
ရက္စြဲ။ ။မတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၆။ 

သုေတသနအရ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA)ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ မျပည့္စုံသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရ

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရိွေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) က ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ 
(EIA)ႏွင့္ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (IEE) ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ မည္မွ်ရိွသည္ကုိ ေလ့လာထားေသာ  
စစ္တမ္းတစ္ခုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၄င္းစစ္တမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ေရနံႏွင္ ့
သဘာဓာတ္ေငြ႔တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဦးတည္ေလ့လာခဲ့သည္။ စစ္တမ္းအရ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ 
၁၉ခုအနက္ ၁၁ခု (၅၈ရာခုိင္ႏႈနး္)၊ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၅ခုအနက္ ၄ခု (၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္း) ကသာ ၄င္းတုိ႕၏ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA)ႏွင့္ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (IEE) တုိ႕ကုိ အင္တာနက္တြင္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုတျ္ပန္ေၾကညာမႈမ်ားမွာ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္နည္းေသာ္လည္း ေရနံႏွင္ ့
သဘာဓာတ္ေငြ႕က႑မွ ထုတ္ျပန္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွအျခား ေသာ က႑မ်ားျဖစ္သည့္ 
သတၱဳတြင္းက႑၊ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တုိ႔မွ အနည္းမွ်သာရိွေသာ ထုတ္ျပန္မႈမ်ား ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မ်ားျပားသည္ဟု 
ဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

စစ္တမ္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA)၊ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (IEE) ႏွင္ ့
ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္အသစ္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာထားၿပီး မည္သုိ႔ေျဖရွင္းရမည္ကုိလည္း အႀကံျပဳထားပါသည္။ မေပၚေပါက္ေသးေသာ 
စီမံခ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း  ေမးခြန္းမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးၿပထားပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသစ္ ပုဒ္မ ၈အရ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ 
ထုတ္ေပးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ လုိက္နာမႈ အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကုိရရိွရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကုိ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။  

MCRB၏ ဒါရုိက္တာဗစ္ကီဘုိ္မန္က “ ဒီစစ္တမ္းကုိ ေကာက္ရတာကေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) 
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ လူေတြ သိေစခ်င္လုိ႔ပါ။ အက်ိဳးစီးပြားပါဝင္ ပက္သက္သူေတြအားလုံးက ဒီဆန္းစစ္မႈေတြကုိ 
အင္တာနက္ကေနတဆင့္ ရဖုိ႔အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အစီအစဥ္မွာ ကုမၸဏီေတြက သူတုိ႔ရဲ႔ ထိခုိက္မႈေတြကုိ ေလ့်ာခ်ဖုိ႔အတြက္ ဥပေဒနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ထားတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ 
ေဒသခံအစုိးရအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လႊတ္ေတာ္၊အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ေဒသခံအသုိင္းအဝုိင္းစတဲ ့
အက်ိဳးစီးပြားပါဝင္ပတ္သက္သူေတြ နဲ႔ မီဒီယာေတြက ဒီခ်ည္ေႏွာင္ ထားတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြက ဘာလဲဘယ္လုိ ဆုိတာ 
တာသိမထားရင္ ကုမၸဏီေတြဘက္က ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈေရး ထိခုိက္မႈေတြကုိ ဘယ္လုိလုပ္ကုိင္ေနတယ္ဆုိတာ သိဖုိ႔ 
(ထိန္းသိမ္းဖုိ႕) ခက္ပါလိမ့္မယ္။  



ေနာက္ၿပီးေတာ ့ အက်ိဳးစီးပြားပါဝင္ပတ္သက္သူေတြကလည္း ကုိယ့္တာဝန္ကုိယ္ေက်ဖုိ႔အတြက္ အစီရင္ခံစာ ေတြ ကုိ 
ဖတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစစ္တမ္းက အင္တာနက္ကေန ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ 
(EIA)ေတြဖတ္လုိ႔ရတယ္ဆုိတာကုိ အသိအျမင္ဖြင့္ေပးမယ္။ ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔တုိက္တြန္းႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္။” 
ဟုေျပာသည္။  

ေနာက္ခံအေၾကာင္း 

၁။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇငဘ္ာ၂၉ရက္တြင ္ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) လုပ္ထုံးလုပ္နညး္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိလုပ္ထုံ း လုပ္နည္းမ်ားအရ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA)သို႔မဟုတ္ ကနဦး 
ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (IEE)တုိ႔ကုိ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႕ တင္ျပၿပီး ၁၅ရက္အတြင္း ၄င္းတုိ႔၏ ဝက္ဆုိဒ္ 
တြင္ ေဖာျ္ပေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ (တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ႏွစ္ )၂၀၁၃ႏွင့္ (လုပ္ထုံးလုပ္နည္းထြက္ေပၚလာသည့္ ႏွစ္) 
၂၀၁၅ တုိ႕အၾကား (ၾကားကာလ ) လုပ္ထုံးလုပ္နညး္မ်ား 
မထြက္ေပၚမီတြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမ်ား မရိွသလုိ ၄င္းတုိ႔၏ 
အေနအထားမွာ ရွင္းလင္းမႈလည္း မရိွပါ။ 

၂။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရိွေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ကုိ ယူေက အေျခစုိက္ Institute for 
Human Rights and Business (IHRB) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ အေျခစုိက္ Danish Institute for Human Rights (DIHR) တုိ႔၏ 
ပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ဖြ႔ဲစည္းကာ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစုိက္ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ 
ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ ျပည္ပအစုိးရ အလွဴရွင္မ်ားမွ ေထာက္ပ့ံေပးထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေလ့အထမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ အစုိးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖ႔ြဲအစည္းမ်ားအၾကား အသိပညာ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ စကား၀ုိင္းမ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္း 
(platform)တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ 
ႏုိင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ႏႈန္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ လူမႈေရးတာ၀န္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိဆုိလုိသည္။ 
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