ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန

ျမန္မာႏုိင္ငံဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စံုစီမံခန္႔ခဲြေရးစီမံကိန္း
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ႕မူေဘာင္ မူၾကမ္း

မူၾကမ္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ မူေဘာင္
၁။နိဒါန္း
ျမန္မာႏုိင္ငံဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း

ဘက္စံုစီမံခန္႔ခဲြေရးစီမံကိန္း

(AIRBM)၏ေအာက္တြင္

ေငြေၾကး

ေထာက္ပံ့

ထားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လူမႈေရး ဆုိင္ရာ
ေဘးဆီးရန္ကာမူ၀ါဒမ်ားကုိ အက်ဳံး၀င္ေစရန္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ မူေဘာင္ (ESMF) တစ္ခုကုိ
ဲ ါသည္။ ဤ ESMF တြင္ ျမစ္ေၾကာင္း
ေရအရင္းအျမစ္ႏင
ွ ့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန (DWIR) ကျပဳစုခ့ပ
ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ စီမံကိ္န္း၏ သက္ေရာက္မွဳမ်ားအေပၚ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္
သရုပ္ခဲြဆန္းစစ္ထားေသာ

ေယဘုယ်ေရြးခ်ယ္ထားသည့္

သရုပ္ခဲြဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္

ဤရင္းႏွီး

ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္

ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ျဖစ္ႏိုငသ
္ ည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ မည္သုိ႔ေလ်ာ့နည္း သက္သာ
ေစရန္ မည္သုိ႔ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးရမည္ဆုိသည့္အေပၚတြင္ ဘက္စံု အကဲျဖတ္မႈ တို႕ကို ေပးပါသည္။
ဤ ESMF သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ကာလအတြင္း ေနရာေဒသအေပၚမူတည္၍ ျဖစ္ႏႈိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္
ႏွင့္လူမႈေရး

ဆိုင္ရာ

သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိကာကြယ္ေရး၊

အနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရးႏွင့္

ေလ်ာ့နည္းသက္သာေရးမ်ား

ပါ၀င္သည့္ သင့္ေတာ္မွန္ကန္ေသာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လမ္းညႊန္မႈေပးပါသည္။
၄င္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာအကဲျဖတ္မႈကုိေသခ်ာေစရန္အတြက္ လက္ေအာက္ခံစီမံကိန္းမ်ားကုိ တာ၀န္ခံ
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊

အက်ဳိးခံစားမည့္သူမ်ား

အားလံုးႏွင့္

DWIR

ကုိ

လမ္းညႊန္မႈေပးၿပီး

အျခား

ေဘးဆီးရန္ကာ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ား အကဲျဖတ္မႈ (EIA) မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ဳိးသား
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊

အျခားပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဥပေဒမ်ား၊

ကမၻာ့ဘဏ္၏

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈ (EA) ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္အဖဲြ႕ ေဘးဆီးရန္ကာ မူ၀ါဒမ်ားတြင္
သတ္မွတ္ထားသည့္

မျဖစ္မေနျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္

ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား

ႏွင့္ဆုိင္သည့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္အရ အကဲျဖတ္၍ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထား ေသာ
အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနည္းလမ္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္
သက္ေရာက္မႈကုိ

အကဲျဖတ္ရန္အတြက္

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏

ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာ

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

အကုိးအကားမွတ္တမ္းမွတ္ရာအျဖစ္လည္း

ဤ

လူမႈေရးဆုိင္ရာ
ESMF

ကုိ

အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဤ ESMF သည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးလက္စဲြ (PIM) တြင္
ပါ၀င္ေသာ

အစိတ္

အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္

ေငြေၾကးရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ

အားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ ပါသည္။ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း (သို႕မဟုတ္) အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ မပါတ္သက္ပါ။

စီမက
ံ ိန္း အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္
ကမၻာ့ဘဏ္က ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးၿပီး DWIR ကအေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ယခု အဆုိျပဳထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ

AIRBM စီမံကိန္းကုိ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ႏွင့္အမ်ဳိးသား

ေရအရင္းအျမစ္မ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကုိ ခံႏႈိင္ရည္ရွိေသာဘက္စံုစီမံခန္႔ခဲြမႈတို႕ကို ခိုင္မာေစရန္
အဆင့္မ်ားစြာပါေသာ (စီမံကိန္းအတဲြ) နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ပံုစံထုတ္ထားပါသည္။ ပထမအဆင့္သည္ ဧရာ၀တီ
ျမစ္၀ွမ္းေဒသ ဘက္စံုစီမံခန္႕ခြဲမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ
ကိရိယာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးကိုရည္ရြယ္ၿပီး အဆင္ျမင့္ေရေၾကာင္းသြားလာေရး၊ မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ဆိုင္ရာ သတိေပး
ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္အႀကံေပးေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ
ေပးပါသည္။ သင့္ေတာ္ေသာပံုစံျပဳေလ့လာျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္း ေလ့လာမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေသာအခါ မႏၱေလးမွ
ရန္ကုန္အထိ ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚတြင္ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒ သတိ
ေပးခ်က္မ်ား

ထုတ္ျပန္ေရးတို႕ႏွင့္

ဆက္စပ္ေနေသာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္

တိက်ေသာ

စီမံကိန္း တည္ေနရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆုိျပဳထားေသာပထမအဆင့္သည္

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ

(ဆံုးျဖတ္ရန္က်န္ရွိေနေသးသည့္)

အႀကီးစားအေျခခံ

ြ ္ရန္ လုိအပ္သည့္
အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိ ဒုတိယႏွင့္ တတိယအဆင့္မ်ားတြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရက
စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ၏ အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အပုိင္းခဲြ၏ေအာက္တြင္ အဓိကေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးနိုင္သည့္ အေျခခံ
လုပ္ငန္းကုိလည္း ခ်မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။၄င္းသည္ ႀကီးမား၍သက္တမ္းရွည္သည့္ ေရဆိုင္ရာအေျခခံ အေဆာက္အအံု
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ မုခ်ေပၚေပါက္လာမည့္ ရႈပ္ေထြးေသာညွိနွိဳင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာတြက္ခ်က္ အကဲျဖတ္ရန္
ႏွင့္စီးပြားေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ "က်င့္စဥ္ေကာင္း" မ်ားကုိလုိက္နာရန္အတြက္ ျမစ္၀ွမ္းအတြင္း အနာဂတ္
ျဖစ္ႏႈိင္ေျခ သရုပ္ခဲြဆန္းစစ္မႈ ကုိျပဳလုပ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အစုိးရအားဆံုးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳစနစ္တစ္ရပ္
ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ပထမအဆင့္သည္

ဦးစားေပးအေျခခံ

အေဆာက္အအံု

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္

ြ ္းႏွင့္ အျခားျမစ္အထက္ပုိင္းဆုိင္ရာနည္းပညာ ေလ့လာမႈမ်ားကုိလည္း ကူညီ
အႀကဳိျဖစ္ေျမာက္ႏႈိ္င္စြမ္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စမ
ပံ့ပုိးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ေနာက္ပုိင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္
ျမစ္၀ွမ္းအစီအစဥ္မူေဘာင္ (လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္) တစ္ခု၏ ျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ အဓိကေဖာ္ထုတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း
ဲ သာ တိက်သည့္တာ၀န္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စီမံကိန္းကုိ
ေရးဆဲြမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ခ့ေ
အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း

ျမစ္၀ွမ္းေဒသကိုလႊမ္းၿခံဳေသာ

ပင္မစီမံခ်က္ကိုေရးဆဲြမႈႏွင့္အတူ

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အပုိင္း-၁။

ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခဲြေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳ စနစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္

တည္ေဆာက္ျခင္း
အပုိင္းခဲဲြဌာန ၁-၁။ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး။ ဤအပုိင္းခဲြသည္ (က) ရံုးသံုးပရိေဘာဂႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
အပါအ၀င္ NWRC အတြင္းေရးမွဴးရံုးႏွင့္ ေရဆိုင္ရာသတင္း အခ်က္အလက္နွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေထာက္အကူျပဳစင္တာ
အေဆာက္အဦး ပံ့ပုိးပစၥည္းတည္ေဆာက္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း (ခ) ဌာန အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ၊
ကြပ္ကဲေရးဆုိင္ရာ
အတြင္းေရးမွဴးရံုး၊

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ေရဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္နွင့္

အပါအ၀င္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္

အသစ္

ဖဲြ႕စည္းထားေသာ

အေထာက္

NWRC

အကူျပဳစင္တာႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႕မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေပးအပ္ျခင္း (ဂ) AIRBMစီမံကိ္န္းနွင့္

သက္ဆုိင္သူမ်ား၏

ဖုိုရမ္တစ္ခု

က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းတို႕ကို၊

ဆက္ဆံေရးနွင့္

ပူးေပါင္းပါ၀င္

နိုင္ေအာင္

ကမ္းလွမ္းမႈ

အေ၀းသုိ႔အေရာက္ပုိ႔မႈႏွင့္ (ဃ) စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အပုိင္းခဲြ

၁-၂။

ဤအပုိင္းခဲြသည္

ဧရာ၀တီ

ျမစ္၀ွမ္းေဒသကို

လႊမ္းၿခံဳေသာပင္မစီမံခ်က္ႏွင့္

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း၏ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကုိစီစဥ္၍

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေထာက္အကူျပဳစနစ္။

စီမံခန္႔ခဲြရန္

အစုိးရတြင္

စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ

စြမ္းရည္ရွိေနေစရန္ လုိအပ္ေသာလက္နက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို မွန္ကန္စြာျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္
မႈမ်ားကုိ လံုေလာက္စြာနားလည္မႈအေပၚတြငအ
္ ေျခခံ၍ သေဘာတူထားေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖဳိးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္
မ်ား၏

လမ္းညႊန္မႈျဖင့္

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ၏

ဘက္စံုဖံြ႕ၿဖဳိးေရးကုိ

စီစဥ္ရန္အတြက္

အဆင့္မ်ားစြာပါ၀င္ေသာ

နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ (က) ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ လႊမ္းၿခံဳေသာစီမံခ်က္၊
ျမစ္၀ွမ္းေဒသ တစ္ခုလံုး၏ အားနည္းခ်က္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးေလ့လာမႈမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေထာက္အကူျပဳစနစ္
(DSS) တစ္ခုႏွင့္ AIRBMစီမံကိန္းနွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ခ) ေျမေအာက္ေရ
စစ္ေဆးေလ့လာမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ (ဂ) ျမစ္၀ွမ္းအတြင္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
လူမႈေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
အပုိင္းခဲြ ၁-၃။ အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိစီစဥ္ေရးဆဲြျခင္း(PFI)။ PFI သည္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ေဒသကို လႊမ္းၿခဳံေသာ
ပင္မဘက္စံုစီမံခ်က္ ( အပုိင္းခဲြ ၁-၁ "က") တြင္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ဦးစားေပးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြမႈကုိ ကူညီပံ့ပုိးရန္
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကုိ

တရား၀င္ေစရန္အတြက္

စီမံကိန္း

တစ္ခုသည္

အစုိးရ၏အတည္ျပဳထားေသာ ODA စီမံကိန္းမ်ား၏ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာဘဏ္၏
ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ၏
ေရးဆဲြရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရံပံုေငြမ်ားကုိ

အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္

ျမစ္၀ွမ္းတစ္ခုလံုးဖံြ႕ၿဖဳိးေရး

ဤအပုိင္းခဲြ၏ေအာက္တြင္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

ရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရးဆဲြျပဳစုေရး

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ

အျပည္ျပည္
ရန္ပံုေငြကုိ

ဆုိင္ရာ
AIRBM

စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြက္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
အပုိင္းခဲြ ၁-၄။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကူညီပံ့ပုိးမႈ။ ဤအပိုင္းခဲြသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွစ္စဥ္ကုန္က် စရိတ္မ်ား
ကုိလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးစီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းမႈ၊ ေဘးဆီးရန္ကာ လုပ္ငန္းမ်ား၊
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးႏွင့္

အကဲျဖတ္မႈမ်ားအတြက္

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္

အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈ

မ်ားကုိ

လည္းေကာင္းေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အပုိငး္ -၂။ မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား ေခတ္မီေအာင္ မြမ္းမံျခင္း
အပုိင္းခဲြ ၂-၁။ DMH ၏အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဆုိင္ရာ အားျဖည့္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကူညီပံ့ပုိးမႈ။ ဤအပုိင္းခဲြသည္ (က) ခိုင္မာေသာ တရားဥပေဒ ဆုိင္ရာႏွင့္ ကြပ္ကဲေရး ဆုိင္ရာ

မူေဘာင္ေဖာ္ထုတ္ေရးအပါအ၀င္ DMH ၏အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ အားျဖည့္မႈ (ခ) စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္
DMH

၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊

အပုိင္း-၂

(ဂ)

DMH

စနစ္မ်ားျပဳစု

စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္

တြက္ခ်က္ျခင္းပံုစံ၊

ေပါင္းစပ္ျခင္း၊

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေရးမ်ားတြင္

နည္းပညာအေထာက္အကူမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိး မည္ျဖစ္ပါ သည္။
အပုိင္းခဲြ

၂-၂။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး

အေျခခံအေဆာက္အအံု၊

အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္မ်ား

ႏွင့္

ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားကုိ ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။ ဤအပိုင္းခဲြသည္ (က) မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေရး

ကြန္ရက္၏နည္းပညာကုိ

အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း

(ခ)

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား၊

အခ်က္အလက္စီမံခန္ခဲြမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး/ အုိင္တီစနစ္မ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စံခ်ိန္ကုိက္ညွိျခင္း ပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ားကုိ
ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

(ဂ)

ပံုစံျပဳတြက္ခ်က္ေသာ

ကိန္းဂဏန္းျဖင့္

မုိးေလ၀သႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းေရးစနစ္မ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ေနေသာ ဇလေဗဒပံုစံ ေဖာ္ထုတ္မႈ မူေဘာင္မ်ား၏ တုိးတက္မႈမ်ား (ဃ) DMH အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ ဆင္မြမ္းမံေရး မ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤအပုိင္းခဲြသည္ DMH ကုိ ကူညီပံ့ပုိးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အပုိင္းခဲြ ၂-၃။ DMH ၏ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေရးစနစ္ ျမွင့္တင္ျခင္း။
AIRBM

စီမံကိန္းနွင့္

၀န္ေဆာင္မႈကုိ

သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုး

ေဇာင္းေပးျခင္းကုိ

စီမံကိန္း၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိရရွိမႈ

အားျဖည့္ရာတြင္

DMH

ကုိ

ေသခ်ာေရးအတြက္

ကူညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္

၄င္း၏
(က)

လူထုအတြက္ မုိးေလ၀သ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဇလေဗဒ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္မႈႏွင့္ ေဒသခံ လူထုသုိ႔
၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမႈ

(ခ)

ေရႀကီးမႈမ်ားႏွင့္

လွ်ပ္တစ္ျပက္ေရႀကီးမႈမ်ား

ရွိေသာ

ျမစ္၀ွမ္းငယ္ကေလးမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္သူမွ လက္ခံမည့္သူအထိ ႀကဳိတင္သတိေပးစနစ္ တုိးခ်ဲ႕ေရးအပါအ၀င္ DRM
သဘာ၀

ေရေဘးအနၱရာယ္ကာကြယ္ေရး

အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

တစ္ခုေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္

(ဃ)

ကူညီပံ့ပုိးမႈ

(ဂ)

စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ရာသီဥတု

ရာသီဥတုဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အမ်ဳိးသား

မူေဘာင္တစ္ခု ဖန္တီးေရးမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

အပုိင္း-၃။ ဧရာ၀တီျမစ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးျမွင့္တင္မႈမ်ား။
အပုိင္းခဲြ ၃-၁။ ဧရာ၀တီျမစ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးမဟာဗ်ဴဟာ (မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္)။ ဤအပုိင္းခဲြသည္ (က) မႏၱေလးမွ
ရန္ကုန္သုိ႔ ေရလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္သြားလာႏိုင္ေသာ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္
ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ (၁) အနာဂတ္တြင္ ဘက္စံုပံုစံ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ပံုစံ အစီအစဥ္တစ္ခု
ကုိျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ ျမစ္တစ္ခုလံုး
အတြက္

လက္ရွိ

ကုိးကားေနေသာ

ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊(၂)

၁၉၈၈

ခုႏွစ္ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စမ
ြ ္းေလ့လာမႈကုိ

ျမစ္ေၾကာင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၊

ေသာင္တူးျခင္း၊

ေခတ္ႏွင့္အညီ

ျမစ္ကမ္းပါး

ကာကြယ္

ျခင္းႏွင့္ တစ္ခုလွ်င္ ကီလုိမီတာ ၃၀ ခန္႔ရွည္လ်ားေသာ အေရးတႀကီးအလုိအပ္သည့္ ေရေၾကာင္းၾကပ္တည္းသည့္

ေနရာႏွစ္ခုတြင္ ေရလမ္းညြွန္

အေထာက္အကူမ်ားအပါအ၀င္ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ တုိးတက္္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္း

အတုိင္း အတာကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္၊ (၃) ေရေၾကာင္းၾကပ္တည္းသည့္ ေနရာႏွစ္ခုတြင္ ေရွ႕ေျပးျမစ္ေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ ဒီဇိုင္းပံုစံကုိေပးမည္၊ (၄) (အပုိင္းခဲြ ၃-၂ "ဂႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ) ျမစ္ေၾကာင္း
ထိန္းသိမ္းေရး

အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ

ေထာက္ခံတင္ျပေပးမည္၊

(ခ)အေကာင္းဆံုးေရေၾကာင္း

သြားလာ

ေရးကို

ေရေၾကာင္းတြင္ အသင့္ေတာ္ဆံုး သြားလာနိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ေရယာဥ္စုကို ေလ့လာမႈ ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အပိုင္းခဲြ ၃-၂။ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးတုိးတက္မႈမ်ား ( မႏၱေလးေညာင္ဦးအပုိင္းတြင္ ေဇာင္းေပးမႈပါ၀င္ေသာ မႏၱေလးမွ
ဤအပုိင္းခဲြသည္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၏

ရန္ကုန္)။

ေရေၾကာင္းသြားလာမႈအမ်ားဆံုး
ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအတြက္

(မႏၱေလးမွေညာင္ဦး)အပုိင္းတစ္ေလွ်ာက္

ေရနည္းေသာ

ေရေၾကာင္းသြားလာေရး

ရာသီအတြင္း

တုိးတက္မႈမ်ားကုိ

ခရီးသည္တင္ႏွင့္

အနည္းဆံုးရႏႈိင္ေသာ

ကုန္တင္ေရယာဥ္

ေရစူးသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ

ကူညီပံ့ပုိးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

တုိးျမွင့္ရန္

၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

(က)

ျမစ္ေၾကာင္းသြားလာေရး တုိးျမွင့္မႈမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ၏အတုိင္းအတာကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျမစ္ပံုစံ
ကြန္ပ်ဴတာပံုစံတြက္ခ်က္ျခင္း(1

dimensional

&

2

dimensional modelling

)

(ခ)

အဆုိျပဳထား ေသာ

ျမစ္ေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ EMP တစ္ခုအပါအ၀င္ EIA တစ္ခုေရးဆဲြျခင္း (ဂ) အေသးစိတ္
ပံုစံမွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈအစီအစဥ္ ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ (ဃ) ျမစ္ေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၏ အတုိင္းအတာကုိ ဧရာ၀တီျမစ္၏
မႏၱေလးေညာင္ဦးအပုိင္းအေပၚတြင္ ေဇာင္းေပး၍ ေညာင္ဦး ရန္ကုန္ဘက္ျခမ္းရွိ အျခားအေရးႀကီး ေသာ အပုိင္းအခ်ိဳ႕ကုိ
တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အပုိင္းခဲြ

၃-၃။

ေရလမ္းေၾကာင္းအမွတ္အသားျပသျခင္းလုပ္ငန္း

(ညအခ်ိန္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးပါ၀င္ေသာ

မႏၱေလးေညာင္ဦးအပုိင္းကုိေဇာင္းေပးထားသည့္ မႏၱေလး-ရန္ကုန္ေရလမ္း)။ ဤအပုိင္းသည္ အလင္းမီးမ်ား၊ အခ်က္ျပ
ဆုိင္းဘုတ္မ်ား၊

ေျမပံုေရးဆဲြျခင္းႏွင့္

တစ္ေလွ်ာက္ထိေရာက္ေသာ

ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးကုိ

ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ဧရာ၀တီျမစ္၏

ေရေၾကာင္းသြားလာေရးကုိျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အားျဖည့္ထားေသာ

မႏၱေလး-ရန္ကုန္အပုိင္း
ေခတ္မီေရေၾကာင္း

သြားလာေရး ေရွ႕ေျပးစနစ္တစ္ခုက့သ
ဲ ုိ႔ေသာ ေရလမ္းညြွန္အမွတ္အသားျပျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အကူမ်ား
၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္

တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားကုိ

ကူညီပံ့ပုိးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္

၄င္းသည္

မႏၱေလး-ေညာင္ဦးအပုိင္းတြင္

ညအခ်ိန္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ဥပမာအားျဖင့္ အလင္းမီးမ်ား၊ အခ်က္ျပ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားတြင္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။
အပုိင္းခဲြ

၃-၄။

(က)အပိုင္း-၃

အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာအားျဖည့္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကူညီပံ့ပုိးမႈ။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္

စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္

(ခ)

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊

ဤအပုိင္းသည္
ေလ့က်င့္ျခင္း၊

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
အသစ္မ်ားအေပၚ သိရွိေစရန္အျမင္နွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အပိုင္းခြဲ ၃-၅။
ဤအပုိင္းတြင္

ေျမေပၚရွိေရအရည္အေသြး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရး စနစ္ပံုစံနွင့္ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရက
ြ ္မႈ။
(က)ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္

ကြန္ယက္ပံုစံေရးဆြဲျခင္း

(ခ)

ျမစ္၏အရည္အေသြး

ေရွ႕ေျပးစခန္းမ်ား

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

(ဂ)

စခန္းမ်ား၏

ေရအရည္အေသြးေစာင့္ၾကပ္

စစ္ေဆးမႈအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းတို႕ ပါ၀င္ပါသည္။
အပုိင္း-၄။ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ခ်က္ခ်င္းတုံ႔ျပန္မႈ
ဤ ( အစပုိင္းတြင္ မည္သည့္ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈ ခဲြေ၀ခ်ထားျခင္းမွ မပါေသာ) " အရံ အပိုင္း "သည္ အရန္
သင့္ရွိမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘး

အႏၱရာယ္၊ အေရးေပၚ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ကပ္ဆုိက္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ လ်င္ျမန္

ေသာ တု႔ံျပန္ကူညီမႈေပးရန္အတြက္ အျခားအပုိင္းမ်ားမွရန္ပံုေငြမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာေသာျပန္လည္ခဲြေ၀ ခ်ထားနိုင္ရန္
ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈကုိ အသက္သင
ြ ္းလုိက္ေသာအခ်ိ္န္တြင္ ရန္ပံုေငြမ်ား စီးဆင္း ထုတ္ေပး ေရး
အစီအစဥ္မ်ားကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။
စီမံကိန္း အေျချပဳမႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အက်ဥ္း
ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း
(ကီလုိမီတာ ၂၁၇၀ ရွည္လ်ား၍ စီးဆင္းသည့္ဧရိယာ ၄၁၃,၇၁၀ စတုရန္းကီလုိမီတာရွိေသာ) ဧရာ၀တီျမစ္သည္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အႀကီးဆံုးျမစ္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းကုိ ႏိုင္ငံ၏ႏွလံုးသည္းပြတ္အျဖစ္ ေျပာဆုိေဖာ္ျပၾက ပါသည္။ ဤျမစ္၀ွမ္းသည္
ျမန္မာ့ ကုန္းေျမ၏ ၆၀% ေက်ာ္ကုိေနရာယူထားၿပီး ၄င္း၏လူဦးေရ၏ ၇၀% ကုိေနစရာေနရာေပးထားသကဲ့သုိ႔ ကူးသန္း
ေရာင္း၀ယ္မႈ ၏ ၄၀% ကုိလည္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ျမစ္၀ွမ္းအတြင္းရွိေရေအာက္ေရထုသည္ ေျမေပၚရွိ
ေရအရင္း အျမစ္မ်ားထက္ပင္ ပုိ၍ႀကီးမားသည္ဟု ယံုၾကည္ထား ပါသည္။ ၄င္းသည္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား အေနျဖင့္
ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကဲြမ်ားအျပင္ အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာ၊ေျမႏွင့္ ေရမ်ားၾကြယ္၀ပါသည္။

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား
ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းသည္ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္တန္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေတာင္မွေျမာက္သုိ႔ ျဖတ္သန္းၿပီး
ျမစ္လက္တက္ကုိးခုျဖာထြက္သြားေသာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမွတစ္ဆင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲသုိ႔ စီး၀င္သြားေသာ
ျမစ္ႀကီးတစ္စင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၏ ပ်မ္းမွ်ေရစီးဆင္းမႈမွာ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ကုဗမီတာ ၁၃၀၀၀ ရွိပါသည္ ( Win,
2011 )။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ျပင္ပတြင္ စီးဆင္းမႈမွာ ၀.၃% ရာခုိင္ႏႈန္းရွိပါသည္။ က်န္ရွိေသာ ၉၉.၇%

စီးဆင္းမႈသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းတြင္စုေ၀း၍ ျမစ္၏ေအာက္ပုိင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏အစြတ္စိုဆံုးအပုိင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤျမစ္ႀကီး၏ (ေမခႏွင့္
မလိခ) ျမစ္လက္တက္ႏွစ္ခုကုိ ေရျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မုိးေရခံရပ္၀န္း၏ အျပည္ျပည္ဆိင
ု ္ရာ
အပုိင္းသည္

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္တည္ရွိၿပီး

အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္

အစျပဳေသာ

ျမစ္လက္တက္ခဲြတစ္ခုက

မလိခ

ျမစ္လက္တက္ထဲသုိ႔ စီး၀င္လွ်က္ရွိပါသည္။ ျမစ္လက္တက္ႏွစ္ခု ဆံုေတြ႕သည့္ ေနရာ(ျမစ္ဆံု)သည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံေျမာက္ပုိင္း
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕၏ေျမာက္ဘက္ ၄၅ ကီလုိမီတာခန္႔တင
ြ ္ တည္ရွိပါသည္။ ထုိေနရာမွစတင္၍ ဤျမစ္ကုိ
ဧရာ၀တီဟု ေခၚတြင္ၾကပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေရ၊စြမ္းအင္ႏွင့္

စားနပ္ရိကၡာလံုၿခဳံမႈ၏

ႀကီးမားေသာအစိတ္အပုိင္းသည္

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း

အေပၚတြင္ အမွီျပဳေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဧရာ၀တီျမစ္၏ ေဂဟစနစ္သည္ ျမန္မာလူထု၏ အသက္ေသြးေၾကာကဲ့သုိ႔
အေရးပါေသာက႑မွ ပါ၀င္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဤအရင္းအျမစ္မ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈကုိ ရရွိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ အတြက္
လည္းေကာင္း၊

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

ေရစြမ္းအင္ႏွင့္

စားနပ္ရိကၡာလံုၿခဳံမႈ၏

ေရရွည္တည္တံ့မႈအတြက္လည္းေကာင္း

ပဓါနက်လွ်က္ ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ လမုေတာ ဟက္တာ ၅၁၇,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔အနက္ ၄၆% မွာ ဧရာ၀တီ
ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ တည္ရွိပါသည္ (Ramsar, n.d.)။ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ ၿမဳိ႕မွ
ထင္းမီးေသြး

လုိအပ္ခ်က္

ဆုိးရြားစြာပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး

ျမင့္မားမႈတုိ႔ေၾကာင့္

မၾကာေသးမီက

၄င္း၏အက်ဳိးဆက္အျဖစ္

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္

ငါးဖမ္းဆီးရရွိမႈမ်ား

က်ဆင္းခဲ့သကဲ့သုိ႔

လမုေတာမ်ား

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကုိ

ခံႏႈိင္ရည္မရွိေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား တုိးပြား၍လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အၾကားတြင္ ဧရာ၀တီ
ျမစ္၀ွမ္းရွိ လမုေတာမ်ား၏ ၈၃% ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခ့ရ
ဲ သည္ဟု ခန႔္မွန္းထားပါသည္ ( NECC,2012)။ ဧရာ၀တီျမစ္တြင္
ႏုိင္ငံ၏ အတြင္းပုိင္း၌က်ယ္ျပန္႔ေသာ စိမ့္ေျမမ်ားလည္းရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရာသီအလုိက္ ေရႀကီး
ေရလွ်ံေသာ လြင္ျပင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္္းတုိ႔၏ အမ်ားစုကုိ အၿမဲတမ္းစုိက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ ေဖာ္ယူထားၿပီျဖစ္ပါသည္။
ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚတြင္ေတြ႕ရေသာ
အႀကီးအက်ယ္က်ဆင္းလွ်က္ရွိေသာ

ရႊံ႕ညြန္သစ္ေတာသည္

ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာအတြက္

ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္

ေဂဟစနစ္အရ

အေရအတြက္

မ်ားစြာအေရးပါလွ်က္ရွိပါသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္းပိုငး္ ရွိ ဧရာ၀တီျမစ္တြင္လည္း က်ယ္ျပန္႔ေသာစိမ့္ေျမမ်ားရွိၿပီး ၄င္းေျမမ်ားသည္ ေရၾကက္ေကာင္ေရေပါင္္း
မ်ားစြာအတြက္

အလြန္ေကာင္းေသာ

စားၾကက္ေျမမ်ားကုိေပးလွ်က္ရွိသကဲ့သုိ႔

ငါးၾကင္း၊

ငါးခူ၊

ငါးေျပမ

စသည့္

ငါးမ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ သားေဖာက္ရန္ ေနရာေကာင္းမ်ားကုိလည္း ေပးအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ
ခဲ့သည့္အတုိင္း ဤေရႀကီး ေရလွ်ံေသာႀကီးမားသည့္ လြင္ျပင္ဧရိယာမ်ားစြာကုိ အၿမဲတမ္းစုိက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ ေဖာ္ယူ
ထားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံ
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စုစုေပါင္းလူဦးေရကို

သန္းေပါင္း

၅၀

၀န္းက်င္တြင္ရွိမည္ဟု

ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း

ထုိကိန္းဂဏန္းသည္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ားၾကားတြင္ ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိပါသည္္။ လူဦးေရ၏
၇၅% ခန္႔သည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစားသည္ ၅ ဦးျဖစ္ၿပီး
ေက်းလက္ (၅.၀) ႏွင့္ၿမဳိ႕ျပ (၄.၉) ဟူ၍ ကဲြလဲြခ်က္အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ ေက်းရြာေပါင္း ၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး
အမ်ဳိးသားအဆင့္တြင္

ဆင္းရဲမႈသည္

၂၀%

၏

အထက္တြင္ရွိသည္ဟု

ေလ့လာမႈမ်ားက

ညႊန္ျပေနၿပီး

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ပုိ၍ ျမင့္မားေနပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ

မတူကဲြျပားေသာ

လူမ်ဳိးစုမ်ားအမ်ားဆံုးရွိေသာ

ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ၀င္

ပါသည္။ လူဦးေရ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု ၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ ဗမာလူမ်ဳိးသည္ အမ်ားဆံုးအုပ္စုျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ တုိင္းရင္းသား

လူမ်ဳိးစုမ်ားက

သံုပံုတစ္ပုံခန္႔ရွိပါသည္။

လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ

ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားသည္

အဓိကအားျဖင့္

(တုိင္း

ေဒသႀကီး

ခုႏွစ္ခုအျဖစ္ ခဲြထားေသာ) အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားက
တစ္သီးတစ္ျခား မဟုတ္ေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရွိ (ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုိင္ႏွင့္ ရွမ္း
ဟူေသာ) ျပည္နယ္ခုႏွစ္ခုတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေနထုိင္ၾကပါသည္။ အဓိက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ တရား၀င္လူဦးေရ
ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ အၾကမ္းဖ်င္း အားျဖင့္ ရွမ္း(၉%)၊ ကရင္ (၇%)၊ ရခိုင္ (၄.၅%)၊ ခ်င္း (၂%)၊ မြန္ (၂%)၊ ကခ်င္ (၁.၄%)
ႏွင့္ ကယား (၁%) ရွိၾကပါသည္။ လူမ်ားစု ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားအပါအ၀င္ မ်ဳိးႏြယ္စု ရွစ္ခုကုိ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ
လူမ်ဳိးစု ၁၃၅ ခုအျဖစ္ထပ္မံခဲြထားၿပီး ၄င္းတုိ႔သည္ (တိဘက္ျမန္မာ၊ မြန္ခမာ၊ Tai-Kadai ၊ Hmong-Mien ႏွင့္ MalayoPolynesian

ဟူေသာ)ဘာသာစကားမိသားစုႀကီး

ငါးခုထဲတြင္ပါ၀င္ပါသည္။

ထပ္မံခဲြျခားထားေသာ

တုိင္းရင္းသား

လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ လူဦးေရ ကိန္းဂဏန္း မေဖာ္ျပနိုင္ေသးပါ။
ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းကုိ

မတူကဲြျပားေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏

ေနထုိင္ရာအရပ္အျဖစ္လည္း

သိထားၾကပါ

သည္။ ရွိေနေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏စာရင္းကုိ ရွင္းရွင္လင္းလင္းျပထားေသာ အခ်က္အလက္မရွိေသာ္လည္း
ျမစ္၀ွမ္းအတြင္း
အကဲျဖတ္မႈ

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာ

(SESA)

သည္

ရွိေနၾကပါသည္။

အေစာပုိင္းအဆင့္တြင္

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္

ျမစ္၀ွမ္းအတြင္း

ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနေသာ

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထပ္မံေကာက္ယူစုေဆာင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
စီမံကိန္း၏တရားဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာမူေဘာင္
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ တရားဥပေဒမူေဘာင္
ယခုအခါ

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအပါအ၀င္

(GoM)

သည္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

နိုင္ငံေရး၊

စီးပြားေရးနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ

၄င္း၏

တရားဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္

ျပဳျပင္
အဖဲြ႕

အစည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္ကုိ ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ တုိးတက္ဖံြ႕ၿဖဳိးေစျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လွ်က္
ရွိပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္

စိန္ေခၚမႈမ်ား

မ်ားစြာ

က်န္ရွိေနပါေသးသည္။

ျမန္္မာ့ပတ္၀န္းက်င္

ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ဥပေဒမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ က႑အလုိက္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးကုိ ေဇာင္းေပးျခင္းမွ ႏုိ္င္ငံ၏
စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖံြ႕ၿဖဳိး

တုိးတက္ေရးအတြက္

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကုိ

က်ယ္ျပန္႔စြာလက္ခံျခင္း

ဆီသုိ႔

တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလွ်က္ ရွိပါသည္။
က႑အလုိက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားသည္

သတ္မွတ္ထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ

က႑မ်ားကုိသာ ဥပေဒအရ ထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာထိခုိက္မႈ အကဲျဖတ္ေရး၊ စြန္႔ပစ္
ပစၥည္းစီမံခန္႔ခဲြေရး သုိ႔မဟုတ္ မျဖစ္မေနျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု
ငယ္မ်ားကဲ့သုိ႔

အားနည္းခ်က္ရွိေသာအုပ္စုမ်ားအတြက္

ေျမာက္ေသာ

က႑မ်ားကုိ

အထူးတလည္

ၿပီးျပည့္စံုစြာထိန္းသိမ္းေပးေသာ

ဥပေဒမ်ား

စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
မရွိပါ။

ကဲ့သုိ႔

က႑အလိုက္

မဟာဗ်ဴဟာ

ဥပေဒမ်ားသည္

အခ်ဳိ႕ေသာတာ၀န္မ်ားတြင္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုထပ္ေနျခင္းမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစလွ်က္ရွိပါသည္ (ဥပမာ- ျမစ္ေၾကာင္း
မ်ားေပၚရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းသည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္

ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုစလံုး၏ လက္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနပါသည္)။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ သည္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အခ်ဳိ႕တြင္

ပါ၀င္ထားေသာ္လည္း

ထုိျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ

ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းျခင္းမွာ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ တစ္ပိုင္းတစ္စစီ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။
ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္

အဖဲြ႕အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ ကြာဟမႈသည္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပုိင္းဆိုင္ရာ

ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားထဲသုိ႔ လည္းေကာင္း ၊ အဆုိပါ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အာဏာတည္ေစမည့္ စြမ္းအားႏွင့္
အရင္းအျမစ္မ်ားထဲသုိ႔လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိသြားပါသည္။ က႑အလုိက္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားၾကားတြင္ လည္းေကာင္း၊
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္

ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရတုိ႔၏

ၾကားတြင္လည္းေကာင္း

ပုိမုိေကာင္းမြနေ
္ သာ

ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း

ေဆာင္ရြက္မႈကုိလည္း လုိအပ္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အာဏာတည္ေစသည့္
စြမ္းအားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဂဟစနစ္ယုိယြင္းမႈမ်ား အဆက္မျပတ္ ေပၚေပါက္ခ့ရ
ဲ ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ျမန္မာ့အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕
အစည္းထဲမွ ပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕က ေျပာဆုိခ့ၾဲ ကပါသည္။

တုိင္းရင္းသား လူမ်ိးစုမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမူေဘာင္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁။ အပုိဒ္ ၂၂ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ "တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား" ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား
ဖံြ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးကုိ အကူအညီေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပ႒ာန္း
ထား ပါသည္(က) တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စကား၊စာေပ၊အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိ ဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေစရန္ ကူညီေဆာင္
ရြက္မည္။
(ခ) တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးႏွင့္ ရုိင္းပင္းကူညီေရးတုိ႔

တုိးတက္

ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကူညီေဆာင္ရက
ြ ္မည္။
(ဂ)

တုိးတက္ဖံြ႕ၿဖဳိးမႈ နည္းပါးေနသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္း
ဆက္သြယ္ေရး စသည္တုိ႔ပါ၀င္ေသာ လူမႈစီးပြားေရး တုိးတက္ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ မည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအျခခံဥပေဒသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ လူမ်ဳိးစုအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္
ထားၿပီး ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားစြာကလည္း ၄င္းတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း
သြားရန္ ရည္ရြယထ
္ ားပါသည္။ ၄င္းအထဲတြင္ အျခားအရာမ်ားႏွင့္အတူျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကုိ နားလည္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ တကၠသုိ္လ္တြင္ပညာသင္ယူစဥ္ အတူတကြ ရင္းႏွီးစြာေနထုိင္ရင္း ျပည္
ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြင္း ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
ဲ ါသည္။
ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားဖံြ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသုိလ္ တည္ေထာင္မႈလည္းပါ၀င္ခ့ပ
လက္ရွိအစုိးရ
ပါတီမ်ားႏွင့္

လက္ထက္တြင္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း

မီဒီယာလြတ္လပ္မႈ
ႏုိင္ငံေရးအရ

တုိးတက္၍လာေနသကဲ့သုိ႔

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု

ႏုိးၾကားတက္ၾကြေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု

အဖဲြ႕အစည္းမ်ား သည္ လက္ရွိအစုိးရ၏ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ တုိးတက္ေရးအတြက္
ပုိမုိအားေကာင္းေသာ

က႑

မွလည္း

ပါ၀င္ႏႈိင္ၾကၿပီး

ထုိႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားသည္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာမူ၀ါဒမ်ား၊

စီမံကိန္းမ်ားကုိ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္

ပုိမုိအေရးပါေသာအခန္းက႑မွ

ပါ၀င္လာႏႈိင္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာမ်က္ေမွာက္ကာလ အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန (MOECAF) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပတ္၀န္းက်င္
စီမံခန္႔ခဲြမႈအတြက္ အဓိကအဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ MOECAF အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည့္ ယခင္က သစ္ေတာ
ေရးရာ၀န္ႀကီး ဌာန (MOF) ကုိ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ႔ၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းတာ၀န္ယူလာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ MOF သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ က႑ဆုိင္ရာ
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲ ၁၉ ဦး ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ထုိအခ်ိန္က ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အဓိက
အာဏာပိုင္ျဖစ္ခ့သ
ဲ ည့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္ (NCEA) ကုိ ၄င္း၏အထဲသုိ႔ သြတ္သြင္း
ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္

NCEA သည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန အျဖစ္ MOECAF ၏ လက္ေအာက္ရွိ

ဦးစီးဌာန ေျခာက္ခုထဲမွတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထုိဦးစီးဌာန၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ (၁) အမ်ဳိးသားစဥ္
ဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္ထဲသုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ အေလးထားမႈကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရးအတြက္
အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာ၊ မူေဘာင္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေရး (၂) သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္သံုးစဲြေရးကုိစီမံခန္႔ခဲြျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္
ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေရ ၊ ေလ ႏွင့္ ေျမ တုိ႔၏ ညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ (၃) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားအစိုးရအဖဲြ႕ အစည္းမ်ား၊ ၿမဳိ႕ျပလူ႔အဖဲြ႕အစည္း၊ ပုဂၢလိကက႑မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။
အစုိးရသည္ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္မ်ားရွိ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား တစ္လံုး
တစ္စည္းထဲျဖစ္ေအာင္ စုစည္းေပးရန္ရည္ရြယ္၍ ၂၀၀၄

ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ

(NECC) ကုိ ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးက ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန ၁၉ ခုမွ အဖဲြ႕၀င္
၂၁ ဦး ပါ၀င္ေသာ NECC ကုိ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ NECC ကိုဆပ္ေကာ္မတီ ေလးခုခဲြ၍ ၄င္းေလးခုထဲမွ
တစ္ခုသည္

ျမစ္မ်ားႏွင့္စိမ့္ေျမေဒသမ်ားရွိ

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

ျပႆနာမ်ားကုိ

ကုိင္တြယ္

ေဆာင္ရြက္ရန္

ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
MOECAF ၏ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ (၁) ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္
ညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂) EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္
သံုးသပ္၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (၃) ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆက္နြယ္သည့္ ေရစီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ ပင္မ
လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္မ်ား (၄) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အေရးေပၚေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြေရး အစီအစဥ္
(၅)

ကာဘြန္ျဖစ္ေပၚမႈ

ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္

အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္

(၆)

ပတ္၀န္းက်င္

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ စစ္ေဆးေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ MOECAF က
ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အဓိက အတားအဆီးမ်ားတြင္ (၁) သတင္း အခ်က္အလက္ မရွိျခင္း (၂) နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈ

မရွိျခင္း (၃) ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မရွိျခင္း (၄) အစုိးရ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား
အဆင့္ႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာ

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြင္းႏွင့္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကား

ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း

ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္း

(၅) အမ်ားျပည္သူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ (၆) အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ပါ၀င္ပါသည္။
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခဲြေရးနယ္ပယ္ရွိ အျခားအေရးႀကီးေသာ က႑ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း
မ်ားမွာ

ပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

(MOT)၊

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန(MOH)၊

လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္

ဆည္ေျမာင္း

၀န္ႀကီးဌာန (MOAI)၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန (MSWRR) ႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊
ေရလုပ္ငန္း နွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOLFARD) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက
ပို႕ေဆာင္ေရး

၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ

ေရအရင္းအျမစ္နွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား

ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ဦးစီးဌာနသည္

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းစနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္ၿပီး ေရရွည္တည္ရွိရန္နွင့္ သဘာ၀ ေဘးအနၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရးတို႕အျပင္
စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႕အတြက္လည္း
ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား
လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဆန္းစစ္ေလ့လာေရး၊

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

MOH

သည္

အဆိပ္ႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္

ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္

ဆက္စပ္

ေနသည့္

သန္႔ရွင္းေသာ

ေရေပးေရးႏွင့္

မိလႅာစနစ္

တုိးတက္

ေကာင္းမြန္ေရးစသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕တုိ႔အား

ဦးစီးဌာနႏွင့္ MSWRW လက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္တာ၀န္မ်ား

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ

ေပးအပ္ထားပါသည္။

ထုိတာ၀န္မ်ားတြင္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ

အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ

ေရကုိ

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ဆးျခင္း၊ ႀကဳိတင္သတိေပးစနစ္မ်ားႏွင့္ ေရႀကီးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ MOAI
လက္ေအာက္ရွိ

ေရအရင္းအျမစ္အသံံုးခ်ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမ်ားသည္

မ်ားအတြက္ ေရေပးေ၀မႈတုိးတက္ေစရန္ လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိပါသည္။ MOLFARD
သည္

ေရလုပ္ငန္း

အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခဲြမႈကုိသာမက

ဆည္ေရေပးေရးလုပ္ငန္း

လက္ေအာက္ရွိ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

ေရခ်ဳိႏွင့္ပင္လယ္ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္

ငါးမ်ဳိးစံု

မ်ဳိးကဲြမ်ား

ထိန္းသိမ္းေရးကုိလည္း တာ၀န္ယူထားပါသည္။ ဇယား ၂ တြင္ ေရအရင္း အျမစ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ
တာ၀န္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ယူထားသည့္ အဖဲြ႕အစည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေရြးထုတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇယား-၁ ။ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈအတြက္ တာ၀န္ယူထားၾကေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား
အဖဲြ႕အစည္း

ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈတာ၀န္မ်ား

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန

(၁)ဆည္ေရေပးမႈဖံြ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးေရေပးသြင္းေရး (၂) အတုိင္း
အတာတစ္ခုအထိ ၿမဳိ႕ျပေရေပးေရး (၃) ေရငန္က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္မႈ
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ (၄) ေရမ်က္ႏွာျပင္ မွတ္တမ္းျပဳစုေရးႏွင့္ ေရအထြက္
တုိင္းတာေရး အထူးသျဖင့္ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံႏွင့္တူး ေျမာင္းမ်ား
ျပဳစုတုိင္းတာေရးမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူထားပါသည္။

မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညြွန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

(၁) မုိးေလ၀သ/ေရ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရး စခန္းမ်ား၊ အဓိက
ျမစ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ ျမစ္လက္တက္ႀကီးမ်ားတြင္ သဲႏုန္းဖုိ႔မႈဆုိင္ရာစခန္းမ်ား
(၂) ႏုန္ုးဖုိ႔မႈႏွင့္ စီးဆင္းမႈတုိင္းတာေရးႏွင့္ ေရငန္က်ဴေးက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ
ေစာင့္

ၾကပ္ၾကည့္ရႈ

စစ္ေဆးေရးအတြက္

ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ

ေရအရည္ အေသြး ဆုိင္ရာ စခန္းမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူထားပါသည္။
သစ္ေတာဦးစီးဌာန

သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေရေ၀ေရလဲေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ထိန္း
သိမ္းေရး၊ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ၏ လူမႈေရး ႏွင့္
စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား ဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ လာရန္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္
တည္ၿငိမ္မႈထိန္းသိမ္းေရးမ်ားကုိ တာ၀န္ယူထားပါသည္။

MOAI

၏လက္ေအာက္ရွိ

ေရအရင္းအျမစ္

ေရေပးသြင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမစ္မ်ားမွေရကုိတင္ေပးရန္ တာ၀န္

အသံုးခ်ေရး ဦးစီးဌာန (WRUD)

ယူထားပါသည္။

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ႕႕ၿဖဳိး

ေရေၾကာင္းသြားလာေရး၊

တုိးတက္ ေရးဦးစီးဌာန (DWIR)

အေသြး

ဆုိင္ရာ

ေကာင္းမြန္ေရး
ေလ်ာ့ခ်ေရးနွင့္

ျမစ္အတြင္းသဲနုန္းပို႕ခ်ျခင္းႏွင့္

ေလ့လာမွူ

လုပ္ငန္းမ်ား၊

ေရရွည္တည္တံ့ေရး၊
စီးပြားေရး

ေၾကာင္းမ်ား၊တူးေျမာင္းမ်ားႏွင့္

ေရအရည္

ျမစ္ေခ်ာင္းစနစ္မ်ား

သဘာ၀ေဘးအနၱရာယ္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္

ေရလမ္း

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကုိ

တာ၀န္ယူထားပါသည္။
ရန္ကုန္၊ေနျပည္ေတာ္္၊မႏၱေလး ၿမဳိ႕ေတာ္စည္

ၿမဳိ႕ျပေရေပးေရးအတြက္ တျဖည္းျဖည္းတာ၀န္ယူလာေနပါသည္။

ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ (YCDC MCDC)
မ်ားႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
(TDC)မ်ားကဲ့သုိ႔ ျမဴနီစပယ္အဖဲြ႕အစည္း မ်ား
က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန

က်န္းမာေရးပံ့ပုိးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေက်းလက္ေရေပး
ေရးႏွင့္

မိလႅာလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္

က႑အခ်ဳိ႕အတြက္

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း တာ၀န္ယူထားပါသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္အဖဲြ႕၏ ေဘးဆီးရန္ကာ မူ၀ါဒမ်ား
အဆုိျပဳထားေသာ

စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ေကာင္းေသာလူမႈေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိရန္အတြက္ဒီဇိုင္း ပံုစံထုတ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအကဲျဖတ္မႈ (OP 4.01)၊
သဘာ၀သက္ရွိမ်ား မွီတင္းေနထုိင္ရာေနရာ (OP 4.04)၊ ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ား (OP 4.11)၊ တာတမံမ်ား
ေဘးကင္းလံုၿခဳံမႈ (OP 4.37)၊ မျဖစ္မေန ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း (OP 4.12) ႏွင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား (OP
4.10)စသည့္

ကမၻာ့ဘဏ္မူ၀ါဒအခ်ဳိ႕ကုိ

က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းတြင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျဖစ္ႏႈိင္ေျခရွိသည့္ ျမင့္မားေသာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအႏၱရာယ္ ထိခုိက္မႈ
မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဘက္စံုျမစ္၀ွမ္းစီမံခ်က္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေပၚတြင္ ေဇာင္းေပးထားေသာစီမံကိန္း၏ ရႈပ္ေထြးေသာ
သက္ေရာက္မႈ အားလံုးကိုလည္းေကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈအေပၚ ကမၻာ့ဘဏ္မူ၀ါဒ
OP/BP 4.01 ႏွင့္အညီ ဤစီမံကိန္းကုိ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာအဆင့္
သုိ႔ရာတြင္

(တည္ေနရာျဖင့္

စရုိက္ကုိသရုပ္ေဖာ္ၿပီး

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္၍

၄င္းတုိ႔၏

(က) အျဖစ္ အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ထားပါသည္။

၄င္းတုိ႔၏နည္းပညာရႈပ္ေထြးမႈအတြက္

သက္ေရာက္မႈရႈေထာင့္မွ

အကဲျဖတ္ေသာအခါ

)

ထူးျခားေသာ

တိက်ေသာ

အေျခခံ

အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ (ခ) အဆင့္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ (က) အဆင့္ သက္ေရာက္နိုင္ေသာ
စီမံကိန္းခဲြမ်ားအတြက္ အဆင့္မီႏႈိ္င္ပါသည္။ အႀကဳိျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းႏွင့္ အျခားေသာ ေလ့လာမႈ
မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ စီမံကိန္းက ေထာက္ခံထားေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း

လုပ္ငန္းမ်ား၏

ျဖစ္လာႏႈိင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ထိခုိကမ
္ ်ားႏွင့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းကုိ အေျခခံ၍ စဥ္းစားရမည့္ အျခားေသာ
နည္းလမ္းမ်ားကုိ သံုးသပ္ အကဲျဖတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္္ေရး မူေဘာင္ မရွိပါ။
အစုိးရသည္

၂၀၀၁

ခုႏွစ္တြင္

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ

အကဲျဖတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ

ထုတျ္ ပန္ျပ႒ာန္းျခင္း မရွိေသးပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒသည္

မူႀကမ္းေရးဆဲြခ့ေ
ဲ သာ္လည္း

MOECAF အား

ESIA စနစ္တစ္ခုကုိ

ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေထြေထြလုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေပးအပ္ထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္တိက်ေသာ ESIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳေပးရန္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ESIA မ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားႏွင့္
ျပည္ပေကာ္ပုိေရးရွင္း အခ်ဳိ႕က ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သီးျခားကိစၥတစ္ရပ္ အေနျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ESIA စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
လူမႈေရးဆုိင္ရာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ

ေလ့လာသံုးသပ္၍

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္

နည္းပညာႏွင့္

ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မရွိေသာ MOECAF ႏွင့္ အတူအဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒအျဖစ္သုိ႔လည္း က်ယ္ျပန္႔သြား ပါသည္။
ဇယား-၂

သည္

OP

အဓိကလကၡဏာမ်ားကုိ

4.01

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

EIA

စည္းမ်ဥ္းမ်ားမူၾကမ္း၏

ေျမသိမ္းယူမႈႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကး

သုိ႔မဟုတ္

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းေသာ ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မရွိပါ။

ဇယား-၂။ အမ်ဳိးသား EIA စည္းမ်ဥ္းမ်ားမူၾကမ္း ႏွင့္ OP/BP 4.01 EIA ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
ကိစၥရပ္

EIA စည္းမ်ဥ္းမ်ားမူၾကမ္း

OP 4.01

က်င့္သံုးျခင္း

အေရးပါေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ

ကမၻာ့ဘဏ္က

ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းမ်ား

ေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းေပးထားေသာ
အားလံုး။

အတိမ္အနက္သည္

EA

လုပ္ငန္းစဥ္၏

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ

ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား အေပၚတြင္ မူတည္ မည္ျဖစ္
ပါသည္။
တာ၀န္မ်ား

စီမံကိန္းကုိ

ေထာက္ခံအားေပးသူက

EA လုပ္ ငန္းစဥ္ကုိ ဦးေဆာင္ပါသည္။

ေငြေခ်းယူသူက EA လုပ္ ငန္းစဥ္ကုိ ဦးေဆာင္ပါသည္။

လူထုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အပ္သည္ဟု MOECAF က ယူဆ

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

သည့္ အတြက္၄င္းက စီစဥ္မည္ ျဖစ္ပါ

ထိခုိက္မႈကုိခံရေသာ

သည္။

မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္း ( NGO ) မ်ားကုိ စီမံကိန္း၏

EIA အစီရင္ခံစာကုိ အတည္ျပဳေရး

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ေဆြးေႏြး

MOECAF

လုိ

(က) အဆင့္ ႏွင့္ (ခ) အဆင့္ စီမံကိန္း အားလံုး အတြက္ EA

လူထုပါ၀င္

သည္

ေငြေခ်း

တုိင္ပင္ၿပီး

စဥ္းစားပါသည္။

အရပ္ဘက္

အႀကံျပဳေဆြးေနြးပြဲကုိ

အႀကံျပဳခ်က္

မ်ားကုိ

ထံမွ

ထည့္သြင္း

အုပ္စုမ်ားႏွင့္

စီမံကိန္း၏

ေဒသခံ

လူမႈေရးရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္

စီမံကိန္း၏ ထိခုိက္မႈကုိခံရသူမ်ား ႏွင့္
လူ႔အဖဲြ႕အစည္း

ယူသူသည္

ပတ္သက္၍

၄င္းတုိ႔၏အျမင္မ်ားကုိ
ေငြေခ်းယူသူသည္

ျပဳလုပ္ပါသည္။

အစုိးရ

ထည့္သြင္း
ထိုသုိ႔ေသာ

ေစာႏႈိင္သမွ်ေစာေစာ
(က)အဆင့္

စတင္

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္

စဥ္းစား မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္

ေငြေခ်းယူသူသည္ ဤအုပ္စုမ်ားႏွင့္ (က) ပတ္၀န္းက်င္ ကုိ

ဤစည္း မ်ဥ္းမ်ားသည္ တုံ႔ျပန္ခ်က္

စစ္ေဆးၿပီး

မ်ားကုိ လက္ခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိတုံ႔

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အၿပီးမသတ္မီႏွင့္ (ခ) အစီရင္ခံ စာ

ျပန္ခ်က္

အဆုိျပဳေသာ

မူၾကမ္းတစ္ခုကုိ ျပဳစုေသာအခါဟူ၍ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႀကိမ္

ထည့္သြင္းေပးျခင္း

အႀကံျပဳေဆြးေနြးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေငြေခ်း ယူသူသည္

စီမံကိန္း

မ်ားကုိ
ထဲသုိ႔

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိမူ သတ္မွတ္ မေပးပါ။

စီမံကိန္း

မၾကာမီႏွင့္

EA

အတြက္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္

၄င္းတို႔ကုိ ထိခုိက္ေနေသာ

တာ၀န္

တစ္ေလွ်ာက္လံုး

EA ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္

ကိစၥမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ထုိသုိ႔ေသာ
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ လုိအပ္သလို ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ပါသည္။
ထုတ္ေဖာ္

စီိမံကိန္းကုိေထာက္ခံအားေပးသူသည္

ေငြေခ်းယူသူသည္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမျပဳမီ သက္ဆုိင္ရာ

ေၾကညာျခင္း

သက္ဆုိင္ေသာ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ သ

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ

တင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကုိ

ခံရေသာအုပ္စုမ်ား

MOECAF သုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား

ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးျဖင့္

မည္ျဖစ္ပါသည္။ EIA စည္းမ်ဥ္းမ်ား

သည္။

တြင္ စီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈကို ခံရ

(က) အဆင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ ေငြေခ်းယူသူ သည္

သူမ်ား

ပဏာမေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈအတြက္

သုိ႔မဟုတ္

လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကုိ

အရပ္ဘက္

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္
နားလည္ၿပီး
အခ်ိန္မီ

ျခင္း

အသံုးျပဳႏႈိင္သည့္
ႀကဳိတင္ေပးအပ္ရပါ

အဆုိျပဳထားေသာ

ထုတ္ေဖာ္

စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္လာနုိင္

ေျပာၾကားရမည့္ ေနာက္ထပ္ ျပ႒ာန္း

ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေပးအပ္ရပါသည္။ EA

ခ်က္မရွိပါ။

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကုိ
တုိင္ပင္မႈအတြက္

ျပဳစုၿပီးေသာအခါ
ေငြေခ်းယူူသူသည္

ေဆြးေႏြး
EA

၏

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေပးအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္
(က) အဆင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ ေငြေခ်း ယူသူသည္ EA
အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းကုိ စီမံကိန္း၏ ထိခုိ္က္မႈကုိခံရေသာ
အုပ္စုမ်ားႏွင့္

ေဒသခံ

NGO

မ်ား

၀င္ေရာက္ႏႈိင္သည့္

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆုိင္ေသာေနရာ မ်ားတြင္ ရရွိႏႈိင္ေအာင္
ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
သီးျခား (ခ) အဆင့္ အစီရင္ခံစာမွန္သမွ်ကုိ စီမံကိန္း၏
သက္ေရာက္မႈကုိခံရေသာအုပ္စုမ်ား

ႏွင့္

ေဒသခံ

NGO

မ်ားရရွိရန္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ေငြေခ်းယူေသာ ႏုိင္ငံ တြင္

အမ်ားျပည္သူ ရရွိႏႈိင္မႈႏွင့္ (က) အဆင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား ႏွင့္
(ခ)

အဆင့္

အစီရင္ခံစာမွန္သမွ်ကုိ

တရား၀င္ရရွိေရးသည္

ဤစီမံကိန္းမ်ား

ဤဘဏ္က

အေပၚ

ဘဏ္၏

အကဲျဖတ္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ေငြေခ်းယူသူက (က) အဆင့္ EA အစီရင္ခံစာကုိ ဘဏ္သုိ႔
တရား၀င္

ေပးပုိ႔ၿပီးေသာအခါ

ဘာသာျဖင့္ျပဳစုထားေသာ)
ဒါရုိက္တာ (
၄င္း၏

ဤဘဏ္သည္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ

(အဂၤလိပ္
အမႈေဆာင္

ED ) မ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀၍ ထုိအစီရင္ခံစာကုိ

InfoShop

မွတစ္ဆင့္

ရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ေငြေခ်းယူသူက သီးျခား (ခ) အဆင့္ EA အစီရင္ခံစာ
မွန္သမွ်ကုိ ဤဘဏ္သုိ႔ တရား၀င္ေပးပုိ႔ေသာအခါ ဤဘဏ္
သည္

ထုိအစီရင္ခံစာကုိ

၄င္း၏ InfoShop မွတစ္ဆင့္

ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
ဤဘဏ္၏

ကမၻာ့ဘဏ္

အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္
ကန္႔ကြက္လွ်င္

InfoShop

မွတစ္ဆင့္

ထုတ္ျပန္ျခင္းကုိ

ေငြေခ်းယူသူက

ဘဏ္၀န္ထမ္းအဖဲြ႕သည္ (က)

စီမံကိန္းတစ္ခု

ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို

ေဆာင္ရြက္မည္

မဟုတ္ပါ

စီမံကိန္းအတြက္

ထပ္မံေဆာင္ရြက္

EA

သုိ႔မဟုတ္

IDA

ဆက္လက္
(ခ)

မည့္ကိစၥကုိ

IBRD
ED

မ်ားထံသုိ႔ တင္ျပပါသည္။
စစ္ေဆးျခင္း

ေျမအသံုးျပဳမႈ ေျပာင္းလဲျခင္း ၊ မ်ဳိး

ဤဘဏ္သည္ စီမံကိန္းအားလံုးကုိ စစ္ေဆး၍ ၄င္းတုိ႔ကုိ

စိတ္အသစ္မ်ား

စီမံကိန္း၏ အမ်ဳိးအစား၊ တည္ေနရာ၊ သိမ္ေမြ႕မႈ အတုိင္း

တြက္

စတင္သံုးစဲြျခင္းအ

အရင္းအျမစ္မ်ား

ထုတ္ယူ

အတာႏွင့္ ၄င္း၏ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚ

သံုးစဲြျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည့္

ပတ္၀န္း

သက္ေရာက္မႈ၏ အတိုင္းအတာ အေပၚတြင္ မူတည္၍ ( A ၊

လုိအပ္

B ၊ C ႏွင့္ F1 )အဆင့္ ေလးမ်ဳိးထဲမွ တစ္ဆင့္အျဖစ္သုိ႔ ခဲြျခား

က်င္ဆုိင္ရာ

စစ္ေဆးမႈကုိ

ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုပါ

သတ္မွတ္ပါသည္။

သည္။
အစီရင္ခံစာမ်ား၏ ပံုစံႏွင့္ အခ်ိန္သတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ MOECAF က ဆံုး
ျဖတ္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

MOECAF

သည္ ပတ္၀န္းက်င္စစ္ေဆးမႈ အေပၚ
တြင္ အေျခခံ၍ လုိအပ္ေသာ ပတ္၀န္း
က်င္ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈပံုစံကုိ ဆံုး
ျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
EA တြင္ ပါ၀င္

MOECAF သည္ EA အစီရင္ခံစာတြင္

EA တြင္ စီမံကိန္း၏ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိ အကဲျဖတ္

ေသာ အေၾကာင္း

ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာကုိ ဆံုး

ခ်က္ ၊ တစ္စတစ္စတုိးပြားလာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊

အရာ

ျဖတ္ပါသည္။ ၄င္းအစီရင္ခံစာတြင္ အ

တိက်ေသာ

ဓိကအားျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေန

မ်ားႏွင့္

ေသာတုိက္ရုိက္သက္ေရာက္ မႈမ်ားကုိ

ပါ၀င္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

သက္သာေလ်ာ့နည္းေရး
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

စီမံေဆာင္ရြက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား

အကဲ

ျဖတ္ျခင္းႏွင့္

ေလ်ာ့နည္း

သက္သာေစေရးစီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
၏ ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္

MOECAF သည္

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း (က)

ရႈစစ္ေဆးျခင္း

ရာ စီမံခန္႔ခဲြေရးအစီအစဥ္ (EMP) ႏွင့္

စီမံကိန္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားတြင္ စီစဥ္ထားသည့္ အတုိင္း

အညီ

EMP

စီမံကိန္း

ေဆာင္ရြက္မႈကုိ

အားလံုး၏

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္မႈ

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ပါ

အပါအ၀င္ EA ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား အေပၚတြင္

သည္။

အေျခခံ၍

စီမံကိန္း

ကုိ

ေထာက္ခံအားေပးသူ

ဤဘဏ္ႏွင့္

စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ

သေဘာတူထားေသာ

လုိက္နာ

ျခင္း

(ခ)

စီမံေဆာင္ရြက္မႈ

မ်ား၏

သည္ EMP ႏွင့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ၏

ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေရး

သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ လုိင္စင္တြင္

အဆင့္အတန္းႏွင့္

ပါ၀င္ေသာ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

စစ္ေဆးေရးအစီအစဥ္မ်ား၏

ကုိ လုိက္နာမည္ ျဖစ္ပါသည္။လုိက္

ေခ်းယူသူက အစီရင္ခံပါသည္။ ဤဘဏ္သည္ စီမံကိန္း ၏

နာမႈမရွိသည္ကုိ

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ

ေတြ႕ရလွ်င္

MOECAF သည္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္

ကြပ္ကဲမႈကုိ

မည္

တူညီခ်က္မ်ားတြင္

သုိ႔မဟုတ္

စီမံကိန္းတည္

(ဂ)

ေစာင့္

ၾကပ္ၾကည့္ရႈ

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ

လကၡဏာမ်ားအား

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

တရား၀င္

စီစဥ္ထားသည့္

ေငြ

ႀကီးၾကပ္
သေဘာ

စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊

လုပ္ငန္း

EMP အားလံုး ႏွင့္ အျခားစီမံကိန္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား

ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းမည္ ျဖစ္

အပါအ၀င္ EA ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား

ပါသည္။

အေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။

ေဆာက္ျခင္း

သုိ႔မဟုတ္

ထုိ႔အျပင္ AIRBM စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စက္မႈလုပ္ငန္း က်င့္စဥ္
(GIIP) ၏ အေထြေထြႏွင့္ စက္မႈဆုိင္ရာနမူနာမ်ားပါ၀င္ေသာ နည္းပညာကုိးကားမႈ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ျဖစ္သည့္
ကမၻာ့ဘဏ္္ အဖဲြ႕၏ ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရး(EHS) ဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာမည္
ျဖစ္ပါသည္။ (EHS) ဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ သက္ဆုိင္မႈကို ပတ္၀န္းက်င္ အကဲျဖတ္မႈ၏ ရလဒ္မ်ား အေပၚတြင္
အေျခခံသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုစီအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ ေဘးအႏၱရယ္မ်ား၊ စြန္႔စားမႈမ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အေၾကာင္းအရာမ်ား၊

ထုိပတ္၀န္းက်င္

ပတ္၀န္းက်င္၏

အကဲျဖတ္မႈတြင္

သဟဇာတျဖစ္ႏုင
ိ ္စြမ္းႏွင့္

ေဒသခံႏုိင္ငံႏွင့္

စီမံကိန္းေအာက္ရွိ

ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္

အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားကဲ့သုိ႔

ေနရာကုိလုိက္၍ ေျပာင္းလဲႏႈိင္ေသာအရာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုအတြက္ ရႏႈွိင္ေသာ
ညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ေရးႏွင့္

ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ

နည္းပညာမ်ား၏

အတုိင္း

အတာကုိ

အကဲျဖတ္မႈတြင္

ပတ္၀န္းက်င္ယုိယြင္းပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၏သဟဇာတ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္း၏ ကဲြလဲြ ေနေသာအဆင့္မ်ား ပါ၀င္နိုင္သကဲ့သုိ႔
ဘ႑ာေရးႏွင့္

နည္းပညာဆုိင္ရာ

ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စမ
ြ ္း၏

ကဲြလဲြေနေသာ

အဆင့္မ်ား

လည္းပါ၀င္ႏႈိင္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဘဏ္၏လူမႈေရး ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား OP 4.10 ႏွင့္ 4.12 ၏ကြာဟခ်က္ သရုပ္ခဲြဆန္းစစ္မႈကုိ
ESMF ၏ RPF ႏွွင့္ IPPF တို႔တြင္ ေပးထားပါသည္။
ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာစီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈမ်ား

မူေဘာင္အဆင့္တြင္

စီမံကိန္း၏

ထိခုိက္မႈအဆုိးႏွင့္အေကာင္း

သရုပ္ခဲြဆန္းစစ္မႈကုိ

စီမံကိန္းလႊမ္းမုိးေသာ

နယ္ေျမရွိပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးအေျခအေနႏွင့္ အႀကံျပဳထားေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ သိရွိထားသည့္ ျဖစ္ေလ့
ျဖစ္ထရွိေသာ

သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚတြင္

အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရရွိႏုိင္ေသာ

ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ

အသံုးျပဳ၍ သာလွ်င္ စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ (တည္ေဆာက္ေရး အႀကဳိအဆင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ အတြင္း)
လုပ္ငန္း

ေနရာေဒသအလုိက္

သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ

အေသးစိတ္

ဒီဇိုင္းပံုစံကာလအတြင္း

သရုပ္ခဲြဆန္းစစ္

ၿပီး

သက္ဆုိင္ရာ ESIA ႏွင့္ EMP မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေသာင္တူးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပိုမိက
ု ်ယ္ျပန္႔ေသာ ဧရာ၀တီ
ျမစ္မုိးေရခံ ရပ္၀န္းထဲရွိ ျမစ္မ်ားႏွင့္ရႊံ႕ညြန္ေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ ေရ၏စနစ္ကုိ လႊမ္းမိုးႏႈိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
ဤအရာသည္ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေပၚလာမည့္ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ တည္ေဆာက္္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာလာေသာအခါ တျဖည္းျဖည္းေပၚေပါက္လာမည့္ ေနွးေကြးေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ျမစ္နံေဘးသုိ႔ျဖာထြက္မႈမ်ားႏွင့္ အေသးအဖဲြေရႀကီးမႈမ်ားတြင္ ေရစီးဆင္းမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္သည့္ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္
ေျမေအာက္ေရမ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ႏႈုိင္ပါသည္။ ၄င္းသည္ အပင္မ်ား၊ ငွက္မ်ား၊ ငါးမ်ား၊
ကုန္းတစ္ပုိင္းေရတစ္ပုိင္းသတၱ၀ါမ်ားနွင့္ အျခားတိရစာၦန္မ်ား ၏ အေရးႀကီး ေသာ ခုိေအာင္းရာ၊ သားေပါက္ရာႏွင့္ မွီတင္း
ေနထုိင္ရာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ စိမ့္ေျမမ်ား၏ လည္ပတ္မႈအေပၚ မေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္လာႏႈိင္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍
အေသးစိတ္ပံုစံႏွင့္

တစ္ၿပဳိင္တည္းျပဳစုသည့္

ျပည့္စံုေသာ

ESIA

တြင္

ေဂဟစနစ္

စီးဆင္းမႈမ်ားအပါအ၀င္

အရည္ဖိအားဆုိင္ရာ ပံုစံေဖာ္ ျခင္း၏ရလဒ္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ပံုေဖၚျခင္း၏ရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္အေျခခံသည့္
ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ အနည္းဆံုးႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ တုိးတက္ေသာေရေၾကာင္းသြားလာေရးသည္ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္
ေျမအသံုးျပဳမႈ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ဖိအားေပးမႈ တိုးလာမည္ျဖစ္ၿပီး

တုိးတက္လာေသာလမ္းတစ္ခု ေျပာင္းလဲ သကဲ့သုိ႔

ေျပာင္းလဲနိုင္သည္။ ျပည့္စံုေသာ ESIA သည္ ေျမအသံုးခ်မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းတြက္ခ်က္မႈ ပံုစံေဖာ္ထုတ္မႈကုိ စဥ္းစား၍
ေလ်ာ့နည္းသက္သာေရးလုပင
္ န္းစဥ္ကိုေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ESIA သည္ ဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေသာရလဒ္မ်ားကုိျမွင့္တင္ရန္၊ ပံုတူကူးယူျခင္းမ်ားကုိေရွာင္ရန္ ( ဥပမာအားျဖင့္၊
သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏
အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္အဆင့္ျမင့္ ေရႀကီးမႈေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးႏွင့္ ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းေရး လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊
ဦးေဆာင္ေနပါသည္)ႏွင့္

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းတြင္

ေရႀကီးမႈႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း

စီမံကိန္းလုပ္ကြက္ေနရာမ်ားတြင္

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

သက္္ေရာက္မႈမ်ားအားလံုးကုိ

အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ စီမံကိန္း လႊမ္းမုိးေသာ နယ္ေျမတြင္ ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ပံုစံေဖာ္ထုတ္ေပးမည္
ျဖစ္ပါသည္။
စီမံကိန္း၏ ေဘးဆီးရန္ကာခ်ည္းကပ္မႈ နည္းလမ္း
စီမံကိန္းတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကုိ

ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆုိျပဳထားေသာနည္းလမ္း၌

ေအာက္ပါ ေဘးဆီးရန္ကာကိရိယာမ်ားျဖစ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားေရးဆဲြျခင္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။



ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ မူေဘာင္ (ESMF)



စီမံကိန္းကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး သုိ႔မဟုတ္ ပံုစံထုတ္ထားၿပီး PFI ၏
အပုိင္းခဲြအရ

ေရးဆဲြထားေသာ

ေနရာခ်ထားေရး
လုိအပ္သည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား/စီမံကိန္းခဲြမ်ား

အစီအစဥ္မ်ား၊

ပတ္၀န္းက်င္

လူမႈေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္

အားလံုးအတြက္

အစီအစဥ္မ်ား

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္

ထိခုိက္မႈ
(ESMP)

အကဲျဖတ္မႈ

မ်ားႏွင့္

(EIA)

မ်ား

အျခားေဘးဆီးရန္ကာ

(မျဖစ္မေန

ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္

ျပန္လည္

အစရွိသည့္)
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ

ေရးဆဲြမည္

ျဖစ္ပါသည္။


ျမစ္၀ွမ္း လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးအကဲျဖတ္မႈ (SESA) ကုိ ေဆာင္ရြက္
မည္ျဖစ္သည္။

ESMF


စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း
ဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
ကုိအသံုးျပဳမည္

PFI

ျဖစ္ပါသည္။

စြမ္းေလ့လာမႈမ်ား၊

စီမံကိန္း

အပုိင္းခဲြျဖင့္

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ

အေျခခံအေဆာက္အံု

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားေသာစီမံကိန္းမ်ားအားလံုးတြင္

အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေရးဆဲြျခင္း
အယူအဆမ်ားကုိ

(PFI)

လုပ္ငန္းသည္

ေစ့စပ္စြာၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္

ESMF

ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္

ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္းမ်ား၊

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာေရြးခ်ယ္ေရးေလ့လာမႈမ်ား၊ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းႏွင့္
ေနာက္ဆက္တဲြစီမံကိန္း အဆင့္တြင္ ေငြေခ်းယူသူက စီစဥ္ထားေသာ (ေရေပးသြင္းေရး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊
ေရေၾကာင္းသြားလာေရး၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ ျမဴနီစပယ္ေရးေပးေရး သို႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ေရ စီမံခန္႔ခဲြမႈ
စနစ္မ်ားအစရွိသည့္)

အနာဂတ္ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၏

အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား

အတြက္ အျခားေလ့လာမႈမ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ESMF တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေသာ

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခဲြတစ္ခုခ်င္းအတြက္

စံံႏႈန္းမ်ားကုိ

PFI မ်ား၏

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

ေစ့စပ္စြာ ၾကည့္ရႈျခင္း
-

စီမံကိန္းကုိ ( က သုိ႔မဟုတ္ ခ ) အဆင့္ ခဲြျခားျခင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ
ေဘးဆီးရန္ကာ လုပ္ငန္း၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

-

ေျမသိမ္းဆည္းေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္
မူေဘာင္

-

ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ မူေဘာင္

-

ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္လမ္းညႊန္ခ်က္- EIA အတြက္ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ (က) အဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ESMP
-

အေသးစားတည္ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းငယ္မ်ားအတြက္ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ
သက္ေရာက္ မႈမ်ားစီမံခန္႔ခဲြမႈ

-

SESA အတြက္ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

EIA / ESMP မ်ား
-

(၁) ၄င္းတို႔အတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ား ေရးဆဲြရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္

လုိအပ္ေသာ ျမစ္၏ ေရြးခ်ယ္ထားေသာအပုိင္းမ်ားေပၚရိွ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းမ်ား
(၂) ေရအရည္အေသြး စီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း၊ မုိးေလ၀သႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းျခင္း ႏွင့္ DMH ၏လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အေဆာက္အအံုႏွင့္ရံုးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း
(၃) ျမစ္ေရ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ေသာ မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ
စစ္ေဆးေရး

ကြန္ရက္စခန္းမ်ား

ေရေၾကာင္းသြားလာေရး

ထူေထာင္ျခင္း

ႏွင့္

(၄)

အေထာက္အကူမ်ား

ျမစ္၏

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ

အပုိင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္

တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ေနေသာ

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ EIA ႏွင့္ /သုိ႔မဟုတ္ ESMP တစ္ခုကုိ ေရးဆဲြမည္ျဖစ္ပါသည္။
SESA
-

SESA ကုိ (၁) ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စံုျမစ္၀ွမ္းလႊမ္းၿခဳံသည့္ပင္မ စီမံခ်က္ႏွင့္ ၄င္း၏မဟာဗ်ဴဟာအကဲျဖတ္မႈ

ေရးဆဲြျခင္း (၂) ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ေျမေအာက္ေရ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၊ အေကာင္းဆံုးေရယာဥ္စုဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ ႏွင့္ ဧရာ
၀တီျမစ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရး မဟာဗ်ဴဟာကဲ့သုိ႔ နည္းပညာအေျခခံ ေလ့လာမႈမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ နည္းပညာ
အေထာက္အကူလုပ္ငန္းမ်ား၏အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
AIRBM စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုစီတြင္ ၄င္း၏ပံုစံအမ်ဳိးအစားခဲြျခားမႈအေပၚတြင္မူတည္၍ ျဖစ္လာႏႈိင္ ေသာ
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈမ်ား

အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုႏွင့္

ျမန္မာႏုိ္င္ငံရွိဥပေဒမ်ား၊

(သင့္ေတာ္သည့္)

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အဖဲြ႕၏ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တိက်ေသာပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအကဲျဖတ္မႈ
(EA) အေထာက္အကူျပဳကိရိယာတစ္ခု ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဇယား (၃) သည္ စီမံကိန္းအတြက္ ေဘးဆီးရန္ကာ
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇယား-၃။

AIRBM စီမံကိန္းက အဆုိျပဳထားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား - ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာေဘးဆီးရန္ကာ

လုပ္ငန္းစဥ္
EA

စာရြက္စာ

OP/BP

4.01

ႏွင့္

သက္ဆုိင္ရာ

AIRBM အပုိင္း

သံုးသပ္ခ်က္

တမ္း ႏွင့္ အမ်ဳိး

ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားအရ

ပါ၀င္သည့္

အစား

အေၾကာင္းအရာ

ESIA

-

စီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

-

မူ၀ါဒ၊

လူမႈေရးဆိုင္ရာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မူေဘာင္

သက္ေရာက္မႈ

-

အေပၚအကဲ

တည္ေနရာ ျပင္ပရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအားလံုး

ျဖတ္မႈ

(ဥပမာ၊

တရားဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္

စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္။

စီမံ

လုိအပ္မည့္

ႏွစ္ျမွဳပ္ထားေသာပိုက္လုိင္းမ်ား၊

ဆက္သြယ္ထားသည့္လမ္းမ်ား၊

ဓာတ္အား

ေပး စက္ရံုမ်ား၊ ေရေပးေ၀မႈမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ား၊
ကုန္ၾကမ္းႏွင့္

ကုန္ေခ်ာသုိေလွာင္ရံုမ်ား)

အပါအ၀င္ အဆုိျပဳ ထားေသာ စီမံကိန္းႏွင့္
၄င္း၏

ပထ၀ီဆုိင္ရာ၊

ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ၊

လူမႈေရးဆုိင္ရာႏွင့္

အခ်ိန္ပိုင္းဆုိင္ရာ

ဆက္စပ္ စဥ္းစားရမည့္အေၾကာင္း အရာမ်ား
ကုိ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပပါသည္။ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္္

သုိ႔မဟုတ္

တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္
အားလံုးအတြက္

လုိအပ္ခ်က္ကို

ညႊန္ျပပါ

သည္။ သာမန္အားျဖင့္ စီမံကိန္းတည္ေနရာ
ႏွင့္ စီမံကိန္းက လႊမ္းမုိးေသာ နယ္ေျမကုိ
ေဖာ္ျပသည့္ ေျမပံုတစ္ခု ပါ၀င္ပါသည္။
-

အေျခခံထားေသာ

အခ်က္အလက္။

ေလ့လာမႈ နယ္ေျမ၏ အတုိင္းအတာမ်ားကုိ
အကဲျဖတ္၍ စီမံကိန္းမစတင္မီ ကႀကဳိတင္
ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ေျပာင္းလဲမႈအားလံုး ပါ၀င္
သည့္ သက္ဆုိင္ရာ ရူပေဗဒ၊ ဇီ၀ေဗဒႏွင့္
လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို

ေဖာ္ျပပါ

သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္စပ္မႈ မရွိ
ေသာ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းရွိ လက္ရွိႏွင့္
အဆုိျပဳထားေသာဖံြ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ
လည္းထည့္သြင္း စဥ္းစားပါသည္။ အခ်က္
အလက္မ်ားသည္ စီမံကိန္း၏ တည္ေနရာ၊
ပံုစံ၊

လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈ

သုိ႔မဟုတ္

သက္သာ ေလ်ာ့ နည္းေရး စီမံေဆာင္ရြက္
မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤက႑
သည္

အခ်က္အလက္

မ်ား၏

တိက်မႈ၊

အပုိင္း ၃-၂။ မႏၱေလးမွ

ပဏာမအကဲ

ရန္ကုန္

ျဖတ္မႈအခ်ဳိ႕

ကုိ

သြား လာမႈ တုိးတက္

ေဆာင္ရြက္ၿပီး

ျဖစ္

ေကာင္းမြန္ေရး

ပါသည္။

ေရေၾကာင္း
တည္

ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ဇာစ္ျမစ္မ်ားကုိ ေဖၚျပ
ပါသည္။
-

စုေ၀းလာသည့္ ထိခုိက္မႈမ်ားအပါအ၀င္

ပတ္၀န္းက်င္

ထိခုိက္မႈမ်ား။

ျဖစ္ႏႈိင္ဖြယ္ရာရွိေသာ

စီမံကိန္း၏
ေကာင္းေသာ

သက္ေရာက္မႈႏွင့္

မေကာင္းေသာ

သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ

ျဖစ္ႏႈိင္သည့္အတုိင္း

အတာအထိ ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္း
၍

အကဲျဖတ္

ေလ်ာ့နည္းေရး

ပါသည္။

သက္သာ

စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

သက္သာေလ်ာ့

နည္းေအာင္

မရဘဲက်န္ရွိသည့္
သက္ေရာက္မႈ

ႏွင့္

လုပ္၍

မေကာင္းေသာ
အားလံုးကုိ

ေဖာ္ထုတ္

သတ္မွတ္ ေပးပါသည္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္း
က်င္

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး

အတြက္

အခြင့္ အလမ္းမ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာ ါသည္။
အပိုင္းတြင္ရနိုင္ေသာ
အဓိကက်ေသာ
မႈမ်ားႏွင့္

အခ်က္အလက္မ်ား၊

အခ်က္အလက္

ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းမႈႏွင့္

ကြာဟ

ဆက္ႏြယ္

ေသာ မေသခ်ာမႈမ်ား၏ အတိုင္းအတာႏွင့္
အရည္အေသြးကုိ ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္၍
ခန္႔မွန္းၿပီး ထပ္မံအာရံုစို္က္ရန္မလုိအပ္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ

သတ္မွတ္ေပး

ပါ

သည္။
- ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာ ေျမသိမ္းယူမႈ သုုိ႔မဟုတ္
မျဖစ္မေန

ျပန္လည္

ေနရာခ်ထားေရး

ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ား

အပါအ၀င္

လူမႈေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အႏၱရယ္မ်ား
ကုိ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးစုမ်ား

တည္ရွိေနမႈကုိ

တည္ရွိေနမႈ

မွန္ကန္လွ်င္

သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ

စစ္ေဆးၿပီး

မေကာင္းေသာ
အကဲျဖတ္ျခင္း၊

လြတ္လပ္ျပီး ႀကဳိတင္ ေဆာင္ရြက္ သည့္
အျမင္က်ယ္ေသာ

အႀကံျပဳ

တုိင္ပင္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ အရ သင့္ေတာ္
ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေသခ်ာေစရန္
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္

ျခင္းႏွင့္

မေကာင္းေသာ

သက္ေရာက္မႈ

မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သက္သာ
ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
-

အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိ သရုပ္ခဲြ ဆန္းစစ္

ျခင္း။ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္ ေသာ အျခားနည္းလမ္း
မ်ားကုိ - ၄င္းတုိ႔၏ ျဖစ္လာႏႈိင္ေသာ ပတ္၀န္း
က်င္

ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ား

အရ

"

စီမံကိန္းမရွိေသာ" အေျခအေန အပါအ၀င္
အဆုိျပဳထားေသာစီမံကိန္း၏တည္ေနရာ၊
နည္းပညာ၊ ပံုစံ ၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊
ဤ ထိခုိက္ မႈမ်ားကုိ သက္သာ ေလ်ာ့နည္း
ေစရန္ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္း၊ ၄င္းတုိ႔၏ မတည္
ရင္းႏွီးေငြႏွင့္

မၾကာခဏ

ေပၚေပါက္ေသာ

စရိတ္မ်ား၊

ေဒသခံ

အေျခအေနမ်ားတြင္

၄င္းတုိ႔၏

ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္

၏အဖဲြ႕အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ

၄င္းတုိ႔

၊ေလ့

က်င့္မႈ

ဆုိင္ရာ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ ရႈစစ္ ေဆးျခင္း
ဆုိင္ရာ

ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

စနစ္တက် ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါသည္။
နည္းလမ္းတစ္ခုစီအတြက္
အတုိင္းအတာအထိ
မႈမ်ားကုိ
မ်ားကုိ

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ

ပတ္ ၀န္းက်င္ထိခုိက္

ေရတြက္တုိင္းတာၿပီး

ေသာေနရာ

အျခား

မ်ားတြင္

ျဖစ္ႏိုင္

စီးပြားေရးတန္ဖုိး

ပူးတဲြေပးပါသည္။

အဆုိျပဳထား

ေသာတိက်သည့္ စီမံကိန္းပံုစံကုိ ေရြးခ်ယ္မႈ
အတြက္ အေျခခံစနစ္ကုိ သတ္မွတ္ေပးျပီး
ေထာက္ခံခ်က္ ေပးထားေသာ ညစ္ညမ္းမႈ
ထုတ္လႊတ္သည့္ အဆင့္ မ်ားကုိ ခုိင္လံုစြာ
ရွင္းျပ၍

ညစ္ညမ္းမႈ

ကာကြယ္ေရးႏွင့္

ရပ္စဲေရးကုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းပါသည္။
- လိုအပ္ပါက ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး
အစီအစဥ္ႏွင့္

ေဒသခံ

လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္

တုိင္းရင္းသား

အစီအစဥ္

ပါ၀င္ေသာ

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံ ခန္႔ခဲြမႈ
အစီအစဥ္ (ESMP)
-

ေနာက္ဆက္တဲြမ်ား



EA အစီရင္ခံစာျပဳစုသူ- လူပုဂၢဳိလ္
တစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား
စာရင္း



ကုိးကားခ်က္မ်ား-

ေလ့လာေရး

ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈတြင္

အသံုးျပဳ

ေသာ ထုတ္ေ၀ၿပီးႏွင့္ မထုတ္ေ၀ရ
ေသးေသာ ေရး သားခ်က္မ်ား


စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ခံရ
ေသာလူထုႏွင့္

ေဒသခံအစုိးရ

မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္း (NGO)
မ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္မ်ား
ကုိ

ရယူရန္အတြက္

ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား

အႀကံျပဳ
အပါအ၀င္

အဖဲြ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္း အစည္း
အေ၀းႏွင့္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးျခင္း
အစည္းအေ၀း

မွတ္တမ္းမ်ား

(ဤမွတ္တမ္းမ်ားသည္ စီမံကိန္း၏
သက္ေရာက္မႈခံရေသာ အုပ္စုမ်ား
ႏွင့္ ေဒသခံ NGO မ်ား၏အျမင္
မ်ားကုိ

ရယူရန္

အသံုးျပဳေသာ

ေဆြးေႏြး

တုိင္ပင္မႈမ်ား

ဥပမာ-

ေလ့လာ

ဆန္းစစ္မႈမ်ား

မွအပ

နည္းလမ္း အားလံုးကုိ သတ္မွတ္
ေပးပါသည္။)


အဓိကစာသားတြင္ ရည္ညႊန္းထား
ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထား
ေသာ

ဆက္စပ္ဆီေလ်ာ္သည့္

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳ
သည့္ ဇယားမ်ား


ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္

အစီရင္ခံစာ

မ်ား စာရင္း ( ဥပမာ- ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရး
သုိ႔မဟုတ္

အစီအစဥ္

ေဒသခံတုိင္းရင္းသား

လူမ်ဳိးမ်ား အတြက္ အစီအစဥ္ )
ESMF ၏ ေနာက္ဆက္တဲြ-၈ ရွိ
(က)

အဆင့္

EIA

တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္

အတြက္
မ်ားကုိ

ၾကည့္ပါ။
ESMPနွင့္ EcoP

- ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈ

အပိုင္း၁-၁။

ေသးငယ္ေသာ

တည္

အမ်ဳိးသား အဆင့္ ေရ

ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား

အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားမႈမ်ား

အရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ

အတြက္ နမူနာ ECOP

လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ

(NWRC)

အတြင္းေရး

မ်ားကိုESMFေနာက္ဆ

စီမံခန္႔ခဲြမႈ

အစီ

အပါအ၀င္)

မွဴးႏွင့္ ဇလေဗဒသတင္္း

က္ တဲြ-၂ တြင္ ၾကည့္ပါ။

အစဥ္

"ခ"

အေရးႀကီးသည့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္

အခ်က္အလက္

ေရာက္မႈ ထိခုိက္မႈမ်ားအားလံုးကုိ ေဖာ္ထုတ္

ဌာန၊ဌာနခ်ဳပ္အေဆာက္

သတ္မွတ္၍

တို႕ ပါ ၀င္ေသာ

မ်ား။

ပတ္ ၀န္းက်င္ႏွင့္

အဆင့္)

(

(တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား သုိ႔မဟုတ္
သက္ေရာက္မႈမ်ား

ႀကဳိတင္ေမွ်ာ္မွန္း

ထားေသာ

ဗဟို

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေပးပါသည္။

အအံုမ်ားကုိ

ေဆာက္

ေနေသာ

သက္ေရာက္မႈ

လုပ္ျခင္းႏွင့္

ျပင္ဆင္

၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္

အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ၄င္းကုိ (ဥပမာ- အဆက္

မြမ္းမံျခင္း။

မျပတ္ သုိ႔မဟုတ္ အေရးေပၚ ျဖစ္ရပ္တြင္)
အပါအ၀င္

အပုိင္း ၂-၂။

ေလ်ာ့နည္း သက္သာေရး စီမံေဆာင္ရြက္မႈ

ေစာင့္ၾကည့္

တစ္ခုစီကုိ

ေရး အေျခခံ အေဆာက္

လိုအပ္ေသာ

အေျခအေန

နည္းပညာအေသးစိတ္မ်ားျဖင့္

လည္းေကာင္း၊

သင့္ေတာ္သည့္

ပံုစံမ်ား၊

အအံု၊

ေလ့လာ

အခ်က္အလက္

ပစၥည္းကိရိယာ အမ်ဳိးအစားမ်ား၊ လုပ္ငန္း

စီမံ ခန္႔ခဲြမႈ စနစ္မ်ားႏွင့္

ေဆာင္ရြက္မႈ

ႀကဳိတင္ ခန္႔မွန္းျခင္းမ်ား

လုပ္ထံုး

အတူတဲြ၍
သည္။

လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

လည္းေကာင္း
ဤစီမံ

ေဖာ္ျပေပးပါ

ကုိ မြမ္းမံျခင္း ႏွင့္ DMH

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထံမွ

ရံုးမ်ားႏွင့္ ပစၥည္း မ်ားကုိ

ျဖစ္လာႏႈိင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး

ျပင္ဆင္

ထိခုိက္မႈမ်ား

ေစာင့္ၾကည့္

အားလံုးကုိ

စီမံကိန္းအတြက္

ခန္႔မွန္းေပးၿပီး

လုိအပ္ေသာ

အျခား

မြမ္းမံျခင္း၊
ေလ့လာ

ေရး ကြန္ရက္၏ နည္း

(ဥပမာ-မျဖစ္မေနျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊

ပညာ

ေခတ္မီေအာင္

ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား သုိ႔မဟုတ္

ျပဳလုပ္ျခင္း။

အႏုပညာပစၥည္းမ်ား အတြက္) ေလ်ာ့နည္း
သက္သာေရး

အစီအစဥ္အားလံုးႏွင့္

အပုိင္း ၂-၃။
ေရႀကီးမႈႏွင့္ ရုတ္တရက္

ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ေပးပါသည္။

ေရႀကီးမႈမ်ား
-

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း။

ျဖစ္ေပၚ

ေလ့ရွိေသာ ျမစ္၀ွမ္းငယ္

(က) တုိင္းတာရမည့္ ကန္႔ သတ္ခ်က္ေဘာင္

အခ်ဳိ႕တြင္ "ထုတ္ျပန္သူ

မ်ား၊ အသံုးျပဳရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ နမူနာ

မွ

အရပ္ေဒသမ်ား၊ တုိင္းတာမႈမ်ား၏ အႀကိမ္

သူအထိ" ႀကဳိတင္သတိ

မ်ား၊

ေပးစနစ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း။

(သင့္ေတာ္သည့္ေနရာတြင္)

စစ္ေဆးေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ

အပါအ၀င္

စစ္ေဆးေရး

စီမံ

အပုိင္း ၃-၃။

ေဖာ္ျပ

မႏၱေလး ေညာင္ဦး အ

နည္းပညာအေသးစိတ္မ်ား

ပုိင္းကို ေဇာင္းေပးေသာ

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏
ခ်က္တစ္ခုႏွင့္

စံုစမ္း

လက္ခံအသံုးျပဳမည့္

တိက်ေသာ

ႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

မႏၱေလးမွရန္ကုန္

အတြက္

ေၾကာင္းသြား

လုိအပ္ခ်က္ကုိ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏

ေဖာ္ျပမည့္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ေရ

လာေရး

အေထာက္အကူမ်ား

မ်ား

(ခ)

(၁)

တိက်ေသာ

ေလ်ာ့နည္းေရး

သက္သာ

စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ

လုိအပ္မည့္

အေျခအေနမ်ားအတြက္

ေစာလ်င္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ေသခ်ာ
ေစရန္- ႏွင့္ (၂) သက္ သာေလ်ာ့နည္းေရး
တုိးတက္မႈႏွင့္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ေပးရန္-

အတြက္

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

ျဖည့္ဆည္း

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ

အစီရင္ခံျခင္း

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ားကုိ ေပးပါသည္။
-

စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေစေရးႏွင့္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး။ ထိခိုက္မႈ သက္သာ
ေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

(ဥပမာ-

လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ သတ္မွတ္
ျပ႒ာန္းျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ကုိ
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊

ျပဳျပင္ကုစားျခင္း၊

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊

အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္

၀န္ထမ္း

မ်ားအား

ေလ့က်င့္သင္ၾကား

ေပးျခင္းမ်ား) ကုိ ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္
တာ၀န္ရွိေသာ

အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ

အစီ

အစဥ္မ်ားအတြက္ တိက်ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္
တစ္ခုကုိေပးပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ယူထားေသာ အဖဲြ႕
မ်ားရွိ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ကာကြယ္
ေရး

စီမံခန္႔ခဲြမႈစြမ္းရည္ကုိ

အားျဖည့္ရန္

အတြက္ EMP အမ်ားစုတြင္ ယခုေဖာ္ျပသည့္
ေနာက္ဆက္တဲြေခါင္းစဥ္ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္
တစ္ခုထက္ပုိ၍
နည္းပညာ

ပါ၀င္ပါသည္။

ပံ့ပုိးေရး

အစီအစဥ္မ်ား

(က)
(ခ)

ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူ
ေရးႏွင့္(ဂ) အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲ
မႈမ်ား ။
-

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္

ကုန္က်စရိတ္ ခန္႔မွန္းမႈ မ်ား။ EMP သည္
(သက္သာေလ်ာ့
ၾကည့္ရႈ

နည္းေရး၊

စစ္ေဆးေရးႏွင့္

ေစာင့္ၾကပ္
စြမ္းရည္ဖံြ႕ၿဖဳိး

တည္ေဆာက္ျခင္း။

တုိးတက္ေရး)
(က)

က႑သံုးခုစလုံး

အဆင့္ဆင့္စီစဥ္မႈႏွင့္

အတြက္
စီမံကိန္း

တစ္ခုလံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီ
အစဥ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းမႈကို ျပသည့္
စီမံကိန္း၏အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္

ေဆာင္ရက
ြ ္

ရမည့္

မ်ားအတြက္

စီမံေဆာင္ရြက္မႈ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး

အစီအစဥ္

တစ္ခုႏွင့္ (ခ) မတည္ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ မၾကာ
ခဏ

ကုန္က်မည့္

ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ EMP ကုိအေကာင္ အထည္
ေဖာ္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား
ကုိ

ေပးပါသည္။

ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ

စုစုေပါင္း စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္ ဇယားမ်ား
ထဲတြင္လည္း ေပါင္းထည့္ ေပးပါသည္။
-

EMP ကုိစီမံကိန္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္း။

ဤအစီအစဥ္ကုိ

၄င္း၏

တစ္ဦးခ်င္း

ေလ်ာ့နည္းသက္သာေရးႏွင့္

ေစာင့္ၾကပ္

ၾကည့္ရႈစစ္ ေဆးေရး စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏
ေဖာ္ျပခ်က္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၄င္း၏ အဖဲြ႕
အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ား ေပးအပ္မႈ
တြင္လည္းေကာင္း တိက်မႈရွိရန္ ဤဘဏ္က
ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး

၄င္းကုိ

စီမံကိန္း၏

အ

ဘက္ဘက္မွ အစီအစဥ္မ်ား၊ ပံုစံ၊ ဘတ္ဂ်က္
ႏွင့္

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးမ်ားကို

ေပါင္းစပ္ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း
အတြင္း EMP ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္
ဤသုိ႔

ေပါင္းစပ္မႈကုိ

ဤအစီအစဥ္သည္
အတူ

အျခား

ရယူျခင္းျဖစ္၍
အပုိင္းမ်ားႏွင့္

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္

ႀကီးၾကပ္

ကြပ္ကဲမႈကုိ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
SESA

-

မဟာဗ်ဴဟာ

အပုိင္း ၁-၂။

ESMF ေနာက္ဆက္ တဲြ

ဆန္းစစ္ေရးႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ေရး နည္း

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းလြွမ္းၿခဳံ

၃

ေျမာက္ပတ္၀န္း

လမ္းမ်ားကုိ

ေဖာ္ျပေသာ

စာရြက္စာတမ္း

သည့္ ပင္မ စီမံခ်က္

အေကာင္အထည္

က်င္ႏွင့္ လူမႈေရး

တစ္ခုအျဖစ္

သတ္မွတ္ၿပီး

၄င္းနည္းလမ္း

ဆိုင္ရာ

မ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး ဆိုင္ရာ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ျဖတ္မႈ

ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈမ်ားကုိ မူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ပါ၀င္ပါ

("က" အဆင့္)

မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ထဲသုိ႔ ေပါင္းစပ္ေပး

သည္။

အကဲ

OP 4.01

က SESA ကုိ သရုပ္ခဲြ

တြင္

ရန္အတြက္

SESA

ကုိ
ေဖာ္

တာ၀န္

ရန္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္
သံုးသပ္မႈမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ေနမႈမ်ား
ကုိ အကဲျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
-

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းသည္ အမ်ဳိးစံုထူးျခားစြာ

ကဲြျပားျခားနားေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အသုိက္
အ၀န္းမ်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ား၊ ေဒသရင္းအပင္
ႏွင့္

တိရစာၦန္မ်ား

အမွီျပဳေနထုိင္ရာ

ေနရာျဖစ္ ပါသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း အတြင္း
ရွိ

ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ

ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၏

ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

လူမႈေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ

နားလည္ရန္

အတြက္ SESA တစ္ခုကုိ ေဆာင္ ရြက္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

SESA

သည္

ခ်မွတ္သည့္

အေစာဆံုးအဆင့္

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားတြင္

ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈမ်ား

ကုိ မူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား
ထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းေရးအတြက္ အေထာက္
အကူျပဳကိရိယာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ SESA
သည္ ပတ္၀န္းက်င္အကဲျဖတ္မႈ (EA) မ်ား
အသံုးျပဳျခင္းကုိ စီမံကိန္းမ်ားဆီမွ မူ၀ါဒမ်ား၊
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားဆီသုိ႔ တုိးခ်ဲ႕
ေပးပါသည္။ စံျပအားျဖင့္ SESA မ်ားတြင္
အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏႈိုင္ၿပီး သက္ေရာက္
ခံရသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ၄င္းတို႔ကုိ
ပံုစံထုတ္ထားပါသည္။
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
အထူးတလည္

ဥပမာ

လူမႈေရး
အထိမခံေသာ

အားျဖင့္
ရႈေထာင့္မွ
ျမစ္၀ွမ္း

နယ္ေျမမ်ားကုိ ေထာက္ျပျခင္းျဖင့္ လႊမ္းၿခဳံ
စီမံခ်က္ (၁-၂"က") ေရးဆဲြျခင္းကုိ အသိေပး
ရန္အတြက္ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာတြင္ ဤ SESA ကုိ ေစာလ်င္စြာ
ေဆာင္ရြက္
အနာဂတ္

မည္ျဖစ္ပါသည္။
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

ထုိ႔အျပင္
ေစာင့္ၾကပ္

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၄င္း၏
ေပါင္းစပ္ပါ၀င္မႈ ကုိ ေသခ်ာေစရန္အတြက္
SESA လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ DSS တြင္
ဖမ္းယူမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

-

လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ေနေသာ

စီမံခန္႔ခဲြ

ေလ့လာေရး

မႈမူေဘာင္("က"

အသိအမွတ္ျပဳသျဖင့္

သုိ႔မဟုတ္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိျမွင့္တင္ေရး

ရင္းႏွီး
မႈမ်ား)

"ခ"
ျမွဳပ္ႏွံ

အပုိင္း ၁-၃။

PFI

ႏွင့္အတူ

PFI မ်ား၊

တြက္ ESMF လုပ္ငန္းစဥ္

ရွိသည္ကုိ

အႀကဳိျဖစ္

ပတ္၀န္းက်င္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၏ ေျပာင္းလဲ
အတုိင္းအတာမ်ား
ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး

လည္းေကာင္း၊

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ

ေျမာက္ႏႈိင္

စြမ္းေလ့လာမႈ မ်ား၊နည္း

အတြက္

ပညာေလ့လာ

အနာဂတ္စီမံခ်က္မ်ား၊

မႈမ်ားစသည္-

အနည္းဆံုး

ျဖစ္ေရး

ကုိအခန္း-၄ တြင္ တင္ျပ
ထားပါသည္။

ျပန္လည္ေန

အႀကဳိျဖစ္ေျမာက္

ဧရာ၀တီျမစ္ ၀ွမ္း ေျမ

ႏႈိင္စြမ္းႏွင့္

ႏႈိင္စြမ္းေလ့လာမႈ

ေအာက္ေရ

ေနာက္ဆက္

ဆန္းစစ္ေလ့ လာမႈ

တုိင္းရင္း

မ်ားႏွင့္ အျခားေလ့လာမႈမ်ားက သင့္ေတာ္
ျပရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အႀကဳိျဖစ္ေျမာက္

အပုိင္း ၂-၂။

ႏႈိင္စြမ္း

ေျမေပၚေရအ

ေလ့လာမႈ၏ အလုိရွိေသာရလဒ္ႏွင့္ ဆက္စပ္

ရည္အေသြး ေစာင့္ၾကပ္

ေနေသာ

ၾကည့္ရႈစစ္

ပတ္၀န္းက်င္

ျပႆနာမ်ားကုိ

စနစ္၏ပံုစံ ႏွင့္ ေရွ႕ေျပး

ထားေသာ

လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ

အေသးစိတ္

စစ္ေဆးေရးႏွင့္

ေစ့စပ္စြာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

အပုိင္း ၃-၁။

ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိမွ

ဧရာ၀တီျမစ္

ESIA မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ တာ၀န္

ေၾကာင္း

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပၚ ထြက္လာမည္ျဖစ္ပါ

မဟာဗ်ဴဟာ (မႏၱေလးမွ

သည္။ ထုိတာ၀န္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္

ရန္ကုန္)

ၾကည့္ရႈေလ့လာေရး

စီမံကိန္းေရး

ဆဲြရာတြင္

ေရ

သြားလာေရး

ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါ

သည္။
-

PFI အပုိင္းခဲြ၏လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ OP

4.10

ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္

က်င့္သံုးေရး အပါအ၀င္

OP

4.12

ရွိ

သားလူမ်ဳိး

ေဆးေရး

ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဆုိျပဳ
စီမံကိန္းတစ္ခုစီအေပၚတြင္

တဲ-ြ ၇

မ်ားဆုိင္ရာ မူေဘာင္

ေသာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈတစ္ခုကုိ ထင္ရွားစြာ
ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ေျမာက္ႏႈိင္စြမ္း

ရာခ်ထား

ေရးမူေဘာင္

အပုိင္း ၁-၂။

အတြက္လည္းေကာင္း
ျဖစ္ေျမာက္

ပုိင္းခဲြအ

ေနာက္ဆက္ တဲ-ြ ၆ ရွိ

စီမံကိန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန
ေသာအႏၱရာယ္မ်ား

မ်ားအ

မ်ား

လူမႈေရးဆိုင္ရာ

သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္အႏၱရာယ္မ်ားအကဲျဖ
တ္မႈ။ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း ( ဥပမာျပန္ လည္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ႏွင့္
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အစီအစဥ္ ) မ်ားကုိ
ေရးဆဲြမည္ျဖစ္ပါသည္။
ESMF ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရး

ESMF အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈေဘာင္၊ ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မူ၀ါဒမူေဘာင္ႏွင့္ ေဒသခံ
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္

အစီအစဥ္မူေဘာင္မ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးသည္

(စီမံခ်က္

အဆင့္တြင္) ေငြေခ်းယူသူ/DWIR ႏွင့္ စီမံကိန္း ပံုစံေဖာ္ထုတ္သူ ၊(တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္တြင္)

ခ်မွတ္သည့္

တည္ေဆာက္ေရး

ၿမဳိ႕ျပလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခဲြသူမ်ားႏွင့္ (အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈအဆင့္တြင္) ဧရာ၀တီ
ျမစ္စနစ္၏ ညြွန္ၾကားေရးမွဴး(မ်ား) ၏ တာ၀န္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၊ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ား၊ ၄င္းတုိ႕၏ လႊမ္းမုိးမႈအဆင့္ႏွင့္ စီမံကိန္း၏
အႏၱရာယ္မ်ားအေပၚ ၄င္းတုိ႔၏

သက္ေရာက္ပံု သက္ေရာက္နည္းမ်ားကုိ

အကဲျဖတ္ရာတြင္ စီမံကိန္း၏

အေစာပုိင္း

အဆင့္တစ္ခု၌ သက္ဆိုင္ေနသူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ သရုပ္ခဲြဆန္းစစ္ျခင္းသည္ အထူး အေရးႀကီးသျဖင့္
သက္ဆုိင္ေနသူမ်ား၏

ပါ၀င္ပတ္သက္မႈသည္

AIRBM

စီမံကိန္းအတြက္

အလံုးစံုေသာ

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

လူမႈေရးအကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ ေနသူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္
သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေရးသည္ စီမံကိန္းကုိ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ေနစဥ္ အတြင္း၌အစျပဳ၍ ESIA ႏွင့္ SESA
မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္ကာလတစ္ ေလွ်ာက္လံုး ဆက္၍ရွိသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။
ESMF

၏

ထိေရာက္ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏

လူသားအရင္း အျမစ္မ်ားတြင္ နည္းပညာစြမ္းအားရွိရန္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕မႈရွိရန္ လုိအပ္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
တန္ဖုိးမ်ားကုိ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္
နားလည္ရန္ႏွင့္

မူလရွိရင္းစဲြလူမႈေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္

စီမံကိန္းကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း

၄င္းတုိ႔ကုိရွင္းလင္းစြာ

ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ႏႈိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
AIRBM ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာသက္ဆုိင္သူမ်ားအား ESMF ကုိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္

လုပ္ကုိင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ

လံုေလာက္ေသာနားလည္မႈရရွိေအာင္

ျပဳလုပ္ေပးရန္

လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ CDU တစ္ခုခ်င္းကုိ ကူညီပံ့ပုိးရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရး
ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံမႈအပါအ၀င္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားေပးရာတြင္ ၄င္းတုိ႔၏
အခန္းက႑ကုိ

တန္ဖုိးထားရန္အေရးႀကီးပါလိမ့္မည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး

အစီအစဥ္မ်ား

ပါ၀င္သည့္

စီမံခ်က္ကုိ ပံု-၁ တြင္ တင္ျပထားပါသည္။

ESMF အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း
ESMF

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ

အေကာင္အထည္ေဖာ္၍

ေစာင္ၾကပ့္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္

လံုေလာက္ေသာ

စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား/ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ကုိ
CDU သံုးခုထဲမွတစ္ခုစီ၏ အစိတ္အပုိင္း အျဖစ္ PDU က ခန္႔ထားသတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈသည္ စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး
၄င္းတုိ႔တြင္ အျခားသတ္ မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။



အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ESMP မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္း အစီ
အစဥ္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေရးဆဲြျခင္း၊



ESMF လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိေလးစားလုိက္နာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္အတြက္ စီမံကိန္းတုိးတက္မႈကုိ ေစာင့္
ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး

အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကုိ

ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္

စီမံကိန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကိစၥအလံုးစံု ေခ်ာေမြ႕စြာလည္ပတ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း


(ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကဲ့သုိ႔) စီမံကိန္း
ႏွင့္ စာရင္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း



အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ အလံုအေလာက္ကူညီပံ့ပုိးေနေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႔က ESMF
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ စီမံကိန္း၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ လုိက္နာ
ေစာင့္ထိန္းေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း



ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္တစ္ခု
ႏွင့္ ၄င္း၏ေမာ္ဂ်ဴး (အစိတ္အပုိင္း) မ်ားအပါအ၀င္သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ လ်ာထားျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိ
ပါသည္။ အလားတူပင္ ကြင္းႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံလူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိလည္း ESMF တြင္
စီစဥ္တင္ျပထားသည့္
အတင္းအက်ပ္ျပန္လည္

အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊
ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

ရင္းႏွီးမႈရွိေစရန္အတြက္

ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဆုိင္ရာ

ေဘးဆိုးရန္ကာ

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။( ၄င္းသည္ PFI ၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လည္း
သက္ဆုိင္ႏိုင္ ပါသည္ )

ပံု-၁။

AIRBM စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား
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စီမံကိန္းႏွင့္အမ်ားျပည္သူအႀကံျပဳေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
စီမံကိန္းတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္အႀကံျပဳမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ AIRBM ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပထမဆံုးေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းကုိ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ မႏၱေလးၿမဳိ႕ႏွင့္
ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ DWIR ကျပဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအထဲတြင္ CSO မ်ား၊ ေဒသခံ NGO မ်ား၊
ဲ ါ
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ NGO မ်ား ႏွင့္ ျမစ္အသံုးခ်သူမ်ားအသင္း၊ သုေတသီမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ပါ၀င္ခ့ပ
သည္။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား၏အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ (က) အဆုိျပဳထားေသာ AIRBM

ႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေပးရန္ (ခ) ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ မူေဘာင္ (ESMF) တာ၀န္
သတ္မွတ္ခ်က္ (TOR) မ်ား မူၾကမ္း၏ လုပ္ငန္းအတိုင္းအတာအေပၚတြင္ တံု႔ျပန္မႈကုိရယူရန္ (ဂ) အဆုိျပဳထားေသာ
စီမံကိန္းထံမွအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ အမ်ားဆံုးရရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိေဆြးေႏြးရန္ ႏွင့္ (ဃ) စီမံကိန္း၏အႀကံျပဳေဆြးေႏြး
ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တုိးတက္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား
အတြက္

အသံုးျပဳေသာ

မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားတြင္

ျမန္မာ၊

အဂၤလိပ္

ႏွစ္ဘာသာျဖင့္

ျပဳစုထားေသာ

စီမံကိန္း

သတင္းအခ်က္အလက္

မွတ္တမ္း(PID)၊

ဘက္စံုကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မွတ္တမ္း

(ISDS)

ႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ မူေဘာင္ (ESMF) တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။
ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ေပး၍ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၿပီး ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား
တုိးတက္ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DWIR) ၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ေသာ www.DWIR.coffeecup.com တြင္ အဂၤလိပ္ ၊
ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာစလံုးျဖင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားမတုိင္မီ ႏွစ္ပတ္ႀကဳိတင္၍ တင္ထားခဲ့ပါသည္။ အစည္း အေ၀းအားလံုးကုိ
AIRBM စီမံကိန္းဒါရုိက္တာ ဦးစိန္ထြန္းက ဦးေဆာင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ အစည္းအေ၀း က်င္းပျခင္း မ်ားကုိ အဂၤလိပ္၊ျမန္မာ
ႏွစ္ဘာသာစလံုး ျဖင့္ျပဳလုပ္ခ့ၿဲ ပီး တစ္ၿပဳိင္နက္ ဘာသာျပန္ဆုိမႈ အခ်ဳိ႕ကုိ လည္းျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၿခံဳ၍ဆုိရလွ်င္
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ားကုိေကာင္းစြာ တက္ေရာက္ခ့ၾဲ ကၿပီး သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားရရွိခ့သ
ဲ လုိ အျပဳသေဘာလည္း
ေဆာင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက အေလးထားရမည့္ အေရးႀကီးေသာကိစၥမ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကၿပီး အဖဲြ႕ကုိ
အဖုိးတန္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ဧရာ၀တီျမစ္ကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာစီစဥ္ စီမံခန္႔ခဲြရန္အတြက္
ႏုိင္ငံ၏စြမ္းရည္တိးု တက္ ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၏ တန္ဖုိးႏွင့္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။
ESMF

ႏွင့္ပတ္သက္၍

ေနာက္တစ္ႀကိမ္အမ်ားျပည္သူႏွင့္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းကုိ

မၾကာမီျပဳလုပ္မည္

ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဤစီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ESMF ကုိ သက္ဆိုင္ေနသူမ်ားက ေဆြးေႏြး တင္ျပလာသည့္
သတင္းအခ်က္ အလက္အားလံုးႏွင့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္ စီမံကိန္းရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ

တုိးတက္

ေကာင္းမြန္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ ပင္ျခင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္
ေနစဥ္ကာလ အတြင္း ESMF ထဲတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း သတ္မတ
ွ ္ထား ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္
ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

