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ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈအဆင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား -

(က) ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
(ခ) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန
(ဂ) ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

(က) ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

 "ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား" အေပၚအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အေျမာက္အမ်ားရွိေသာ္လည္း ယခု က႑အလိုက္ အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) အစီရင္ခံစာမွ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးအစားမတူညီသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမတစ္ခုတည္းတြင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တူညီေသာရင္းျမစ္မ်ား (ဥပမာ- 
ေရေဝေရလဲႏွင့္ေလထု)မွေပါင္းစပ္ကာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္တိုးလာေသာအခါ ျဖစ္ေပၚ 
လာသည့္ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈကို ဆိုလိုသည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီ (မတူညီေသာစီမံကိန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
စီမံကိန္းတစ္ခုတည္း၏ မတူညီေသာလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္မ်ား)သည္ တည္ရွိၿပီးေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲထားၿပီး 
ျဖစ္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္တြင္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေသခ်ာခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈ 
ရွိၿပီး ၎သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ေနရာတစ္ခုတည္းတြင္ ေပါင္းစပ္မိလာျခင္းျဖင့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအေပၚ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္း၏ သက္ေရာက္မႈမွာ သိသာထင္ရွားမႈ မရွိေသးေပ။ 
သို႔ေသာ္ ေသးငယ္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ေနရာတည္းတြင္သာ စုၿပံဳသက္ေရာက္ 
လာမႈေၾကာင့္ ၎တို႔၏ဒဏ္မ်ား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေပါင္းစပ္မိကာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္လာသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
ေသးငယ္ေသာျဖစ္ရပ္မွာ ဆက္တိုက္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးခံႏိုင္ရည္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ 
သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးရာမ်ားအေပၚ ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၿပီးပိုမိုႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္လာတတ္ 
သည္။ (ဥပမာ - အလုပ္ရွာသူမ်ားမွ အသစ္စတင္ေသာ စီမံကိန္းေနရာမ်ားသို႔၊ သို႔မဟုတ္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္သို႔ အလ်င္အျမန္ 
ဝင္ေရာက္လာျခင္း၊ - ၿမိဳ႕ျပေပါက္ကြဲမႈ (Boomtown Effect) မ်ဳိးျဖစ္သည္)။  ထိုကိစၥမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ထပ္တလဲလဲ 
မွားေနေသာ အားနည္းသည့္မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား 
အေပၚ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈ၊ ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈသည္ သက္ေရာက္မႈသေဘာသဘာဝႏွင့္ လူမႈအသိုင္အဝန္း၊ သို႔မဟုတ္ 
ေဂဟစနစ္၏ ထိခိုက္လြယ္မႈအေပၚ မူတည္သည္ (ထိခိုက္ရန္အလားအလာႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းနည္းပါးမႈ)

 မၾကာေသးမီက နည္းလမ္းမ်ားသည္ "႐ႈေထာင့္စံု ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား"ကို ရည္ၫႊန္းထားၿပီး "စုေပါင္းသိျမင္မႈ 
နည္းလမ္းအရ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို နားလည္လက္ခံျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ အဓိက႐ႈေထာင့္မ်ား"ဟု အဓိပၸာယ္ရ 
ပါသည္။ ၎၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ သီးသန္႔တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စုေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား 
ကို စီမံကိန္းစက္ဝန္းအတြင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားအလိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည့္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေစပါသည္။ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈသည္ အပ်က္သေဘာျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ (ဥပမာ - 
ေျမမ်ား စုၿပံဳသိမ္းပိုက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ားအျခားေနရာသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသြားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ အစိုးရမွ 
ထိုေဒသအတြက္ထားရွိေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ျခင္း)၊ အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ - ေဒသတစ္ခုတြင္ စုစည္းျဖစ္ထြန္းလာေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ 
ႏိုင္ရန္ျဖစ္လာျခင္း)။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈသည္ အျပဳသေဘာႏွင့္ အပ်က္သေဘာႏွစ္မ်ဳိးလံုး 
ေရာေထြးေနတတ္သည္။
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 ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲျခင္းမရွိပါက စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈသည္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္မည့္၊ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေပးႏိုင္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္/လူမႈေရးရာ "လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း" မ်ားကို လႊမ္းမိုးသြားႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ -

 � ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိမႈပိုင္း - ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈသည္ ေဒသတြင္းရွိ ဝန္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ားကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 
ထို႔အတူ လူအမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ျဖည့္ဆည္းရန္၊ သို႔မဟုတ္ ကုစားရန္၊ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲရန္၊ 
သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ စသည့္ကိစၥမ်ားအေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

 � လူမႈေရးရာပိုင္း - အလ်င္အျမန္စတင္ဝင္ေရာက္လာေသာ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ 
တည္ေဆာက္ပံု (Social Structure) ေျပာင္းလဲမႈကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္တို႔ကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစႏိုင္သကဲ့သို႔ 
အေျခအေနတင္းမာမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပ်က္ျပားျခင္းတို႔ ျဖစ္လာ 
ႏိုင္သည္။

 � ပတ္ဝန္းက်င္ပိုင္း - ဇီဝ႐ူပေဗဒဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ လက္ခံႏိုင္စြမ္းကို ေက်ာ္လြန္သြားႏိုင္သည္။

 ထိုသို႔ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရာ၌ မ်ားစြာေသာရွင္းလင္းသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနပါသည္။  တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
စီမံကိန္းစတင္ခ်ိန္၌ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းစတင္ခြင့္လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ပင္လ်င္ 
သက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေျမာက္ေစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာရွိေနျခင္း၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ စုေပါင္းလာၿပီး အခ်ိန္ 
ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိသည့္ အက်ဳိးသက္ရာက္မႈ 
မ်ားအား တာဝန္ယူႏိုင္ေရးမက္လံုးေပးႏိုင္သည့္ အရာမ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ ထိန္းညႇိမႈေပးႏိုင္မည့္အရာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈမရွိျခင္း၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ မရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤအက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု 
ထက္ပို၍ ပါဝင္ေနၿပီး ထိုသို႔ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ဳိးကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည့္ စုေပါင္းနည္းလမ္းတစ္ခုပင္ လိုအပ္ေလ့ရွိပါသည္။

 ပူးတြဲညႇိႏိႈင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွာ အ႐ိုးရွင္းဆံုး သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း၊ ဖိုရမ္မ်ား၊ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ကြန္ရက္ 
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအား ေပါင္းစည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကဲ့သို႔ေသာ အားစိုက္ထုတ္မႈပိုမိုလိုအပ္သည့္၊ ပိုမိုညႇိႏိႈင္းရန္ လိုအပ္သည့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈျမင့္မား 
ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအထိ ပါဝင္ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လႊမ္းၿခံဳေရးဆြဲထားသည့္အစီအစဥ္ မ်ားေနာက္တြင္ ေဒသတစ္ခု 
အတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီး၊ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္သည့္ က႑ေပါင္းစံုႏွင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
မ်ားအား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား တစ္ဆက္တည္းပါဝင္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ 
စမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုအတြက္ က႑အလိုက္ လႊမ္းၿခံဳေရးဆြဲထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းရန္ 
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ႏွစ္မ်ဳိး (ေဒသအလိုက္ႏွင့္ က႑အလိုက္) ပင္လွ်င္ လံုေလာက္ေသာ 
ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား မရွိပါ။

ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား

ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ပါက စိုးရိမ္စရာပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ-

 � စီမံကိန္းတစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုတည္းထက္ စီမံကိန္းအမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီးသက္ေရာက္ 
လာေသာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခန္႔မွန္းရန္ ပို၍ခက္ခဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အလားအလာကို 
အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ သုံးသပ္မႈမ်ားကိုအပင္ပန္းခံ၍ ေသေသခ်ာခ်ာမလုပ္လွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ လူမႈေရးရာ ေရရွည္ထိခိုက္မႈ 
မ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးမႈလုပ္ရန္္ ပိုမုိခက္ခဲသည္။ ထိုထိခိုက္မႈမ်ားသည္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ လံုၿခံဳခြင့္၊ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရးႏွင္႔သင့္တင့္ေသာ လူေနမႈအဆင့္ကဲ့သို႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိနိုင္သည္။

 � ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ သက္ေရာက္မႈ အမိ်ဳးအစားအရ (အရည္အေသြးည့ံေသာ အေဆာက္အဦအေပၚ စုၿပံဳ 
ေနထိုင္မႈေၾကာင္႔ ၿပိဳက်ၿပီး လူရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးျခင္း)၊ သို႔မဟုတ္ သက္ေရာက္မႈ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာသေဘာအရ 
(စုေပါင္းေရသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေရေလ်ာ႔နည္းလာျခင္းသည္  မိုးေခါင္ေရရွားပါးမႈကိုျဖစ္ေစၿပီး ေက်းလက္ေနလူထု၏ အစာ 
ေရစာဖူလံုမႈအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိခုိက္ျခင္း)၊ သို႔မဟုတ္ ထပ္ခါတလဲလဲျဖစ္ေပၚေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ပိုမိုျပင္းထန္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကိို တိုးပြားျဖစ္ေပၚေစသည္ (တစ္ႀကိမ္တစ္ခါသာျဖစ္ေသာ အေသးစား သက္ေရာက္ 
မႈသည္ လူ႔အခြင္႔အေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း၊ ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေသာ အေသးစား သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ 
လူ႔အခြင္႔အေရး ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည္)
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 � လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုတြင္ တာဝန္ရွိေသာအဖြဲ႔အား တာဝန္ခံမႈရရွိရန္ ျပဳ 
လုပ္ရသည္မွာ ခက္ခဲပါသည္။ တစ္ခုမကေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား ပါဝင္လာေသာအခါ၊ 
တာဝန္ရွိေသာအဖြဲ႔မ်ားသည္ ပို၍မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႕လာၿပီး၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေသာအဖြဲ႔မ်ားကို အတိ 
အက်ေဖာ္ထုတ္ရန္ ပို၍ခက္ခဲလာကာ ဆိုးကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ကုစားျခင္းတို႔အတြက္္ 
ထိုအဖြဲ႔မ်ား၏ တာဝန္ခံမႈရယူရန္ ပို၍ပင္ခက္ခဲလာသည္။

 � ကုမၸဏီမ်ားႏွင္႔ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္သူမ်ားသည္ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ၎တို႔တြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ 
လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းအေနျဖင္႔ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုစီသာျပဳလုပ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ထို 
တစ္ခုခ်င္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ လက္ခံႏိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းေဘာင္အတြင္းတြင္ ရွိေနတတ္္ 
သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာကိုလိုက္၍ျဖစ္ေပၚေသာ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုို ထည့္ 
သြင္းစဥ္စားႏိုင္ေလာက္ေသာ အဆင့္ျမင့္မားမႈမရွိေပ။

 � စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အခက္အခဲျပသနာႀကံဳေတြ႔ရဖြယ္ရွိေသာ လူအုပ္စုအဖြဲ႕မ်ားအေပၚတြင္ ပိုမိုသက္ေရာက္ 
ဖြယ္ရွိ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ ဒဏ္မွခံနိုင္ရည္ နည္းပါးၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္အနည္းပါးဆံုးသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

 � စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ တခါတရံ ေႏွးေကြးၿပီး၊ အခိ်န္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တျဖည္းျဖည္းခ်င္း စုမိလာၾကသည္။ 
ထို႔ေၾကာင္႔ တာဝန္ရွိေသာအဖြဲ႔မ်ား၏ အာ႐ံုစိုက္ခံရမႈကို ရယူရန္ခက္ခဲၿပီး ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ ခက္ခဲသည္။

(ခ) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန

 စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား (ရွာေဖြေရးကုမၸဏီမ်ား၊ ေအာ္ပေရတာမ်ား)ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္သူမ်ား
သည္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (ESIA) ကုိ လုပ္႐ိုးလုပ္ 
စဥ္သာလုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ သက္ေရာက္မႈကိုသာ အကဲျဖတ္ေသာေၾကာင့္ နယ္ေျမတစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ 
အရင္းအျမစ္သံုးစြဲမႈအေပၚ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပိုမိုတိုးပြားလာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳမိၾကပါ။  
တျခားတည္ရွိေနၿပီးေသာ၊ လုပ္ရန္စီစဥ္ထားေသာစီမံကိန္းမ်ား၏ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အရင္းအျမစ္ အသံုးျပဳ 
မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားေပ။ ေဒသတစ္ခုတြင္ ၎၏ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာစနစ္မ်ားအေပၚသို႔ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားရွိေနၿပီး ထုိသက္ေရာက္မႈမ်ားကို မထိန္းညႇိႏိႈင္ေတာ့ေသာ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ 
ရွိေနၿပီးျဖစ္ပါက (အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအျဖစ္) ထိုေဒသအတြင္းသို႔ မေကာင္းေသာ 
ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား ထပ္မံက်ေရာက္လာပါက စိုးရိမ္ဖြယ္ အေရးႀကီးေသာကိစၥ ျဖစ္လာသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ဆက္စပ္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိအခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသမ်ားကဲ့သို႔ႀကီးမားသည့္္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ 
ေဒသမ်ားအတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အလားတူအေရးႀကီးသည္။ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာမူေဘာင္၊ 
သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈသည္လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္၊ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္အသစ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားတြင္ မရွိေသးပါ။ 
သို႔ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ ပထမေျခလွမ္းအေနျဖင့္ စီပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူေဘာင္ (FESR)မွ 
စီမံကိန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၏ ေဒသမ်ားအေပၚ၊ လူအုပ္စုမ်ားအေပၚ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်၊ က႑ေပါင္းစံုအလိုက္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္ 
ေနေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎ေဖာ္ျပခ်က္မွာ "အစီအစဥ္ေရးဆြဲသူ 
မ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို 
မွ်တေစမည့္ ေရရွည္ တည္တံ့ေရး႐ႈေထာင့္မ်ားမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
အစီအစဥ္မ်ားသည္ တစ္သီးတစ္သန္႔ျဖစ္တည္ေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား ဆက္စပ္သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အသိအမွတ္မျပဳၾကေသာ္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ လူအုပ္စုမ်ားအေပၚ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည္ကိုလည္း အေလးထားသတိျပဳမိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ထိုသို႔ေသာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေရရွည္ 
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တည္တံ့ေရး ႐ႈေထာင့္အရ ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက ကာလတိုအတြင္း မွ်တေသာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအေပၚ ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ေသာ အေျခအေန 
မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ဖြယ္႐ွိေသာ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္အရာတစ္ခုခုအတြက္ ေျပလည္ႏိုင္ရန္ ကူညီႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကာလရွည္ၾကာ 
လာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမို၍ ေရရွည္တည္တံ့မႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။" ထို႔အျပင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္
ရာေလ့လားဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)လုပ္ငန္းစဥ္မူၾကမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း အမိ်ဳးသားစြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (National Energy Management Commit-
tee-NEMC) သည္ လက္ရွိတြင္ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္မူဝါဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲေနပါသည္။ ထိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တစ္စိတ္တစ္ 
ပိုင္းအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းကို မျဖစ္မေန အကဲျဖတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္လည္း 
ပါဝင္ပါသည္။ ထိုမူဝါဒမ်ားကို မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ အေသးစိတ္လုပ္မည္ဆိုသည္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑၏ ဆက္စပ္သက္ 
ေရာက္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ လုပ္၊ မလုပ္ဆိုသည္မွာ မရွင္းလင္းေပ။ စြမ္းအင္က႑၏ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈ အလား 
အလာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အေသးစိတ္က်ေသာအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္း စတင္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ သ႔ိုမွသာ ေဒသခံႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရၾကားပူးေပါင္းမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
လက္ရွိလုပ္ကိုုင္ေနဆဲ၊ သို႔မဟုတ္ အသစ္ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္းမ်ား၊ ေအာ္ပေရတာမ်ားၾကား ပူးေပါင္းမႈအလားအလာမ်ားရွိ
လာပါမည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ က႑အလိုက္အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီရန္ အလြန္အေရးႀကီး 
သည္။ သုိ႔မွသာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈျပဳႏုိင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာျပဳလုပ္ 
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ား ရွိေနေသာ၊ သို႔မဟုတ္ မၾကာမီအခ်ိန္ကာလအတြင္း ေရာက္ရွိလာေတာ့ 
မည္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ တနသၤာရီႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အလ်င္ 
အျမန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

 လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသည့္အတြက္ အစိုးရအေနႏွင့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို 
က႑အလိုက္ ေဖာ္ထုတ္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မည့္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းကို ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုတစိုက္စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။  
သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ပယ္အေၾကာင္းအရာကိစၥ အနည္းငယ္ကိုဦးစြာေ႐ြးခ်ယ္၍ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ေအာ္ပေရတာ 
မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံအာဏာပိုင္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို စတင္သင့္ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ 
အဓိကအလားအလာရွိေသာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ထိုသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ 
ေဒသခံမ်ားအေပၚ မည္သို႔ထိခုိက္မႈရွိမည္ဆိုသည္တို႔ကို နားလည္ရန္အတူတကြ ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္ (အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
အခန္း-၇ တြင္ ၾကည့္ပါ)။

(ဂ) ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑မွ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေသာ 
ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား

ဖြဲ႕စည္းတည္ရွိမႈပိုင္း

 � ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ 
(EMP) ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ေဒသခံႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔အေပၚ ဝန္ပိလာျခင္း၊ 
အထူးသျဖင့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ဝန္ပိလာႏိုင္ျခင္း။

 � အလုပ္ရွာသူမ်ား အလ်င္အျမန္ ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ လက္ရွိလူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ဝန္ပိလာျခင္း (ဥပမာ- 
ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွွင့္ ပညာေရး)၊

 � အထူးသျဖင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ရွိေသာ ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိ  လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို 
ေသခ်ာစြာလိုက္နာမႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေပးရေသာ အလုပ္သမားေရးရာ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား (labour inspectors) အတြက္ 
ဝန္ပိလာျခင္း၊
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 � ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအားစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားမွ အသုံးျပဳမႈ သိသိသာသာတိုးပြားလာမႈေၾကာင့္ ေဒသခံတံငါသည္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုဆိပ္ကမ္းမ်ားမွေနရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း။

 � စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းကို ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားမွ အသံုးျပဳမႈမ်ားလာေသာေၾကာင့္ ထိုေဒသအတြင္း ေဆာင္ 
ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ  
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း။

လူမႈေရးရာအပိုင္း

 � အလုပ္သမားေစ်းကြက္အေပၚ ဝန္ပိလာျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျမင့္မားလာျခင္း၊ လုပ္ခလစာနည္းေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေသာ္လည္း အေရးပါေသာက်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးကဲ႔သို႔ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၌ 
မလံုေလာက္ မႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း။ 

 � အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္သားရွာေဖြျခင္းေၾကာင့္ လခမ်ားျမင့္တက္ေစၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း။ အက်ဳိးဆက္ 
အေနႏွင့္ ေဒသခံအတြင္း အေျခခံစားေသာက္ ေနထုိင္မႈစရိတ္ ျမင့္တက္လာေစၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ အဆင့္ 
အတန္းအေပၚ ဆိုးရြားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္လာဖြယ္ ရွိပါသည္။

 � ေနရာေဒသတစ္ခုတည္းတြင္ ပိုက္လိုင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ထပ္ခါထပ္ခါ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင္႔ အရပ္ေဒသတစ္ခု 
တည္းရွိ ေက်းလက္ေနသူမ်ားအား အႀကိမ္ႀကိမ္ အေႏွာင့္အယွက္္ ျဖစ္ေစျခင္း။

 � ေျမမ်ား ဆက္တိုက္သိမ္းယူျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အသံုးခ်ရန္ေျမမ်ား 
အလ်င္အျမန္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း၊

 � ေယာက္်ား အလုပ္သမားအမ်ားအျပား ဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ လိင္လုပ္သားမ်ားလည္း ဝင္ေရာက္လာျခင္း၊ အႏၲရာယ္က် 
ေရာက္ဖြယ္ရွိေသာ လူအုပ္စုမ်ား (at risk groups) အေပၚအျမတ္ထုတ္ခံရႏိုင္ေခ်ရွိျခင္းႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတိုးလာႏိုင္ျခင္း

ပတ္ဝန္းက်င္အပိုင္း

 � ေဒသခံေရရင္းျမစ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေျမႀကီးမ်ား၊ အနည္က်မႈမ်ားတြင္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားတိုးလာျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေနရာ 
တစ္ခုတည္းတြင္ စီမံကိန္းအမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ဇီဝစုစည္းမႈမ်ားျဖစ္လာျခင္း၊

 � ေရ၏ အရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္း (ဥပမာ- ညစ္ညမ္းေစေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားအား ျမစ္အတြင္းသို႔စြန္႔ျခင္း)ႏွင့္ 
ေရသံုးစြဲသူ အမ်ားျပားမွ ေရသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ (ေျမေအာက္ေရႏွင့္ေျမေပၚေရ) ေရပမာဏ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊

 � ကားပိတ္ျခင္း၊ လမ္းပ်က္ျခင္းႏွင္႔ လမ္းတစ္လမ္းေပၚတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္  သြားလာအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ 
ဖုန္ပိုထူထပ္လာျခင္း၊

 � ငါးဖမ္းရရွိမႈနည္းလာျခင္း၊ ကမ္းလြန္ေရနံတူူးျခင္းမွ (အသံမ်ား၊ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား) ေလွမ်ား ကူးသန္း 
သြားလာမႈမ်ားလာၿပီး ေရေနသတၱဝါမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊

 � ကမ္းလြန္လုပ္ငန္းမ်ား (ကြန္တိန္နာမ်ားမွ အညစ္အေၾကးမ်ား ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွ 
အညစ္အေၾကးမ်ားထုတ္လြတ္ျခင္း) ေၾကာင္႔ ကမ္းလြန္ေဒသတြင္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားစုလာျခင္း၊
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ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရတိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

 � ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားေၾကာင္႔ ေဒသခံမ်ား ဝန္ပိျခင္း - လက္ရွိကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခြင့္ရရန္အတြက္ 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ EIA ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ တိုေတာင္းေသာအခိ်န္ (ေျခာက္လ)
အတြင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါမည္။ EIA လုပ္ေဆာင္ရာတြင္  ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားလုပ္ရန္ လိုအပ္ 
သည္။ EIA ကို္ ေဒသတစ္ခုတည္းမွာပင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အသီးသီးမွလာေရာက္၍ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ 
ျခင္းေၾကာင့္ ထိုေဒသခံမ်ား ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေစျခင္းႏွင္႔ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈတို႔ ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။ ကမ္းလြန္ေရနံထုတ္လုပ္မႈ 
မ်ားမွ ကုန္းေပၚသို႔ ပိုက္လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေနရာအနည္းငယ္သာရွိသျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား အပါအဝင္ ၎လုပ္ငန္းေနရာမ်ားအတြက္ EIA ျပဳလုပ္ရာတြင္  အဖြဲ႕မ်ားပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ 
သင့္သည္။ ထို႔ျပင္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတည္းစုေပါင္း၍ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္မွ် 
နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိသည္ဆိုသည့္အေပၚတြင္ မူတည္၍ (တူညီေသာေဒသတြင္ လုပ္ကြက္သစ္မ်ားလုပ္ေဆာင္မႈ)၊ သက္ 
ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို စုေပါင္းညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ပို၍အဓိပၸာယ္ရွိပါသည္။

 � တူညီေသာေနရာေဒသတစ္ခုတည္းတြင္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈ အေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ EIA အေျမာက္ 
အမ်ား လုပ္ျခင္းသည္ လုပ္အား၊ ေငြအား၊ ရင္းျမစ္မ်ားပါ ဆံုးရံႈးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ EIA အဖြဲ႕မ်ား 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင္႔ေၾကာင္း ထပ္မံအၾကံျပဳလိုပါသည္။ 

ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား (အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္)ႏွင့္္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ရန္
အလားအလာရွိေသာ အဓိကေနရာေဒသမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား -

 � ေဒသတစ္ခုတည္းတြင္ (ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ႏွစ္မိ်ဳးလံုး) ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ
အမ်ဳိးမ်ဳိးကို မ်ားစြာေသာေအာ္ပေရတာမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေနရာမ်ားရွိႏိုင္ၿပီး ထိုေနရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္ 
မွတ္ႏိုင္သည္ -
• ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားမွ ကမ္းေပၚသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ေသာေနရာ (ရခိုင္ျပည္နယ္၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေရျဖဴ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဝင္ေရာက္လာဖြယ္ရွိေသာ ေနရာ
မ်ား)။

• ကမ္းကပ္ရာေနရာႏွင့္ ကမ္းလြန္ ပလက္ေဖာင္းၾကား သြားလာမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား။
• ပိုက္လိုင္းမ်ားၿပိဳင္တန္းလ်က္၊ သို႔မဟုတ္ တျခားအေဆာက္အဦးမ်ား (တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ 

ရွမ္းျပည္နယ္ထိ) တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္တိုက္ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ ထိုေဒသတြင္းေနထိုင္ေသာ ေဒသခံမ်ားအား
အဆက္မျပတ္ ေႏွာင့္ယွက္္ေနျခင္း။

• စုျပံဳေနေသာ ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ား (ဥပမာ- မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ မင္းဘူး၊
ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ား)။

• လမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တျခားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားအားသံုးစြဲမႈ စုၿပံဳ က်ေရာက္ရာ ေနရာေဒသမ်ား။
• အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZs) (ဥပမာ-ေက်ာက္ျဖဴ၊ထားဝယ္) ေဒသမ်ားတြင္ ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ဆြဲ

ထားေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ား။




