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ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္စုသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန(MCRB)၏၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိသည့္ 
“ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္”အား ျဖည့္စြက္ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 
ဤမွတ္စုအား ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑ရွိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎က႑ကို ေထာက္ပံ့ေပး 
သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္သူမ်ား (ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္)ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ကုမၸဏီမ်ား၊ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား အစရွိသူမ်ားအား ရည္ရြယ္၍ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၏ စီးပြားေရး ျဖစ္ရပ္မ်ား

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း သိုေလွာင္ထားေသာ ဆည္ၿပိဳက်ျခင္း အစရွိသည့္ မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑၏ 
ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေသးစားႏွင့္ အႀကီးစားသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အမ်ားအျပား ေလ့လာျပဳစုထားၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသျဖင့္ အေရးႀကီးသည့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ တန္ဖုိးရွိေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ထပ္တူက်ေနႏုိင္ 
ေသာ အေျခအေနမ်ား အလြန္မ်ားျပားသည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
နည္းပါးေစျခင္း၏ စီးပြားေရးျဖစ္ရပ္မ်ားအျပင္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လည္း သက္ဆိုင္သည္။

• သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ- ေရႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း) အေပၚ မွီခိုေနသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မ်ားျပားလွေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားသည္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ရွိၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ တန္ဖိုး 
ျမင့္မားသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ တည္ရွိၾကသည္။

• ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ျမန္မာဥပေဒမ်ားအရ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ (အေသး 
စိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ)။

• သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ၾကြယ္ဝၿပီး အစိုးရမွ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္စြမ္းနည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ 
ပိုမိုေစာင့္ၾကည့္စီစစ္မႈမ်ား ရွိသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑ရွိ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေနသည့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးနီးပါးသည္ အင္ဒိုဘားမား ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား hotspot အတြင္း က်ေရာက္ေနၿပီး ၎သည္ မ်ားျပားလွသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံု 
မ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဒသရင္း မ်ဳိးစိတ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ hotspot ေနရာမ်ား ၃၅ ခု ရွိသည့္အနက္ 
တစ္ေနရာအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ရိွရင္းစြဲ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ၄၂ ခုႏွင့္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား တည္ရိွရာ 
နယ္ေျမ ၁၃၂ ခု ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ျဖည့္စြက္စာတမ္းျဖစ္သည့္ “သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား”၏ ေနာက္ဆက္ 
တြဲ၌ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ဓာတ္သတၱဳအမ်ဳိးအစား အမ်ားအျပားကို တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအား သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား အနီးတစ္ဝိုက္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းမႈတန္ဖိုးျမင့္မားသည့္ ဧရိယာမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္ (ပံု ၁)။ အမ်ားစုေသာ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားသည္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္၍ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားက်ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ အေသးစားသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း၌ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ 
တြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိသည္။

အကန္႔ ၁။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑၏ အလားအလာရွိေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္မ်ား

• ဇယားကြက္ ၁ “အႀကီးစား သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း”ႏွင့္ ဇယားကြက္ ၂ “တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ႏွင့္ အေသးစား သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း”၌ သတၱဳ 
တြင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ သက္ေရာက္မႈအခ်ဳိ႕ကို 
ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ 

• ဤလုပ္ငန္းက႑၏ လူ႔အခြင့္အေရး သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္သံုးသပ္မႈမ်ားကို ဖတ္႐ႈလိုပါက “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား က႑အလိုက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း” (၂ဝ၁၈)ကို 
ၾကည့္ပါ။ 

• ဤလုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာ အလားအလာရိွသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္စာရင္းကို သိရွိလိုပါက 
ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၌ အဝါေရာင္ျခယ္ထားသည့္ ေလးေထာင့္ကြက္ရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားၾကားရွိ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈမ်ား၏ 
ေဆြးေႏြးမႈအေသးစိတ္ကို သိရွိလိုပါက ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း၊ အထူးသျဖင့္ အကန္႔ ၄ ကို ၾကည့္ပါ။

https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/swia/mining.html
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/swia/mining.html
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/my/resources/briefing-paper-biodiversity-human-rights-and-business.html
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ေျမပံု ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား 

Source: WCS, Protected Areas, 2017.

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို 
အေလးေပးေဖာ္ျပထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ 
မူေဘာင္ၿခံဳငံုခ်က္ကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားေသာ စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ပါ အခန္း(၃) ျဖစ္သည့္ “ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ မူေဘာင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” ႏွင့္အတူ တြဲဖက္၍ ဖတ္႐ႈသင့္ပါသည္။

ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၇၂) ႏွင့္ သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒမ်ား 
(၂ဝ၁၈)အရ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ ေဒသတြင္း လူထုအေပၚက်ေရာက္မည့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းပါးေစရန္ 
ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအတြက္ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားျပန္လည္ စိမ္းလန္းေစေရးအတြက္ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားျပဳေပးရန္ ျပဌာန္းထားသည္။ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ လုိက္နာရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည္။

ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝစာခ်ဳပ္ (PSC) - ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပဌာန္းခ်က္၌ သစ္ပင္မ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း 
ျခင္းမျပဳမီ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ အႀကံခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္ျဖစ္သလို သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္း 
အတြက္ အသံုးျပဳထားသည့္ ေျမေနရာမ်ားတြင္ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ စိမ္းလန္းေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၉)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား 
(၂ဝ၁၄) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (၂ဝ၁၅) သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ သတၱဳပစၥည္း 
အမ်ဳိးအစားႏွင့္ လုပ္ငန္းအရြယ္အစားေပၚမူတည္၍ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္စစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း 
လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးထားသည1္။ ထို႔အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ထိခိုက္လြယ္ 
ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာမ်ားတြင္လုပ္ကိုင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစားစီမံကိန္းျဖစ္ေစမူ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္း 
စစ္ျခင္းေဆာငရ္ြကရ္န ္လိအုပ္ႏိငုသ္ညဟု္ ေဖာ္ျပထားေသာလ္ည္း ဤအခ်ကအ္ား သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားတြင ္ထည္သ့ြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ သတၱဳလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအဆင့္မ်ား (ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အတြက္ ေဖာ္ျပထားျခင္းကဲ့သုိ႔)
ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ2 ။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္ထြက္ရွိလာသည့္ သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္မူ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အရြယ္အစားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 
မရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ဳိးအစားမ်ား (ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္၊ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္စစ္ေဆးျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း အစရွိသျဖင့္)ကို ေဖာ္ျပထားသလို တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားမွ ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အမွန္တကယ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိမရွိဟူသည့္ အခ်က္ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း မရွိေပ။ 

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂ဝ၁၅) သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားအတြက္မူ 
ေဂဟစနစ္၏ က်န္းမာေရးကို  ကာကြယ္ရန္ရည္ရြယ္၍ လိုက္နာရမည့္ စြန္႔ထုတ္အရည္ ပမာဏတန္ဖိုးမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIAs)၏ အေရးႀကီးသည့္ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား (EMPs)၏ 
အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားကို လိုအပ္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔သည္ စာခ်ဳပ္သေဘာအရ လိုက္နာရမည့္ 
က်င့္ဝတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အၿပီးတြင္ ထုတ္ေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္ (ECC) အေနျဖင့္လည္း ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
သင့္ေတာ္သလို အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လာႏိုင္သည္။
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ဇယားကြက္ ၁။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း - ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ သက္ေရာက္မႈအား ျဖစ္ေပၚေစသည့္(သို႔မဟုတ္) ပံ့ပိုးေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဆက္စပ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား

သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာ 
ထိခိုက္ျခင္း၊ က်ဲပါးလာျခင္းႏွင့္ ကြယ္ 
ေပ်ာက္ျခင္း၊ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈႏွင့္ 
ေလ်ာ့ပါးလာမႈ

• စမ္းသပ္တိုင္းတာရန္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္   ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ႏွင့္ စမ္းသပ္တိုင္းတာခ်ိန္အတြင္း တစ္ေနမွအျခားတစ္ေနရာ 
သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အဆက္မျပတ္ ေျမေနရာရွင္းလင္းခံရျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြး ေလ်ာ့ပါးလာျခင္း။

• ေဖာက္ခြဲမႈ၊ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း (drilling) တို႔ အပါအဝင္ စမ္းသပ္တိုင္းတာ 
ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း။

• သက္ရွိမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရာ လမ္းေၾကာင္း၌ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား(ၿခံစည္းရိုး၊ လမ္းမ်ား) တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား (ဆူညံသံ၊ အလင္း အစရွိသျဖင့္) ျဖစ္ေပၚျခင္း။

• ယခင္က လူသူဝင္ေရာက္သြားလာႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ေနရာေဒသမ်ားကို လမ္းႏွင့္ အျခားအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ 
ေပးျခင္းအားျဖင့္ တိုက္႐ိုက္အေနျဖင့္ သက္ရွိမ်ားရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား သံုးစြဲခံရျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ဆံုးရႈံးျခင္း၊ 
သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ ယခင္က ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမရွိေသးသည့္ ေနရာမ်ားအား ဖြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုနက္နဲသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိျခင္း။

အစားအစာႏွင့္ လုံေလာက္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ား

• အစားအစာမ်ား၊ ေဆးဝါး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ေလာင္စာမ်ားကုန္ခမ္းသြားသျဖင့္ ထြက္ကုန္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားနည္းပါးျခင္း (သို႔မဟုတ္) မရရွိျခင္း။ အပင္၊ သတၱဝါမ်ား 
ႏွင့္ ၎တို႔ ေနထိုင္က်က္စားရာေနရာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) အရည္အေသြးက်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ အစာ 
ေရစာ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ျခင္း။

ေရရပိုင္ခြင့္

• ေရရယူႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းကို စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရးဇုန္မ်ား ထားရွိပိတ္ဆို႔ထားျခင္းေၾကာင့္ အမွန္ 
တကယ္ ေရသံုးစြဲႏိုင္မႈ နည္းပါးသြားျခင္း။

• ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းသည့္ေရ ရယူ 
ေသာက္သံုး ႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္း။

• လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ သံုးစြဲရေသာေၾကာင့္ ေရ 
ပမာဏ နည္းပါးသြားျခင္း။

• ေရသံသရာႏွင့္ ေျမေအာက္ ေရပိုင္းဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္း 
မ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရ နည္းပါး 
သြားျခင္းအပါအဝင္ သဘာဝအရ လည္ပတ္ေနေသာ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ား နည္းပါးသြားျခင္း။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

• ညစ္ညမ္းသည့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ားအား စားသံုးမိျခင္း 
ေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ ဆိုးက်ဳိးခံစားရျခင္း။

• က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ဳိးရွိသည့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ဳိး 
စိတ္မ်ားကိုရယူစားသံုးႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ သြယ္ဝိုက္ 
၍ ဆိုးက်ဳိးခံစားရျခင္း။

                              
စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္း

မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ဆံုး႐ႈံးမႈ • သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အစားအစာ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) ေဒသခံမ်ားမွ 
အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ ငါးဖမ္းျခင္း။

• အပိုဝင္ေငြႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) ျပင္ပ ေမွာင္ခိုကြန္ယက္မ်ားကို ရွာေနသည့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသခံရြာသား 
မ်ားေၾကာင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားအား ကုန္သြယ္ျခင္းအေျခအေန ပိုမိုဆိုးရြားလာျခင္း။

• က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားသည္ ဝန္းက်င္အတြင္းသို႔ အစပ်ဳိးေရာက္ရွိလာျခင္း။

သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာ 
ထိခိုက္ျခင္း၊ က်ဲပါးလာျခင္းႏွင့္ ကြယ္ေပ်ာက္ 
ျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ား အလြန္အကြ်ံ ထုတ္ယူ 
သံုးစြဲျခင္း။

• ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြ၍ ေျပာင္းေရႊ႕လာျခင္း၊ 
ဤသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္ သံုးစဲြမႈမ်ား။

သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာ ထိခိုက္ 
ခံရျခင္း၊ က်ဲပါးလာျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ ကြယ္ဆံုး 
႐ႈံးသြားျခင္း၊ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္းႏွင့္ 
ဆံုး႐ႈံးျခင္း။

• ဟင္းလင္းဖြင့္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အလိုမရွိသည့္ ေက်ာက္ခဲမ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
သိုေလွာင္သည့္ ဆည္မ်ား အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ေျမအရည္အေသြး နည္းပါးလာျခင္း၊ ေျမယာ ရွင္းလင္း 
ျခင္းမ်ား။

• မိုင္းမ်ားမွ အက္ဆစ္ရည္မ်ား ယိုထြက္ျခင္း အပါအဝင္အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္မ်ားအား ေသေစသည့္၊ သိသာထင္ရွားစြာ နည္းပါး 
ေစသည့္၊ ညစ္ညမ္းေစသည့္ အရာမ်ားအား ေျမႀကီး၊ ေလထုႏွင့္ ေရထုအတြင္းသို႔ လႊတ္ထုတ္မိျခင္း၊ မေတာ္တဆ ယိုဖိတ္ျခင္း၊ 
မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား။

• ေျမႀကီး၊ ေလထုႏွင့္ ေရထဲသုိ႔ အညစ္အေၾကးမ်ား ဝင္ေရာက္သြားျခင္း၊ မေတာ္တဆ ယိုဖိတ္မႈမ်ား၊ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈမ်ားႏွင့္ 
ေပါက္ကဲြမႈမ်ား၊ အက္စစ္ပါေသာ သတၱဳတြင္းမ်ား ယိုစီးျခင္းအပါအဝင္ အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္မ်ား စသည့္ 
ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကုိ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစျခင္း၊ သိသာထင္ရွားစြာ နည္းပါးေစျခင္း၊ ေသေစျခင္း။

• မေပ်ာ္ဝင္သည့္ အစိုင္အခဲမ်ားျဖင့္ ညစ္ညမ္းေနသည့္ ေရမ်ား လွ်ံထြက္စီးဆင္းျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားျပားသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ ဤသို႔ လွ်ံထြက္စီးဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဇီဝေဗဒပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည့္ ေျမဆီလႊာ 
တိုက္စားခံရျခင္းႏွင့္ အနည္ထုိင္ျခင္း။
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• ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း/ကုန္ခမ္းေအာင္ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း။

• ကုန္းတြင္းႏွင့္ အဏၰဝါ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား သက္ေရာက္မႈက်ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ ေရသံသရာလည္မႈႏွင့္ ေျမေအာက္ေရလမ္း 
ေၾကာင္းမ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း။

• အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္မ်ား ဆူညံသံ၊ အလင္း၊ အမႈန္ အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း။

• ထြက္ကုန္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား (လမ္းမ်ားႏွင့္ ပိုက္လိုင္းမ်ား) ေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ 
ေနရာမ်ား ထပ္ဆင့္ ဆံုး႐ႈံးခံရျခင္းႏွင့္ က်ဲပါးသြားျခင္း။

• သတၱဳသန္႔စင္ေရး စက္ရံုမ်ားမွ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားအား စြန္႔ထုတ္ျခင္း။ 

ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

• ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းအရ သိသာထင္ရွားသည့္ သက္ရွိမ်ား ရွင္ 
သန္ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) မရွိျခင္း။

ေနအိမ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး 

• ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား 
အေပၚ မွီခိုေနသည့္ ေဒသခံမ်ားအား အျခားေနရာမ်ားသို႔ 
ဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ အေရးပါ 
ေသာ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ ေျမေနရာမ်ား 
အား ရွင္းလင္းပစ္ျခင္း။

• သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းအတြက္ စြမ္းအင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 
ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္သည့္ 
ဆည္မ်ား ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း၊ ဆည္ၿပိဳက်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးသျဖင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပး 
မည့္ သဘာဝအရလည္ပတ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ထိခိုက္ခံရျခင္း။

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

• ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ-ေရ) ေပၚ က်ေရာက္ 
လာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသတြင္း 
လူထုမ်ားႏွင့္ သတၳဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားၾကား၌ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ပြားျခင္း။

• ယခင္က လူသူမေပါက္ေရာက္ေသာ ေနရာမ်ားအား လမ္း 
ဖြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တရားမဝင္ သစ္ပင္မ်ား ခုတ္လွဲျခင္းႏွင့္ 
ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားအား ေမွာင္ခုိကူးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားႏိုင္ 
သျဖင့္ လံုၿခံဳေရးပိုင္းအရ အႏၲရာယ္ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ သက္ရွိမ်ား 
ရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာေျပာင္းလဲျခင္း

• သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရိွလာေသာ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္ေပးသည့္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား။

• ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသည့္ ကြင္းဆက္တြင္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ မ်ားျပားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ 
သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း။

သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာ ေရရွည္ 
ေပ်ာက္ကြယ္ဆံုးရႈံးျခင္း

• ေဂဟစနစ္မ်ားအား ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးမႈ မရွိျခင္း၊ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထိေရာက္မႈရွိစြာ လည္ပတ္ေစႏိုင္ျခင္း 
မရွိျခင္းႏွင့္ အပင္ႏွင့္သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္မ်ားအတြက္ ရွင္သန္ေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ မရွိျခင္း။

• စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုမ်ား အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေျမေနရာအသစ္မ်ား လိုအပ္လာျခင္း။

• ေရရွည္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အက္ဆစ္မိုင္းလွ်ံျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ မရွိျခင္း။

• မိုင္းပိတ္သိမ္းရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြ ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းမရွိျခင္း။

မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာမ်ား 
ထိခိုက္ခံရျခင္း၊ ေပ်ာက္ကြယ္ဆံုးရႈံးျခင္းႏွင့္ 
မ်ဳိးစိတ္မ်ားဆံုး႐ႈံးမႈ

• အလားအလာရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စီမံကိန္းအမ်ားအျပားမွ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္း၊ သတၳဳတြင္းႏွင့္ ၎ကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ အျခားေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ျဖစ္သည့္ လမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ေရပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ 
အျခားေဒသမွ သတၳဳတြင္း အနီးတစ္ဝိုက္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာျခင္း အစရွိသည္တို႔၏ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ဆက္စပ္ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ား၊ 

• ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ၏ အခန္း (၅)ကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/SWIA/Mining/00-Myanmar-Mining-Sector-Wide-Assessment.pdf
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/SWIA/Mining/00-Myanmar-Mining-Sector-Wide-Assessment.pdf
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ဇယားကြက္ ၂။ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား - တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ သက္ေရာက္မႈအား ျဖစ္ေပၚေစသည့္(သို႔မဟုတ္) ပံ့ပိုးေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဆက္စပ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာ ထိခိုက္ 
ခံရျခင္း၊ က်ဲပါးလာျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ 
ကြယ္ဆံုး႐ႈံးသြားျခင္း၊ မ်ဳိးစိတ္မ်ား 
ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္းႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးျခင္း။

• သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားတြင္ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္း။

• အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား မပါဝင္သည့္ ေရရွည္အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း။ 

• လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား တစ္ေနရာမွ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သည္ႏွင့္အမွ် ေျမေနရာရွင္းလင္းခံရျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးဆံုး႐ံႈး 
ပ်က္စီးျခင္း။

• ေျမႀကီးႏွင့္ ေက်ာက္မ်ား ဖယ္ရွားခံရျခင္းေၾကာင့္ ေျမေနရာ ရွင္းလင္းခံရျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးဆံုး႐ံႈးပ်က္စီးျခင္း။

• ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကို ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား (ၿခံစည္း႐ိုးမ်ား၊ လမ္းမ်ား အစရွိသျဖင့္) တည္ေဆာက္ 
ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ (အလင္း၊ ဆူညံသံ) သက္ေရာက္မႈမ်ား။

• လူသြားလာႏိုင္သည့္ လမ္းႏွင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း၏ တိုက္ရိုက္အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ သက္ရွိမ်ား ေနထုိင္က်က္စား 
ရာေနရာမ်ား ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊  ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား ဖမ္းယူခံရျခင္း၊ တစ္ဆင့္ခံအေနျဖင့္ ယခင္က ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မေရာက္ရွိေသးသည့္ 
ေနရာမ်ားအား ဖြင့္ေပးျခင္း အားျဖင့္ ပိုမိုနက္နဲသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။

• ဆိုက္ယာႏိုက္ႏွင့္ မာက်ဴရီကဲ့သို႔ေသာ အဆိပ္သင့္ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက် အသံုးမျပဳျခင္းေၾကာင့္ အဆိပ္ဓာတ္မ်ား 
ျပင္ပသို႔ ထုတ္လႊတ္မိသျဖင့္ အစာကြင္းဆက္ထဲရွိ သက္ရွိမ်ား ခႏၶာကုိယ္ အတြင္း၌ အဆိုပါ အဆိပ္အေတာက္မ်ား စုစည္းသြားျခင္း။

• အပင္ႏွင့္သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ေသေစႏိုင္သည့္ (သို႔မဟုတ္) သိသာထင္ရွားစြာ နည္းပါးေစသည့္ ေျမႀကီး၊ ေလ၊ ေရထဲသို႔ 
အညစ္အေၾကးမ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ မေတာ္တဆ ယိုစိမ့္မႈ၊ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား။

• အထူးသျဖင့္ မိုးရြာသြန္းမႈ မ်ားျပားသည့္ ဧရိယာမ်ား၌ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ေျမဆီလႊာ တိုက္စားျခင္းႏွင့္ မေပ်ာ္ဝင္သည့္ 
အစိုင္အခဲမ်ားျဖင့္ ညစ္ညဴးေနသည့္ ေရမ်ား လွ်ံထြက္စီးဆင္းျခင္း။

• သတၳဳဓာတ္ပါဝင္သည့္ ေက်ာက္မ်ား ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ ေပၚထြက္လာျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ၎ေက်ာက္မ်ားမွ 
အက္ဆစ္ရည္မ်ား စိမ့္ထြက္လာျခင္း။ 

• အင္အားျပင္းသည့္ ပိုက္ေခါင္းမ်ားသံုး၍ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထုတ္ယူျခင္း။

• ဆန္ခါခ်ျခင္း၊ ေဆးေၾကာျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွ ဓာတ္သတၳဳမ်ား က်င္ယူျခင္း၊ သဘာဝ ေရလမ္း ေၾကာင္းမ်ားအား ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္း၊ 
စီးဆင္းေနသည့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား၌ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ေက်ာက္မ်ားကို  စုပံုပစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္က်ိျခင္း၊ ႏုန္းအနည္က် 
ျခင္းႏွင့္ ညစ္ညမ္းျခင္း။ 

• ေရသံသရာႏွင့္ ေျမေအာက္ေရပိုင္းဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ထိခိုက္ႏိုင္ေျခရွိျခင္း။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္သည္ 
ႏွင့္အမွ် သဘာဝေရလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေရလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုန္းတြင္း (သို႔မဟုတ္) အဏၰဝါထဲရွိ 
ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား က်ေရာက္လာျခင္း။

• အလင္း၊ ဆူညံသံႏွင့္ အမႈန္မ်ားေၾကာင့္ အပင္ႏွင့္သတၱဝါမ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း။

အစားအစာႏွင့္ လုံေလာက္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ား

• အစားအစာမ်ား၊ ေဆးဝါး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ေလာင္စာမ်ားကုန္ခမ္းသြားသျဖင့္ ထြက္ကုန္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားနည္းပါးျခင္း (သို႔မဟုတ္) မရရွိျခင္း။ အပင္၊ သတၱဝါမ်ား 
ႏွင့္ ၎တို႔ ေနထိုင္က်က္စားရာေနရာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) အရည္အေသြးက်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ အစာ 
ေရစာ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ျခင္း။

ေရရပိုင္ခြင့္

• သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို သံုးစြဲမႈ 
ေၾကာင့္ ေရရရွိသံုးစြဲႏိုင္မႈ နည္းပါးလာျခင္း။

• ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းသည့္ေရ ရယူ 
ေသာက္သံုးႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္း။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

• ညစ္ညမ္းေနသည့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
မာက်ဴရီႏွင့္ ဆိုင္ယာႏိုက္ ဓာတ္မ်ားပါဝင္ေနသည့္ အရာ 
မ်ားကို စားသံုးမိျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္အားျဖင့္။

• က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ဳိးရွိသည့္ ဂုဏ္သတိၱမ်ားရွိေသာ 
အပင္ႏွင့္သတၱဝါ၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ရယူစားသံုးႏိုင္မႈ နည္း 
ပါးျခင္း (သို႔မဟုတ္) လံုးဝမရရွိျခင္းေၾကာင့္ သြယ္ဝိုက္ေသာ 
အားျဖင့္။

ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

• ယဥ္ေက်းမႈအရ သိသာထင္ရွားစြာ တန္ဖိုးရွိသည့္ သက္ရွိ 
မ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား နည္းပါးသြားျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) ဖယ္ရွားခံရျခင္း။ 

မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ဆံုး႐ႈံးမႈ • မိုင္းလုပ္သားမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္/(သို႔မဟုတ္) ေဒသတြင္းလူထုမ်ားမွ မိုင္းလုပ္သားမ်ားကို အစာေရစာ ျဖည့္ဆည္း 
ေပးရန္ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ ငါးမ်ားဖမ္းျခင္း။ 

• က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအား ေဂဟစနစ္အတြင္းသို႔ တိုက္႐ိုက္လႊတ္ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ၎မ်ဳိးစိတ္မ်ားမွ 
ေဂဟစနစ္အား အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္မႈကို ျမင့္မားေစျခင္း။
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ဇယားကြက္ ၂။ အဆက္ ...
သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္ က်က္စားရာ ေနရာ 
ထိခိုက္ျခင္း၊ က်ဲပါးလာျခင္း ႏွင့္ ကြယ္ ေပ်ာက္ 
ျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ား အလြန္ အကြ်ံထုတ္ယူ 
သံုးစြဲျခင္း။

• အလုပ္အကိုင္(သို႔မဟုတ္) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိလာသူမ်ားႏွင့္ ထိုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ေရာက္ရွိလာသူမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္ အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ား သံုးစြဲမႈ။

အိမ္ရာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး 

• •အေရးႀကီးသည့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ေပးစြမ္းထားသည့္ ေျမေနရာမ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားေပၚ မွီခိုေနသည့္ ေဒသခံလူထု 
မ်ား အိမ္ရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း။

• သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးျခင္းေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈကုိ ကာ 
ကြယ္ေပးေနသည့္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကုိ ထိခိုက္ေစပါသည္။

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

• ယခင္က လူသူဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္မႈ နည္းပါးသည့္ 
ဧရိယာမ်ားအား ဖြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တရားမဝင္ သစ္ခုတ္ 
ျခင္းႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားအား ေမွာင္ခိုကူးျခင္း ျမင့္ 
မားလာေစျခင္းႏွင့္အတူ လံုၿခံဳမႈနည္းပါးလာျခင္း။

မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာမ်ား 
ထိခိုက္ခံရျခင္း၊ ေပ်ာက္ကြယ္ဆံုး႐ႈံးျခင္းႏွင့္ 
မ်ဳိးစိတ္မ်ားဆံုးရႈံးမႈ

• မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ လမ်က္ႏွာျပင္ကဲ့သို႔ ဟာလာဟင္းလင္း ျဖစ္သြားျခင္း 
ႏွင့္ ေရေသအိုင္မ်ား ျဖစ္ထြန္းျခင္း။ 

ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာမ်ား 
ထိခိုက္ခံရျခင္း၊ ေပ်ာက္ကြယ္ဆံုးရႈံးျခင္းႏွင့္ 
မ်ဳိးစိတ္မ်ားဆံုးရႈံးမႈ

• လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ား၏ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားမွတဆင့္ -

• လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္း၏ အတိုင္းအဆပမာဏသည္ ေသးငယ္လြန္းေသာ္လည္း ဆက္စပ္သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းကြပ္မႈမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ရလာဒ္အေနျဖင့္ သိသာထင္ရွားသည့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား က်ေရာက္လာႏိုင္သည္။

• ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို သိရွိလိုပါက သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာပါ အခန္း ၅ ကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/swia/mining.html
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/swia/mining.html
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ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သတၳဳတြင္းက႑၌ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ၍ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ 
ျခင္းအစီရင္ခံစာ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိပါသည3္ ။ ထိုသို႔ အနည္းအက်ဥ္းသာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားတြင္မူ ဇီဝ 
မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ထည့္သြင္းေရးသားထားၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ အစီရင္ခံစာတြင္မူ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ဳိးကြဲမ်ားအားထိန္းညႇိျခင္း (offset) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခု သတ္မွတ္ေရး ဆြဲထားပါသည္။

၄င္းတို႔သည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းထားသည္။

• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္၊ ၄င္းစံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆)တြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သက္ရွိသဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (၂ဝ၁၂) တို႔ ပါဝင္သည္။

• ကမာၻ႕ဘဏ္အဖြဲ႕၏ ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (ေယဘုယ်) (၂ဝ၁၃) ႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ သတၱဳတြင္း ႑ဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
(၂ဝဝ၇)။

• IUCN၏ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အနီေရာင္စာရင္း။

• သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၊ အေရးႀကီးသည့္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ဧရိယာမ်ား၊ အဓိက 
အေရးပါသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဧရိယာမ်ား၊ ေဒသရင္း ငွက္မ်ဳိးစိတ္ဧရိယာမ်ား၊ ရမ္ဆာနယ္ေျမ 
မ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားသည့္ WWF ေဂဟစနစ္ နယ္ေျမမ်ား။

• ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ တည္ရွိရာေနရာမ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳထားသည့္ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ တည္ရွိရာေနရာမ်ား၊ ယူနက္ 
စကို၏ လူသားႏွင့္ဇီဝစက္ဝန္း ထိန္းသိမ္းနယ္ေျမ။

• ကမာၻ႔က်ား ထိန္းသိမ္းေရး ကနဦးလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကမာၻ႔က်ားထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္။

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း၌ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးအတြက္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေယဘုယ် အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ား ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထူးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ

• ဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားသည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအား ေလးစားပါ။

• တတ္ႏိုင္သမွ် ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစဥ္လိုက္လုပ္ငန္းစဥ္အရ 
ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ လုပ္ငန္းအဆင့္ တစ္ခုခ်င္းစီ၌ (စစ္ေဆးျခင္း၊ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ျခင္း၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္း) ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

• ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို စီစဥ္ေရးသားပါ။

• သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံသို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း မူၾကမ္းအစီရင္ခံစာမ်ား 
(ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား) ကို တင္ျပေပးၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ကုမၸဏီဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ေပၚတြင္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာမ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါ။

• သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါ။

လုိက္နာသင့္ေသာ

• ကမာၻ႕ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏစွမ္်ားတညရ္ွသိညဟု္ သတမ္တွ္ေဖာထ္တ္ုထားသည္ ့ျမန္မာႏိငု္ငတံြင္းရွ ိေနရာမ်ား၌ သတၱဳမိုင္းတူးေဖာ္ျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း မျပဳဟု ကတိကဝတ္ျပဳပါ။

• ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ သတၳဳတြင္းက႑ဆိုင္ရာ သက္ဆိုင္သည့္ ေအာက္ပါ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ နားလည္သိရွိကာ တက္ၾကြမႈရွိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံကို အသံုးျပဳပါ။

• Department of Environmental Affairs et al. (2013). Mining and Biodiversity Guideline: Mainstreaming biodiversity 
into the mining sector. Pretoria

• Morton, S. et al. (2014). Biodiversity: science and solutions for Australia. FFI: CSIRO, Australia [see Chapter 11 
on Mining and Biodiversity]

• ICMM (2006). Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity. International Council on Mining and Metals, 
London

• CSBI (2015). A cross-sector guide for implementing the Mitigation Hierarchy. ICMM, IPIECA and the Equator Prin-
ciples, London

• Gullison, R. et al. (2015). Good Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data. Prepared for the Multi-
lateral Financing Institutions Biodiversity Working Group & Cross-Sector Biodiversity Initiative

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္နည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ 
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္း၍ သက္ဆိုင္သည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပမာ 
အားျဖင့္ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ မွ်ေဝေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။

 » Myanmar Biodiversity Clearing House Mechanism

 » Myanmar Alliance for Conservation

 » OneMapMyanmar(OMM) 

Endnotes

1 EIA Procedure (2015), Article 25.

2 သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေအာက္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ 
ပူပန္မႈမ်ား ထပ္ဆင့္ရွိေသးပါက MCRB မွ ထုတ္ေဝသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား က႑အလိုက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း 
(၂၀၁၈)”၏ ဥပေဒႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားဟူသည့္ အခန္း (၃)ကိုၾကည့္ပါ။

3 ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတိုင္ေအာင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း/ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း/ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံ 
စာမ်ား ၂၇၅၂ ေစာင္ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ၎အနက္ ၇၇% သည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ သတၱဳက႑ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္ (မူၾကမ္းမ်ား)
အတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသည့္ပြအဲား ၾကည့္ပါ။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ထားသည့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္/လူမႈဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ Supplementary ESIA for Shwe Taung Cement (April 2017) , EMP for Lonkin/Hptankt Gems Tract 
(2017); Revised ESIA for Letpadaung Copper Project (2015) တို႔ ပါဝင္သည္။
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