန္းအနည္အႏွစ္မ်ားပါသည့္ေရမ်ား ျဖတ္သန္းစီးဆင္းမႈေၾကာင့္ တာဘုိင္မ်ားပ်က္စီးကာ မၾကာခဏ 
လဲလွယ္ေပးရန္ လုိအပ္ျခင္း၊ 

စ။ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ သဲနုန္းမ်ားဆယ္ျပစ္ျခင္းက “ဆာေလာင္ေနေသာျမစ္” လကၡဏာ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး 
လွ်ပ္စစ္စက္ရုံသည ္ ျမစ္ၾကမ္းျပင္မွ ေလ်ာ့သြားေသာသဲမ်ားကုိ စုပ္ယူၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျမစ္ေၾကတြင္ 
ကမ္းၿပိဳသည့္ျပႆနာေပၚေပါက္လာသည္။ ယင္းက ျမစ္ေၾကရိွ လမ္း၊တံတားမ်ား၏ႀက့ံခိုင္ေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ 
လွ်က္ရွိသည္။ 

ဆ။ အထူးသျဖင့္ အာဟာရဓာတ္မ်ားပါ၀င္သည့္ သဲမ်ားႏွင့္ ေျမေစးတုံးမ်ားကုိ ဆယ္ထုတ္ျပစ္ျခင္းေၾကာင့္ 
ေရလႊမ္းလြင္ျပင္၏ ေျမၾသဇာဓာတ္ကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္။ 

ဇ။ ျမစ္တြင္းရိွသဲနုန္းအားလုံး ဆယ္ထုတ္ျပစ္ျခင္းက ေရလႊမ္းလြင္ျပင္က်ယ္ျပန္႔လာမႈကုိေႏွးေကြးေစၿပီး 
ရပ္တ့ံမႈကုိပင ္ျဖစ္ေစသည္။ 

ESIA သည္ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ပို႔ခ်ေနသည့္ သဲနုန္းမ်ားအေရအတြက္ ႏွင့္ စုပုံလာႏုိင္ေျခတုိ႔ို ၏ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား 
ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ ျမစ္ေၾကျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စုပံုလာသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 

ESIA သည ္သဲနုန္းေဖာ္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ သဲနုန္းေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားသည့္သဲနုန္းထုထည္ေၾကာင့္ 
ျမစ္ေၾကတြင္ စားက်က္မ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေရသတၱ၀ါမ်ားေသဆုံးျခင္းတုိ႔ မျဖစ္ေအာင္မည္သုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ကို အကဲျဖတ္သင့္သည္။ အကယ္၍ သဲနုန္းဆယ္ထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါက စီမံကိန္း 
ေၾကာင့္ ႏုန္းမ်ားစုပံုလာမႈမွတဆင့္ အဆိပ္ျဖစ္ေပၚလာမႈအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကုိ အကဲျဖတ္သင့္ 
သည္။ 

၂.၁၆.၂.၆။ ဇလေဗဒဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီးဆင္းမႈအေပၚ ေျပာင္းလဲမႈ  
မ်ား 

ESIA အစီရင္ခံစာသည္ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပ်မ္းမွ်ေရစီးေျပာင္းလဲမႈကုိ 
အကဲျဖတ္သင့္သည္။ စီမံကိန္း၏ ျမစ္ေၾကတြင္ရွိသည္ ့ ေရပုံႏွစ္စဥ္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ပံုစံငယ္ျပဳလုပ္ထားကာ 
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ပံုဆြထဲားသင့္သည္။ ESIA သည္ စီမံကိန္းလည္ပတ္သည့္နည္းလမ္းကုိလည္းျပသသင့္သည္။ ယင္းသည ္
၀န္အျမင့္ဆုံးႏွင္ ့ အေျခခံအေနအထားတြင္ လည္ပတ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ေန႔စဥ္ ေရစီးစံနစ ္
အေျပာင္းအလဲကုိ ပံုစံငယ္ျပဳလုပ္ထား၍ ပံုဆြထဲားပါ။ ESIA သည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ဆုံးတြင္ လည္ပတ္မႈႏွင့္ 
ျမစ္ေၾကဘက္အမွတ္အသီးသီး (ဥပမာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္တည္ရိွေနသည့္ စီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈ 
ရွိသည့္ဧရိယာ တစ္ခုလံုး) တြင္္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ေရစီးႏွင့္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ 
သင့္သည္။ ေရေလွာင္တမံမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းေရသုိေလွာင္ႏို္င္မႈပမာဏ၊ စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္းမ်ား၏  
စီမံကိန္းလည္ပတ္ႏုိင္သည့္ တမံေရသုိေလွာင္မႈပမာဏႏွင့္ စီမံကိန္းမလည္ပတ္ႏိုင္ေသာအနိမ္႔ဆုံး တမံေရ 
သုိေလွာင္မႈပမာဏ တုိ႔ကို ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ ယင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ေရစီးဆင္းမႈ၊ ေရေလွာင္ကန္၏ 
စီမံကိန္းလည္ပတ္ႏုိင္သည့္ ေရပမာဏသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ၾကာခ်ိန္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေပလိမ့္မည္။ 

ေရစီးဆင္းမႈစံနစ္အေျပာင္းအလဲမ်ားကလည္း ျမစ္၏ဘူမိ၊တိရစာၦန္၊အပင္တုိ႔၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု၊ 
စားက်က္မ်ားႏွင္ ့ ေဂဟစံနစ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ငါးမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေၾက ေရအသုံးျပဳသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
ရွိသည္။ ESIAသည္ ျမစ္ေၾကတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ သံုးသပ္ရပါမည္။ ျမစ္ေၾက 
ေရစီးဆင္းမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးသတ္မွတ္အဆင့္မ်ားကုိ ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစရန္အတြက္ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစီးဆင္းမႈအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား လုိအပ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စီးဆင္းမႈ အကဲျဖတ္မႈ 
သည္ ၁၀% စည္းကမ္းခ်က္ကုိသာ အေျခမခံသင့္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း 
၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းေကာင္းမြန္ေသာနည္းစနစ္မ်ားမွတ္စု - ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ စီးဆင္းမႈမ်ား ( IFC’s (2016) Internal Good Practice Note: EFlows for 
Hydropower Projects) ကုိ အေျခခံေသာ အနာဂတ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 
၂.၁၆.၁.၆ ပါရည္ညႊန္းအခ်က္မ်ားအတုိင္း ရည္ညႊန္းကုိးကားမႈကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ 
အကဲျဖတ္ မႈကိုေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ဥပမာ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ရာသီအလုိက္ေရစီးလႊတ္ေပးျခင္းမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ငါးမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေရးတုိ႔ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။ ဥပမာ 
စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္းအားလုံး၏ ျမစ္ေၾကဘက္တြင္ ကီလုိမီတာႏွင့္ခ်ီေသာ ျမစ္ကမ္းပါးႏွင့္ၾကမ္းျပင္တုိ႔ 
ဆုိးရြားစြာ ေရတုိက္စားျခင္းကုိျဖစ္ေပၚေစသည့္ တမံေရျပည့္စီမံကိန္း လည္ပတ္စဥ္ အတြင္း ေရစီးမ်ား 
လွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲျခင္းကုိလည္း ဆန္းစစ္ ေလ့လာသင့္သည္။ ေရယူျမစ္မ ွ အျခားေရေပးျမစ္မ်ားသုိ႔ 
ေရလႊဲေပးျခင္းမ်ားပါ၀င္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေရယူျမစ္မ်ားသည္ အျမဲတမ္း ဆည္ေအာက္ေျခတြင္ 
အနိမ့္ပိုင္းမွ စီးဆင္းေနသည္။ ထုိျမစ္ႏွစ္ခုလုံး၏ ေရစီးစံနစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ ထုိျမစ္တစ္ခုစီတြင္ 
ပံုမွန္စီးဆင္းေနသည့္ မူလေရစီးနႈန္းအား ေရလႊဲသည့္ပမာဏႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ကုိမူတည္၍ ၎တုိ႔၏ 
၀ိေသသလကၡဏာမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္မည္။ ေရစီးနႈန္း ရာသီအလုိက္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ 
အထူးသျဖင့္ေရယူျမစ္အတြက္ ေရခမ္းေျခာက္သည့္ရာသီတြင္လည္းေကာင္း၊ ေရေပးျမစ္ အတြက္ ေရလႊမ္းမုိး 
သည့္ရာသီတြင္လည္းေကာင္း လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ ESIA သည္ျမစ္တစ္စင္း စီ၏ မူလေရစီးနႈန္းကုိ 
အကဲျဖတ္ကာ နမူနာပံုစံငယ္ျပဳလုပ္ထားသင့္ၿပီး ေရလႊဲျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈကို တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အကဲျဖတ္သင့္ 
သည္။ ဆည္ေအာက္ေျခရွိ ေရယူျမစ္၏ ၀ိေသသလကၡဏာအား ျမစ္ေျခရိွ ပုိမုိႀကီးမားသည့္ျမစ္ႏွင့္ ေပါင္းဆုံ 
သည့္အထိ တည္ရွိရာေနရာမ်ားအေပၚေရလႊဲျခင္းမ်ား၊ ေရအသုံးျပဳမႈ၊ ငါးႏွင္ ့ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားေၾကာင့္ ေရစီး 
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ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အသားေပးလွ်က္ ေဖာ္ျပထားကာ နမူနာပုံစံငယ္ျပဳလုပ္ထားသင့္ သည္။ ေရေပးျမစ္အတြက္ 
ESIAသည္ေရေပးေျမာင္းမ်ား၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ အရြယ္ပမာဏမ်ား၊ ေရလႊဲသည့္အခါျမစ္၏ 
လကၡံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ဆုံးအခ်ိန္တြင္ ပိုလွ်ံေရကုိ ေျမာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ပို႔ 
လႊတ္ႏိုင္စြမ္း တုိ႔ကို အကဲျဖတ္ကာ နမူနာပံစံုမ်ား ထုတ္ထားသင့္သည္။ ျမင့္မားလာသည့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ 
အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရယူျမစ္အတြင္း သမုိင္း၀င္ေရလႊမ္းမိုးခဲ့သည့္အမွတ္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ပြား 
သည့္ႀကိမ္ႏႈန္း ကုိလည္း ပုံစံငယ္ ထုတ္ထားသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းလည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္း ဥပမာ 
ဆည္မွ ျမစ္အသုံးျပဳသူ မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည့္ အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့ေရလႊတ္ လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ 
ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာရိွသည္။ ဥပမာ ၀န္ပမာဏအမ်ားဆုံးလည္ပတ္ေနသည့္အခ်ိန္အတြင္း 
တာဘိုင္မ်ား အားလုံး ဖြင့္လုိက္သည့္အခါ  ေရစီးသည္ရုတ္တရက္ (မိနစ္ပိုင္အတြင္း) 
ျမင့္တက္မႈျဖစ္ေပၚလာကာ ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္လာႏုိင္သည ္ (မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ၁-၂ 
မီတာျမႈင့္တက္လာႏုိင္သည္)။ ထုိသုိ႔ေရစီး နႈန္းေျပာင္းလဲျခင္း ေၾကာင့္ျမစ္ေၾကကီလုိမီတာမ်ားစြာအကြာတြင္ 
အထူးသျဖင့္ ေရလုပ္သားမ်ား၊ ေမြးျမဴေရး သမားမ်ား၊ ေရခ်ိဳးေနသူမ်ား၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ေနသူမ်ား အေပၚ 
သိသာထင္ရွားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွႏိုင္သည္။ ထုိျဖစ္စဥ္မ်ား၏ 
အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ပံုစံထုတ္ထားၿပီး အေရးေပၚ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ESIA သည ္ ျမစ္ေၾကရိွလူထုအား ေရစီးနႈန္းေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္းႏွင့္ လွ်င္ျမန္စြာထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ား၏ 
ျဖစ္လာႏုိင္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ မည္သို႔ပညာေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သရုပ္ေဖာ္သင့္သည္။ 

၂၊၁၆၊၂၊၇ ေျမေပၚေရ ဇလေဗဒႏွင့္ အရည္အေသြး 

စီမံကိန္းလည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္း ေရထုအရည္အေသြးျပႆနာသည္ ေရေလွာင္တမံတြင္း၌ေရာ၊ ဓာတ္အားေပး 
စက္ရံုေအာက္ဖက္ ျမစ္ေၾကေရတြင္ပါ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ ေရေလွာင္တမံတစ္ခုတည္ေဆာက္လိုက္သည့္အခါ 
လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေနသည့္ျမစ္သည္ ေျဖးညင္းစြာစီးဆင္းေနသည့္ ကန္တစ္ခုအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ 
ယင္းသည္ ျမစ္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ေလသြင္းျခင္းကုိ သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းသြားေစသည္။ 
သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ားတြင္ ဓာတ္ႀကြင္းမ်ား၏ဇီ၀ဆုိင္ရာၿပိဳကြျဲခင္းႏွင့္ ျမစ္ညာမွ သယ္ေဆာင္လာသည့္ 
ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းမ်ား ေလ်ာ့နည္း လာျခင္းတုိ႔သည္ ေရေလွာင္တမံ၏ ေရနိမ့္မွတ္မ်ားတြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ 
ပါ၀င္မႈႏႈန္းကုိေလ်ာ့က်ေစသည္။ ေရေလွာင္တမံအမ်ားအျပားတုိ႔တြင္ ဆည္ေအာက္ေျခတြင္ ပုိမုိေအးသည့္ 
ေအာက္ဆီဂ်င္ကင္းမဲ့သည့္ေရမ်ား တည္ရွိေနသျဖင့္ အပူခ်ိန္က်ဆင္းျခင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚလာကာ 
ေရအေပၚလႊာမီတာ အနည္းငယ္ တြင္သာ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔ ေပ်ာ္၀င္ေနႏုိင္သည္။ ယင္းသည္အထူး 
သျဖင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ေရာေႏွာမႈ အကန္႔အသတ္ရွိႏိုင္သည္ ့ ေရနက္ပိုင္း၊ မတ္ေစာက္သည့္ဆင္ေျခေလွ်ာမ်ား၊ 
က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ေရေလွာင္တမံ မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည္။ ယင္းအပူခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းသည့္ျဖစ္စဥ္သည္ 
ႏွစ္၏တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကာလမ်ားတြင္ ဥပမာ ေရေအးစီးေၾကာင္းတစ္ခုသည္ ေရေလွာင္တမံအတြင္းသုိ႔ 
စီး၀င္ကာ ေအာက္ေျခသုိ႔လွ်င္ျမန္စြာ စီးဆင္းသြားၿပီး ကန္ေအာက္ေျခရိွေရကုိ အေပၚသုိ႔တြန္းတင္ေပးလုိက္ 
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သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေပၚသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အရည္အေသြးည့ံသည့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ကင္းမဲ့သည့္ 
ေရမ်ား ဆည္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိလာကာ ငါးမ်ားကုိ ေသေစႏုိင္သည္။ ယင္းသည္ 
ေရယူအေဆာက္အဦး အနားတြင္ျဖစ္ပြားပါက အရည္အ ေသြးည့ံသည့္ေရမ်ားသည္ တာဘုိင္မ်ားကုိျဖတ္၍ 
ျမစ္ေၾကသုိ႔ စီးဆင္းသြားသည္။  

ESIA သည္ ေရထုအရည္အေသြးႏွင့္ ပမာဏအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ 
အပူခ်ိန္က်ဆင္းသည့္ျဖစ္စဥ္ေပၚထြန္းမႈႏွင့္ ရာသီအလုိက္ၿပိဳကြျဲခင္းမ်ား (ေရေလွာင္တမံ၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ 
အနက္ကိုအသုံးျပဳတြက္ခ်က္လွ်က္) ျဖစ္ႏိုင္ေျခ၊ ေရေလွာင္တမံမွ ျမစ္ေၾကသုိ႔အရည္အေသြးည့ံေသာေရမ်ား 
စီးဆင္းမႈအႏၱရာယ္တုိ႔ကို အကဲျဖတ္သင့္သည္။ သင့္ေတာ္ေသာပုံစံထုတ္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေလ်ာ့နည္း 
က်ဆင္းလာသည့္ေအာက္ဆီဂ်င္ပါ၀င္မႈ၊ အမုိးနီးယား၊ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္၊ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ ဆာလ္ဖိုဒ္မ်ား 
ႏွင့္အျခားေသာ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းမ်ား ေအာက္ဆီဂ်င္မဲ့ၿပိဳကြမဲႈ ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မူေဘာင္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ေရေလွာင္တမံအတြင္း ေရညွိမ်ား မ်ားျပားလာေစႏုိင္သည့္  
ၾသဇာဓာတ္မ်ား၊ ႏိုက္ထရိတ္ႏွင့့္ ေဖာ့စဖိတ္မ်ား ပါ၀င္မႈျမႈင့္တက္လာေသာေၾကာင္ ့ ေရထုအရည္ အေသြးအား 
ထိခိုက္မႈကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ေရေမွာ္မ်ား၏အႏၱရာယ္ကုိ ေရေ၀ေရလဲေဒသ - ဥပမာ ေရဆုိးေျမာင္း၊ 
တိရစာၦန ္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအလြန္အမင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမွ ေျမၾသဇာဓာတ္၀င္ေရာက္မႈကုိ 
အကဲျဖတ္သင့္ သည္။  

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုသည္ တမံေအာက္ဘက္ ျမစ္ေၾကတည့္တည့္တြင္ တည္ရွိမေနေသာ္လည္း 
ေရယူအေဆာက္အဦမွတူးေျမာင္းတစ္ခုသုိ႔မဟုတ္ ဥမင္တစ္ခုသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု၏ 
ျမစ္ေအာက္ဘက္ကီလုိမီတာအနည္းငယ္အကြာသုိ႔စီးဆင္းေနပါက အျခားေသာျမစ္ေရစီးကုိ လႊဲေပးလုိက္ သည့္ 
တုိင္ေအာင္ ျမစ္ေရ အရည္အေသြးအား ထိခုိက္ႏိုင္ေျခရိွသည္။ ESIA သည္ စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္း အားလုံး၏ 
ျမစ္ေၾကတြင္ရွိေသာ ေရထုအရည္အေသြးကုိ ထိခုိက္ေစႏိုင္မႈႏွင့္ ဥပမာ အျခားေသာေရအသုံးျပဳသူ  (ဥပမာ-
စိုက္ပ်ိဳးေရ၊ အိမ္သုံးေရ) ႏွင့္ ငါးေမြးျမဴျခင္းမ်ားအတြက္အသုံးျပဳျခင္းမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ သြယ္၀ုိက္ ထိခိုက္ႏို္င္ 
ေျခမ်ား ကို အကဲျဖတ္ကာ ပံုစံထုတ္သင့္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထား သင့္သည္။ 
ESIA သည ္ စီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈရွိသည့္နယ္ေျမဧရိယာအတြင္း ျမစ္ေၾကရိွလူထု၏ ေရလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
အသုံးျပဳမႈကုိ ေလ့လာျခင္းပါ၀င္သင့္သည္။ ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္ေျခရိွသည့္ ေရထုအရည္အေသြး ႏွင့္ 
လူဦးေရေျပာင္းလဲမႈ တို႔ကုိ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားသင့္သည္။  

၂.၁၆.၂.၈ ေျမေအာက္ေရ ဇလေဗဒႏွင့္ အရည္အေသြး 

ESIA တြင္ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရပမာဏႏွင့္ အရည္အေသြးအေပၚထိခိုက္နုိင္ေျခ 
အကဲျဖတ္မႈတစ္ရပ္ ပါ၀င္သင့္သည္။ ႀကီးမားသည့္ ေရေလွာင္တမံထိပ္မွ ေရဖိအားကုိ တမံ၏ ျမစ္ေၾက 
ဘက္ဧရိယာမ်ားသုိ႔ ေျမေအာက္ေရမွတစ္ဆင့္ ပို႔လႊတ္ႏုိင္သည္။ ယင္းသည္ ေျမေအာက္ရိွ 
ဘူမိအေနအထားႏွင့္ ေျမေအာက္ေရ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကုိ မူတည္၍ ေျမေအာက္ေရမ်က္ႏွာျပင္ကုိ 
ျမင့္တက္ေစသည္။ ESIA သည္ သင္ေတာ္ေသာပုံစံငယ္ထုတ္၍ ေဒသတြင္း ယခင္အေတြ႕အႀကံဳေဟာင္းကုိ 
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ကုိးကားလွ်က္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 
ျမင့္တက္လာသည့္ေျမေအာက္ေရ မ်က္ႏွာျပင္အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ပါ က ယင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ေျမေအာက္ေရ 
အရည္အေသြးက်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ ESIA သည္ ေသာက္သံုး အေရအတြက္ ဂယက္ရုိက္မႈကို 
အကဲျဖတ္သင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာတမံတြင္ ေပၚေပါက္သည့္ သိသာထင္ရွား သည့္ျပႆနာမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ 
ေျမဆီလႊာ အတြင္းမွ အာဆင္းနစ္        (စိန္အဆိပ္)မ်ား ေျမေအာက္ေရတြင္း သုိ႔ 
စုပုံေရာက္ရိွလာျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဘူမိဆုိင္ရာ၊ ဇလေဗဒဆုိင္ရာႏွင္ ့ ေျမဆီလႊာ၏ ဓာတု 
အေျခအေနတုိ႔သည္ ယင္းကုိ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ညႊန္ျပေနပါက ESIA သည္ေျမေအာက္ေရအတြင္း ေလးလံ 
သည့္ဓာတ္သတၱဳမ်ားႏွင့္ အျခားညစ္ညမ္းမႈ အဆင့္ကို စဥ္းစားသင့္သည္။  

၂.၁၆.၂.၉ ကုန္းေျမေဂဟစနစ္ 

စီမံကိန္းစတင္လည္ပတ္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေရလႊမ္းျခင္းႏွင့္ အပိုင္းပိုင္းကြျဲခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ 
ကုန္းေျမ အေပၚသက္ေရာက္မႈကုိ ထိခုိက္ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ESIA သည ္ကုန္းေျမေဂဟ 
စနစ္အေပၚသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ အလြန္အမင္း၀င္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ 
ESIA သည္ကုန္းေျမေဂဟစနစ္မ်ား၏ ဆက္စပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA သည္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမမ်ားအစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာျဖစ္သြားျခင္းႏွင့္ 
အနားသတ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ အနာဂတ္ေဂဟစနစ္က်န္းမာမႈ အေပၚ သက္ေရာက္လာႏုိင္မႈကုိ 
အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ေျမပံုဆြရဲာတြင္ ထိုေျပာင္းလဲမႈအတိုင္းအတာမ်ား၊ ေရရွည္တြင္ ေဂဟစံနစ္အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကို သရုပ္ေပၚေစသင့္သည္။ 

၂.၁၆.၂.၁၀ ကုန္းတြင္ေပါက္ေသာအပင္ႏွင့္ ကုန္းသတၱ၀ါမ်ား 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပီးစီးသည့္ေနာက္ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားလိမ့္မည္ 
မဟုတ္။ ကုန္းတြင္ေပါက္ေသာအပင္ႏွင့္ ကုန္းသတၱ၀ါမ်ားျပန္လည္နာလန္ထူလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ESIA သည္ ကုန္းတြင္ေပါက္ေသာအပင္ႏွင္ ့ ကုန္းသတၱ၀ါမ်ားအေပၚ ေအာက္ပါတုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
အကဲျဖတ္သင့္သည္။ - 

က။  ၀င္ေရာက္မႈမ်ားျပားလာသျဖင့္ အမဲလုိက္မႈဖိအား၊ တရားမ၀င္သစ္ခုတ္ျခင္းႏွင့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ား 
အားကုန္သြယ္ျခင္း တုိ႔ျမႈင့္တက္လာျခင္း၊ 

ခ။ ကုန္းသတၱ၀ါမ်ားလႈပ္ရွားသြားလာရန္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ား ဖန္တီးျခင္း 
၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား ႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္အားလုံးအတြက္ နယ္ပယ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
အေပၚခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊ 

ဂ။ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ိဳးကြမဲ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ 
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ဃ။ စီမံကိန္းလည္ပတ္ရန္ ေနရာကုိ ရွင္းလင္းလိုက္ရသည့္ ရလဒ္အျဖစ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ေဘးထြက္သက္ 
ေရာက္မႈ  

င။ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္မႈအလားအလာ၊ 

စ။ ကုန္းတြင္းဇီ၀ပထ၀ီသေဘာအရ မ်ိဳးဗီဇေျပာင္းလဲလာရန္အလားအလာမ်ား၊ 

ဆ။ အျခား ထုတ္ေဖာ္ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ 

ESIA သည ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရိွသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ား ေရတုိ၊ ေရလတ္၊ 
ေရရွည္ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈပါ၀င္ရမည္။ 

၂.၁၆.၂၊၁၁ ေျမအသုံးခ်မႈ ေျပာင္းလဲျခင္း 

စီမံကိန္းစတင္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေျမသိမ္းဆည္မႈျပႆနာမ်ား ထပ္မံျဖစ္ႏိုင္ေျခမရိွေတာ့ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ 
ဆည္မ်ားႏွင့္ ေရေလွာင္တမံမ်ား တည္ရွိေနျခင္းက ေျမအသုံးခ်မႈ၊ အထူးသျဖင့္ ေရကုိ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ 
ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ၊ ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ESIAသည္ စီမံကိန္း 
လည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္၍ ေျမပုံထုတ္ထားရမည္။ ယင္းသုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပမာ အလုပ္သမားစခန္းမ်ား၊ စြန္႔လႊတ္ေျမဧရိယာ မ်ားႏွင္ ့ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္သည့္စက္ရံုမ်ား 
ယခင္ကေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ရန္အသုံးျပဳ ခဲ့သည့္ေျမဧရိယာမ်ား အားစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ 
မည္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားက ထုိေျမဧရိယာမ်ားကုိ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
လုပ္ငန္းႏွင္ ့ဆက္စပ္မည္ကုိ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သည္။  

၂ .၁၆.၂.၁၂ သစ္ေတာေရးရာႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 

တမံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေရေပးေ၀ေရးစံနစ္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးသည့္လူထုမ်ားအတြက္ အသက္ 
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္သည့္အခါ နည္းစံနစ္မ်ားေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
သစ္ေတာေရးရာတုိ႔တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ထပ္မံရွိမည္မဟုုတ္ပါ။ ESIA သည္စီမံကိန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ 
ေၾကာင့္ သစ္ေတာေရးရာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစံနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ တရားမ၀င္သစ္ခုတ္မႈမ်ားျမင့္တက္ 
လာႏုိင္သည့္ ေရေ၀ေရလဲသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္အခြင့္အလန္းမ်ား ေကာင္းမြန္လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ျပႆနာမ်ား 
ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ESIA သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျမစ္ညာႏွင့္ ေျမေၾကႏွစ္ဘက္ 
စလုံးတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေျမဆီလႊာလကၡဏ ာ ရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။  

၂.၁၆.၂.၁၃ ေရေအာက္ ေဂဟစနစ္မ်ား 

မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လုနီးေသာ၊ အုပ္စုလုိက္ေတြ႕ရသည့္ ေရေအာက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္ ေရစီးနႈန္းႏွင့္ 
စားက်က္မ်ားေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေရထုအရည္အေသြးျပႆနာမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အေရအတြက္နည္းပါးၿပီး 
ထိခိုက္လြယ္သည့္၊ ေရတြင္ရွင္သန္သည့္အပင္ႏွင့္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားအေပၚ သိသာထင္ရွားသည့္ 
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သက္ေရာက္မႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ကာ ယင္းေၾကာင့္ထုိအပင္ႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ားသည္ အရည္အတြက္ 
ပုိမုိေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ထုိဧရိယာမွ ပေပ်ာက္သြားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မ်ိဳးစိတ္ကုိလုိက္၍ ေဒသႏၱရ၊ ေဒသႏွင့္ 
ကမာၻမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း တို႔ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ESIAသည္သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ ယင္းတုိ႔၏ ေဒသႏၱရအဆင့္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ 
ထုတ္ေဖာ္သင့္သည္။  

ESIA သည္ လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေနသည့္ျမစ္မွ ေႏွးေကြးစြာစီးဆင္းသည့္ကန္အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲသြားမႈ၏ 
ရလဒ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ျမစ္တြင္းစားက်က္မ်ား 
ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီး ေရကန္တြင္းစားက်က္အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ESIA သည္ ဥပမာ နက္ရိႈင္းသည့္ 
ေရအုိငမ္်ား၊ ေရေအာက္ ေက်ာက္ၾကမ္းျပင္မ်ား၊ ေရညိွေရေမွာ္မ်ား၊ သဲေသာင္တန္းမ်ား၊ 
ကမ္းဦးေရတိမ္ေဒသမ်ား စသည့္ ရာသီအလုိက္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမႈင့္တက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရလႊမ္းေလ့ရွိေသာ 
ေရေအာက္သက္ရွိတုိ႔ က်က္စားရာေနရာမ်ား၏သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရံႈးျခင္းက ေရေအာက္ 
ေဂဟစနစ္ျဖစ္သည့္ ေရတြင္ေပါက္သည့္အပင္ မ်ားႏွင္ ့ ေရသတၱ၀ါမ်ားအား မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကုိ 
အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIAသည္ ငါးမ်ားဥခ်၊ ေပါက္ဖြား၊ ႀကီးထြားလာသည့္ ေနရာမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈ အေပၚ 
အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေျခကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ လုပ္ငန္းနယ္ေျမအားပုံဆြဲြျဲခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေပး 
သင့္သည္။ 

၂.၁၆.၂.၁၄ ေရတြင္ေပါက္ေသာအပင္မ်ားႏွင့္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ား 

ESIAသည္ စီမံကိန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရတြင္ေပါက္ေသာအပင္မ်ားႏွင့္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ား 
အေပၚ က်ေရာက္လာႏုိင္ေသာ၊ သိရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ 
အကဲျဖတ္သင့္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ေရစီးနႈန္း အေျပာင္းအလဲမ်ား (ရုတ္တရက္ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ 
ရာသီအလုိက္ေရႀကီးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ငါးမ်ားဥခ်ျခင္းကုိ ျဖစ္ပ်က္ေစသည္) ယင္းက ေရတြင္ေပါက္ေသာ 
အပင္မ်ားႏွင္ ့ေရေနသတၱ၀ါမ်ား တဖန္ျပန္လည္ရွင္သန္၍ မရေတာ့သည့္ေနရာတြင္ ဥခ်ျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ 
ေရထဲတြင္ ၾသဇာဓာတ္ျမင့္မားစြာပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ေရေလွာင္တမံအတြင္း ေရေမွာ ္ ပြားမ်ားမႈ အက်ိဳးဆက္၊ 
စီမံကိန္းေအာက္ဘက္ရွိေရအုိင္ငယ္မ်ားတြင္ ေရေသျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ေရထု အရည္အေသြး က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ 
ပိုးမ်ားႏွင့္ဘက္တီးရီးယားမ်ိဳးစိတ္မ်ားေပါက္ဖြား ရွင္သန္ရာေနရာ ျဖစ္လာျခင္းစသည့္ ေရထု အရည္အေသြး 
အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေရစီးနႈန္းေႏွးသြားျခင္းေၾကာင့္ ေရတြင္းရရိွႏိုင္သည့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ နည္းပါးသြားျခင္း၊ 
ေရေလွာင္တမံအတြင္းႏွင့္ ျမစ္ေၾကတြင္ ေရေမွာ္မ်ိဳးစိတ္မ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေရသတၱ၀ါ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈ၊ က်က္စားရန္ေနရာအျဖစ္၎၊ သားေပါက္ရန္အတြက္၎ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး 
အတြက္၎ သဲနုန္းမ်ားကုိ လုိအပ္ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ သဲနုန္းပမာဏေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း၊ ေရေလွာင္တမံမွ 
ပိုေအး၍ အရည္အေသြးည့ံေသာေရမ်ား ထုတ္လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရအရည္အေသြးႏွင္ ့
အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ႏွင့္အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ESIA သည္ 
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ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုႏွင္ ့ တစ္ဆက္စပ္တည္းရွိေသာ ေနရာမ်ားအပါအ၀င္ ေရအပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ 
ေရတြင္ေပါက္ေသာ အပင္မ်ားႏွင့္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။  

ESIA သည္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္ငါးမ်ားအတြက္ သိထားၿပီးျဖစ္သည့္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေသာ အတား 
အဆီးျဖစ္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA သည္ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ျမစ္ညာေဒသမွ ျမစ္ငယ္မ်ား ႏွင္ ့
စမ္းေခ်ာင္းမ်ားရိွ သင့္ေတာ္ေသာေနရာတြင္ ဥခ်ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္ ငါးမ်ားအေပၚက်ေရာက္လာ 
ႏိုင္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား၊ ေရေအာက္ေက်ာက္ၾကမ္းခင္းမ်ားပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈႏွင့္ ကမ္းဦးေရတိမ္ေဒသမ်ား သည္ 
ငါးမ်ားႏွစ္သက္က်က္စားရာေနရာမ်ားျဖစ္သည္ကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA သည္ ငါးမ်ားဥခ်ရမည့္ေနရာသုိ႔ 
ေရာက္ရွိခြင့္ဆံုးရံႈးမႈအေပၚသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ျမစ္ညာႏွင္ ့ ျမစ္ေၾကတြင္ရွိသည့္ ထိုငါးမ်ား၏ အေရအတြက္အေပၚ 
ဘက္စံုသက္ေရာက္မႈတို႔ကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ 

အထက္ပါကိစၥမ်ားအတြက္ နမူနာပုံစံထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမပုံဆြျဲခင္းတုိ႔အတြက္ စီစဥ္ေပးသင့္သည္။ 

၂.၁၆.၂.၁၅ ငါးလုပ္ငန္း 

လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေနသည့္ေရအျဖစ္မွ ေရေလွာင္တမံအျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းသြားေသာေၾကာင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္ 
မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြမဲ်ားႏွင့္ ၾကြယ္၀မႈအေျခအေနသည္ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္။ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင္ ့
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။- 

က။ ေရေလွာင္တမံ၏ ေရေသစားက်က္တြင္ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားႏုိင္ေသာငါးမ်ား ဆက္လက္ ရွင္သန္ၾက 
လိမ့္မည္။ 

ခ။ ေရေလွာင္တမံထဲတြင္ ရွင္သန္ႏိုင္ၿပီး ျမစ္လက္တက္မ်ားႏွင့္ ရာသီေပၚစမ္းေခ်ာင္းမ်ားရိွ ဥဥကြင္းသုိ႔ 
ဆက္လက္သြားေရာက္ႏိုင္ေသာ ငါးမ်ိဳးမ်ားကုိ ေရေလွာင္တမံထဲတြင ္ ဆက္လက္ေတြ႕ ရွိႏုိင္လိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ 
ဥဥရာေနရာမ်ားသုိ႔ မသြားေရာက္ႏိုင္ပါ မ်ိဳးတုန္းသြားႏိုင္ပါသည္။ 

ဂ။ လုံေလာက္ေသာ ငါးသြားလမ္းမ်ားမစီစဥ္ေပးပါက စီမံကိန္းသည္ ျမစ္ေၾကရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ေသာငါးမ်ား ေရေလွာင္တမံတြင္းသုိ႔ မေရာက္ရွိေအာင္ တားဆီးလိမ့္မည္။ 

ဃ။ လွ်င္ျမန္စြာစီးဆင္းသည့္ ျမစ္ႏွင့္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာငါးမ်ားသည္ ျမစ္ညာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းကာ 
ေသဆုံးကုန္ၾကၿပီး ယင္းတုိ႔၏အေရအတြက္သည္ သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေရေလွာင္တမံ 
အတြင္းရိွ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြမဲ်ား သိသာစြာေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားလိမ္မည္။ 

ESIA သည္အေျခခံအကဲျဖတ္မႈမ်ားေပၚအေျခခံ၍ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား အေပၚသက္ေရာက္ရန္ရွိသည့္အလား 
အလာမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ သက္ေရာက္မႈအေပၚ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား 
အေပၚသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားေပါၾကြယ္၀ျခင္းႏွင္ ့ မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြမဲ်ားကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း 
ထားႏုိင္ရန္အတြက္ စားက်က္နယ္မ်ားသုိ႔ဆက္လက္သြားေရာက္ေစႏုိင္မည့္ စနစ္မ်ားကုိ နားလည္ 
သေဘာေပါက္ျခင္း ပါ၀င္သင့္သည္။ ESIA သည ္ စီမံကိန္း၏ဒီဇိုင္းပုံစံ အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ 
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နမူနာပုံစံအားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္စီးဆင္းမႈကုိေလ့လာျခင္း ပါ၀င္သင့္သည္။ ESIAသည္ ေရစီးႏႈန္း 
စနစ္ေျပာင္းလဲမႈကုိ အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားထံသုိ႔ ေျပာင္းလဲလာသည့္စီးဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အေျပာင္း အလဲမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားသင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြမဲ်ားႏွင့္ ၾကြယ္၀မႈမ်ား တုိးပြားလာသည္ျဖစ္ေစ၊ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ျဖစ္ေစ 
ႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖစ္ေစ ျမစ္အပိုင္းအသီးသီးတုိ႔တြင္ ေတြ႔ရသည့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြမဲ်ား အေျပာင္းအလဲကုိ 
အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ESIA သည္လြန္စြာ တုိးပြားမ်ားျပားလာသည့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား 
၏သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္သည္။  သက္ဆိုင္ရာေျမပုံဆြျဲခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။ 

ESIA သည္ ငါးသားေပါက္ရန္ေနရာမ်ားႏွင့္ ငါးသားေပါက္မ်ားရွင္သန္ရန္ေနရာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပး ျခင္းႏွင့္ 
အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရေလွာင္တမံမ်ားႏွင့္ ျမစ္မ်ားအတြင္း ငါးမ်ားပြားမ်ားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ငါးမ်ိဳးစိတ္ အစိမ္းမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ရွိၿပီး 
သဘာ၀ငါးမ်ားကုိ တိုက္ခိုက္စားေသာက္ျပစ္ႏို္င္သျဖင့္ ေရေလွာင္တမံတြင္းငါးမ်ားတုိးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ အုပ္စုလုိက္ေတြ႕ရသည့္ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ သာ အသုံးျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

၂.၁၆.၂.၁၆  ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား  

အေဆာက္အဦးမ်ားစုမွာ စီမံကိန္းမစတင္မီ ႀကိဳတင္ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပံုရသည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း 
စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈအလားအလာမ်ားရိွသည္။ ယင္းတြင္ စီမံကိန္း 
လည္ပတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ယာမ်ားႏွင္ ့အျခားေသာ အေဆာက္အဦးသစ္မ်ား 
ေဆာက္လုပ္ျခင္းပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ 
အေဆာက္အဦမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားရိွလာႏုိင္သည္။ ESIA သည္ ဥပမာ စီမံကိန္းအရ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ 
လမ္းမ်ားက့ဲသို႔ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖစ္ေစ၊ 
ပိတ္သိမ္းျခင္းျဖစ္ေစတုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ESIA သည္မည္သည့္ 
အေဆာက္အဦးမဆုိ ပ်က္စီးဆုံးရံႈးျခင္းျဖစ္ေစ၊ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖစ္ေစ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIAသည္ လူထုအ၀င္လမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္းမ်ားပိတ္သိမ္းျခင္း 
ေၾကာင့္ျဖစ္လာႏုိင္ သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္၊ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ လမ္းမ်ားပိတ္သင့္-မပိတ္သင့္ 
စသည္တုိ႔ကုိ ဆုံးျဖတ္ သည့္အခါ ESIAသည္အ၀င္လမ္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖင့္ 
သစ္ေတာနယ္ေျမအတြင္း သုိ႔ေရာက္ရွိႏိုင္ကာ တရားမ၀င္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ျခင္းႏွင့္ 
အမဲလိုက္မႈ ဖိအားမ်ား ျမႈင့္တက္လာ ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ အျခားအက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။  

၂.၆.၂.၁၇. စြန္႔ပစ္ပစၥည္း  

ESIA တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္ကာလအတြင္း စြန္႔ပစ္ေရစီးေၾကာင္းမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ ရပါမည္။ ESIA 
သည္ စီိမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းအဆင့္အားလုံးႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံပံုကုိလည္း ေျဖရွင္းေပးရ ပါမည္။ 
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ယင္းတုိ႔တြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသုိေလွာင္ပံု၊ စြန္႔ပစ္ပံုႏွင့ ္ စြန္႔ပစ္ပစ ၥည္းသုိေလွာင္ရာ အေဆာက္အဦ သာမကပါ။ 
ထုိ႔အျပင္ ESIA သည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ စြန္္႔ပစ္ပစၥည္းအေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေရစီးေၾကာင္း အတြင္းသုိ႔ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ပံု၊ မီးေလာင္မႈႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့ ္ျဖစ္ရပ္ စသည္တုိ႔အတြက္ 
လုပ္ငန္း အဆုိျပဳသူ၏ လုံျခံဳေရး မူ၀ါဒမ်ား/လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပေပးရပါမည္။  

၂.၁၆.၂.၁၈ က်န္းမာေရး 

ESIA သည္ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈက လူထုက်န္းမာေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈႏွင့္ဆုိင္သက္အခ်က္အားလုံးကုိ 
အကဲျဖတ္ရမည္။ ESIA သည္စီမံကိန္းအဆင့္အားလုံးႏွင့္ ယင္းကလူထုက်န္းမာေရးအေပၚ မည္က့ဲသုိ႔ 
သက္ေရာက္မည္ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ ယင္းတြင္ ေရခ်ိဳရရွိေရးႏွင့္ ပုံမွန္အသက္ရွင္ ေနထုိင္ေရး အတြက္ 
မျဖစ္မေနလုိအပ္သည့္ အျခားအရာမ်ားပါ၀င္ၿပီး ထုိမွ်ႏွင့္ကန္႔သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ESIA တြင္ 
က်န္းမာေရးကုိထိခိုက္ေစႏို္င္သည့္ ျဖစ္လာႏ္ုိင္ေသာ မေတာ္တဆႏွင့္ အေရးေပၚ ျဖစ္စဥမ္်ားအတြက္ ေထာက္ခံ 
အားေပးသူ၏ အႏၱရာယ္ကင္းေရး မူ၀ါဒမ်ား၊လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ကပ္လွ်က္ တည္ရွိေနသည့္ ရပ္ရြာမ်ားမွ လူေနမႈပံုစံႏွင္ ့
ယဥ္ေက်းမႈအေပၚတြင္ စီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈ နည္းပါး ေစရန္ ESIA သည္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရမည္။  

ESIA သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ အဓိက က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင္ ့ ေရာဂါမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္၊ အကဲျဖတ္ၿပီး၊ ထိခုိက္ခံစားရသည့္လူထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင ္
သည့္အလားအလာမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရမည္။ ယင္းသည ္ ေရေလွာင္တမံ အတြင္း သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား 
ပုပ္သုိးေဆြးေျမ့ျခင္းေၾကာင့္ေလထုအရည္အေသြးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာ၀အရင္း 
အျမစ္မ်ားသုိ႔ေရာက္ရွိႏိုင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပဋိပကၡမ်ား 
ျမင့္တက္လာမႈ တုိ႔ပါ၀င္သင့္သည္။  

၂.၁၆.၂.၁၉ ပဋိပကၡႏွင့္ လုံၿခံဳေရး 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည ္ ေဒသရပ္ရြာလူထုမ်ားအၾကား ပဋိပကၡႏွင္ ့ လုံၿခံဳေရးျမင့္မားလာမႈအေပၚ 
သိသာထင္ရွားသည့္ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ရပ္ရြာအတြင္း ပဋိပကၡႏွင့္လုံၿခံဳေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ESIA သည္ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈက ရပ္ရြာလူထုအေပၚက်ေရာက္ရန္ အလားအလာ ရွိသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA သည္ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရိွသည့္ သက္ေရာက္မႈဥပမာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရရရိွမႈ 
ေလ်ာ့နည္းသြားသည့္အခါ အရင္းအျမစ္မ်ားထံ ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးပဋိပကၡျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသည ္
ေဒသလူထုႏွင္ ့ ျမစ္ေၾကရိွလူထုမ်ားအေပၚ မည္သုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုတုိ႔ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ 
တစ္နည္းအားျဖင့္ ESIA သည္ မတူညီေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားအၾကား ျမႈင့္တက္လာ သည့္ 
တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ လူထုအတြင္းစည္းလုံးမႈႏွင့္ အင္အားႀကီးမားမႈ အေနအထားမ်ားေျပာင္းလဲ လာႏုိင္ေခ်၊ 
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ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား အေပၚက်ေရာက္လာႏုိင္သည့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာသင့္သည္။  

၂.၁၆.၂.၂၀ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 

ESIA သည္ စီမံကိန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသလူထုအေပၚ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ 
ရွိလာႏုိင္ျခင္းကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ESIA ၏ဤအပုိင္းတြင္ စီပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ား 
တုိးတက္ရရွိလာႏုိင္ျခင္း၊ ဤစီမံကိန္းက ေဒသစီးပြားေရးအေပၚ မည္သုိ႔သက္ေရာက္ႏိုင္ပံု၊ 
အလုပ္သမားေလွ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္းက ေဒသလူထုအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပုံတို႔ကုိ ကုိင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းသင့္သည္။ ESIA သည္ ေက်းရြာမ်ားက စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈအတြက္ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မည္သို႔ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေပးႏုိင္မည္ဆုိ သည္ႏွင့္ ယင္း၏သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
အကဲျဖတ္ရမည္။ ယင္းတြင္ တရား၀င္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ တရားမ၀င္ေသာ/ ျပ႒န္းခ်က္မ့ဲ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ သဲမုိင္းတူးျခင္းႏွစ္ခုစလံုး ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 

ESIA သည္ လုပ္သားမ်ားေလွ်ာ့ခ်လုိက္ၿပီးေနာက္ ၀င္ေငြဆုံးရံႈးရျခင္းကုိ မည္သုိ႔ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရာတြင္ 
မည္သည့္အကူအညီႏွင့္အႀကံဉာဏ္မ်ားလုိအပ္မည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ ESIA သည ္
ထုိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ရပ္ရြာလူထု၏ လူမႈ-စီးပြားေရး ဟန္ခ်က္ညီမႈ အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
အကဲျဖတ္ရမည္။ 

၂.၁၆.၃ ရပ္နားျခင္း/ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းျခင္း/ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း 

ESIA သည္ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ုျဖစ္လာႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရမည္။ ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ESIA သည္ ေရထုတ္လႊတ္ ျခင္းႏွင့္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ သဲနုန္းပုိ႔ခ်ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ထားရိွရန္ေနရာ၊ စီမံကိန္းျပန္လည္ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ ေရေအာက္ႏွင့္ 
ကုန္းေျမသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည့္အလားအလာ၊ 
ယခင္ကေႏွာင့္ယွက္ခံထားရသည့္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရ ရွိႏုိင္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
လွ်ပ္စစ္မီးေပးေ၀မႈဆုံးရံႈးျခင္းႏွင့္ ယင္း၏ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚရုိက္ခတ္မႈတုိ႔ကုိ အကဲျဖတ္ သင့္သည္။   

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ESIA သည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ားကို 
အကဲျဖတ္သင့္သည္။ ယင္းတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားထြက္ရွိမႈ၊ ထိုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီးေပး 
ေ၀မႈဆံုးရံႈးျခင္းႏွင့္ ယင္းက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလအတြင္း လူမႈဆုိင္ရာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ 
ဂယက္ရိုက္မႈမ်ားႏွင္ ့အျခားမည္သည့္ အလားအလာရိွေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား မဆုိ တုိ႔ပါ၀င္သင့္သည္။ 
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၂.၁၆.၃.၁။ ႏႈန္းအနယ္အႏွစ္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း  

ESIA သည္ စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းမႈ / ပိတ္သိမ္းမႈကာလအတြင္း နုန္းအနယ္အႏွစ္မ်ားဖယ္ရွားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေန 
သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရပါမည္။ ESIA သည ္ ႏုန္းအနယ္အႏွစ္ 
မ်ားျပားလာမႈ ႏွင့္/သုိ႔ ဆယ္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏုန္းအနယ္အႏွစ္ မ်ားျပားလာမႈ ႏွင့/္သုိ႔ ဆယ္ျခင္း ကုိ 
စီမံခန္႔ခြဲပုံ၊ ထိုသုိ႔စီမံရာတြင္ ႏုန္းအနည္အႏွစ္မ်ားျပားမႈက စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းသည့္အခါ ျမစ္ေၾကက်က္စားရာ 
ေနရာ မ်ား အေပၚသက္ေရာက္မႈမရိွေစရပါ ။ ESIA သည္ အဆုိပါႏုန္းအနည္အႏွစ္မ်ား စြန္႔ပစ္မည့္ေနရာ၊ 
ႏုန္းအနည္အႏွစ္မ်ား ေရြ႕လ်ားမႈမွတဆင့္ထြက္ေပၚလာေသာ အဆိပ္အေတာက္မ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ 
ထုိသုိ႔ႏုန္းအနည္ အႏွစ္မ်ား မ်ားျပားလာမႈႏွင့္ စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းသည့္အခါႏွင့္ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းျပီး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းေနရာ အနီးတ၀ုိက္တြင္ ႏုန္းအႏွစ္ အၾကြင္းအက်န္မ်ား မက်န္ရိွေစရန ္ စီစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ပံုတုိ႔ကုိ ေသခ်ာေစရပါမည္။ 

၂.၁၆.၃.၂။ ေရထုတ္လႊတ္မႈ  

ESIA သည္ စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းမႈ / ပိတ္သိမ္းမႈကာလအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ၊ မထိန္းခ်ဳပ္ႏို္င္ေသာ 
ေရထုတ္လႊတ္မႈကို အကဲျဖတ္ဆနး္စစ္ရပါမည္။ ESIA သည္ ေရထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ ျမစ္ေၾကတြင္ ေရၾကီးျခင္းႏွင့္ 
ၾကီးမားေသာ ေျမျပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈသက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစမည့္ high 
flows စီမံပံ ုကုိလည္း အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရပါမည္။ 

၂.၁၆.၃.၃။ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားဖယ္ရွားျခင္း 

ESIA သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိ္န္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအားလုံးဖယ္ရွားေရးကုိ 
အကဲျဖတ္ရပါမည္။ ယင္းတြင္ ေရကာတာနံရံႏွင့္ အျခားဆက္စပ္အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ျဖိဳခ်ျခင္းသာမက 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့ ္လူမႈသက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ၂.၁၆.၁တြင္ပါရွိေသာ ေယဘုယ် တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ 
ဆက္စပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိပါ ပါ၀င္ေစပါမည္။  

၂.၁၆.၃.၄။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြမဲႈ  

ESIA သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ အေျခခံအေဆာက္အဦအားလုံးဖယ္ရွားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အကဲျဖတ္ဆန္္းစစ္ရပါမည္။ ESIA သည္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအားလုံးကုိ 
အက်ိဳးရိွရိွျပန္လည္အသုံးျပဳမႈႈႈႏွင့္/သုိ႔ ယင္းတုိ႔ကုိ စြန္႔ပစ္မႈကုိ အကဲျဖတ္ရမည္ျဖစ္ကာ အက်ိဳးရွိေအာင္ျပန္လည္ 
အသုံးမျပဳႏုိင္သည့္အရာမ်ားအားလုံးကုိ ဆီေလ်ာ္စြာစြန္႔ပစ္ရမည့္ေနရာကုိလည္း ေဖာ္ျပရပါမည္။ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကုိ ၂.၁၆.၁ တြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ကာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ႏိုင္သင့္ပါသည္။ 
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၂.၁၆.၃.၅ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 

ESIA သည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ ့ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ 
လူမႈသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရပါမည္။ ၂.၁၆.၁ တြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ကာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရပါမည္။ 

 

၂.၁၇ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအေပၚႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းမွ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းသည ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမစဲြမ္းအင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကစဥ္တြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း 
တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။ ESIA သည္ရာသီ 
ဥတုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရရွည္ပ်မ္းမွ်နႈန္းႏွင့္ အစြန္းေရာက္ တန္ဖုိးမ်ားအပါအ၀င္ 
စာရင္းအင္းပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ စုပံုလာသည့္ျမစ္ေၾက 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားရိွလာမည့္ မေတာ္တစ္ဆမႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းပ်က္ကြက္မႈတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားရိွသည့္ မိုးရြာသြန္းမႈပုံစံႏွင္ ့
မုန္တုိင္းျဖစ္စဥ္မ်ားသတ္မွတ္ရန္ေဆြးေႏြးျခင္း တုိ႔ပါ၀င္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ESIA သည္ စီမံကိန္းေဆာက္ 
လုပ္ျခင္းႏွင္ ့ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လည္ပတ္ျခင္းတုိ႔မွထြက္လာသည့္ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား 
အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ယင္းတြင္ အမ်ိဳးအစား ၁၊ အမ်ိဳးအစား ၂၊ အမ်ိဳးအစား ၃ 
ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား တုိ႔ပါ၀င္သည္။ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား ရွင္းလင္းရာမွ ကာဗြန္စုပ္ယူႏိုင္စြမ္းေလ်ာ့က်လာျခင္းႏွင့္ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပုိင္းအားလုံးတုိ႔ေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈအခ်က္ အလက္အားလုံးကို ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ႏွင့္ 
ညီမွ်မႈ CO2 –eq  ျဖင့္ေဖာ္ျပရမည္။ 

 

၂.၁၈ အက်ိဳးဆက္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ESIA သည္ ေအာက္ပါတုိ႔အပါအ၀င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ျခင္းမစတင္မီ၊ တည္ေဆာက္ေန 
စဥ္ႏွင္ ့ စီမံကိန္း လည္ပတ္ေနစဥ္၊ လုပ္ငန္းရပ္နားျခင္း/စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္/သုိ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း 
တုိ႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္၊ ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္သည္ 

က လက္ရွိလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳေနသည့္ လက္ရွိယာဥ္အေရအတြက္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား 

ခ စီမံကိန္းတြင္ အျခားအေဆာက္အဦးသစ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေရးကုိ ထည့္သြင္းမည္ဆုိပါက စီမံကိန္းၿပီးစီး 
ခ်ိန္အပါအ၀င္ စီမံကိန္းအဆင့္တုိင္းအတြက္ စီစဥ္ထားသည့္ယာဥ္သြားလာမႈအားလုံး ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသး 
စိတ္အားလုံးေဖာ္ျပရမည္၊ -ႏွင့္ 
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ဂ ယာဥ္မ်ားအသုံးျပဳမည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ 

ဃ အႏၱရာယ္ရွိေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္မည့္အလားအလာ၊ 

င ေရပုိလႊဲမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အႏၱရာယ္အလားအလာမ်ား၊ ႏွင္ ့

စ ေရစီးေလွ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆံုးရံႈးျခင္းမ်ား၊ 

ဆ ျမစ္ေၾကတြင္ သဲနုန္းပုိ႔ခ်သည့္ပမာဏေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ေျပာင္းလဲမည့္ အလား 
အလာမ်ား 

ဇ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ရရွိမႈ၊ ေျမဆီလႊာတုိက္စားျခင္း၊ ျဒပ္မဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ဆုံးရံႈးျခင္း တုိ႔ကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ 

စ် အစီအစဥ္မရွိေသာ၊ မလုိလားေသာ ကိုယ္၀န္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအလားအလာမ်ား 

ည အေထာက္အပ့ံမရေသာ၊ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရေသာ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖစ္ေသာ တစ္ကုိယ္ေတာ္မိခင္ 
အေရအတြက္မ်ားျပားလာျခင္း၊ 

ဋ အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ ကာလသားေရာဂါ၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါမ်ား 
ကူးစက္ခံရျခင္း၊ 

ဌ ၀င္ေငြတုိးတက္လာသည့္အတြက္ အရက္ေသာက္ရာမွ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မုဒိန္းမႈျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားႏွင့္ 
ယင္းေငြျဖင့္အရက္ဖုိးေပးရာတြင္အသုံးျပဳျခင္းစသည္တို႔အပါအ၀င္ အရက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား၊ ႏွင္ ့

ဍ အစီအစဥ္မရွိေသာ ျပင္ပမွလူမ်ား၀င္ေရာက္လာမႈ ( တုိးခ်ဲ႕မိသားစုမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား) ၊ 
အိမ္ယာမရရိွဘဲ အလုပ္အကုိင္လာေရာက္ရွာေဖြသည့္ အျခားသူမ်ား 

 

၂.၁၉ စုပုံလာသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

ESIA တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ စုပံုလာေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ျခင္း 
ပါ၀င္သင့္သည္။ အကဲျဖတ္ရန္လုိအပ္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ တန္ဘိုးထားသည့္ေဂဧစံနစ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
(Valued Ecosystem Components-VEC) တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 

က ေလႏွင့္ ဆူညံသံ 

ခ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 

ဂ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တုိင္းရင္သားဆုိင္ရာ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္  

ဃ ေရတုိက္စားျခင္းႏွင့္ သဲနုန္းပို႔ခ်သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား 
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င ငါးႏွင့္ေရသတၱ၀ါမ်ား ေနထုိင္က်က္စားရာေနရာမ်ား 

စ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ဥပမာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈအေျပာင္းအလဲမ်ား စသည္ 

ဆ ကုန္းေျမႏွင့္ဆုိင္ေသာေနထုိင္က်က္စားရာေနရာမ်ား ဥပမာ- ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ 
ဧရိယာမ်ားႏွင့္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္ေနထုိင္က်က္စားရာေနရာမ်ား ၊ႏွင့္ 

ဇ ေရထုအရည္အေသြးႏွင့္ ပမာဏ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူသည္ မည္သည့္VEC မ်ားက 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ကုိစဥ္းစားရန္အတြက္ စီမံကိန္းတုိင္း၏အဆင့္မ်ားအပါအ၀င္ လုံေလာက္ေသာ 
အေသးစိတ္ႏွင္ ့ စီမံကိန္းသက္ေရာက္သည့္ဧရိယာအတြင္းရိွ စီမံကိန္းအားလုံးကုိ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ စာရင္း 
တြင္ပါ၀င္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ၊ လည္ပတ္သည့္ကာလႏွင့္ 
ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား (ေရတုိ၊ ေရလတ္၊ ေရရွည္) အေသးစိတ္ေရး 
သားေဖာ္ျပရမည္။ ယင္းတြင္ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ေရးေဆာင္ရြက္မည့္ကာလ၊ စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုစီ၏ 
တည္ေနရာ အေၾကာင္းအေသးစိတ္ (ဥပမာ- ေဆာင္ရြက္မည့္အလုပ္အားလုံး ျဖစ္ေစ၊ ေျခရာဧရိယာျဖစ္ေစ 
ႏွစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ၏  တိက်သည့္ တည္ေနရာကုိ ပိုမုိႏွစ္သက္ပါသည္-(ကုိၾသဒိနိတ္မ်ားအပါအ၀င္)၊ 
အေဆာက္အဦ မ်ား၏အတုိင္းအတာ၊ မည္သည့္ေနရာတြင္တည္ေဆာက္ရန္သင့္ေတာ္မည္၊ အသုံးျပဳသည့္ 
ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ အသုံးျပဳမည့္စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ား၊ စီမံကိန္းခ်မွတ္ထား သည့္ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ အရာ၀တၳဳမ်ားပါ၀င္သည္။ လက္ရွိႏွင့္ အဆုိျပဳထား 
ေသာစီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား အေကာင္းဆုံးပါ၀င္ရမည္။- 

က အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားအားလုံး- သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာေျမ 
ေပၚရိွ လက္ရွိအေဆာက္အဦးႏွင့္ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မ ီေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလုံး ( ဥပမာ 
သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အ၀င္လမ္း၊ ေရတိမ္ေဒသအပါအ၀င္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ 
ေရလႊမ္းလြင္ျပင္ဧရိယာမ်ားတုိ႔သုိ႔၀င္ေရာက္ျခင္း)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီ၊ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္၊ စတင္ဖြင္ ့
လွစ္ျခင္း၊ လည္ပတ္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားေရတုိ၊ ေရရွည ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ား၊ ပိတ္သိမ္းျခင္း/ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း တုိ႔အား ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ 
တကြရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း၊ 

ခ အဆုိျပဳထားသည့္ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအားလုံးအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လည္ပတ္ေရးပစၥည္းမ်ား အေသးစိတ္၊ 

ဂ ေဆာက္လုပ္မည့္ အေဆာက္အဦးပံုသ႑ာန္၊ သက္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည့္ စီမံကိန္း 
ပစၥည္းမ်ားအပါအ၀င္ စီမံကိန္းတစ္ခုစီ၏ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္မ်ား၏ တိက်ေသာ တည္ေနရာမ်ား။ 
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သင့္ေတာ္သည့္ေနရာတြင္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ေျမပံုမ်ား၊ ပံုမ်ားႏွင္ ့ ပံုၾကမ္းကားခ်ပ္မ်ား ပူးတြေဲဖာ္ျပသင့္ 
သည္။ 

ဃ တုိက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနသည့္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အျခားသူမ်ားက ေပးသြင္းရန္လုိအပ္သည့္  
စီမံကိန္းဆက္လက္ႏိုင္ေရး ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လုိအပ္သည့္အရာမ်ား (ဥပမာ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရ၊ လမ္းမ်ား) အား 
အကဲျဖတ္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရမည္။ 

င စီမံကိန္းအားလုံးကုိ မည္သုိ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည္ ့စီမံကိန္း၏အေဆာက္အဦး သုိ႔မဟုတ္ အရာ၀တၳဳမ်ား 
အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ စဥ္းစားရမည့္ ဒဇုိီင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မူေဘာင္မ်ား၊ 

စ စီမံကိန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္း/ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ဆ သမုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အနာဂတ္ေရစီးမ်ား၊ က်ား-မျဖစ္တည္မႈ၊ အျခားေသာထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအပါအ၀င္ 
စီမံကိန္း၏ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္သဘာ၀ႏွင္ ့ အခ်ိန္ဇယားတုိ႔အပါအ၀င္ လူမႈဆုိင္ရာႏွင့္ အေဆာက္အဦး 
အေျခအေနမ်ား 

ဇ စီမံကိန္း၏ လူမႈ၊ စီးပြားေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပခ်က္ (အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ၊ အဆုိးသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္) 

စ် ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မူေဘာင္မ်ား အေသးစိတ္ (ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ႏွင့္ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆုံး၀ါးဆုံးျဖစ္စဥ္ အနာဂတ္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခတုိ႔ ပူးတြလွဲ်က္) စီမံကိန္း၏ေမွ်ာ္မွန္းသက္တမ္းေပၚမူတည္၍ အေဆာက္အဦး ပံုသ႑ာန္ကုိ 
ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ဒီဇိုင္းေရးဆြထဲားပါသည္။ 

ည စီမံကိန္း၏ကာဗြန္ေျခရာကုိ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ေစရန္အတြက္ အသုံးျပဳမည့္ ေရရွည္တည္တ့ံေရးေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ား အေသးစိတ္၊ 

ဋ စီမံက္ိန္း၏ သက္ဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အားေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အဆုိျပဳထား 
သည့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

ဌ အသုံးျပဳသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတြက္ အျခားလုိအပ္ခ်က္ 
တစ္စံုတစ္ရာရိွပါက သုိ႔မဟုတ္ အဆုိျပဳသူက က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္၍ယုံၾကည္ပါက စီမံကိန္းအားလုံးအတြက္ 
ယင္းကုိအသုံးျပဳႏုိင္ေျခရွိသည္။ 

ဎ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္စြာ လက္ခံက်င့္သုံးႏိုင္သည့္ အတုိင္းအတာရိွေသာ စီမံကိန္း/မ်ားအတြက္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာ တစ္စံုတစ္ရာ။ (အကယ္၍သင့္ေတာ္ပါက မည္သည့္စီမံကိန္းမွ် 
မယူသည့္အေျပာင္းအလဲတစ္ခု။ ယင္းအေျပာင္းအလဲတစ္ခုသည္ က်န္တစ္ခုထက္မည္သည့္အတြက္ 
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ေၾကာင့္ပိုမိုႏွစ္သက္ရသည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာသိႏိုင္ရန္ လုံေလာက္ေသာအေသးစိတ္မ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားျခင္း 
အပါအ၀င္) 

ဏ  သက္ဆုိင္ရာအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနမ်ား၊ ပါ၀င္ပတ္သက္သူႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းအပါအ၀င္ စီမံကိန္း/မ်ား အေၾကာင္းမည္သည့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမဆုိႏွင့္ စီမံကိန္း/မ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးရန္အဆုိျပဳထားသည့္အနာဂတ္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား။ 

တ ထိခိုက္နစ္နာမည့္ရပ္ရြာလူထုအားလုံးႏွင့့္၎တုိ႔၏ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ပါ၀င္သည့္ 
ထိခိုက္နစ္နာသည့္အဖြမဲ်ားအေၾကာင္းေရးသားေဖာ္ျပခ်က္။ 

 

ESIA သည္ စုပုံလာသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈ 
အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း  ၏ စုပံုလာသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား 
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းစံနစ္မ်ားလက္စြဲစာအုပ ္ - ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္ 
မ်ားတြင္းရိွ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ပါလုိအပ္ခ်က္မ်ား။  

 

၂။၂၀ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

မၾကာခဏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္နိမိတ္မ်ားအားေက်ာ္လြန္၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ESIA ျဖစ္ေလ့ရိွသည့္အားနည္းခ်က္မ်ားအနက္တစ္ခုမွာေလ့လာမႈသည္ ေဆာက္လုပ္ 
ေရးလုပ္ငန္းခြင္ႏွင္ ့ ေရေလွာင္တမံဧရိယာႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာဇုန္မ်ားအတြင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိသာ 
စူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း၏ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဂယက္ရိုက္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 
မျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားဆုိသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံ 
သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတည္ရွိသည့္၊ စီမံကိန္းအားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ႏုိင္ငံသုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရိွ အျခားေသာ 
ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ခံစားရသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားခံစား 
ရသည့္ ႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္(မ်ား) သည ္၎တုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈလည္မလုပ္ႏိုင္၊ အက်ိဳးအျမတ္လည္းမခံစားရ 
သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ “ေလ်ာ္ေၾကးေငြ” ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ESIA သည္စီမံကိန္းမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းအားလုံးအတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အက်ိဳးဆက္မ်ားအကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ အနည္းဆုံးေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ- 
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က ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ မတူညီေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္း ျမစ္ေၾကရိွ ေရအသုံးျပဳသူမ်ား ေရရရိွမႈအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိမည့္ ရာသီအေျပာင္းအလဲအလုိက္ျမစ္ေၾကတြင္ ျဖစ္ေပၚမည့္ ေရစီးစနစ္ဆ္ုိင္ရာ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ခ ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ဆုံးလည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ေရစီးႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈခံစားရမည့္ ျမစ္ေၾက 
အကြာအေ၀း 

ဂ ေရေလွာင္တမံမ်ားကေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈကုိတိုးျမႈင့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ 
ေရေလွာင္တမံမ်ားျပည့္လွ်ံကာ ေရပိုလႊဲမ်ားကုိအထင္မွတ္ဘဲအသုံးျပဳရသည့္ မုန္တုိင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ 
ႀကီးမ်ားေသာေရလႊမ္းမုိးမႈျဖစ္စဥ္အႏၱရာယ္မ်ား 

ဃ ျမစ္ေၾကသုိ႔ပို႔ခ်သည့္ သဲနုန္းအနည္မ်ားေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ကမ္းပါး 
ေရတုိက္စားမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ေျမႏုကၽြန္းတစ္၀ုိက္တြင္ ပုိမုိျဖစ္ပြားလာကာ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ အျခား 
အေဆာက္အဦမ်ားပ်က္စီးႏုိင္မည့္အလားအလာ။ 

င ရံဖန္ရံခါ အရည္အေသြးည့ံသည့္ေရမ်ား ပုိ႔လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကရိွ ေသာက္သံုးေရ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရႏွင့္ 
စက္ရံုမ်ားသုိ႔ေရျဖန္႔ေ၀ေပးသည့္စံနစ္မ်ားႏွင့္ ေရသတၱ၀ါမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

စ ျမစ္ညာရိွ ဥခ်ရာ၊ သားေပါက္မ်ားႀကီးျပင္းလာရာ ေနရာမ်ားသုိ႔ မေရာက္ရိွႏိုင္ေတာ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာသည့္ငါးမ်ားအေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ႏွင္ ့

ဆ  ျမစ္ေၾကရိွ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 
ဂယက္ရိုက္မႈမ်ား တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

 

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ မတူညီသည့္အုပ္ခ်ဳပ္၊တရားစီရင္ေရးစံနစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြား 
ေလ့ရွိရာ ESIA သည္ ေရအခြင့္အေရးမ်ား၊ ဥပမာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ 
ေရညစ္ညမ္းမႈမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ ျမစ္ေၾကတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ပ်က္စီး ဆုံးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ တရားေရးဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ ESIA သည္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
သည့္ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း ဆုိင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္း                     
(Convention of Environmental Impact Assessment in a Transboumdary Context- Espoo 
Convention) အားအကုိးအကားျပဳလုပ္ရန္လည္း ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ 
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၂.၂၁ မေသခ်ာမႈအဆင့္မ်ား 

ESIA သည္ အေျခခံအခ်က္မ်ားတြင္ အျခားအဆုိျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာက် ေဒသဆ္ုိင္ရာ၊ 
က႑ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္းစု အရင္းအျမစ္ အစီအစဥ္စံနစ္မ်ား မရိွမႈ၊ စသည္တုိ႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ 
မေသခ်ာမႈအဆင့္မ်ားကုိ တစ္ခုခ်င္းစီအေသးစိတ္ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ESIA သည္ မေသခ်ာမႈအဆင့္ႏွင့္ 
ထုိမေသခ်ာမႈကို ေျဖရွင္းရန္မည္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ က်င့္သုံးရမည္ကုိ ျပဌာန္းရမည္။ESIA သည္ 
မေသခ်ာမႈအား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိမည္သုိ႔၊ အဘယ္ေၾကာင့္အကဲျဖတ္ရေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာစဥ္းစားသည့္ 
ေရွးရုိးခ်ဥ္းကပ္ပံုျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳတင္ခ်ဥ္းကပ္ပံုျဖစ္ေစ၊ ထုိခ်ဥ္းကပ္ပုံ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး ျဖစ္ေစ အသုံးျပဳသင့္သည္။ ESIA 
သည္ ၾကြင္းက်န္ေသာမေသခ်ာမႈႏွင့္ အႏၱရာယ္အလားအလာမ်ား အားျဖင့္ စီမံကိန္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ကုိၿခံဳငံုလက္ခံႏိုင္စြမ္းအား အကဲျဖတ္မႈတစ္ရပ္ကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပသင့္သည္။ 

 

၂.၂၂ အဆုိျပဳထားေသာ ေရွာင္ရွားျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း စီမံခ်က္မ်ား 

ESIA သည္ စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အဆုိျပဳထားေသာ 
ေရွာင္ရွားျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျဲခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးရမည္။ 
အဆုိျပဳထားသည့္စီမံခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အထူးတစ္လည္၊ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား အေကာင္းဆုံး 
နည္းစံနစ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေဖာ္ျပကာ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ ္
ရမည္။  

က ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန ္ သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္လုိအပ္ေသာ ေရွာင္ရွားျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
တုိ႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ အႏၱရာယ္အဆင့္ကုိေဖာ္ျပပါ။ 

ခ စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အဆုိျပဳထားသည့္ ေရွာင္ရွားျခင္း၊ ကာကြယ္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းစီမံခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပခ်က္၊ စီမံကိန္း၏ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ၊ ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ထိေရာက္မႈႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္၏ကုန္က်စရိတ္ တုိ႔အားအကဲျဖတ္မႈတစ္ရပ္ တုိ႔ပါ၀င္သည္ ့ စီမံကိန္း၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊ ကာကြယ္ရန္၊ အေသးငယ္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးရန္တုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္အဆုိျပဳထားသည့္ စီမံခ်က္မ်ားအား စုေပါင္းေဖာ္ျပထား သည့္စာရင္း။ 

ဂ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္း၏ 
အစီအမံမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အထူးတလည္စူးစိုက္ရမည့္အခ်က္ 
ကုိေပးသင့္သည္။ 
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ဃ ေရွာင္ရွားေရး၊  ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္မည္မွ်သည္ ေဒသတြင္း 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ေဂဟစံနစ္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဆင္ေျပသာယာမႈတုိ႔၏ ခံႏုိင္ရည္ရိွမႈကုိ 
ျမွင့္တင္ႏုိင္သည္ကို ေဖာ္ျပပါ။ 

င အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းစီမံခ်က္မ်ားသည္ သက္ေရာက္မႈခံရသည့္ေဒသ 
အတြင္းရိွ  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ား၊ လူမႈေရးအဆင္ေျပသာယာမႈတုိ႔ကုိ မည္သို႔ထိန္းသိမ္းႏုိင္၊ ပုိမုိေကာင္းမြန္ 
ေစႏုိင္ေၾကာင္း သရုပ္ေဖာ္ျပပါ။ 

စ စီမံခန္႔ခြဲေရးစီမံခ်က္မ်ား၏ထိေရာက္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ကာ ယင္းသည္ စီမံကိန္း 
ကာလအတြင္းႏွင့္ စီမံကိန္းၿပီးေနာက္တြင္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြမဲ်ား၏ တန္ဘုိးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း (သို႔မဟုတ္ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္) ႏုိင္ေၾကာင္းယုံၾကည္ခ်က္ရိွေစသည့္ မေသခ်ာမႈမ်ားအား၏ လကၡဏာမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္၊ 
တုိင္းတာ၊ ေျဖရွင္းပါ။ 

ဆ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းႏွင့္ အနီးတစ္၀ုိက္တြင္ေတြ႕ရိွရသည့္ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အပင္မ်ားအတြက္ 
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားျခင္း၊ အေသးငယ္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စီမံခ်က္မ်ား။ 

ဇ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့ သင္တန္းမ်ားအပါအ၀င္ 
၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ ႏွင့္ 

စ် စီမံကိန္း၏ သက္ဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္သည့္ ESMP ႏွင့္ ယင္းေအာက္ရွိ 
အစီအစဥ္ခြဲမ်ားကုိ လြတ္လပ္ေသာပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
ပါ၀င္ေအာင္ေဖာ္ျပပါ။ 

 

၂၊၂၃ ျပန္လည္ကုစားမႈ (offset) 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ဇီ့၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြမဲ်ားအား ျပန္လည္ကုစားမႈဆိုသည္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ 
စီမံကိန္းတစ္ခုမ ွ ၾကြင္းက်န္ေသာဆန္႔က်င္ဘက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အတြက္ေလွ်ာ္ေၾကးေပးရန္စီမံခ်က္မ်ား 
ျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံခ်က္မ်ားသည္ ေရွာင္ရွားျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ လုံေလာက္စြာေလ်ာ့က်ျခင္း 
မရွိေသာ ပတ္၀န္း က်င္ဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည္ဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ 
အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္သည္။ ျပန္လည္ကုစားျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းတစ္ခု၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
မေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါ။ ယင္းအစား ၎တုိ႔သည ္ ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းစီမံခ်က္မ်ားအၿပီးတြင္ ဆက္လက္ 
က်န္ရွိေနသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပး သည္။ ထုိက်န္ရွိေနေသးသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ကို ၾကြင္းက်န္ေသာအက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားဟု ေခၚသည္။ 
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ျပန္လည္ကုစားမႈသည္ လကၡံႏိုင္ဘြယ္မရိွေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားရိွသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား လကၡံႏိုင္ဘြယ္ 
ရွိေအာင္ ေျပာင္းလဲရန္မရည္ရြယ္ပါ။ ယင္းတုိ႔သည္ စီမံကိန္းဒီဇိုင္းေရးဆြစဲဥ္ႏွင့္ ESIA လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းအသုံး 
ျပဳရန္ အပုိကိရိယာတန္ဆာပလာတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ESIA ၏ဤအပုိင္းတြင္ စီမံကိန္း၏ၾကြင္းက်န္ 
သည့္ျဖစ္လာႏုိင္ ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ျပန္လည္ကုစားရန္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမည္။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြမဲ်ား ျပန္လည္ကုစားျခင္းကုိ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေတာ္သည္။- 

က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၏ အေရးပါေသာအခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားမွကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာကုိ ျပဳျပင္ရန ္ယင္းတုိ႔ကုိလိုအပ္သည့္အခါ၊ 

ခ အထူးသျဖင့္ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ခံေနရေသာ အေရးႀကီးသည့္မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာအခါ၊ 
ႏွင့္ 

ဂ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၏ က်န္းမာေရး၊ မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြမဲ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ားအား ထိန္းသိမ္း ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ ျမွင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ခုႏွိမ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္သည့္အခါ ESIA သည္ေရြးခ်ယ္ရန္နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 
သက္ေရာက္မႈခံရသည့္ဧရိယာအားအျခားဧရိယာမ်ားႏွင့္အစားထုိးျခင္းႏွင့္ အလားတူက်က္စားရာ ေနရာ 
မ်ားႏွင္ ့ မ်ိဳးစိတ္္မ်ားရိွေနသည့္ဧရိယာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ယင္းသည္ စီမံကိန္းအေျခအေနႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ အကယ္၍ 
အလားတူ က်က္စားရာေနရာမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားရွိသည့္ဧရိယာမရိွပါက အားေပးေထာက္ခံသူသည္ 
ကာကြယ္ေပး ထားသည့္ဧရိယာအားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ဆက္လက္ထည့္ 
၀င္မႈမ်ားကုိ ထုိဆုံးရံႈးမႈအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးအနည္းဆုံးပံုစံအျဖစ္ အျခားမည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ကုိ  ESIA က အကဲျဖတ္ေပးသင့္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ တရားမ၀င္ 
သစ္ခုတ္ျခင္းႏွင္ ့ ေတာရုိင္း တိရစာၦန္မ်ားအား ကုန္သြယ္ျခင္း ကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားရိွသည့္ 
အ၀င္လမ္းမ်ားအား အသုံး ျပဳျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ရန္ တင္းၾကပ္သည့္အထိန္းအကြပ္မ်ား ရွိရန္လုိအပ္သည္။  

 

၂.၂၄ တမံေဘးကင္းေရး 

တမံေဘးကင္းေရးသည္ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အဓိကျပႆနာျဖစ္သည္။ 
ကမာၻ႔ေနရာအသီးသီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆည္မ်ားပ်က္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ 
ဒီဇုိင္းျပႆနာမ်ားေၾကာင့္၎၊ ေရေလွာင္တမံအတြင္း ေျမၿပိဳျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ မုန္တိုင္းတုိက္ျခင္း၊ 
လွ်ပ္တစ္ပ်က္ေရႀကီးျခင္းစသည့္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပ်က္သည့္အခါတြင္ မွားယြင္းေသာ 
လည္ပတ္မႈစံနစ္မ်ားေၾကာင့္၎ ျဖစ္ၾကသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားသည့္ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ား၏ 
ႀကိမ္ႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့ျပင္းအားမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းကလည္း အႏၱရာယ္ကုိ ျမင့္တက္ေစႏုိင္သည္။ 
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ဆည္မ်ားေဘးကင္းေရးအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမူ၀ါဒ (World Bank Opertional Policy- 
OD/GP 4.37) ႏွင့္အညီ ESIA တြင္ စီမံကိန္းဒီဇိုင္းအား လြတ္လပ္ေသာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြ႕ဲက 
အကဲျဖတ္၊ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ၊ စီမံကိန္္း၏ဒီဇိုင္း၊ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပါ၀င္သင့္သည္။ ESIA တြင္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္ခြဲမ်ား 
ပါ၀င္သင့္သည္။- 

က ေဆာက္လုပ္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈအစီအစဥ္ တစ္ရပ္ 

ခ အရည္အေသြးအာမခံမႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ 

ဂ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အစီအစဥ္တစ္ရပ္ 

ဃ လည္ပတ္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ႏွင့္ 

င အေရးေပၚ ႀကိဳတင္စီမံေရး အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

အထက္ပါအစီအစဥ္မ်ားသည္ ESMP ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သင့္ၿပီး အေရးေပၚႀကိဳတင္စီမံေရး အစီအစဥ္ 
ေအာက္တြင္ ထားရိွသင့္သည္။ MOEE က ျပဳစုသည့္ တာတမံၾကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ေရအားလွ်ပ္စစ္ နည္းပညာ 
ဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီကုိ ရည္ညႊန္းကုိးကား 
သင့္ပါသည္။  

 

၂.၂၅ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း၊ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈ 

ESIA တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ားျပည္သူ 
ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈအတြက္  လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးစေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ 
အတြက္ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ IFC ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
လက္စြဲစာအုပ္တုိ႔ႏွင့ ္ ကုိက္ညီသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူပါ၀င္ပူးေပါင္းမႈမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ 
ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူ မ်ား၏ ပူးေပါင္းမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္အလက္မ်ား 
ျပည့္ျပည့္၀၀ ပါ ၀င္ရပါမည္။  
ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္မႈရိွေစရန္ ESIA က (ပါ၀င္သင့္ပါ 
၀င္ထုိက္သူမ်ားစာရင္းကုိ အေသးစိတ္ျပဳစုျခင္းဆုိင္ရာသုံးသပ္မႈမွတဆင့္)သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရပါမည္။   ပါ၀င္ 
ပတ္သက္သူမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအဖြ႕ဲမ်ားပါ၀င္ၿပီး ၎တုိ႔သာပါ၀င္ရမည္ဟုကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ ယင္းအဖြ႕ဲ 
မ်ားမွာ - 

က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္အစုိးရ၊ 
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ခ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာ၀န္ခံမႈ၊ တရားဥပေဒ 
စိုးမုိးေရး၊ ပဋိပကၡ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ားအေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
(ယင္းကိစၥမ်ားသာျဖစ္ရမည္ဟု ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွပါ) အမ်ိဳးသားႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 
အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ။ 

ဂ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ား 

ဃ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 

င။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧရိယာတစ္ခုအတြင္းမွ ေျမအသုံးခ်သူမ်ား (ေဒသခံလူထုျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါမည္) 

စ။ ကၽြမ္းက်င္ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား 

ဆ။ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း တည္ေဆာက္သူမ်ား 

ဇ။ ပုဂၢလိက က႑ 

စ်။ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ သုေတသနဌာနမ်ား 

ည။ မီဒီယာမ်ား 

စ် ျမန္မာႏုိင္ငံအား ရံပုံေငြမ်ားေထာက္ပ့ံေပးလွ်က္ရိွသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမ်ား 

ည အဖြ႕ဲစံုအျပန္အလွန္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ား/ဘဏ္မ်ား၊ ျပည္ပဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးအကူအညီမ်ားေပးေနသည့္ အျခားေသာ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံသူမ်ား 

ဋ အျခားေသာစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အမ်ားျပည္သူပါ၀င္ပူးေပါင္းမႈမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳမႈ 
မ်ားအရ ESIA တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္ရပါမည္။  

က အဆုိျပဳထားသည့္စီမံကိန္းအတြက္ မည္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးသည္ ့
ျပႆနာအေၾကာင္း အေသးစိတ္၊ ဗဟုိႏွင့္ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားရိွသက္ဆုိင္ရာက႑အားလုံးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
တက္ေရာက္ၿပီး ထိခိုက္နစ္နာသည့္အဖြ႕ဲမ်ား၏ အျမင္မ်ားအား အထူးမွတ္သားထားသည့္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား 
အတြက္ စီစဥ္ေပးသည့္ႀကိမ္ႏႈန္း၊ ဖုိရမ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း အေသးစိတ္ 
ႏွင့္တစ္ကြေဖာ္ျပပါ။ 

ခ ESIA ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအားလုုံးကုိ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရ၊ 
ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ားတက္ေရာက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပး 
သည့္ ႀကိမ္ႏႈန္း၊ ဖုိရမ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ႏွင့္တစ္ကြေဖာ္ျပပါ။ 
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ဂ စီမံကိန္း၏သက္ဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ရပ္ရြာလူထု၊ သက္ဆုိင္ရာပါ၀င္ပတ္သက္ 
သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအားလုံးႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေသာ၊ ျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳထားေသာ 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား။ 

ဃ ထိခိုက္နစ္နာႏုိင္သည့္ရပ္ရြာတစ္ခုခုအေၾကာင္းကုိ ထုိလူထု၎စီမံကိန္းေပၚ အျမင္မ်ားပါ၀င္သည့္ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပႏွ္င့္တစ္ကြ ထိခိုက္နစ္နာသည့္အဖြ႕ဲမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း။ ထိခိုက္နစ္နာသည္ ့
လူထုအားလုံးႏွင္ ့တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ရမည္။  

င ေဆြးေႏြးပြသဲည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အသက္ႀကီးသူမ်ားစသည့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ 
အုပ္စုမ်ား အားမည္သို႔ဦးတည္ေၾကာင္း၊ ေျမယာႏွင့္က်ဴးေက်ာ္အိမ္ယာမ်ားအား ေနရာခ်ထားေပးျခင္း၊ စီမံကိန္း 
သည္ ေရတုိ၊ ေရလတ္၊ ေရရွည္တြင္ ၎တုိ႔အားမည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိမည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎တုိ႔မည္သုိ႔ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္းအေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္။ 

စ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈအပါအ၀င္ အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအား 
မည္သုိ႔ေလ်ာ္ေၾကးေပးခ့ဲေၾကာင္း။ 

ဆ ESIA ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည့္ ထိခုိက္နစ္နာသည့္အဖြ႕ဲမ်ား၏ 
သေဘာထားမ်ားအေသးစိတ္။ 

ဇ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရ၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား/ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္း၏ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွ 
သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးရန္ ထပ္မံအဆုိျပဳထားသည့္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားရိွပါက ေဖာ္ျပရန္။ 

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ စီမံကိန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ အားလုံးပါ၀င္ၿပီး 
အဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ေရးမတုိင္မီ၊ ေဆာက္လုပ္ 
ေနစဥ္၊ လည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္း ၊ လုပ္ငန္းရပ္နားျခင္း/ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းျခင္း ႏွင့္/သုိ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
အဆင့္မ်ားတြင္  ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအျဖစ္ အသင္းအဖြ႕ဲ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတုိ႔ မည္သည့္အဆင့္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည္ကုိ ထင္ရွားေစရမည္။ 
ESIA သည္ ယင္းအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစသည့္ ေဒသႏၱရ 
ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္လာေအာင္ မည္သုိ႔အားေပး မည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ဘ၀မ်ား 
ကုိထိခိုက္ေစသည့္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာအားေျဖရွင္းေရးအတြက္ လက္ေတြ႕တစ္စံုတစ္ရာေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရရိွေရးမည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို ေဖာ္ျပရမည္။ 

ESIAတြင္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားေရာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားပါ ေရရွည္တြင္ အမူအက်င့္မ်ားေျပာင္းလဲမႈ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚေစရန္ အားေပးမည့္ ဆက္လက္က်င္းပေနသည့္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္း 
မႈမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ရမည္။ ESIA တြင္ စီမံကိန္းသည္ ရပ္ရြာအတြင္း ပဋိပကၡမ်ားကုိ 
မည္သုိ႔ေသးငယ္သြားေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည့္အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္ရမည္။ 
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၂.၂၆ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေ၀မွ်ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ဖန္တီးျခင္း 

ESIA တြင္ စီမံကိန္းအတြက္ အဆုိျပဳထားသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေ၀မွ်ျခင္းႏွင္ ့ အက်ိဳးအျမတ္ဖန္တီးျခင္း 
ယႏၱရားမ်ား အေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပရမည္။ ESIA သည္ ယင္းယႏၱရားကုိ 
ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးတုိ႔ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ အစဥ္တစ္စိုက္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေပၚေပါက္လာေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွား ေပၚလြင္ေစရမည္။ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေ၀မွ်ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ဖန္တီးျခင္း ယႏၱရားတြင္ ျပတ္သား 
သည့္ဦးတည္ခ်က္မ်ားရိွရမည္။ ရည္ညႊန္းလူထုကုိဂရုတစုိက္သတ္မွတ္ရမည္။ အက်ိဳးအျမတ္ေ၀မွ် 
သည့္ယႏၱရား မ်ား ပါ၀င္ေစရမည္။ တာ၀န္ရွ ိသည့္ေအဂ်င္စီမ်ားေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရမည္။ အေကာင္အထည္  
ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ရမည္။ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေ၀မွ်ျခင္းႏွင္ ့အက်ိဳးအျမတ္ဖန္တီးျခင္းဒီဇုိင္းသည္ ESIA 
အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည့္ေလ့လာမႈမ်ား အကဲျဖတ္မႈမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး  
အစီအစဥ္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္တုိ႔မ ွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အျခား 
ေသာရလဒ္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ကုိက္ညီေၾကာင္း ESIA တြင္ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပရမည္။  ESIA သည္ အက်ိဳး 
အျမတ္မ်ားေ၀မွ်ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ဖန္တီးျခင္းယႏၱရားအား စီမံကိန္းသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ မည္သုိ႔စီမံ 
ေဆာင္ရြက္မည္၊ ယင္းေရရွည္တည္တံ႔ေရးအတြက္ မည္သုိ႔မည္ပံု၊ မည္သူက ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိ သည္ကုိ 
ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပရမည္။ ထုိယႏၱရားတြင္ လြတ္လပ္ေသာ တတိယအဖြ႕ဲက ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 
သင့္ေတာ္ေသာ စစ္ေဆးမႈ ယႏၱရားတစ္ခုပါ၀င္သင့္သည္။ 

 

၂.၂၇ ကုမၸဏီ၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈစံနစ္ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းပါ အပုိဒ္ ၆၂ ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ 
စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္ လူမႈတာ၀န္ရိွမႈ မွတ္တမ္းကုိ  ESIA တြင္ ေဖာ္ျပရပါမည္။  

ESIA တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွအားေပးေထာက္ခံသမူ်ား၏ အသင္းအဖြ႕ဲဆုိင္ရာလူမႈေရးေဆာင္ရြက္သည့္မွတ္တမ္း 
ပါရိွရမည္။ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူအား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး သုိ႔မဟုတ္ သဘာ၀ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံံေအာင္သုံးစြေဲရးႏွင့္၎ အျခားလူမႈေရးကိစၥ 
ေၾကာင့္၎ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးေၾကာင့္၎ ျမန္မာႏုိင္င ံ သုိ႔မဟုတ္၊ အျခားႏုိင္ငံသုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံလုံးတုိ႔မွ 
ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တရားစြဲဆုိျခင္း၊ ဒဏ္ရုိက္ျခင္း၊ အေရးယူျခင္းတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက အေသးစိတ္ကုိ 
ESIA တြင္ေဖာ္ျပရမည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္းအား အဆုိျပဳသည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုျဖစ္ပါက 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ 
အသင္းအဖြဲ႕လူမႈေရးတာ၀န္ယူမႈ မူ၀ါဒ ႏွင့္ အစီအစဥ္မူေဘာင္ကုိ အေသးစိတ္ တင္ျပရမည္။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ မူ၀ါဒ၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားေဖာ္ျပျခင္း၊ 
စီမံခန္႔ခြဲမွႈအစီအစဥ္မ်ား၊ အဖြ႕ဲအစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အေရးေပၚျပင္ဆင္မႈႏွင့္ 
ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ဖြင့္ထုတ္မႈအပါအ၀င္ 
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ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပင္ပသုိ႔ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ မႈႏွင့္ သုံးသပ္မႈတုိ႔ ပါ၀င္သင့္ျပီး ယင္းတုိ႔သည္ IFC ၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ ၁ ႏွင့္ ကုိက္ညသီင့္ပါသည္။ 
 

၂၊၂၈ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္အစီရင္ခံျခင္း 

ESIA တြင္ ESMP၏ ေစာင့္ၾကည့္၊ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရမည္။ သင့္ေတာ္ေသာ အေျခခံ 
အခ်က္အလက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ESIA ၏ အေျခခံအတုိင္းအတာအတြက္ အေျခခံစံနစ္ တည္ေဆာက္ရန္အ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္၎ ESMP တြင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္ 
ေဘာင္မ်ား အျဖစ္၎တင္ျပရမည္။ အေျခခံအတုိင္းအတာမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြေဲစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔အတြက္ 
အဆုိျပဳထား ေသာနည္းလမ္းမ်ားသည္ လက္ရွ ိ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းနည္းစနစ္မ်ား 
ကုိအေျခခံထားၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအတြက္သိသာထင္ရွားစြာသန္ျမန္ေစကာ ဘက္လုိက္မႈမရွိေသာ 
ေကာင္းမြန္သည့္ တုန္႔ျပန္မႈ မ်ားရရိွမည့္ လံု႔လ၀ီရိယရွိၿပီးစံနစ္က်သည့္စာရင္းေကာက္ယူမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ 
စာရင္းအင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ESIA တြင္ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပရမည္။ 
ဤအပ္ုိင္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မူေဘာင္မ်ား၊ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္မ်ား၏ တိက်မႈ၊ 
ခန္႔မွန္းထား သည့္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္မႈတုိ႔ကုိအကဲျဖတ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ေဖာ္ျပခ်က္၊ ကုစားျခင္း/ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြမဲႈကုိတုန္႔ျပန္သည့္ ၾကမ္းခင္းတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရမည္။ ဤအပို္င္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ 
က်င့္ထုံးဆ္ုိင္ရာ လုပ္နည္း စနစ္ ႏွင့္ကုိက္ညီမႈမ်ားကုိစစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား၊ အစီရင္ခံျခင္း 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ အဆုိျပဳထားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲ ေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း မ်ားကုိ 
ထိေရာက္မႈရွိေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ကုိလည္းေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္၍ ေဖာ္ျပရမည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ESMP ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စီးဆင္းေစသင့္သည္။ 

အဆုိျပဳထားသည့္အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းအျပင္ အားေပးေထာက္ခံသူသည္ မည္သည့္အရာကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ရမည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဆုိသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ESMP 
တြင္ပါရွိသည့္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္ကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေရတုိ၊ ေရလတ္ ၊ ေရရွည္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ကုိဆန္႔က်င္ဘက္အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚေစပါက ထင္ရွားသည့္သက္ေသအေထာက္အထား ေထာက္ပံံ့ေပးႏုိင္ရန္ ပုံစံခ်သင့္သည္။ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္းႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပသင့္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ- 
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က ေဂဟစံနစ္မ်ားႏွင့္ က်က္စားရာေနရာမ်ား၊ အပင္ႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ား (အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ေဂဟစံနစ္ဆုိင္ရာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား) ၊ စီမံကိန္း 
ေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ ေလႏွင့္ ဆူညံသံျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေရထုအရည္အေသြးျပႆနာမ်ား။ 

ခ က်ား-မ ျဖစ္မႈ၊ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစသည့္ လူမႈေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ျပႆနာမ်ား။ 

ဂ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္ေစ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးျဖစ္ေစ၊ ထုိစီမံခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖစ္ေစႏွင့္ ကုစားျခင္း/ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းစီမံခ်က္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို တိုင္းတာျခင္း။ 

ဃ ခန္႔မွန္းထားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအၾကား 
ကြာျခားခ်က္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ 

င ႀကိဳတင္မခန္႔မွန္းထားသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ 
ေသာ အစီရင္ခံျခင္းႏွင္ ့ကုစားေရးစီမံခ်က္မ်ား၊ 

စ အေရးေပၚအစီအစဥ္မ်ားအသုံးခ်မႈႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ထိေရာက္မႈ 

ဆ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးပါ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္သုံး 
သပ္ျခင္း 

ဇ စီမံခန္႔ခြဲေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တုန္႔ျပန္ရာတြင္ 
အသုံးျပဳရန္အတြက္ ၾကမ္းခင္းေစ်းကုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

စ် သဘာ၀ေဘးဒဏ္က်ေရာက္သည့္အခါ အဆုိျပဳထားေသာစီမံကိန္းမွ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ပစၥည္းမ်ား 
ထုတ္လႊတ္မႈ မရိွေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ။ ယင္းတြင္ စီမံကိန္း 
ဧရိယာ(မ်ား) အတြင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ေနထုိင္သူမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ လာႏုိင္သည့္ 
ေဘးမ်ား၊ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈစြမ္းအား တုိ႔ကုိေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ 
အကာအကြယ္မ်ား အေၾကာင္းအေသးစိတ္ပါ၀င္သင့္သည္။ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံခ်က္မ်ား အသုံးခ်ၿပီးေနာက္ 
ၾကြင္းက်န္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ။ အားေပးေထာက္ခံသူသည္ ၾကြင္းက်န္ေသာမေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ 
အႏၱရာယ္အရိပ ္ အေျခမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ လက္ခံႏ္ုိင္ေခ်အား 
ၿခံဳငုံသံုးသပ္ခ်က္ကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပသင့္သည္။ 

ည အေျခအေနအမ်ိဳးအမ်ိဳးတုိအတြက္ အဆုိျပဳထားေသာ စုေပါင္းအေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (ေဘးလႊတ္ရာသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္း ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား လုိအပ္ပါက ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရန္)၊ 
လ်ာထားခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ၊ ႏွင့္ 

ဋ အသုံးျပဳႏ္ုိင္ရန္အတြက္ ေသခ်ာေကာင္းမြန္ေသာအေနအထားတြင္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ရန္လုိအပ္ျခင္း 
(ဥပမာ ေလထုအရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈန္ငယ္မ်ားကုိ တုိင္းတာျခင္းႏွင့္၊ ႏွင့္ ေလထဲတြင္ 
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အခၽြန္ငယ္ေလးမ်ားရိွ-မရိွ၊ ဆူညံသံမ်ား၊ အနံ႔ဆိုးမ်ား၊ ေရမ်ားႏွင့္ အျခားညစ္ညမ္းမႈပံုစံမ်ားကုိ လုံေလာက္စြာ 
မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လုိအပ္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ဤအပ္ုိင္းတြင္ ESIA သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ယင္းမွျဖစ္လာႏုိင္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စီမံခ်က္မ်ား (မည္သည္ ့ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္မဆုိပါ၀င္သည္) အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ခံ၀န္ခ်က္အားလုံး ပါ၀င္သည့္စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပရမည္။ အဆုိျပဳထားသည့္ စီမံခန္႔ခြေဲရးနည္းစံနစ္မ်ားသည္ 
ခန္႔မွန္းထား သည့္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးညီသင့္ သည္။ 
အဆုိျပဳထားသည့္ စီမံခန္႔ခြေဲရး နည္းစံနစ္မ်ားကုိ ေကာက္ႏႈတ္စုစည္းကာ တစ္စုတစ္စည္း တည္းရိွေသာ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးအစီအစဥ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏ္ုိင ္သည္။  

ESIA သည္ ESMPႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာအစီအစဥ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္ေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္က တစ္ႏွစ္ 
တစ္ၾကိမ္ အကဲျဖတ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကုိ ထူေထာင္သင့္သည္။ အကဲျဖတ္မႈရလဒ္ကုိ MOEE, 
MONREC ႏွင့္ျပည္သူလူထု၊ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလုံးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ထိခုိက္ခံစားရေသာျပည္သူလူထုထံ 
ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ESMP ႏွင့္မကုိက္ညီေသာ အခ်က္ရွိပါက အားေပးေထာက္ခံသူသည္ 
အကဲျဖတ္မႈေဆာင္ရြက္ျပီး သုံးလအတြင္း ကုိက္ညီ၍မွန္ကန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈရရွိ/ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
လုပ္ငန္း စဥ္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ေပးသင့္သည္။  

 

၂.၂၉ နိဂုံး 

ESIA တြင္ စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ လက္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ နိဂံုးခ်ဳပ္တစ္ရပ္ 
ပါ၀င္သင့္သည္။ ယင္းနိဂံုးခ်ဳပ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ၏ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ကုိက္ညီမႈရွ-ိမရိွ ေဆြးေႏြးျခင္း ပါ၀င္သည္။ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆုိျပဳထားသည့္အတုိင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈရွ-ိမရိွ ခ်ိန္ညိွရန္အခ်က္မ်ားကုိလည္း လ်ာထားသင့္သည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္တြင္ အဆုိျပဳထားေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ ေရွာင္ရွားရန္လုိအပ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
မေရွာင္လႊဲႏုိင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခုႏိွမ္/ေလ်ာ္ေၾကး ေပးျခင္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အသားေပးေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

 

၂.၃၀ သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ား 

ESIA ကုိဖန္တီးရာတြင္အသုံးျပဳသည့္သတင္းအရင္းအျမစ္ကုိ ေဖာ္ျပရမည္။ ဤအပုိင္းတြင္ ESIA 
ကုိဖန္တီးသည့္တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ESIA ကုိျပင္ဆင္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင္ ့
ေလ့လာမႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာအခ်က္အလက္မ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
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ေဖာ္ျပပါမည္။ ESIA ကုိဖန္တီးရာတြင္အသုံးျပဳသည္ ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမည္။ 

က သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္၊ 

ခ ထုိအခ်က္အလက္သည္ မည္မွ်မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားျခင္း၊ 

ဂ သတင္းအခ်က္အလက္အားယုံၾကည္ရမႈကုိ မည္သုိ႔စမ္းသပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ 

ဃ သတင္းအခ်က္အလက္တြင္ မည္သည့္ မေသခ်ာမႈ သုိ႔မဟုတ္ ကြျဲပားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး (ရွိပါက) 
ပါ၀င္ေနေၾကာင္း၊ စသည္တုိ႔ကုိေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။ 

 

၂.၃၁ ကုိးကားစာရင္းႏွင့္ စာစုစာရင္း 

ESIA တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုိးကားစာရင္းႏွင့္ စာစုစာရင္းတုိ႔သည္ တိက်ရမည္။ လုိရင္းတုိရွင္းျဖစ္ရမည္။ 
သတင္းအရင္းအျမစ္အျဖစ္ အသုံးျပဳသည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာရွိပါက ယင္း၏ လိပ္စာႏွင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ 
သည့္ရက္စြဲတို႔ ပါ၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဆင့္ပြားအရင္းအျမစ္ထက္ ပင္မအရင္း အျမစ္မွ 
ျဖစ္ရမည္။ 

 

၂.၃၂ ေနာက္ဆက္တြမဲ်ားႏွင့္ေ၀ါဟာရမ်ား 

နည္းပညာဆန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အေသးစိတ္သည္ 
ESIA ၏ပင္မစာမူအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ရန္လုိအပ္ေသာ္ ပင္မစာမူတြင္ ထည့္သြင္းရန္မလုိအပ္သည့္အခါ 
ယင္းကုိ ေနာက္ဆက္တြမဲ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ ဥပမာ အေသးစိတ္နည္းပညာဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ 
စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမပုံမ်ား၊ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ား၊ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
ျဖည့္စြက္ အစီရင္ခံစာမ်ား စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြမဲ်ားတြင္ ESIA ၏ပင္မစာမူတြင္ 
မွန္ကန္ေၾကာင္းအခုိင္အမာတင္ျပရသည့္အခါႏွင့္ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ျပသည့္အခါတြင္ အသုံးျပဳသည့္ 
ျပည့္စုံေသာနည္းပညာ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ထင္ရွားသည့္ျပႆနာမ်ားႏွင္ ့
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပထမဆုံး အၾကိမ္အျဖစ္ေနာက္ဆက္တြတဲြင္ မေဖာ္ျပရပါ။ ယင္းတုိ႔ကုိ ESIA 
၏ပင္မစာမူတြင္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ရပါမည္။ စာမူတြင္အသုံးျပဳထားသည့္နည္းပညာဆုိင္ရာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
အတုိမွတ္ေ၀ါဟာရ မ်ားအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္ ့ ေ၀ါဟာရကုိ ေယဘုယ်စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ေဖာ္ျပေပးရမည္။ 
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၂.၃၃ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္  

ESMP သည္ စီမံကိန္းအား အသုံးျပဳသင့္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပည့္အ၀ 
ကုိက္ညီစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမည္ဟု စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူက MOEE ၊ သယံဇာတႏွင့္ 
ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန  ႏွင့္ လူထုအား ေပးသည့္ ဂတိက၀တ္ျဖစ္သည္။ ESMP 
သည္အားေပးေထာက္ခံသူအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအား လမ္းညႊန္မႈ ျပဳရာတြင္၎၊ 
စီမံကိန္းသက္တမ္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ ဆန္႔က်င္ဘက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား တုိးတက္ျဖစ္ေပၚလာေရးတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ 
အသုံးျပဳသည့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာတစ္ခုျဖစ္သည္။  

ESMP တြင္ ESMP အက်ယ္ႏွင့္ စီမံကိန္းမတည္ေဆာက္မီ၊ တည္ေဆာက္ဆဲ၊ လည္ပတ္ခ်ိန္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ 
အဆင့္အသီးသီးတြင္ က႑အားလုံးအတြက္ သီးျခားစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ရမည္။ သင့္ေတာ္ ေသာ 
အေျခခံ အခ်က္အလက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ESIA ၏ အေျခခံအတုိင္းအတာအတြက္ အေျခခံစနစ္ 
တည္ေဆာက္ရန္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္၎ ESMPတြင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆိုင္ရာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ား အျဖစ္၎တင္ျပရမည္။ အေျခခံအတုိင္းအတာမ်ားႏွင္ ့ ေနာက္ဆက္တြ ဲ
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အဆုိျပဳထားေသာနည္းလမ္းမ်ားသည္ လက္ရွ ိ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
လုပ္ငန္းနည္းစနစ္မ်ားကုိအေျခခံထားၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအတြက္သိသာ ထင္ရွားစြာ သန္ျမန္ေစကာ 
ဘက္လိုက္မႈမရိွေသာေကာင္းမြန္သည့္တုန္႔ျပန္မႈမ်ားရရိွမည့္ လုံ႔လ၀ီရိယ ရွိၿပီးစံနစ္က်သည့္စာရင္းေကာက္ယူမႈ 
ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္စာရင္းအင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ESIA တြင္ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပရ 
မည္။ ဤအပ္ုိင္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ ခ်က္မူေဘာင္မ်ား၊ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္မ်ား၏ တိက်မႈ၊ 
ခန္႔မွန္းထား သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္မႈတုိ႔ကိုအကဲျဖတ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ 
ေဖာ္ျပခ်က္၊ ကုစားျခင္း/ေလ်ာ္ေၾကး ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြမဲႈကုိတန္ု႔ျပန္သည့္ ၾကမ္းခင္တန္ဘုိးမ်ားႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရမည္။ ဤအပ္ုိင္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ က်င့္ထံုး 
ဆ္ုိင္ရာလုပ္နည္း စံနစ္ႏွင့္ကုိက္ညီမႈမ်ားကုိစစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား၊ အစီရင္ခံျခင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အဆုိျပဳထား သည္ ့ စီမံခန္႔ခြဲေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားကုိ ထိေရာက္မႈရွိေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
ကုိလည္းေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္၍ ေဖာ္ျပရမည္။ 

အဆုိျပဳထားသည့္အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းအျပင္ အားေပးေထာက္ခံသူသည္ မည္သည့္အရာကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ရမည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဆုိသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ESMP 
တြင္ပါရွိသည့္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္ကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေရတုိ၊ ေရလတတ္၊ ေရရွည္တြင ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚေစပါက ထင္ရွားသည့္သက္ေသအေထာက္အထား ေထာက္ပံံ့ေပးႏုိင္ရန္ ပုံစံခ် 
သင့္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပသင့္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ- 
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က။ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ ၊ ဆုိး၀ါးသည့္စီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ႏုိင္ 
မည့္ အေရးပါေသာတန္ဖိုးမ်ားကုိ သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။   

ခ။ ခန္႔မွန္းထားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအၾကား 
ကြာျခားခ်က္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ 

ဂ။ ႀကိဳတင္မခန္႔မွန္းထားသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ ေသာ 
အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ ကုစားေရးစီမံခ်က္မ်ား၊ 

ဃ။ ေလွ်ာ့ေပါ့သက္သာေစေရး ႏွင့္/သို႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ကုစားျခင္း/ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း 
အစီအမံမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကုိ တုိင္းတာျခင္း။ 

င။ အေရးေပၚအစီအစဥ္မ်ားအသုံးခ်မႈႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ထိေရာက္မႈ 

စ။ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသၾကီးမွ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ား / ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံမ်ား ပါ၀င္သည့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္သုံး သပ္ျခင္း။ ESIA တြင္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ အစီရင္ခံမႈအစီအမံမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ပုံကိုထည့္သြင္းရပါမည္။ 

ဆ။ သဘာ၀ေဘးဒဏ္က်ေရာက္သည့္အခါ အဆုိျပဳထားေသာစီမံကိန္းမွ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ပစၥည္းမ်ား 
ထုတ္လႊတ္မႈ မရိွေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ။ ယင္းတြင္ စီမံကိန္း 
ဧရိယာ(မ်ား) အတြင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ေနထုိင္သူမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာႏုိင္သည့္ ေဘး 
မ်ား၊ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈစြမ္းအားတုိ႔ကုိေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ အကာ 
အကြယ္မ်ားအေၾကာင္းအေသးစိတ္ပါ၀င္သင့္သည္။ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္မ်ား အသုံးခ်ၿပီးေနာက္ ၾကြင္းက်န္ 
ေသာအႏၱရာယ္မ်ားကုိေဖာ္ျပပါ။ အားေပးေထာက္ခံသူသည္ ၾကြင္းက်န္ေသာမေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ 
အရိပ္အေျခမ်ားရိွေနခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ လက္ခံႏ္ုိင္ေခ်အား ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ကုိ 
ရွင္းလင္းတင္ျပသင့္သည္။ 

ဇ။ အေျခအေနအမ်ိဳးအမ်ိဳးတုိ႕အတြက္ အဆုိျပဳထားေသာ စုေပါင္းအေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား (ေဘးလႊတ္ရာသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား လုိအပ္ပါက ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရန္)၊ 
လ်ာထားခ်က္မ်ား ကို ေဖာ္ျပပါ၊ ႏွင့္ 

စ်။ အသုံးျပဳႏ္ုိင္ရန္အတြက္ ေသခ်ာေကာင္းမြန္ေသာအေနအထားတြင္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ရန္လုိအပ္ျခင္း 
(ဥပမာ ေလထုအရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈန္ငယ္မ်ားကုိ တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ ေလထဲတြင္ 
အခၽြန္ငယ္ေလးမ်ားရိွ-မရိွ၊ ဆူညံသံမ်ား၊ အနံ႔ဆုိးမ်ား၊ ေရမ်ားႏွင့္ အျခား ညစ္ညမ္းမႈပံုစံမ်ားကုိ လံုေလာက္စြာ 
မ်က္ေခ်မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လုိအပ္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ESMPသည္ လြတ္လပ္ေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္က တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ အကဲျဖတ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကုိ 
ထူေထာင္သင့္သည္။ အကဲျဖတ္မႈရလဒ္ကို MOEE, သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန  
ႏွင့္ျပည္သူလထုူ၊ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ အားလုံးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာျပည္သူလူထုထံ 



 

212 
 

ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ESMP ႏွင့္မကုိက္ညီေသာ အခ်က္ရွိပါက အားေပးေထာက္ခံသူသည္ 
အကဲျဖတ္မႈေဆာင္ရြက္ျပီး သံုးလအတြင္း ကုိက္ညီ၍မွန္ကန္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈရရွိ/ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ေပးသင့္သည္။  

၂.၃၃.၁ကတိက၀တ္မ်ား 

ESIAတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂၀၁၅ ႏွင့္ ကုိက္ည ီ သည့္ 
ကတိက၀တ္ျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္ရပါမည္။   စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူအေနျဖင့္  စီမံကိန္းသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ 
စီမံကိန္းႏွင္ ့ ယင္းမွျဖစ္လာႏိုင္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ (မည္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီအစဥ္ 
မဆုိပါ၀င္သည္) စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအမံမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမည္။ ကတိက၀တ္မ်ားသည္ ပတ္၀န္း 
က်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရမည္။ အဆုိျပဳထားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းစံနစ္မ်ားသည္ 
ခန္႔မွန္း ထားသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးညီသင့္ သည္။ 
အဆုိျပဳထားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းစနစ္မ်ားကုိ ေကာက္ႏႈတ္စုစည္းကာ တစ္စုတစ္စည္း တည္းရွိေသာ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးအစီအစဥ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏ္ုိင္သည္။  

၂.၃၃.၂ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ အေျခခံလွ်က္ ESMP သည္ 
စီမံကိန္း၏အဆင့္အားလုံး (မတည္ေဆာက္မီ၊ တည္ေဆာက္ေနစဥ္၊ လည္ပတ္ေနစဥ္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းစဥ္)အတြက္ 
သီးျခားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ 

က ေလထုညစ္ညမ္းမႈ 

ခ ဆူညံသံႏွင္ ့တုန္ခါမႈမ်ား 

ဂ ေရဆုိး 

ဃ မုန္တုိင္းေရ 

င အစုိင္အခဲအမိႈက္မ်ား 

စ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အမိႈက္မ်ား 

ဆ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား 

ဇ ေရတုိက္စားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 

 စ်       Environmental flow 

ည ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြမဲ်ား 
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ဋ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား 

ဌ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ား 

ဍ ယာဥ္ေၾကာ (traffic) 

ဎ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ ္

ဏ အေရးေပၚႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္တုန္႔ျပန္မႈ 

တ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း 

ထ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး 

ဒ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး 

ဓ လူထုႏွင္ ့ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ 

န စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားျခင္း 

ထုိ႔အျပင္ ESMP တြင္ ေအာက္ပါစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ သီးျခားအစီအစဥ္မ်ား ရွိရမည္။- 

က သုိေလွာင္ရံုမ်ား 

ခ ဆည္တည္ေနရာႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံ 

ဂ ေရေလွာင္တမံ 

ဃ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္လုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု 

င လမ္း 

စ အလုပ္သမားစခန္းႏွင့္  

ဆ ေရေ၀ေရလဲေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

  ေရေဝကုုန္းတန္းကိုုစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္းတြင္ ေရေဝကုုန္းတန္းအားျပန္လည္ပ်ိဳး ေထာင္ေပးျခင္း အစီအ 
စဥ္ႏွင္ ့ေရေဝကုုန္းတန္းကိုုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအစီအစဥ္ႏွစ္ရပ္လုုံး ပါဝင္သင့္ပါ သည္။ ESIA အေနျဖင့္ 
ေရေဝကုုန္းတန္းအား ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းအစီအစဥ္ထဲမွ အလားအလာရိွသည့္ေရြးစရာမ်ားကိုု စံုုစမ္း 
ေထာက္လွမ္း သင့္ပါသည္။ ေရတိုုက္စားႏိုုင္သည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္ဆုုိင္ေနရေသာ ေရေဝကုုန္းတန္း 
ေဒသအတြင္းရွိ သစ္ေတာျပဳန္းေနသည့္ သိုု႔မဟုုတ္ သဘာဝတရားအရပ်က္စီးေနသည့္ ေဒသမ်ားကိုု 
ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမတိုုက္စားျခင္းကိုုေလ်ာ့က်ေစရန္ အျပင္ ထုုတ္လုုပ္ ႏိုုင္စြမ္းတိုုးျမင့္ေစရန္ႏွင့္ 
ကာဘြန္ေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ သဘာဝ၏ေဒသရင္းသစ္ပင္မ်ားရိွေသာ ထိုုေဒသမ်ားကိုု ျပန္လည္ ပ်ိဳးေထာင္ 
ေပးသင့္ပါသည္။ ေရေဝကုုန္းတန္းကိုုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအစီအစဥ္တြင္ လူထုုအဖဲြ႔အစည္းမွ ပူးေပါင္း 
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ပါဝင္ေသာသစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ (ယင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကိုု ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ 
တည္တ့ံသည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈတိုု႔တြင္ ကူညီၾကမည့္ ေဒသခံမ်ားအလုုပ္အကိုုင္ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။)၊ တရားမဝင္ 
ထုတ္ယူျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာမ်ားကိုု ထုုတ္ေဖာ္ႏုုိင္ရန္အတြက္ ေရေဝကုုန္းတန္းေဒသအား 
ႏွစ္စဥ္ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ သဘာဝအားျဖင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဒသရင္းသစ္ပင္မ်ားဖံြ႔ၿဖိဳးမႈမွတစ္ဆင့္ 
ေရတိုု႔ကိုု ထိန္းသိမ္းထားႏိုုင္ရန္အတြက္ ေျမႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုုိ ပိုုမိုုေယဘူယ်ဆန္ဆန္ျဖင့္ 
ျမွင့္တင္မည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ ကာကြယ္မည့္ အျခားေသာလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျပင္ ႏႈံးေျမမ်ားကိုု 
သိမ္းဆည္းျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေျမၿပိဳမႈကိုုေလ်ာ့ခ်မည့္၊ စစ္ထုုတ္ထားသည့္ေရ၏ အရည္ အေသြးကိုု ျမွင့္တင္မည့္၊ 
ေျမေအာက္ေရျပန္လည္ျပည့္မႈကိုု ျမွင့္တင္မည့္၊ သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ကာလရွည္အလုုပ္အကုုိင္ 
အခြင့္အလမ္း မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတိုု႔ကိုု ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။   

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) တြင္ ေယဘူယ် ESMP ႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ ပါဝင္ပါသည္။ ESMP တြင္ 
ယင္းလိုုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုုက္ညီမႈကုုိ ျပသရမည္ျဖစ္သည္။ 

၂.၃၃.၃။ လူမႈဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း္ (၂၀၁၅) ကိုုအေျခခံ၍၊ ESMP တြင္ 
အပိုုင္း (၂.၃၃.၂) တြင္ မီးေမာင္းထိုုးတင္ျပထားသည္ ့ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္း၏ က႑အားလံုုးမွ 
အစီအစဥ္မ်ားကိုု ထိန္းသိမ္း ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ သီးျခားလူမႈေရးဆိုုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈတုုိ႔ကိုု 
ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။  

ESMPတြင္ က်ားမေရးရာဆိုုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္အျမင္ဖြင့္လွစ္မႈႏွင့္ လိုုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမႈအတြက္ က်ားမ 
ေရးရာ ဆိုုင္ရာလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ 
တုိ႔ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ က်ားမေရးရာလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မႈတိုုင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာ မႈပိုုမိုုျမွင့္တင္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ လူထုုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးျခင္း သင္တန္းမ်ား၊ နည္းပညာႏွင္ ့ အစုုိးရ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ စီမံကိန္းႏွင့္ အစီအစဥ္တိုု႔၏ရင္းျမစ္မ်ားအား သံုုးစဲြႏုုိင္မႈကုုိ လည္း ပိုုမုုိမွ်တစြာ 
ေပးသင့္ပါသည္။ ဝင္ေငြတိုုးျမင့္လာျခင္း၊ ပိုုမိုုႀကီးမားသည့္ဘ႑ာေရးအာမခံႏွင့္ ပိုုမိုုမ်ားျပားသည့္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေၾကာင္းမႈ ေရြးစရာမ်ားကဲ့သိုု႔ တုုိးတက္ၿပီး လက္ေတြ႔က်သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ ေဖာ္ထုုတ္ျပေပးသင့္ပါသည္။ ထုုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ (အိမ္ေထာင္စုုတြင္ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းပံုုစံမ်ားေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ လူထုုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား အားဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္မႈတိုု႔တြင္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းအျပင္ ျမင့္မားလာသည့္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအပါအဝင္) ကုုိ မည္သိုု႔တိုုးတက္ 
ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသသင့္ပါသည္။ က်ားမေရးရာလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ 
သယံဇာတမ်ားကိုုသံုုးစြႏဲုုိင္မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔က်သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုုိ 
ရရွိရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သည့္ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ က်ားမေရးရာ 
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လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စီမံကိန္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
တြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး၊ သယံဇာတမ်ား ကုုိသုုံးစဲြႏုုိင္ေရး၊ ဝင္ေငြ၊ စုုေဆာင္းေငြမ်ား တိုုးတက္လာေရးႏွင့္ 
တုုိးတက္လာသည့္ အေျခခံ  အေဆာက္အဦးမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုု သံုုးစဲြႏုုိင္ခြင့္ရရိွရန္ 
ယႏၱရားမ်ားကုုိလည္း ေပးသင့္ပါသည္။ က်ားမ ေရးရာ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္းကိုု အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြး တိုုင္ပင္မႈျပဳ လုုပ္ၿပီးမွ သာ ေရးဆဲြသင့္ၿပီး စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 
ဘ႑ာေရး အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူသားတိုု႔မွျဖစ္ေစ ကာလရွည္ တစ္စုုိက္မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္တြင္ စီမံကိန္းေဒသ၏ အေျခခံက်န္းမာေရးအေၾကာင္းအရာ၊  
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့ ္
ပံုစံမ်ား၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပင္ပက်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ားအားလုံး၊ STI ၊ HIV/AIDS ႏွင့္ 
အျခားေသာ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ တီဘီ၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး၊ ဆင္းရဲႏြမး္ပါးမႈ တြင္ပိတ္မီေစသည့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေသာက္ေရ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ား၊ ဦးတည္ရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစြန္႔ပစ္မႈႏွင့ ္စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊  စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ - လူမႈေရးပုိင္းဆုိင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈ မ်ားႏွင့ ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာက်န္းမာေရးအရ အႏၲရာယ္မ်ား သာမက စီမံကိန္း 
အဆင့္အားလုံး အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအေသးစိတ္ကုိ ေနာက္ခ ံ အေၾကာင္း 
အရာအျဖစ္ ထည့္သြင္းရပါမည္။ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္တြင္ေရရွည္တည္တ့ံမႈႏွင့္  
ဟန္ခ်က္ညီမႈ၊ အေရးပါေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား ကြန္ယက္၊  ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးျခင္းႏွင့ ္ ေက်းလက္က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ား ၊ iက်န္းမာေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္၊ ပညာေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ကေလးသူငယ္ 
ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ လူသားရင္းျမစ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အျခားေသာ လုံျခံဳေရးအစိတ္အပုိင္း မ်ားႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈ  တုိ႔ႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း သည္ ့ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ပါ၀င္သင့္ပါသည္။  
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ အစီအ စဥ္တြင္ စီမံကိန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အေသးစိတ္ပါ၀င္ 
မည္ျဖစ္ျပီး လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္အေပၚ မွန္ကန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို သက္ဆိုင္သည္ ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့ ္ ပါတနာမ်ားက ေသခ်ာေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္မႈ 
အစီအစဥ္တြင္ အခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္မႈ၊ အစီရင္ခံမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့့လာမႈတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သင့္ပါသည္။  
 

 ESMP တြင္လည္း က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာဖိအားမ်ားကိုု သက္သာေလ်ာ့ပါးေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတုုိ႔ 
ပါဝင္သင့္သည္။ လူထုု ႏွင့္သက္ဆိုုင္သည့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ားကိုုေလ်ာ့ခ်ျခင္းကိုု လူဦးေရရင္းျမစ္မ်ား 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမွတစ္ဆင့္လည္း ေဖာ္ထုုတ္ႏ္ိုုင္ ပါသည္။ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားမည့္အႏၱရာယ္ကိုုစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ 
အႏၱရာယ္ရွိသည့္ေနရာမ်ားသုုိ႔ဝင္ေရာက္မႈအား ထိန္း ခ်ဳပ္လိုုက္ျခင္းႏွင့္ အလုုပ္သမားမ်ားကုုိ 
လံုုၿခဳံေရးပစၥည္းမ်ား ေပးလိုုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သည္။ ကူးစက္ႏုုိင္သည့္ ေရာဂါတိုု႔၏ 
အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ၿပီး 
အလုုပ္သမားမ်ားကုုိလည္း စည္းကမ္းခ် မွတ္ႏုုိင္ပါသည္။ 
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၂.၃၃.၄။  ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္၊ တုိင္ၾကားစာမ်ား စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ 
နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း ယႏ ၱရား 

 ESIA အေနျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္၊ တုိင္ၾကားစာမ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း 
ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းယႏၱရားႏွင့္ နစ္နာခ်က္အတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးမႈယႏၱရားတိုု႔ကိုု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုး တက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သိုု႔မွသာလွ်င္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လူထုုအဖြဲ႔ အစည္း၏စုုိးရိမ္မႈမ်ား၊ 
တိုုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ နစ္နာခ်က္မ်ားကိုု ရရိွ၍ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။  

 ESIAတြင္ အလံုုးစံုုၿခဳံငုုံမိသည့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကိုု ေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
စီမံကိန္းတြင္ ေအာက္ပါတိုု႔ ပါဝင္ သင့္ပါသည္။  

၁။ နိဒါန္း  

(က) ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္ ့အတိုုင္းအတာ  

(ခ) ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္း  

၂။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္ 

(က) နိဒါန္း။ 

၃။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာၿခဳံငုုံသံုုးသပ္ခ်က္ 

(က) ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

(ခ) ထိေရာက္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား။ 

(ဂ) ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား။  

၄။ ပါဝင္ပတ္သက္သူဆုုိင္ရာသံုုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ျခင္း။ 

(က) ပါဝင္ပတ္သက္သူဆိုုင္ရာသံုုးသပ္ခ်က္။ 

(ခ) ပါဝင္ပတ္သက္သူဟူသည့္ စကားရပ္ကိုု အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆ္ိုုျခင္း။ 

(ဂ) ပါဝင္ပတ္သက္သူဆိုုင္ရာမွတ္ပုုံတင္မႈ။  

၅။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္း 

(က) ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈက႑မ်ား။ 

(ခ) ESIA ၏ အေျခခံပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈက႑။ 
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(ဂ) ESIA ၏ထုုတ္ေဖာ္ခ်က္ႏွင့္ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈက႑။  

(ဃ) ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ။  

(င) ESIA ၏ ယခင္ထုုတ္ေဖာ္ခ်က္၊ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင္ ့စီမံကိန္း၏သက္တမ္းအား 
ထုုတ္ေဖာ ္ခ်က္။  

(စ) လူထုုအေျချပဳဆက္ဆံေရးအဖဲြ႔ကိုုတည္ေထာင္ျခင္း။ 

(ဆ) ေဒသတြင္း၌ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈဖိုုရမ္မ်ားက်င္းပျခင္း။ 

၆။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကိုု သက္တမ္းသက္မွတ္ျခင္း - လက္ရိွဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ  

(က) ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ အမႈကိစၥမ်ား။ 

(ခ) ESIA တြင္လက္ခံထားသည့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအတိုုင္းအတာ။  

(ဂ) တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳရမည့္အတိုုင္းအတာအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အဓိကျဖစ္ရပ္မ်ား။  

၇။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္းကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။  

(က) သယံဇာတမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား။ 

(ခ) လူထုုအေျချပဳဆက္ဆံေရးယူနစ္။ 

(ဂ) ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား။ 

(ဃ) ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ႏွင့္အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း။ 

(င) ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း။ 

(စ) အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း။  

၈။ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္း 

၉။ ရည္ညႊန္းကိုုးကားခ်က္မ်ား။  

 ESIA တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏အျမင္မ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္္ဆက္စပ္ေနသည့္ ပူပန္မႈမ်ား 
ကုုိနားလည္ရန္ႏွင္ ့ ေဒသတြင္းပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူထုုအဖဲြ႔အစည္းတိုု႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု 
ေကာက္ခံရန္အတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္း (Stakeholder Engagement Plan) 
မည္က့ဲသုုိ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုု သ႐ုုပ္ေဖာ္ေရးသားသင့္သည္။ ဤသတင္း အခ်က္အ 
လက္ကုုိ စိစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ သက္သာေလ်ာ့ပါးမႈ 
စံႏႈန္းမ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ျခင္းတြင္းလည္းေကာင္း ထည့္သြင္းအသံုုးျပဳသင့္ပါသည္။  
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 စီမံကိန္း၏က႑တိုုင္းတြင္ လူထုုအဖဲြ႔အစည္းမွတင္ျပလာသည့္ မည္သည့္စိုုးရိမ္ခ်က္တိုု႔ကုုိမဆိုု 
မွတ္တမ္းတင္ရန္ အတြက္ တုုိင္ၾကားခ်က္မ်ားမွတ္တမ္းတင္ျခင္းယႏၱရား(complaints register) ကိုု စီမံကိန္း၏ 
အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုုအေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္တိုုင္ၾကား ခ်က္အတြက္မဆိုု 
စီမံကိန္းေလွ်ာက္ထားသူ၊ MOEE ႏွင့္  MONREC တိုု႔သည္ တုုိင္ၾကားမႈရရွိလာသည့္ (၂၄) နာရီအတြင္း 
အႀကံဥာဏ္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။ တုုိင္ၾကားမႈတိုု႔ကိုု တတ္ႏုုိင္သမွ်ေစာစီးစြာေျဖရွင္းႏုုိင္ေစရန္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္တုုိ႔၏ 
အရိွန္ျမင့္တက္လာမႈတိုု႔ကိုု ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ESMPတြင္ တုုိင္ၾကားမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ 
စီမံကိန္းေလ်ွာက္ထားသူ အေနျဖင့္ မည္သိုု႔ကိုုင္တြယ္ရမည့္ပံုုကိုု ေရးသားထား သင့္သည္။ သုုိ႔ရာတြင္ တုုိင္ၾကား 
ခ်က္တစ္ရပ္ကိုု အမွန္တကယ္မေျဖရွင္းႏုုိင္ေတာ့သည့္အခါတြင္ နစ္နာခ်က္အတြက္ ေလ်ွာ္ေၾကးေပးမႈယႏၱရား 
(Grievance Redress Mechanism)ကိုု အရိွန္ျမွင့္တင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ နစ္နာခ်က္အတြက္ 
ေလ်ွာ္ေၾကးေပးမႈယႏၱရား (Grievance Redress Mechanism)ကုုိ စိတ္ရင္းေကာင္းျဖင့္ ေစတနာအေလွ်ာက္ 
အားထုုတ္မႈမ်ားရိွသည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးယႏၱရားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ ဒီဇိုုင္းထုုတ္ထားသင့္ပါသည္။ 
နစ္နာခ်က္အတြက္ ေလ်ွာ္ေၾကးေပးမႈယႏၱရား (Grievance Redress Mechanism) သည္ 
တရားဥပေဒေရးရာျဖစ္စဥ္အတြက္ အစားထိုုးမႈတစ္ရပ္ေတာ့ မဟုုတ္ေပ။ တုုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္/သိုု႔မဟုုတ္ 
နစ္နာခ်က္မ်ားအတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးမွ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လက္ခံႏုုိင္ စရာရွိသည့္စကားရပ္မ်ားျဖင့္ 
ေျဖရွင္းႏုုိင္ရန္၊ အေလ့အက်င့္ရွိႏိုုင္သမွ်ရွိစြာျဖင့္ နစ္နာခ်က္အတြက္ ေလ်ွာ္ေၾကးေပးမႈ ယႏၱရား (Grievance 
Redress Mechanism)တြင္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ကိုု တည္ေဆာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ တိုုင္ၾကားခ်က္မ်ား 
ႏွင့္/သုုိ႔မဟုုတ္ နစ္နာခ်က္တိုု႔ကိုုျပဳလုုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုုးသည္ အခ်ိန္တိုုင္းတြင္ 
စိတ္ရင္းေကာင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လက္ခံႏုုိင္သည့္ မည္သည့္ေျဖရွင္းခ်က္ကိုုမဆိုု 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစရန္ မႀကိဳးပမ္း သင့္ပါေပ။  

 ESMP တြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္တိုုင္ၾကားခ်က္အားလံုုးကိုု 
ႏႈတ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ (ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းအားေျပာျခင္း)၊ ဖုုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တုုိင္ၾကားခ်က္ေသတၱာတြင္ျဖစ္ေစ 
သုုိ႔မဟုုတ္ စီမံကိန္း ေလွ်ာက္ ထားသူႏွင့္/သုုိ႔မဟုတ္ MOEE/MONREC တိုု႔ထံသိုု႔ စာေရးသားျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆိုုလက္ခံႏုုိင္သည့္ စနစ္ တစ္ရပ္ကိုု တည္ေထာင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ နစ္နာခ်က္အတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈယႏၱရား (Grievance Redress Mechanism) ၏အဓိကအစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုမွာ 
သက္ဆုုိင္ရာစီမံကိန္းေဒသ႐ံုုးမ်ားတြင္လက္ခံရရိွသည့္ တိုုင္ၾကားခ်က္ စာရင္းမ်ားကိုုထိန္းသိမ္းရန္ 
စီမံကိန္းေလွ်ာက္ထားသူအတြက္ လိုုအပ္ခ်က္ရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္မည္။ တိုုင္ၾကားသူမ်ားအားလံုုးကုုိ ေလးစားစြာ၊ 
ယဥ္ေက်းစြာႏွင့္ စာနာတတ္စြာျဖင့္ ဆက္ဆံသင့္ပါသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းႏွင့္/ သုုိ႔မဟုုတ္ အုုပ္စုုတစ္စုု 
အား တိုုင္ၾကားခ်က္ျပဳလုုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးအားျဖင့္ ထိခုုိက္သက္ေရာက္မႈမျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ 
နစ္နာခ်က္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈယႏၱရား (Grievance Redress Mechanism) ကိုုဒီဇုုိင္း ထုုတ္ထား 
ရမည္ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ တိုုင္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ႏွင့္/ သုုိ႔မဟုုတ္ နစ္နာခ်က္တစ္ရပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ရာ 
တြင္ကူညီရန္ သင့္ေလွ်ာ္ၿပီး အရည္အခ်င္းရိွ သည့္ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရွာေဖြရာတြင္ ကုုန္က်မည့္ သက္ဆိုုင္ရာ 
မည္သည့္ကုုန္က်စရိတ္ကိုုမဆိုု ကာမိေစရန္ ဘတ္ဂ်က္တစ္ရပ္အား နစ္နာခ်က္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး 
မႈယႏၱရား (Grievance Redress Mechanism) မွ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ တိုုင္ၾကား ခ်က္တစ္ရပ္ႏွင့္/ သိုု႔မဟုုတ္ 
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နစ္နာခ်က္တစ္ရပ္သည္ တရားမဝင္ဟုုျမင္ရသည့္အခါတြင္ နစ္နာခ်က္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးမႈယႏၱရား 
(Grievance Redress Mechanism) မွ ယင္းကုုန္က်စရိတ္မ်ားကိုု က်ခံလိမ့္မည္မဟုုတ္ပါ။ နစ္နာခ်က္ အတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈယႏၱရား (Grievance Redress Mechanism) ဆိုုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
တိုုင္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္အား မည္သိုု႔ျပဳလုုပ္ရပံုုတိုု႔ကုုိ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား သတင္းအခ်က္ အလက္တုုိ႔ 
ရရွိရန္တြက္ ထင္ရွား သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ထားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

၂.၃၃.၅။  အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပန္လည္ လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေရး အစီအစဥ္ 

ESIA တြင္ မရိွမျဖစ္အေနျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပန္လည္လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေရး 
အစီအစဥ္တစ္ရပ ္ ပါဝင္ရပါမည္။ စီမံကိန္းအတြင္းရိွ ေပးထားခ်က္မ်ားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္း ေၾကာင္းမႈ 
လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု အမ်ိဳးအစားခြဲျခားေပးျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 
လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးမိ်ဳးကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ေပးရာတြင္ အထူးအာ႐ုုံစုုိက္ထားျခင္း တိုု႔ပါဝင္ရပါမည္။ အေသးစားေခ်း 
ေငြဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု စံုုစမ္းျခင္း၊ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈသင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုုပ္ေပးျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အေသးစားလုုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈတိုု႔ပါဝင္သင့္သည္။ ယင္းကဲ့သုုိ႔ သင္တန္းတက္ထား 
သည့္သူမ်ားကုုိလည္း မည္သိုု႔အသံုုးျပဳႏိုုင္ပုုံ သုုိ႔မဟုုတ္ ထိုုသူတုုိ႔အား ပေရာ္ဂ်က္အား အႀကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးတုုိ႔တြင္ မည္သိုု႔ အလုုပ္ခန္႔ ထားႏိုုင္ပံုု တုုိ႔ကုုိလည္း 
စီမံကိန္းအေနျဖင့္ စံုုစမ္းထားသင့္ပါသည္။  

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပန္လည္လည္ပတ္ေရးႏွင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအစီအစဥ္တြင္ ေပါင္းစပ္ထား 
သည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုုင္ရာသီးသန္႔ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (ယင္းတိုု႔မွာ စီမံကိန္းမွသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုုစီမံခန္႔ခြဲရန္ 
အတြက္ သာမက သက္ေရာက္ခံလူ႔အဖဲြ႔အစည္းတုုိ႔၏ဘဝမ်ားကိုု အဓိပၺါယ္ရွိသည့္တိုုးတက္မႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ပါ သည္။) အပါအဝင္ ဦးတည္ခ်က္ထားသည့္ၾကားဝင္စြက္ဖက္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ည္။ 
ESIAတြင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွစီမံခန္႔ခြဲသည့္ ငါးေမြးျမဴေရး (ကန္အသစ္ပံုုစံျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမစ္အတြင္း 
ဦးတည္ခ်က္ရိွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ/ေမြးျမဴမႈ ဧရိယာမ်ား)၊ အိမ္တြင္းႏွင့္ လူထုုမွစုုိက္သည့္ ဟင္းသီး 
ဟင္းရြက္ဥယ်ာဥ္မ်ား အျပင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဆန္/ အစားအစာ သုိေလွာင္သည့္ေနရာမ်ား 
အပါအဝင္ အလား အလာရိွသည့္ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ားကိုု အကဲျဖတ္စိစစ္သင့္ပါသည္။  

သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵမ်ားႏွင့္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုုနားလည္ေစရန္အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေၾကာင္းမႈလုုပ္ငန္းမ်ား အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပန္လည္ လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေရး အစီအစဥ္အား 
စဥ္ဆက္မျပတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈတိုု႔ကိုု သက္ေရာက္ခံျပည္သူ 
အားလံုုးႏွင့္ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ထားပံုုကိုု စီမံကိန္းတြင္ သ႐ုုပ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ 
တိုုင္ပင ္ ေဆြးေႏြးမႈကုုိ ျပဳလုုပ္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာအစည္းအေဝးႀကီးမ်ားထက္စာလွ်င္ အေသးစိတ္လုုိ 
အပ္ခ်က္တိုု႔ အေပၚ အုုပ္စုုေသးေလးမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈက ပိုုမိုုသက္ေရာက္မႈရွိႏုုိင္သည္ ျဖစ္၍ ယင္းက့ဲသိုု႔ေ 
ဆာင္ရြက္သင့္သည္။ စီမံကိန္းေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ လုုပ္ငန္းမ်ား အသက္ေမြး 
၀မ္းေၾကာင္းျပန္လည္လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေရး အစီအစဥ္ကိုု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈဆိုုင္ရာ 
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ဦးတည္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္အညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ထိန္းသိမ္း ႀကီးၾကပ္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းကိုု ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကုုိ ျပင္ဆင္ေနစဥ္တြင္ 
(အိမ္ေထာင္စုုဝင္ေငြ သည္ အလားအလာရိွသည့္အညႊန္းကိန္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။) ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားစြာကုုိလည္း ေလ့က်င့္ထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။  

၂.၃၃.၆။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္ 

ESIA တြင္ အလံုုးစုုံၿခဳံငုုံမိသည့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိုု ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
အစီအစဥ္တြင္ တရားဥပေဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားကိုု မိတ္ဆက္ျခင္းက႑ပါဝင္သင့္ၿပီး အထူးသျဖင့္ 
ယင္းက႑မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) ၏ အပုုိဒ္ (၇) ႏွင့္ IFC 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္ကိုု တည္ေဆာက္ရာတြင္၊ စီမံကိန္း 
ေလ်ွာက္ထားသူသည္ ေရြႊ႕ေျပာင္းခံရႏိုုင္ေျခရွိသည့္ သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ESIA တြင္ေဖာ္ျပထား 
သည့္ျဖစ္ရပ္အားလံုုးအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းရႏုုိင္သည့္မည္သည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကိုုမဆိုု အကဲျဖတ္စိစစ္ရမည္။ 
ယင္းသိုု႔ျပဳလုုပ္ရျခင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုုင္ေျခရိွေသးသည့္ အျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္ပဋိပကၡကိုုမဆိုု 
ေရွာင္ရွားႏုုိင္ေစရန္ျဖစ္သည္။  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္တြင္ သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ-စီးပြား 
ဆိုုင္ရာ ပုုံသ႑ာန္ေကာက္ေၾကာင္းတစ္ရပ္ႏွင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား စသည္တုုိ႔ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

(က) ေဒသတစ္ခုုအတြင္းရိွ ဖြားျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ေရာဂါဘယျဖစ္ပြားျခင္းစသည္တုုိ႔ကိုုေလ့လာမႈႏွင့္ 
လူဦးေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ား။  

(ခ) တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး။ 

(ဂ) လူမႈေရးဆိုုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာဆက္ႏြယ္မႈ။ 

(ဃ) အေျခခံအေဆာက္အဦး။ 

(င) ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈ။ 

(စ) စာတတ္ေျမာက္မႈ။ 

(ဆ) က်န္းမာေရး။ 

(ဇ) က်ားမေရးရာကိစၥရပ္မ်ား။  
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(ဈ ) သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။ 

(ည) စိုုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္  သစ္သီးဝလံပန္းမန္ ဥယ်ာဥ္စုုိက္ပ်ိဳးျခင္းအတတ္ပညာ။  

(ဋ) သစ္ေတာအသံုုးျပဳမႈ။ 

(ဌ) အမဲလိုုက္ျခင္း။ 

(ဍ) ငါးလုပ္ငန္း 

(ဎ) တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရး။ 

(ဏ) အျခားဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ 

(တ) ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ အားနည္းခ်က္။  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္တြင္ စီမံကိန္းအတြက္လိုုအပ္သည့္ ေျမရ ယူျခင္း 
ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုုင္ရာအဆင့္ႏွင့္ အတိုုင္းအတာတိုု႔အျပင္ ေလ်ာ့နည္းေစ မည့္စံႏႈန္း မ်ားကိုု 
ျပည့္ဝစြာ အကဲျဖတ္သင့္ပါသည္။ ထိုု႔ျပင ္ သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ားအားလံုုးႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၊ 
အျပည့္အဝထုုတ္ေဖာ္ခ်က္၊ ေလွ်ာ္ေၾကးႏွင္/့ သုုိ႔ အျခားအကူအညီမ်ားအတြက္ တရားဝင္သည့္သူမ်ားအျပင္ 
တန္ဖိုုးႏွင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးဆိုုင္ရာ ယူနစ္ႏႈန္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားပါဝင္သည္ ့ ခံစားပိုုင္ခြင့္ေပၚလစီမူ 
ေဘာင္တစ္ရပ္ (Entitlement Policy Framework)ကိုု ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ေရးဆြထဲားရပါမည္။  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္တြင္ ခံစားပိုုင္ခြင့္မက္ထရစ္ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါး 
သက္သာေရး စံႏႈန္းမ်ားပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ခံစားပိုုင္ခြင့္မ်ား၊ အကူအညီႏွင္ ့ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုု မည္သုုိ႔စိစစ္ 
အကဲျဖတ္ရပံုု၊ ဝင္ေငြ ျပန္လည္ရရွိေအာင္ျပဳလုုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ရရွိလိမ့္မည့္ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းဆိုုင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အားနည္းသည့္အိမ္ေထာင္စုုမ်ားႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ားအတြက္ 
အထူးစံႏႈန္းမ်ားအျပင္၊ ပထမဆံုုးေရြးစရာအျဖစ္ သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ား ရရွိမည့္စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ ့
အလုုပ္အကိုုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ရပါမည္။  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္တြင္ ေလ်ွာ္ေၾကးဆိုုင္ရာလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အတည္ျပဳျခင္းစစ္တမ္း၊ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းျဖစ္စဥ္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူအားလံုုးအတြက္ 
ေလွ်ာ္ေၾကးကိုု တြက္ခ်က္ပုုံ၊ တစ္ဦးခ်င္းအိမ္ေထာင္စုုတုိ႔ႏွင့္တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈဆိုုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္မ်ား၊ လိုုအပ္ႏုုိင္သည့္ မည္သည့္ ဘဏ္ စာရင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းမဆိုုကိုု စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ 
ရရွိျခင္းတိုု႔အတြက္ လုုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္း၊ အားနည္း သည့္အိမ္ေထာင္စုုမ်ားအတြက္ သီးသန္႔စံႏႈန္းမ်ား၊ 
ေပးမည့္အကူအညီႏွင္ ့ သင္တန္းတိုု႔အျပင္ တိုုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဂ်န္ဒါဆိုုင္ရာစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
အတြက္ အျခားသက္ဆုုိင္သည့္စံႏႈန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။  
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ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ေဖာ ္ ခ်က္၊ 
တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္ ့ နစ္နာခ်က္အတြက္ေလ်ွာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အဓိကတိုုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ေလွ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ 
အဖဲြ႔တစ္ခုုအျဖင့္ ျဖစ္ေစ သုုိ႔မဟုုတ္ တစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္ေစ သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ား၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ 
စုုိးရိမ္ပူပန္မႈတုုိ႔ကိုု ထုုတ္ေဖာ္ေရးသားထားပံုု၊ နစ္နာခ်က္အတြက္ ေလ်ွာ္ေၾကးေပးမႈယႏၱရားတိုု႔ 
ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ျပင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္တြင္ ဂ်န္ဒါႏွင့္ 
တိုုင္းရင္းသားျပည္သူတိုု႔၏ ႐ႈေထာင့္ မွ တစ္ဆင့္ လူမႈေရးဆိုုင္ရာပါဝင္မႈတိုု႔ကိုု ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္တြင္ အတြင္းပိုုင္းႏွင့္ ျပင္ပမွ ထိန္းသိမ္းႀကီး 
ၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းမူေဘာင္တစ္ရပ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းတိုု႔ ပါဝင္ ရမည္ျဖစ္သည္။  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ 
ေျမသိမ္းယူထားျခင္းတိုု႔ေလ်ာ့ခ်ရန္ အျခားေရြးစရာအားလံုုးကိုု စိစစ္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကိုု သ႐ုုပ္ျပ 
သင့္ပါသည္။ ထိုု႔ျပင ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္တြင္ သက္ေရာက္ခံျပည္သူ 
မ်ားႏွင္ ့ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ အေျခခံ၍ဆႏၵရွိသည့္ေရြးစရာအားလံုုးကုိ အျပည့္အဝစိစစ္ထားၿပီး 
ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သ႐ုုပ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။  

(က) ျဖစ္ႏုုိင္သည့္ေနရာတြင္ ေငြသားေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းအစား တူညီသည့္ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း သုုိ႔မဟုုုတ္ 
ေျမယာအေျချပဳ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း။ 

(ခ) သဘာဝသယံဇာတမ်ားကိုု ဆက္လက္သံုုးစဲြႏုုိင္ေစျခင္း၊ တူညီေသာအစားထိုုးသယံဇာတမ်ားကုုိ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုုတ္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ေနာက္ဆံုုးေရြးခ်ယ္စရာအေနျဖင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ လုုပ္ငန္းမ်ားထုုတ္ေဖာ္ေပးျခင္း (အကယ္၍ စီမံကိန္းကုုိလုုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ 
စီမံကိန္းေျမရယူျခင္းမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးဆံုုး႐ႈံးျခင္းႏွင့္ သံုုးစဲြႏုုိင္ခြင့္ဆံုုး႐ႈံး 
သြားျခင္းျဖစ္ေပၚလာပါက)။  

(ဂ) သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ား၏ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈႏွင့္ သ႐ုုပ္သကန္အတြက္ အဓိကျဖစ္သည့္ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားကိုုအသံုုးျပဳသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ မွ်တ၍တူညီေသာအက်ိဳး အျမတ္မ်ွေဝေ 
ေပးျခင္း။ သူတုုိ႔၏ အသံုုးျပဳမႈေၾကာင့္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကုုိ 
ပိုုမိုုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

(ဃ) သက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရး၊ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လံုုၿခဳံေရးကိစၥရပ္တိ႔ုုတြင္ 
ပဓာနက် သည့္ အရာျဖစ္ေသာ ေျမကိုု ဝင္ေရာက္ႏိုုင္မႈ၊ သံုုးစဲြမႈႏွင့္ ျဖတ္သန္းမႈတိုု႔ေပးျခင္း။ 
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၂.၃၃.၇။ တုိင္းရင္းသားမ်ားေရးရာ အစီအစဥ္ 

 ESMP တြင္ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ပါဝင္သင့္သည္။ တိုုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းကုုိ ႀကိဳတင္အသိေပးထားၿပီး လြတ္လပ္စြာဆႏၵျပဳႏိုုင္မႈအဆိုုေပၚတြင္ ေရးဆဲြထား 
သင့္ပါသည္။ တုုိင္းရင္းသားမ်ားေရးရာအစီအစဥ္ကိုုက်ယ္ျပန္႔၍ အဓိပၺါယ္ျပည့္ဝသည့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ 
အေပၚတြင္မူတည္၍ ေရးဆဲြထားသင့္ပါသည္။ တုုိင္းရင္းသားမ်ားေရးရာအစီအစဥ္တြင္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 
မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းေဒသအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ သူတိုု႔ အား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးသည္ ့
ေဒသတိုု႔တြင္ျဖစ္ေစ၊ သူတိုု႔၏ကိုုယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ထုုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားတိုု႔ကိုု 
ထိန္းသိမ္းထားႏိုုင္ေစ မည့္ယႏၱရားကိုု မီးေမာင္းထိုုးျပထားသင့္သည္။ 
တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာအစီအစဥ္တြင္  အက်ိဳးခံစား ခြင့္ရွိသူမ်ားအား လူမႈ-
စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုုိရရွိေနဆဲမွာပင္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ သယံဇာတတိုု႔ကိုုလည္း သံုုးစဲြႏုုိင္မည့္ 
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားစြာအား ေဖာ္ျပေပးသင့္ပါသည္။ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းတြင္ 
ထံုုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားတိုု႔ကိုု ထိန္းသိမ္း၊ ျမွင့္တင္ထားမႈရွိ ေစရန္အတြက္ 
သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈလုုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင္ ့က်န္းမာေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ သ႐ုုပ္ျပႏုုိင္ေသာ 
စံႏႈန္းမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားလည္းပါဝင္သင့္သည္။ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ႏွင့္ယႏၱရားမ်ားသည္ စီမံကိန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအား ျပည့္ျပည့္ဝဝ လိုုက္နာမႈ 
မရွိသည့္ေနရာမ်ား ကိုု ေဖာ္ထုုတ္မည့္ ယႏၱရားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈတိုု႔ကိုု တိုုင္းရင္းသားမ်ားေရးရာအစီအစဥ္တြင္ 
သ႐ုုပ္ေဖာ္ထား ရမည္ျဖစ္သည္။  

၂.၃၃.၈။ ပဋိပကၡႏွင့္ လံုုၿခဳံေရးအစီအစဥ္ 

 ပဋိပကၡႏွင္ ့လုုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ တိုုင္းရင္းသား 
ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္လည္း ပဋိပကၡကုုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ 
အမ်ားအားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုုင္ရာသက္ေရာက္မႈတိုု႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းကာ 
ေဒသခံလူ႔အဖဲြ႔အစည္းတုုိ႔ႏွင့္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ထုုိ႔ျပင ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
စီမံကိန္းကိုုေဆာက္လုုပ္ေနစဥ္အတြင္းႏွင့္ မေဆာက္လုုပ္မီတြင္ ေဒသခံလူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္မႈကင္းမဲ့ျခင္း အျပင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္းတိုု႔၏ရလဒ္အေနျဖင့္လည္း 
ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ESMP တြင္ ပဋိပကၡႏွင့္ လံုုၿခဳံေရးဆိုုင္ရာ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ပါဝင္သင့္သည္။ 
ပဋိပကၡႏွင္ ့လံုုၿခဳံေရးအစီအစဥ္တြင္ ေအာက္ပါ အဓိကအခ်က္ (၃) ခ်က္ပါဝင္သင့္ပါသည္။ 

(က) ေဒသခံလူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ စီမံကိန္း၏ရလဒ္အေနျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင္ ့ လံုုၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားမွ 
သက္ေရာက္မႈမရွိေစ ျခင္း။ (ႏုုိင္ငံျခားအလုုပ္သမားမ်ားလည္းအပါအဝင္။) 

(ခ) ပေရာဂ်က္၏လုုပ္သားမ်ားအေပၚ ေဒသခံလူ႔အဖဲြ႔အစည္းထံမွ ပဋိပကၡႏွင္ ့ လံုုၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားဆိုုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈ မ်ားမရိွေစျခင္း။ 
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(ဂ) ပစၥည္းမ်ားကိုုပ်က္စီးေစႏိုုင္ၿပီး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏လံုုၿခဳံေရးကိုု သိသိသာသာ 
သက္ေရာက္ေစသည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ လံုုၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားထံမွ ပေရာဂ်က္ကိုုေဘးကင္းေစျခင္း။  

 ပဋိပကၡႏွင္ ့ လံုုၿခဳံေရးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ အေရးတစ္ႀကီးအစိတ္အပိုုင္း (၃) ရပ္ႏွင္ ့ အစိတ္အပုုိင္း 
မ်ားကိုု မည္ကဲ့သိုု႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေပးသင့္သည္။ အစိတ္အပိုုင္းမ်ားႏွင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာ မ်ားတြင္ အလားအလာရိွသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားပါဝင္သင့္ၿပီး၊ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုု မည္က့ဲသုုိ႔စီမံ 
ခန္႔ခြဲမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ယႏၱရားမ်ားကုုိအသံုုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္သင့္သည္။ ပဋိပကၡႏွင့္ 
လံုုၿခဳံေရး ဆိုုင္ရာ စီမကိံန္းတြင္ ဂ်န္ဒါႏွင့္ လူငယ္တိုု႔အတြက္ ခိုုင္မာသည့္ဦးတည္ခ်က္ရွိသင့္ၿပီး၊ ေအာက္ပါတိုု႔ကုုိ 
ေပးသင့္ပါသည္။  

(က) အမ်ိဳးသားတိုု႔၏အားထုုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေလွ်ာက္ထားသူ၏အားထုုတ္ႀကိဳးပမ္းမ်ားကုုိ 
ျဖည့္စြက္၊ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ႏွင့္ အစီအစဥ္ခ်ထားသည့္မူေဘာင္တစ္ရပ္။ 

(ခ) ပဋိပကၡကာကြယ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 
လံုုၿခဳံေရးမူဝါဒဆိုုင္ရာဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်က္မွတ္ ျခင္းတိုု႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္တိုု႔၏ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား တိုုးတက္ေစရန္ ေဒသတြင္း အဆင့္တြင္ တတ္ႏိုုင္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္။ 
(လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုုလည္း ကာကြယ္ထား သည္။)  

(ဂ) ပဋိပကၡႏွင္ ့လံုုၿခဳံေရးကာကြယ္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတိုု႔အတြက္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးအုုပ္စုုမ်ားႏွင္ ့လူငယ္အဖဲြ႔မ်ားကိုု ခိုုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။ 

(ဃ) ပဋိပကၡႏွင္ ့ လံုုၿခဳံေရးဆိုုင္ရာ နည္းပညာအကူအညီ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖံြ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈအတြက္ ပ့ံပုုိးေပးမႈႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာရင္းျမစ္မ်ား။ 

(င) ကတိကဝတ္မ်ားကိုု အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ တုုိးတက္မႈတိုု႔ကိုု စိစစ္အကဲျဖတ္ရန္ 
ကူည ီေပးျခင္း။ 

(စ) ေဒသတြင္းရိွ ပဋိပကၡႏွင့္ လံုုၿခဳံေရးဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ ေဒသတြင္းကတိကဝတ္ 
မ်ားျမင့္တက္လာရန္အတြက္ ရန္ပုုံေငြမ်ား။  

ပဋိပကၡႏွင္ ့ လုုံၿခဳံေရးအစီအစဥ္သည္ FPIC အေပၚအေျခခံၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚမူတည္၍ ေရးသားသင့္ပါသည္။ ပဋိပကၡႏွင္ ့ လံုုၿခဳံေရးဆိုုင္ရာစီမံကိန္းတြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူ မ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ခိုုင္မာေသာအေျခခံအုတ္ုျမစ္ 
တစ္ရပ္ရွိသင့္ပါသည္။  
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၂.၃၃.၉။ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈ အစီအစဥ္ 

 အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈအစီအစဥ္တြင္ ေရကာတာပ်က္စီးျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားအျပင္ စီမံကိန္းေလွ်ာက္ထားသူမွ ယင္းသိုု႔ မည္သည့္ပ်က္စီးမႈအတြက္မဆိုု သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
မည္သိုု႔ေလ်ာ့ခ်မည္ဆိုုသည္ကိုု ေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚအေျခအေန ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ စီမံကိန္း 
တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ တာဝန္ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားကုုိေဖာ္ျပထားရမည္၊ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထား 
သည့္ အေရးေပၚအေျခအေန၏ အတိုုင္းအတာႏွင့္ အမ်ိဳးအစား မ်ားကိုုေဖာ္ထုုတ္ရန္ သတိေပးခ်က္ႏွင့္ 
အေၾကာင္းၾကားခ်က္စနစ္တစ္ရပ္ကုုိ တည္ေဆာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ေရကာတာက်ိဳးေပါက္ျခင္းအတြက္ 
ေရႀကီးမႈသက္ေရာက္ခံဇုုန္ပုုံစံတစ္ရပ္ကိုု ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈတစ္ရပ္ႏွင့္အတူတဲြ၍ ပုုံေဖာ္ႏုုိင္ ရန္အသံုုးျပဳရ 
ပါမည္။  

 (က) ျမစ္ေၾကရွိ သက္ေရာက္ခံေက်းရြာမ်ား၏တည္ေနရာမ်ား။ 

(ခ) ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ လူထုုအစည္းအေဝးက်င္းပရာေနရာမ်ား၊ ဗလီမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာေရး 
ဆိုုင္ရာေနရာမ်ားက့ဲသိုု႔  ထိရွလြယ္သည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္းမွ ေနရာမ်ား 

(ဂ) ေဆး႐ံုုမ်ား၊ မီးသတ္စခန္းမ်ား၊ ရစဲခန္းမ်ား (ေရႀကီးမႈဇုုန္ျပင္ပနားႏွင့္ အတြင္းပိုုင္း) ကဲ့သိုု႔ အေရးေပၚ 
အေျခအေနတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေနရာမ်ား။ 

(ဃ) ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေနသည္ ့လမ္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ားကဲ့သုုိ႔ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား။  

(င) အေရးေပၚအေျခအေနစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အႀကီးအမွဴးျဖစ္သည့္ ေဒသခံပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား။  

(စ) ေရကာတာပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားပါက ေဒသခံလူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား။  

 အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ၾကိဳတင္စီစဥ္မႈအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ 
ကုိမည္သိုု႔ျပဳလုုပ္ေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုုင္ရာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ သူတုုိ႔၏အခန္း 
က႑ႏွင္ ့ တာဝန္တိုု႔အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ရပါမည္။ အေရးေပၚအေျခအေန 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈစီမံကိန္းအရ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင္ ့လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတိုု႔ကိုု ေပးမည့္ရန္ပံုုေငြဆိုုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္ကိုု ပေရာဂ်က္၏သက္တမ္းအတြက္  ထည့္သြင္းသင့္ ပါသည္။ 

၂.၃၃.၁၀။ ဘတ္ဂ်က္ 

ESMP တြင္ ႐ႈ႕ေထာင္အားလံုုးအတြက္ သက္ဆုုိင္ရာဘတ္ဂ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎၏ကတိကဝတ္ကိုု 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုုိင္ရာထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ တိုုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ 
နစ္နာခ်က္အတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းယႏၱရားမ်ားအတြက္ လိုုအပ္သည့္ရန္ပုုံေငြမ်ား၊ 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပေရာဂ်က္၏သက္တမ္းတိုု႔လည္း 
ပါဝင္ရပါမည္။  
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ဂ်န္ဒါဆိုုင္ရာလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္း၊ 
ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္း၊ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဆိုုင္ရာစီမံကိန္း၊ ပဋိပကၡႏွင့္ 
လံုုၿခဳံေရးဆိုုင္ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈစီမံကိန္းတိုု႔အတြက္ သီးျခားဘတ္ဂ်က္ 
တစ္ရပရ္ွိသင့္သည္။ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ပေရာဂ်က္အား အႀကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျခင္းက႑တိုု႔အတြက္ ပေရာဂ်က္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ကုုန္က်စရိတ္မ်ား 
မပါဝင္သင့္ေပ။  

ဘတ္ဂ်က္အားလံုုးကိုု အေမရိကန္ေဒၚလာသာမက ျမန္မာက်ပ္ႏွင့္ပါ ေဆာက္ရြက္ထားသင့္ပါသည္။ 


