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သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား -

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန 
(ခ) ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ေရေအာက္ျမက္ခင္းမ်ား၊ လမုေတာမ်ား၊ သဲေသာင္ျပင္ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ 
လတာမ်ားအပါအဝင္ ကမ္း႐ုိးတမ္းႏွင့္ အဏၰဝါဇီဝ အမ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္တည္ တည္ရိွပါသည္။ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ေပါႂကြယ္ဝ 
ၿပီး ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ကၽြန္းသစ္၊ ေငြ၊ ခဲ၊ ခဲမျဖဴႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ေျမဆီႂကြယ္ဝ 
ေသာ ေဂဟဇုန္မ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ အစဥ္အဆက္ တည္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ဤအရင္းအျမစ္ 
မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက လူဦးေရအေျမာက္အမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ထြက္ကုန္စုႀကီးအျဖစ္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

 သို႔ပါေသာ္လည္း သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္း၊ အႀကီးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားႏွင့္ ေျမယာမ်ား ပ်က္ဆီးလာ 
ျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ရွားပါးလာျခင္းတို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဖိအားသက္ေရာက္လာၾကသည္။ တိုးခ်ဲ႕လာ 
ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ လူဦးေရတိုးပြားျခင္းမ်ားသည္ အထိန္းအကြပ္မရွိေသာ သယံဇာတ 
ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္အေပၚ ဆိုးရြားစြာပင္ ပ်က္ဆီးမႈျဖစ္ေစပါသည္။ ၁၉၉ဝ-ခုႏွစ္မွ 
၂ဝ၁ဝ-ခုႏွစ္အတြင္း ရာဘာပင္စိုက္ပ်ဳိးမႈသည္ ႏွစ္ဆနီးပါးခန္႔ရွိလာၿပီး ဆီအုန္းပင္စိုက္ပ်ဳိးမႈ အေျမာက္အမ်ားႏွင့္အတူပင္ ဇီဝ 
မ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ အႀကီးမားဆံုးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားထဲ၌ ပါဝင္ပါသည္။ ဤသုိ႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္
ပင္စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္က႑မ်ားအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာလူမႈစီးပြားေရးက႑မ်ားသည္ အားနည္း 
ထိခို္က္လြယ္မႈ ျမင့္တက္လာေစပါသည္။ တိက်သည့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရားမဝင္ 
သား႐ိုင္းကုန္သြယ္မႈသည္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေၾကာင္းယူဆရပါသည္။ တရားမဝင္ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္အတူ သား႐ိုင္းတိရစၧာန္ပမာဏ 
သည္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလ်ာ့က်သြားေစပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ သယံဇာတမ်ားထုတ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ရင္းႏွီး     
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ သဘာဝျဖစ္တည္မႈမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိလာမည္ကို မ်ားစြာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ေဒသတြင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

 ေျပာင္းလဲလာေသာရာသီဥတုကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည့္ ျမန္မာ့စီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန 
ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အဓိကဖိအားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ သဘာဝ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား/ရာသီဥတုဆိုးရြားစြာေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္ ျပဳန္းတီးျခင္းမ်ား။ ကုန္းတြင္း 
ထုတ္လုပ္ေရးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ 
ႀကီးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားမွာ ပင္လယ္ေရျမင့္တက္ျခင္း၊ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ 
လိုင္းမ်ားႀကီးျခင္း၊ ေရလႊမ္းျခင္း စသည့္ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံ၏အေနာက္ေတာင္ပိုင္းသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း တည္ရိွေနၿပီး အနိမ့္ပိုင္း ကမ္း႐ိုးတန္းဇုန္ျဖစ္သည့္အတြက္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံသည္ ဘူမိေဗဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဇလေဗဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ 
ေနရၿပီျဖစ္သည္ (ဥပမာ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ဆိုင္ကလုန္းမ်ားႏွင့္ ဆူနာမီမ်ား)။ ေရ႐ွည္တြင္ အျခားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ 
ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈ၏ အက်ိဳးဆက္တစ္ခု 
ျဖစ္ေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရႏိုင္သည္။
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ေရႏွင့္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး

 အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားသည္ အလြန္ပင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိေနသည့္အတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ 
ေသာက္သံုးေရႏွင့္ အေျခခံသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ လက္လွမ္းမမီျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကက်ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ 
သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရရရွိမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးအလိုက္ သိသာစြာ ကြဲျပား 
ျခားနားပါသည္။ ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ေသာေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ အိမ္ေထာင္စု (၆၈) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကိုရရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စု (၁၇) ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ထုိသို႔ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေရကို သန္႔ရွင္းစြာထုတ္ယူ
သံုးစြဲႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ရရွိေသာ ေရ၏ညစ္ညမ္းမႈအႏၲရာယ္ ပိုမိုျမင့္မားလာေနေၾကာင္း ၫႊန္ျပထားပါသည္။ အာရွေဒသ  
ေရထုပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ (the Water Environment Partnership in Asia – WEPA) မွ အစီရင္ခံထားသည္မွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းေရအသံုးျပဳခ်မႈတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္တြင္းသံုး 
ေရပမာဏမွာ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားျမင့္မားေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္သံုးစြဲမႈ စုစုေပါင္း 
မွာ သုံးစြဲႏုိင္သည့္ပမာဏ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိပါေသးသည္။ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစိုင္ 
အခဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေရကန္မ်ားညစ္ညမ္းေစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ပိုမိုဆိုးရြားေသာ ျပႆနာမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္း တစ္ခုတည္းေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈမွာ ၁၉၉၄-ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္း အသစ္မ်ားတြင္ စြန္႔ထုတ္ၿပီးေရအား ျပန္လည္ 
သန္႔စင္မႈစနစ္ ရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

ေလထုအရည္အေသြးႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း

 လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေလထုအရည္အေသြးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေလထုအရည္အေသြး စစ္ေဆး 
တိုင္းတာႏိုင္ေသာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ၊ သို႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိမေနေသးပါ။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အဓိကအာ႐ံုစိုက္သည္မွာ 
အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ ေလထုအရည္အေသြးသည္ ထင္သာျမင္သာရွိလာေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီး ေလထု 
ညစ္ညမ္းမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကိရိယာမ်ားကို ၿမိဳ႕အတြင္းတြင္ စတင္တပ္ဆင္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ 
တစ္ဝန္း အျခားေနရာမ်ားတြင္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ႀကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္ 
လႊတ္မႈျမင့္မားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားလာမည္ကို ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ပါသည္္။ အထူးသျဖင့္ ကုန္းတြင္းႏွင့္ကမ္းလြန္ 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္ (PSC) တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစေရး ထပ္ေလာင္း 
အစီအမံမ်ား မလိုအပ္ဘဲ၊ သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ေစေရး၊ သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 
မပါရွိဘဲ ေဒသမွ ထုတ္လုပ္ေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကို မီး႐ိႈ႕စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေျမယာပ်က္ဆီးျခင္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုန္းတြင္းဧရိယာစုစုေပါင္း၏ တစ္ဝက္နီးပါး (၄၉-ရာခိုင္ႏႈန္း)သည္ သစ္ေတာမ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္ေသာ အေရွ႕ 
အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသႏိုင္ငံမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား အလြန္အကၽြံ 
ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈမရိွေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရး အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီး 
ျခင္းကို ေတြ႔ႀကံဳရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ၁၉၉ဝ-၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဟက္တာေပါင္း ၇,၄၄၅,ဝဝဝ (စုစုေပါင္း 
သစ္ေတာဧရိယာ၏ ၁၉.ဝ-ရာခိုင္ႏႈန္း) ကို ဆံုး႐ံႈးၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚရွိ ႏွစ္စဥ္သစ္ေတာဧရိယာ အသားတင္ 
ျပဳန္းတီးမႈအမ်ားဆံုး ၁ဝ ႏိုင္ငံအတြင္းမွ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ၂ဝဝဝ-၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အႀကီးမားဆံုး 
လမုေတာဧရိယာ အသားတင္ျပဳန္းတီးမႈ ငါးႏိုင္ငံအတြင္း ပါရွိပါသည္ (အင္ဒိုနီးရွား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ျမန္မာ၊ မက္ဒါဂါစကာႏွင့္ 
မိုဇမ္ဘစ္)။ အလားတူပင္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၌ ေျမဆီလႊာခန္းေျခာက္မႈျပႆနာသည္ အဆိုးရြားဆံုးကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနၿပီး 
ႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာေျမ၏ ၁ဝ-ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔တြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ အစိုးရ၏ ေျမယာျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး 
အစီအမံမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္း၊ ေတာင္ေပၚေဒသ လယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းစနစ္မ်ား၊ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနေသာ 
လူဦးေရတိုးပြားမႈတို႔ႏွင့္အတူ ေျမဆီခန္းေျခာက္မႈျပႆနာ ပိုမိုဆိုးရြားလာပါသည္။

လက္ရွိတြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ကာကြယ္ေတာ ၄၃ ခုရွိေသာ္လည္း ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း 
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အခ်က္မ်ားသည္ လံုေလာက္မႈမရွိဘဲ ျပန္႔က်ဲေနကာ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း မဟုတ္ပါ။ ဤကာကြယ္ေတာ 
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ၇.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ႏွင့္ အနီးအနားရွိ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီသံုးခုမွ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ရံပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

အဏၰဝါပတ္ဝန္းက်င္

 ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ရွိ သက္ရွိဇီဝမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ အကန္႔အသတ္ရွိပါသည္။ ပင္လယ္ျပင္မွ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေန 
ေသာအရာမ်ားမွာ အလြန္အကၽြံ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ကမ္း႐ိုးတမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဒိုင္းနမိုက္အသံုးျပဳျခင္း၊ အဆိပ္ခ်ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
ပ်က္ဆီးေစသည့္ ငါးဖမ္းနည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတြင္ ရွည္လ်ားေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းတည္ရွိေသာ္လည္း 
အဏၰဝါကာကြယ္ေရးဧရိယာမ်ားမွာ ေလးေနရာသာရွိၿပီး ပင္လယ္ျပင္မွ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္၊ 
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္နည္းပါးပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရမွ ၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္အဏၰဝါဧရိယာ၏ ၁ဝ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းကို ကာကြယ္မႈေပးပါမည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း  ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ၊ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိေသးျခင္းအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား 
ရွိေနၿပီး ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား၊ နည္းပညာအရင္းအျမစ္မ်ား မရွိျခင္းက အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီွႏိုင္ေရးတို႔အား လြန္စြာဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာမ်ားအပါအဝင္ အလြန္အကၽြံ ငါးဖမ္း 
ျခင္းမ်ားက တံငါ႐ြာေလးမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အေျခအေနမ်ားကို က်ဆင္းေစပါသည္။

 ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ကမ္းလြန္ကၽြန္းစု အေျမာက္အမ်ားတည္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ၇ ႏိုင္ငံႏွင့္ 
အတူတကြ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အဏၰဝါေဂဟစနစ္ႀကီး (the Bay of Bengal Large Marine Ecosystem – BOBLME) 
စီမံကိန္းကို ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ၎၏ 
ငါးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမွတစ္ဆင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ေနထုိင္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ား 
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိိ ငါးရင္းျမစ္မ်ား၊ အဏၰဝါဇီဝမ်ဳိးကြဲ 
မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ သိပၸံနည္းက် စစ္တမ္းတစ္ခုကို ႏိုရတ္ (Norad) ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမူေဘာင္

 ၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမည္ဟု  
အတည္ျပဳထားပါသည္။ သို႔္ေသာ္လည္း သန္႔ရွင္းေသာပတ္ဝန္းက်င္ ရရွိခြင့္မပါရွိဘဲ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ 
၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ပါရွိပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းႏိုင္ 
ပါသည္။

 လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ေနေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ (the Environmental Conservation Law) အရ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF) အေနႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ညစ္ညမ္းေစ 
ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား ဘက္စံုေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခု ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ MOECAF မွ 
၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလုိက္နာက်င့္သံုးၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး  
ျမင့္မားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစတင္ျခင္းႏွင့္ ေရဆိုးထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစတင္ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါ 
သည္။ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) အေနႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ (National Environmental Management Framework and Action) ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ 
အစိုးရအား အကူအညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

ျပဳျပင္ၿပီး ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
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ေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ MOECAF အား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ "တံခါးမွဴး" (Gate Keeper) အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
အခြင့္ လႊဲအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ "သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မည့္" စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အေပၚ "ဦးစားေပးစနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ေရးအစီအစဥ္" (Prior Permission Scheme) တစ္ခု စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ MOECAF 
အား အခြင့္အာဏာ လႊဲအပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ အျခားအစိုးရဌာနမ်ားမွ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားသည္ MOE-
CAF ၏ ဆီေလ်ာ္ေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေနာက္မွသာ ေပးအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒေအာက္တြင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (EIA) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္မြမ္းမံမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ႐ွင္၏ (MIC) အသိေပးခ်က္အမွတ္ (၁) တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (ESIA) 
ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး အပါအဝင္ MOECAF 
၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုအပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (Foreign Direct Invest-
ment Law) တြင္ အေျခခံညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤဥပေဒတြင္လည္း အေျခခံျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒသည္ "ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစသူမွ ကုန္က်ခံရမည့္ စည္းမ်ဥ္း" (Polluter Pays Principle) 
အား အေျခခံထားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို MOECAF မွ ထူေထာင္ထားေသာ ရံပံုေငြ 
အတြင္း ထည့္သြင္းေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒအရ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဆို ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရန္ 
လိုအပ္ၿပီး (ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အက်ဳိးဆက္ 
မ်ားအား ကာမိႏိုင္မည့္ အာမခံထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး (၎သည္ 
စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ မရွင္းလင္းေသးေသာ္လည္း) ပ်က္ဆီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးႏိုင္ပါသည္။

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒမူေဘာင္တြင္ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒ ၄၄ ခုရွိၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေစေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ လိုက္နာရမည့္ ပံုစံမ်ားအသြင္ျဖင့္ တည္ရွိေနပါသည္။ ၂ဝဝ၆-ခုႏွစ္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ (the 2006 Conservation of Water Resources and Rivers Law) အရ 
ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ေရးကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ဤဥပေဒ 
မ်ား က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ အသစ္ျဖစ္လာမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ 
ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(ခ) ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

 � ကြဲျပားျခားနားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ အက်ဳိးဆက္မ်ား။   ။ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအေၾကာင္း အခန္း (၄.၂) တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ကမ္း႐ိုးတန္းေန ရပ္႐ြာလူထုအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ ေျမမ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းအတြက္ အလြန္မွီခိုအားထားရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ မွီခိုေနရျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ 
လူမႈဘဝႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ လြယ္လင့္တကူပင္ ပိုမို၍ ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ကမ္းနီးကမ္းေဝး 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြမဲႈမရိွပါက သိသာထင္ရွားေသာ၊ မတူကြျဲပားေသာ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္ဆီးျခင္း (နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး၊ သို႔မဟုတ္ တုန္ခါမႈျဖစ္ေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ား 
အေပၚ ထိခိုက္ျခင္းကဲ့သို႔)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး (ေလထု၊ ပင္လယ္၊ ေရခ်ဳိဧရိယာမ်ားႏွင့္ ေျမယာ 
ညစ္ညမ္းျခင္း၊ အသံဆူညံျခင္းကဲ့သို႔)၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းျခင္း (စြန္႔ပစ္အဆိပ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
ညစ္ညမ္းေစသည့္အရာမ်ား၊ ဆီယိုစိမ့္မႈမ်ားကဲဲ့သို႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ)ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ျပဳန္းတီးျခင္း (ေရ 
အသံုးခ်မႈ၊ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ားကဲ့သို႔) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း၏ မတူညီေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အလုိက္ မတူညီေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ 
ပါသည္။ ဥပမာ - စီမံကိန္း၏ အေစာဆံုးကာလမ်ား၌ ကမ္းလြန္လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ရာတြင္ တုန္ခါမႈ 
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ေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ယာယီအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ 
အတြင္း ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္မႈသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ေနမည့္ ႏွစ္ကာလမ်ားတစ္ေလွ်ာက္၊  
သို႔မဟုတ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ လိုအပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားမွတစ္ဆင့္  
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားသည္ က်န္းမာျခင္းအခြင့္အေရး၊ အသက္ရွင္သန္မႈအခြင့္အေရး၊ လံုေလာက္ေသာ  
ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္း ရရွိမႈအခြင့္အေရး (အစားအေသာက္၊ ေရႏွင့္ ေနထုိင္ရန္ေနရာရရွိရန္ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္) 
ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဘဝပံုစံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္မ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။

 � သင့္ေလ်ာ္သည့္ေဆာင္႐ြက္ခ်က။္ ။ ထိေရာက္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ကုစားေစျခင္းတို႔အတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ က႑တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရွာေဖြေရးမွ 
ထုတ္လုပ္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ေရးမွ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာေရးကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္ႏွင့္အမွ် သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အက်ဳိးဆက္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနတြင္ သိသာေသာ ေျပာင္းလဲမႈ 
တစ္ခု၏ အက်ဳိးရလဒ္အေနႏွင့္လည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ မုန္တိုင္း 
မ်ား မ်ားျပားလာမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး ၎သည္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန ေျပာင္းလဲမည့္ 
အလားအလာမ်ား ျဖစ္ပါသည္)။ ထို႔အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဘဝ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာ 
ျခင္း (ESIA)ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ (ပတ္ဝန္းက်င္(လူမႈေရး)စီမံခန္္႕ခြဲမႈအစီအစဥ္ E(S)MP မ်ားကို လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသည္ႏွင့္အမွ် အၿမဲျပဳျပင္မြမ္းမံေနရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ လက္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝစာခ်ဳပ္ 
(PSC) အရ ၎စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ပထမ (၆) လအတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (ESIA) 
မ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ၫႊန္ျပထားပါသည္။ ၎စာခ်ဳပ္အရ စီမံကိန္းစက္ဝန္းအတြင္း အျခားေသာ 
အဆင့္မ်ား၌လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (ESIA) ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္း MOECAF အေနႏွင့္ တရားဝင္အသိေပးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ား၏ မြမ္းမံရမည့္၊     
သို႔မဟုတ္ (ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း/ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဘဝ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (IEEs/ESIAs) 
အသစ္မ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာက အေသးစိတ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းေနရန္လုိအပ္ၿပီး PSC တြင္လည္း သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။ (အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါ။)

 � ျပန္႔ႀကဲေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက။္ ။ ကုန္းတြင္း၊ ကမ္းေဝး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ နည္းပါးေနၿပီး မရွိသေလာက္ပင္ ရွားပါးပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္ 
မ်ားတြင္ ေျမဆီ၊ သို႔မဟုတ္ ေရႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုန္ထုတ္မႈစြမ္းအား ေလ်ာ့က်လာျခင္းအတြက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ကိစၥရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အနီးအနားရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ သယံ 
ဇာတ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ တစ္ခုတည္းေသာ ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းခံတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

 � စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္မႈ။  ။ အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
ႏွင့္ လူမႈဘဝကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာ 
ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္အညီ၊ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အထမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း 
အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား သ႐ုပ္ေဖာ္ေပးျခင္း၊ လမ္း 
ၫႊန္ေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဆက္အႏြယ္မ်ားအတြင္းႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တန္ဖိုးေျပာင္း 
လဲမႈ ကြင္းဆက္အတြင္းမွတစ္ဆင့္ တုိက္တြန္းေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္သူေနရာမွ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
၎တို႔၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အတြင္း အသံုးခ်ရန္ ကတိကဝတ္ကို PSC ၏ ထပ္တိုးျပင္ဆင္ခ်က္အေနႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္ ပူးတြဲစာအေနႏွင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ ၎၏ E(S)MP ႏွင့္အတူတကြ အမ်ားသူငါ သိရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ 
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနႏွင့္ ထိုကတိကဝတ္ကို ရပ္႐ြာလူထုအတြက္ ၎ကုမၸဏီ၏ လူမႈ 
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ဘဝမ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းစီမံကိန္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနႏွင့္လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ရပ္႐ြာလူထုအား ကုမၸဏီ 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူ႔ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစႏိုင္ပါသည္။

 � ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ။ ။ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ "သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ 
အျမင့္ဆံုးအဆင့္အတန္းမ်ား" ရရွိေစေရး အစိုးရမွ ကတိကဝတ္ျပဳခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔၏ မူရင္းႏိုင္ငံရွိအစိုးရမ်ားမွ 
လည္း ၎တို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း ေပါင္းစည္းလာၾကသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑မွ ရရွိႏိုင္မည့္အက်ဳိး 
ေက်းဇူးမ်ားကို ျမင္ရႏိုင္ရန္လည္း ျမန္မာျပည္သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္လာၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူ၏ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာမူဝါဒမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ၎တို႔၏ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမႈ 
သည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑အတြင္း ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည္။

 � စီမံကိန္း ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ျခင္း။ ။ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာျခင္း (EIA) ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမူၾကမ္းတြင္ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထုအား ေကာင္းမြန္စြာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား 
ျခင္းႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ရန္ ပါဝင္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ၎လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားသည္ ယခင္က ရပ္႐ြာလူထုမ်ားမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာရရွိျခင္း၊ လံုးဝမရရွိျခင္း၊ သို႔မ 
ဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမရွိျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအား အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာရာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုရယူလိုေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနပါသည္ 
(ပံုစံတစ္ခုအသြင္ႏွင့္ ေဒသမွနားလည္ႏိုင္မည့္ ဘာသာစကားျဖင့္)။ ရပ္႐ြာလူထုမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ရရွိမည္ဆိုပါက ၎တို႔အေနႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အလားအလာရွိေသာ၊ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေသာ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ပိုမိုနားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမည့္အရာမ်ား၊ 
အက်ဳိးဆက္မ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္ ကုမၸဏီ 
၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိသင့္ၿပီး ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ထိုသို႔ေသာ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ ရပ္႐ြာလူထုအား ၎တို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေျဖရွင္း 
ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

 � အေရးေပၚလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား။ ။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္႐ြာလူထု၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆိုရာတြင္ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းဆိုျခင္းမွစ၍ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္  
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎အေျခအေနသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
႐ြက္သူမ်ားအား ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိႏိုင္သည့္ အျခားကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

 � ဓာတ္ေငြ႔အား မီး႐ိႈ႕စြန္႔ပစ္ျခင္း။ ။ စံ-ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝစာခ်ဳပ္ (Model PSC) တြင္ ျမန္မာလုပ္ကြက္မ်ားမွ 
ထုတ္လုပ္သည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အား သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမပါဘဲ (ထြက္ရွိလာ 
မည့္ ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈအတြက္) မီး႐ိႈ႕စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အခန္း (၃) ရွိ က႑အလိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံအေျမာက္အမ်ား၌ ဓာတ္ေငြ႔မီး႐ိႈ႕စြန္႔ပစ္ျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ရပ္တန္႔ႏိုင္ရန္ 
ေဆာင္႐ြက္ေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။

တဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း

 � စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား။ ။ မ်ားစြာေသာ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ (တုန္ 
ခါမႈထုတ္လႊတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွစ၍ အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္ရန္ေနရာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ 
ေသာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ လုပ္ငန္းမ်ားအထိ) ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားျဖင့္ တစ္ဆင့္ခံေဆာင္႐ြက္ၾကရာ ၎စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား 
ေၾကာင့္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အလားတူပင္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ 
လည္း ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းအ႐ြယ္အစားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈသည္ အလြန္ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
အညီ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအ႐ြယ္အစား အလြန္ႀကီးမားၿပီး အထူးျပဳလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ 
သူမ်ားမွ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေခတ္မီသည့္အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈမရွိသည့္ ေဒသခံ ကုမၸဏီ 
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အေသးမ်ားအထိ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း (၄.၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ တစ္ဆင့္ခံ 
ကန္ထ႐ိုက္တာအမ်ားစုသည္ ျဖစ္လာလတၱံ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေစာဆုံး "မ်က္ႏွာစာ" ျဖစ္ေနေလ့ရွိၿပီး ေဒသခံလူထု 
အေပၚ ထင္ရွားေသာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ ေယဘုယ်ဆန္မႈႏွင့္ 
တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအေပၚ ၫႊန္ၾကားထားသည့္ အေသးစိတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္ 
တာမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုမႈျပဳလုပ္ရာ၌ တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ၎ကို MOECAF, ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ 
ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) တို႔ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝစာခ်ဳပ္(PSC)၊ E(S)MP တို႔တြင္ အနိမ့္ဆံုး 
လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားအေပၚ 
တြင္ ထိုသို႔ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏုိင္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

 � ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ပုဂၢိဳလ။္ ။ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္ အဓိကလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူႏွင့္ 
တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားအၾကား ခြဲျခားႏိုင္ေလ့မရွိဘဲ အမ်ားအားျဖင့္ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူ၏ အမည္ကိုသာ 
သိရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လံုးဝမသိျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ရပ္႐ြာလူထု၏ အဓိကျပႆနာတစ္ခုမွာ ၎တို႔၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို 
လက္ခံမည့္သူတစ္ဦးသာ အဓိကလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူအျဖစ္ ရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး (ခန္႔မွန္းအားျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္) ၎တို႔သည္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူ 
မ်ား၏ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိ၊ မရွိလည္း မသိရွိၾကပါ။ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ မတူညီေသာ 
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအလိုက္ လုပ္ငန္းနယ္ေျမအတြင္းတြင္ ရွိေနၾကမည့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ 
ႏိုင္မည့္အရာတစ္ခုကို ေစာစီးစြာသတ္မွတ္ထားရွိျခင္းသည္ အလြန္အသံုးဝင္ႏိုင္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုစားျခင္း

 � ျပန္လည္ကုစားျခင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လည္ကုစားျခင္းအတြက္ လက္ရွိနည္းလမ္း 
မ်ားမွာ အလြန္နည္းပါးၿပီး ေႏွးေကြးသည့္အျပင္ ပ်က္ဆီးသြားသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေတာင္း 
ဆိုေသာ ေဒသခံေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ပင္ မရွိပါ။ ပ်က္ဆီးသြားမႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ 
ဆံုး ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးေပးေလ်ာ္ျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားမႈကိုရယူရန္ အခြင့္အေရး 
ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေဒသတြင္းသက္ေရာက္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား ျပန္လည္တံု႔ျပန္ 
ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ပ်က္ဆီးသြားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ 
ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မူလအတိုင္း ျပန္လည္ရွိေနေစျခင္းမ်ားသည္ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထုအား မူလအေျခအေနအတိုင္း ျပန္ 
လည္ တည္ရွိေနေစျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းစီမံကိန္းမ်ား၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသအတြက္ေပးအပ္ေသာ အက်ဳိးအျမတ္တစ္စံုတစ္ရာအျဖစ္ မသတ္မွတ္သင့္ပါ။ 
မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ခု၌ "ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသအဆင့္အစိုးရ 
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုသည္ ဤသို႔ (ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး) လုပ္ငန္းအစျပဳမႈမ်ားတြင္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမ်ားမွတစ္ဆင့္၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီးအလိုက္ ခြဲေဝခ်မွတ္ထားသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေပးေလ်ာ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ 
ပံုစံမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း က႑တစ္ခုအေနႏွင့္ ပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။"ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

 � ရွိႏွင့္ၿပီးသား အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား။ ။ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အေျချပဳအခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ေကာက္ 
ယူရန္ (အမ်ားအားျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း) အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္ဆီးမႈမ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ ထိုသုိ႔ေသာပ်က္ဆီးမႈသည္ ကုမၸဏီ၊ သို႔မဟုတ္ ၎၏ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အလံုးစံုသက္ဆိုင္မႈ 
မရွိႏိုင္သည့္တိုင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ရန္  အေရးႀကီးပါသည္။ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသအဆင့္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ အတူတကြျဖစ္ေစ ပံ့ပိုးမႈျပဳႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ -ပတ္ဝန္း 
က်င္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည္၊ မည္သို႔ျဖစ္ေပၚလာသည္၊ ထပ္ေလာင္းေပၚေပါက္ 
လာမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္ဆီးမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ ပံ့ပိုးမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 



၄
၄.၈

108 အပိုင္း - ၄.၈

သုေတသနျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုနားလည္ရွင္းလင္းေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း။ ပ်က္ဆီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအား ျပန္လည္ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ ေဒသရပ္႐ြာလူထုမ်ားမွ အေျခခံစံျပဳရမည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို (ေဒသတြင္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သမိုုင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကဲ့သုိ႔) ပံ့ပိုးေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ အေျချပဳထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရပ္႐ြာလူထု၏ ခိုင္မာေသာေတာင္းဆိုမႈ 
မ်ားကို ျငင္းပယ္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက လက္ေတြ႔မက်ျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ 
ႏိုင္ပါသည္။ ရပ္႐ြာလူထုအား နစ္နာေစသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ ၎ရပ္႐ြာလူထုကိုယ္တိုင္ ပါဝင္၍ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအားထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးျခင္းသည္ ပိုမိုအသံုးဝင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ရွင္းလင္းခ်က။္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑မွ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္  
ေရာက္မႈကို အဓိကထားအာ႐ုံစိုက္ပါသည္။ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားကဲ့သို႔ေသာ က်ယ္ျပန္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ 
ေရာက္မႈအား ရွာေဖြေလ့လာမည့္အစား ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ၊ သင့္ေတာ္လုံေလာက္ 
သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားႏိုင္စြမ္းစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို အထိသာအဓိကထား 
အာ႐ံုစိုက္ခဲ့ပါသည္။

ေရႏွင့္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္ - လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိပိုင္ခြင့္။ ေဘးကင္းသည့္ေသာက္ေရႏွင့္
သန္႔ရွင္းေရးစနစ္ ရရွိပိုင္ခြင့္။ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းက်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမင့္ဆုံးရရွိပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � တည္ေဆာက္ေရး၊ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဒသတြင္း လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
အတြက္ ေရေထာက္ပံ့မႈပ်က္ကြက္ျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားစြာ 
ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲ လေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ ထိုအတိုင္းရွိေနခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ  
ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည့္ အေသးစား အေျခခံအေဆာက္အအုံ ျပင္ဆင္ျခင္းကို ဦးစားေပးကိစၥအျဖစ္ ႐ႈျမင္မႈ 
မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ ျပင္ဆင္မႈအား မေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ 
ႏိုင္သည္။ ထိုကိစၥမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။

• ေနရာတစ္ခုရွိ ပိုက္လိုင္းသည္ ႐ြာ၏ အဓိကေရရရွိရာ စမ္းေခ်ာင္းကိုျဖတ္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ယင္းစမ္းေခ်ာင္း
သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ရရွိရန္အတြက္လည္း အသုံးျပဳၿပီး ေဘးကင္းသည့္ ေသာက္ေရရရွိမႈအတြက္ပါ အသံုးျပဳျခင္း
ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရမ်ားခန္းေျခာက္္သြားေစသည္။ ထိုကိစၥတြင္ ပတ္သက္ေန
ေသာကုမၸဏီမွ ၎ကိုသတိထားမိသည္ႏွင့္ ျပႆနာကိုေလွ်ာ့နည္းေစရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
ျပင္ဆင္မႈအား ရပ္ရြာမွ ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိသလို လိုအပ္သည့္ ေရပမာဏကိုလည္း ေပးေဝႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။
ထိုေဒသတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ထိုေဒသရွိ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္စား ၾကားဝင္ 
ေစ့စပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီအား ပို၍သင့္ေတာ္သည့္ ေျဖရွင္းမႈ၊ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စည္း႐ံုးႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ေပ။

• ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု 
တစ္ခုသည္ ေဒသရပ္ရြာတစ္ခုအတြက္ ေရေပးသြင္းေထာက္ပံ့မႈအေပၚ ျမင္သာသည့္သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ ထို 
ေဒသရွိ လယ္သမားမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိေသာ စပါးအသီးအႏွံအတြက္ ေရရရွိမႈမလံုေလာက္ေတာ့ေသာ
ေၾကာင့္ အျခားသီးႏွံသို႔ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရသည္။ (စပါးမွ ေျပာင္းဖူးသို႔)
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• ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ ေရ
ေထာက္ပံ့မႈတြင္ သံပိုက္မ်ား သုံးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုသံပိုက္လုိင္းမ်ားသည္ တပ္ဆင္ၿပီးသိပ္မၾကာမီတြင္
သံေခ်းနံ႔မ်ားရလာသည္။ (ေဘးကင္းေသာ္လည္း အရည္အေသြးညံ့သည္)။ သို႔ေသာ္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ 
စီမံကိန္းအတြက္မူ ပလတ္စတစ္ ပိုက္မ်ားသုံးထားသည္ကို ရြာသားမ်ားက ႏိႈင္းယွဥ္ၾကသည္။ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူ 
မ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံမႈ မရရွိခဲ႔သည့္အတြက္ ရြာသားမ်ား၏မေက်နပ္မႈႏွင့္ မယုံၾကည္မႈတို႔ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။

 � အလုပ္သမားမ်ား၏ အိမ္ယာနယ္ေျမအတြင္း ေသာက္ေရရွိရာေနရာတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ အမိႈက္မ်ားစြန္႔ပစ္သည့္ 
ကိစၥမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံမူမ်ားရိွခဲ့သည္။ ကိစၥအမ်ားစုတြင္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားမွ တည္ေဆာက္ေထာက္ပံ့ 
ေပးျခင္း  မဟုတ္ပါ။

 � ဓာတ္ေငြ႔အတြင္း သဘာဝအတိုင္းေတြ႔ရသည့္ ျပဒါးသည္ ေဒသတြင္းေရေထာက္ပံ့မႈအေပၚ ညစ္ညမ္းေစမည္ကို စိုးရိမ္ 
ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားအားအခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသခံမ်ားမွတင္ျပၾကသည္။

အေျခခံက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမင့္ဆုံးရရွိပိုင္ခြင့္၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေဒသရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္ 
မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိမႈ အလြန္နည္းပါးေနပါသည္။ က်န္းမာေရး၊ အစားအစာ ထုတ္လုပ္မႈ 
ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈတုိ႔အေပၚ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ မရရွိဘဲ 
ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းေနရာမွ ပိုက္လိုင္းယိုစိမ့္မႈႏွင့္ အညစ္အေၾကးထုတ္လႊတ္မႈမ်ား 
အပါအဝင္ စားသုံးကုန္မ်ားအေပၚ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖစ္လာေစသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သက္ေရာက္မႈ၏ 
အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ကို ၎တို႔ သိျမင္ၾကသည္။

 � ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းသည္ ပိုက္လိုင္းယိုစိမ့္မႈအေၾကာင္း သတင္းပို႔မႈ မရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္မႈကို 
ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ပညာေပးမႈမရွိျခင္းတုိ႔အတြက္ စိုးရိမ္မႈရွိၾကသည္။ ကြင္းဆင္းသုေတသနအဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ ပိုက္လိုင္းယိုစိမ့္မႈ 
အေၾကာင္း သတင္းပို႔ထားသည့္ ကိစၥအမ်ားစုမွာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ (MOGE)ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။ 
ထိုသို႔ေသာကိစၥမ်ိဳးတြင္ ရပ္ရြာလူထုအား က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္အသိေပး 
ထားမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ယုိစိမ့္မႈအေၾကာင္း သတင္းပို႔မူမ်ား မရွိေပ။ ပိုက္လိုင္းမ်ားသည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အလြန္အားနည္း 
ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းမႈနည္းပါးကာ ပုံမွန္လည္းမရွိေပ။ ထို႔အျပင္ ပိုက္လိုင္းမ်ားကို စနစ္တက် ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ 
မလုပ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားထံမွ ယိုစိမ့္မႈအေၾကာင္းသတင္းပို႔မႈကို ေစာင့္ေနသည့္ပုံေပၚေနသည္။ တုံ႔ျပန္ေရး ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ 
ေရးအဖြဲ႕သည္ ပိုက္လိုင္းဧရိယာ၏ အျပင္ဘက္ေဝးရာတြင္ ရွိေနျခင္းသည္ ယိုစိမ့္မႈအား အျမန္ဆံုးျပဳျပင္လွ်င္ပင္ အနည္း 
ဆုံး တစ္ရက္ၾကာမည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
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ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေလထု

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအဆင့္အတန္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အျမင့္ဆုံး ရရွိပိုင္ခြင့္၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေရနံတြင္းမ်ားမွယိုစိမ့္မႈသည္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းကိုထိခိုက္ေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔အား
ထုတ္ေဖာ္အသိေပးၾကသည္။ ကုန္းတြင္းေရနံေျမတစ္ခုတြင္ မုတ္သုန္မိုးရာသီတြင္ တြင္းပတ္လည္လွ်ံတက္ၿပီး အနီး 
ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ စိုက္ခင္းမ်ားကို ထိခိုက္ညစ္ညမ္းေစခဲ့သည္။ ပ်က္စီးသြားသည့္ သီးႏွံမ်ားအတြက္ မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးမွ 
မရရွိခဲ့ပါ။ ေရရွည္ျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္မႈမွာလည္း လုံေလာက္မႈမရွိပါ။ ေဒသတြင္းေရ၏ အရည္အေသြးအား 
စမ္းသပ္ရန္ကိရိယာ ပစၥည္းမရွိသျဖင့္ ေရအရည္အေသြးစမ္းသပ္မႈအား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ျပဳလုပ္ေစခဲ့ရေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။

 � ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ ကိစၥတစ္ခုတြင္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား ၿမိဳ႕ႏွင့္အလွမ္းေဝးေသာ 
ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္းတြင္ မီး႐ႈိ႕ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုေနရာသည္ ရပ္ရြာႏွင့္ နီးကပ္သည့္ေနရာျဖစ္သည္။ 
ျပာထဲတြင္ပါသည့္အဆိပ္သည္ ျပင္းထန္လြန္းသျဖင့္ လယ္သမား (၂) ဦး ပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏြား (၁၉) ေကာင္သည္ ျပာအား 
ရက္မိၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း ေသဆုံးကုန္သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း 
ရပ္ရြာအား မည္သည့္သတင္းအခ်က္မွ မေပးပါ။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈရွိေသာ္လည္း ရပ္ရြာမွေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သတင္းျပည့္စုံစြာ မရရွိခဲ့ပါ။ ဤစာတမ္းကို ေရးေနခ်ိန္အထိ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမွာ အျငင္းပြားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

 � ျမစ္အားျဖတ္၍ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္းရွိ ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သြားမည့္ေနရာ၌ ျမစ္ၾကမ္းျပင္တြင္
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုေနရာရိွေရမ်ားအား စုပ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ သဲအိတ္မ်ားခ်ထားၿပီး ၎သဲအိတ္ 
ကာရံထားေသာ ေနရာအတြင္းမွ ေရမ်ားကို စုပ္ထုတ္ျခင္းအား ႏွစ္ေနရာအတြက္ (ျမစ္၏ တစ္ဘက္အတြက္ တစ္ႀကိမ္၊ 
အျခားတစ္ဘက္တြက္တစ္ႀကိမ္္) ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ၿပီးစီးသြားေသာအခါ သဲအိတ္ 
မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္း သိမ္းယူျခင္းမျပဳဘဲ ထားပစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ၾကာင့္ သဲအိတ္မ်ားရွိေနေသာ ျမစ္ကမ္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ 
ဘက္ကမ္းပါးတြင္ ေရမ်ား ပိုမိုတိုက္စားမႈအား ျဖစ္ေပၚေစၿပီးအက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ၎ဘက္အျခမ္းရွိ   ကမ္းပါးႏွင့္နီးစပ္ 
ေသာ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ျမစ္ေရလွ်ံျခင္းႏွင့္ အနားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အိမ္မ်ားအားလည္း ျမစ္ေရတိုက္စားျခင္းအႏၲရာယ္မွ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

 � စီမံကိန္းေနရာသို႔သြားသည့္ ထရပ္ကားမ်ားေၾကာင့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဖုန္လုံးမ်ားထျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အနီးရွိ 
ရြာမ်ားစြာမွ မေက်မနပ္ ေျပာဆိုမႈအမ်ားသည္ ပံုမွန္ေတြ႕ရွိရေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အလုပ္ေနရာ၊ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕
တည္ေဆာက္သည့္လမ္းေပၚႏွင့္ အျခားစီမံကိန္းတည္ေဆာက္တပ္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာေနရာမ်ားတြင္ ဖုန္ထူထပ္ 
ျခင္းမွကာကြယ္ရန္္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါးသည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။ စီမံကိန္းမ်ားတည္ရွိေသာ ေနရာတစ္ခု 
တြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးေသာအခါ လုပ္ငန္းစံု၊ ေနရာစံုႏွင့္ လူမ်ားစြာတို႔မွ လမ္းသုံးစြဲၾကေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္ 
အေနျဖင့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား (cumulative impacts) ျဖစ္လာေၾကာင္း မွတ္သားေတြ႕ရွိရသည္။

႐ိုးရာလက္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေရနံထုတ္လုပ္ျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး ရပိုင္ခြင့္

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေရနံအားတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လက္ယက္တြင္းမ်ားမွ ထုတ္ယူမႈအခ်ဳိ႕ကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳ 
လုပ္ရာတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္လည္း မ်ားစြာမွတ္သားသိရွိခဲ့ရပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အျခား 
ေနရာမ်ားတြင္လည္း ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္သည့္ အေလ့အထမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။
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 � လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ အလြန္တရာ အေျခခံက်ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားအား         
ကာကြယ္တားဆီးေရးအား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ လံုးဝမရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

 � အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း မည္သည့္အကာအကြယ္ ကိရိယာ၊ ဝတ္စုံမွဝတ္ဆင္ထားျခင္း မရွိပါ။ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးကင္းေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလည္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

 � ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေရနံတူးေဖာ္ရာနေဘးတြင္ပင္ ကပ္လ်က္ ေဆး 
လိပ္ေသာက္ၾကေသာေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈႏွင့္ အျခားမေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သဘာဝအရေနထိုင္မူအေပၚ သက္ေရာက္ျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ရရွိပိုင္ခြင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရရွိပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားစြာက အစဥ္အလာအရ ငါးဖမ္းေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ 
မႈႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အျခားေသာတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ နယ္ေျမ 
အတြင္းမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ငါးရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း ညည္းညဴၾကသည္။ ငါးအေကာင္ေရ က်ဆင္းမႈႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ရပ္ရြာလူထုတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ကနဦးေကာက္ခံထားရွိေသာ အေျခခံ 
အခ်က္အလက္မ်ား (Baseline data) မ်ား မရွိပါ။ တိုင္တန္းထားမႈပိုမ်ားလာသည္ကို ကုမၸဏီတစ္ခုက သတိျပဳ မွတ္သား 
ထားပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွေန၍ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  
ဆက္စပ္ေသာ တိုင္တန္းမႈမ်ားပိုမို ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။

 � ျပည္တြင္းပညာရွင္တစ္ဦးမွ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ပုံ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ  
လိုအပ္သည့္ ေရေနႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား (Marine Mammal Observers) မရွိဘဲ 
လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ပူပန္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။ လမ္ပိကၽြန္းတြင္ ေဝလငါးေသာင္တင္ျခင္းမွာ ဤ 
အေၾကာင္းကိစၥႏွင့္ တစ္နည္းတစ္ဖံုဆက္စပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထိုပညာရွင္က ေျပာၾကားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေသာင္တင္ေဝလ 
ငါးေသရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းအား ခြဲစိတ္ေလ့လာမႈမျပဳႏိုင္မီ ပုပ္သိုး၍ ေျမျမဳပ္လိုက္ရေသာေၾကာင့္ မည့္သည့္အေၾကာင္း 
ေၾကာင့္ ေသဆံုးရသည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းအား မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ဥပမာ

 � စီမံကိန္းတစ္ခုအတြင္း ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၎တို႔ပိုက္လိုင္းျဖတ္သြားရာ ေနရာမ်ားအတြက္ EIA မွ 
ေဖာ္ျပေပးသည့္ သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေဒသတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔သို႔     
ရံပံုေငြမ်ားစြာ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ေဒသ၏သစ္ေတာႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ပိုက္လိုင္းရွိေနျခင္း၏ 
သက္ေရာက္မႈႏွင့္ အမဲလိုက္သြားရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို
ကာမိေစရန္ စသည္တို႔အား ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ 

 � ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အနီးတြင္ လမုပင္ျပန္လည္ပ်ဳိးေထာင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး 
ကို အာ႐ုံစိုက္ကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ 
ေပးခဲ့သည္။ ေဒသတြင္း ငါးလုပ္ငန္း/သားေပါက္မႈ တိုးတက္လာေစၿပီး ၎တို႔အေပၚ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ 
အသက္ေမြးမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမွ စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၎စီမံကိန္းသည္ 
လက္ရွိတြင္ ဧက (၈ဝဝ) က်ယ္ဝန္းသည္။




