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စာတည္းအဖြ႕ဲ၏ မွတ္ခ်က္။      ။ ဤစာေစာင္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (USAID)၊ 
ပတ၀္န္းက်င္ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (Mekong Partnership for Environment Program) 
မွတဆင့္ေပးေသာ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား၏ ေစတနာထက္သန္သည့္ အကူအညီေၾကာင့္ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ ခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
 
ဤစာေစာင္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ USAID သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ အျမင္ကိ ု ထင္ဟပ္ေဖၚျပ 
ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

အတုိေကာက္ စကားလုံးမ်ား (Abbreviations) 

ADB  Asian Development Bank= အာရွ ဖြ႕ံျဖိဳးေရးဘဏ္  
ASEAN  Association of South East Asian Nations = အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ 
CSO  Civil Society Organisation= အရပ္ဖက္ အဖြ႕ဲအစည္း   
EA  Environmental Assessment = ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း 

ECC  Environmental Compliance Certificates = ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ    
  လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား  
EHIA  Environmental and Health Impact Assessment = ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈ  
  ဆန္းစစ္ခ်က္  
EIA  Environmental Impact Assessment = ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္  

EMMP  Environmental Management and Monitoring Plans = ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္  
  ေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီအစဥ္မ်ား 
EMP  Environmental Management Plan = ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ 
GMS  Greater Mekong Subregion = မဟာမဲေခါင္ ေဒသခြဲ  
IAIA  International Association for Impact Assessment = ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ဆိုင္ရာ  
  ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕ 
IAP2  International Association for Public Participation = လူထု ပါ၀င္ေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြ႕ဲ 
IEE  Initial Environmental Evaluation = ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း 
MOECF  Ministry of Environment Conservation and Forests = ပတ၀္န္းက်င္ထိ္န္းသိမ္းေရးႏွင့္   
  သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန 
MONREC Ministry of National Resources and Environmental Conservation =  
  သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန 
MRC  Mekong River Commission = မဲေခါင္ျမစ္ ေကာ္မရွင္  
NGO  Non-Government Organization = အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
ONEP  Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning = သဘာ၀  
  အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ႏွင့္ စီမံကိန္းရုံး  
PAP  Project Affected Persons = စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူမ်ား 
PNPCA  Prior Notification, Prior Consultation and Agreement = ၾကိဳတင္ သတိေပးျခင္း၊ ၾကိဳတင္  
  ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္း  
SEA  Strategic Environmental Assessment = မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း  
SIA  Social Impact Assessment = လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ 
ToR  Terms of Reference = ၾကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
UN  United Nations= ကုလသမဂၢ 
UNECE  United Nations Economic Commission for Europe = ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပဆိုင္ရာ စီးပြားေရး   
  ေကာ္မရွင္    
UNEP  United Nations Environment programme = ကုလသမဂၢ၊ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္   



  

  

 
မာတိကာ        စာမ်က္ႏွာ 

ပထမအၾကိမ္ တည္းျဖတ္ထုတ္ေ၀ျခင္းအတြက္ နိဒါန္း       ၆ 
ေက်းဇူးတင္စကား           ၇ 
အာဆီယံႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္       ၈ 
    ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြ႕ံျဖိဳးေရး          ၈ 

    လူ႔အခြင့္အေရး           ၉ 

ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။      ၁၀ 

    ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) တရပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား     ၁၀ 

    ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ အဓိက လကၡဏာမ်ား    ၁၃ 

ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္တရပ္၏ အဓိက မူမ်ား      ၁၅ 

    ဥပေဒႏွင့္ အညီ ခ်မွတ္ထားသည့္ ရွင္းလင္း၊ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္    ၁၆ 

    ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စားရိတ္ကုိ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက က်ခံျခင္း  ၁၆ 

    လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ အဆင့္အားလံုးမွာ အမ်ားျပည္သူတုိ႔က အဓိပၸါယ္ရိွရိွ ပါ၀င္ျခင္း    ၁၆ 

    စီမံကိန္း ဒဏ္သင့္ခံရေသာ ျပည္သူမ်ား (PAP) ႏွင့္ အျခားေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအဖုိ႔ သတင္းအခ်က္ 

    အလက္မ်ား ရရိွႏုိင္ျခင္း        ၁၇ 

    အရာေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အားလံုးကို ရရိွႏုိင္ျခင္း      ၁၇ 

    ပြင့္လင္းသည့္အျပင္ အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိခ်ျခင္း   ၁၇ 

    ထိေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ လိုက္နာမႈႏွင့္ လိုက္နာေစမႈ      ၁၈ 

ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္တခုအတြက္ အဓိက ယႏၱရားမ်ား     ၁၈ 
     ပါ၀င္ေရး ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကို အားထားျခင္း        ၁၉  

     ၾကိဳတင္သတိေပးေရးမူကို က်င့္သံုးျခင္း        ၁၉ 

     မ်ိဳးဆက္အခ်င္ခ်င္း မွ်ေ၀ခံစားေရးမူကို က်င့္သံုးျခင္း       ၁၉ 

     ဇီ၀မ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ခုိင္မာမႈု ထိန္းသိမ္းျခင္း      ၂၀ 

     ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မက္လုံးမ်ား    ၂၀ 

 

ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္တရပ္တြင္ လူထုပါ၀င္မႈ      ၂၀ 

    လူထုပါ၀င္မႈ၏ အဓိပၸါယ္        ၂၄ 

 

မဲေခါင္ေဒသတြင္း ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း   ၂၇ 

    မဲေခါင္ေဒသတြင္း ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္      ၂၇ 

 EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား        ၂၉  

    လုပ္ငန္းအဆင့္ ၁။ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း        ၃၀ 



  

  

        

 လုပ္ငန္းအဆင့္ ၂။ ေလ့လာေရး နယ္ပယ္ သတ္မွတ္ျခင္း      ၃၀ 

 လုပ္ငန္းအဆင့္ ၃ ။ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း    ၃၃ 

 လုပ္ငန္းအဆင့္ ၄။ EIA အစီရင္ခံစာကို စီစစ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အကျဲဖတ္ျခင္း    ၃၄ 

 လုပ္ငန္းအဆင့္ ၅။ EIA အစီရင္ခံစာ အတည္ျပဳခ်က္      ၃၅ 

 လုပ္ငန္းအဆင့္ ၆။  ေစာင့္ၾကည္ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာျခင္း      ၃၅ 

 

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ        ၄၀ 

    နိဒါန္း        ၄၀ 

    EIA ေ၀ါဟာရမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား        ၄၃ 

    EIA ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း        ၄၅ 

    ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)အစီရင္ခံစာကို ျပဳစုျခင္း     ၅၂ 

    လူထုပါ၀င္မႈ           ၅၅ 
    ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမွာ ပါ၀င္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား(မာတိကာ)ဇယား ၅၆ 

 

ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ျပႆနာမ်ား  ၆၁ 

    နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (The Convention of  

    Environmental Impact Assessment in a Tranboundary Context- Espoo Convention)  ၆၃ 

    

    မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ယာယီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (The Protocol on Strategic  

    Environmental Assessment-the SEA Protocol)       ၆၄ 

     

    ပတ၀္န္းက်င္ ကိစၥမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွခြင့္၊ လူထု ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရိွခြင့္ဆိုင္ရာ 

    သေဘာတူစာခ်ဳပ္- the Aarhus သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (The Convention on Access to Information, Public  

    Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters-the Aarhus  

    Convention)           ၆၅ 

    

မဲေခါင္ သေဘာတူညီခ်က္          ၆၇ 

သတိေပးျခင္း၊ အၾကိဳ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တုိ႔အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား  ၆၉ 

မဲေခါင္ေကာ္မရွင္ (MRC) က နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ကိ ုစဥ္းစားျခင္း  ၇၀ 

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြ၏ဲ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္      ၇၂ 

ထိေရာက္ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ EIA စနစ္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ား   ၇၃ 

 



  

  

 

 မဲေခါင္တိုင္းျပည္မ်ား၏ EIA မ်ားအေပၚ နိဂုံးခ်ဳပ္ စဥ္းစားမိခ်က္မ်ား     ၇၅ 

ျဖည့္စြက္ခ်က္ (၁)။ စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေဖၚျပခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္      ၇၇ 

ျဖည့္စြက္ခ်က္ (၂)။ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား        ၈၀ 

ျဖည့္စြက္ခ်က္ (၃)။ ေနာက္ထပ္ရရိွႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား     ၈၀ 

မဲေခါင္တိုင္းျပည္ အခ်ိဳ႔၏ EIA/IEE ဆိုင္ရာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း စာရင္းမ်ား     ၈၀ 

EIA မွာ လူထုပါ၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဒသတြင္း လမ္းညႊန္ခ်က္ မူၾကမ္း    ၈၀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

၆ 

စာတည္းအဖြဲ႔၏ မွတ္ခ်က္။     ။ ဤစာေစာင္သည္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတိုင္းျပည္ (၆) ျပည္၏ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ 

ျခင္း စနစ္မ်ား (Environmental Impact Assessment systems of the six Mekong countries) စာေစာင္မွ ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။  

ပထမအၾကိမ္ တည္းျဖတ္ထုတ္ေ၀ျခင္းအတြက္ နိဒါန္း 
အစကတည္းက ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အလြန္ၾကီးၾကီးထားခ့ဲသည္ျဖစ္ရာ၊ ဤစာေစာင္သည္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတိုင္းျပည္ (၆) ျပည္၏ 
ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းစနစ္မ်ားကို ပုိင္းျခားျပီး၊ အတြဲတတြဲအျဖစ္ စုစည္းရသည္မွာ အလြန္ခက္ခဲေသာ 
လုပ္ငန္းတရပ္ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ ဤတိုင္းျပည္ (၆) ျပည္၏ ဘံုတူညီေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကို (ရည္ 
ညႊန္းခ်က္မ်ားျဖင့္) စုစည္း ေဖၚျပရန္ ဤသို႔ ၾကိဳးပမ္းျခင္းသည္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ေပသည္။  
 
ဤလုပ္ငန္းသည္ မဲေခါင္ဥပေဒေရးရာကြန္ရက္ (Mekong Legal Network-MLN)က EarthRights International ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းကာ ပထမဦးဆံုး ေဖၚေဆာင္ေသာ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူအားလံုး၏ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီစဥ္မႈျဖစ္စဥ္တေလွ်ာက္လံုးမွာ ေလ့လာသင္ယူစရာ မ်ားစြာရိွခ့ဲပါသည္။ မဲေခါင္ဥပေဒေရးရာ 
ကြန္ရက္ (MLN) ၏ အဖြဲ႔၀င္အားလံုးသည္ ၀ါရင့္ဥပေဒသမားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္ျငားလည္း၊ ဥပေဒႏွင့္ လက္ေတြအၾကားမွာ 
ကြာဟမႈရိွေနေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ရိွခ့ဲပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မတူကြျဲပားေသာတိုင္းျပည္မ်ားက EIA အတြက္ မတူကြဲ 
ျပားေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားျဖင့္ မတူကြျဲပားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ျဖစ္ရာ၊ 
အခ်င္းခ်င္း အၾကားမွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး၊ ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ 
 
ပထမအၾကိမ္ တည္းျဖတ္ထုတ္ေ၀ျခင္းသည္ ဤ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကာလ၏ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ တိက်မွန္ကန္မႈ 
ႏွင့္ ျပည့္စုံမႈရိွရန္ ကၽြနု္ပ္တို႔ ၾကိဳးပမ္းထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္၊ ပုိမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္စရာမ်ား ရိွျမဲ၊ 
ရိွေန မည္ကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ မည္သည့္ ထင္ျမင္ခ်က္၊ ေ၀ဖန္ခ်က္၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို မဆိ ု
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကိဳဆိုပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ - အခ်က္အလက္မ်ားေပးျပီး၊ EIA ၏ တန္ဖုိး၊ EIAကိ ု တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နည္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရိွေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လုပ္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။   
  
ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (Mekong Partnership for the Environment) ၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ 
PACT ၏ လုပ္ငန္းတို႔သည္ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ရရိွေရး တြင္ EIA ၏ အခန္းက႑ကို အစဥ္အေလးဂရုထားခ့ဲပါသည္။ PACT ႏွင့္ 
အျခားအတတ္ပညာရွင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ထို႔ျပင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ EIA ၏ 
အေၾကာင္းကို လူသိ ပုိမ်ားလာခ့ဲပါသည္။ EIA ၏ စံခ်ိန္ႏွင့္ တန္ဖုိးကို တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ အမ်ားအျပား လုပ္ 
လ်က္ရိွပါသည္။ အထူးသျဖင့္၊ လူထု ပါ၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဒသတြင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျပဳစုျခင္း၊ ကေမၻာဒီးယား ႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔အတြက္ EIA မွာ လူထုပါ၀င္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမ်ိဳးသား လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းတို႔သည္ EIA  
မွာ လူထုပါ၀င္မႈကို အားေပးရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ညႊန္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤပထမအၾကိမ္ တည္းျဖတ္ထုတ္ေ၀ေသာ 
စာေစာင္သည္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ EIA အတိုင္ပင္ခံ ပညာရွင္မ်ား၊ စီမံကိန္း 
ဘက္ေတာ္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားေသာ တရားဥပေဒေရးရာ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို နားလည္းျခင္းအားျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးတို႔သည္ EIA  လုပ္ငန္း အစဥ္မျပတ္ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ 
 
စာတည္းအဖြဲ႕ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္၊ (၂၀၁၆) ခုႏွစ္။ 
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ေဒသတြင္း ပတ၀္န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေဒသ၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား တာရွည္ခံေရး၊ ေဒသတြင္း 
ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေဖၚျပေရး၊ ေဒသတြင္းေန ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀အရည္အေသြး ျမင့္မားေရးတို႔အတြက္ ေရ 
ရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကုိ ျမွင့္တင္ရန္1  
 

အာဆီယံ၏ အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ -  

 ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကို အားေပးရန္ 

 တခုတည္းေသာေစ်းကြက္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး အေျခခံကိ ုဖန္တီးရန္2  

 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္3  

 ျပည္သူသုိ႔ မ်က္ႏွာမူေသာ အာဆီယံအျဖစ္သို႔ ျမႇင့္တင္ရန္4  

ပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ ပုဒ္မ (၂) ကလည္း အာဆီယံ၏ မူမ်ားကို အတည္ျပဳေပးထားပါသည္။ ၄င္းမူမ်ားမွာ - ဘံုတူညီေသာ 

ကတိက၀တ္ႏွင့္ စုေပါင္းတာ၀န္၊ အာဆီယံအဖြ႕ဲ၀င္ တိုင္းျပည္မ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး၊ 

အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ လူမႈေရး 

တရားမွ်တမႈကို ျမႇင့္တင္ေရး၊ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒတို႔ကို ထိန္းသိမ္း လိုက္နာေရးတို႔ 

အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။5 

အာဆီယံ၏ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကား- “ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အျပည့္အစုံ ခ်မွတ္ထားေသာ 
ယႏၱရားမ်ားျဖင့္ သန္႔ရွင္းျပီး၊ စိမ္းလန္းေသာ” ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။     
ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ကိ ု အာဆီယံေဒသအတြင္း ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အေျခခံ 

တရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္နည္းတူပင္ (၁၉၈၄)ခုႏွစ္၊ အာဆီယံ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဘန္ေကာက္ ေၾကညာစာတမ္း 

(Bangkok Declaration on the ASEAN Environment 1984) မွာလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားခ့ဲပါသည္။6 ဘန္ေကာက္ 

                                                             
1 ASEAN Charter Article 1(9). 
2 Article 1(5). 
3 Article 1(7). 
4 Article 1(13). 
5 Article 2(2). 
6 Bangkok Declaration of the ASEAN Environment 29 November 1984, Koh, 2009, p.657. 

 



  

  

၉ 

ေၾကညာစာတမ္းသည္ “EIA လုပ္ငန္းကို တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြကရ္န္ႏွင့္၊ (ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကို အၾကီးအက်ယ္ 

ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ဖြယ္ရိွျပီး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း အပါအ၀င္လုပ္ငန္းက႑မ်ားကို ပုဂၢလိကပုိင္အျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းတိုးခ်႕ဲ 

ေျပာင္းလမဲည့္ အစုိးရမ်ား၏ လက္ေအာက္ရိွ) စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးတြင္ ပတ၀္န္းက်င္ တန္ဖုိးမ်ားကုိ 

မွန္ကန္စြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္”7 ေတာင္းဆိုထားေပသည္။    

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ (၁၉၈၇) ခုႏွစ္၊ ဂ်ာကာတာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က “ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေရရွည္တည္တံ့ဖုိ႔ဆိုလွ်င္ 

ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကိ ု ေပါင္းစပ္နည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္” ဟု အသိအမွတ္ 

ျပဳထားသည့္အျပင္၊  “ပတ၀္န္းက်င္ ကိစၥကို ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားထဲသို႔ ေပါင္းစပ္စဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ 

ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ေရွ႔ဆက္တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။” ဟုလည္း ဆက္လက္ ေဖၚျပထားပါ 

သည္။8 ဂ်ာကာတာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အာဆီယံ အဖြဲ႔၀င္တိုင္းျပည္မ်ား အေနနွင့္ “မိမိတို႔၏ ဘံ ုၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 

လမ္းညႊန္ရန္အတြက္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေရး အေၾကာင္းအခ်က္အျဖစ္ သတိျပဳရန္အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ 

ရာ မူမ်ားကို က်င့္သံုး” ရမည္ဟု ခ်မွတ္ေပးခ့ဲသည္။ 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔က၊ စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ အာဆီယံ အဖြဲ႔၀င္တိုင္းျပည္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္မွတ္ 

ေရးထိုးခဲ့ေသာ ပတ၀္န္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံ ေၾကညာခ်က္က “ပစၥဳပၸါန္ ႏွင့္အနာဂတ ္မ်ိဳးဆက္ အဖုိ႔ 

သန္႔ရွင္းမႈလည္းရိွ၊ ေရရွည္လည္းတည္တံ့ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ရရိွခံစားႏုိင္ေရးအတြက္” စီးပြားေရး အရ အားေကာင္း 

ေမာင္းသန္သည့္အျပင္၊ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္လည္း သင့္ျမတ္ေသာ အာဆီယံ လူမႈ အသိုက္အ၀န္းသို႔ ေပးထားသည့္ ကတိက 

၀တ္မ်ားကို ထပ္ေလာင္းေဖၚျပခ့ဲသည္။ ဤေၾကညာခ်က္မွာ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားအတြက္ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္း အမ်ားအျပားကို ရည္ညႊန္းေဖၚျပထားသည့္ ပတ၀္န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဆိုင္ရာ 

ပုဒ္မ တခု ပါရိွပါသည္။  

လူ႔အခြင့္အေရး 

လက္ရိွ အာဆီယံ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းမွာ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆိုင္ခြင့္၊ လံုေလာက္ေသာ အဆင့္အတန္းျဖင့္ 

ေနထိုင္ႏုိင္ခြင့္ (ဤတြင္ “ေဘးကင္း၊ သန္႔ရွင္းျပီး၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ပတ၀္န္းက်င္ကို ရရိွခံစားခြင့္ႏွင့္ က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရိွခံစားခြင့္” တို႔အပါအ၀င္ျဖစ္သည္) တို႔ကိ ုအသိအမွတ္ျပဳေသာ အရာေရာက္သည့္ မူမ်ား  အမ်ားအျပား 

ပါရိွပါသည္။  

ပုဒ္မ (၂၈) 
လူတုိင္းသည္ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ ႏွင့္ သူ၏ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ မိသားစုအတြက္ ေအာက္ပါတို႔ အပါအ၀င္ လံုေလာက္ေသာ 
အဆင့္အတန္းျဖင့္ ေနထိုင္ႏုိင္ခြင့္ရိွသည္။  
(င) ေဘးကင္းေသာ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ ေရဆိုးေရညစ္ သန္႔ရွင္းေရးစနစ္ကို ရရိွခံစားခြင့္ 
(စ) ေဘးကင္း၊ သန္႔ရွင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ရရိွခံစားခြင့္  

                                                             
7 Koh, 2009, p.658. 
8 Koh, 2009, p.663.  
 



  

  

 ၁၀ 

ထို႔ျပင္ အာဆီယံ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းမွာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္ျငားလည္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုး 

တက္ခြင့္သည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရိွေနသည္ျဖစ္ရာ၊ ပစၥဳပၸါန္ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 

ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ညီတူမွ်တူ ျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ခြင့္ကို ေဖၚေဆာင္ေပး ရမည္ျဖစ္ပါသည္။9  

ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ (What is an Environmental Impact Assessment?) 
 

မူ (၁၇) 
အမ်ိဳးသား လက္နက္ကရိယာတခုအျဖစ္ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းကို ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ိဳး 
သက္ေရာက္ႏုိင္ ဖြယ္ရိွေသာ အဆိုျပဳထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းသည္ 
အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေသာ အမ်ိဳးသား အာဏာပုိင္အဖြ႔ဲ၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူရမည္။10 
 

ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ႏုိင္ပါသည္။  

အဆိုျပဳထားေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား (ႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား) ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ကတိက 
၀တ္မ်ား ေပးျခင္းမျပဳမီမွာ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ 
ေဖၚထုတ္ျပျခင္း၊ ၾကိဳတင္ ခန္႔မွန္းျခင္း၊ အကျဲဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။  
 

ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) တရပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

 ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားကို အတိအက် သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းတို႔ကို ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။ 

 အဆိုျပဳထားေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ 

အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ၾကိဳတင္စဥ္းစားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ျပန္ေထျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳရန္။ 

 သဘာ၀စနစ္မ်ား၏ ထုတ္လႈပ္မႈစြမ္းအားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား၊ ထို႔ျပင္ နဂုိမူလအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျမဲ 

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဂဟျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္။ 

 ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္သည့္အျပင္၊ အရင္းအျမစ္ သံုးစြမဲႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုး 

နည္းျဖင့္ အသံုးျပဳေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို ျမွင့္တင္ရန္။11 

                                                             
9 ASEAN Human Rights Declaration, Article 35. 
10 Principle 17 of the Rio Declaration on Environment and Development, 1992. 
11 More details are available at 
www.iaia.org/publicdocuments/specialpublications/principles%20of%20IA_web.pdf.  
 

http://www.iaia.org/publicdocuments/specialpublications/principles%20of%20IA_web.pdf


  

  

 ၁၁ 

EIA ကို (၁၉၇၀)ခုလြန္ အေစာပုိင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ ေပၚလစီဆိုင္ရာ  

အက ္ဥပေဒ (National Environmental Policy Act-NEPA) ျဖင့္ စတင္ က်င့္သံုးခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။12 သည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ 

EIA အယူအဆမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးပုံမ်ား သိသိသာသာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာခ့ဲသည္။ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ 

အဖြဲ႔ (International Association for Impact Assessment - IAIA) ၏ ကမၻာတလႊား EIA  အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ (၁၉၉၆)ခုႏွစ္ စီစစ္သံုးသပ္ခ်က္ 13  တြင္ ထိေရာက္ေသာ EIA က်င့္သံုးမႈအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ 

အခ်က ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အၾကံျပဳေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ 

 ဆန္းစစ္ျခင္းကို အခ်ိန္သင့္ေတာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ သို႔မွသာ သင့္ေတာ္ေသာ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္း 

မ်ားကို ရွာႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အၾကံျပဳခ်က္ကုိ ေစာစီးစြာ ျပန္လည္ စီစစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

 တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ပုံစံတြင္ သို႔မဟုတ္ (ဦးစားေပး ကိစၥရပ္မ်ား၊ အခ်ိန္တိက်မွန္ကန္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အ 

လက္ ရရိွရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အဓိကက်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း အဆင့္မွာ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ 

ေသာ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္း၊ တိက်ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း။ 

 လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ “အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား” ကုိ 

လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ရရိွေသာ အရည္အေသြးမီွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား။ 

 ေကာင္းစြာဆက္သြယ္ျခင္း၊ တာ၀န္ ေက်စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ရရိွေသာ ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ခ်က္ 

ရလဒ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း ဘက္ေတာ္သားမ်ားက အေလးထားမႈရိွျခင္း။ 

ဤအခ်က္မ်ားအျပင္၊ အဓိပၸါယ္ ရိွရိွ လူထုပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ျခင္း ဟူေသာ အခ်က္ကုိပါ ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ေအာက္ပါ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ (၁၉၉၆)ခုႏွစ္၊ စီစစ္သံုးသပ္ခ်က္က လက္ခံထားေသာ အဓိပၸါယ ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ျပီး၊ ယေန႔အထိ အရာေရာက္ေနဆျဲဖစ္ပါသည္။  

 
ပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) ဆိုသည္မွာ- ေယဘုယ်အားျဖင္ ဆိုရလွ်င္၊ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရး 
ဆြဲျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔ကို အဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ အတိအက်ဆိုရလွ်င္၊ အဆိုျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 
မႈမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အလို႔ငွာ သဘာ၀စနစ္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ အလားအလာမ်ား၊ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  စနစ္တက် အကျဲဖတ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျပဳေသာ 
လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
 
 

                                                             

 
www.iaia.org/publicdocuments/specialpublications/principles%20of%20IA_web.pdf. 
12 Elliot,2014, p.103. 
13 Sadler, 1996. 
 



  

  

၁၂ 

ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ဆိသုည္မွာ- အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ကတိက၀တ္မ်ား ေပးျခင္းမျပဳမီမွာ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာ၊ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပျခင္း၊ ၾကိဳတင္ ခန္႔မွန္းျခင္း၊ အကျဲဖတ္ျခင္းႏွင့္ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။ 
 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (strategic Environment Assessment-SEA) ဆိုသည္မွာ- ေပၚလစီမ်ား၊ 
စီမံကိန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား (လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား) ႏွင့္ အျခား အဆင့္ျမင့္ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအၾကိဳ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
ၾကိဳတင္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကျဲဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္း ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။  
  
လူမႈေရး ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (Social Impact Assessment- SIA) ဆိုသည္မွာ - ေပၚလစီ တခုခုႏွင့္ အစုိးရ၏ အဆိုျပဳ 
စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ျပီးေနာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရိွေသာ လူမႈေရး အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္သည့္  လုပ္ငန္း 
ျဖစ္စဥ္တရပ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသား EA လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနေသာ အေျခအေန (Inter-
organizational Committee on Guidelines and Principles, 1994, 108) မွာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 14 
    

ထို႔ျပင္၊ ၁၉၉၆-ခုႏွစ္၊ စီစစ္သံုးသပ္ခ်က္က EIA ၏ အေရးၾကီးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၂) ခ်က္ကုိလည္း အၾကံျပဳ တင္ျပ 

ခ့ဲပါသည္။  

ပထမ ရည္ရြယ္ခ်က္။     ။ လတ္တေလာရည္ရြယ္ခ်က္မွာ - ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို အတိအက် ထည့္သြင္း 
စဥ္စားေသာ ခုိင္မာမႈမႈလည္းရိွ၊ ေပါင္းစပ္မႈလည္းရိွသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ 
ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ရွင္းလင္းေသသပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းအားျဖင့္ EIA က အေထာက္အကူျပဳ ေပးပါသည္။  
 
ဒုတိယ ရည္ရြယ္ခ်က္။      ။ EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္သည္ ပတ၀္န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတို႔၏ အဆံုးစြန္ ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေရး သို႔မဟုတ္ အေထာက္အကူျပဴေရးကို ဦးတည္ေလ့ရိွပါသည္ 
(သို႔ရာတြင္ ေနရာတကာမွာေတာ့ မဟုတ္ပါ)။ ဤ အဆံုးစြန္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို (အတိအက် သတ္မွတ္ထားေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား နည္းတူပင္) EIA ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးသား ပုံေေဖၚထားပါသည္။15  
 

EIA သည္ လြန္ခ့ဲေသာ ဆယ္စုႏွစ္ (၄) စုအတြင္းမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါင္းစုံအတြက္ အသံုးျပဳေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ တခု 

အျဖစ္သို႔ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာခ့ဲပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား၏ စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ 

ထင္ဟပ္ေဖၚျပသည့္ ေရရရွည္၊ လူမႈေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ပုိ၍၊ ပုိ၍ အေလးထား လာပါသည္။ အထက္ပါရည္ရြယ္ 

ခ်က္မ်ားအျပင္၊ ေအာက္ပါအျခား အဂၤါရပ္မ်ားကိုလည္း ေဖၚထုတ္ျပခဲ့ပါသည္။  

 တန္ဖုိးထားေသာ ေဂဟစနစ္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အေမြအႏွစ္ နယ္ေျမမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

                                                             
14 Sadler, 1996, p.13. 
15 Sadler, 1996, p.13. 

 



  

  

၁၃ 

 သဘာ၀အရင္းအႏီွးမ်ား ျပန္ျပင္မရေလာက္ေအာင္ႏွင့္၊ လက္ခံဖြယ္မရိွေလာက္ေအာင္ ဆံုးရႈံးျခင္းႏွင့္ 

ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းတို႔ မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း။ 

 ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရရိွေရးကို အရင္းအျမစ္အေျခခံ၏ အလားအလာမ်ား၊ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား သံုးစြမဲႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ 

အသံုးျပဳျခင္း။ 

 လူသား က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ 

 လူတုိ႔ႏွင့္ ေနထိုင္မႈ ဘ၀ပုံစံတို႔ ျပိဳကြဲပ်က္စီးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အမ်ားဆိုင္ရာစုိးရိမ္ေသာက မ်ားကုိ 

ေျဖရွင္းေပးျခင္း။ 

 ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ 

ပုိမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။ 

 ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲ ထားေသာ (ဆိုလုိသည္မွာ ပုိ၍ စိမ္းလန္း စုိေျပျပီး၊ ပုိ၍ ေငြကုန္ရက်ိဳးနပ္ေသာ) 

စီမံကိန္းမ်ားကို အားေပးျခင္း။ 

 လူထုပါ၀င္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို အားေပးျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမ စြမ္းရည္ကို တည္ေဆာက္ေပး 

ျခင္း။ 

 အဖြဲ႔အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲတြင္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို သြတ္သြင္းေပးျခင္း  

 ညစ္ညမ္းေစသူက ေပးေလ်ာ္ရေသာ မူႏွင့္အညီ စက္မႈလုပ္ငန္းမွာ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကုန္က်မႈတန္ဖုိးႏွင့္ 

ပ်က္စီးမႈမ်ားကို သိရိွေစျခင္း။16 

ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ အဓိက လကၡဏာမ်ား (Key Features of the Environmental 
Impact Assessment Process) 
ေခတ္မီွ EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ အဓိက လကၡဏာမ်ားမွာ -  

 ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း။     ။ အၾကံျပဳေသာ စီမံကိန္းတခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ EIA လုပ္သင့္၊ မသင့္ ဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္၊ 

အကယ္၍ လုပ္သင့္သည္ဆိုပါက မည္မွ် အေသးစိတ္က်က် လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္။  

 ေလ့လာေရး နယ္ပယ္အက်ယ္အ၀န္းသတ္မွတ္ျခင္း။      ။ အေရးၾကီးပုံေပၚေသာ  ျပႆနာမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ 

မႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပရန္ႏွင့္ EIA အတြက္ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား သတ္မွတ္ရန္။  

 အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း။     ။ အဆိုျပဳထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေပါက္ 

ေျမာက္ေရးအတြက္ ပုိ၍ႏွစ္သက္ဖြယ္ရိွေသာ သို႔မဟုတ္ ပတ၀္န္းက်င္သေဘာအရ အခုိင္လံုဆုံးႏွင့္၊ အျပစ္ 

ကင္းဆံုးေသာ အျခားေရြးခ်ယ္စရာတခုကို သတ္မွတ္ျခင္း။ 

 သက္ေရာက္မႈကို ပုိင္းျခားသံုးသပ္ျခင္း။    ။ အၾကံျပဳတင္ျပေသာ စီမံကိန္း၏ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပျခင္းႏွင့္ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္း။ 

 သက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။     ။ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

ေရွာင္က်ဥ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပန္ေထရန္ေသာ္လည္းေကာင္း လုိ 
                                                             
16 Sadler, 1996, p.14. 
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အပ္ေသာ အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေနတြင္ ၄င္းအစီအမံမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္ (Environmental Management Plan-EMP)သို႔မဟုတ္ စနစ္ထတဲြင္ ထည့္သြင္းရန္။ 

 အေရးပါမႈကို အကျဲဖတ္ျခင္း။     ။ ၾကြင္းက်န္သက္ေရာက္မႈမ်ား (ဆိုလုိသည္မွာ ေလွ်ာ့ခ်၍ မရေသာ သက္ 

ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္သည္) ၏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ အေရးပါမႈႏွင့္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရိွမႈကို ဆံုးျဖတ္ရန္။  

 ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းစာတမ္း သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာ(EIA အစီရင္ခံစာ)ျပဳစုျခင္း။   ။ အဆိ ု
ျပဳတင္ျပေသာ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာကမ္ႈမ်ား၊ အဆိုျပဳေသာ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ား၊ အက်ိဳးဆက္မ်ား၏ 
အေရးပါမႈ၊ စိတ၀္င္စားေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အဆိုျပဳတင္ျပေသာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္မည့္ လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳရန္။ 

 EIA အစီရင္ခံစာကို စီစစ္သံုးသပ္ျခင္း။     ။ အစီရင္ခံစာက ၄င္း၏ သတ္မွတ္ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအတိုင္း 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းရိွ၊ မရိွ၊ အဆိုျပဳ စီမံကိန္း(မ်ား)ကိ ုေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္းရိွမရိွ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရး 

အတြက္လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၊ မပါ ဆိုသည္ဆို႔ကို ဆံုးျဖတ္ရန္။ 

 ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း။     ။ အဆိုျပဳတင္ျပေသာ စီမံကိန္းကို အတည္ျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ရန္ႏွင့္၊ ၄င္းကို 

ေဖၚေဆာင္ေရးအတြက္ ၾကိဳတင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ရန္။ 

 ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ လိကု္နာမႈရိွျခင္း၊ လိုက္နာမႈရိွေစျခင္း။    ။ အတည္ျပဳခ်က္မွာ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ၾကိဳတင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစရန္၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္း၏ ရုိက္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ အနာဂတ္မွာ EIA က်င့္သံုးမႈႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီ 

အမံမ်ား ပုိရိွလာေစရန္၊ လိုအပ္ပါက ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ ေစရန္အလို႔ငွာ၊ ပတ ္

၀န္းက်င္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္အကျဲဖတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 

သန္႔ရွင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ရရိွခံစားခြင့္ 
ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံး၏ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္။ ၃၂/၂၅၅၂ (၂၀၀၉) 

 အမႈသည္မ်ား။     ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတရားရုံးက အယူခံသူအျဖစ္ လႊေဲျပာင္းေပးေသာ မစၥတာ ပုိင္ဘြန္ ခြန္ခါ့ (Mr. 
Paiboon Kongkerd)ႏွင့္ တရားလို (၂၁၀)ဦး 

 အမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္။     ။ တရားလိုမ်ားက ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ခုံခင္ (Khonkhen) နယ္ေျမရိွ၊ စည္ပင္သာယာ အာဏာ 
ပုိင္အဖြ႔ဲ (၃)ဖြဲ႔အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားရုံးမွာ တရားစြဲဆိုခ့ဲသည္။ ဤ စည္ပင္သာယာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔မ်ား သည္ 
ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း(EHIA) မလုပ္ဘ၊ဲ လူထုၾကားနာပြဲ မက်င္းပဘဲ၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ရယူျခင္းမရိွဘဲ 
ခုံခင္နယ္ေျမမွာ ေျမဖုိ႔မႈတခုလုပ္မည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္ဟု 
တရားလိုမ်ားက ဆိုပါသည္။ 

 ခုံခင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတရားရုံးက အမႈကို ပယ္ခ်ခ့ဲသည္။ အေၾကာင္းမွာ- 
 ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ B.E. 2535 (2009) (၄င္းသည္ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ တခုတည္းေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္)၊ ပုဒ္မ (46) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အမိန္႔ ဒီကရီမ်ားအရ၊ ဤ 
စီမံကိန္းအဖုိ႔ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း မလိုအပ္။ 

 လူထုၾကားနာပြကဲိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ဆိုရလွ်င္၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရုံး၏ လူထုၾကားနာပြဆဲိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း B.E. 2548 
(2005)က ေဖၚျပထားသည္မွာ လူထုၾကားနာပြသဲည္ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမည္မဟုတ္ဘ၊ဲ ခုံခင္နယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴး၏ ကိုယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ အေပၚမွာ မူတည္သည္ျဖစ္ျပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ကိုယ္ပင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကို 



  

  

၁၅ 

အလြဲသုံးစားျပဳေၾကာင္း အေထာက္အထားမေတြ႔ရသျဖင့္၊ ဤကိစၥသည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ မဟုတ္ေခ်။  
 တရားလိုမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားရုံးခ်ဳပ္သို႔ အယူခံတင္သည့္အျပင္၊ အမႈကိ ု စီရင္ဆံုးျဖတ္ေရးအတြက္  

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရုံးသို႔ လႊေဲျပာင္းေပးပါရန္ အပ္ုခ်ဳပ္ေရး တရားရုံးခ်ဳပ္သို႔ ေလွ်ာက္ထား 
ခ့ဲသည္။ 

 
 ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာ။     ။ ျပႆနာကား - ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ B.E. 2535 (1992)၏ ပုဒ္မ 

(46)သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခခံဥပေဒ B.E. 2540 (1997)၏ ပုဒ္မ (56) သို႔မဟုတ္  ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခခံဥပေဒ 
B.E. 2550 (2007)၏ ပုဒ္မ (67)ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသလား? ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ B.E.2535 (1992) 
၏ ပုဒ္မ (46) သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခခံဥပေဒ B.E. 2540 (1997) ၏ ပုဒ္မ (56)  သို႔မဟုတ္ ထိုင္းႏုိင္ငံ 
အေျခခံဥပေဒ B.E. 2550 (2007)၏ ပုဒ္မ (67)ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသလား? ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  

 စီရင္ခ်က္။     ။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရုံးက - ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ B.E. 2535 
(2009)၏ ပုဒ္မ (46)သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခခံဥပေဒ B.E. 2540 ၏ ပုဒ္မ (56) သို႔မဟုတ္ သို႔မဟုတ္  ထိုင္း 
ႏုိင္ငံ အေျခခံဥပေဒ B.E. 2550 ၏ ပုဒ္မ (67)ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရိွဟု ဆံုးျဖတ္ခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္၊ တရားရုံးက - 
2007 ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအရ၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္တရပ္မွာ ေနထိုင္ခြင့္ကို အာမခံ ေသာ 
စီရင္ထံုးတခု ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားအေနနွင့္ မည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားမဆို EIA 
လုပ္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ပတ၀္န္းက်င္ 
အေပၚ ျပင္းထန္စြာ ထိခုိက္ေစႏုိင္ဖြယ္ ရိွ၊ မရိွ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ က်န္းမာေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ 
ထိခုိက္ေစႏုိင္ဖြယ္ရိွ၊ မရိွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုသည္။ အမ်ားျပည္သူတုိ႔မွာ ေဖၚေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ 
စီမံကိန္းမ်ား အတည္ျပဳခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ရန္၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ လူထုၾကားနာပြဲလုပ္ရန္၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ထံမွ 
အၾကံျပဳခ်က္ရယူရန္ အခြင့္အေရး မရိွလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားအေနႏွင့္ ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းကို 
လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။   

 
ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းတရပ္၏ အဓိက မူမ်ား (Key Principles of an Environmental Impact Assessment) 
ေအာက္ပါ အဓိကမူမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ EIA တခုျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 

ပါသည္။  

 ဥပေဒႏွင့္ အညီ ခ်မွတ္ထားသည့္ ရွင္းလင္း၊ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ 

 ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း အတြက ္ကုန္က်စားရိတ္ကုိ စီမံကိန္း အဆိုျပဳတင္ျပသူမ်ားက က်ခံျခင္း 

 လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ အဆင့္အားလံုးမွာ အမ်ားျပည္သူတို႔က အဓိပၸါယ္ရိွရိွ ပါ၀င္ျခင္း 

 စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူမ်ား (Project Affected People-PAP)ႏွင့္ အျခားေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအဖုိ႔  

 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏုိင္ျခင္း။ 

 အရာေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အားလံုးကို ရရိွႏုိင္ျခင္း။ 

 ပြင့္လင္းသည့္အျပင္ အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်ကက္ို ခ်ျခင္း  

 ထိေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ လိုက္နာမႈႏွင့္ လိုက္နာေစမႈရိွျခင္း။17 

                                                             
17 Baird and Cosier, 2014, as modified by Baird and Cosier, 2016. 



  

  

၁၆ 

ဥပေဒႏွင့္ အညီ ခ်မွတ္ထားသည့္ ရွင္းလင္း၊ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ 

EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္သည္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲျခင္း၊ အခ်ိန္ကုန္ျခင္း၊ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားျခင္းတို႔ ရိွႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္း 

ျဖစ္စဥ္မွာ လိုက္နာရမည့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳေပး ရမည္ျဖစ္ပါ 

သည္။ ဤသို႔ျဖင့္၊ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုး (PAP ၊စီမံကိန္း ဘက္ေတာ္သားမ်ား၊ EIA အတိုင္ပင္ခံ ပညာရွင္၊ ပတ၀္န္း 

က်င္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားအပါအ၀င္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ စိတ၀္င္စားသူ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား) အဖုိ႔ ေရရာေသခ်ာမႈ 

ရိွမည့္အျပင္၊ တေလွ်ာက္လံုးမွာ ခ်ဥ္းကပ္နည္း တညီ တညြတ္တည္း ရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ားနားလည္ေသာ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အျပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်ျပီးသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ေပၚထြက္လာစရာရိွေသာ အျငင္းပြား၊ အခ်င္းမ်ားမႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း အတြက္ ကုန္က်စားရိတ္ကုိ စီမံကိန္း ဘက္ေတာ္သားမ်ားက က်ခံျခင္း 

EIA  လုပ္ငန္းသည္ ကုန္က်စားရိတ္ မ်ားႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္၊ အစိတ္အပုိင္းႏွင့္ အဆင့္မ်ားစြားပါေသာ စီမံကိန္းၾကီး 

မ်ားဆိုလွ်င္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားႏုိင္ပါသည္။ အၾကံျပဳထားေသာ စီမံကိန္းတခု၏ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ ရုိက္ခတ္မႈအားလံုးကို 

စနစ္တက် စူးစမ္းေလ့လာျခင္း၊ ပုိင္းျခားသံုးသပ္ျခင္း ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ အေသးစိတ္က်ေသာ နည္းပညာလုပ္ငန္း လိုပါသည္။ 

ထို႔ျပင္ EIA မွာ လူထု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္ရန္လည္း လိုပါသည္။ EIA  မွာပါ၀င္မႈအတြက္ ကုန္က်စားရိတ္ကိုလည္း 

ေကာင္း၊ အစုိးရ၏ အစုိးရ၏ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စားရိတ္လည္းေကာင္း အမ်ားျပည္သူတို႔အား မက်ခံေစသင့္ 

ပါ။ ဤကုန္က်စားရိတ္အားလံုးကို EIA  ဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

အဆိုျပဳတင္ျပထားေသာ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖၚျဖစ္ပါက၊ EIA မွေန၍ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

တာ၀န္ မ်ား ေပၚထြက္လာဖြယ္ရိွပါသည္။ ဤ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္း ဘတ္ဂ်က္မွေန၍ ရန္ပုံေငြ အလုံ 

အေလာက္ ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ အဆင့္အားလုံးမွာ အမ်ားျပည္သူတုိ႔က အဓိပၸါယ္ရိွရိွ ပါ၀င္ျခင္း 

EIA ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကား- ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 

ထိခုိက္ရသူမ်ား (PAP)ႏွင့္ အျခား ပါ၀င္ ပတ္သက္သူအားလံုးတို႔အဖုိ႔ မိမိတို႔အား ပါ၀င္ခြင့္ေပးသည္၊ တန္ဖုိးထားသည္၊ 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 
 

 
 



  

  

၁၇ 

ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသည္ဟု ခံစားေစျခင္းအားျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားမွ လူမႈေရးပဋိပကၡမ်ားေပၚထြက္လာမည့္ အလား 

အလာကုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ျဖစ္သည္။ 

ဤ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိေရာက္မႈရိွဖုိ႔ဆိုလွ်င္၊ EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တေလွ်ာက္လံုးမွာ လူထုပါ၀င္မႈကိ ု စည္းရုံးဖြ႔ဲစည္း 

ျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းနည္းျဖင့္ ေဖၚေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူထုပါ၀င္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ စစ္မွန္ 

ရုိးသားျပီး၊ အဓိပၸါယ္ရိွရမည္။ ဟန္ျပ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျဖစ္ေစရေပ။  

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူမ်ား (PAP) ႏွင့္ အျခားေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ မ်ားအဖုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏုိင္ျခင္း  

EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္မွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ေစရန္ႏွင့္ EIAႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိရိွရိွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ 

PAP ႏွင့္ အျခား ပါ၀င္ ပတ္သက္သူအားလံုး (အရပ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔မ်ား)တို႔အဖုိ႔ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ေတာ္စြာ ရရိွေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ သာမန္ 

လူနားလည္ႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွျခင္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပရိသတ္ 

အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ သ႑ာန္ႏွင့္ ဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ ေပးရမည့္အျပင္၊ ၄င္းတို႔ကို နားလည္ရန္၊ စဥ္းစားရန္ႏွင့္ တုန္႔ျပန္ရန္ 

အတြက ္လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္လည္း ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။    

အရာေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အားလုံးကိ ုရရိွႏုိင္ျခင္း 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရးတြင္ EIA ကို  အသံုး၀င္ေသာ အေထာက္အကူျပဳကရိယာတခု ျဖစ္ေစလိုလွ်င္၊ ရႏုိင္သမွ် အရႏုိင္ဆံုး 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမွာ အေျခခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤသတင္းအခ်က္မ်ားသည္ PAP ႏွင့္ အျခား ပါ၀င္ 

ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အျပင္၊ ရလည္းရႏုိင္ရမည္။  ဤသတင္းအခ်က္မ်ားတြင္ သိပၸံပညာဆိုင္ရာ သတင္းအ 

ခ်က္အလက္မ်ား၊ နယ္ေျမ ဆိုင္ရာအသိအျမင္ႏွင့္ ဌာေန အသိအျမင္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဤ သတင္းအခ်က္အ လက္ႏွင့္ 

အသိအျမင္မ်ားကို စစ္မွန္၊ အဓိပၸါယ္ရိွေသာ လူထုပါ၀င္မႈျဖင့္သာ ရိွႏုိင္ပါသည္ (ဤသို႔ျဖင့္ ဤမူ၏ ေရွ႔က မူကုိ 

အားျဖည့္ေပးရာေရာက္ပါသည္)။  

‘ရႏုိင္သမွ် အရႏုိင္ဆံုး’ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဟု ဆိုရာ၌ ေနာက္ဆုံးေပၚ အျဖစ္ဆံုးႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစုံ အသိအျမင္ 

ေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အားထားျခင္းႏွင့္ ရႏုိင္သမွ် (ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ တတ္ႏုိင္သမွ်) 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္းကို မွ်တစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 ပြင့္လင္းသည့္အျပင္ အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိ ုခ်ျခင္း 

ထိေရာက္ေသာ EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္မွာ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူ (ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ EIA အတိုင္ပင္ခံ ပညာရွင္)က EIA ျပဳစု 

သည့္အျပင္၊ စီမံကိန္း ေဖၚေဆာင္သင့္၊ မသင့္ ဆံုးျဖတ္ေရးအတြက္ အစုိးရက EIA ကိ ု စီစစ္သံုးသပ္ျခင္းလည္း ရိွရ 

မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီစစ္သံုးသပ္ျခင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ရမည့္အျပင္၊ ခုိင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ အေပၚမွာ 

အေျခခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

အစုိးရက EIA ကိ ု စီစစ္သံုးသပ္ရာတြင္ စီမံကိန္းၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ 

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ လူထုပါ၀င္မႈျဖစ္စဥ္လည္း ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ EIA ႏွင့္ စီမံကိန္းကို အတည္ျပဳေရး၊ မျပဳေရး 



  

  

၁၈ 

အျပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိခ်ရာ၌ EIA မွာပါေသာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ရမည့္အျပင္၊ အစုိးရထံ လူထု၏ 

တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။   

စီစစ္သံုးသပ္ခ်က္တခုလံုးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တို႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွရမည့္အျပင္၊ အမ်ားျပည္ 

သူကလည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း၊ အျပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တုိ႔ 

အေၾကာင္းကို သိရိွႏုိင္ရမည္။ 

ထိေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ လုိက္နာမႈႏွင့္ လုိက္နာေစမႈ 

EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုျဖင့္ အဆံုးသတ္ေလ့ရိွသည္။ သို႔ရာတြင္ အတည္ျပဳခံရေသာ EIA  အစီရင္ခံစာ 
ႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္(Environmental Management Plan - EMP) တို႔သည္ စီမံကိန္း 
အတည္ျပဳစဥ္က သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္းအတိုင္း စီမံကိန္း၏ ရုိက္ခတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေစေရးအတြက္ 
ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနရေသးေသာ အေရးၾကီးသည့္ ကရိယာတခုျဖစ္သည္။ အစုိးရႏွင့္ အျခားျပင္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအဖုိ႔ 
စီမံကိန္းေဖၚေဆာင္ပုံကို ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ေရး၊ ထို႔ျပင္ EIA အစရင္ခံစာႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္ 
(EMP) တို႔မွာပါေသာ ကတိက၀တ္ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရား အားလံုးကို လိုက္နာမႈရိွေစေရးအတြက္ EIA စနစ္သည္ ဘက္ေပါင္း 
စုံ ခုိင္မာေနရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ 
ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးအဖုိ႔ လတ္တေလာ စီမံကိန္းႏွင့္ EIA အားလံုးအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ရိွေရးအတြက္ စီမံကိန္းတခုမွာ 
လက္ခံက်င့္သံုးေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သသူို႔ အသိေပးရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  
 
ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္တခုအတြက္ အဓိက ယ ႏၱရားမ်ား (Key Mechanisms for an Environmental Impact 
Assessment 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၏ အဆံုးစြန္ရည္မွန္းခ်က္ အထေျမာက္ေရးအတြက္ဆုိလွ်င္၊ EIA တခုသည္ ဆန္းစစ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္မွာ အဓိကက်ေသာ ပုိင္းျခားသံုးသပ္ေရး စံထားခ်က္ အခ်ိဳ႔ကိ ုအသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ယ ႏၱယားမ်ား 
သည္ ႏုိင္ငံတကာ ပတ၀္န္းက်င္ ဥပေဒ၏ လက္ရိွက်င့္သံုးေနေသာ ထံုးစံမ်ားကို ထင္ဟပ္ပါသည္။ ဤ ယ ႏၱယား အေတာ ္
မ်ားမ်ားကို (၁၉၉၂)ခုႏွစ္၊ ေျမ ကမၻာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ (1992 Earth Summit)၊ ရုိင္ယို ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ 
ေၾကညာခ်က္ (Rio Declaration on Environment and Development- Rio Declaration)မွာ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
အဓိက ယႏၱရား (၅) ခုကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚထုတ္တင္ျပႏုိင္ပါသည္။  

 ပါ၀င္ေရး ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကို အားထားျခင္း18 
 ၾကိဳတင္သတိေပးေရးမူကို က်င့္သံုးျခင္း19 
 မ်ိဳးဆက္အခ်င္ခ်င္း မွ်ေ၀ခံစားေရး မူကိ ုက်င့္သံုးျခင္း20 
 ဇီ၀မ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြႏွဲင့္ ေဂဟစနစ္ ခုိင္မာမႈကိုကုိ ထိန္းသိမ္းေရးသည္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က ္

ျဖစ္ျခင္း21 
 ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မက္လုံးမ်ား22 

                                                             
18 Rio Declaration on Environment and Development, 1992, Principle 10. 
19 Rio Declaration 1992, Principle 15. 
20 Rio Declaration 1992, Principle 3. 
21 Rio Declaration 1992, Principle 4. 



  

  

၁၉ 

ပါ၀င္ေရး ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကုိ အားထားျခင္း  

EIA တခု၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ လကၡဏာ တရပ္ကား- ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုး ပါ၀င္ေရး အခြင့္အလမ္းကုိ 

မ်ားႏုိင္သမွ်မ်ားေအာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားတြင္ အစုိးရ၏ အျခားဌာနမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGOs)၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs)၊ အေထြေထြ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ 

သြယ္၀ုိက္ျဖစ္ေစ ထိခုိက္ခံရသူမ်ား)၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား အၾကံဳး၀င္ပါသည္။ အေကာင္းဆံုး 

လုပ္ေဆာင္ေသာ EIA သည္ ဆန္းစစ္မႈ ျဖစ္စဥ္၏ အဆင့္အားလံုးမွာ အမ်ားျပည္သူတုိ႔အား ပါ၀င္ခြင့္ရေစသည့္အျပင္၊ 

ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၏ လိုက္နာမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ အဆင့္မွာလည္း အမ်ားျပည္သူတုိ႔အား ပါ၀င္ခြင့္ရေစပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ 

အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ေသာ EIA သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား23၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

အတြက ္တိက်ေသာ ပါ၀င္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ေပးပါသည္။24  

 ၾကိဳတင္သတိေပးေရး မူကုိ က်င့္သုံးျခင္း 

ျပင္းထန္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပန္ျပင္မရေသာ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈျဖစ္မည့္ အလားအလာမ်ားရိွေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 

ပတ၀္န္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမျဖစ္ေအာင္ ဆိင္ုးင့ံေသာအားျဖင့္ သိပၸံပညာျဖင့္ အျပည့္အ၀ ေသခ်ာေအာင္လုပ္မေပးႏုိင္ 

ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ မသံုးသင့္ေခ်။ ၾကိဳတင္သတိေပးေရး မူကိ ု က်င့္သံုးရာ၌ လူထုႏွင့္ တဦးခ်င္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

မ်ားကို ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားျဖင့္ လမ္းညႊန္သင့္ပါသည္။  

 ျဖစ္ႏုိင္ပါက ျပင္းထန္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပန္ျပင္မရေသာ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္အတြက္ 

ဂရုတစုိက္ အကျဲဖတ္ျခင္း 

 ေရြးခ်ယ္စရာ အျခားနည္းလမ္းမ်ား၏ အ ႏၱရာယ္မ်ားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း25 

မ်ိဳးဆက္အခ်င္ခ်င္း မွ်ေ၀ခံစားေရး မူကုိ က်င့္သုံးျခင္း  

မ်ိဳးဆက္အခ်င္ခ်င္း မွ်ေ၀ခံစားေရး မူအရ၊ လက္ရိွမ်ိဳးဆက္သည္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ပတ၀္န္းက်င္၏ 

က်န္းမာေရး၊ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားတို႔ကိ ု ထိန္းသိမ္း သို႔မဟုတ္ ျမွင့္တင္ ေပးသင့္ပါသည္။ ဤအတြက္ 

အဆိုျပဳထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္း၏ ေရရွည္ သက္ေရာက္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုပါသည္။ သို႔ 

                                                                                                                                                                                                      
22 Rio Declaration 1992, Principle 8, Principle 12, Principle 13, Principle 16. 
23 Rio Declaration 1992, Principle 20.  
24 Rio Declaration 1992, Principle 22. 
25 Inter-Governmental Agreement on the Environment, signed by the Australian Government and its States 
and Territories and Local Government, 1 May 1992, www.environment.gov.au/about-
us/esd/publications/intergovernmental-agreement. 
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၂၀ 

ျဖစ္ရာ၊ စီမံကိန္း ပိတ္သိမ္းေရးႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း 

လိုပါသည္။  

 

ဇီ၀မ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြႏွဲင့္ ေဂဟစနစ္ ခုိင္မာမႈု ထိန္းသိမ္းျခင္း 

အဆိုျပဳ စီမံကိန္းတခုခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္အတြက္ အစခ်ီရမည့္ အခ်က္ကား- ဇီ၀မ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲႏွင့္ ေဂဟစနစ္ 

ခုိင္မာမႈ ထိန္းသိမ္းေရးကို အေျခခံအျဖစ္ထားကာ စဥ္းစားသင့္သည္ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 26  ပတ၀္န္းက်င္ကုိ 

ထိခုိက္ေစမည့္ မည္သည့္ စီမံကိန္းကိုမွ် အတည္ျပဳ၍ မျဖစ္ဟုေတာ့ မဆိုလုိပါ။ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ထိခုိက္ 

ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူက က်ိဳးေၾကာင္းျပရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအ အဆိုျပဳတင္ျပသူ 

သည္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အကျဲဖတ္ျပီး၊ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ ထိခုိက္မႈမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ 

ခ်ရန္ နည္လမ္းမ်ားကို အၾကံျပဳတင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ထိခုိက္မႈမ်ား မလႊသဲာမေရွာင္သာ ျဖစ္ပြားလာပါက၊ 

စီမံကိန္းက သင့္ေတာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မက္လုံးမ်ား  

စီးပြားေရး နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ထိေရာက္ေသာ EIA တခု၏ အရင္းခံ အစိတ္အပုိင္းတခုျဖစ္ပါသည္။ 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတြင္ အရင္းအႏီွး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္း ပါသင့္ပါသည္။ စီမံကိန္းမ်ား၏ ကုန္က်စားရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူမ်ားကို 

တိက်မွန္ကန္စြာ ႏႈိင္းယွဥ္ တန္ဖုိးျဖတ္ရန္အေရးၾကီးပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္သည္ “ညစ္ညမ္းေစသူက 

ေပးေလ်ာ္ရေသာ” 27  မူကို က်င့္သံုးသင့္ပါသည္။ ဤမူကို အညစ္အေၾကးႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ထုတ္လႊတ္သူမ်ားက  

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို က်ခံသင့္သည္ဟု 

အဓိပၸါယ္ရေၾကာင္း သတ္မွတ္ေလ့ရိွပါသည္။  

အျခားစီးပြားေရးဆိုင္ရာ တိုင္းတာမႈတခုကား- ကုန္ ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ သံုးစြသဲူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အား ျဖည့္ဆည္း 

ေပးသည့္ ကုန္ ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အရင္းအႏီွး ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲမႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္ 

ပစၥည္းမ်ား အျပီးအျပတ္ ရွင္းပစ္ျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္)၏ ဇီ၀အဆင့္ဆင့္ျဖစ္စဥ္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ား စုစုေပါင္းအေပၚ 

အေျခခံျပီး၊ တန္ဖုိးေပးသင့္သည္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။28  

ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းတရပ္တြင္ လူထု ပါ၀င္မႈ (Public Participation in an Environmental Impact 

Assessment 

                                                             
26 See for example the National Environment Policy of Myanmar 1994 that makes environmental protection 
the primary objective in seeking development. 
27 Rio Declaration, Principle 16. 
28 Rio Declaration, Principle 8, Principle 13, Principle 16. 

 



  

  

၂၁ 

လူထုပါ၀င္မႈသည္ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ အရင္းခံ အစိတ္အပုိင္းတရပ္ျဖစ္သည္ဟု အသိ 

အမွတ္ျပဳထားၾကပါသည္။ (၁၉၉၃) ခုႏွစ္၊ ရီယို ေၾကညာခ်က္ (Rio Declaration of 1992)တြင္ လူထုပါ၀င္ေရးကို ေဖၚ 

ထုတ္ခ့ဲသည့္အျပင္၊ (၁၉၇၀)ခုလြန္ႏွစ္မ်ားမွာ EIA စတင္က်င့္သံုးကတည္းကပင္ ၄င္းကို EIA ၏ အစိတ္အပုိင္းတခုအျဖစ္ 

လက္ခံခ့ဲၾကသည္။  

ရီယုိ ေၾကညာခ်က္ မူ (၁၀) 
ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာျပႆနားမ်ားကို စုိးရိမ္မႈရိွေသာ ႏုိင္ငံသားအားလံုးက သက္ဆိုင္ရာ အဆင့္မ်ားမွေန၍ ပါ၀င္မႈျဖင့္   
အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္၌ တဦးခ်င္း ပုဂၢိဳလ္ အသီးသီးသည္ လူထုအာဏာပုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 
က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (၄င္းတို႔၏ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအ 
တြင္းရိွ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္) အျပင္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း ျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္ခြင့္ကို သင့္ေတာ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ရရိွရမည္ျဖစ္ပါ 
သည္။ အစုိးရမ်ား အေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ခ်ီျခင္းအားျဖင့္၊ လူထု အသိအျမင္ႏွင့္ 
ပါ၀င္မႈတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳေပးျခင္းႏွင့္ အားေပးျခင္း ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ 
ငန္းျဖစ္စဥ္မ်ား (အေလ်ာ္ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္း အပါအ၀င္)သို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္တက္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္ ေပးရ 
မည္ျဖစ္သည္။29   
 

ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ၊ အစုိးရေအဂ်င္စီအဖြဲ႔မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ပုိရိွလာမႈ ကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႔ေသာ အက်ိဳး 

ေက်းဇူမ်ားကို တန္ဖုိးျဖတ္ရန္ ခက္ႏုိင္ပါသည္။ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ စီမံကိန္းဒီဇုိင္း၊ အကုန္အက်ခံရက်ိဳးနပ္ေသာ ပတ၀္န္း 

က်င္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ထိေရာက္ေသာ နစ္နာမႈ ေဖၚျပေရးျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ေသာ အျခား အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ တိုင္းတာရန္ခက္ 

ေသာ္လည္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္း ဒဏ္သင့္ခံရေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရိွေစသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါ 

သည္။  

ထို႔ျပင္၊ လူထုပါ၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်ဥ္းကပ္နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္ျဖစ္ရာ၊ အထိေရာက္ 

ဆံုးႏွင့္ အရာေရာက္ဆံုး ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ခက္ႏုိင္ပါသည္။ လူထုပါ၀င္မႈဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔ 

(International Association for Public Participation-IAP2) က လူထုပါ၀င္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စူးစမ္းရွာေဖြတင္ျပထား 

ပါသည္။ ဤလူထုပါ၀င္ မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ လူထု 

ပါ၀င္မႈသည္ လုပ္ငန္းအဆင့္ အသီးသီးကို စီမံခန္႔ခြဲပုံေပၚမွာ မူတည္ပါသည္။  

အမ်ားအားျဖင့္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူမ်ားႏွင့္ EIA အတိုင္ပင္ခံ ပညာရွင္တို႔ အေနႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူမ်ား၊ 

စိတ၀္င္စားေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ၊ လုထုပါ၀င္မႈ အစီအစဥ္ (Public Participation Plan) ကိ ု

ေရးဆြသဲင့္ပါသည္။ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး အစီအစဥ္ (Stakeholder Engagement Plan) ဟုေခၚ 

ေသာ ဤအစီအစဥ္သည္ EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္မွာ ေပၚေပါက္လာမည့္ ပါ၀င္မႈႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈတို႔အတြက ္လမ္းျပ ေျမပုံ 

သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ ျဖစ္ပါ သည္။ လူထုပါ၀င္မႈ အစီအစဥ္သည္ စီမံကိန္း၊ နယ္ေျမေဒသ၏ ပတ၀္န္းက်င္၊ လူမႈ 

                                                             
29 Rio Declaration, Principle 10. 
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အဖြဲ႔အစည္းတို႔ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ရန္ လိုသည့္အျပင္၊ သက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ လိုက္ဖက္စြာေရးဆြဲရမည္။ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္သည္ ပါ၀င္မႈမဟုတ္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ အစဥ္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ လုပ္ငန္း 

ျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းတခုသာျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္မႈသည္ အေရးၾကီးျပီး၊ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား 

တင္ျပေသာ ျပႆနာမ်ားကို တုန္႔ျပန္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လူထုပါ၀င္မႈ၏ အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

IAP2 Spectrum of Public Participation = IAP2 ၏ လူထုပါ၀င္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
 Increasing level of Public Participation = တုိးမ်ားလာေနေသာ  လူထုထိခုိက္မႈ ပမာဏ  
 Inform = 

အသိေပးျခင္း 
Consult= 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း 

Involve= ပါ၀င္ျခင္း Collaborate= ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

Empower= 
အခြင့္အာဏာေပးျခင္း 

Public 
participation 
goal 
လူထုပါ၀င္မႈ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ျပႆနာမ်ား၊အျခား 
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေျဖ 
ရွင္းနည္းမ်ားကို 
လူထု နားလည္ေစ 
ေရးအတြက္ မွ်တ 
ေသာ၊ ခုိင္လံုေသာ 
သတင္း အခ်က္အ 
လက္ မ်ားေပးရန္ 

ပုိင္းျခားသံုးသပ္ခ်က္၊ 
အျခားေရြးခ်ယ္စရာ 
မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ ၍ 
လူထု၏ ထင္ျမင္ 
ခ်က္မ်ားကို ရယူရန္ 

လူထု၏ စုိးရိမ္မႈမ်ား၊ 
လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို 
ေကာင္းစြာနားလည္ျပီး၊ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ 
ေရးအတြက္ လုပ္ငန္း 
ျဖစ္စဥ္တေလွ်ာက္လံုး 
မွာ လူထုႏွင့္ တိုက္ 
ရုိက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ရန္ 

အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား 
ရွာၾကံေရး၊ ပုိမုိေကာင္း 
မြန္ေသာ ေျဖရွင္းနည္း 
မ်ား ေဖၚထုတ္ေရးအ 
ပါအ၀င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
အသီးသီးမွာ လူထုႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း  

လူထုအား အျပီး 
သတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ခြင့္ေပးရန္   

Promise to 
the public  
လူထုသုိ႔ 
ကတိေပးျခင္း 

သင္တို႔အား ကၽြႏု္ပ္ 
တို႔ မျပတ္ အသိ 
ေပးေနမည္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင္ 
တို႔အား မျပတ္ အသိ 
ေပးမည္။ သင္တို႔၏ 
စုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ လို 
အင္ဆႏၵမ်ားကို နား 
ေထာင္၊ အသိအ 
မွတ္ ျပဳမည္။ အမ်ား 
ျပည္သူတုိ႔၏ တင္ျပ 
ခ်က္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္အေပၚ မည္သို႔ 
ၾသဇာသက္ေရာက္ပုံ 
ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထင္ျမင္ 
ခ်က္ေပးမည္ 

ရရိွထားေသာ ေရြးခ်ယ္ 
စရာမ်ားမွာ သင္တို႔၏ 
စုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ လိုအင္ 
ဆႏၵမ်ား တိုက္ရုိက္ 
ထင္ဟပ္ ေနေစေရး 
အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
သည္ သင္တို႔ ႏွင့္ ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ ရြက္ 
မည္။ ထို႔ျပင္၊ အ မ်ား 
ျပည္သူတုိ႔၏ တင္ျပ 
ခ်က္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္အေပၚ မည္သို႔ 
ၾသဇာသက္ေရာက္ပုံ 
ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထင္ျမင္ 
ခ်က္ေပးမည္  

ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ခ်မွတ္ 
ရာ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
သင္တို႔၏ အၾကံဥာဏ္ 
မ်ားႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈ 
မ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုးမည့္ 
အျပင္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ရာတြင္ သင္တို႔၏ အ 
ၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို မ်ား 
ႏုိင္သမွ် မ်ားမ်ား ထည့္ 
သြင္း စဥ္းစားမည္ 

သင္တို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ထားသည္မ်ားကို 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေကာင္ 
အထည္ေဖၚမည္။ 

Example 
techniques 
နမူနာ 
နည္းနာမ်ား 

-အက်ဥ္းခ်ဳပ္အ 
ခ်က္အလက္မ်ား  
- ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား 
(Websites) 

-လူထု ထင္ျမင္ခ်က္ 
-အဓိကအုပ္စုမ်ား  
-စစ္တမ္းေကာက္ 
ယူမႈမ်ား 

-အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ား 
-မဲျဖင့္စစ္တမ္းေကာက္ 
ယူျခင္း 

-ျပည္သူ႔ အၾကံေပး 
ေကာ္မတီမ်ား 
-ညီညြတ္မႈတည္ 
ေဆာက္ျခင္း 

- လူထု ခုံသမာဓိ 
အဖြဲ႔မ်ား 
-မဲေပးစနစ္မ်ား 
-ကိုယ္စားျပဳ 



  

  

၂၃ 

-ဇရပ္မ်ား 
 

-
လူထုစည္းေ၀းပြမဲ်ား 

- -လူထုပါ၀င္ျပီး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
 

 

(၁၉၆၉)ခုႏွစ္တြင္၊ EIA ကိ ုတရား၀င္ သတ္မွတ္ခ့ဲေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ  
၂၂ 

 ေပၚလစီ အက္ဥပေဒ (National Environmental Policy Act-NEPA) ကိ ု ျပဌာန္းျပီးကတည္းကပင္၊  လူထုပါ၀င္မႈသည္ 
EIA ၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ 30  ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္းက EIA ကိ ု ျပဳျပင္မြမ္းမံျပီး၊ လက္ခံက်င့္သံုးခ့ဲသျဖင့္၊ 
လူထုပါ၀င္မႈသည္ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ အဓိက လကၡဏာတရပ္အျဖစ္ ရိွေနပါသည္။ ၄င္းကို (၁၉၉၂) ခုႏွစ္၊ ရီယို ေၾကညာ 
ခ်က္၏ မူ (၁၀)က အသိအမွတ္ျပဳကာ၊ “ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာျပႆနားမ်ားကို စုိးရိမ္မႈရိွေသာ ႏုိင္ငံသားအားလံုးက သက္ 
ဆိုင္ရာ အဆင့္မ်ားမွေန၍ ပါ၀င္မႈျဖင့္   အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းၾကသည္။” ဟု ဆိုထားပါသည္။ (၁၉၉၈)ခုႏွစ္တြင္ ကုလ 
သမဂၢ၊ ဥေရာပဆိုင္ရာ စီးပြားေရးေကာ္မရွင္က ပတ္၀န္းက်င္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွေရး၊  
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ လူထုပါ၀င္ေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရိွေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Convention of Access to 
Information, Public Participation in Decision Making and Access to Justic in Environmental Matters- Aarhus 
Convention)အတြက္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ Aarhus Convention က- လူထုပါ၀င္မႈသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို 
အားေကာင္းေစျပီး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ေဖၚေဆာင္မႈကို ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳ 
ထားပါသည္။ 
  
Aarhus Convention မွာ ေအာက္ပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အခ်ိဳ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 
“လူထု (Public)” ဆိုသည္မွာ သဘာ၀အတိုင္းရိွေနေသာ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦး  
သို႔မဟုတ္ သည့္ထက္ပုိေသာ သူမ်ားအျပင္၊ အမ်ိဳးသား ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ထုံးစံအရ ရိွေနေသာ ၄င္းတို႔၏ အသင္း 
အပင္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုမ်ားကိုျဖစ္ေစ ဆိုလုိပါသည္။  
“သက္ဆုိင္ရာ လူထု” ဆိုသည္မွာ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံရေသာ သို႔မဟုတ္ ထိခုိက္ခံရ 
ဖြယ္ရိွေသာ သို႔မဟုတ္ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ စိတ္၀င္စားမႈရိွေသာ လူထုကိ ု ဆိုလုိပါသည္။ ဤ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရဆိုရလွ်င္၊ ပတ၀္န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ျမွင့္တင္ေနသည့္ 
အျပင္၊ အမ်ိဳးသားဥပေဒ၏ တစုံတရာေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားသည္ စိတ၀္င္စားမႈရိွသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။  
    
ပုဒ္မ (၆)က တစုံတရာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ လူထုပါ၀င္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပဌာန္း 

ခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပထားေသာ္လည္း၊ လံုေလာက္ေသာ လူထုပါ၀င္မႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္းဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ရွင္းလင္းတိက်ေသာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ မပါရိွေခ်။ ပုဒ္မ(၆)က အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အဂၤါရပ္မ်ားမွာ- 

 ေစာစီးစြာ သတိေပးျခင္း 

 လံုေလာက္ျခင္း 

 အခ်ိန္တိက်မွန္ကန္ျခင္း 

                                                             
30 Glucker et al, Public Participation in environmental impact assessment: why, who and how?,EIA Review 
43, 2013, pp.104-11. 
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 ထိေရာက္မႈရိွျခင္း 

 အဆိုျပဳတင္ျပထားေသာ စီမံကိန္း၏ သဘာ၀ 

 ဆံုျဖတ္ခ်က္ခ်သူ၏ အေၾကာင္း 

 လူထု ထင္ျမင္ခ်က္ေပးေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

 ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ 

 အဆိုျပဳတင္ျပထားေသာ စီမံကိန္းသည္ EIA သို႔မဟုတ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ EIA လုပ္ျခင္းကို ခံယူျခင္းရိွ၊ မရိွ  

 

လူထုပါ၀င္မႈ၏ အဓိပၸါယ္ 

EIA မွာ လူထုပါ၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာေသးမီက လုပ္ခ့ဲေသာ စီစစ္သံုးသပ္ခ်က္အရ ေတြ႔ရိွရသည္ကား- လူထုပါ၀င္မႈ 

သို႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၏ အဓိပၸါယ္သည္ အျမဲလုိလိုပင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွ ဟူ၍ ျဖစ္ပါ 

သည္။ “လူထု” သို႔မဟုတ္ “လူမႈအဖြဲ႔အစည္း” ၏ အဓိပၸါယ္သည္လည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရိွခ့ဲသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္။ 

EIA မွာ လူထုပါ၀င္မႈ၏ တိက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈ အၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိ 

လည္း ေတြ႔ရပါသည္။ 31  ဤအျငင္းပြားမႈသည္ ပညာရွင္မ်ား ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ရုံသာမက၊ EIA လုပ္ငန္းမွာ 

လည္း ထင္ဟပ္ေဖၚျပေနပါသည္။32 

လူထုပါ၀င္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း “အေတာ္အတန္ အျငင္းပြားမႈ” ရိွေနပါသည္။ 33  ဂလူကာ 

(Glucker)ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားက လူထုပါ၀င္မႈ၏ ရည္မွန္းခ်က္ (၉)ခ်က္ကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚထုတ္ျပပါသည္။  

 ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ရန္ 

 ဒီမုိကေရစီ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ရန္ 

 လူမႈေရး ေလ့လာသင္ယူရန္ 

 ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ တဦးခ်င္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အုပ္စုမ်ားကို အခြင့္အာဏာေပးရန္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ 

 နယ္ေျမေဒသတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အသိအျမင္မ်ားကို အသံုးခ်ရန္ 

 တန္ဖုိး အေျခခံေသာ အသိပညာကို စမ္းသပ္သည့္အေနနွင့္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ 

 အျခားသတင္းဇစ္ျမစ္မ်ားမွရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ ခုိင္မာမႈကို စစ္ေဆးရန္ 

 ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ 

 ပဋိပကၡကုိ ေျဖရွင္းရန္ 

ထို႔ျပင္၊ မည္သူတုိ႔ပါ၀င္သင့္သနည္းဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္မႈ သို႔မဟုတ္ သေဘာ 

တူညီမႈ မရိွေသးေခ်။ စီမံကိန္းကိုျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးရလဒ္ကိုျဖစ္ေစ စိတ္၀င္စားသူတုိင္း သို႔မဟုတ္ စိတ၀္င္စားသည္ဟု 

                                                             
31 Glucker, et al, 2013, p.104. 
32 Glucker, et al, 2013, p.106. 
33 Glucker, et al, 2013, p.106. 



  

  

၂၅ 

အသိအမွတ္ျပဳခံရသူမ်ားသာေလာ? လူတုိင္းပါ၀င္ေရးမူသည္ ပုိမုိတရားမွ်တသည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 

အရင္းအျမစ္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ မလံုေလာက္လွ်င္ EIA စနစ္မွာ မႏုိင္၀န္ျဖစ္ေနမည္လား?34  

ေကာ့စတာရီကာ (Costa Rica) ႏွင့္ နီကရာဂြါ (Nicargua) ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းျပည္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လူထုထံမွ ရရိွေသာ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ပ်က္ကြက္သျဖင့္၊ လူထုအဖုိ႔  EIA မွာပါ၀င္ေရးကို ေနာက္ 

ဆုတ္ထားရျပီး၊ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား (ကန္႔ကြက္ ခ်ီတက္ျခင္း၊ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း စသည္တို႔)ကိ ု သံုးရေတာ့ 

သည္။ 35 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေအဂ်င္စီအဖြ႔ဲ (US Environmental Protection 

Agency-USEPA) မွ ခ်ားလ္ ၀က္ဆာမင္ (Cheryl Wasserman) က “အဓိပၸါယ္ရိွေသာ လူထုပါ၀င္မႈျဖစ္ဖုိ႔ဆိုလွ်င္၊ လူထု 

စည္းေ၀းပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္၊ ၾကားနာပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္၊၊ လူထု၏ စုေပါင္းထင္ ျမင္ခ်က္မ်ား” လုပ္ရုံသက္သက္ထက္ မ်ားစြာ 

ပုိ၍ လိုအပ္သည္” 36 ဟု ဆိုပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုတြင္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမွေန၍ 

ေပၚထြက္လာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ထက္ပုိပါသည္။ 37 အဆင့္အျမင့္ဆံုး လူထုပါ၀င္မႈတြင္ 

လူထုသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ တရား၀င္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ၾသဇာ လႊမ္းမုိးခြင့္ရပါသည္။ EIA မွာ လူထုပါ၀င္ေရး 

အခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းအခ်ိဳ႔ကု ိခ်ားလ္ ၀က္ဆာမင္ က ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚထုတ္ျပပါသည္။  

 အရာေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွရန္ 

 ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ရန္ 

 နားလည္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတည္ေဆာက္ရန္ 

 တီထြင္ဖန္တီးမႈရိွေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ေပၚထြက္ေစရန္ 

 ေနာက္ပုိင္းမွာ ေစာင့္ၾကည့္မႈလုပ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈ ရိွေစရန္ 

 ကုန္က်စားရိတ္ နည္းႏုိင္သမွ် နည္းေစရန္ႏွင့္ မေျဖရွင္းရေသးေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ဟန္႔တားထားရန္  

 စီမံကိန္းေဖၚေဆာင္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေပးရန္ 

သူမက EIA မွာ လူထုပါ၀င္မႈ၏ အခန္းက႑ကို ေအာက္ပါ အဂၤါရပ္ (၉) ရပ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ပါသည္။ 

 EIA အတြက္ လူထုပါ၀င္မႈ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ျခင္း 

                                                             
34 Glucker, et al, 2013, p.109. 
35 Glucker, et al, 2013, p.109. 
 

 
36 Wasserman (2012), Cheryl Wasserman, USEPA, Application of Public Participation Principles in EIA, 
Jakarta, Indonesia, 10-11 July 2012. Wasserman (2014), Cheryl Wasserman, USEPA, Associate Director for 
Policy Analysis, National Environmental Policy Act (NEPA) Regulations, Guidelines and Experience, 
November 19, 2014, epa.connectsolutions.com/p6qgkt3cfqh.  
37 Citizens Guide to NEPA, USEPA, 2007, https://ceq.doe.gov/nepa/Citizens_Guide_Dec07.pdf. 
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၂၆ 

 EIA မွာ လူထုပါ၀င္ေရးမူမ်ားကို EIA မွာထည့္သြင္းျခင္း 

 လူထုႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျခင္း 

 ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား/လူထု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းအခန္းက႑ကို သတ္မွတ္ျခင္း 

 လူထုပါ၀င္မႈ ကရိယာမ်ားကို ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အသံုးခ်ျခင္း 

 အက်ိဳးစီးပြားမ်ား (ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း/ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း/ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း)အတြက ္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 

 ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းနည္းကို အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း 

 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳျခင္း 

 ေအာင္ျမင္မႈ ညႊန္ျပကိန္းမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ သတ္မွတ္ျခင္း38 

ထို႔ျပင္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ပတ၀္န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔ (USEPA)က EIA မွာ 

ေအာင္ျမင္ေသာ လူထုပါ၀င္မႈအတြက္ ခုိင္လံုေသာ ေအာက္ပါ သင္ခန္းစာ (၅)ခုကိုလည္း ေဖၚထုတ္ျပခ့ဲသည္။ 

 အေျခအေန၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ျဖစ္စဥ္ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ရန္ 

 ပရိသတ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ျပီး ပရိသတ္ကို နားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားရန္ 

 EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ အစဦးမွာပင္ လူထုပါ၀င္မႈကို စတင္ေဖၚေဆာင္ရန္ 

 လူထု တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပါ၀င္မႈကို မျပီးဆံုးေသးေသာ ျဖစ္စဥ္တရပ္အျဖစ္သေဘာထားရန္။ တၾကိမ္တည္း 

လုပ္ရေသာ ကိစၥ မဟုတ္။ 

 သိပၸံ ပညာ၏ ခုိင္မာမႈကိုျဖစ္ေစ၊ ဥပဒကိုျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုျဖစ္ေစ အေလ်ာ့ပါး မခံဘဲ၊ ျပႆနာမ်ားကုိ 

ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာၾကံရန္39္ 

ထို႔ျပင္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံတို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွေန၍လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားထံမွ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားး စုေဆာင္းရန္ ယႏၱရားမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ 

ေအာက္ပါယႏၱရားမ်ား အၾကံဳး၀င္ႏုိင္ပါသည္။ 

 လူထုၾကားနာပြမဲ်ား 

 ထင္ျမင္ခ်က္ စာမ်ား ေတာင္းခံေသာ လူထုထင္ျမင္ခ်က္ေပးေရး ကာလမ်ား 

 လူထုစည္းေ၀းပြမဲ်ား 

 အုပ္စုငယ္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ အဓိက အုပ္စုေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 

 အၾကံေပးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ား 

 လူထုထင္ျမင္ခ်က္ ပုံစံမ်ားပါေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္း စာစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား 

 မီဒီယာ (ျဖစ္ရပ္အေၾကာင္းမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ား၊ လူထု၀န္ေဆာင္မႈ ေၾကညာခ်က္မ်ား) 

 စီမံကိန္း/အစီအစဥ္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား 

                                                             
38 Wasserman, 2014. 
39 Wasserman, 2012. 

 



  

  

၂၇ 

 သတင္းအခ်က္အလက္ သိုေလွာင္ရာဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ရုံးမ်ား 

 ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွေသာ အဖြဲ႔မ်ား 

  စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ မဲျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား 

 စာလက္ခံရာဌာနမ်ားစာရင္း 

 လူထုအာဏာပုိင္မ်ားက သို႔မဟုတ္ လူထုအာဏာပုိင္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္း 

 လူမႈေရးကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ (Facebook၊ Twitter  စသည္တို႔) 

 မ်က္ျမင္ ျပသျခင္း40 

မဲေခါင္ေဒသတြင္း ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Environmental Impact 

Assessment in Practice in the Mekong ) 

EIA ကို ကမၻာ့တိုင္းျပည္အားလံုးနီးပါးမွာ က်င့္သံုးၾကပါသည္။ ကုလသမဂၢအဖြ႔ဲ၀င္ (၁၉၃)ႏုိင္ငံအနက္ (၁၉၁)ႏုိင္ငံတို႔မွာ EIA 

အသံုးျပဳရန္ ရည္ညႊန္းေသာ အမ်ိဳးသား ဥပေဒရိွၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း EIA အသံုးျပဳရန္ ရည္ညႊန္းေသာ 

ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအခ်ိဳ႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကသည္။ 41  ရီယိ ု ေၾကျငာခ်က္၏ မူ (၁၇) ေၾကာင့္ EIAသည္ ကမၻာ 

အႏံွ႔ျပန္႔ပြား လာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤမူက ျပဌာန္းထားသည္မွာ- ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာ္ဖြယ္ရိွေသာ 

အဆိုျပဳ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ EIA ကို အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး၊ EIAသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ အမ်ိဳးသား 

အာဏာပုိင္အဖြ႔ဲ၏ အဆံုးအျဖတ္ကုိ ခံရမည္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။42  

မဲေခါင္ေဒသတြင္း ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္     

EIA သည္ မဲေခါင္ေဒသတြင္းရိွ အစုိးရအားလံုး အသံုးျပဳေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တခုျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳတင္ျပထားေသာ 

ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား၏ ျဖစ္လာႏုိင္ထြယ္ ရုိက္ခတ္ခ်က္မ်ားကို အကျဲဖတ္ရန္ႏွင့္၊ စီမံကိန္းကို ေဖၚေဆာင္ျခင္း၊ ျပဳမည္၊ မျပဳ 

မည္ ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က၏္ အစိတ္ပုိင္းအျဖစ္၊ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မဟာျဗဴဟာမ်ားကို စဥ္းစား 

ရန္ျဖစ္သည္။  

စီမံကိန္းတခု၏ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိင္ုရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ကိ ု ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ ပုိင္းျခားသံုးသပ္ရန္အျပင္၊ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖၚထုတ္ရန္အတြက ္ အေရးၾကီးေသာ 

ကရိယာ တခုအျဖစ္ EIA ကိ ု အသိအမွတ္ျပဳထားၾကပါသည္။ စီမံကိန္းတခုခုအတြက္ အတည္ျပဳခ်က္ မေပးမီမွာ EIA 

လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တခုလံုးကို အျပီးသတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ EIA ၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္တခုသည္ 

အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္း၏ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ က်ဥ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုးေတာ့ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္ရာ 

                                                             
40 Wasserman, 2012. Wasserman, 2012. 
41 Morgan, 2012. 
42 Morrison-Saunders, 2012, pp 34-41. 
 
 



  

  ၂၈ 

ဤသို႔ အျပီးသတ္ရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိ ခုိက္ရသူမ်ားအဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 

လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္ခြင့္ရေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ျပည့္ေျမာက္ေစရန္လည္း အေရး ၾကီးပါသည္။ 

ဇယား (၁) 

Yellow Fonts= Stage where public participation occurs = အ၀ါေရာင္စာလံုးမ်ား= လူထုပါ၀င္မႈ ရိွေသာ အဆင့္ 

 

ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးျခင္း 

သက္ေရာက္မႈ သိသိသာသာမရိွ 

အျခား 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္

စဥ္ 

စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္ေရး စတင္ျခင္း 

စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ စတင္ျခင္း 

စီမံကိန္းျပီးဆံုး၍ ပိတ္သိမ္းျခင္း 

ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း 

စူးစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း 

စီစစ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း 
လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ 

ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ 

သက္ေသခံလက္မွတ္ 

အျခား 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္

စဥ္ 

စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္ေရး စတင္ျခင္း 

စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ စတင္ျခင္း 

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ECC ၊  ESMP  
တို႔အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း 

စီမံကိန္းျပီးဆံုး၍ ပိတ္သိမ္းျခင္း 

ပတ၀္န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း 

ေလ့လာေရး 
နယ္ပယ္အက်ယ္အ၀န္းသတ္မွတ္ျခင္း 

EIA အတိုင္ပင္ခံ ပညာရွင္မ်ား 
အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း  

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းႏွင့္ ESMP ျပဳစုျခင္း 

EIA အစီရင္ခံစာ တင္ျခင္း 

EIA အစီရင္ခံစာႏွင့္ ESMP ကိ ုဆန္းစစ္ျခင္း 

EIA အစီရင္ခံစာႏွင့္ ESMP 
ကိုအတည္ျပဳျခင္း 

ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ 

သက္ေသခံလက္မွတ ္

အျခား 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္

စဥ္ 

စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္ေရး စတင္ျခင္း 

စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ စတင္ျခင္း 

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ECC ၊  ESMP  တို႔အတိုင္း 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း 

စီမံကိန္းျပီးဆံုး၍ ပိတ္သိမ္းျခင္း 

ပယ္ခ်ျခင္း 

အယူခံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ 



  

  

၂၉ 

Figure 1: Overview of Environmental Assessment Process= ပုံ (၁)။ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ငန္း 

ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္43 

တိုင္းျပည္အသီးသီးမွာ EIA လုပ္ငန္းအတြက္ တာ၀န္ယူေသာ ၀န္ၾကီးဌာန သို႔မဟုတ္ ဦးစီးဌာန တခုရိွသည္။ မဲေခါင္ေဒသ 

ရိွတိုင္းျပည္အားလံုးမွာ  EIA  ေလ့လာမႈႏွင့္ EIA  အစီရင္ခံစာကို စီမံကိန္း အဆိုျပဳသမူ်ားက ခန္႔ထားေသာ EIA အတိုင္ 

ပင္ခံ ပညာရွင္တဦးက လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ EIA အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္က EIA အစီရင္ခံစာအတြက္ အေျခခံျဖစ္ေစမည့္ 

ဆန္းစစ္ ခ်က ္လုပ္ျပီး၊ ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ျပဳစုပါသည္။ 

EIA သည္ လုပ္ငန္းအဆင့္ အမ်ားအျပားအျဖစ္ ပုိင္းျခားႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တရပ္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအဆင့္ အသီး 

သီးသည္  လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ပါသည္။ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီျဖစ္ေအာင္ အဆင့္အားလံုးကို လုပ္ 

ေဆာင္ရပါသည္။ တိုင္းျပည္အသီးသီးမွာ ကိုယ္ပုိင္ EIA စနစ္ရိွေသာ္လည္း၊ တျပည္ႏွင့္ တျပည္ တူညီေသာ အခ်က္မ်ား 

အေတာ္မ်ားမ်ားရိွပါ သည္။ 

EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏  လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား 

မဲေခါင္ေဒသႏွင့္ ကမၻာတလႊား၊ ေဒသအမ်ားအျပားရိွ EIA စနစ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အဆင့္ အမ်ားစု သို႔မဟုတ္ အားလံုးရိွ 

ပါသည္။  

၁။ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း 

၂။ ေလ့လာေရး နယ္ပယ္အက်ယ္အ၀န္းသတ္မွတ္ျခင္း/တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ သတ္မွတ္ျခင္း 

၃။ EIA အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္မ်ားက အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း 

၄။ EIA အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းျပဳစုျခင္း 

၅။ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (ESMP) 

၆။ EIA အစီရင္ခံစာ တင္ျခင္း 

၇။ EIA အစီရင္ခံစာႏွင့္ ESMP  ကို ဆန္းစစ္ျခင္း 

၈။ EIA အစီရင္ခံစာႏွင့္ ESMP  ကို အတည္ျပဳ၊ မျပဳ ဆံုးျဖတ္ျခင္း 

၉။ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား (ECCs)ထုတ္ေပးျခင္း 
၁၀။ အျခားလိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း 
၁၁။ စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္မႈ စတင္ျခင္း 
၁၂။ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ စတင္ျခင္း 

၁၃။ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ECC ၊  ESMP တို႔အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၁၄။ စီမံကိန္း ပိတ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပီးဆံုးျခင္း 
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၃၀

၁ 

ဤလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ကို ပုံ(၁)ရိွ၊ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ျပ ပုံကားခ်ပ္တြင္ သရုပ္ေဖၚထားပါသည္။ ဤ ပုံသည္ EIA ဆိုင္ရာ 

ပတ၀္န္းက်င္ စာပြ၀ုိဲင္း အလုပ္အဖြ႔ဲအတြက္ မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (Mekong Partnership for the 

Environment Round-Table Working Group on EIA- MPE RTWG)မွ ယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ပုိမုိ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ EIA ခ်ဥ္းကပ္နည္းတခုကို စဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္၊ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို EIA 

လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ အဓိက အစိတ္အပုိင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ 

၁။ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း 

၂။ ေလ့လာေရး နယ္ပယသ္တ္မွတ္ျခင္း 

၃။ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္၊ EIA အစီရင္ခံစာႏွင့္ ESMP   ျပဳစုျခင္း 

၄။ EIA အစီရင္ခံစာႏွင့္ ESMP   ကိ ုစီစစ္သံုးသပ္ျခင္း 

၅။ EIA အစီရင္ခံစာ၊ ESMP  တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 

၆။ ေစာင့္ၾကည္ျခင္းႏွင့္ လိကု္နာျခင္း 

 

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူမ်ား ႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအဖုိ႔ ဤလုပ္ငန္းအဆင့္ အသီးသီးမွာ ပါ၀င္ရန္ အခြင့္အလမ္း 

ရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ၊ ဤလုပ္ငန္းအဆင့္ (၆)ဆင့္ကို ဤလက္စြဲစာေစာင္အတြက္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္အခ်ာ နယ္ပယ္ 

မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳထားပါသည္။  

 

လုပ္ငန္းအဆင့္ ၁။ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း 

EIA  လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ ပထမ အဆင့္သည္ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္း အဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသည္ EIA လုပ္ 

ငန္းျဖစ္စဥ္မွာ အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းတခုျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူမ်ားက  အၾကံျပဳထား ေသာ 

စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတို႔ႏွင့္ ပထမဦးအၾကိမ္ ေဆြးေႏြးေသာ ကိစၥျဖစ္ေလ့ရိွပါသည္။ ၾကည့္ရႈ 

စစ္ေဆးျခင္းအဆင့္၏ အဓိက ရလဒ္သည္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။  

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ (Greater Mekong Subgion-GMS)တိုင္းျပည္မ်ား၏ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းစာရင္း အမ်ားစုသည္ EIA 

ျပဳစုရမည့္ စီမံကိန္းစားရင္းကို ျပဳစုရာတြင္ အေရာေရာအေထြးေထြး လုပ္ထားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း ႏွင့္ 

ပတ္သက္ စိတ္အလုိအရ အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႔ကိ ုစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ ပစ္ႏုိင္ပါသည္။ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈျဖစ္ေစႏုိင္ဖြယ္ ရိွေသာ စီမံကိန္းအားလံုးကို စစ္ေဆးျခင္း စာရင္းမွာ ထည့္ထားရံုသာမကဘဲ၊ EIA 

ကိ ုခံယူေစရန္ အစဥ္အေရးၾကီးပါသည္။  

  

လုပ္ငန္းအဆင့္ ၂။ ေလ့လာေရး နယ္ပယ္ သတ္မွတ္ျခင္း 

ေလ့လာေရး နယ္ပယ္အက်ယ္အ၀န္းသတ္မွတ္ျခင္းသည္ EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္မွာ အေရးၾကီးေသာ အဆင့္တဆင့္ျဖစ္ပါ 

သည္။ ဤလုပ္ငန္းတြင္ EIA ၏ နယ္ပယ္အက်ယ္အ၀န္း(စီမံကိန္း၏ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာကမ္ႈမ်ားကို ဆန္း 



  

  

၃၁ 

စစ္ရန္အတြက္ စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ပုိင္းျခားသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား) သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ EIA အစီရင္ခံစာ 

ျပဳစုမႈအတြက္ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား (Terms of Reference –ToR) သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ ပါ၀င္ပါသည္။ 44   

 

ေလ့လာေရး နယ္ပယ္အက်ယ္အ၀န္းသတ္မွတ္ျခင္းသည္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူက စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရ၊ လူမႈ 

အဖြဲ႔အစည္းတို႔ႏွင့္ ပထမဦးအၾကိမ္ ေဆြးေႏြးေသာ ကိစၥျဖစ္ေလ့ရိွပါသည္။ ေလ့လာေရး နယ္ပယ္အက်ယ္အ၀န္းသတ္ 

မွတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ၏ အဓိက ရလဒ္သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳစုမည့္ EIA  အတြက ္တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

(ToR) မူၾကမ္းျဖစ္ပါသည္။ ToR မူၾကမ္းတြင္ EIA အတိုင္ပင္ခံ ပညာရွင္က ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္မည့္ အဓိက ပတ္ 

၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခုိက္မႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ToR မူၾကမ္းကို ေလ့လာေရး နယ္ပယ္အက်ယ္အ၀န္း သတ္ 

မွတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ တပါတည္း အတည္ျပဳေပးရပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ပစၥဳပၸါန္ လူထုပါ၀င္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ 

အနာဂတ္လူထုပါ၀င္မႈ အစီအစဥ္တို႔ ႏွစ္ခုစလံုးကို ထည့္သြင္းေရးသားရပါသည္။ ထို႔ေနာက္၊ EIA ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္း 

အဆင့္တြင္ ToR မွာ ပါရိွသည့္ ထိခုိကမ္ႈအားလံုးကို စုစည္းျခင္း၊ ပုိင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းျပဳျပီး၊ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ားကို 

စဥ္းစားရပါသည္။  စီမံကိန္းအစား အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေလ့လာေရး နယ္ပယ္အက်ယ္အ၀န္းသတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းအဆင့္မွာ ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရိွပါသည္။  

 ေလ့လာေရးနယ္ပယ္၊ ၾသဇာသက္ရာကမ္ႈနယ္ပယ္၊ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားႏွင့္ 

ပါ၀င္ပတ္သက္လာဖြယ္ရိွသူမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ 

 တည္ဆဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္မ်ား အျပင္၊ စီမံကိန္းဒီဇုိင္းႏွင့္ EIA ျပီးေျမာက္ေရးတို႔အတြက္ ၄င္းတို႔၏ 

အေျခအေနကို စတင္ ေလ့လာရန္ 

 EIA မွာထည့္သြင္းရမည့္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို 

အထူးအေလးထားကာ၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္း ေဖၚထုတ္ရန္ 

 EIA စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား၏  အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ အတိမ္အနက္ကုိ ညႊန္ျပရန္။ လိုအပ္ေသာ အေျခခံ အခ်က ္

အလက္မ်ား၊ ေရွ႔ဆက္ လုပ္မည့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား၊ ဤ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈ၊ စူးစမ္းေလ့လာမႈ မ်ားကို 

မည္သို႔လုပ္မည္ဆိုသည္တို႔ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။  

 EIA  အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ား၊ စိတ၀္င္စားသူမ်ား၊ 

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူမ်ားအား စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၄င္းတို႔၏ အျမင္မ်ား၊ စုိးရိမ္မႈမ်ားကို 

ေဖၚျပေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္း ေပးရန္ 

 အခ်ိန္၊ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ အကုန္အက် သက္သာသည့္အျပင္၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား မျဖစ္ေစေသာ ထိေရာက္၊ 

ျပည့္စုံသည့္ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တရပ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစရန္ 

 ထိခုိက္နစ္နာဖြယ္ရိွသူမ်ားႏွင့္ စီမံကန္ိးအေပၚ စိတ၀္င္စားဖြယ္ရိွသူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပရန္45္ 

ေလ့လာေရး နယ္ပယ္အက်ယ္အ၀န္းသတ္မွတ္ျခင္း၏ အစိတ္အပုိင္းတခုအျဖစ္၊ စီမံကိန္း လိုလားသူသည္ ေအာက္ပါ လူထု 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပါ၀င္မႈလုပ္ငန္းကို ျဖစ္ေျမာက္ေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
                                                             
44 Myanmar EIA Procedures 2015. 
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၃၂ 

 အဆိုျပဳတင္ျပထားေသာ စီမံကိန္းအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံကိန္းလိုလားသူ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ 

(website)ႏွင့္ နယ္ေျမ မီဒီယာမွာ တင္ျခင္းအားျဖင့္ ေဖၚျပျခင္း။ အမ်ားျပည္သူ ျမင္ႏုိင္ေသာ စီမံကိန္းေနရာတြင္ 

ဆိုင္းဘုတ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ား စုိက္ထူျခင္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။  

 ၀န္ၾကီးဌာန လိုအပ္သလုိ အၾကံျပဳေသာ နယ္ျမ လူထုမ်ား၊ ထိခုိက္နစ္နာခံရဖြယ္ရိွသူမ်ား၊ နယ္ေျမ အာဏာပုိင္ 

မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြ႔ဲစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စီစဥ္ 

ေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား၊ မီဒီယာ ေတြ႔ဆံုးေမးျမန္းခန္းမ်ားတြင္ သင့္ေတာ္၊ အခ်ိန္မီွေသာ ရွင္းျပ မႈမ်ား 

လုပ္ျခင္း46 

 

ေလ့လာေရး နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ စစ္ေဆးရမည့္ PAP ႏွင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားစာရင္း47 
၁။ အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ား 

 ႏုိင္ငံ၊ ျပည္နယ္၊ ခရုိင္ႏွင့္ နယ္ေျမ အာဏာပုိင္မ်ား 
 ေရ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ ေျမဆီလႊာ၊ အသံႏွင့္ ေလ ညစ္ညမ္းမႈ အပါအ၀င္၊ ညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ 

တာ၀န္ရိွေသာ အာဏာပုိင္မ်ား 
 သဘာ၀၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ ရႈခင္းရႈကြက္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရိွေသာ 

အာဏာပုိင္မ်ား 
 က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား 
 ေျမယာအသုံးခ်မႈ၊ ျမိဳ႔ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း (spatial planning)၊ ဇုံနယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား  
 နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားမွ အာဏာ 

ပုိင္မ်ား 
၂။ အျခား ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား 

 နယ္ေျမ၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ပတ၀္န္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြား အုပ္စုမ်ား 
 (အက်ိးစီးပြား ထိခုိက္ႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ)စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ စြမ္းအင္၊ သစ္ေတာ၊ ငါးလုပ္ငန္း စသည္တို႔အတြက ္

တာ၀န္ရိွေသာ အစုိးရ ဌာနခြဲမ်ား 
 အက်ိဳးစီးပြား ထိခုိက္ခံရဖြယ္ရိွေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔မ်ား (သာဓက အားျဖင့္၊ မဲေခါင္ေကာ္မရွင္)  
 ကုန္သည္ၾကီးမ်ား အသင္း၊ ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ နယ္ေျမ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား  
 အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔၊ လူငယ္အဖြဲ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
 အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္သမားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 
 ပတ၀္န္းက်င္ အသံုးျပဳသူမ်ား (ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၊ တံငါမ်ား၊ ကိုယ္တိုင္စားသံုးရန္ႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ရန္ 

အတြက္ နယ္ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားကို သံုးစြဲေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား)ကိ ု
ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

 သုေတသန အသင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ႏွင့္ အျခားေသာ ကၽြမ္းက်င္ ပညာဌာနမ်ား 
 နယ္ေျမအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းျပည္အဆင့္ မီဒီယာမ်ား   

၃။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူမ်ား (PAP) ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခုလုံး 

                                                             
46 Myanmar EIA Procedures, Article 50. 
47 Laos EIA Guidelines, MONRE, 2012.Box 3.3, p.26. 

 



  

  

၃၃ 

 ေျမပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမသူ၊ နယ္ေျမသားမ်ား 
 စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရေသာ နယ္ေျမရိွ လူမ်ိဳးစုမ်ား 
 အေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမ၏ ဘာသာေရး အၾကီးအကမဲ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား 

ကသဲို႔ေသာ အမ်ားသ ိပုဂၢိဳလ္မ်ား 
 နယ္ေျမတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နယ္ေျမသူ၊ နယ္ျမသား အဖြဲ႔မ်ား စသည္တို႔ 
 နယ္ေျမသူနယ္ေျမသားမ်ားႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား 

အဓိက ျပႆနာမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံကိန္း၏ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးအလိုက္ ခြျဲခားေဖၚျပရမည္။ ဤ အဆင့္မ်ား 

သည္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း၊ သတၱဳ 

တူးေဖၚေရး စီမံကိန္းကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ လည္ပတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ စီမံကိန္း တိုးခ်ဲ႕ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားပါေသာ 

အျဖစ္မ်ိဳး ရိွတတ္ပါသည္။ EIA အတိုင္ပင္ခံ ပညာရွင္သည္ စီမံကိန္း၏ အဆင့္ မ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပရမည့္အျပင္၊ 

ေဆာက္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျခင္း အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ကုိလည္း အၾကံျပဳတင္ျပရပါမည္။ 

 

 ေလ့လာေရး နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း အဆင့္ ကာလအတြင္း၊ အစည္းအေ၀းမ်ားမွာ EIA ပညာရွင္ ရွင္းျပရမည့္ အဓိက 

ျပႆနာ အခ်ိဳ႔မွာ- 

 စီမံကိန္း၏ နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

 အဓိက စုိးရိမ္မႈမ်ား(အလားတူ စီမံကိန္းမ်ား အေပၚ အေျခခံပါသည္) 

 EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္မွာပါေသာ အဆင့္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပျခင္း/ရွင္းျပျခင္း 

 ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရိွသည့္ အေရးၾကီးေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား 

 ထိခုိက္လြယ္ေသာနယ္ေျမမ်ား/အေရးၾကီးေသာ နယ္ေျမမ်ား 

 အျခား ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပျခင္း 

 ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ/လူမႈေရးဆိုင္ရာ အဓိက ျပႆနာမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပျခင္း 

 စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူမ်ား(PAP) ကိ ုေဖၚထုတ္ျပျခင္း 

 အျခား ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပျခင္း 

 ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ အစီအစဥ္( လူထုပါ၀င္မႈ အစီအစဥ္) 

 တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္(ToR) မူၾကမ္း 

 

လုပ္ငန္းအဆင့္ ၃ ။ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ေလ့လာေရး နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ၊ ႏွင့္ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ EIA အာဏာပုိင္မ်ားက 

အတည္ျပဳျပီးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ EIA ပညာရွင္က အျပီးသတ္ျပီး လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်က္အလက္စု 

ေဆာင္းျခင္းႏွင့္ EIA ျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းကို စတင္ပါသည္။ ဤ လုပ္ငန္းသည္ စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေျဖရွင္းရမည့္ 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအေပၚမူတည္၍ (၃)လမွ (၃)ႏွစ္အထိ ၾကာႏုိင္ပါသည္။  

စုေဆာင္းရရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပၚ အေျခခံကာ EIA  ပညာရွင္က အစီရင္ခံစာကို ျပဳစုပါသည္။ EIA  ပညာရွင္ 

သည္ EIA  အစီရင္ခံစာကို ျပဳစုျပီးလွ်င္၊ ၀န္ၾကီးဌာန၊ PAP ႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းကို တင္ျပရန္ 

အတြက ္ အစီးအေ၀းတခု (အစည္းအေ၀းမ်ား)ကိ ု စီစဥ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ PAP ႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက တင္ျပေသာ 



  

  

၃၄ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီးနာက္တြင္ EIA ပညာ ရွင္က အစီရင္ခံစာကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျပီးေနာက္တြင္ EIA အစီရင္ခံစာသည္ EIA  စီစစ္သံုးသပ္ေရးႏွင့္ အကျဲဖတ္ေရး ယူနစ္ (EIA  

Unit for Review and Assessment) သို႔ တင္ျပရန္ အသင့္ျဖစ္ပါျပီ။  

 

 

EIA အစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း  အဓိက အခန္းမ်ားကို  ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

၄င္းတို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

 အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 စီမံကိန္း၏ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ 

 ေပၚလစီဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္( ပတ၀္န္းက်င္ အရည္အေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္မ်ား 

အပါအ၀င္ျဖစ္သည္) 

 စီမံကိန္းႏွင့္ စီမံကိန္းအစား အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအေၾကာင္း ရွင္ျပခ်က္ 

 ပတ၀္န္းက်င္အေၾကာင္း ရွင္းျပျခင္း 

 ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ -ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအစီအမံမ်ား 

 ဆက္စပ္ သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္း 

 ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ အ ႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း္ 

 လူထုပါ၀င္မႈ အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား 

 နည္းပညာဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ 

 

စီမံကိန္းအတြက္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္ (Environmental Management Plan-EMP) တခု 

ျပဳစုရမည္ ျဖစ္သည္။ EMP ကိ ုသီးျခားစာတမ္းအျဖစ္၊ EIA အစီရင္ခံစာႏွင့္တြဲ၍ တင္ရမည္။ ၄င္းကို လိုအပ္သည့္အတိုင္း၊ 

ကိန္း၏ အဆင့္ အသီးသီး( အၾကိဳေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ လည္ပတ္ျခင္း၊ ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားျခင္း) အတြက္ ျပဳစုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

လုပ္ငန္းအဆင့္ ၄။  EIA အစီရင္ခံစာက ုိ စီစစ္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 

EIA ကိ ုအတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ရန္ ညႊန္ၾကားျခင္း၊ လံုး၀ပယ္ခ်ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းသည္ အစုိးရ 

၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ျပည့္စုံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သိပၸံနည္းက် အေထာက္အ 

ထားမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ရမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ၊ လူထု 

ပါ၀င္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွေသာ၊ ရွင္းလင္းသည့္ စီစစ္သံုးသပ္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တရပ္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 

အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ကား၊ ဤ စီစစ္သံုးသပ္မႈ အဆင့္တြင္ လူထုပါ၀င္မႈကို ေဖၚေဆာင္ေရး၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိ 

ခုိက္ရသူမ်ား (PAP) ႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္ သက္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ရယူရန္ ပစ္မွတ္ ပရိသတ္ကို စည္းရုံးဖြ႔ဲစည္းေရး 

တာ၀န္သည္ စီမံကိန္း လိုလားသူ(ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ EIA ပညာရွင္) ဆီမွေန၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္တာ၀န္ရိွေသာ အစုိးရ 

အဖြဲ႔အစည္း (EIA အာဏာပုိင္အဖြ႔ဲ)ဆီသုိ႔ ေျပာင္း သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။    



  

  

၃၅ 

  

EIA  ကိ ုစီစစ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳ၊ မျပဳ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ EIA  အာဏာပုိင္အဖြဲ႔၏ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ အေရးၾကီး 

ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ  

 EIA ျပဳစုစဥ္ကာလတေလွ်ာက္လံုးမွာ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ လူထု ပါ၀င္မႈ အဆင့္ 

 

 စီမံကိန္း အဆိုျပဳခ်က္ (EMP ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပေသာ ေလ်ာ္ေၾကး အပါအ၀င္)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ PAP ႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္         

သက္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ား 

 အၾကံျပဳတင္ျပေသာ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ားႏွင့္ EMP တို႔သည္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလာက္ေလာက္လား 

လား ေျဖရွင္းေပး/ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ဖြယ္ ရိွ၊ မရိွ 

 စီမံကိန္း ကတိက၀တ္မ်ား၏ အရာေရာက္မႈႏွင့္ တန္ဖုိး (EMP အစီအမံမ်ားအျပင္၊ အၾကံျပဳတင္ျပေသာ လူမႈေရး 

ဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား) 

 ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ အမ်ားအျပားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 

 အတည္ျပဳထားေသာ ToR ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 

 (EIA ၊ EMP မွာ ေပးထားေသာ ကတိက၀တ္မ်ားအျပင္) အတည္ျပဳခ်က္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၾကိဳတင္ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

 

လုပ္ငန္းအဆင့္ ၅။ EIA အစီရင္ခံစာ အတည္ျပဳခ်က္  

အစုိးရက EIA တခုကို အတည္ျပဳျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ လံုး၀ 

ပယ္ခ်ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါသည္။ ဤ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ျပည့္စုံေသာ သတင္း 

အခ်က ္အလက္မ်ားႏွင့္ သိပၸံနည္းက် အေထာက္အ ထားမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 

ခ်ရမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ ပါသည္။ 

 

EIA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီးေနာက္တြင္ လူထုႏွင့္ စီမံကိန္းလိုလားသူတုိ႔ ႏွစ္ဘက္စလံုးအဖုိ႔ အယူခံ၀င္ခြင့္ရိွပါ 

သည္။ အယူခံမႈ ထိေရာက္ဖုိ႔ႏွင့္ ယံုၾကည္ခံရဖုိ႔ဆိုလွ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္တကြ အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ 

ျပန္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

EIA  အစီရင္ခံစာ အတည္ျပဳခံရျပီးေနာက္တြင္၊ စီမံကိန္းအဖုိ႔ အျခား အတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ( ႏုိင္ငံျခားရင္း 

ႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္သည္)ကိ ုရယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

 

 လုပ္ငန္းအဆင့္ ၆။  ေစာင့္ၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုိက္နာျခင္း 

EIA  အတည္ျပဳခ်က္ရျပီး၊ အေကာင္အထည္ေဖၚေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳး 

ရလဒ္မ်ားအတြက္သာမက၊ EIA စနစ္ ခုိင္မာေရးအတြက္ပါ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ စီမံကိန္း ေဆာက္ လုပ္မႈ၊ 

လည္ပတ္မႈ ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး၌ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔သည္ EIA ၊ ESMP ႏွင့္ (အတည္ျပဳခ်က္အတြက္ သတ္မွတ္ ထားေသာ) 

ၾကိဳတင္ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား ကိ ုလိုက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။  



  

  

၃၆ 

 

ဤသို႔လိုက္နာေစရန္ေစရန္ႏွင့္ EIA မွာ ေပးထားေသာ ကတိက၀တ္မ်ားကို တည္ေစရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည္မႈ စနစ္တခု 

လိုအပ္ပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္မႈစနစ္တြင္ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ေဆာင္ရြက္ေသာ အတြင္း ေစာင့္ၾကည္မႈႏွင့္၊ ျပင္ပ အုပ္စုမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ေသာ အမွန္တကယ္ ေစာင့္ၾကည့္မႈတို႔ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါ၀င္ပါသည္။ ဤ အျပင္ေစာင့္ၾကည္မႈကို အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္း  

 

မ်ားကျဖစ္ေစ၊ နယ္ေျမအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးကျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။     

ေစာင့္ၾကည္မႈသည္ အဆက္မျပတ္လုပ္ရေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေစာင့္ၾကည္မႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းသည္ အတည္ 

ျပဳခ်က္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၾကိဳတင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီလည္ပတ္ေနသည္ဟု လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက ေက် 

နပ္ေနႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈေၾကာင့္ပင္ ျပင္းထန္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား မျဖစ္ပြားမီမွာ ျပႆနာႏွင့္ စုိးရိမ္မႈမ်ား 

ကိုလည္း တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။  

 

ထို႔ျပင္၊ EIA ႏွင့္ EMP မွာ အေလးထားခ့ဲေသာ လူထုပါ၀င္မႈ ကိစၥကို စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚေနစဥ္ကာလအတြင္း 

မွာ ေဆာင္ရြက္ေစေရးအတြက္ ယႏၱယားတခုလည္း လိုအပ္ပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္မႈေၾကာင့္ အကယ္၍ လိုက္နာမႈ မရိွ 

ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွပါက၊ လိုက္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ယႏၱယားမ်ား 

အသင့္ရိွရန္ လိုပါသည္။ ဤအခ်က္ကုိ စီမံကိန္းလိုလားသူ၊ PAP ၊ႏွင့္ အျခား ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား နားလည္ထားရန္ လည္း 

လိုပါသည္။  

 

လုိက္နာမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ လုိက္နာေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈ 

EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္သည္ စီမံကိန္း အတည္ျပဳခ်က္ရသည္တြင္ ျပီးဆံုးသြားႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ျပီးဆံုးခ်ိန္သည္ PAP မ်ားက 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စတင္ခံစားရခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းကို ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္မွာ PAP ႏွင့္ အျခားပါ၀င္ပတ္သက္ 

သူမ်ား အဖုိ႔ စီမံကိန္းလိုလားသူအား အတည္ျပဳခ်က္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အားလံုးအတိုင္း 

ေဆာင္ ရြက္ေစရန္ႏွင့္ EIA လုပ္ငန္း ကာလအတြင္းမွာ သတ္မွတ ္ ထားေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္၊ ေပးခ့ဲေသာ ကတိ 

က၀တ္မ်ား ကိ ုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွရန္လိုပါသည္။ 

 

ေဆာက္လုပ္ေရး မတုိင္မီကာလ  

စီမံကိန္းလိုလားသူႏွင့္ စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္သူတုိ႔အေနနွင့္၊ အၾကိဳေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို 

သတ္မွတ္ေနရာမွာ မေဆာက္လုပ္မီတြင္၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူမ်ား(PAP)ႏွင့္ အစည္းအေ၀းတခု က်င္းပရမည္ျဖစ္ပါ 

သည္။ ဤ အစည္းအေ၀းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး အစီအစဥ္၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၀န္သယ္ကား စီးေရ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးယာဥ္ စီးေရ၊ လုပ္ငန္း အေရအတြက္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အခ်ိန္နာရီ၊ ၾကာမည့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရး ကာလ ကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးရမည့္အျပင္၊ အမ်ားျပည္သူတုိ႔အေပၚ ထိခုိက္ႏုိင္ဖြယ္ရိွ 

သည္မ်ား ကိုလည္း ရွင္းျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

 

 



  

  

၃၇ 

ေဆာက္လုပ္ျခင္း အဆင့္ 

စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္သူသည္ အဆိုျပဳထားေသာ (ေဆာက္လုပ္ေရး ကာလအတြင္း) လူထုပါ၀င္မႈ အစီအစဥ္ကိုလည္း 

အေသးစိတ္ရွင္းျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ အစီအစဥ္တြင္ လူထု တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ေကာ္မတီ(Comminity Consultation 

Committee-CCC)ႏွင့္ နစ္နာမႈ ျပန္လည္ကုစားေရး ယႏၱယား(Grievance Redress Mechanism)တို႔၏ အေသးစိတ္ 

အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လႏွင့္ခ်ီ (ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ)၍ ၾကာမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္းမွာ 

သက္ေရာက္မႈ အၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ေစမည့္ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ လူထု တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ေကာ္မတီသည္  

 

အစည္းအေ၀းမ်ားကို ပုံမွန္က်င္းပသင့္ပါသည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူမ်ား(PAP)အား လူထု တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ  

ေကာ္မတီမွာ ကိုယ္စားျပဳမႈေကာင္းစြာ ေပးရမည့္အျပင္၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

 ကိ ု ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရိွရမည္ျဖစ္ပါသည္။ CSO မ်ားအားလည္း CCC မွာ ကိုယ္စားျပဳမႈ ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းတည္ 

ေဆာက္သူမ်ားကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳမႈေပးရပါမည္။ ဤသို႔ျဖင့္၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ 

ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

လူထုတိုင္ပင္ေဆြးမႈ ေကာ္မတီသည္  စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူမ်ား(PAP)အား ထိေတြ႔ဆဆက္ဆံျပီး၊ အခြင့္အာ 

ဏာေပး ရျဖစ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ျပႆနာမ်ားကို လွ်င္ျမန္၊ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

လုပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္းအဆင့္  

လည္ပတ္ျခင္းအဆင့္သည္ စီမံကိန္း သက္တမ္းရိွသေလာက္ၾကာမည္ျဖစ္ျပီး၊ ကိုယ္ပုိင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

အစီအစဥ္(EMP)ရိွရမည္ျဖစ္ပါသည္။ EMP မွာ စီမံကိန္း၏ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ထိခုိက္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ3၏ 

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။  

လည္ပတ္ျခင္းအဆင့္ ကာလတြင္ စီမံကိန္းေဖၚေဆာင္သူအေနႏွင့္ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင္ျဖစ္ပြားေသာ မည္သည့္ 

ညစ္ညမ္းမႈကိမုဆို ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုပါသည္။ ညစ္ညမ္းမႈသည္ ေလ ညစ္ညမ္းမႈေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသံညစ္ညမ္း 

မႈေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျမင္ညစ္ညမ္းမႈေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရ ညစ္ညမ္းမႈေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားလည္း ထြက္ႏုိင္ပါသည္။ ဤစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမႈိက္စုံေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆိပ္သင့္ေစႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အ ႏၱရာယ္ 

ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  

 

ဇယား (၂)။ EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ အဓိက အဆင့္မ်ားတြင္ လူထုပါ၀င္မႈအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္  

 ကေမၻာဒီးယား လာအိ ုPDR  ျမန္မာ ထိုင္းလင္း ဗီယက္နမ္ 
ၾကည့္ရႈေလ့လာျခင္း ရိွ၊ 

လက္ေတြ႔ လုပ္ 
မရိွ PAPႏွင့္တိုင္ပင္ 

ေဆြးေႏြးရန္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
မရိွ 

PP အတြက္ျပ 
ဌာန္း ခ်က္မ်ား မရိွ  
 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ဆန္းစစ္ ခ်က္မွာ 
တိုင္ပင္ေဆြး ေႏြးမႈ အခ်ိဳ႔ကို  
ထည့္သြင္းရမည္ 

ေလ့လာေရးနယ္ပယ္ 
သတ္မွတ္ျခင္း/ToR 

ရိွ ရိွ၊ ေလ့လာေရး 
နယ္ပယ္ သတ္ 
မွတ္ျခင္းတြင္ 

ရိွ၊PP  
အတြက္ရွင္း လင္း 
ေသာျပဌာန္းခ်က္ 

ရိွ  EIAႏွင့္တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆး 
ျခင္းမရိွ။ PP အတြက္ျပဌာန္း 
ခ်က္မ်ားရိွ 



  

  

၃၈ 

PAP ပါရမည္ မ်ားရိွ 
EIA ျပဳစုျခင္း ရိွ ရိွ၊ PAP ႏွင့္ 

နယ္ ေျမ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားကိုတုိင္ 
ပင္ေဆြးေႏြး 
ရမည္ 

MOECAF ၏ အ 
တည္ျပဳခ်က္ယူေ
ရး အတြက္ ToR 
မွာPP အစီအစဥ္ 
ကိုအေသး စိတ္ 
ေဖၚျပရ မည္ 

ရိွ၊ EHIA အတြက္ 
ႏွစ္ၾကိမ္ 

ရိွ၊ သို႔ေသာ္ လမ္း ညႊန္ခ်က္ 
မလံု ေလာက္ 

ဆန္းစစ္ခ်က္ ရိွ၊ PP အစည္းအ 
ေ၀းက်င္းပရန္ 
MOE ဆိုင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရိွ 

ရိွ၊ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ 
ကာလအတြင္း
မွာ MONRE 
သည္ အဆင့္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ 
တိုင္ပင္ေဆြးေ
ႏြးရ မည္။ EMP 
ကိစၥ 
အပါအ၀င္ျဖစ္
သည္္ 

MOECAF သည္ 
PP 
အစည္းအေ၀းမ်ား 
က်င္းပျပီး၊ 
ထင္ျမင္ 
ခ်က္မ်ားကို 
ရယူရ မည္ 

ပညာရွင္မ်ား၏ 
စီစစ္သံုးသပ္ေရး အဖြဲ႔က 
လူထုစည္း 
ေ၀းပြကဲ်င္းပဖြယ္ 
ရိွႏုိင္။ EHIA အတြက္ 
လိုအပ္ 
 

ဆန္းစစ္ခ်က္ကာလ တြင္ 
PP အစည္းအ ေ၀းမ်ား 
ဆက္က်င္းပ ေရးအတြက္ 
တိက် ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ 
မရိွ 

အတည္ျပဳခ်က္ အမ်ားသိစာ 
တမ္းဟုတ္၊ မ 
ဟုတ္ ရွင္းရွင္း 
လင္း မသိရ။ 
EIA ႏွင့္ECC ကို 
အမ်ားသိ 
မထုတ္ျပန္ေသး 

 ECCကို အမ်ားသိ 
ထုတ္ျပန္ရမည္၊ 
EMP 
အပါအ၀င္ျဖစ္၏
သည္ 

အတည္ျပဳခ်က္ 
သည္အမ်ားသိ စာတမ္း 
ျဖစ္သည္၊ EMP ပါရမည္ 

EIA ကို ရႏုိင္သည္ 

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ရိွ၊ PAP ကို ပါ၀င္ 
ေစရမည္။ GRM 
ရိွရမည္ 

ရိွ၊ 
လူမႈအဖြဲ႔အစ
ည္း ကို EMP 
မွာပါ၀င္ ေစရ 
မည္ 

လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
ပါ၀င္မႈအတြက္ 
ျပဌန္းခ်က္မရိွ၊  

ရအစီရင္ခံစာမ်ား ကို 
ONEP ႏွင့္ ခြင့္ ျပဳခ်က္ 
ေပးေသာ အာဏာပုိင္ 
အဖြဲ႔ အား ေပးသည္။  

 
 

 
 
 

EIA ျဖစ္စဥ္ လုပ္သင့္ မလုပ္ 
သင့္ PAP က ဆံုးျဖတ္ခြင့္  

မရိွ မရိွ မရိွ ႏုိင္ငံသားမ်ားကလုပ္ငန္း
အစီအစဥ္မ်ားကို 
တရားရုံးသို႔    ႔ႏုိင္သည္  

မရိွ 

 

  

 

 

 



  

  

၃၉ 

ထုိင္းႏုိင္ငံ ၂၅၅၀ (၂၀၀၇) ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ EHIA တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ ျပဌာန္းခ်က္  
ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားရုံး၏ စီရင္ခ်က္ အမွတ္-၁၃၅၂/၂၅၅၂ 
အမႈသည္မ်ား။      ။ ကမၻာ့ ပူေႏြးမႈဆန္႔က်င္ေရး အသင္း (Anti-Global Warming Association)ႏွင့္ တရားလို (၄၂)ဦး။ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
ပတ၀္န္းက်င္ေရးရာ ဘုတ္အဖြဲ႔ (National Environmental Board) ႏွင့္ တရားျပိဳင္ (၇)ဦး 
အမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္။     ။ ထိုင္းႏုိင္ငံ ၂၅၅၀ (၂၀၀၇)ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ (၂၀၀၇)ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ 
အာဏာတည္ခ့ဲသည္။ ျပႆနာကား- ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တရားျပိဳင္မ်ားမွာ စီမံကိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားက လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္ သူတုိ႔၏ က်န္းမာေရးအေပၚေသာ္လည္းေကာင္း 
ျပင္းထန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွ၊ မရိွ စဥ္းစားရန္ တာ၀န္ရိွ မရိွ ဟူ၍ ျဖစ္ သည္။ အကယ္၍ ၄င္းတို႔ သည္ ဤအျဖစ္မ်ိဳးသို႔ ေရာက္ပါက၊ 
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၆၇)ႏွင့္ အညီ၊ လူထုၾကားနာပြဲ က်င္းပကာ၊ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈ 
ဆန္းစစ္ခ်က္တရပ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား အၾကံျပဳခြင့္ေပးရန္ 
လိုအပ္သည္။ တရားျပိဳင္မ်ား သည္ HEIS ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျပီး၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ 
ေစဖြယ္ရိွ ေသာ စီမံကိန္းမ်ား/လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ (ဤအေျခခံဥပေဒ အာဏာမတည္မီက က်င့္သံုးခ့ဲေသာ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားႏွင့္ 
အလားတူ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို က်င့္သံုးကာ)လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ အနည္းဆံုး (၇၆)ခု ေပးခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။  
ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာ။     ။ ထိုင္းႏုိင္ငံ (၂၀၀၇) ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ျပီးေနာက္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား 
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ (၇၆)ခု ေပးျခင္းသည္ (၂၀၀၇) ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေနသလား။ 
စီရင္ခ်က္။      ။ ဗဟိ ု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားရုံးက (၂၀၀၇) ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အရ၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ အညီျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔ျပင္၊(၂၀၀၇)ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ 
(၇၆)က အတိအလင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အသအိမွတ္ ျပဳထားေသာ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရုံးက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္ လပ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္အျပင္၊ 
ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ၊ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားဆိုင္ရာ၊ တရား စီရင္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႔စည္းမ်ားအေပၚ အာဏာတည္ ေစရမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတရားရုံးသည္ မသဖြတ္ (Mah Tha Phut)ႏွင့္ အနီးအနား ၀န္းက်င္မွာ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ (လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ ပတ၀္န္းက်င္ အရည္အေသြး၊ အမ်ားျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးတို႔အေပၚ) သက္ေရာက္မႈကို ရပ္ပစ္ျခင္းအားျဖင့္ 
ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၆၇)၊ အပုိဒ္ (၂)ပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ 
ဆိုင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား တိုက္တြန္းျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း အမ်ားျပည္သတူို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္ လပ္မႈကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ တာ၀န္ရိွသည္။  
ဗဟို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားရုံးသည္ (၂၀၀၇) ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ျပီးေနာက္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအား 
ေပးထားသည့္၊ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္က သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ ၀န္ၾကီးဌာန၏ သက္ေရာက္မႈ ျပင္းထန္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စာရင္း၀င္ျဖစ္ျပီး၊ (၂၀၀၇) ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၆၇)၊ အပုိဒ္ (၂)ပါ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္း ခ့ဲသည္။  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

၄၀ 

 

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ (Republic of the Union of Myanmar) 

နိဒါန္း  

ယခင္က (MOECAF) ဟု ေခၚေသာ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန (Ministery of 

National Resources and Environment Conservation-MONREC) သည္ EIA ေဖၚေဆာင္ေရးအတြက္ အခြင့္ 

အာဏာႏွင့္ တာ၀န္ရိွ ၀န္ၾကီးဌာနျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္၊ 

ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး  နည္းဥပေဒမ်ားအရ၊ ၀န္ၾကီးဌာနသည္ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 

ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ ပတ၀္န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး တ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ထည့္သြင္း 

ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာသ္ည္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ ပုိင္ရွင္ျဖစ္ျပီး၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒက ဤသဘာ၀ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထုတ္ယူ၊ သံုးစြဲေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း၊ အခန္း (၄၅) ပါ တာ၀န္၀တၱရား မ်ားက 

သဘာ၀ ပတ၀္န္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ဤဥပေဒကို ခၽြင္းခ်က္ျပဳထား ပါသည္။  

ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 

ျပည္ေထာင္စုအား ၀ုိင္း၀န္းကူညီရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ ဤတာ၀န္မ်ားကို ခၽြင္းခ်က္ျပဳထားသည္မဟုတ္ေခ်။ 

  

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
ပုဒ္မ ၃၇ 
ႏုိင္ငံေတာ္သည္ 
(က) ႏုိင္ငံေတာ္ရိွ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရိွ သယံဇာတ ပစၥည္းအားလံုး၏ 
ပင္ရင္း ပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္။ 
(ခ) ႏုိင္ငံပုိင္ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရး အင္အားစုမ်ားက ထုတ္ယူသုံးစြျဲခင္းကို ကြပ္ကၾဲကီးၾကပ္ရန္ 
လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းရမည္။ 
(ဂ) ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ပစၥည္းပုိင္ဆိုင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္၊ ကိုယ္ပုိင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ တီထြင္ခြင့္ႏွင့္ မူပုိင္ခြင့္တို႔ကို 
ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ ခြင့္ျပဳရမည္။ 
 
ပုဒ္မ (၄၅) 
ႏုိင္ငံေတာ္သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိ္န္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ 
ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ကိစၥမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အား ကူညီရန္ တာ၀န္ရိွသည္- 
(က) အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
(ခ) သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
(ဂ) လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ျမင့္မားလာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း 
(ဃ) အမ်ားျပည္သူပုိင္ ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
     

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန (Ministery of National Resources and Environment 

Conservation-MONREC) သည္ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥ 

ပေဒ (ECL)သည္ တိုးျမွင့္ထားေသာ ပတ၀္န္းက်င္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစီအမံအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ဥပေဒ အေျခခံျဖစ္ပါသည္။ 



  

  

၄၁ 

 

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း  
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ၏ ရည္မွန္းခ်က္တခုကား - ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခ့ဲေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

အမ်ိဳးသား ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး မူ၀ါဒ(Myanmar National Environment Policy)ကို ေဖၚေဆာင္ရန္ျဖစ ပါသည္။ 

ေပၚလစီက ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ 

 

တိုင္းျပည္၏ ဥစၥာဓနသည္ ၄င္း၏ ျပည္သူမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး မူ၀ါဒ၏ ရည္မွန္းခ်ကက္ား- ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသား အားလံုး ၏ 
ဘ၀အရည္အေသြး ျမင့္မားေအာင္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းတြင္ ပတ၀္န္းက်င္ ကိစၥကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းအားျဖင့္ ဤအရာ 
မ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ ညီညြတ္မွ်ေစရန္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တိုင္းမွာ မိမိ၏ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မိမိ၏ 
ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အညီ အသံုးခ်ရန္ အျမင့္ဆံုး အခြင့္အေရး ရိွပါသည္။ သိုရာတြင္ မိမိ၏ တရားစီရင္ပုိင္ 
ခြင့္ထက္ မေက်ာ္လြန္ေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားတိုင္းျပည္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို မထိပါးမိေအာင္လည္း 
ေကာင္း သတိၾကီးစြာ ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥဳပၸါန္ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအရ သဘာ၀အရင္းအ 
ျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတိုင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းရာ၌ ပတ၀္န္း 
က်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို အဓိကရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ထားရမည္။       
 

ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္၂၀၁၆ ျမန္မာ့ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈဥပေဒကို မၾကာေသးခင္က ျမန္မာ 

အစုိးရက ျပ႒ာန္းခ့ဲသည္။ ၎ဥပေဒတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခုိက္ 

ေစရဟု ပါဝင္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ပုဒ္မ ၄၁ အရ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုတမ္း၊ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရး၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကို ထိခုိက္ေစမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တားျမစ္ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ 

အေကာင္းဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖစ္ေသာ သဘာ၀ႏွင့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခုိက္ေစျခင္း သို႔မဟုတ ္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ 

ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ေစျခင္း စသည္ျဖင့္ က်ယ္ျပန္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ရင္းႏီွျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား လိုက္နာက်င့္သုံး 

ရမည္ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၃၆ အရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါသည့္ 

လုပ္ငန္းမ်ား၊ အၾကီးစားရင္းႏံွျမွဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားအေပၚ ၾကီးမားသည့္ 

သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဆိုျပဳခ်က္တင္သြင္း၍ ျမန္မာ့ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္၏ အဆိုျပဳလႊာ 

တင္သြင္းရမည္။ ၄င္းအဆိုျပဳခ်က္တြင္ EIA  အစီရင္ခံစာပါရမည္လား (ယခင္နည္းဥပေဒအရ လိုအပ္ခ့ဲသကဲ့သုိ႔) (သို႔) EIA 

မလုပ္ခင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင္ ရယူရမည္လားဆိုတာေတာ့ မေသခ်ာေပ။ အစုိးရမွ နည္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သတ္၍ ယခု 

အခ်က္အလက္ကုိ ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (ECL)က ျမန္မာႏုိင္ငံ ပတ၀္န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ရွာက္ေရးႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပဌာန္းေပးထားသည္။  

ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (ECL)၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ- 

 



  

  

၄၂ 

 

ပုဒ္မ ၃ 
ဥပေဒ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- 
(က) ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး မူ၀ါဒကို ေဖၚေဆာင္ရန္ 
(ဂ) ပစၥဳပၸါန္ႏွင့္ အနာဂတ ္မ်ိဳးဆက္ႏွစ္လံုးအတြက္ သန္႔ရွင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တရပ္ျဖစ္ေရး လႈံ႔ေဆာ္ရန္ 
(င) သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ေရရွည္ခံေအာင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ 
  
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (ECL)က ညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္၊ ကန္႔သတ္ရန္အလို႔ငွာ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ 

ေစေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္မႈမ်ားကို ပတ၀္န္းက်င္ အရည္ 

အေသြးစံခ်ိန္မ်ားအတိုင္း ကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ရန္ ျပဌာန္းထားပါသည္။  

ပုဒ္မ ၁၄ 
ညစ္ညမ္းမႈ ပမာဏတစုံတရာျဖစ္ေစေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးသည္ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားကို 
ျပဌာန္းထားေသာ ပတ၀္န္းက်င္ အရည္အေသြး စံခ်ိ္န္မ်ားႏွင့္ အညီသန္႔စင္ျခင္း၊ ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ သြန္ထုတ္ျခင္း၊ 
ထိန္းထားျခင္း ျပဳရမည္။  
ပုဒ္မ ၅ 
ညစ္ညမ္းမႈ ပမာဏတစုံတရာျဖစ္ေစသည့္ တစုံတခုေသာ လုပ္ငန္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ေနရာကိုေသာ္လည္းေကာင္း ပုိင္သူ သို႔မဟုတ္ လက္ရိွျဖစ္ေနသူသည္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ျဖစ္ေစ၊ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္ေစ၊ စီမံခန္႔ခြရဲန္ျဖစ္ေစ၊ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္ေစ၊ ရွင္းပစ္ရန္ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းတြင္း သန္႔စင္စက္ရုံ (on-site 
facility) သို႔မဟုတ္ ကရိယာ တပ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း သံုးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳရမည္။ ဤသို႔ မလုပ္ႏုိင္ပါက 
ပတ၀္န္းက်င္သေဘာအရ ခုိင္လံုေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကို သြန္ထုတ္ရမည္။ 
  

ထို႔ျပင္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒက ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစေသာ လုပ္ေဆာင္ 

တစုံတရာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားပါသည္။ 

အခန္း (၈) ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈမ်ား 
(က) မည္သူမွ် ဤဥပေဒႏွင့္ ဤနည္းဥပေဒတခုခုအရ၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သတိေပးထားသည့္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစ 
ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဘးအ ႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကို မည္သည့္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူထုအား တိုက္ 
ရုိက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ထိခုိက္ေစေသာ မည္သည့္ေနရာမွာျဖစ္ေစ ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ 
ထုတ္လႊတ္ ေစျခင္း၊ သြန္ထုတ္ျခင္း၊ သြန္ထုတ္ေစျခင္း၊ စုပုံျခင္း၊ စုပုံေစျခင္း မျပဳရ။ 
 
(ခ)  မည္သူမွ် အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ၀န္ၾကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတပါး၊ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ဤ 
စနစ္ေၾကာင့္ေျပာင္းလဲေနေသာ သဘာ၀ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ။ 
 

အစုိးရ ဌာနတခုခု၊ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတခုခု သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တဦးဦးက လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ 

ေဆာင္ခ်က္တခုခုေၾကာင့္ ပတ၀္န္းက်င္မွာ ထိခုိက္မႈ တစုံတရာ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ရိွ၊ မရိွ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္၊ 

ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (ECL)အရ၊ ၀န္ၾကီးဌာနအား EIA စနစ္ႏွင့္ လူမႈေရး ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း စနစ္ ျပဳစုရန္ 

အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားပါသည္။  

 



  

  
၄၃ 

ထို႔ျပင္၊ ၀န္ၾကီးဌာနအား ပုဒ္မ ၇ (ဃ)အရ ပတ၀္န္းက်င္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္မ်ား သတ္မွတ္ရန္လည္း အခြင့္အာဏာ 

အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ ပတ၀္န္းက်င္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္မ်ားကို အခန္း (၆)၊ ပုဒ္မ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂ တို႔တြင္ ဆက္လက္၍ 

အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။  

 

EIA ေ၀ါဟာရမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (ECL)၊ ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား(Environment Conservation 

Rules)ႏွင့္ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EIA အတြက္ ေ၀ါဟာရ အမ်ားအျပားကို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထား 

ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (ECL)က ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။  

 

ပတ္၀န္းက်င္ (Environment)ဆိုသည္မွာ- ေရ၊ ေလထု၊ ရာသီဥတု၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ တို႔အပါအ၀င္ လူသား၏ ပတ္ 
၀န္းက်င္ျဖစ္ေသာ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊ တိရ စၦာန္ႏွင့္ အပင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဇီ၀ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္ 
မ်ား၊ ႏွင့္ သမုိင္းဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ အလွတရားဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေဂဟစနစ္ (ecosystem)ဆိုသည္မွာ- ဟန္ခ်က္ ညီစြာ တည္ရိွေနေသာ သက္ရိွ၊ သက္မ့ဲအရာမ်ား၏ သဘာ၀စနစ္ႏွင့္ ဤ 
စနစ္ေၾကာင့္ တစ၊ တစ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ သဘာ၀ ပတ၀္န္းက်င္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ (ECL)က EIA ၊ ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE)၊ ႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ 
ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (EMP)တို႔၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း ေပးထားပါသည္။ 
 
ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (Environmental Impact Assessment)ဆိုသည္မွာ-ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ၊ လူသားဆိုင္ရာ၊ 
ဇီ၀ဆိုင္ရာ၊ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပတ၀္န္းက်င္အပၚ သက္ေရာက္ရန္အလားအလာ သို႔မဟုတ္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား 
ရိွ၊ မရိွ စနစ္တက် ေလ့လာေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တရပ္ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းသည္ အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္း၊ သို႔မဟုတ္ 
စီးပြားေရးလုပ္ ငန္း၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖစ္စဥ္၏ 
မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ပါသည္။  
 
တတိယ ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ တတိယအဖြဲ႔အစည္း (Third Person or organization)ဆိုသည္မွာ- နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည့္ တတိယ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ စီမံကိန္းအ 
ဆိုျပဳသူက  ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း တရပ္ျပဳလုပ္ရန္ စာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အပ္ႏံွထားသည့္ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အပ္ႏံွရန္ ရည္ရြယ္ 
ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ တဦးဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတခုခုလည္းပါ၀င္သည္။ 
 
 
ကနဦး ပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (Initial Environmental Examination)ဆိုသည္မွာ- စီမံကိန္း၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြား 
ေရးလုပ္ ငန္း၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခု၏ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္အလားအလားမ်ားသည္ သိသာထင္ရွားျခင္းရိွ၊ မရိွ၊ ပတ၀္န္း 
က်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ရန္ လိုအပ္ျခင္းရိွ၊ မရိွ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ အျခား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပဳစု၊ တင္ျပရန္ 
လိုအပ္ျခင္းရိွ၊ မရိွ ေလ့လာေသာ ကနဦး လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ ကိုဆုိလိုသည္။  
 



  

  ၄၄ 

 
ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ (Environmental Management Plan)ဆိုသည္မွာ - စီမံကိန္း၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြား 
ေရးလုပ္  
ငန္း၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခု၏ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၊ လည္ပတ္ျခင္း၊ 
ထိ္န္း သိမ္းျခင္း၊ အဆံုးသတ္ျခင္း၊ ပိတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိတ္သိမ္းျပီးေနာက္မွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ေရွာင္က်ဥ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကာ 
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ၀န္ၾကီးဌာန၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ျပဳစုထားေသာ စီမံကိန္း စာတမ္းတေစာင္ကို ဆိုလုိသည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ စီမံကိန္း၊ 
သို႔မဟုတ္ စီးပြား ေရးလုပ္ ငန္း၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားမွ 
ေရွာင္က်ဥ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲနည္းမ်ား၊ 
အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ အလုပ္ အစီအစဥ္ မ်ား၊ ပတ၀္န္းက်င္အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္း၊ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အလုပ္အစီ အစဥ္၊ ပတ၀္န္းက်င္ အေရးေပၚအေျခအေန အတြက ္ အစီအမံမ်ား 
ပါရိွသည္။့ 
 
(၂၀၁၅)ခုႏွစ္၊ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကလည္း EIA ႏွင့္ ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္(IEE) လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 

သံုးစြဲေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ထားပါသည္။  

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူ(Project Affected Person-PAP) ဆိုသည္မွာ- အၾကံျပဳထားေသာ စီမံကိန္းတခု၏ တိုက္ရုိက္ 
ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္၍ ျဖစ္ေစ ဒဏ္သင့္ခံရသည့္ သဘာ၀အတိုင္းရိွေနေသာ လူ ပုဂၢိဳလ္တဦး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရား၀င္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ ေျမယာ သို႔မဟုတ္ 
အိုးအိမ္ကို တရား၀င္သိမ္းယူျခင္း၊ ေျမအဆင့္အတန္း ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀တရားမွာ ျဖစ္ပြားေသာ အကန္႔ 
အသတ္မ့ဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ပုဂၢိဳလ္  သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ ေနထိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ား 
ရိွ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္စနစ္မ်ားအေပၚ ရုိက္ခတ္မႈမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။  
ဆုိးက်ိဳ း သက္ေရာက္မႈ (Adverse Impact)ဆိုသည္မွာ - တရား၀င္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ သဘာ၀ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ ေဂဟစနစ္ျဖစ္ 
ေစ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ (ေဒသရင္း အပင္ႏွင့္ တိရ စၦာန္မ်ားအပါအ၀င္)ျဖစ္ေစ၊ ခံစားရေသာ သို႔မဟုတ ္ သယ္ပုိးထား 
ရေသာ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈ-စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ လုပ္ငန္း 
ခြင္ ေဘး ကင္းေရး သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား 
ျဖစ္ျပီး၊ ဤ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ စီမံကိန္း လိုလားသူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ထိန္ခ်န္မႈတစုံတခုမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
စီမံကိန္း ဒီဇုိင္းသို႔မဟုတ္၊ ျဖစ္ေပၚမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္း 
မႈ၊ သို႔မဟုတ္ လည္ပတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း 
တစုံတရာ အတိုင္းအတာ အထိ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ယူဆရသည္ သို႔မဟုတ္ တနည္းနည္းျဖင့္ ေပၚထြက္ လာျခင္း 
ျဖစ္သည္။  
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈ (Environmental Impact)ဆိုသည္မွာ- အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သဘာ၀ အတိုင္းရိွေနေသာ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ 
တည္ေဆာက္ထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္တို႔အျပင္၊ လူႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာကႏုိ္င္ဖြယ္ရိွေသာ 
အက်ိဳးဆက္ မ်ားျဖစ္သည္။ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ တိုက္ရုိက ္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေကာင္းက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတို႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္၊ ပတ၀္န္း က်င္ဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္  
 



  

  

၄၅ 

၄၄ 
ရာ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူထု က်န္းမာေရးုႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ ေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာ  
မ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။ ထို႔ ျပင္၊ လူမႈေရး ထိခုိက္မႈမ်ားတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ  
ဆႏၵမပါဘဲ အိမ္ရာေရႊ႔ေျပာင္းရမႈ ကိုလည္း ထည့္သြင္း ထားသည္။  
ဆက္စပ္ထိခုိက္မႈ (Cumulative Impact)။ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စုေပါင္းရုိက္ခတ္မႈဆိုသည္မွာ- စီမံကိန္းတခု၏ 
ထိခုိက္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိခုိက္မႈမႈမ်ားသည္ ယင္းတို႔သက္သက္အားျဖင့္ သိသာထင္ရွားမႈ မရိွေသာ္လည္း၊ အလားတူ  
သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးအစားမတူသည့္ စီမံကိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပထ၀ီ၀င္ နယ္ေျမေဒသတြင္ရိွသည့္ တည္ဆဲ သို႔မဟုတ္ 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သိသာထင္ရွားေသာ ထိခုိက္မႈကိုဆုိသည္။  
   

EIA လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

 ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး(EC )နည္းဥပေဒမ်ားက အခန္း(၈)တြင္ EIA အတြက ္ မူေဘာင္တခု ခ်မွတ္ေပးထားပါသည္။ 
မည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သည္ EIA လုပ္ရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္းကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန (MONREC)က ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 48 
ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒမ်ား (EC  Rules)က  ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) သို႔မဟုတ္ ကနဦး 
ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း(IEE)၏ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ပါေသာ စနစ္ကို ခြင့္ျပဳထားပါသည္။49  
 
ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း(EIA)မ်ားႏွင့္ ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း(IEE)မ်ားကို အရည္အခ်င္းျပည့္မီွျပီး၊ 
မွတ္ပုံတင္ထားေသာ တတိယ ပုဂၢိဳလ္ ပညာရွင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ပါသည္။50အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ IEE သို႔မ 
ဟုတ္ EIA ႏွင့္အတူတြ၍ဲ တင္ျပရမည့္ ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (EMP) ပါရိွရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ကို စီမံကိန္း 
အတည္ျပရန္ တင္ျပရမည္ 51 ျဖစ္ျပီး၊ သယံဇာ တႏွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန (MONREC)က 
ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ထို႔ျပင္၊ ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး(EC )နည္းဥပေဒမ်ားက ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ စီစစ္သံုးသပ္ 
ေရးအဖြဲ႔ (Environmental Impact Assessment Report Review Body)အား သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရဌာနမ်ား၊ အျခား အစုိး 
ရအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ ေပးပါသည္။52 ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ စီစစ္သံုး 
သပ္ ေရးအဖြ႔ဲက စီမံကိန္းကို စီစစ္သံုးသပ္ျပီးေနာက္တြင္ သယံဇာ တႏွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန 
(MONREC)က EIA သို႔မဟုတ္ ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ (EMP)ကိ ုအတည္ျပဳႏုိင္ပါသည္။ 53 ပတ၀္န္းက်င္ထိန္း 
သိမ္းေရးနည္းဥပေဒမ်ား (EC  Rules)သည္ လူထုပါ၀င္မႈသို႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကို တိတိက်က် 
ရည္ညႊန္းျခင္းမရိွေခ်။  

                                                             
48 EP Rules, Article 52. 
49 Article 53. 
50 Article 56. 
51 Article 52. 
52 Article 58. 
53 Article 61. 

 

 



  

  

၄၆ 

 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ EIA ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အၾကံျပဳတင္ျပထားေသာ EIA စနစ္၏ အေသးစိတ္အ 
ခ်က္မ်ား မပါရိွေခ်။ EIAဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မူၾကမ္းအေၾကာင္းကို အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အသိေပးရန္အတြက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ား လုပ္ခ့ဲေသာ္လည္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
တြင္ တရား၀င္ လူထုပါ၀င္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ မပါရိွေခ်။ 
  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ အခန္း(၂)က ဤသို႔ဆိုထားသည္။ 
 
“သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္း၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ ဘုတ္အဖြဲ႔၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႔ဲအစည္း၊ ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရ သို႔မဟုတ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၊ ကုမၸဏီ၊ သမ၀ါယမ အဖြဲ႔အစည္း၊ စီပြား 
ေရး လုပ္ငန္း၊ အသင္း၊ အစုစပ္လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ တသီး ပုဂၢလတဦးဦးက လုပ္ေဆာင္သည့္ သိသာထင္ရွားေသာ ဆုိး 
က်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏုိင္ဖြယ္ စီမံကိန္းအားလံုးသည္ ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း(IEE) သို႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း(EIA)ကိ ု ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းျပဳျပီး၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္(Environmental Compliance Certificate)ကိ ုရယူရမည္။” 
    
(၂၀၁၅)ခုႏွစ္၊ EIA ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ EIA သို႔မဟုတ္ IEE လုပ္ရန္လိုအပ္ေသာ စာရင္း၀င္ စီမံကိန္းအမ်ိဳး 

အစားမ်ား အတြက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း (screening) ျဖည့္စြက္ခ်က္တခု ပါရိွသည္။  

(၂၀၁၅)ခုႏွစ္၊ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ EIA အတြက ္စံခ်ိန္မီွ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တရပ္ ပါရိွသည္။  

 ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း (screening) 

 EIA ပညာရွင္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း 

 ေလ့လာေရး နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း (Scoping) 

o သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖၚျပျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း 

o ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ EIA လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္ 

o (၁၅)ရက္အတြင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း/အတည္ျပဳျခင္း/ ၾကိဳတင္စည္းကမ္းခ်က္ သတ္မွတ္ျခင္း 

 EIA ဆိုင္ရာ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း 

 EIA အစီရင္ခံစာ 

 EIA စီစစ္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ 

 ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္(ECC)ထုတ္ေပးျခင္း 

 အယူခံျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ 



  

  

၄၇ 

ပုံ 

ပုံ (၅)။ Cosier  Baird  ေရးဆြဲသည္ (၂၀၁၅)  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ EIA ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ပုဒ္မ ၁၅ မွာ- သယံဇာ တႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 

၀န္ၾကီးဌာန (MONREC)သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း(IEE) ႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ 

ဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) အတြက္ တခုတည္းေသာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။  

 

ပုဒ္မ ၁၅ 
၀န္ၾကီးဌာနသည္ ေအာက္ပါ ကိစၥမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အာဏာရိွေသာ တခုတည္းေသာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ 
(က) စီမံကိန္း အဆိုျပဳလႊာကုိ စီစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ စံမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း 

 

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း 

ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း 

စူးစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း 

စီစစ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ 

ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ 
သက္ေသခံလက္မွတ္(ECC) 

အျခား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း 
လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ 

ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 

နယ္ပယ ္အတိုင္းတာ သတ္မွတ္ျခင္း 

စူးစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း 

စီစစ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း 
လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ 

ပယ္ခ်ျခင္း 
ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ 

သက္ေသခံလက္မွတ(္ECC) 

အျခား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း 
လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ 

ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 

နယ္ပယ ္အတိုင္းတာ သတ္မွတ္ျခင္း 

စူးစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း 

စီစစ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ 

ပယ္ခ်ျခင္း 
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ(္ECC) 

အျခား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း 
လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ 

ဆန္းစစ္ျခင္း မလိုအပ္ 

အျခား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း 
လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ 



  

  

၄၈ 

 (ခ) ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္အတည္ျပဳျခင္း 
 
(ဂ) ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း 
(ဃ) ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
       မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း 
(င) ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း 
(စ) ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္၊ တည္ေဆာက္ဆဲကာလ ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
      ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္တို႔ကို အတည္ျပဳျခင္း 
(ဆ) ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ 
       အတည္ျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း 
(ဇ) စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚစဥ္အတြင္း ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံ 
        လက္မွတ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အဆိုျပဳထားေသာ စီမံ  
      ကိန္း၏ အေသးစိတ္ပုံစံကို အျပီးသတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေတြ႔အၾကံဳေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းတရပ္ 
      ရပ္ အပါအ၀င္ ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚမႈကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ လိုက္နာ 
      ေဆာင္ ရြက္ေစျခင္း 
(ဈ) စီမံကိန္းတရပ္ရပ္အား ယင္း၏ ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေစ 
      ျခင္းႏွင့္ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အစီရင္ခံစာကို စီစစ္သံုးသပ္ရန္ အတည္ျပဳရန္ ၀န္ၾကီးဌာနသို႔ တင္ျပေစျခင္း 
(ည) ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္မည့္ တတိယ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရယူရန္ႏွင့္ စပ္ 
      လ်ဥ္းသည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း  
(ဋ) ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိး 
      ရအဖြဲ႔မွ သီးျခားသတ္မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ EIA ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ စီစစ္သံုးသပ္ ေရးအဖြဲ႔ 

(Evironmental Impact Assessment Report Review Body)အားလည္း တိက်ေသာ တာ၀န္မ်ား သတ္မွတ္ေပး 

ထားပါသည္။ 

ပုဒ္မ ၁၆ 
ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ စီစစ္သံုးသပ္ ေရးအဖြ႔ဲ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ 
သည္။  
(က) ၀န္ၾကီးဌာန၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ စီမံကိန္းတရပ္ရပ္၏ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစားကို စီစစ္ 
       သံုးသပ္ျခင္း  
(ခ) ၀န္ၾကၤးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာကို စီစစ္သံုးသပ္ 
     ျခင္း 
(ဂ) ကိစၥတခုခ်င္းစီအလိုက္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ၏ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာႏွင့္ ပါ၀င္ရမည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ စီစစ္ျခင္း- 
 

 



  

  

၄၉ 

 ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာသည္ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာထားျခင္း ရိွ၊ မရိွ၊ 

 ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာသည္ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာ သတ္မွတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ 
ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း ရိွ၊ မရိွ၊  

 ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာသည္ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ 
အခ်ိ္န္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ စီစစ္သံုးသပ္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း ရိွ၊ မရိွ၊ 

  ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာသည္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အျမင္ကို အသိအမွတ္ျပဳ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ရိွ၊ မရိွ၊ 

  ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာသည္ ျပီးျပည့္စုံမႈ ရိွ၊ မရိွ၊ လံုေလာက္ေသာ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာႏွင့္ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္မႈ ရိွ၊ မရိွ၊  

 ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာျပဳစုမႈႏွင့္ ပါ၀င္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ 
ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံႏုိင္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ ညႊန္ျပမႈ၊ ရည္ညႊန္းမႈႏွင့္ အျပည့္အ၀ 
လိုက္နာထားမႈ ရိွ၊ မရိွ၊  

  ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာျပဳစုမႈႏွင့္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ၾကိဳတင္သိျမင္ႏ္ုိင္ေသာ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအားလံုးကို သတ္မွတ္ေဖၚျပထားျခင္း ရိွ၊ မရိွ၊  

 ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းလင္းေဖၚျပ စီမံကိန္း၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
တားဆီးရန္၊ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ရမည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အျပည့္အ၀ 
လိုက္နာရမည့္ ပတ၀္န္းက်င္ေရးရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အာမခံႏုိင္မႈ ရိွ၊ မရိွ၊ 

  စီမံကိန္းမွ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို တားဆီးရန္ သို႔မဟုတ ္ အနည္းဆံုးသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ထိ 
ေရာက္မႈ ရိွ၊ မရိွ၊ အေကာင္းဆံုးရႏုိင္ေသာနည္းလမ္း (BAT)ႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို အေျခခံထားျခင္း 
ရိွ၊ မရိွ၊ 

 ပတ၀္န္းက်င္ေရးရာႏွင့္ လူမႈေရးရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာမႈမရိွသည့္ သို႔မဟုတ္ လိုက္နာမႈ မရိွျခင္းကို 
ဦးတည္ေသာ အ ႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါ၀င္ျခင္း ရိွ၊ မရိွ၊  

 ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚထုတ္ တင္ျပထားသည့္အတိုင္း လက္မခံႏုိင္ေသာ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစဘဲ၊ စီမံကိန္းကိ ုလည္ပတ္ႏုိင္ေျခ ရိွ၊ မရိွ၊  

(ဃ) ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာအား စီစစ္သံုးသပ္သည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ 
       ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာပါ ခ်ိဳ႔ယြင္းမႈ 
       တရပ္ရပ္ကို ေဖၚထုတ္တင္ျပျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျပီး အစီရင္ခံတင္ျပရမည့္ ေနာက္ 
       ထပ္ ေလ့လာမႈမ်ားဈ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို အၾကံျပဳတင္ျပျခင္း၊  
(င) ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာအား စီစစ္သံုးသပ္သည့္အစီရင္ခံစာတြင္ သက္ဆိုင္သည့္ ပတ၀္န္း 
      က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုကိ္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပသင့္သည့္ စည္းကမ္း 
     ခ်က္မ်ားအျဖစ္ အၾကံျပဳခ်က္ေပးျခင္း၊  
(စ) ေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ ၀န္ၾကီးဌာနက တာ၀န္ေပးပါက ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ စီစစ္သံုးသပ္ ေရးအဖြဲ႔၏  
      စီစစ္ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပျခင္း၊  
 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ EIA ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းက ဆက္လက္ ျပဌာန္း ထားသည္ကား- EIA ပညာရွင္မ်ားသည္ သယံဇာတႏွင့္ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန (MONREC) မွာ မွတ္ပုံတင္ရမည္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။  

 



  

  

၅၀ 

မွတ္ပုံတင္မထားလွ်င္ ပညာရွင္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရး အသင္းျဖစ္ေစ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) သို႔မဟုတ္ 

ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း(IEE)ကို လုပ္၍ မျဖစ္ေခ်။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 

၀န္ၾကီးဌာန (MONREC) သည္ EIA ပညာရွင္မ်ား မွတ္ပုံတင္ေရးအတြက္ ယာယီစနစ္တခုကို ခ်မွတ္ထားပါသည္။  

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း (Screening) 

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းသည္ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) သို႔မဟုတ္ ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း(IEE) 

တြင္ ပထမဦးဆံုး လုပ္ငန္းအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းလိုလားသူသည္ ဆန္းစစ္ခ်က္ အဆင့္ကိ ု သတ္မွတ္ခံရန္အတြက္ 

စီမံကိန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) စာရင္းကို အသံုးျပဳကာ ၀န္ၾကီးဌာနသို႔ တင္ျပ၊ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ ပုဒ္မ (၂၄)အရ ၀န္ၾကီး 

ဌာနသည္ စီမံကိန္းအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (EMP) လို၊ မလို ဆိုသည္ကိုလည္း (IEE သို႔မဟုတ္ EIA 

လိုသည္ဟု ဆံုးျဖတ္သည္ျဖစ္စ၊ မလိုဟု ဆံုးျဖတ္သည္ျဖစ္ေစ)ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ (၂၅)မွ (၂၆)အထိ သတ္ 

မွတ္ခ်က္အရဆိုလွ်င္ ဤ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခၽြင္းခ်က္မ်ား ရိွပါသည္။ 

ပုဒ္မ  ၂၅ 
စီမံကိန္းသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သတ္မွတ္ကာကြယ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ 
(၁) ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ထိ္န္းသိမ္းေရး အပါအ၀င္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး ဧရိယာ၊(၂) အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာသစ္ေတာ၊ (၃)  
အဏၰ၀ါ ဥယ်ာဥ္အပါအ၀င္ ဥယ်ာဥ္၊ (၄) ဒီေရေတာ ေရ၀က္ဧရိယာ၊ (၅) အျခားအေရးပါေသာ ကမ္းရုိးတန္းေဒသမ်ား၊ (၆) 
သဘာ၀ေဘးမ့ဲေတာ၊ (၇) သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းထားေသာေနရာ၊ (၈) သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရနယ္ေျမ၊ (၉) 
ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အထင္ကရေနရာ၊ (၁၀) ၀န္ၾကီးဌာနက သတ္မွတ္ေၾကညာထားေသာ အျခား 
သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၊ (၁၁) ထိ္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေနရာ၊ (၁၂) ထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္ထားေသာ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဆိုင္ရာႏွင့္ သမုိင္းဆိုင္ရာ အထင္ကရေနရာမ်ားတြင္ တည္ရိွေနျခင္း သို႔မ 
ဟုတ္ အကန္႔အသတ္မရိွ ပါ၀င္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းေနရာမ်ားအေပၚ ၾကိဳတင္သိျမင္ႏုိင္ေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရိွႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္အားလံုးတြင္  ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
ပုဒ္မ  ၂၆ 
ေနာက္ဆက္တြဲ “က” ပါ “ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ခ်က္” တြင္ မည္သို႔ပင္ သတ္မွတ္ထား 
ေစကာမူ၊ ခုိင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေတြ႔ရိွပါက၊ ၀န္ၾကီးဌာနသည္ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ 
ဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား သို႔မဟုတ္ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလပ္ုရန္လို 
အပ္သည့္ စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစား သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ ဆန္းစစ္ျခင္းမွ် ျပဳလုပ္ရန္မလိုသည့္ စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစားကို လိုအပ္ 
သလုိ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။  
 

ပုဒ္မ (၂၇)က ျပဌာန္းထားသည္မွာ- ၀န္ၾကီးဌာနသည္ တသီးတျခားစီ အၾကံျပဳ တငျ္ပေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို  ၾကည့္ရႈစစ္ 

ေဆးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္တင္ေသာ စီမံကိန္းအျဖစ္ စဥ္စားႏုိင္သည္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္၊ ဆက္စပ္ေနေသာ 

ရုိက္ခတ္မႈ အလားအလာမ်ားကို တျပိဳင္တည္း ဆန္းစစ္ႏုိင္ပါသည္။  

 

 



  

  

၅၁ 

 

ပုဒ္မ ၂၇ 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ဆိုလွ်င္၊ ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ုယုတိၱရိွရိွ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအရ ဆက္စပ္ေန ေသာ၊ 
သို႔မဟုတ္ ပုိင္ရွင္တဦးတည္းျဖစ္ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပုိင္ရွင္အခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ေရွ႔ဆင့္ 
ေနာက္ဆင့္ျဖစ္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို စီမံကိန္းတခုတည္းအျဖစ္ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။ စီမံကိန္းၾကီးတခု (သတၱဳ 
တူးေဖၚျခင္း သို႔မဟုတ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရုံကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ား)၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား (စီမံကိန္းမွာ 
ပါေသာလမ္း၊ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္၊ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္း စက္ရုံ)မ်ားကို စီမံကိန္းၾကီး၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ သေဘာထား ရမည္။ 
ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ၀န္ၾကီးဌာနသည္ တခုတည္းေသာ စီမံကိန္းၾကီးအျဖစ္ သေဘာထားေသာ စီမံ ကိန္းမ်ားအတြက္ 
ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) သို႔မဟုတ္ ကနဦး ပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း(IEE) လိုမည္၊ မလိုမည္ကို 
စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါသည္။  

 

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ စီမံကိန္း အဆိုျပဳလႊာ ရရိွေသာေန႔မွ (၁၅)ရက္အတြင္း 

ခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

EIA လုပ္ငန္းအားလံုးသည္ ေလ့လာေရးနယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို လုပ္ရမည္ (ပုဒ္မ ၄၇)။ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း 

အစီရင္ခံစာအရ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) လုပ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျပီးေနာက္တြင္ စီမံကိန္း ပုိင္ 

ရွင္ႏွင့္ EIA ပညာရွင္တို႔သည္ အၾကံျပဳထားေသာ စီမံကိန္း၏ EIA အတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္ကို မူၾကမ္းေရးဆြဲရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။   

ေလ့လာေရးနယ္ပယ္ အက်ယ္အ၀န္းသတ္မွတ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္လွ်င္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ ပတ္၀န္းက်င္ 
ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ကနဦးေလ့လာခ်က္အျပင္၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူမ်ား(PAP)၊ 
ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ လူထုပါ၀င္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ကို စတင္ရန္ လိုပါသည္။  
 
ေလ့လာေရးနယ္ပယ္ အက်ယ္အ၀န္းသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

 ေလ့လာမည့္ နယ္ေျမဧရိယာ၊ သက္ေရာက္မႈ ရိွေစမည့္ နယ္ေျမဧရိယာ၊ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္၊ စီမံကိန္းအဆင့္ႏွင့္ 
အက်ဳးသက္ေရာက္ႏုိင္သူမ်ားကို သတ္မွတ္ရမည္။ 

 ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ တည္ဆဲ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ စီမံကိန္း ဒီဇုိင္းႏွင့္ 
ျပီးစီးရန္ အခ်ိန္တို႔ကို သိရိွသေဘာက္ေပါက္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆက္လက္ အထူးျပဳေလ့လာရန္ လိုအပ္မည့္ ပတ၀္န္း 
က်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာရပ္မ်ားကို ခ်ိန္ထိုး၍ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ 
ပါက က်န္းမာေရး ထိခုိက္ႏုိင္မႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္သတ္မွတ္ရမည္။ 

 မည္သည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားလိုအပ္သည္၊ မည္သည့္ ေနာက္ထပ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
မ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္ႏွင့္ အခ်က္အလက္စုစည္းျခင္း၊ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္အပါအ၀င္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၏ 
အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ အတိမ္အနက္ကုိ ညႊန္ျပေပးရမည္။ 

 ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း မစတင္မီ အတိုင္ပင္ခံမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ 
စီမံကိန္းေဖၚေဆာင္သူမ်ား၊ အက်ိဳးသက္ဆိင္ုသူနွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ားအား အဆိုျပဳစီမံကိန္း 
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ယင္းတို႔၏ အျမင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပခြင့္ ရိွေစရမည္။  



  

  

၅၂ 

 

 အခ်ိန္၊ အရင္းအျမစ္၊ ကုန္က်စားရိတ္ ေခၽြတာႏုိင္ျပီး၊ ၾကန္႔ၾကာမႈမရိွေစဘဲ ထိေရာက္၍ ရႈေထာင့္ေပါင္းစုံပါ၀င္ 
သည့္ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္။ 

 စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား၊ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းတြင္ စိတ၀္င္စားသူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ 
ရမည္။   

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ စိတ၀္င္စားေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကုိ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လူထုပါ၀င္မႈလုပ္ငန္းသည္ ေလ့လာေရးနယ္ပယ္ သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ မလုပ္မေနရ 
လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။  
 
ပုဒ္မ  ၅၀ 
(က) အဆိုျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက  သိရိွ  
        ႏုိင္ရန္၊ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေနရာမ်ားတြင္ 
အမ်ားျပည္သူ  
        ျမင္ေတြ႔ႏုိင္သည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ား ထင္ရွားစြာစုိက္ထူျခင္းအပါအ၀င္ မီဒီယာမ်ားမွ ထုတ္ေဖၚ 
        ျခင္း၊ 
(ခ)  ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အဓိက ထိခုိက္ခံစားရမည့္သူမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အ 
       စည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို 
၀န္ၾကီးဌာ 
       နက အၾကံျပဳသည့္အတိုင္း စီစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခန္း အင္တာဗ်ဴးမ်ား) ကို  
       အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ျပဳလပ္ု၍၊ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ 
 

ေလ့လာေရး နယ္ပယ္ အက်ယ္အ၀န္း သတ္မွတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာကို ၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အညီျပဳစုရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ပုဒ္မ (၅၁)ႏွင့့္ အညီ၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း(EIA)အစီရင္ခံစာအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 

တာ၀န္ (ToR) မူၾကမ္းကိုပါ ထည့္သြင္းရမည္။  

၀န္ၾကီးဌာနသည္ ေလ့လာေရး နယ္ပယ္ အက်ယ္အ၀န္း သတ္မွတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာကို (၁၅)ရက္အတြင္း စီစစ္သံုးသပ္ျပီး၊ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္ (ToR)ကို အတည္ျပဳမည္၊။ သို႔မဟုတ္ ေလ့လာေရး နယ္ပယ္ အက်ယ္အ၀န္း သတ္မွတ္ျခင္း 

အစီရင္ခံစာႏွင့္ ToR  ကိ ုသို႔မဟုတ္၊ တခုခုကို ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား လုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားမည္။  

ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း(EIA)အစီရင္ခံစာကုိ ျပဳစုျခင္း 

ေလ့လာေရး နယ္ပယ္ အက်ယ္အ၀န္း သတ္မွတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္ (ToR)ကိ ု သယံဇာတႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန (MONREC)က အတည္ျပဳျပီးေနာက္တြင္၊ စီမံကိန္း ပုိင္ရွင္သည္ EIA   
ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ လုပ္ျပီး၊ EIA  ႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္(EMP)တို႔ကိ ုျပဳစုႏုိင္ ပါသည္။  ဤ  
လုပ္ငန္းတြင္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား (အျခားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား) ဆန္းစစ္ျခင္း တရပ္ပါရိွရမည္(ပုဒ္မ 
၄၈)ျဖစ္သည့္အျပင္၊ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္ (ToR)ႏွင့္ လည္းကိုက္ညီရမည္ (ပုဒ္မ ၅၅)။ ပတ္၀န္းက်င္  
 

 



  

  

၅၃ 

 
ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ ပုဒ္မ (၅၆)၊ (၅၇)တို႔မွာ ညႊန္ျပထားသည့္အတိုင္း ျပည့္စုံမႈ ရိွရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သက္တိုင္ရာ 
အမ်ိဳးသားေရးစံခ်ိန္၊ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက (၂၀၁၅)ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသား 
ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး စံခ်ိန္မ်ားကို ခ်မွတ္ခ့ဲပါသည္။ ဤစံခ်ိန္မ်ားကို (၂၀၁၅) ခုႏွစ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
ပုဒ္မ  ၅၆ 
ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ စုံးစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ေလ့လာမႈဧရိယာ၏ သက္ရိွဇီ၀ဆိုင္ရာ၊ 
ရုပ္၀တၳဳဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ ရႈခင္းရႈကြက္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္အတူ၊ 
အၾကိဳတည္ ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းရပ္စဲျခင္း၊ 
ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ႏွင့္ လုပ္ငန္းပတ္သိမ္းျပီးေနာက္ပုိင္း စသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အဆင့္အားလံုး ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ ရေသာ ေျမအသံုးခ်မႈ၊ အရင္းအျမစ္ အသံုးျပဳမႈ၊ ေျမပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမႏွင့္ 
အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးတို႔ အပါအ၀င္ ပတ၀္န္းက်င္၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ထည့္ သြင္း စဥ္းစားရမည္။ ထို႔အျပင္၊ စီမံကိန္းမွ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေသာ 
ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေဘး အ ႏၱရာယ္ရိွမႈမ်ား၊ ၾကြင္းက်န္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ 
ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ၊ လူမႈေရးထိခုိက္မႈႏွင့္ လိုအပ္ပါက က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈတို႔ကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရမည္။ 
    
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူမ်ား(PAP)ႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားပါေသာ လူထုပါ၀င္မႈႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈသည္ ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံ EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ အရင္းခံ အစိတ္အပုိင္းတရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ပုဒ္မ  ၆၁ 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ ေအာက္ေပၚျပပါ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၏ အစိတ္အပုိင္းတရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္- 
(က) အဆိုျပဳ စီမံကိန္း၊ ယင္း၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္ 

သူႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သိရိွႏုိင္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာေဒသႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာမွလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း သို႔မ 
ဟုတ္ စီမံ ကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွလည္းေကာင္း၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ခန္းမမ်ား စသည့္ အမ်ားျပည္ 
သူဆုိင္ရာ ေနရာ မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းေနရာတြင္ အမ်ားျမင္သာေအာင္ တိုင္းဘုတ္မ်ား စုိက္ထူ 
၍ လည္းေကာင္း၊  အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြမဲ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း 
ခန္း(အင္တာဗ်ဴး)မ်ား ျပဳလုပ္၍ လည္းေကာင္း အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီေဖၚျပျခင္း၊ 

(ခ)   စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြ႔ဲ 
အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ တိုင္းေဒသၾကီး၊ သို႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္အဆင့္ ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္ က်င္းပျခင္း၊ 

(ဂ)   ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္၊ သက္ဆိုင္သည့္ အစုိးရဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ျခင္း။   
 

 

 

 

 



  

  

၅၄ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ EIA ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းက ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (EIA)အတြက္ 

အေသးစိတ္က် ေသာ အေၾကာင္းအရာ(မာတိကာ)ဇယားကို သတ္မွတ္ေပးသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားမွေန၍ EIA  မွာ 

ရွင္းလင္းရမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ဆက္လက္ေဖၚျပပါသည္ (ပုဒ္မ ၆၃- ဤ အခန္း၏ အဆံုးရိွ ဇယားကုိ 

ၾကည့္ပါ)။ 

 ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) အစီရင္ခံစာ ကိ ု ျပဳစုျခင္း၊ တင္ျပျခင္းျပဳသည့္အခါ၊ EIA အစီရင္ခံစာႏွင့္ 

ပတ၀္န္းက်င္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္(EMP)တို႔ကိ ုအမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

ပုဒ္မ  ၆၄ 
စီကံကိန္း အဆိုျပဴသူသည္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္  
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုး ေဆာင္ရြက္ျပီးသည့္အခါ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာကို စာရြက္စာတမ္း အျပည့္ 
အစုံျဖင့္လည္းေကာင္း ဒီဂ်ီတယ္ ပုံစံျဖင့္လည္းေကာင္း ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ ၀န္ေဆာင္ခ ေပးသြင္းေစ၍ ဦးစီးဌာန 
သို႔ တင္သြင္းရမည္။  
ပုဒ္မ  ၆၅ 
စီကံကိန္း အဆိုျပဴသူသည္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာကို ဦးစီးဌာနသို႔ တင္သြင္းျပီးေနာက္ (၁၅) 
ရက္ ထက္ေနာက္မက်ေစဘ၊ဲ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာကို လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ေးသခံ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား သိရိွႏုိင္ရန္ သတင္းစာကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံပုိင္ မီးဒီယာမ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ 
စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူ၏ ၀က္ ဘ္ ဆိုဒ္မွလည္းေကာင္း၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ခန္းမမ်ား စသည့္ အမ်ားျပည္သူ 
စုေ၀းရာေနရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ၊ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ ရုံးဌာနမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ေဖၚေၾကညာရမည္။  
 
ပုဒ္မ  ၆၆ 
ဦးစီးဌာနသည္ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာကို စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူထံမွ ရရိွသည့္အခါ 
ယင္းအစီရက္ခံအား အမ်ားျပည္သူ သိရိွႏုိင္ေစရန္ ထုတ္ေဖၚေၾကညာရမည္။  
 

ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာသည္ ပုဒ္မ (၆၃)ပါ အေၾကာင္းအရာ(မာတိကာ)ဇယားႏွင့္လည္း 

ကိုက္ညီရမည္ (ဤ အခန္း၏ အဆံုးရိွ ဇယားကို ၾကည့္ပါ)။ 

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန (MONREC)က လူထုတိင္ုပင္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို စီစဥ္ 
က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ စီစစ္သံုးသပ္ ေရးအဖြဲ႔က ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္(EMP)တို႔ကို စစ္ဆးျပီး၊ စီမံကိန္းကိ ု အတည္ျပဳရန္ 
ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ပယ္ခ်ရန္ျဖစ္ေစ အၾကံျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ၾကီးက အျပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ပါသည္။ 
အတည္ျပဳပါလွ်င္၊ ၀န္ၾကီးဌာနက  စီမံကိန္းအတြက္ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ 
ေသခံလက္မွတ္(ECC) တေစာင္ ထုတ္ေပးပါသည္။ 
 
 

 



  

  

၅၅ 

စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္  ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္(EMP)၊ ပတ၀္န္းက်င္  
ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ ေသခံလက္မွတ္(ECC) တို႔ႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္  စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား (PAP)အတြက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းပါ၀င္မႈေကာ္မတီ 
ႏွင့္ နစ္နာမႈ ေျဖရွင္းေရး ယႏၱယား(grievance mechanism)တို႔ကိ ုဖြဲ႔စည္းရန္ တာ၀န္မရိွေခ်။ 
 
လူထုပါ၀င္မႈ 
 
ပုဒ္မ  ၁၃ 
စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူသည္- 
(က) ဤ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အပုိဒ္ (၃၄)၊ (၅၀)၊ (၆၁)အရ ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပတ၀္န္းက်င္ 
       ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္အားလံုးတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
       မႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
(ခ)  ၀န္ၾကီးဌာနက အသိေပးထားသည့္ အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ထိပါးေစႏုိင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွတပါး အမ်ားျပည္သူ  
       ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ထုတ္ေဖၚရမည္။  
 
 
 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ EIAဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ၊ EIA လုပ္ရေသာ စီမံကိန္း၏ ပုိင္ရွင္သည္ ေလ့လာေရး နယ္ပယ္ 
အက်ယ္အ၀န္း သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့ာေရး အဆင့္တို႔ ႏွစ္ဆင့္စလံုးမွာ လူထု ပါ၀င္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္မ်ား ေဖၚေဆာင္ 
ေပးရမည္ျဖစ္ပါ သည္။  
 
စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈတို႔သည္ ေလ့လာေရး နယ္ပယ္ 
သတ္မွတ္ျခင္း အဆင့္တြင္ လိုအပ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္ လူထုပါ၀င္မႈကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 
အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေစရမည္ (ပုဒ္မ ၅၀)။ 
 
(က) အဆိုျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက သိရိွႏုိင္ 

ရန္ စီမံကိန္း-  သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္ 
သူ ျမင္ ေတြ႔ႏုိင္သည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ညာသင္ပုန္းမ်ား ထင္ရွားစြာ စုိက္ထူျခင္း အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းမီဒီယာ 
မ်ားမွ ထုတ္ေဖၚျခင္း၊  

(ခ)  ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အဓိက ထိခုိက္ခံစားရမည့္သူမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ အစည္း 
မ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ၀န္ၾကီးဌာနက 
အၾကံျပဳသည့္အတိုင္း စီစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြ၊ဲ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခန္း(အင္တာဗ်ဴးမ်ား)ကိ ု အခ်ိန္ႏွင့္ 
တေျပးညီ ျပဳလုပ္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊   

  
လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္ (ToR) ကိစၥကို ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ျပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္အျပီးမွာ ျပဳလုပ္ေသာ  ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ 
ျခင္း (EIA) ျပဳစုျခင္း အဆင့္တြင္ စီမံကိန္း ပုိင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ EIA  ပညာရွင္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ 
လူထုပါ၀င္မႈ ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္း 
စစ္ျခင္းတြင္ “စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းစီ သို႔မဟုတ ္ စီမံကိန္းတြင္ 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အျမင္၊ အေလးထားမႈႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကို” ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ (ပုဒ္မ ၆၀)။ 

 



  

  

၅၆ 

ပုဒ္မ ၆၁ အရ၊  စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူသည္  EIA ေလ့လာျခင္း၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္၊ ေအာက္ပါ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း 
လုပ္ငန္း ျဖစ္စဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
(က) အဆိုျပဳ စီမံကိန္း၊ ယင္း၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္ 

သူႏွင့္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သိရိွႏုိင္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာေဒသႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း 
သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ မွလည္းေကာင္း၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ျပ္သူ႔ခန္းမမ်ား စသည့္ အမ်ား 
ျပည္သူဆုိင္ရာေနရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းေနရာတြင္ အမ်ားျမင္သာေအာင္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စုိက ္
ထူ၍ လည္းေကာင္း၊ အျခား သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား၊ ေတြ႔ဆံု ေဆြး 
ေႏြးခန္း (အင္တာဗ်ဴး)မ်ား ျပဳလုပ္၍ လည္းေကာင္း အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ၊ ေဖၚထုတ္တင္ျပျခင္း၊  

(ခ)   စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ 
ေဒ သအဆင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္က်င္းပျခင္း၊ 

(ဂ)   ၀န္ၾကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာန၊ ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႔ စသည္တို႔ အပ္အ၀င္ သက္ဆိုင္သည့္ အစုိးရအဖြ႔ဲ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 

(ဃ)  ၀န္ၾကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္သည့္ အစုိးရဌာန၊ အဖြံ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ျခင္း၊ 54    
  
ထိခုိက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈ နယ္နိမိတ္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ 
တြင္လည္း လူထု၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ လူထု ပါ၀င္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ 
စဥ္ အခန္း (ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ ဒဏ္သင့္ခံ 
ရေသာ  လူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၏ ရလဒ္မ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္သည္)ကိ ုထည့္သြင္းရမည္။  
 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ထူးျခားခ်က္တခုကား- အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
အယူခံျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တရပ္ကို ျပဌာန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤျပဌာန္းခ်က္ကုိ စီမံကိန္းပုိင္ရွင္ေရာ၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
ဆိုးက်ိဳး ထိခုိက္ခံရသူမ်ားပါ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။  
 
ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ေကာ္မတီ (consultative 
committee)ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ နစ္နာမႈ ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ(grievance committee)ကိုေသာ္လည္းေကာင္း 
ဖြဲ႔စည္းရန္ တစုံတရာ ျပဌာန္းထားျခင္းမရိွေခ်။ စီမံကိန္း လည္ပတ္မႈ၊ ထို႔ျပင္ ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (EMP) 
ေစာင့္ၾကည္႔မႈႏွင့္ လိုက္နာေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔တြင္ လူထုပါ၀င္မႈႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းပါ၀င္မႈတို႔ကိုလည္း တိက်က် 
ေရေရရာရာ ေဖၚျပထားျခင္းမရိွေခ်။  
 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမွာ ပါ၀င္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား(မာတိကာ)ဇယား 
၁။ ၀။      အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ 
၂။ ၀။     နိဒါန္း 
            ၂။ ၁။     စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူ၏ တင္ျပခ်က၊္ 

                                                             
54 None of the details are clarified in the draft EIA Procedure 2015. This will need to be subject to further 
guidelines. 

 



  

  

၅၇ 

            ၂။ ၂။     ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က၊္ 
            ၂။ ၃။     က်န္းမာေရး ထိခုိကႏုိ္င္ေစသည့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ 
                        တင္ျပခ်က၊္  
၃။ ၀။     မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္     
            ၃။ ၁။      ေပါင္းစည္းအေကာင္အထည္ေဖၚမည့္ ကုမၸဏီ အဖြဲ႔အစည္း၏ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈ  
                        ေရး ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ၊ 
            ၃။ ၂။     တည္ဆဲ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၊ 
                        စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ား၊ ႏွင့္ လမ္း 
                        ညႊန္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္၊ 
            ၃။ ၃။      လိုက္နာရန္တာ၀န္ရိွေသာ ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ အျခားကတိက၀တ္မ်ား၊ 
            ၃။ ၄။      အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္၊  
            ၃။ ၅။     စီမံက္န္း၏ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ား၊ 
            ၃။ ၆။     က်န္းမာေရးအေပၚ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္  
                        စံညႊန္းမ်ား၊ 
၄။         စီမံကိန္း အေၾကာင္းအရာ ေဖၚျပခ်က္ႏွင့္ အျခားနည္းေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ 
            ၄။ ၁။      စီမံကိန္း၏ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာ၊ 
            ၄။ ၂။      စီမံကိန္းတည္ေနရာ၊ စီမံကိန္းေနရာတခုလံုးကို ျခံဳငုံေဖၚျပသည့္ေျမပုံႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အလိုက္ ေနရာ 
                        ခ်ထားမႈ ေျမပုံမ်ား၊ 
            ၄။ ၃။     စီမံကိန္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚေရး အခ်ိ္န္ဇယား၊ 
            ၄။ ၄။      စီမံကိန္းအရြယ္အစား၊ တပ္ဆင္မႈ၊ အသံုးျပဳ နည္းပညာ၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု၊ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ ငန္းစဥ္၊ 

ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား သံုးစြမဲႈ၊ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္း သံုးစြဲမႈ၊ ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ အေႏွာင့္ အ ယွက္ျဖစ္ေစမႈ 
ေဖၚျပခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အၾကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ ပတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္၊ ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ စသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အဆင့္ တခုခ်င္းစီအတြက္၊ 
စီမံကန္ိးတခုလံုး ေဖၚျပေသာေျမပုံမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတခုခ်င္းစီအလိုက္ ေနရာခ်ထားမႈအတြက္ 
ပုံစံျပေျမပုံမ်ားႏွင့္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားမႈမ်ား၊    

            ၄။ ၅။      အၾကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ပိတ္ 
                        သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း အဆင့္ တခုခ်င္းစီအလိုက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
                        အျခားေဆာင္ရြက္ႏ္ုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္းေဖၚျပခ်က္၊ 
            ၄။ ၆။     လိုလားသည့္ အျခားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ေဖၚျပခ်က္၊ 
၅။ ၀။     အနီးပတ္၀န္းက်င္ မေၾကာင္းအရာမ်ား ေဖၚျပခ်က္ 
            ၅။ ၁။     ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
            ၅။ ၂။     နည္းလမ္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
            ၅။ ၃။     ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္၊ ျမိဳ႔ႏွင့္ ျမိဳ႔နယ္အဆင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေျမျပင္အေန  
                        အထားဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ က႑ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဓိက အေျခခံအခ်က္  
                        မ်ားအား ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပ သတ္မွတ္ျခင္း၊  
            ၅။ ၄။     အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သတ္မွတ္ကာကြယ္ထားသည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္ သည့္ (၁) 

ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရး အပါအ၀င္ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာ၊ (၂) အမ်ားျပည္ သူဆုိင္ရာ 
သစ္ေတာ၊ (၃)အဏၰ၀ါ ဥယ်ာဥ္အပါအ၀င္ ဥယ်ာဥ္၊ (၄) ဒီေရေတာ ေရ၀ပ္ဧရိယာ၊ (၅) အ ျခား အေရးပါေသာ  



  

  

၅၈ 

 
                        ကမ္းရုိးတန္း ေဒသမ်ား၊ (၆) သဘာ၀ေဘးမ့ဲေတာ၊ (၇) သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ ထိ္န္း သိမ္းထားေသာနယ္ေျမ၊ (၈) 

သဘာ၀ ထန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ၊ (၉) ဘူမိ၊ ရူပဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းထား ေသာ အထင္ကရေနရာ၊ (၁၀) 
၀န္ၾကီးဌာနက သတ္မွတ္ေၾကညာထားေသာ အျခား သဘာ၀ထိန္း သိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား၊ (၁၁) 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေနရာႏွင့္ (၁၂) ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာ 
ေရွးေဟာင္း သုေတသနဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ သမုိင္းဆိုင္ရာ အထင္ကရ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရိွေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
အကန္႔အသတ္မရိွ ပါ၀င္ေနျခင္း၊ 

            ၅။ ၅။     ရူပ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (၁) ေျမမ်က္ႏွာ သြင္ျပင္၊ (၂) ေရအရင္း အျမစ္၊ (၃) 
ဘူမိ ေဗဒဆိုင္ရာ၊ ေျမဆီလႊာ၊ ဇလေဗဒဆိုင္ရာ၊ (၄)ပတ၀္န္းက်င္အရည္အေသြး၊ (၅) ရာ သီဥတု၊ (၆) သစ္ေတာ 
သစ္ပင္ ဖုံးလႊမ္းမႈႏွင့္ (၇) ေျမငလ်င္ ဆူနာမီ၊ ျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္၊ ေရၾကီးျခင္း၊ ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း၊ 
ေတာ မီးေလာင္ျခင္းႏွင့္ အျခား ကိစၥမ်ား အပါအ၀င္၊ သဘာ၀ ေဘး အ ႏၱရာယ္ရာယ္ မ်ားတို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေျမပုံမ်ား၊ 

            ၅။ ၆။     သက္ရိွဇီ၀ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိရ စၦာန္ႏွင့္ အပင္မ်ား ေပါမ်ားေသာ၊ ရွားပါးေသာ၊ 
မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေသာႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ 
အစာအဟာရဆိုင္ရာ တန္ဖုိးရိွ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ေဖၚျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမပုံမ်ား၊ 
ထိခုိက္လြယ္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ေနရင္းေဒသမ်ားႏွင့္ ပတ္သက ္ သည့္ 
အေၾကာင္းအရာ ေဖၚျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမပုံမ်ား၊ 

            ၅။ ၇။     အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံု၏ တည္ေနရာ၊ အရြယ္အစား သို႔မဟုတ္ စြမ္းအား၊ 

            ၅။ ၈။     လူမႈ-စီးပြားဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၀င္ေငြႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ေနထိင္ုမႈအေျခအေန၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ရရိွမႈ အခြင့္အလမ္း၊ 
ေျမအသံုးခ်မႈျပေျမပုံ၊ လူဦးေရပ်ံ႔ႏံွ႔ ေနထိုင္မႈျပေျမပုံ၊ ဆင္းရဲမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပညာေရး စသည့္ အျခား လူမႈ 
စီးပြားေရး အညႊန္းကိန္းမ်ားျပ ေျမပုံႏွင့္ အညႊန္းမ်ား၊  

            ၅။ ၉။     ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေသဆံုးမႈ၊ မက်န္းမာမႈ၊ ေရာဂါျဖစ္ပြား မႈ၊ 
မေတာ္တဆမႈႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ၊ လူမႈ-က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပုိင္းျခား သတ္မွတ္ထားမႈ၊  

            ၅။ ၁၀။   ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ သမုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဘာ 
သာေရးဆိုင္ရာေနရာမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ပသာဒ အလွအပျမင္ကြင္းဆိုင္ရာ တန္ ဖုိးျမင့္မားမႈ၊ 
ရုိးရာ အယူအဆမ်ား၊ ကိုယ္းကြယ္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား ေဖၚျပခ်က္၊ 

            ၅။ ၁၁။   သံုးဘက္ျမင္ ပုံစံမ်ား အသံုးျပဳ၍ ေျမယာရႈခင္း၊ ျမိဳ႔ျပရႈခင္း၊ ပင္လယ္ရႈခင္းမ်ား အပါအ၀င္၊ ျမင္ကြင္းဆိုင္ရာ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊  

 
၆။ ၀။     ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေဘး အ ႏၱရာယ္ရိွမႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 
            ၆။ ၁။     ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေဘး အ ႏၱရာယ္ရိွမႈ ဆန္းစစ္ျခင္းနည္းလမ္း၊  
            ၆။ ၂။     အၾကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 

ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ စသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္ တခုခ်င္းစီအတြက္ သက္ ေရာကမ္ႈႏွင့္ 
ေဘးအ ႏၱရာယ္ရိွမႈ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း- 

                   ၆။ ၂။ ၁။     (၁) ရူပေဗဒဆိုင္ရာ၊ ဇီ၀ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရး၊ လူမႈ-စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ 
                                   ရာႏွင့္ ရႈခင္းရႈကြက္မ်ား ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ (၂) မွန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ 
                                   ကာဗြန္ စုပ္ယူ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း စသည့္ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ 



  

  

၅၉ 

 
                                   သက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ား၊ (၃)  အမ်ိဳးသားအဆင့္ တာ၀န္ရိွ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ 
                                    ရာ သုေတသန အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ရာသီဥတု ေျပင္းလမဲႈဆိုင္ရာ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို  
                                   အေျခခံ၍ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းအလိုက္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္ ေစႏုိင္မႈမ်ား 
                                   အပါအ၀င္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ႏုိင္မႈမ်ားအား ေဖၚထုတ္သတ္ 
                                   မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ 
                  ၆။ ၂။ ၂။      စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျဖစ္လာႏုိင္မႈမ်ား၊ သဘာ၀ႏွင့္ စက္မႈဆိုင္ရာ ေဘးအ ႏၱရာယ္ျဖစ္ 
                                   မႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္သတ္မွတ္၍ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ 
                  ၆။ ၂။ ၃။      ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေဘး အ ႏၱရာယ္ရိွမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ 
                                   သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဒီဇုိင္း၊ ေနရာခ်ထားမႈ၊ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အေကာင္အထည္  
                                   ေဖၚ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
                  ၆။ ၂။ ၄။      ၾကြင္းက်န္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘး အ ႏၱရာယ္ရိွမႈမ်ားအား တည္ဆ ဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊  
                                   စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ေဖၚျပခ်က္၊ 
                  ၆။ ၂။ ၅။      ဘက္စုံ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈမႈ အစီအစဥ္၊ 
 
၇။ ၀။     ဆက္စပ္ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 
             ၇။ ၁။ ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ 
             ၇။ ၂။ ဆက္စပ္ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း- 
                  ၇။ ၂။ ၁။    လက္ရိွႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူပုိင္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားအေၾကာင္း 
                                 အရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖၚျပခ်က္ႏွင့္ ေျမပုံ၊   
                  ၇။ ၂။ ၂။    အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအ  
                                 ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ စီမံကိန္း၏ ပါ၀င္ကူညီမႈတို႔ကို  သတ္မွတ္ေဖၚ 
                                 ထုတ္၍ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ 
                  ၇။ ၂။ ၃။    စီမံကိန္း၏ အေရးၾကီးအဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္  
                                 ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊  
                  ၇။ ၂။ ၄။    ဆက္စပ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား စီမံကိန္း၏ ပါ၀င္ကူညီမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ 
                                 မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖၚျပခ်က္၊ 
 
၈။ ၀။     ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ 
            ၈။ ၁။      အၾကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 

ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျပီးစ ကာလ စသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္အလိုက္ အေၾကာင္းအရာ ေဖၚျပခ်က္၊  
            ၈။ ၂။      စီမံကိန္း၏ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရး ဆိုင္ရာႏွင့္ လိုအပ္ပါက က်န္းမာေရး  
 
ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ၊ ကတိက၀တ္၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊  
            ၈။ ၃။      ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ဥ္း ခ်ဳပ္၊ 
            ၈။ ၄။      ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေယဘုယ် အသံုးစား ရိတ္၊ 
            ၈။ ၅။      အၾကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ပိတ္ 

သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျပီးစ ကာလ စသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္အလိုက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈ 
စစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္ခြမဲ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆူညံမႈ၊ တုန္ခါမႈ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ စြန္႔ပစ္ေရႏွင့္ ေရ ဆိုးမ်ား၊  



  

  

၆၀ 

 
                         ေလအရည္အေသြး၊ အနံ႔၊ ဓာတ ု ပစၥည္း၊ ေရ အရည္အသြး၊ တိုက္စားမႈႏွင့္ ႏုန္းအနည္က်မႈ၊ ဇီ၀ မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ၊ 

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအ ႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ အေရးေပၚတုန္႔ ျပန္မႈ စသည့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ ေဆးမႈ ကိစၥရပ္မ်ား ေဖၚျပခ်က္၊ 

            ၈။ ၆။      အစီအစဥ္ခြအဲလိုက္ ပါ၀င္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား  
                 ၈။ ၆။ ၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
                 ၈။ ၆။ ၂။ ဥပေဒဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
                 ၈။ ၆။ ၃။ လႊမ္းျခံဳေျမပုံၾကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အလိုက္ ေျမပုံမ်ား၊ ဓါတ္ပုံမ်ား၊ ေကာင္းကင္ဓါတ္ပုံမ်ား၊ ျဂိဴလ္တု ဓါတ္ပုံမ်ား၊  
                 ၈။ ၆။ ၄။ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္၊ 
                 ၈။ ၆။ ၅။ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊  
                 ၈။ ၆။ ၆။ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊  
                 ၈။ ၆။ ၇။ ရန္ပုံေငြ လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား၊  
 
၉။ ၀။     အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖၚတင္ျပျခင္း 
            ၉။ ၁။      နည္းလမ္း သတ္မွတ္မႈႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၊  
            ၉။ ၂။     ေဆြးေႏြး ညိွႏႈိင္းမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊  
            ၉။ ၃။     ေဆြးေႏြး ညိွႏႈိင္းမႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား၊  
            ၉။ ၄။     ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ 
            ၉။ ၅။     သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ေဖၚခ်က္၊  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

၆၁ 

ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ျပႆနာမ်ား (Transboundary 

issues in Environmental Impact Assessment) 

 

ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အေပၚ စုိးမုိးသည့္ တခုတည္း၊ တညီတညြတ္တည္းေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒဟူ၍ 

မရိွေခ်။55 ရီယို ေၾကျငာခ်က္၏ မူ (၁၇)56က ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ 

ဖြယ္ရိွသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္ နည္းလမ္းတရပ္အျဖစ္ EIA ၏ (အမ်ိဳးသား ကရိယာတရပ္ 

အျဖစ္) အေရးပါမႈကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပခ်က္ တရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း EIA ဥပေဒ အမ်ားစုသည္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ကိ ုဆန္းစစ္ ေရးအတြက္ ရီယို ေၾကျငာခ်က္မွာပါေသာ မူမ်ားကို အားထားၾကေသာ္လည္း၊ ဤဥပေဒမ်ားႏွင့္္ ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ ျခင္း လက္ေတြ႔အၾကားမွာ ကြာဟမႈမ်ားရိွေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားၾကပါသည္။  

 

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရုိက္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ အဆိုျပဳ စီမံကိန္းမ်ားမွာ တမူထူးျခားေသာ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ လူထုပါ 

၀င္မႈ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႔ ရိွပါသည္။ 57  စီမံကိန္း အဆိုျပဳတင္ျပသူက အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားရိွ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ထိ 

ေတြ႔ဆက္ဆံပုံေပၚ မူတည္၍ အမ်ိဳးသားအစုိးရမ်ားကိုသာမက၊ သံတမန္ေရးရာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 58 နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ (အထူးသျဖင့္ အရင္းအျမစ္ကို အတူမွ်ေ၀ယူရ 

ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ) အၾကံျပဳထားေသာ စီမံကိန္းက သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ဖြယ္ရိွလွ်င္၊ 

တိုင္းျပည္မ်ားသည္ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ရန္ တာ၀န္ရိွေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာဥပေဒက အသိအမွတ ္

ျပဳထားပါ သည္။ 59 အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံႏွင့္ ယူရူေဂြးႏုိင္ငံတို႔၏ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံတာ တရားရုံး(ICJ)၏ ဆုံး 

ျဖတ္ခ်က္တြင္၊ ICJ က- ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားက ႏုိင္ငံတကာ ေရလမ္းေပၚရိွ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ညစ္ညမ္းမႈ အလြန္သိသာ 

ထင္ရွာစြာ ျဖစ္ေစႏုိင္ ဖြယ္ရိွသည့္ အၾကီးစားစက္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းၾကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ EIA ကိ ု ေယဘုယ် ႏုိင္ငံ 

တကာ ဥပေဒ၏ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္လာေသာ အေလ့အက်င့္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခ့ဲပါသည္။ 60  ျပဌာန္း ဥပေဒမွာ EIA 

အတြက ္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား မပါရိွေသးေသာ္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးက EIA ကိလုိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူခ့ဲၾကသည္။ 61 

ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေန မ်ိဳးမွာ EIA လုပ္ရန္ ေယဘုယ်တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားရိွေနသည္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း၊ နယ္ 
                                                             
55 Kersten, p.178. 
56 All members of ASEAN except Brunei are signatories to the Rio Declaration. 
57 The list of activities likely to have transboundary impacts, for which notification is required under the 
Espoo Convention is defined in Articles 2 and 3 and Appendix I List of activities. 
http://www.unece.org/env/eia/about/eia_text.html#appendix1. 
58 Badenoch and WRI, 2002. 
59 Pulp Mills Case (Provisional Measures)(Argentina v. Uruguay) ICJ Reports 2006, p.204 
60 See unpublished paper by Remy Kinna, and McIntyre (2011) and McIntyre (2010). 
61 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v Uruguay) ICJ Advisory Opinion (Order of 20 April, 2010) 
I.C.J. Reports 2010, at Par 203 & 204. 
 
 

 



  

  

၆၂ 

ပယ္အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ ပါ၀င္ရ မည့္ အခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွေခ်။62 ထိခုိက္ခံရေသာ လူမ်ားပါ၀င္သည့္ လူထု 

ပါ၀င္မႈလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ ရန္လည္း ဤတာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားထဲမွာ ေရေရရာရာ မပါရိွေခ်။63  

အာဆီယံအဖြဲ႔ (ASEAN)သည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သက္ေရာကမ္ႈမ်ားျဖစ္ေစဖြယ္ရိွသည့္ ညစ္ညမ္းမႈ၊ မီးခုိးျမဴ၊ မ်ိဳးတံုး 

ေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အ ႏၱရာယ္ရိွေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ သဘာ၀ေဘးမ်ား က်ေရာက္မႈကဲသို႔ေသာ ျပႆနာ 

မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးစားခ့ဲဖူးပါသည္။ သို႔ရာတြင္၊ တိုင္းျပည္တျပည္အတြက္သာ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ထိုတုိင္း 

ျပည္၏ နယ္စပ္ကိုလြန္ျပီး ရုိက္ခတ္မႈျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ရိွေနပါသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ 

ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရုံမ်ား၊ အႏုျမဴ ဓါတ္အား ထုတ္ 

လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ သယံဇာတ တူးေဖၚေရး စီမံကိန္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ 

အတည္ျပဳခ်က္ မရမီမွာ စနစ္တက် ဆန္းစစ္ရမည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာရုိက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ဖြယ္ရိွသည့္ စီမံကိန္းမ်ား 

သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။  

မဲေခါင္ေဒသတြင္း၌ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ ယႏၱယားမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။ သို႔ရာတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ EIA ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတာ့ မရိွေသးေခ်။ 

သို႔ျဖစ္ရာ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သက္ေရာကမ္ႈမ်ားျဖစ္ေစေသာ အဆိုျပဳ စီမံကိန္းမ်ား၏ EIA မ်ားအတြက ္ ေဒသတြင္း 

မူေဘာင္ မရိွေခ်။ မဲေခါင္ျမစ္ ေကာ္မရွင္ (Mekong Commission)မွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရုိက္ခတ္မႈျဖစ္ေစသာ ေရစီ 

မံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥမ်ားတြင္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားစြာ ရိွပါသည္။ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္တြင္ မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္က နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 

ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ မူေဘာင္တခုကို မူၾကမ္းေရးဆြဲခ့ဲရာ၊ ၄င္းသည္ ေဒသတြင္းမွာ ယခုအထိ၊ 

အျပည့္စုံဆံုး အၾကံျပဳခ်က္ တရပ္ျဖစ္ေနဆဲ ရိွပါသည္။  

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ႏုိင္ငံတကာေရလမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ေရအိုင္ၾကီးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အသံုးျပဳေရး 

ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(The UN Convention on the Protection and Use of International 

Watercourses and International Lakes)မွာ စာခ်ဳပ္ပါ ေရပုိင္နက္မ်ားအတြက္ EIA က်င့္သံုးမည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းရန္ 

အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအား ေဆာ္ၾသထားပါသည္။64 ႏုိင္ငံတကာေရလမ္းမ်ားကို သြားလာေရးအတြက္ မဟုတ္ေသာ အသံုးျပဳျခင္း  

ဥပေဒဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္(The UN Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of 

International Waterways)ကလည္း ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏုိင္ဖြယ္ရိွသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား 

ထုတ္ျပန္ရန္သာ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ဤသတိေပးခ်က္မ်ားတြင္ EIA တစုံတခု၏ ရလဒ္မ်ား ပါေကာင္းပါႏုိင္ပါသည္။65 ဤ 

                                                             
62 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v Uruguay) ICJ Advisory Opinion (Order of 20 April, 2010) 
I.C.J. Reports 2010, at Par 205. 
63 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v Uruguay) ICJ Advisory Opinion (Order of 20 April, 2010) 
I.C.J. Reports 2010, at Par 204. 
64 Kersten, p.180. 
65 Article 12. Viet Nam is the only ASEAN Member State that is a signatory to this Convention. 
 

 



  

  

၆၃ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ထဲမွာ “ႏုိင္ငံတကာေရလမ္းမ်ား၏ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္” 

တာ၀န္တရပ္ ပါရိွေသာ္လည္း၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ရန္ ျပဌာန္းထားျခင္းမရိွေခ်။66 

ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ေကာ္မရွင္ (United Nations Economic Commission for Europe UNECE ) 
သည္ ျပည္တြင္း EIA ဥပေဒ၏ အခန္းက႑ကို ေထာက္ခံအားေပးေသာ ယႏၱယားမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္သာမက၊ ေဒသ 
တြင္းမွာ EIA ၏ အက်ိဳးေက်းဇူမ်ားကို စီစစ္ရာတြင္လည္း ေရွ႔တန္းေရာက္ေနပါသည္။ ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက၍္ ႏုိင္ငံတကာမွာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ အမ်ားဆံုး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ - 

 နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(The Convention of 
Environmental Impact Assessment in a Tranboundary Context- Espoo Convention)  

 မဟာျဗဴဟာေျမာက္ ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ယာယီေဘာတူစာခ်ဳပ္(The Protocol on Strategic 
Environmental Asswssment-the SEA Protocol) 

 ပတ၀္န္းက်င္ ကိစၥမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွခြင့္၊ လူထု ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရိွခြင့္ 
ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (The Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-
Making and Access to Justice in Environmental Matters-the Aarhus Convention) 

ဤ ျပဌာန္းခ်က္အသီးသီးသည္ ႏုိင္ငံတကာ ပတ၀္န္းက်င္ ဥပေဒ၏ ထံုးစံမ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း 
တို႔အသီးသီးသည္ EIA ဆိုင္ရာ ေယဘုယ် လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ထင္ဟပ္ေဖၚျပေနပါသည္။  
 

ဥေရာပဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ေကာ္မရွင္သည္ ဥေရာပ အစုိးရမ်ား၏ EIA ႏွင့္ လူထုပါ၀င္မႈဆိုင္ရာ အဓိက သေဘာတူညီခ်က္ 

(၂)ရပ္ (the 1991 Convention on Environmental Impact Assessment in a Tranboundary Context- Espoo 

Convention ႏွင့္ the 1998 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and 

Access to Justice in Environmental Matters-the Aarhus Convention)ကိ ု ေထာက္ခံေသာအားျဖင့္၊ ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ လူထုပါ၀င္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္း ညႊန္ခ်က္(၂)ရပ္ ခ်မွတ္ခ့ဲပါသည္။67  

 

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(The Convention of Environmental 
Impact Assessment in a Tranboundary Context- Espoo Convention)  
 
ဥေရာပ၏ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံ အမ်ားစုမွာ EIA ကိ ု လက္ခံက်င့္သံုးျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္၊ (၁၉၈၇)ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ၊ 

ဥေရာပဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ေကာ္မရွင္ (UNECE )၏ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အုပ္စုတစုက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေသာ EIA ႏွင့္ 

ပတ္သက၍္ အေသးစိတ္ ေရးသားျပဳစုခ့ဲၾကသည္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၁၉၈၈)မွ (၁၉၉၀)ခုႏွစ္အထိ 

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကျပီး၊ (၁၉၉၁)ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔ကစ၍ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထုိးရန္ အသင့္ ထားရိွခ့ဲ 

သည္။ (၁၉၉၇)ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔ကစ၍ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အာဏာတည္လာခ့ဲသည္။ ယခုအခ်ိန္၌ Espoo 

                                                             
66 Article 20. 
 
67 UNECE (2006) Guidance on Public Participation in Environmental Impact Assessment in a 
Transboundary Context, ECE/MP.EIA/7. 

 



  

  

၆၄ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ အဖြဲ႔၀င္ေပါင္း (၄၄)ႏုိင္ငံရိွျပီး၊ ဥေရာပ သမဂၢ (EU)၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ရုရွား ဖက္ဒေရး ရွင္းတုိ႔ 

အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။  

Espoo သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ သိသာထင္ရွားေသာ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အတြက္ 

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ယႏၱယားျဖစ္ပါသည္။ အဆိုျပဳ စီမံကိန္းတခုေၾကာင့္ ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ ရုိက္ခတ္ဖြယ္ရိွ သည္မ်ားကုိ 

ဆန္းစစ္ရာ၌ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ေရရွည္ဖြံႊျဖိဳးေရးကို အေထာက္အ ကူျပဳေပးရန္ 

ရည္ရြယ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ပါသည္။68  

 Espoo သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ကို အဓိက ထားေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တခုျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္ 

အေရးၾကီးပါသည္။ ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ၊ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ “ အၾကံျပဳထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ 

သိသာထင္ရွားေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္၊ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 

အတြက ္သင့္ေလ်ာ္၊ ထိေရာက္ေသာ အစီအမံမ်ားကို” ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။69  

 

Espoo သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လိအုပ္ခ်က္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းအဆင့္ EIA လုပ္ရန္၊ ထိခုိက္ခံရမည့္ တိုင္း 

ျပည္မ်ားကို သတိေပးရန္၊ ထိခုိက္ခံရဖြယ္ရိွေသာ တိုင္းျပည္မ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးရန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ အျပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေၾကာင္း အသိေပးရန္ႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေပးခြင့္ျပဳရန္ တာ၀န္အထိ ပါရိွပါ 

သည္။ 70  Espoo သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ စာခ်ဳပ္မွာ အၾကံဳး၀င္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစာရင္းကို ျဖည့္စြက္ခ်က္(၁)မွာ 

ထည့္သြင္းေဖၚျပေပးထားျပီး၊ EIA မွာ အနည္းဆံုး ပါ၀င္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ခ်က ္ (၂)မွာ ေဖၚျပ 

ထားသည္။ 

 Espoo သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ အေရးၾကီးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ ပတ၀္န္းက်င္ ဥပေဒ၏ ထံုးစံမ်ားအေပၚ 

အေျခခံကာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရပုိင္ခြင့္၊ ပါ၀င္ခြင့္တို႔ ေပးထားသည့္အျပင္၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ျဖစ္ေစေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အေၾကာင္းကို ေဖၚျပေစေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပါသည္။  

 
မဟာျဗဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ ယာယီသေဘာတူစာခ်ဳပ္(The Protocol on Strategic 
Environmental Assessment-the SEA Protocol) 
 
နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ EIA ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အျပင္၊ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားက မဟာျဗဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ယာယီသေဘာတူစာခ်ဳပ္(the SEA Protocol)ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္လည္း ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါ 
သည္။ ဤ စာခ်ဳပ္သည္ (၁၀၁၀)ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ အသက္၀င္ခ့ဲသည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ အဖြဲ႔၀င္အစုိးရမ်ား၏ 

                                                             
68 VesnaKolarPlaninšič (2016), Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of 
Slovenia. Various presentations to the RTWG on EIA. 
69 Espoo Convention, Article 2. 
70 These are contained in Articles 3 to 6 of the Espoo Convention. 



  

  

၆၅ 

ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ (က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္) ျဖစ္ေစႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ ေပၚလစီမ်ား သို႔မဟုတ္ အစီ 
အစဥ္မ်ားအတြက္ ပတ၀္န္းက်င္ဆန္း စစ္ျခင္းမ်ား အၾကံဳး၀င္ပါသည္။71  
မဟာျဗဴဟာေျမာက္ ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ယာယီသေဘာတူစာခ်ဳပ္(the SEA Protocol)အရ၊ 
မဟာျဗဴဟာေျမာက္ ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ 
 
ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ (က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈမ်ားအပါ၀င္) ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ 
ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၏ ေလ့လာေရး နယ္ပယ္အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ ေလ့လာျပဳစုမႈကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ လူထုပါ၀င္မႈ 
ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းကို ေဖၚေဆာင္ျခင္း၊ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မွာ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာႏွင့္  
လူထုပါ၀င္မႈ၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းတို႔ အၾကံဳး၀င္ပါသည္။72 
 
စာခ်ဳပ္က အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ နယ္ေျမမ်ားရိွ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားကို မဟာျဗဴဟာေျမာက္ ပတ္ 
၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ရန္ ျပဌာန္းထားသည္။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လူထုပါ၀င္မႈႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လုပ္ 
ရန္လိုအပ္သည္။ 73  မဟာျဗဴဟာေျမာက္ ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ယာယီ သေဘာတူသေဘာတ ူ စာခ်ဳပ္သည္ 
“လူထုပါ၀င္မႈအတြက္ ေစာစီး၊ အခ်ိန္မီ၊ ထိေရာက္ေသာ အခြင့္လမ္းမ်ား” ကိ ု ရည္ညႊန္း ပါသည္။ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ လူထုအဖုိ႔ “သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္းမွာ” ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေပး 
ႏုိင္ေရးအတြက္ ၄င္းတို႔အား လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးရမည္ဟု လည္းျပဌာန္းထားပါသည္။ 
 
စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ ေပၚလစီ ေဖၚေဆာင္ရာမွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရိွပါက၊ နယ္စပ္ျဖတ္ 
ေက်ာ ္တိုင္ပင္ဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။74 
 
ပတ္၀န္းက်င္ ကိစၥမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွခြင့္၊ လူထု ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရိွခြင့္ ဆုိင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္- the Aarhus သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (The Convention on Access to Information, Public Participation 
in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters-the Aarhus Convention) 
 
ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း၏ အေရးၾကီးဆံုး အဂၤါရပ္တခုကား- ထိေရာက္ေသာ လုထုပါ၀င္မႈ လိုအပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ 
ပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ လုထုပါ၀င္မႈျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ဆိုလွ်င္၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအဖုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ၄င္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ စီမံကိန္း လိုလားသူႏွင့္ အစုိးရတို႔က ျပဳစုေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရိွရန္လိုပါသည္။ ရီယိ ု
ေၾကညာခ်က္ (Rio Declaration)၏ မူ(၁၀) က ဤ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖၚျပထားပါသည္။ 
 
Aarhus သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ေကာ္မရွင္ (UNECE )က က်င္းပေသာ “ဥေရာပအ 
တြက္ ပတ၀္န္း၀န္းက်င္” ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲျခင္းျဖစျ္ပီး၊ စာခ်ဳပ္သည္ (၂၀၀၁)ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိ 

                                                             
71 SEA Protocol, Article 4. 
72 SEA Protocol, Article 2. 
73 SEA Protocol, Article 8. 
74 SEA Protocol, Article 10. 



  

  
၆၆ 

ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ အသက္၀င္ခ့ဲပါသည္။ 75  ဤစာခ်ဳပ္သည္ ပတ၀္န္းက်င္ ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျမွင့္တင္မႈအတြက္ 
တကမၻာလံုး လကၡဏာေဆာင္သည္ဟု အမ်ားက အသ္အမွတ္ျပဳထားပါသည္။76 
 
Aarhus သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ေအာက္ပါ အဓိက မ႑ိဳင္ၾကီး (၃)ခု ရိွပါသည္။ 

 ပတ္၀န္းက်င္၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရပုိင္ခြင့္ရိွျခင္း 
 ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းတခုခု၏ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ လူထုပါ၀င္မႈ လိုအပ္ျခင္း77 
 ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈ ရရိွေရးအတြက္ လူထုမွာ တရားရုံးႏွင့္ ခုံရုံးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ 

ခြင့္ရိွျခင္း78  
 
(၂၀၀၇)ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလကစ၍ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေပါင္း (၄၆)ႏုိင္ငံ၊ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစေသာ 
ထုတ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ လႊေဲျပာင္းျခင္းအတြက္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားဆိုင္ရာ ယာယီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (the Protocol on 
Pollutant Release and Transfer Registers-PRTRs)မွာပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေပါင္း (၃၃) ႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ 
ထသဲို႔ တမင္ ထုတ္လႊတ္ ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးရုိးဗီဇ ျပဳျပင္ထားေသာ သက္ရိွမ်ား ေစ်းကြက္သုိ႔တင္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ 
လူထုပါ၀င္မႈကိစၥ ျပင္ ဆင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (the amendment on on public participation in decision on the 
deliberate release into the environment and placing on the market of genetically modified organisms)မွာ 
ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေပါင္း (၂၇)ႏုိင္ငံရိွပါသည္။79 
  
 Aarhus သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ နိဒါန္းက လူသား ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စေတာ့ဟုမ္း ေၾကညာခ်က္ (Stockholm  

Declaration on the Human Environment)အျပင္၊ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရီယိ ုေၾကညာခ်က္၏ မူ (၁၀)ကုိ 

ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ မူ(၁၀)မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပထားပါသည္။  

 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံသားအားလံုးက သက္ဆိုင္ရာ အဆင့္အလိုက္ ပါ၀င္မႈျဖင့္ 
အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းရမည္။ အမ်ိဳးသား အဆင့္၌ လူတဦးခ်င္းသည္ လူထုအာဏာပုိင္မ်ား ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ပတ၀္န္း 
က်င္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား(မိမိတို႔ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအတြင္း ေဘး အ ႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္သည္)ကို သင့္ေလ်ာ္စြာ ရရိွႏုိင္ရမည့္အျပင္၊ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရိွရမည္။ အစုိးရမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူထုထမွဲာ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရႏုိင္ေအာင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ လူထု၏ အသိအျမင္ႏွင့္ ပါ၀င္မႈအတြက္ ကူညီ၊ အားေပးျခင္းျပဳ 
ရမည္။    
 

                                                             
75 http://www.unece.org/env/pp/welcome.html 
76 D. Craig and M. Jeffrey, Non-Lawyers and Legal Regimes, in Leary, 2010, p.105. 
77 These matters are listed in Annex 1 of the Aarhus Convention.  These matters also include any activity 
not specifically covered in the Annex, where public participation is provided for under an environmental 
impact assessment procedure in accordance with national legislation. 
78 Aarhus Convention, Articles 4-9. 
79 Aarhus Convention, Articles 4-9. 

 



  

  

၆၇ 

လူထုပါ၀င္မႈသည္ ပတ၀္န္းက်င္အရ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အနာဂတ္ကုိ ဖန္တီးေရးအတြက္ မရိွမျဖစ္ အေရးၾကီးေၾကာင္း 

Aarhus သေဘာတူစာခ်ဳပ္က အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ဤအခ်က္ကုိ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား အစည္းအေ၀းမွာ ဆက္ 

လက္ အသိအမွတ္ျပဳခ့ဲပါသည္။ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၏ အားေကာင္းခ်က္တခုကား- စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံဳး၀င္ေသာ ေနာက္ထပ္ျပႆ 

နာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၾကျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစေသာ 

ထုတ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ လႊေဲျပာင္းျခင္းအတြက္ တႏုိင္ငံလံုးမွာ ညီညြတ္၊ ခုိင္မာသည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ား ထားရိွျခင္း 

(PRTRs)အားျဖင့္  လူထုအဖုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွေအာင္ အားေပးသည့္ ယာယီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ 

ျဖစ္ပါသည္။  

 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွခြင့္၊ လူထုပါ၀င္မႈႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ ကိစၥမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈ ရရိွခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

အမ်ိဳးသား ဥပေဒ ေရးဆြဲေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ ပတ၀္န္းက်င္ အစီအစဥ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (United Nations 

Environment Programme Guidelines for the Development of Nationational Legislation on Access to 

Information, Public Participation and Access to Justic in Environmental Matters)က လည္း Aarhus မူမ်ားကို 

ကမၻာ့ အဆင့္မွာ ထင္ဟပ္ျပပါသည္။ 80  Aarhus သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အဓိက မူမ်ားသည္ အစဥ္အလာ ႏုိင္ငံတကာ 

ပတ၀္န္းက်င္ ဥပေဒ၏ ထံုးစံတခုကို ထင္ဟပ္ေဖၚျပေနသည့္အျပင္၊ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈရိွေရးအတြက္ အေျခခံ ေဒါက္တိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။81  

 

မဲေခါင္ သေဘာတူညီခ်က္ 

(၁၉၉၅)ခုႏွစ္၊ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (The 1995 

Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin-the Mekong 

Agreement ) (မဲေခါင္ သေဘာတူညီခ်က္္)အရ၊ အဖြဲ႔၀င္တိုင္းျပည္မ်ားသည္ ကတိက၀တ္မ်ား မေပးမီမွာ၊ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္း 

ျပည္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ေရ စီမံကိန္းမ်ား၏ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ သတိေပးျခင္းႏွင့္ အၾကိဳ တိင္ုပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။82  

 

မဲေခါင္သေဘာတူညီခ်က္ကုိ (၁၉၉၅)ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႔၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲၾကသည္။ 

ကုလသမဂၢက မဲေခါင္ေကာ္မတီကုိ (၁၉၅၉)ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မဲေခါင္ သေဘာတူညီခ်က္သည္ 

မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ေရးအတြက္ ေဒသတြင္း မူေဘာင္ခ်မွတ္ရန္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ 

ဒီမုိကရက္တစ္သမတႏုိင္ငံ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ထင္ဟပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

 

                                                             
80 Detailed information on the history of the Aarhus Convention is available at 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM//env/pp/welcome.html.Chisinau Declaration As adopted on 1 July 
2011. 
81 Craig and Jeffrey, in Leary, 2010, p.123. 
82 Mekong River Commission, Transboundary EIA, http://www.mrcmekong.org/about-
mrc/programmes/environment-programme/transboundary-eia. 

http://www.mrcmekong.org/about-mrc/programmes/environment-programme/transboundary-eia
http://www.mrcmekong.org/about-mrc/programmes/environment-programme/transboundary-eia


  

  

၆၈ 

အစကတည္းကပင္ မဲေခါင္သေဘာတူညီခ်က္သည္ မဲေခါင္ေဒသ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ အသံုးခ်ေရး၊ ထိန္းသိမ္းေရး၊ 

စီမံခန္႔ခြဲ်ရးတို႔ကို အေလးထားခ့ဲပါသည္။ 83 

 

 

ပုဒ္မ (၃) 
မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း၏ ပတ၀္န္းက်င္၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေရေနသက္ရိွမ်ားႏွင့္ ေရ အေျခအေန၊ ေဂဟစနစ္မွ်တမႈတို႔ကို 
ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ ေရႏွင့္ ျမစ္၀ွမ္းအတြင္းရိွ ဆက္စပ္အရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ညစ္ညမ္း 
မႈႏွင့္ အျခား ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ 
 
ပုဒ္မ (၄) 
မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း၏ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကိုအသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျပဳရာတြင္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ 
တန္းတူမႈႏွင့္ နယ္ေျမတည္တန္႔ခုိင္ျမဲမႈ အေျခခံေပၚမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
 

မဲေခါင္သေဘာတူညီခ်က္၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား(ႏွင့္ ရႈံးနိမ့္မႈမ်ား)အတြက္ ေသာ့ခ်က္သည္ မဲေခါင္ျမစ္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 

အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံ အသီးသီး၏ အသံုးခ်ခြင့္အေပၚ ထိခုိက္လာေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံအားလံုးက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 

ၾကေရးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ မဲေခါင္သေဘာတူညီခ်က္က နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

မ်ား (အထူးသျဖင့္၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္သာမက၊ သေဘၤာမ်ား ခုတ္ေမာင္းျခင္း၊ ေရသြယ္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း) အေတာ္မ်ားမ်ား 

ရိွေၾကာင္း လံုး၀ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။  

 

မဲေခါင္သေဘာတူညီခ်က္အရ ေကာင္စီ၊ ပူးတြဲေကာ္မတီႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔တို႔ ပါ၀င္ေသာ မဲေခါင္ ေကာ္မရွင္ 

(Mekong River Commission-MRC)ကိ ု ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါသည္။ 84  ထိုအခ်ိန္က စ၍ မဲေခါင္ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းသည္ 

မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတေလွ်ာက္ရိွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ သုေတသနျပဳရန္အတြက္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ား ထည့္သြင္းသည္အထိ က်ယ္ျပန္႔လာခ့ဲပါသည္။ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္တြင္ မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္သည္ ေရႏွင့္ ဆက္စပ္ 

အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ျမစ္၀ွမ္းဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေပါင္းစပ္မဟာျဗဴဟာ (integrated Water and Related 

Resources Management-based Basin Development Strategy) ႏွင့္ (၂၀၁၁-၂၀၁၅)ခုႏွစ္၊ မဟာျဗဴဟာ စီမံကိန္းကို 

ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။  

 

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အျမင္မွၾကည့္လွ်င္ ေတြ႔ရေသာ မဲေခါင္သေဘာတူညီခ်က္၏ အဓိက 

ထူးျခားခ်က္တခုကား- အၾကိဳ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ရန္ ျပဌာန္းထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ မဲေခါင္သေဘာတူ ညီခ်က္တြင္ 

အၾကိဳတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ 

 

                                                             
83 Preamble, Mekong Agreement 
84 Chapter IV. 

 



  

  

၆၉ 

အၾကိဳ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း။      ။ ပုဒ္မ (၂၆)ပါ ေရအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေရလႊေဲျပာင္းမႈ ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ပူးတြေဲကာ္ 
မတီသုိ႔ အခ်ိန္မီ သတိေပးျခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပုိ႔ျခင္း။ ဤသို႔ 
ျဖင့္ ျမစ္၀ွမ္းေန အျခားအဖြ႔ဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအဖုိ႔ ၄င္းတို႔ အသံုးျပဳေနေသာေရထဲမွ ေရကို အသံုးျပဳျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္  
အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အကျဲဖတ္ျခင္းျပဳႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ သေဘာတူညီခ်က္ခ်ျခင္း၏ အေျခ 
ခံျဖစ္သည္။ အၾကိဳ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမွာ ေရအသံုျပဳမႈကို ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ပယ္ခ်ခြင့္လည္းမရိွေခ်။ ျမစ္၀ွမ္းေန အဖြဲ႔ 
၀င္ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံကလည္း ျမစ္၀ွမ္းေန အဖြဲ႔၀င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ထည့္သြင္း မစဥ္းစားဘဲ ေရကို တဖက္ 
သတ္ သံုးစြဲခြင့္မရိွေခ်။85  
  

မဲေခါင္ေကာ္မရွင္သည္ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္(၂၀)အတြင္းမွာ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေလ့လာေရးကို အၾကီးအက်ယ္ အက်ိဳးျပဳခဲ့ေၾကာင္း 

အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္၏ စီမံကိန္းအေတာ္မ်ားမ်ားက မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းရိွ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ ေရအသံုးျပဳမႈတို႔ 

၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးခ့ဲပါသည္။ ေလာေလာဆယ္၌ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတြင္ မဲေခါင္ျမစ္မၾကီးႏွင့္ ျမစ္လက္ 

တက္ မ်ားေပၚမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်႔ဲမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားက အဓိက ျဖစ္ပါသည္။ 

မဲေခါင္ေကာ္မရွင္၏ ေအာင္ျမင္မႈ(ႏွင့္ ရႈံးနိမ့္မႈ)ကား- အတိုက္အခံျဖစ္မႈထက္ အမ်ားဆႏၵႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚ 

အေျခခံေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနည္းလမ္းကို က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံျခား အလွဴရွင္မ်ားကို 

လည္း အၾကီးအက်ယ္ အားထားပါသည္။ ဤသို႔အားထားျခင္းေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္သည္ “မိမိ၏ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားကို အေလး 

မထားေသာစိတ္ဓါတ္”86 ျဖစ္ေပၚေနပုံေပၚပါသည္။  

သတိေပးျခင္း၊ အၾကိဳ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တုိ႔အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

မဲေခါင္ သေဘာတူညီခ်က္၏ အဓိက ထူးျခားခ်က္တခုကား အထက္မွာ ေဖၚျပခ့ဲသည့္အတိုင္း၊ အၾကိဳ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ 

လုပ္ရန္ ျပဌာန္းထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္မွာ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ  သတိေပးျခင္း၊ အၾကိဳတိင္ုပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 

သေဘာတူညီခ်က္တုိ႔အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (Procedure fof Notification, Prior Consultation and 

Agreement-PNPCA)ျဖင့္ ပုိမုိအားေကာင္းေစခ့ဲပါသည္။  

မဲေခါင္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း အၾကားမွာ နားလည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ 

PNPCA ကိ ုခ်မွတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ PNPCA ၏ လမ္းညႊန္မူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တန္းတူမႈႏွင့္ နယ္ေျမတည္တန္႔ခုိင္ျမဲမႈ 

 တန္းတူညီမွ်စြာႏွင့္ ဆီေလ်ာ္စြာ အသံုးျပဳမႈ 

 အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳမႈ 

 သေဘာထားရုိးသားမႈ 

 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ87 

                                                             
85 The Mekong Agreement, Chapter 2 
86 Only One Mekong, p.961. 
87 PNPCA, Article 3 



  

  

၇၀ 

PNPCA ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ (Espoo သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ သတိေပးရန္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အလားတူပင္) နယ္စပ္ 

ျဖတ္ေက်ာ္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ဖြယ္ရိွသည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႔၀င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားအား 

ၾကိဳတင္ သတိေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ ထိခုိက္ခံရေသာ အဖြဲ႔၀င္တိုင္းျပည္သည္ သတိေပးခ်က္မွာပါေသာ သတင္းအ 

ခ်က္အလက္မ်ားကို စဥ္းစားခြင့္ရိွသည့္အျပင္၊ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွင္းလင္း 

ခ်က္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ (၆)လအၾကာမွာ အၾကိဳေဆြးေႏြးပြလဲုပ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ 

သည္။ သည့္ထက္လည္း ပုိၾကာႏုိင္ပါသည္။88 အတည္ျပဳခ်က္အတြက္ အမႈ တမႈခ်င္းကို စဥ္းစားသည္။89  

 မဲေခါင္ေကာ္မရွင္ႏွင့္ မဲေခါင္ေကာ္မရွင္ (MRC)၏ပူးတြဲေကာ္မတီတို႔ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ လႊေဲျပာင္းေရး လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ကို 

ကူညီ ရန္အျပင္၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ကူညီရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ 90  သတိေပးျခင္း၊ အၾကိဳတိုင္ 

ပင္ေဆြး ေႏြးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တုိ႔အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (PNPCA)အရ၊ လက္ရိွဖြဲ႔စည္းထားေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (မဲေခါင္ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသား မဲေခါင္ေကာ္မတီမ်ား - National Mekong 

Committees- အပါအ၀င္ျဖစ္သည္) သည္ အကြက္က်က် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ 

 PNPCA သည္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား အနည္းငယ္ ေလာက္ႏွင့္သာသက္ဆုိင္ျပီး၊ ေ၀ဖန္ခံေနရသည့္တိုင္၊ ၄င္း၏ တန္ဖုိးကို 

ေလွ်ာ့တြက္၍ မရေခ်။91 PNPCA ႏွင့္ မဲေခါင္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ၾကည့္လွ်င္၊ ရွင္းေနေသာ အခ်က္ကား- အဖြဲ႔၀င္တိုင္း 

ျပည္မ်ားက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သက္ ေရာကမ္ႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ 

သတိေပးျခင္း၊ ၾကိဳတင္ တိုင္ပင္ေဆြး ေႏြးျခင္းတို႔ကို လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ သေဘာတူထားၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သတိေပးျခင္းႏွင့္ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္ စဥ္မွာ ကူညီေရး အတြက္ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔တဖြဲ႔ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း PNPCA မွာ 

အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။  

မဲေခါင္ေကာ္မရွင္ (MRC) က နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ကုိ စဥ္းစားျခင္း 

မဲေခါင္ေကာ္မရွင္က နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ EIA လုပ္ငန္းအတြက္ မူေဘာင္တခုကို အၾကံျပဳ တင္ျပရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ၾကိဳး 

ပမ္းခ့ဲပါသည္။ (၁၉၉၈)ခုႏွစ္တြင္ မဲေခါင္ေကာ္မရွင္က နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ 

စနစ္တခုကို ေရးဆြဲ၊ ခ်မွတ္ရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ့ဲပါသည္။92 (၂၀၀၂)ခုႏွစ္၊ ဧျပီလတြင္ ပတ၀္န္းက်င္ အရင္းအျမစ္မ်ား 

စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြ႕ဲ (Environmental Resources Management-ERM) က မဲေခါင္ေကာ္မရွင္သို႔ အစီရင္ခံစာတေစာင္ 

                                                                                                                                                                                                      

 
 

88 See PNPCA, Article 5.5  
89 PNPCA, Article 6. 
90 PNPCA, Article 5.3.3 
91 PNPCA, Article 4. 
92 P. King, Transboundary EIA and Climate Change in the Greater Mekong Subregion (GMS), presented at 
the Stimson Centre Conference, Finding Solution to Equitable Hydropower Development Planning in the 
Lower Mekong Basin, Chiang Rai, 2014 



  

  

၇၁ 

တင္သြင္းခ့ဲသည္။ သည့္ေနာက္တြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကိုလည္း တင္သြင္းခ့ဲသည္။ 93  ပတ၀္န္း 

က်င္ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔(ERM)၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေနာက္ခံအေၾကာင္း ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ (Background 

Report)ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပထားေသာစနစ္ ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ (Proposed System Report)တို႔ ပါ၀င္ သည္။  

အၾကံျပဳတင္ျပထားေသာစနစ္ ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ (Proposed System Report) က ဆိုထားသည္မွာ- ေပၚလစီ စာရြက္ 

စာတမ္းမ်ားသည္ “တိုင္းျပည္ အသီးသီးရိွ တည္ဆဲ EIA ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အစားထိုးရန္ မရည္ရြယ္ပါ။” နယ္ 

စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရုိက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ဖြယ္ရိွသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖည့္စြက္မူေဘာင္တခု အျဖစ္အ 

ၾကံျပဳတင္ျပထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။94 

 အၾကံျပဳတင္ျပထားေသာစနစ္ ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို ေအာက္ပါအတိုင္း အပုိင္း (၃)ပုိင္း ခြထဲားပါသည္။  

 (SEA)အတြက ္စနစ္ခြတဲခု 

 မဲေခါင္ေကာ္မရွင္ အတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ EIA ဆိုင္ရာ ေပၚလစီတရပ္ 

 (EIA)အတြက ္စနစ္ခြတဲခု 

အၾကံျပဳတင္ျပထားေသာစနစ္မွာ ေအာက္ပါ အဂၤါရပ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

 နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ EIA ႏွင့္ပတသ္က္၍ အၾကံျပဳတင္ျပေသာ ေပၚလစီ 

 SEA ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား 

 ဆက္စပ္ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ (Cumulative Impact Assessment) ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား 

 ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ လူထုပါ၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

 ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈအေၾကာင္း ေဖၚျပခ်က္ကို စီစစ္သံုးသပ္ရာ၌ အသံုးျပဳသင့္ေသာ စံထားခ်က္မ်ား  

 လုပ္ငန္းက႑ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

 EIA/ SEA စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ သင္တန္း အစီအစဥ္ 

မဲေခါင္ေက္မရွင္သို႔ ဤ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို တင္ျပခ့ဲသည့္ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 

မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစုံတရာကိုမွ်  မယ္မယ္ရရ မလုပ္ခ့ဲဟု ကင္း(King)က ဆိုပါသည္။ (၂၀၀၇)ခုႏွစ္တြင္၊ 

ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ အမ်ိဳးသား မဲေခါင္ေကာ္မတီက EIA မူေဘာင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာ အမ်ားအျပားကို တင္ျပခ့ဲသည္။ 95 

(၂၀၀၉)ခုႏွစ္တြင္ ပတ၀္န္းက်င္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ ( Environmental Law Institute) က အဆိုပါ မူေဘာင္ကို ဆက္ 

                                                             
93 Environmental Resources Management, Development of an EIA/SEA System for the Lower Mekong 
Basin, April 2002 (ERM Report)    
94 Environmental Resources Management, Development of an EIA/SEA System for the Lower Mekong 
Basin Proposed System, April 2002 (the Proposed System Report). 
95 King, p.2. 



  

  

၇၂ 

လက္ စီစစ္သံုးသပ္96ျပီးေနာက္၊ ကမၻာ့ အေကာင္းဆံုး အေလအ့က်င့္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးကာ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္အျပင္၊ မူေဘာင္ 

ျပင္ဆက္ခ်က္ မူၾကမ္းကိုလည္း တင္ျပခ့ဲပါသည္။ 97  မဲေခါင္ေကာ္မရွင္သည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ EIA မူ ေဘာင္တရပ္ျပီး 

ေျမာက္ေရးကို (၂၀၀၆-၂၀၁၀)ခုႏွစ္၊ မဟာျဗဴဟာ စီမံကိန္းႏွင့္ (၂၀၁၁-၂၀၁၅)ခုႏွစ္၊ မဟာျဗဴဟာ စီမံကိန္း တို႔တြင္ 

ဆက္လက္၍ အေလးထားဆဲရိွပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပတ၀္န္းက်င္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဖြဲ႔၏ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္၊ စီစစ္သံုးသပ္မႈ 

ေနာက္ပုိင္းတြင္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ရန္ တင္ျပမႈတစုံတရာ မရိွခ့ဲေခ်။ 

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြ၏ဲ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 

(၂၀၀၉)ခုႏွစ္တြင္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ေဒသအေနႏွင့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေသာအားျဖင့္၊ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြ၏ဲ 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ေပၚရန္ၾကိဳးစားခ့ဲသည္။ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ ကမၻာ့ ေတာရုိင္း တိရ 

စၦာန္ ရန္ပုံေငြအဖြ႔ဲ (WWF)က မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲရိွ ဥပေဒျပဳမူေဘာင္ (မဟာမဲေခါင္ေဒသခြတဲိုင္းျပည္မ်ား၏ ေဒသတြင္း 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံစုံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ဥပေဒျပဳေရး အစီအစဥ္မ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္သည္) 

) ကို စီစစ္သံုးသပ္ေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းေလ့လာ ခ်က္တရပ္ကို ျပဳလုပ္ရန္ ပညာရွင္မ်ားကို ငွားရမ္းခ့ဲသည္။ ဤေလ့ 

လာခ်ကအ္စီရင္ ခံစာက- မဟာမဲေခါင္ ေဒသခြမွဲာ ေဒသခြဲ၏ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မရွျိခင္းသည္ တမူ 

ထူးျခားေနသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခ့ဲပါသည္။  

အဓိကအားျဖင့္ အေလးထားေဆြးေႏြးေသာ အေၾကာင္းအရာကား- ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ အညီျဖစ္ေသာ ေဒသတြင္း 

သေဘာတူညီခ်က္တရပ္ ရရိွေရးျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ဤ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြး 

ေႏြးပြဲ က်င္းပခ့ဲေသာ္လည္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ အညီျဖစ္ေသာ ေဒသတြင္း သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ေရွ႔ဆက္၊ 

ေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ မရိွခ့ဲေခ်။ လြန္ခဲ့ေသာ (၅)ႏွစ္အတြင္း၌မူ အစုိးရမ်ားက တိုင္းျပည္အလိုက္ 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တုန္႔ျပန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေနၾကသည္။ ေဒသဆုိင္ရာ နည္းလမ္းကိုေတာ့ ခ်မွတ္ျခင္း 

မရိွခ့ဲေခ်။  

မဟာမဲေခါင္ ေဒသခြဲ (GMS) အဖုိ႔ ေဒသ၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တရပ္ကို မေရးဆြႏုိဲင္ရျခင္းမွာ 

အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာရိွပုံရသည္ဟု ပီတာကင္း(Peter King)က ေဖၚထုတ္ျပခ့ဲပါသည္။98 သို႔ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္ကုိ မတင္ႏုိင္ျခင္းသည္ ကမၻာ့ စီးပြားေရး မတည္ျငိမ္မႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ဆႏၵကင္းမ့ဲ 

ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ဆႏၵမရိွဘႏွဲင့္၊ မည္သည့္ ေဒသတြင္း ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သေဘာတူ 

ခ်က္ကုိမွ် တင္မည္မဟုတ္ေခ်။ အျခားအေၾကာင္းရင္တခုကား- ေဒသတြင္း ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ တခုခု 

သည္ မဲေခါင္ျမစ္၊ သံလြင္ျမစ္ကဲ့သို႔ေသာ ျမစ္မ်ား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးတို႔ကို ျပတ္ျပတ္သားသား 

ညႊန္ျပမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ ဤ ကိစၥမ်ားသည္ တိုင္းျပည္တျပည္ခ်င္းထမွဲာေရာ၊ တိုင္းျပည္အခ်င္ခ်င္း 

ၾကားမွာပါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျငင္းပြားေနေသာ ႏုိင္ငံေရး ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္။  
                                                             
96 Establishing a Transboundary Environmental Impact Assessment Framework for the Mekong River 
Basin, an Assessment of the Draft Mekong River Commission TbEIA Framework, Environmental Law 
Institute, April 2009. 
97 King, p.1. 
98 Presentation by Dr. Peter King, July 2009 



  

  

၇၃ 

မဲေခါင္ေဒသ (ႏွင့္ သည့္ထက္ၾကီးေသာ အာဆီယံေဒသ)တြင္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာကမ္ႈမ်ား (အထူး 

သျဖင့္ ေရ အရင္းအျမစ္မ်ားေဖၚထုတ္ျခင္း၊ ေဘးအ ႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ ဇီ၀ မ်ိဳး 

စုံမ်ိဳးကြမဲ်ား ဆံုးရႈံးျခင္း၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မီးခုိးျမဴ ဖုံးျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရုိက္ခတ္မႈမ်ား)ျဖစ္ပြားဖြယ္ရိွသည္ 

ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။  မဟာမဲေခါင္ ေဒသခြ၏ဲ အခ်က္အခ်ာ ပတ၀္န္းက်င္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ 

ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (Greater Mekong Subregion Core Environment Programme and 

Biodiversity Conservation Corridor Initiave – CEP-BCI)က ေဒသတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို အထူးသျဖင့္ ေထာက္ျပခ့ဲပါသည္။ 
99  အျခား ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈတြင္ မဟာမဲေခါင္ မီးရထားအသင္း (Greater Mekong 

Railway Association)၊ ေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ညိွႏႈိင္းေရးဌာန(Regional Power Coordination Centere )၊ 

မဲေခါင္ ခရီး သြားလုပ္ငန္း ညိွႏႈိင္းေရးရုံး (Mekong Torism Coordination Office)စသည္တို႔ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။100 

(၁၉၉၉)ခုႏွစ္၊ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ နယ္စပ္ျဖတ္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ အဆင္ေျပေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္(The 

Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Facilitation Agreement 1999)မွာ ေဘးအ ႏၱရာယ္ျဖစ္ 

ေစေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပုဒ္မတခု ပါရိွပါသည္။101 ဤ ပစၥည္းမ်ားအား၊ ပတ၀္န္း 

က်င္ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခုိက္ေစႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ “အရာ ၀တၳဳမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား” အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ စာခ်ဳပ္ 

အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အထက္ေဖၚျပပါ ေဘးအ ႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈကို တခုခ်င္း 

အေနႏွင့္ ခြင့္ျပဳလွ်င္၊ ေဘးအ ႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အၾကံျပဳခ်က္ 

မ်ား/စံန မူနာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား(ကုလသမဂၢ စံနမူနာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား) (United Nations 

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods/Model Regulations-UN Model Regulations)ႏွင့္ 

/သို႔မဟုတ္ ေဘးအ ႏၱရာယ္ျဖစ္ ေစေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာမွာ ကုန္းလမ္းျဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 

ဥေရာပ သဘာတူညီခ်က္ (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods 

by Road)အရ ျပဌာန္းထားေသာ အစီအမံမ်ားကို အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိေရာက္ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ EIA စနစ္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ား 

ထိေရာက္ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္အခ်ိဳ႔မွာ  

 ထိေရာက္ေသာ အမ်ိဳးသား EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း 
                                                             
99 The CEP-BCI is Administered by ADB and overseen by the environment ministries of the six countries 
that form the Greater Mekong Subregion Working Group on Environment - 
http://www.adb.org/countries/gms/sector-activities/environment. 
100 Comments from Dr Peter King. 
101 More details on the Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Facilitation Agreement are 
available at http://www.gms-cbta.org/uploads/resources/15/attachment and at 
ADB_TF_CBTA_Full_Text_gms-cbta-instruments-history.pdf. 
 

 

http://www.gms-cbta.org/uploads/resources/15/attachment%20and%20at%20ADB_TF_CBTA_Full_Text_gms-cbta-instruments-history.pdf
http://www.gms-cbta.org/uploads/resources/15/attachment%20and%20at%20ADB_TF_CBTA_Full_Text_gms-cbta-instruments-history.pdf


  

  

၇၄ 

 အိမ္ရွင္ တိုင္ျပည္ႏွင့္ ထိခုိက္ခံရေသာ တိုင္းျပည္တို႔အၾကားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀န္ယူရန္အတြက္ ဗဟုိ 

ခ်က္ေနရာတခု သတ္မွတ္ထားျခင္း 

 ထိခုိက္ခံရေသာတုိင္းျပည္ႏွင့္ အိမ္ရွင္တိုင္းျပည္တို႔တြင္ လူထုပါ၀င္မႈကို အညီအမွ်ရရိွႏ္ုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္း 

ေပးထားျခင္း 

 ထိခုိက္ခံရေသာ တိုင္းျပည္၏ ဗဟိုခ်က္ေနရာသို႔ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္တကြ ေစာႏုိင္ 

သမွ် ေစာစြာ သတိေပးျခင္း 

 စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံရဖြယ္ရိွေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ လူထုပါ၀င္မႈအတြက္ ပူးတြဲတာ၀န္ယူျပီး၊ 

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း 

 EIA စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ အိမ္ရွင္တိုင္းျပည္၏ ဗဟိုခ်က္ေနရာသို႔ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္းႏွင့္ 

ေပးပုိ႔ျခင္းတို႔အတြက္ ပူးတြဲ တာ၀န္ယူျခင္း 

 စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ထိခုိက္ခံရေသာ တိုင္းျပည္မွ 

တင္ျပခ်က္မ်ားကို အိမ္ရွင္တိုင္းျပည္က ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုျခင္း 

 အိမ္ရွင္တိုင္းျပည္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္  အတည္ျပဳခ်က္ဆိုင္ရာ 

ၾကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ မိတၱဴ မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ျခင္း 

 နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္အတြက္ အခေၾကးေငြေပးရန္ ယႏၱယား ထားရိွျခင္း 

  

ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အကျဲဖတ္ခ်က္( ECE) အတြက ္လမ္းညႊန္ခ်က္က မဲေခါင္ေဒသ 

တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဓိကက်ေသာ အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚထုတ္ျပ 

ထားပါသည္။ 

 EIA စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ထိခုိက္ခံရေသာ တိုင္းျပည္၏ ဘာသာစကား(မ်ား)သို႔ ျပန္ဆိုရန္၊  လူထု ထင္ျမင္ခ်က္  

မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္း အဆိုျပဳ တင္ျပေသာတုိင္းျပည္၏ ဘာသာစကားသို႔ ျပန္ဆိုရန္၊ သတင္းစာ 

မ်ား၊ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္မွေန၍ သတင္းအခ်က္လက္မ်ား ျဖန္႔ခ်ီျခင္းအ 

တြက္ အခေၾကးေငြေပးရန္၊ လူထုပါ၀င္ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပရန္တို႔အတြက္ ဘ႑ာေရး အေထာက္အ 

ပ့ံ လိုအပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

 နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ အၾကံျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္းကို 

အိမ္နီး ခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ေစာႏုိင္သမွ်ေစာစြာ သတိေပးရမည္။ သတိေပးခ်က္ကုိ အၾကံျပဳ စီမံကိန္းရိွရာ 

တိုင္းျပည္မွ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ လက္ခံရရိွေစရမည္။ 

 အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံရဖြယ္ရိွေသာ တိုင္းျပည္အားလံုး(အိမ္ရွင္တိုင္းျပည္ႏွင္အိမ္နီးခ်င္း 

တိုင္းျပည္မ်ား အားလံုး) သည္ EIA အေၾကာင္း သတင္းအ ခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အတြက္ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသူမ်ား(PAP)ႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္  

သက္သူမ်ားထံမွ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းရာတြင္ လည္းေကာင္း ပူးတြဲတာ၀န္ယူရမည္။   

 ထိခုိက္ခံရဖြယ္ရိွသည့္တိုင္းျပည္မ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားထံမွ ရရိွေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ EIA မ်ား အေပၚ 

ထင္ျမင္ခ်က္အားလံုးကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ထို႔ျပင္၊ အျပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ 

အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ျဖန္႔ခ်ီရမည္။  



  

  

၇၅ 

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ EIA လုပ္ငန္း၏ အခ်က္အခ်ာ ကိစၥျဖစ္ေသာ လူထုပါ၀င္မႈသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အက်ိဳးဆက္မ်ား 

ျဖစ္ပြားေစေသာစီမံကိန္းမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ကို ပုိမုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစျပီး၊ ပုိမုိတရား၀င္ေစပါသည္။ 

လူထုပါ၀င္မႈ လံုလုံေလာက္ေလာက္မရိွဘဲ လုပ္ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ EIA မ်ားသည္ အစုိးရခ်င္း အၾကားမွာရိွသည့္ 

ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေစႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ္လည္း၊ အေရးၾကီးေသာ နယ္ေျမဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ တန္ဖုိးရိွေသာ နယ္ေျမ 

ဆိုင္ရာအသိအျမင္ သို႔မဟုတ္ ဌာေန အသိအျမင္မ်ားႏွင့္ လံုး၀ လြဲေခ်ာ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္  

 

ေပးေရး ယႏၱယားမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီအစဥ္ (environmental mitigation 

and mornitering plans -EMMPs) မ်ားတြင္ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားး၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကို ေျပေပ်ာက္ေအာင္ အေကာင္း ဆံုး 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္းအဆင့္တို႔တြင္ 

ျဖစ္လာမည့္ ပဋိကၡမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ႏုိင္ပါသည္။  

ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အကျဲဖတ္ခ်က္( ECE) အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိၾကည့္လွ်င္- 

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ EIA သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္ ထူးျခားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ 

စဥ္းစားရန္လိုေသာ္လည္း၊ ဤ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားထဲမွာ ေဖၚျပထားသည့္ အယူအဆမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္ 

နည္းမ်ားကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရုိက္ခတ္မႈမ်ားရိွေသာ အၾကံျပဳ စီမံကိန္းမ်ားမွာ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ 

တနည္းဆိုရလွ်င္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ယႏၱယားခ်င္း မတူျခားနားၾကေသာ္လည္း အလားတူ လူထုပါ၀င္မႈ မူမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္း 

ကပ္နည္းမ်ားကို အိမ္ရွင္တိုင္းျပည္မ်ားမွာေရာ၊ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားမွာပါ က်င့္သံုးသင့္ပါသည္။  

 

မဲေခါင္တုိင္းျပည္မ်ား၏ EIA မ်ားအေပၚ နိဂုံးခ်ဳပ္ စဥ္းစားမိခ်က္မ်ား 

မဲေခါင္တိုင္းျပည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ EIA အေၾကာင္းမ်ားကို ေရးခ့ဲဖူးေပါင္းမ်ားပါျပီ။ ေလလ့ာခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မဲေခါင္ 

ျမစ္ ေအာက္ပုိင္းတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ျပည္ကိုျဖစ္ေစ၊ ဂ်န္ျပည္ကိုျဖစ္ေစ၊ ကိုရီးယားျပည္ကိုျဖစ္ေစ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း ကိ ု

အေလး ထားခ့ဲၾကပါသည္။ ဤ ေလ့လာခ်က္သည္ တိုင္းျပည္(၆)ျပည္ထကဲ တျပည္ႏွင့္ တျပည္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ထားေသာ 

ေလ့လာခ်က္ျဖစ္ပါ သည္။ ဤ လက္စြဲစာေစာင္ႏွင့္ Mekong EIA Briefing: Environmental Impact on Assessment 
Comperative Analysis in Lower Mekong Countries102  စာအုပ္တို႔၏ အေျခခံရာျဖစ္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္း 

ကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ စီစစ္သံုးသပခ်က္ကုိ ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္၊ မဲေခါင္တိုင္းျပည္မ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးေသာ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

မ်ားတြင္ တူေသာအခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွႏုိင္ပါသည္။ သိသိသာသာကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားလည္း အေတာ ္

မ်ားမ်ား ရိွပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ EIA ယူနစ္အဖြဲ႔က EIA အစီရင္ခံစာကို ဆန္းစစ္ပုံႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပီး သတ္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုံတို႔တြင္ အရးအၾကီးဆံုးေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္း 

                                                             
102 Available online at the following website: http://www.pactworld.org/sites/default/files/local-updates-
files/MPE_Mekong_EIA_Briefing_Final.pdf. 

 

http://www.pactworld.org/sites/default/files/local-updates-files/MPE_Mekong_EIA_Briefing_Final.pdf
http://www.pactworld.org/sites/default/files/local-updates-files/MPE_Mekong_EIA_Briefing_Final.pdf


  

  

၇၆ 

ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ပုိမုိအားေကာင္း လာေနလွ်က္ရိွျပီး၊ ေဒသတြင္းမွာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ညီတူမွ်တူက်င့္ 

သံုးေနၾကျခင္းေၾကာင့္ EIA အေလ့အက်င့္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာသည့္ အျဖစ္သို႔ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ 

EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ လိုက္နာမႈႏွင့္ လိုက္နာေစမႈ အဆင္ကေတာ့မူ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အားနည္းေနပါ 

ေသးသည္။ စီမံကိန္းကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ EIA ျပဳစုျခင္းႏွင့္ စီစစ္သံုးသပ္ျခင္းတို႔အေပၚ အေလးထားေသာ္လည္း၊ ပတ ္

၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (EMP) ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ  လိုက္နာမႈႏွင့္ လိုက္နာေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔အေပၚ အေလး 

ထားမႈ မရိွေခ်။ အတည္ျပဳခ်က္ဆိုင္ရာ ၾကိဳတင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစရန္ႏွင့္၊ စီမံကိန္း၏ ကတိက၀တ္မ်ား 

အားလံုးအတိုင္း စီမံကိန္းပုိင္ရွင္အားေဆာင္ရြက္ေစရန္ ၾကိဳးစားျခင္းလည္း မရိွေခ်။  

အမ်ိဳးသား EIA စနစ္အားလံုးမွာ ဘံုတူညီေသာ လကၡဏာ (၄)ရပ္ရိွပါသည္။ ပထမ လကၡဏာကား-တိုင္းျပည္အားလံုးမွာ 

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ စာရင္း ရိွၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ လကၡဏာကား- တိုင္ျပည္အားလံုးမွာ EIA ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အဆင့္ဆင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းရိွၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တတိယအေနႏွင့္၊ တိုင္းျပည္အားလံုးက သတင္းအခ်က္ 

အလက္ ရရိွခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ စတုတၳအေနႏွင့္မူ၊ တိုင္းျပည္အားလံုးက EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ အဆင့္အမ်ားစုတြင္ 

လူထုပါ၀င္မႈအတြက္ အခြင့္လမ္းကို အမွန္တကယ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း စာရင္းမ်ား 

တိုင္းျပည္အားလံုးက ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းစာရင္းမ်ားကို သံုးၾကပါသည္။ EIA သည္ “ပတ၀္န္းက်င္အေပၚသိသိသာသာ 

ထိခုိက္ေစႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ” 103 စီမံကိန္းမ်ားအား EIA လုပ္ေဆာင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္တျပည္ႏွင့္ 

တျပည္ စာရင္းခ်င္းမတူၾကေခ်။ ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) ကို လုပ္ရမည္လား၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ 

ဆန္းစစ္ျခင္း(EIA)ကိ ု လုပ္ရမည္လား၊ သို႔မဟုတ္ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ရန္၊ လိုမလိ ု ဆိုသည္ကို ဤ စာရင္းအရ ဆံုးျဖတ္ 

ေလ့ရိွပါသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ၌မူ က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လို၊ မလို ဆိုသည္ကိုလည္း ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္း 

လုပ္ငန္းျဖင့္ ေဖၚထုတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

EIA အတြက္ အဆင့္ဆင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း 

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းစာရင္းမွာ ‘ဆန္းစစ္ျခင္း မလိုအပ္’၊ ‘ကနဦး ပတ၀္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) လိုအပ္’၊ ‘ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လိုအပ္’ ဟူ၍ ဆန္းစစ္ျခင္း အဆင့္မ်ားကို ေဖၚျပထားပါသည္။ အခ်ိဳ႔တိုင္းျပည္မ်ား (ကေမၻာ 

ဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္) ၌ ဆန္းစစ္ျခင္း မလိုအပ္ဟု ေဖၚျပရမည့္အစား၊ ဆန္းစစ္ျခင္းတမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ရန္ ေဖၚျပပါသည္။ 

အခ်ိဳ႔တိင္ုးျပည္မ်ား၌မူ၊ စီမံကိန္းတခုက ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ သိသိသာသာ ထိခုိက္ေစမည္ဟု ကနဦး ပတ္၀န္းက်င္ 

ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) မွာ ေတြ႔ရိွလွ်င္၊  EIA ယူနစ္အဖြဲ႔က ျပည့္စုံေသာ EIA တခု လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ ႏုိင္ပါသည္။  

 

                                                             
103 This phrase has been the subject of considerable debates and discussion. The aim of EIA is to ensure 
that these impacts are identified, assessed and mitigated.  
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သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွခြင္   

တိုင္းျပည္အားလံုးက စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား (PAP) အား သတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွခြင့္ေပးပါသည္။  သာ 

ဓကအားျဖင့္၊ ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရိွခြင့္ကို နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေပးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႔ 

တိုင္းျပည္မ်ား၌ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးမည္၊ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ မည္သည့္အဆင့္မွာ ေပးမည္ ဆိုသည္ 

တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမဲပင္ မရွင္း၊ မလင္းျဖစ္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ၊ မည္သည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ မည္သည့္ 

စာရြက္စာမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတုိ႔ ရရိွႏုိင္ေစရမည္ဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖၚျပပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႔ေသာ EIA EIA 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ရွင္းရွင္း 

လင္းလင္းေဖၚျပမထားေခ်။ ထို႔ျပင္၊ အနည္းဆံုးအေနႏွင့္ ေပးရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္း 

လင္း ေဖၚျပမထားေခ်။  

လူထုပါ၀င္မႈ 

တိုင္ျပည္အားလံုးပင္ EIA လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၏ အဆင့္အမ်ားစုမွာ လူထုပါ၀င္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းေပးထားပါသည္။ သို႔ရာ 

တြင္ အခြင့္အလမ္းေပးမည္ဆိုေသာ ကတိအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရိွေသာအျဖစ္မ်ားကို ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ ယခု 

ေျဖရွင္းေနရေသာ အၾကီးဆံုး အခက္အခဲတခုကား-  စီမံကိန္းျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေပၚေရးကို ျမင့္ 

တင္ရန္အလို႔ငွာ လူထုပါ၀င္မႈႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ပါ၀င္မႈတို႔ကို မည္သို႔ ျမွင့္တင္ရမည္ဆိုေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္ပါ သည္။  

 

ျဖည့္စြက္ခ်က္ (၁)။ စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေဖၚျပခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပခ်က္ လမ္းညႊန္ မွတ္ခ်က္မ်ား 
၁။ က႑ ႏွင့္ က႑ခြဲ သာဓကအားျဖင့္- စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္ 
၂။ အရြယ္အစား အရြယ္အစားကို နယ္ေျမ (သို႔မဟုတ္ လမ္းတလမ္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလ်ားလိုက္ 

စီမံကိန္းေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္လွ်င္ အရွည္)၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ အမ်ိဳးအစား၊ ၀န္ထမ္းဦးေရ၊ 
စီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈ 

၃။ တည္ေနရာ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍၊ အမ်ားအားျဖင့္ ၁:၂၀၀၀, ၀၀၀ သို႔မဟုတ္ ၁: ၂၀, ၀၀၀ 
စေကးရိွသည့္ စီမံကိန္းတခုလံုးေျမပုံ။ ေျမပုံထတဲြင္ အဓိကက်ေသာ သဘာ၀ သြင္ျပင္လကၡ 
ဏာမ်ား၊ ေရရိွရာေနရာ၊ သစ္ေတာ စသည္မ်ား၊ လက္ရိွ အေျခခံ အေဆာက္အအံု မ်ား(လမ္း၊ 
တံတား စသည္မ်ား)၊ စီမံကိန္း အနီးအနား၀န္းက်င္ရိွ လူေန ေနရာမ်ား။ ျမိဳ႔ျပ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံ 
ကိန္းတြင္ အထိမခုိက္ မခံႏုိင္ေသာ နယ္ေျမမ်ား (စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရး 
အေဆာက္ အဦးမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ အေရးၾကီးေသာေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အထိမ္းအမွတ္ မ်ား၊ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး နယ္ေျမမ်ား စသည္တို႔)ကိ ု ရွင္းလင္းစြာ 
ညႊန္ျပရမည္။  

၄။ စီမံကိန္း၏ အစိတ္ အ 
ပုိင္းမ်ား 

 အဓိက ထုတ္လုပ္ေရး အေဆာက္အဦးမ်ား 
 အတြင္းပုိင္း အေဆာက္အအံု 
 အေထာက္အကူျပဳ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား 

၅။ ကာလ သတ္မွတ္ ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ကာလမ်ားကို ပုံျဖင့္ တင္ျပရန္- 



  

  
၇၈ 

ခ်က္မ်ား   ေလ့လာခ်က္မ်ား (EIA ေလ့လာခ်က္ အပါအ၀င္) 
 ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ေပးျခင္း/လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း 
 လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
 အေသးစိတ္ ဒီဇုိင္း၊ ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 
 အၾကိဳ ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
 ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
 လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား 
 ဖ်က္သိမ္းျခင္း/ ပိတ္သိမ္းျခင္း / ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ 

၆။ စီမံကိန္း အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းပုံျပ ပုံကားခ်ပ္၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲ၊ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ား စသည္တို႔ 
အၾကိဳ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း အဆင့္မ်ား 
၇။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
အစီအစဥ္  

အဓိက အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ ၄င္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဓိက ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ား၊ ၄င္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ားကို ေဖၚျပသည့္ ပုံကားခ်ပ္ 

 
၈။ စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္း 
မ်ား၏ တည္ေနရာ 

လမ္းမ်ား၊ စခန္းမ်ား၊ မုိင္း၊  သန္႔စင္စက္ရုံ၊ သိုေလွာင္နယ္ေျမမ်ား၊ အညစ္အေၾကးတား တာမံ၊ 
ေရေလွာင္ကန္၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရုံ၊ လွ်ပ္စစ္ၾကိဳးသြယ္တန္းရာ လမ္းေၾကာင္း၊ 
တံတားမ်ား၊ စသည္တို႔ ကိ ုျပသထားေသာ စီမံကိန္းတခုလံုးေျမ႔ပုံ 

၉။ စီမံကိန္း၏ ထူးျခား 
ေသာ လကၡဏာမ်ား   

စီမံကိန္း၏  ေအာက္ပါ အဓိက ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ားကို ေဖၚျပျခင္း  
 ပစၥည္းမ်ား (အရအတြက္မ်ား၊ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ရရိွရာ မူလေနရာမ်ား) 
 ပစၥည္း ကရိယာမ်ား၊ စက ္ယႏၱယားမ်ား 
 စိတ္မွန္း ဒီဇုိင္းပုံမ်ား 

စဥ္းစား၊ ဆန္းစစ္ရမည့္ အျခားေရးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား                             
တကယ္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ၊ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု စဥ္းစား၍ ရေသာ 
ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကိုသာ စဥ္းစားရန္ 

၁၀။ အလုပ္သမားမ်ား  ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အလုပ္သမားအင္အား။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အလုပ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ 
အလုပ္သမား အင္အားကို အက်ဥ္းရုံး ေဖၚျပရန္ 

 ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ မူလ အလုပ္သမားအင္အား 
 အလုပ္သမား တန္းလ်ား အမ်ိဳးအစားႏွင့္ တည္ေနရာ 
 က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး ကတိက၀တ္မ်ား 

လုပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္းအဆင့္ 
၁၁။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပုံ 
အက်ဥ္း 

ထုတ္လုပ္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊ အေဆာက္အဥိးမ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား 
အပါအ၀င္ စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို အက်ဥ္းရုံး ရွင္းျပျခင္း 
စီမံကိန္းအေၾကာင္း အျပည့္အစုံကို မ်က္ျမင္တင္ျပျခင္း (သာဓကအားျဖင့္၊ လက္တန္း ပုံဆြဲ 
ျပျခင္း၊ ခင္းက်င္းျပျခင္း စသည္တို႔ 
ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပျခင္း 

 ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား (အေရအတြက္/ႏွစ္၊ အမ်ိဳးအစား၊ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ 
ထူးျခား ေသာ လကၡဏာမ်ား၊ ရရိွရာ မူလေနရာမ်ား) 

 ေရႏွင့္ စြမ္းအင္ သံုးစြဲမႈ၊ ၄င္းတို႔ကို ရရိွရာ မူလေနရာမ်ား 
 အထြက္ပစၥည္းမ်ား- ထြက္ကုန္မ်ား (အေရအတြက္မ်ား၊ ထူးျခား ေသာ 

လကၡဏာမ်ား၊ ေဘးထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ႏွင့္ 



  

  

၇၉ 

အျခားထုတ္လႊတ္မႈမ်ား) 
၁၂။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ျခင္း အစီအစဥ္ 

အဓိက အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္၊ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမ်ား/ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ 
၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ား 

၁၃။ စီမံကိန္းေနရာ 
အခင္းအက်င္းျပ 
ေျမပုံမ်ား 

အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္း အစိတ္အပုိင္းမ်ားျပ ေျမပုံမ်ား(၁: ၂၀, ၀၀၀ စေကး 
သို႔မဟုတ္ သည္ထက္ပုိေကာင္းေသာစေကး)  

၁၄။ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ေအာက္ပါ အစိတ္အပုိင္းတခုခ်င္း အေၾကာင္းကို ရွင္းျပရန္ 
 အေဆာက္အဦးမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ရုိးရွင္းေသာ အဆင့္ 

ဆင့္ျပ ပုံကားခ်ပ္ျဖင့္ ရွင္းျပျခင္း 
 တည္ေနရာႏွင့္ မ်က္ျမင္တင္ျပျခင္း 
 စိတ္မွန္း ဒီဇုိင္းပုံမ်ား  

 
 

 အဆင့္ ဆင့္ျပ ပုံကားခ်ပ္ - ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ေရ၊ စြမ္းအင္၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ ႏွင့္ အျခား 
ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား 

 ကုန္ၾကမ္းမ်ား လက္ခံျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း 
 စြန္႔ပစ္ေရႏွင့္ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္း မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
 သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ (နည္းလမ္း၊ အခ်ိန္၊ ၀န္ခ်ိန္မ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ား) 

၁၅။ အလုပ္သမားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အလုပ္သမား အင္အား (ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အလုပ္အမ်ိဳးအစား 
အလိုက္ အလုပ္သမား အင္အား) ႏွင့္ အလုပ္သမား၏ မူလေနရပ္ 
အလုပ္သမား တန္းလ်ား အမ်ိဳးအစားႏွင့္ တည္ေနရာ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး ကတိက၀တ္မ်ား 

ဖ်က္သိမ္းျခင္း အဆင့္ /ပိတ္သိမ္းျခင္း အဆင့္ /ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ အဆင့္ 
၁၆။ ျခံဳငုံသံုးသပ္ျခင္း ပိတ္သိမ္းျခင္း အစီအစဥ္အတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား(မဟာျဗဴဟာ၊ ေပၚလစီ၊ အဓိက 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အခ်ိန္ဇယား၊ ဘတ္ဂ်က္မ်ား စသည္တို႔) 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

၈၀ 

ျဖည့္စြက္ခ်က္ (၂)။ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား 

 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (Constitution of Myanmar 2007) 

 ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ (Myanmar National Environment Policy 

1994) 

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (Environment Conservation Law 2012) 

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒ (Foreign Investment Law 2012) 

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ပတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား (Environment Conservation Law 2014) 

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ နည္းဥပေဒမ်ား (Foreign Investment Law 2014) 

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (Environmental Impact 

Assessment Procedures 2015) 

ျဖည့္စြက္ခ်က္ (၃)။ ေနာက္ထပ္ရရိွႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

မဲေခါင္တုိင္းျပည္ အခ်ိဳ႔၏ EIA/IEE ဆုိင္ရာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း စာရင္းမ်ား 

 ၄င္းတို႔ကို ေအာက္ပါ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ရႏုိင္ပါသည္။ 

      https://www.earthrights.org/publications 
 

 

EIA မွာ လူထုပါ၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဒသတြင္း လမ္းညႊန္ခ်က္ မူၾကမ္း 

 ၄င္းတို႔ကို ေအာက္ပါ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ရႏုိင္ပါသည္။ 

 
http://eia.mekongcitizen.org 
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