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ေနာက္ဆက္တြဲ (က)

SWIA လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းစနစ္အဆင့္ဆင့္၏   ေနာက္ဆက္တဲြ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

(က) SWIA တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္

SWIA လုပ္ငန္းစဥ္အား ခိုင္မာၿပီးျဖစ္ေသာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္သည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္တိုင္းအတြက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တိက်သည့္ ကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။  482

ေနာက္ဆက္တြ(ဲက)

SWIA လုပ္ေဆာင္ပုံနည္းစနစ္အဆင့္ဆင့္၏ ေနာက္ဆက္တဲြ သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ား

(က) SWIA တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္

SWIA လုပ္ငန္းစဥ္အား ခုိင္မာၿပီးျဖစ္ေသာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္သည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ

သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္တုိင္းအတြက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တိက်သည့္ ကိရိယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ နည္း 

လမ္းမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ ျပထားသည္။ 455

၁။ စိစစ္ျခင္း

ရည္မွန္းခ်က္ စံႏႈန္းအခိ်ဳ႕အေပၚအေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စီးပြား

ေရးက႑မ်ား။

 ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ဤက႑၏အေရးပါမႈ
 က႑တြင္ပါဝင္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ

အႏၲရာယ္အလား အလာ၏ ခက္ခရဲႈပ္ေထြးမႈႏွင့္
အတုိင္းအတာ။

 က႑အသီးသီးကုိ ရႈျမင္သုံးသပ္ထားေသာ ထိခိုက္မႈ 
အလားအလာ ကဲြျပားျခားနားမႈ။

 လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အလားအလာ ႏွင့္ 
 ပထဝီအသြင္အျပင္အလုိက္ခြဲျခားထားေသာနယ္ေျမမ်ား။

အဓိကရလဒ္ / နည္းလမ္းမ်ား

 SWIA အတြက္ က႑ ၄ ခုကုိေရြး 
ခ်ယ္ျခင္း။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ 
ေငြ႔၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သ
တင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေ
ရး(၂၀၁၅ ခုႏွစတ္ြင္ ဓာတ္သတၱဳ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အစားထုိး 
သည္။)

455 ယခုဇယားကို ကင္ညာႏုိင္ငံ ခရီးသြားက႑ ၏ Kuoni’s HRIA အတြကျ္ပင္ဆင္ထားေသာ presentation မွ ေကာက္ႏုတ္ထားပါ
သည္။ 

၁။ စိစစ္ျခင္း  ၂။ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ 

သတ္မွတ္ျခင္း 

၃။ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 

ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္  

သတ္မွတ္ျခင္း 

၄။ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား  

ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္  

စီမံခန္႔ခြျဲခင္း 

၅။ ေဆြးေႏြးညိွႏွႈိင္းျခင္းႏွင့္ 

အၿပီးသတ္ျခင္း 

၁။ စိစစ္ျခင္း

ရည္မွန္းခ်က္။ စံႏႈန္းအခိ်ဳ႕အေပၚအေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ 
ထားေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ား။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ဤက႑၏ အေရး 
ပါမႈ။
က႑တြင္ပါဝင္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ 
ရာအႏၲရာယ္အလားအလာ၏ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြး 
မႈႏွင့္ အတိုင္းအတာ။
က႑အသီးသီးကို ရႈျမင္သံုးသပ္ထားေသာ 
ထိခိုက္မႈ အလားအလာ ကဲြျပားျခားနားမႈ။

 လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အလားအလာႏွင့္ 
ပထဝီအသြင္အျပင္အလိုက္ ခြဲျခားထားေသာ 
နယ္ေျမမ်ား။

အဓိကရလဒ္/နည္းလမ္းမ်ား
SWIA အတြက္ က႑ ၄ ခုကုိေရြးခ်ယ္ျခင္း။ 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏငွ့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဓာတ္သတၱဳ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အစားထိုးသည္။)

တာဝန္မ်ား 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း/အျပင္တြင္ က႑မ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္အတည္ ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။

482 ယခုဇယားကို ကင္ညာႏုိင္ငံ ခရီးသြားက႑ ၏ Kuoni’s HRIA အတြက္ျပင္ဆင္ထားေသာ presentation မွ ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။
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၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈက႑ရွိ ေလ့လာမည့္ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ သတ္  
    မွတ္ျခင္း။
ရည္မွန္းခ်က္။ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈ ပိုမိုခိုင္မာေစ 
ရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈကုိ သတ္မွတ္ခ်က္ထား 
ရန္ မာသည့္ အေျခခံက်ေသာအသိပညာမ်ား တည္ 
ေဆာက္ျခင္း။ 
တာဝန္မ်ား

သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ေလ့လာမည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း။ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားျပ ေျမပံုေရးဆဲြ 
ျခင္း။
သတၱဳတူးေဖာ္မႈ SWIA အတြက္ ဆက္စပ္ 
သည့္ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ နယ္ 
ပယ္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ျပည္ပတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ခ့ဲသည္။ 
ေလ့လာမည့္ သတၱဳအမ်ဳိးအစားကုိ ေရြးခ်ယ္ 
ျခင္း။

အဓိကရလဒ္/နည္းလမ္းမ်ား
နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္သည့္ 
စာတမ္း။
SWIA လုပ္ငန္း  အစီအစဥ္။

၃။ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ျခင္း။

ရည္မွန္းခ်က္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ သုေတသနျပဳလုပ္ 
ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ေနရာမ်ားမွ ကြင္းဆင္းသုေတ 
သနျပဳလုပ္၍ တိုက္႐ိုက္ေကာက္ယူရရွိသည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အသိပညာမ်ားခိုင္မာစြာ
တည္ေဆာက္ရန္။

အဓိကရလဒ္မ်ား/နည္းလမ္းမ်ား
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္။
သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာလႊာမ်ား

တာဝန္မ်ား
ကြင္းဆင္းအဖြဲ႔သည္ မတူကြဲျပားေသာ ေနရာ 
ရွစ္ေနရာသို႔ ေလးႀကိမ္သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ 
သည္။ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အႀကိမ္တိုင္းတြင္ 
အသက္ေမြးမႈမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အိုးအိမ္ႏွင့္ 
ေျမယာ၊ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ေဆြး 
ေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ၊ နစ္နာမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားသည့္ 
စနစ္၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း 
အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရး၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာအစုအဖြဲ႔မ်ား၊ 
အလုပ္သမားကိစၥမ်ား၊ လံုျခံဳေရး၊ ပဋိပကၡ 
စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အရည္အေသြးဆိုင္ 
ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ 
ခဲ့သည္။

အဓိကရလဒ္မ်ား/နည္းလမ္းမ်ား
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္။
သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ စာလႊာမ်ား။
က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္ေသာ သုေတသနဆိုင္ရာ 
မူဝါဒ။
ေလ့လာကြင္းဆင္းဆိုင္ရာ လုံျခံဳေရး လမ္း 
ညႊန္ခ်က္မ်ား။
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈခရီးစဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ား 
(ပါဝင္ပတ္ သက္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈ 
အပါအဝင္)
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DIHR မွ ရန္ကုန္တြင္ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားကို ေမးျမန္းမွတ္သားျခင္းအပါအဝင္ ကြင္း 
ဆင္းေလလ့ာမႈမရွရွိေသာ အခ်က္အလကမ္်ား 
ကို စုစည္းျခင္းႏွင့္ေပါင္းစပ္ျခင္း/
ေလ့လာထားၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
(တစ္ဆင့္ခံေလ့လာၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ား)ကို ကြင္းဆင္းသုေတသနမသြားမီ desk 
research ျပဳလုပ္ျခင္း။

၄။ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား  ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။

ရည္မွန္းခ်က္။ ဤက႑၏ အလားအလာရွိေသာ ထိ 
ခိုက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္၊ နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေစရန္ႏွင့္ 
ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ေသာ ေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္။ 
တာဝန္မ်ား

ျဖစ္လာႏိုင္ေသာထိခိုက္မႈမ်ား တားဆီးရန္ႏွင့္ 
ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားႏွင့္ ဤက႑မွ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူ 
မ်ားအား အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ 
ထုတ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ က႑အဆင့္၊ ဆက္စပ္မႈ 
အဆင့္ႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္တို႔ ျဖစ္ေသာအဆင့္ 
သံုးဆင့္မွ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အား ေပါင္းစပ္ျခင္း။ 

အဓိကရလဒ္မ်ား/နည္းလမ္းမ်ား
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၏ 
ကနဦးစုေပါင္း အစီရင္ခံစာမ်ား။ 

၅။ ေဆြးေႏြးညႇိႏွႈိင္းျခင္းႏွင့္ အၿပီးသတ္ျခင္း

ရည္မွန္းခ်က္။ SWIA ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္တကြ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ၊ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၿပီျဖစ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္ရန္စီစဥ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးကာ က်ဳိးေၾကာင္း ခိုင္လံုေၾကာင္း 
သက္ေသျပတင္ျပျခင္း။

အဓိကရလဒ္မ်ား/နည္းလမ္းမ်ား
SWIA အစီရင္ခံစာကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 
မူၾကမ္းဆြဲျခင္း။
SWIA ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ား၏နယ္ပယ္မ်ား (အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ 
ဘာသာျဖင့္)။
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အစီရင္ခံစာ။
အၿပီးသတ္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ 
SWIA အစီရင္ခံစာႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း။
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တာဝန္မ်ား
SWIA ၏ အဓိကအပိုမ်ားကုိ မူၾကမ္းေရး 
ဆြဲျခင္း။
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဘာသာျပန္ျခင္း။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း။
SWIA အား မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ျပန္လည္သံုး 
သပ္ျခင္းႏွင့္
အၿပီးသတ္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ထုတ္ 
ေဝျခင္းႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ 
SWIA ကို ျဖန္႔ခ်ိျခင္း။

(ခ) Mining SWIA ၏ အကန္႔အသတ္မ်ား

ရရိွခဲ့ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ရည္ညႊန္းမႈမျပဳျခင္း။ SWIA တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အသင္း 
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဤက႑အား ေလ့လာမႈျပဳစဥ္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္မႈအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ လုပ္ကုိင္ေပးခဲ့သူမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ 
လူပုဂၢိဳလ္၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ေနရာမ်ား၏ အမည္နာမမ်ားကိုေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာမႈမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ကုမၸဏီ၊ မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္ကိုမွ် သီးသန္႔ကိုယ္စားမျပဳပါ။ ေျမျပင္မွ 
ထိခိုက္မႈနယ္ပယ္ကို နားလည္ရန္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအဖြဲ႔မွ အသံုးျပဳေသာ GPS အမွတ္အသားမ်ားအပါအဝင္ 
သတၱဳတူးေဖာထ္တ္ုလပု္ေနေသာ တည္ေနရာမ်ားျပ ေျမပံမု်ားႏငွ္ ့မတွမ္သိရိွိႏိငု္ေသာ လပုင္န္းတည္ေနရာမ်ားႏငွ္ ့
တသီးပုဂၢလပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ထည့္သြင္းထား ျခင္းမရွိပါ။

နယ္ပယ္တုိင္းတာသက္မွတ္ရာတြင္ ကန္႔သတ္မႈရွိျခင္း။ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေဒသႀကီး ၈ ခုကိုသာ 
သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ျခင္း။ သတၱဳထုတ္ကုန္ ၃ မ်ိဳးသာေလ့လာခဲ့ျခင္း။ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္း၊ ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ 
ဆင့္တက္သန္႔စင္ျခင္းတို႔ကိုသာ စူးစိုက္ေလ့လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရင္းျမစ္မ်ားအကန္႔အသတ္ရွိျခင္း၊ ယင္းတို႔ကို 
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွိၿပီးသားေလ့လာမႈမ်ားကို ထည့္သြင္း 
တြက္ခ်က္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ သတၱဳအမ်ိဳးအစား ၃ မ်ိဳးကိုသာ လက္ရွိ SWIA တြင္ အဓိကထားေလ့လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ က႑အတြက္အေရးပါေသာ အခ်ိဳ႕သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ားကို 
ခ်န္ထားခဲ့ရပါသည္။ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အဖြဲ႔သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆင့္တက္ 
သန္႔စင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး။ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း 
အဆင့္မ်ားျဖစ္သည့္ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းၿပီး ေနာက္အဆင့္ 
တို႔ကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္းႏွင့္တင္ပို႔ျခင္း၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
အခန္းက႑ကိုလည္း ဤေလ့လာမႈတြင္ အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းစဥ္စားထားျခင္းမရွိပါ။ ဤလစ္ဟာမႈကို 
ျဖည့္စြက္ရန္ ေနာက္ထပ္သုေတသနလုပ္ငန္း ျမန္မာျပည္တြင္ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

တရားဝင္အခ်က္အလက္မ်ား ၊ေျမပံုမ်ားႏွင့္ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားမရွိျခင္း။ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား၊ 
ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ား ၊ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အားထားထိုက္ရသည့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အကန္႔အသတ္ရွိေသာ 
ေၾကာင့္ က႑အဆင့္ထိခိုက္မႈမ်ားမွာ စီစစ္အကဲျဖတ္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ႏွင့္တရားမဝင္ 
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သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈက႑ရွိ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စားရင္းေကာက္ယူထားသည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား မရရွိႏိုင္ပါ။ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ EIA မ်ားတြင္ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္း၏ 
လူမႈအေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား လံုးဝမပါဝင္ပါ သို႔မဟုတ္ အလြန္နည္းပါးစြာ ပါဝင္သည္။ ထိခိုက္မႈမ်ားကို 
ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခိုက္မႈမ်ားထက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈကို အာ႐ံုစိုက္ၾက 
သည္ ကိုေတြ႔ရသည္။ MCRB မွ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၏ အလုပ္သမားေရးရာ စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ထုတ္ 
လုပ္မႈေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈရန္ အခြင့္ 
မရခဲ့ပါ။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အားနည္းျခင္း။ MCRB အဖြဲ႔မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
တြင္သာ အထူးျပဳေလ့လာထား၍ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
မရွိပါ။ SWIA ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေလ၊ ေျမႏွင့္ ေရတို႔အား စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ 
MCRB အဖြဲ႔သည္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအမႈထမ္းမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ တသီး 
ပုဂၢလေဆးကုသမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ္လည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ ေနရာရွိ 
လူမ်ား၏က်န္းမာေရးအေပၚ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမွ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အခိုင္အမာေျပာဆိုႏိုင္ရန္ 
သံုးသပ္မႈအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေလ့လာထားရွိမႈမ်ား 
အသံုးျပဳခြင့္မရခဲ့ပါ။ ထို႔အျပင္ SWIA တြင္ ထည့္သြင္းရန္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ခ်ျပထားၿပီးျဖစ္ေသာ တစ္ဆင့္ခံ  
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္ကုိသာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ MCRB သည္ ကြင္းဆင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ႏွင့္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ႏွစ္ခုစလံုးမွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိခဲ့ကာ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ၎တို႔၏လုပ္ငန္း 
တည္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရွိႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရး 
အဖြဲ႔မ်ားသည္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းမ်ား၊ သတၱဳဥမင္လိႈင္မ်ားႏွင့္ ဆင့္တက္သန္႔စင္ရာေနရာမ်ားကို 
ေလ့လာခြင့္ တရားဝင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရာေနရာမ်ား၊ အလုပ္သမား
တန္းလ်ားတည္ေနရာမ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာ ျပင္ပတို႔တြင္ သတၱဳတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔၏ 
အေႏွာင့္အယွက္ တစ္စံုတစ္ရာမရိွဘဲ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ား (ကုမၸဏီႀကီး သံုးခု) ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားမပါဘဲ အလုပ္ 
သမားမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားတန္းလ်ားမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္မ်ိဳးကုိ MCRB 
၏ ကြင္းဆင္းသုေတသနအဖြဲမွ မရရွိခဲ့ပါ။

ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားခံရျခင္းမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားသည္ လူမႈသိပၸံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အေတြ႕အႀကံဳရွိထားၾကသူမ်ားျဖစ္ၾက၍ SWIA ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ပါဝါဒိုင္းနမစ္ကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ျခင္း၊ ကြဲျပားျခားနား 
ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တိက်ေသာကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာေနရာမ်ား   အားလံုးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အေတြ႔အႀကံဳ ဗဟုသုတမ်ား အားနည္းၾကပါ။ ေလ့လာသူေျခာက္ေယာက္အနက္ သံုးေယာက္မွာ 
အမ်ိဳး သမီးမ်ားျဖစ္၍ ၎တုိ႔မွာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ရသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ေဒသတိုင္းတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမွ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ 
ေပးေသာ ေဒသခံကူညီေဆာင္ရြက္သူ တစ္ေယာက္က ပ့ံပိုးေပးသည္။ ၎မွာ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္ လူထု 
အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ယံုၾကည္ရေသာ ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ေဒသခံကူညီေဆာင္ရြက္သူျဖစ္သလို ေဒသခံဘာသာစကားမ်ားလုိအပ္လ်င္ ဘာသာျပန္ၾကားေပးသူ အျဖစ္ 
လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ဆုိင္ေသာ၊ တိုင္းရင္းသား သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး လကၡဏ 
သြင္ျပင္ကုိအေျခခံ၍ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားက ေကာင္းစြာ 
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နားမလည္ၾကပါ။ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းတင္းမာမႈႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အေတာ္ပင္ထိရွလြယ္ၾကသည္။ 
ထို႔အျပင္ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ရွိသည္မွာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာ အသိုက္ 
အဝန္း အသီးသီးမွပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈ အေတြ႔အႀကံဳ 
မ်ားကို MCRB သုိ႔ မွ်ေဝရန္လိုသည့္ စိတ္အားထက္သန္မႈကိုေတြ႔ရသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ရပ္ရြာ 
အသိုက္အဝန္းမွပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စစ္တပ္၊ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ EAO မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။

(ဂ) ကြင္းဆင္းသုေတသနဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းစနစ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈနည္းလမ္း

သတၱဳက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ ပထမဦးစားေပးေလ့လာမႈႏွင့္ ဒုတိယဦးစားေပးေလ့လာ 
မႈႏွစ္ခု စလံုးပါဝင္သည္။ ပထမဦးစားေပးေလ့လာမႈအတြက္ ေလ့လာသူသံုးဦး (ႏွင့္ ေဒသခံလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးသူ၊ 
ဘာသာျပန္ႏွင့္လိုအပ္ပါက ယာဥ္ေမာင္း) စီပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔သည္ ေနရာရွစ္ေနရာကို သြားေရာက္ေလ့လာ 
ခဲ့ၾကသည္။ အဓိက လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအားႏွိဳင္းယွဥ္ ခ်က္မ်ားအားလံုး ပါဝင္ခြင့္ရေစရန္ 
ျပည့္စံုစြာခ်ိန္ကိုက္လ်က္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ တင္းမာမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေဒသအလိုက္ အကန္႔ 
အသတ္ရွိသည့္ အကဲခတ္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းသံုးသပ္ရန္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေဒသတြင္ ဆက္စပ္ 
စဥ္းစားရမည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ 
နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားမွာ ၎တို႔၏ ေျပာဆိုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေဆာက္ရြက္ရန္ 
အတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈလမ္းညႊန္ခ်က္ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္မွာ DIHR ၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ကိုက္ညီလိုက္နာမႈ စိစစ္ေရးနည္းလမ္း (HRCA )483  ကို အေျခခံထားေသာ၊ ပထမ SWIA မ်ားအတြက္ျပဳလုပ္ထားသည့္ 
ေမးခြန္းလႊာမ်ားမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည့္ HRCA မွာ ကုမၸဏီမ်ား ၎တို႔၏လုပ္ကိုင္မႈမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး
ကိုက္ညီလိုက္နာမႈကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ စိစစ္အကဲျဖတ္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေလ့လာသူမ်ားသည္ 
ပထမ SWIA မ်ားထက္ ပို၍ အေတြ႔အၾကံဳရွိလာကာ အရည္ အေသြးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ေပၚေစရန္ ပိုမို 
စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေမးခြန္းလႊာထက္လမ္းညႊန္ခ်က4္84 ကို အသံုးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူအဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔ အား တစ္ဦးခ်င္းစ ၊ အဖြဲ႕ငယ္ႏွင့္ အုပ္စုမ်ားဖြဲ႕၍ 
ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းမွပုဂၢိဳလ္မ်ား (ေဒသခံ)
ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား
ကုမၸဏီမ်ား
အစိုးရႏွင့္
လက္လုပ္လက္စားဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား

483 DIHR, Human Rights Compliance Assessment
484 For example of guidance for stakeholder engagement in Human Rights Impact Assessment, see: DIHR, Human Rights Impact Assess-

ment Guidance and Toolbox, 2016.
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၃၁။ SWIA ေမးခြန္းလႊာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

 ညႇိႏိိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏငွ့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းတုိ႔အပါ 
အဝင္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းအား သက္ေရာက္မႈ 
မ်ား။ 

 ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ် 
ထားမႈ အေလ့အက်င့္မ်ား။

 ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ အသက္ဝမ္းေက်ာင္း 
ျပဳသည့္ပံုစံမ်ား။

 ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းအား ေရြ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္ 
လာမႈမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသြားမႈမ်ား၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား။

 အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ား 
၏က်န္းမာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားေဘးအႏၲရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ေနထိုင္မႈ။ 

 ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားကို 
တိုင္ၾကားႏုိင္သည့္စနစ္။

 ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း 
အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။

 အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား။

 ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား။

 လုံျခံဳေရးအစီအမံမ်ား။

 ပဋိပကၡ။

 ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။

 က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့ 
အက်င့္မ်ား။

ေျဖၾကားသူမ်ားကို ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္အေတြးမ်ားႏွင့္ စကားလံုးမ်ားကုိးအသံုးျပဳ၍ ေျဖၾကားေစးရန္ႏွင့္ ၎တို႔ အေရး 
ႀကီးသည္ဟုယူဆေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေစရန္ (အဖြင့္ေမးခြန္း) အကန္႔အသတ္မရွိ ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်အသုံးျပဳခဲ့သည္။  ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအားလံုးကို လက္ေရးမွတ္စုမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ 
ခဲ၍့ ျဖစရ္ပအ္မ်ားစတုြင ္ေမးျမန္းမႈေျဖၾကားသမူ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင္ ့အသသံြင္းယခူဲသ့ည။္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအမ်ားစမုွာ 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အျခား 
တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို အသံုးျပဳလ်င္ ေဒသခံၾကားမွဆက္သြယ္ေပးသူက ဘာသာျပန္ေပးပါသည္။ 
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၃၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတၱဳတြင္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သည့္ 
တည္ေနရာမ်ား

SWIA ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ 
ကယားျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔ျဖစ္ 
သည္။ ထုံးေက်ာက္အတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို အႀကီးစားစီမံကိန္းသံုးခုတြင္ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
သည္။ လက္လုပ္လက္စား ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထံုးေက်ာက္ဆင့္တက္သန္႔စင္သည့္ လုပ္ငန္း 
အခ်ိဳ႕ကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေရႊအတြက္ အႀကီးစားစီမံကိန္းသံုးခုႏွင့္ အေသးစားစီမံကိန္း ၁၁ ခု 
ကို ေလ့လာခဲ့သည့္အျပင္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ရာ ေနရာ ၁၅ ခု ကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 
ခဲမျဖဴအတြက္ အႀကီးစားစီမံကိန္းေလးခုႏွင့္ အေသးစားစီမံကိန္း ေလးခုကိုေလ့လာခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ 
အသားေပးေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာအႀကီးစားႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၎တို႔လုပ္ကြက္နယ္နိမိတ္ 
အတြင္းတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို တစ္ 
ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္ခ်ထားေပးခဲ့သည္။
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ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေလ့လာသူမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ေျပာဆိုလ်က္ မတူညီေသာၿမိဳ႕မ်ား 
သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ 
အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ကနဦးအေနျဖင့္ နားလည္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေလ့လာသူမ်ားသည္ 
ပိုမို၍ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးရန္၊ အျခားအျမင္မ်ားကို ပိုမိုတိက်၍ နက္ရိႈင္းေသာနားလည္မႈရရွိ္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းေတြ႔
ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ အုပ္စုတူအဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (FGD) ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာစဥ္အတြင္း 
လူပုဂၢိဳလ္ေပါင္း ၁၃၇၈ ဦးအား  သီးျခားစီျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႔လိုက္ျဖစ္ေစ  ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္း 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၄၈၇ ခု ႏွင့္ အုပ္စုတူအဖဲြ႕လုိက္ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) ၁၄ဝ ပြဲ ပါဝင္သည္။ မတူကြဲျပားသည့္ ပတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအား ေဒသတိုင္းတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ (SWIA Mining ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.mcb.org.mm တြင္ ၾကည့္ပါ)

ပံု ၅။ SWIA Mining ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေသာ ေနရာမ်ား

  

  
 

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊ႏုိင္ငံတကာ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မႈ အတြက္ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ကုလသမဂၢပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 

 ဗန္းေမာက္ 
 ေကာလင္း 
 ဟုမၼလင္း  
 

 Banmauk 

 Kawlin 

 Homalin  
 ရမည္းသင္း 
 သပိတ္က်င္း 

 
 Yamethin 
 Thabeikkyin 

 ေရႊက်င္ 

 
 Shwegyin 

 မိုးညွင္း 
 

 
 Mohnyin 

 

 ဟုိပုန္း 

 ပင္ေလာင္း 

 
 Hopong 
 Pin Laung 

 ဖာေဆာင္း 

 
 Phasawng 

 ဘားအံ 
 

 
 Hpa-an 

 

 ထား၀ယ္ 
 ေရျဖဴ 
 ေမတၱာ 

 
 
 Dawei 
 Yebyu 
 Myitta 
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ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊ႏိုင္ငံတကာ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မႈ အတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ကုလသမဂၢပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
အစီအစဥ္ႏွင့္ ကမာၻဘဏ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ)၊ NRGI ၊ Spectrum၊ MATA၊ ျမန္မာ့အစိမ္းေရာင္ကြန္ယက္ ( The Myan-
mar Green Network) တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ဆက္စပ္သည့္ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသ
င္းခ်ဳပ္ႏွင့္ သတၱဳတြင္းဥပေဒဆိုင္ရာ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ၊ ဓာတ္သတၱဳစီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ ၊သတၱဳ ဆင့္တက္သန္႔စင္မႈ 
ဆိုင္ရာ၊ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အထူးသျဖင့္အစီရင္ခံစာတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအတြက္ ဦးစားေပး 
သတ္မွတ္ရန္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္မ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရန္၊ 
သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပံုႏွိပ္မႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္တြင္ အဖက္ဖက္မွ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ 
သူမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ Mining SWIA အတြက္ 
အၾကံေပး အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ အၾကံေပးအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   
(Mining SWIA ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တည္ေနရာမ်ား )

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ SWIA အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တို 
ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ (ပါဝင္သူ ၃၆ ဦး) ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ (ပါဝင္သူ ၃၉ ဦး) ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံု(မူၾကမ္း)ႏွင့္ 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္တို႔ကို ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္မီ ၃ ပတ္ႀကိဳတင္၍ မွ်ေဝခဲ့ၿပီး Slides 
မ်ားကိုလည္း အသင့္ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေလ့လာေရးသမားမ်ား၊ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားက 
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈတြင္ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို MCRB ဝဘ္ဆိုက္မွ 
တဆင့္ရယူ၍ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အီးလ္ေမးမ်ားႏွင့္ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းၾကားျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။ 
MCRB website မွတဆင့္ အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းအား ထင္ျမင္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္ ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔စည္းမ်ားအား 
အီးေမးလ္မွတဆင့္ ျဖန္႔ေဝကာထင္ျမင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။  ရန္ကုန္၌က်င္းပခဲ့ေသာ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဝမႈမျပဳမီ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာတြင္ ျဖည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွိေသာ ျဖည့္သြင္းရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားပါသည္။

Mining SWIA ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔

SWIA အစီအစဥ္၏ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားအား နားလည္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့သုေတသီ 
မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ႏွင့္ EIA အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ အနာဂတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဤကဲ့သို႔ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ျမန္မာ့ 
သုေတသီမ်ားေပၚထြန္းကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆက္သြယ္မႈကို တည္ေဆာက္ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။
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အဖြဲ႔ဝင္ ၆ ေယာက္ပါဝင္ေသာ သုေတသနအဖြဲ႔တြင္  
ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ 
MCRB ၏ တြင္းထြက္သယံဇာတ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ၊ 
ေနာက္ထပ္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦးႏွင့္ကြင္းဆင္းေလ့လာသူ ေလးဦးတို႔ပါဝင္သည္။ 
၎တို႔အား ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသား 
သုေတသနအတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးမွ ၁ဝ လၾကာ ႏွင့္ DIHR 
မွ အႀကီးတန္းအႀကံေပးႏွစ္ေယာက္က ပ့ံပိုးေပးခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ 
qualitative ႏွင့္ quantitative ဆိုင္ရာ လူမႈသိပၸံသုေတ 
သနလုပ္ငန္းမ်ားကု လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမျပဳမီ သုေတသီအားလံုးကို DIHR မွ ႏွံ႔ႏွံ႔ စပ္စပ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းမ်ားကို 
ေဒသခံကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေကာင္းမြန္စြာ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းပို႔ခ်မႈတြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအားဆန္းစစ္သည့္ပံုစံမ်ားကို အေလ့အက်င့္ မိတ္ဆက္ျခင္း၊ 
သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈက႑ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အႏၲရာယ္အလားအလာရွိေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခန္းက႑၊ သုေတသနက်င့္ဝတ္ ဆိုင္ရာ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိစၥရပ္မ်ား၊ EIA ႏွင့္ အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စသည္တို႔ 
ပါဝင္သည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ တစ္ႀကိမ္ၿပီးတိုင္း သုေတသီမ်ားသည္ အတိုင္ပင္ခံႏွင့္/သို႔မဟုတ္ DIHR မွ ကၽြမ္း 
က်င္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ာအးား ျပန္လည္အစီရင္ခံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။




