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ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္စုသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိသည့္ 
“ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္”အား ျဖည့္စြက္ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 
ဤမွတ္စုအား ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား က်ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ ကမ္းလြန္ႏွင့္ကုန္းတြင္း၌ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေရနံတြင္းတူးသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ စစ္တမ္းေကာက္သူမ်ားႏွင့္ ပိုက္လုိင္း 
မ်ားအား လုပ္ကုိင္သူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑ရွိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎က႑အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းက႑မွ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၏ စီးပြားေရးျဖစ္ရပ္မ်ား 

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ေၾကာင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အေသးစားႏွင့္ အႀကီးစားသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ 
မေတာ္တဆမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စာတမ္းအမ်ားအျပား ေလ့လာျပဳစုထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိခိုက္လြယ္ၿပီး (သို႔မဟုတ္) အေရးပါသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားရွိသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ပင္မစာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၏ ေယဘုယ် 
စီးပြားေရးျဖစ္ရပ္မ်ား အျပင္ - 

• ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ-ေရ ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းအား ကာကြယ္ေပးမႈ) အေပၚ 
မွီခိုေနၾကသည္။ 

• ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ 
ခြဲေဝစာခ်ဳပ္မ်ားအရ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ (အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။

• အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ၾကြယ္ဝၿပီး အစိုးရမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္စြမ္းနည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑အား 
ပိုမိုေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေစ 
ႏိုင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးနီးပါးသည္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ေပါၾကြယ္ဝသည့္ အင္ဒို-ဘားမား ဇုန္အတြင္း တည္ရွိေနၿပီး အဆိုပါဇုန္သည္ တစ္ကမာၻလုံး 
အတိုင္းအတာအရ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ အေရအတြက္ ေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ ရွားပါးသတၱဝါမ်ား ေနထိုင္က်က္စားသည့္ ဇုန္ႀကီး သံုးဆယ့္ငါးခု 
အနက္မွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ)။ လက္ရွိ အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ ၄၂ ခု 
ႏွင့္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား တည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ား (KBAs) ၁၃၂ ခု တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
MCRB ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္စာတမ္းျဖစ္သည့္ “သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား 
တည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ားပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား” ၏ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

အကန္႔ ၁။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑၏ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ား 

• ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
အခ်ဳိ႕ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားစာရင္းကို ဇယားကြက္ ၁ (ကုန္းတြင္း) ႏွင့္ ဇယားကြက္ ၂ (ကမ္းလြန္) တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑၏ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္ သံုးသပ္ခ်က္ 
အတြက္မူ MCRB မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (၂ဝ၁၄) တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

• ဤလုပ္ငန္းက႑၏ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္စာရင္းကို သိရွိလိုပါက- 

o အပင္ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္အဖြဲ႔ (FFI) ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိခဲ့သည့္ စာတမ္း Biodiversity and Ecosystem Services: 
Good Practice Guidance for Oil and Gas Operations in Marine Environments( 2017) 

o IPIECA ၏ Ecosystem Services Guidance: Biodiversity and Ecosystem Services Guide and Checklist (2011)

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္ 
အေၾကာင္းအရာကိုသိရွိလိုပါက ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္၊ အထူးသျဖင့္ အကန္႔ ၄ ကို ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
မ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူဝါဒႏွင့္ 
ဥပေဒမူေဘာင္ ၿခံဳငံုခ်က္ကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားေသာ စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ပါ အခန္း(၃) ျဖစ္သည့္ “ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” ႏွင့္အတူ တြဲဖက္၍ ဖတ္ရႈသင့္ပါသည္။

ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂ဝ၁၇) တြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း          
ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ေရနံလုပ္ငန္း မ်ားသည္ ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၂ဝ၁၁ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထြက္ရွိလာေသာ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝစာခ်ဳပ၌္ “စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူသည္ ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားအား 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
ဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂ဝဝ၇) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေရနံလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့ 
အက်င့္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။1 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္(၆) - ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ သက္ရွိသဘာဝ႐င္းျမစ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တ့ံ 
ေအာင္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ပူးတြဲပါရွိသည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မွတ္စုတြင္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မွီခိုေနျခင္း၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ 
သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (ထပ္ဆင့္ရွင္းျပခ်က္အား ဖတ္႐ႈလိုပါက စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္အား ၾကည့္ပါ)မ်ား လိုအပ္သည္။ ထုတ္ေဝမႈအေပၚ ခြဲေဝ 
စာခ်ဳပ္အရ ၎သည္ လိုက္နာရမည့္ ကတိကဝတ္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝစာခ်ဳပ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားအား “သင့္ေတာ္ 
သည့္ သိပၸံနည္းမ်ားအရ” ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟူသည္ႏွင့္ “ႏိုင္ငံတကာ ေရနံတြင္း အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္အညီ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈအား 
မျဖစ္ေစရန္  ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ သတိျပဳရန္” အစရွိသျဖင့္ ပိုမို ေယဘုယ် က်သည့္ စာသားမ်ား 
ပါဝင္သည္။2 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/71bbdb7e-9aca-4818-8ebe-fad2f9920aa9/IFC_Performance+Standards+on+Environmental+and+Social+Sustainability+%28Myanmar+Language%29.pdf?MOD=AJPERES
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ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၉)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား 
(၂ဝ၁၄ ) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (၂ဝ၁၅) တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕က႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

• ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ (က)စမ္းသပ္တူးေဖာ္ျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္း (ခ) ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ပိုက္လုိင္းသြယ္တန္းျခင္းအပါအဝင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ မႈတ္ထုတ္ျခင္းစခန္း၊ (ဂ) ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သုိေလွာင္ျခင္း၊ 
ထုတ္လႊတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ကမ္းလြန္အေဆာက္အအံုမ်ား၊ (ဃ) ကုန္းတြင္း ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သုိေလွာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား 
(ခဲြထုတ္ျခင္း၊ အေျခာက္ခံျခင္း၊ တင္သြင္း၊ တင္ပုိ႔မႈမ်ားအတြက္ တည္ၿငိမ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား)၊ (င) ေရနံႏွင့္ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕ သယ္/ပို႔စခန္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း (စ) အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ာႏွင့္ ရပ္ဆုိင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္  လုိအပ္ 
ပါသည္။ 

• ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE)သည္ ဆိုက္စမစ္ စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ တိုေတာင္းသည့္ ပိုက္လိုင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ 
သည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIAs)၏ အေရးႀကီးသည့္ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား (EMPs)၏ 
အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို လိုအပ္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔သည္ စာခ်ဳပ္သေဘာအရ လိုက္နာရမည့္ 
က်င့္ဝတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အၿပီးတြင္ ထုတ္ေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္(ECC)အေနျဖင့္လည္း ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင့္ 
ေတာ္သလို အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လာႏိုင္သည္။

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂ဝ၁၅)သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ ေဂဟ 
စနစ္၏ က်န္းမာေရးကိုကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ လိုက္နာရမည့္ စြန္႔ထုတ္အရည္ ပမာဏတန္ဖိုးမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္။

ရာသီအလိုက္ ထိန္းသိမ္းေပးထားသည့္ ငါးဖမ္းဧရိယာမ်ားဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအား ငါး၊ ေရဝက္၊ လိပ္၊ လင္းပိုင္၊ ငါးမန္း၊ ေဝလငါးႏွင့္ 
သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားအပါအဝင္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ အတည္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤ 
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာသည္ ကမ္းလြန္ ေရယာဥ္မ်ား လည္ပတ္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိမရွိဟူေသာ အခ်က္မွာ မေသခ်ာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္၌ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒေ္ပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာထားခဲ့သည္။ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

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

• အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ “ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ (၂ဝ၁၂)

• IUCN၏ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အနီေရာင္စာရင္း။

• သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၊ အေရးႀကီးသည့္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ဧရိယာမ်ား၊ အဓိက 
အေရးပါသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲဧရိယာမ်ား၊ ေဒသရင္းငွက္မ်ဳိးစိတ္ဧရိယာမ်ား၊ ရမ္ဆာနယ္ေျမ 
မ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ထားသည့္ WWF ေဂဟစနစ္ နယ္ေျမမ်ား။

• ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ တည္ရွိရာေနရာမ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳထားသည့္ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ တည္ရွိရာေနရာမ်ား။ 

ေျမပံု ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ကြက္မ်ားၾကားရွိ ထပ္တူက်ေန 
သည့္ ေနရာမ်ား

Source: WCS, Hydrocarbon development and protected areas in Myanmar (2018)

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/eia-survey-update.html
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ေျမပံု ၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား 

Source: WCS, Protected Areas, 2017.

ေျမပံု ၃။ ၿမိတ္ကြ်န္းစုရွိ အေရးႀကီး ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ဧရိယာမ်ား 

© Fauna & Flora International Myanmar Programme (2017)
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ဇယားကြက္ ၁။ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား - ကုန္းတြင္းပိုင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္

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

စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ 

(တူးေဖာ္ျခင္း)

သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆံုး႐ႈံးခံရျခင္း၊ က်ဲပါးလာျခင္းႏွင့္ ဆံုးရႈံးခံရျခင္း၊ 
မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္းႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးျခင္း

• တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား (drilling operations) ကဲ့သုိ႔ေသာ ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္းအတြက္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့့္ အဆက္မျပတ္ ေျမေနရာ ရွင္း 
လင္းခံရျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြး ေလ်ာ့ပါးလာျခင္း။  ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔တူးေဖာ္မည့္ တြင္းမ်ား၊ တြင္းတူးၿပီးေနာက္ ထြက္ 
လာသည့္ ရႊံ႕ႏွင့္ ေရမ်ားအား စြန္႔ပစ္မည့္တြင္းႏွင့္ အိုင္မ်ား၊ ထြက္ရိွလာသည့္ ေရမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ဗဟို 
ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း အေဆာက္အအံုမ်ား အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ 

• ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ ဆူညံသံႏွင့္ မိုင္းေဖာက္ခြဲမႈမ်ား၊ တုန္ခါမႈ၊ တိုက္မိျခင္း အပါအဝင္ ဆိုက္စမစ္ (seismic) 
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား။

• ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ား (ၿခံစည္း႐ိုးႏွင့္ လမ္းမ်ား)ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ား (ဆူညံသံ၊ အလင္း အစရွိ 
သျဖင့္)။

• လမ္းႏွင့္ ပိုက္လိုင္းအပါအဝင္ အျခားေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ လူသူအေရာက္အေပါက္ 
မရွိသည့္ ေနရာမ်ားအား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္း။ သြယ္ဝိုက္သည့္ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားသည္ ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ ပိုမိုထိခိုက္ႏိုင္ေျခရွိသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအစရွိသည္တို႔ကို အသံုးျပဳ၍ 
ကုမၸဏီမ်ားမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္သည္။

အစားအစာႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရး

• အစားအစာ ကုန္ခမ္းသြားသျဖင့္ ထြက္ကုန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
နည္းပါးျခင္း (သို႔မဟုတ္) မရရွိျခင္း။ အပင္၊ သတၱဝါမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔ ေနထိုင္က်က္စားရာေနရာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း (သို႔မ 
ဟုတ္) အရည္အေသြးက်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ အစာေရစာ 
ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ျခင္း။

ေရရပိုင္ခြင့္ 

• ေရရယူႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကို စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရးဇုန္မ်ား ထားရွိပိတ္ဆို႔ထားျခင္းေၾကာင့္ အမွန္ 
တကယ္ ေရသံုးစြဲႏိုင္မႈ နည္းပါးသြားျခင္း။

• ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းသည့္ေရ ရယူ 
ေသာက္သံုးႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္း။

• လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ သံုးစြဲရေသာေၾကာင့္ ေရ 
ပမာဏ နည္းပါးသြားျခင္း။

• ေရသံသရာႏွင့္ ေျမေအာက္ ေရပိုင္းဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္း 
မ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရ နည္းပါး 
သြားျခင္း အပါအဝင္ သဘာဝအရ လည္ပတ္ေနေသာ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ား နည္းပါးသြားျခင္း။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

• ညစ္ညမ္းသည့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ားအား စားသံုးမိျခင္း 
ေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ ဆိုးက်ဳိးခံစားရျခင္း။

• က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ဳိးရွိသည့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ဳိး 
စိတ္မ်ားကို ရယူစားသံုးႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ သြယ္ 
ဝိုက္၍ ဆိုးက်ဳိးခံစားရျခင္း။

ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား 

• ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းအရ သိသာ ထင္ရွားသည့္ သက္ရွိမ်ား 
ရွင္သန္ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ႏိုင္မႈ နည္းပါး 
ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မရွိျခင္း။

မ်ဳိးစိတ္မ်ား ဆံုးရံႈးျခင္း • သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) ၎တို႔ကို အစားအေသာက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ 
ငါးဖမ္းျခင္း။

• က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းသို႔ မိတ္ဆက္လႊတ္ေပးမိျခင္း။

သက္ရွိမ်ား ေနထိုင္ က်က္စားရာ 
ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ထိခိုက္ျခင္း၊ က်ဲပါးလာျခင္းႏွင့္ 
ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အလြန္အကြ်ံ 
ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း

• အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုး၍  ျပည္တြင္းရွိ အျခားေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား။ အမ်ားစုအားျဖင့္ သိသာထင္ရွားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္းေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း  အစီရင္ခံစာ၏ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ အခန္း(၅)ကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ထုတ္လုပ္မႈ သက္ရွိမ်ား ေနထိုင္ က်က္စားရာ 
ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ထိခိုက္ျခင္း၊ က်ဲပါးလာျခင္းႏွင့္ 
ဆံုးရႈံးျခင္း၊ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္းႏွင့္ 
ဆံုး႐ႈံးျခင္း

• ေျမႀကီး၊ ေလထုႏွင့္ ေရထဲသုိ႔ အညစ္အေၾကးမ်ား ထုတ္လႊြတ္ျခင္း၊ မေတာ္တဆ ယိုဖိတ္မႈမ်ား၊ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈမ်ားႏွင့္ ေပါက္ကဲြမႈ 
မ်ားေၾကာင့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္မ်ားကုိ ညစ္ညမ္းေစျခင္း၊ သိသာထင္ရွားစြာ နည္းပါးေစျခင္း၊ ေသေစျခင္း။

• ဆူညံသံ၊ အလင္းႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း။

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ သက္ရွိမ်ား 
ရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ေျပာင္းလဲသြားျခင္း

• ဓာတ္ေငြ႔အား မီး႐ႈိ႕စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ ေလထုအတြင္း လႊတ္ထုတ္ျခင္း။ အမ်ားစုအားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
ေရနံတြင္းမ်ားမွ တကမာၻလံုးအတိုင္းအတာအရ ထုတ္လုပ္သည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ၅% အား မီး႐ႈိ႕စြန္႔ပစ္သည္ (သို႔မဟုတ္) 
ေလထုအတြင္း ထုတ္္လႊတ္ၾကသည္။2

ရပ္ဆိုင္းျခင္း သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ 
ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ေရရွည္ဆံုး႐ံႈးသြားျခင္း

• သက္ရွိမ်ားေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးမႈႏွင့္ ဖန္တီးေပးမႈ မရွိျခင္း။

• နဂိုရွိရင္းစြဲ အေဆာက္အအံုႏွင့္ စက္႐ံုမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ 
စက္႐ံုအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေနရာအသစ္မ်ားရယူရန္ လုိအပ္ျခင္း။

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/SWIA/Oil-Gas/15-Cumulative-Level-Impacts.pdf
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ဇယားကြက္ ၂။ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား- ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္

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

ဆိုက္စမစ္ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္း ေရေန ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ား၊ ငါးႏွင့္လိပ္မ်ား၊ 
ေရေအာက္၌ အစာေရစာ ရွာစားသည့္ 
ပင္လယ္ငွက္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း

• ေလေသနတ္မ်ားမွထြက္ရွိလာသည့္ ေရေအာက္အသံမ်ားေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (သို႔မဟုတ္) အၾကားအာရံုပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ 
မ်ား၊ ခႏၶာေဗဒပိုင္းဆိုင္ရာ (သို႔မဟုတ္) အမူအရာပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ အျခားဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ အေရးႀကီးသည့္ အသံ 
မ်ားအား ကြယ္သြားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အေႏွာင့္အယွက္ေပးမိျခင္း။

အစားအစာႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရး

• လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္ရွိ အစားအစာ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ကုန္ခမ္းသြားျခင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္းေန 
ေဒသခံမ်ားအတြက္ ႐ိုးရာအစားအစာ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ျဖစ္သည့္ ပင္လယ္ျပင္ရွိ အပင္၊ သတၱဝါမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ 
ေနထိုင္က်က္စားရာေနရာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
အရည္အေသြး က်ဆင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္  ထြက္ကုန္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား နည္းပါးျခင္း (သို႔မဟုတ္) မရရွိျခင္း။ 

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား 

• ညစ္ညမ္းသည့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ားအား စားသံုးမိျခင္း 
ေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ ဆိုးက်ဳိးခံစားရျခင္း။

• က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ဳိးရွိသည့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ဳိး 
စိတ္မ်ားကုိ ရယူစားသုံးႏုိင္မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ သြယ္ဝုိက္ 
၍ ဆိုးက်ဳိးခံစားရျခင္း။

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး

• ဆိုက္စမစ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဝလငါးႏွင့္ လိပ္မ်ားကဲ့သို႔ 
ေသာ လူသိမ်ားသည့္ ေက်ာ္ၾကားေသာမ်ဳိးစိတ္မ်ား ထိခိုက္ 
ခံရေသာေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံစားရျခင္း။

သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ 
ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ထိခိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ 
ဆံုး႐ႈံးခံရျခင္း

• သေဘာၤႏွင့္ အျခားေသာေရယာဥ္မ်ား လည္ပတ္ရာမွ ေလႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္းသို႔ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား စြန္႔ထုတ္ 
ျခင္း။

• ကုန္းတြင္း၌ သန္႔စင္မႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္မႈမ်ား ျပဳႏိုင္ရန္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ကုန္းေပၚသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း။

စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ တူးေဖာ္ျခင္း ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေရေန မ်ဳိးစိတ္မ်ား 
တစ္ေကာင္ခ်င္းႏွင့္ အစုအဖြဲ႕လိုက္ ဆံုး႐ႈံးခံရျခင္း

• ပစၥည္းကိရိယာမ်ားသည္ သေဘာၤမ်ားႏွင့္ တိုက္မိျခင္း (သို႔မဟုတ္) ညိမိျခင္း။ 

အဏၰဝါ ေဂဟစနစ္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း၊ 
ထိခိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း

• သေဘာၤ၏ ဟန္ခ်က္ကို ထိန္းေပးႏိုင္ရန္ သေဘာၤဝမ္းတြင္း၌ သိုေလွာင္ထားေသာေရမ်ားကို ကုန္စည္တင္ေဆာင္ရာ၌ ပင္လယ္ 
တြင္းသို႔ လႊတ္ေပးသည့္အခါ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားကိုပါ မေတာ္တဆ လႊတ္ေပးမိျခင္း။

သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
မ်ား ထိခိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးျခင္း

• ရႊံ႕ႏြံမ်ားႏွင့္ ေျမသားတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာ၌ ပင္လယ္ေနသတၱဝါမ်ားအား အသက္႐ွဴပိတ္မိေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေျမသား 
တူးေဖာ္ရာ၌ အဆိပ္သင့္ေစျခင္း။ 

• ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္မွ စမ္းသပ္နမူနာယူျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား။

သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ 
ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ထိခိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ ဆံုးရႈံးျခင္း

• ေရနံတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပံုမွန္စြန္႔ထုတ္ေသာ (သို႔မဟုတ္) မေတာ္တဆ ယိုဖိတ္သည့္ေရနံမ်ား။

အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း • သေဘာၤ၊ ေရယာဥ္ႏွင့္ ေရနံစင္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အလင္းႏွင့္ ဆူညံသံမ်ား။

ပစၥည္း ပံ့ပိုးေပးသည့္ ပင္မေနရာႏွင့္ 
ပိုက္လိုင္းမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ 
ျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း

သဘာဝ ေဂဟစနစ္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း၊ 
ထိခိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း

• သေဘာၤ၏ဟန္ခ်က္ကို ထိန္းေပးႏုိင္ရန္ သေဘာၤဝမ္းတြင္း၌ သိုေလွာင္ထားေသာ ေရမ်ားကို ကုန္စည္တင္ေဆာင္ရာ၌ ပင္လယ္ 
တြင္းသို႔ လႊတ္ေပးသည့္အခါ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားကိုပါ မေတာ္တဆ လႊတ္ေပးမိျခင္း။

သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ 
ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ထိခိုက္ခံရျခင္း၊ 
က်ဲပါးလာျခင္းႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးခံရျခင္း၊ မ်ဳိးစိတ္မ်ား 
ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္းႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးျခင္း

• ေျမေနရာရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြး ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ား၊ ပင္လယ္ 
ၾကမ္းျပင္ရွိ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားႏွင့္ ၎ေနရာမ်ားတြင္ ခိုလံႈေနထိုင္သည့္ ဥႏွင့္ ငါးသားေပါက္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ ေရဝက္ကဲ့သို႔ေသာ ႏို႔တိုက္ 
သတၱဝါမ်ား အပါအဝင္၊ လိပ္ႏွင့္ အျခားေသာ ကုန္းေနေရေန သတၱဝါမ်ား၊ ငါးႏွင့္ ငွက္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား က်ေရာက္ေစ 
ျခင္း။

ကုန္းတြင္းေရနံ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ 
ဆင္တူေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား

• ဇယားကြက္ ၁ ကို ၾကည့္ရႈပါ။
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ကမ္းလြန္ပင္လယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

• International Association of Geophysical Contractors (IAGC) - ပထဝီရူပလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ၌ ပင္လယ္ေန 
ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးထားသည့္ ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းစနစ္မ်ား။

• United Kingdom Joint Nature Conservation Committee (UK JNCC) - ဆိုက္စမစ္ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူရာ၌ ပင္လယ္ေန 
ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားအား ထိခိုက္မိျခင္းႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳမိျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ေစႏိုင္မည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရျပင္၌ ကမ္းလြန္ ဆိုက္စမစ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုက္နာႏိုင္သည့္ ပင္လယ္တြင္ေနေသာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားဆိုင္ရာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မရွိပါ။

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း၌ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးအတြက္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယဘုယ် အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ား ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထူးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ 
သည္။ 

မျဖစ္မေန လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား

• ထုတ္ေဝမႈအေပၚ ခြဲေဝစာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ စာခ်ဳပ္ပါ ကတိကဝတ္မ်ားအား  လိုက္နာ၍ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပို ေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၆ ကို လိုက္နာက်င့္သံုးပါ။

• ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပါ ဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

• ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ စီစဥ္ေရးသားထားသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၌ 
အပါအဝင္ လုပ္ငန္းအဆင့္ တစ္ခုခ်င္းစီ၌ (စစ္ေဆးျခင္း၊ နယ္ပယ္ အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ 
အစီရင္ခံျခင္း) ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ လုပ္ေဆာင္ပါ။

• သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံသို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း မူၾကမ္းအစီရင္ခံစာမ်ား 
(ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား) ကို တင္ျပေပးၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ကုမၸဏီဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ေပၚတြင္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာမ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါ။

• သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါ။

လုိက္နာသင့္ေသာ

• ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ဆိုင္ရာ သက္ဆိုင္ 
သည့္ ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ နားလည္သိရွိကာ တက္ၾကြမႈရွိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံကို အသံုးျပဳပါ။

 » Biodiversity and Ecosystem Services: Good Practice Guidance for Oil and Gas Operations in Marine Environ-
ments Flora & Flora International (2017)

 » Biodiversity and ecosystem services fundamentals: Guidance document for the oil and gas industry IPIECA 
(2016)

 » Ecosystem services guidance: Biodiversity and ecosystem services guide and checklists IPIECA (2011)
 » Integrating Biodiversity Conservation into Oil & Gas Development and Negative Secondary Impacts of Oil & Gas 

Development, The Energy and Biodiversity Initiative (EBI), 2006

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္၌) ေကာက္ယူႏိုင္ 
သည့္ စြမ္းရည္နည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း 
သိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္း၍ သက္ဆိုင္သည့္ ဇီဝ 
မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ မွ်ေဝေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ရမည္ျဖစ္သည္။

 » World Conservation Society’s Myanmar Marine Biodiversity Atlas

 » Myanmar Biodiversity Clearing House Mechanism

 » Myanmar Alliance for Conservation

 » One Map Myanmar (OMM)

 » ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား နားလည္ 
ရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစိုးရ၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္တြဲေဖာ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္တည္ 
ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ 

အကန္႔ ၂။ အဏၰဝါသိပၸံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Woodside စြမ္းအင္၊ Flora & Fauna International ႏွင့္ ပုသိမ္ တကၠသိုလ္ 
တို႔ ပူေပါင္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

• Woodside စြမ္းအင္ကုမၸဏီသည္ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ဧရာဝတီေဒသမ်ား၌ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ ေရနံတြင္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ 
လ်က္ရွိသည္။ ကမ္း႐ိုးတန္းဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအား FFI အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ 
ဤသို႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသရွိ ပုသိမ္တကၠသိုလ္ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားရွိ အဏၰဝါ 
သိပၸံဌာနအား အနာဂတ္၌ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္နည္းပညာႏွင့္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
ဤစီမံကိန္းသည္ Woodside စြမ္းအင္၏ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဧရာဝတီေဒသအနီးရွိ ကမ္း႐ိုး 
တန္းႏွင့္ အဏၰဝါဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ဆန္းစစ္ျခင္းအားလည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားသည္။ ယခင္က ျပဳစုေကာက္ယူထားျခင္းမရွိသည့္ ဤကမ္းရိုးတန္း၌ သႏၲေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ျမက္မ်ား၊ ရႊံ႕ႏြံ 
မ်ားႏွင့္ ဒီေရေတာေဒသမ်ား ပါဝင္သည္။ ဤသို႔ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား 
တည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
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