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၁) EIA (Environment Impact Assessment) ပတ္၀န္းက် ္ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္ ိုသည္ 
မွာ အဘယ္နည္း။

EIA ဟုလည္း အမ်ားသိၾကေသာ ပတ္၀န္းက် ္ ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္ ိုသည္မွာ အၾကံျပဳ 
တ ္ျပထားေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ီမံကိန္းတခု၏ သဘာ၀ႏွ ့္ လူတို႔အေပၚ ျဖ ္ေပၚလာနို ္ေသာ 

ိုးက်ိဳးသက္ေရာက္္မႈမ်ားကို ေလ့လာရွာေဖြေရး၊ အကဲျဖတ္ေရးႏွ ့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖ ္ ဥ္ 
တရပ္ျဖ ္သည္။ ီမံကိန္းႏွ ့္ပတ္သက္ေသာ ံုးျဖတ္ ခ်က္ၾကီးမ်ားႏွ ့္ ကတိက၀တ္မ်ားကို 
မျပဳလုပ္မီမွာ EIA ကိုျပဳလုပ္သ ့္သည္။ 

လူမႈအဖြ႕ဲအ ည္း ပတ္၀န္းက် ္ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္ (EIA) အေၾကာ ္း 
ာေ ာ ္ ယ္ - အႏွ ္ခ်ဳပ္
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၂) ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ အဘယ့္ေၾကာ ့္ EIA မ်ားကို ထားရွိသ ့္သနည္း။

 (၁) အ ိုျပဳထားေသာ ီမံကိန္းတခုေၾကာ ့္ သဘာ၀ႏွ ့္လူတို႔မွာ မည္သို႔ထိခိုက္ႏို ္ 
ေၾကာ ္းသတ ္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးရန္။

 (၂) အ ိုျပဳထားေသာ ီမံကိန္းအတြက္ ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာျဖ ္ ဥ္တြ ္ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက် ္ ို ္ရာႏွ ့္ လူမႈေရး ို ္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ထည့္သြ ္း ဥ္း ားေ ရန္။

 (၃) ီမံကိန္းတခုက သဘာ၀ႏွ ့္ လူတို႔အေပၚ ိုးက်ိဳးသက္ေရာက္္မႈမ်ားကို မည္သို႔ 
ေရွာ ္က်ဥ္ႏို ္ေၾကာ ္း သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏို ္ေၾကာ ္း သတ ္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးရန္။

 (၄) ေရရွည္လည္းတည္တံ့ျပီး၊ သဘာ၀အရ ္းအျမ ္မ်ား အသံုးျပဳပံုႏွ ့္ ီမံခန္႔ခြဲပံုပိုမို 
ေကာ ္းမြန္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို လႈံ႕ေ ာ္တ ္ျပရန္။
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၃) EIA လုပ္ န္းကို မည္သည့္အခ်ိန္အခါမွာ တ ္ပါသနည္း။

ီမံကိန္းတခုကို အ ိုျပဳတ ္ျပထားျပီး၊ အ ိုးရ၏ ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားက ီမံကိန္းကို တ ္ 
ခြ ့္မျပဳမီမွာ EIA ျဖ ္ ဥ္ကို တ ္ရမည္။ ဤသို႔ တ ္ရျခ ္းမွာ ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအဖို႔ 
ီမံကိန္းကို တ ္သ ့္၊ မသ ့္ ံုးျဖတ္ေရးအတြက္ ကိရိယာတ ္ခုအျဖ ္ EIA (ပတ္၀န္းက် ္ 

ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္) ကို အသံုးျပဳသ ့္ေသာေၾကာ ့္ ျဖ ္ပါသည္။
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၄) EIA (ပတ္၀န္းက် ္ ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္) ကို မည္သည့္ေနရာမွာ လုပ္ေ ာ ္သနည္း။ 

EIA ကို ီမံကိန္းေနရာမွာ လုပ္ေ ာ ္ပါသည္။ ထိုေနရာတြ ္ ီမံကိန္းေၾကာ ့္ ထိခိုက္ႏို ္ဖြယ္ 
ရွိေသာ ပတ္၀န္းက် ္ နယ္ေျမႏွ ့္ ေက်းရြာမ်ား အားလံုး အက်ဳံး၀ ္ပါသည္။

သာဓကအားျဖ ့္ ိုရလွ် ္၊ အ ိုျပဳထားေသာ ေရအားလွ်ပ္ ္ ည္ ီမံကိန္းတခုအတြက္ ိုလွ် ္၊ ထို 
ေနရာတြ ္ ည္ ီမံကိန္း၏ ျမ ္အထက္ပို ္းႏွ ့္ ေအာက္ပို ္းရွိ ထိခိုက္ခံရေသာ နယ္ေျမမ်ား အၾကံဳး၀ ္ 
ပါသည္။ ဤသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ေျမ သို႔မဟုတ္ ီမံကိန္းႏွ ့္ အလြန္ေ၀းကြာ 
ေသာနယ္ေျမအထိ ခံ ားရသည္မ်ားရွိတတ္သည္။ သာဓကအားျဖ ့္၊ ည္ၾကီးတ ္ ္းအတြက္ လူအမ်ား 
ေရႊ႔ေျပာ ္းေပးရမည္ ိုလွ် ္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခ ္းခံရမည့္ ေက်းရြာမ်ားကိုလည္း EIA ပတ္၀န္းက် ္ 
ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္တြ ္ ထည့္သြ ္းသ ့္သည္။ အေၾကာ ္းမွာ ည္ေနရာႏွ ့္ ေ၀းသည့္တို ္ ထိုေက်း 
ရြာမ်ားသည္လည္း ထိခိုက္ခံရေသာေၾကာ ့္ ျဖ ္ပါသည္။ 
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၅) EIA (ပတ္၀န္းက် ္ ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္) ကို လုပ္ေ ာ ္ရန္ မည္သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိသနည္း။

ီမံကိန္းခ်မွတ္သူမ်ားသည္ EIA လုပ္ေ ာ ္ရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။ ီမံကိန္းခ်မွတ္သူမ်ားသည္ 
အ ိုးရ၏ အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလိက ကုမၸဏီမ်ား ျဖ ္ႏုိ ္ပါသည္။ ီမံကိန္းခ်မွတ္ 
သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔အတြက္ EIA ျပဳ ုေပးရန္ အလို႔ ွာ EIA လုပ္ န္း အထူးျပဳကၽြမ္းက် ္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားကို ွားရမ္းၾကပါသည္။  

EIA သည္ ဥပေဒကို လိုက္နာျခ ္းရွိေ ေရးအတြက္ အ ိုးရအာဏာပို ္မ်ားက ၾကီးၾကပ္သည္။ 
အ ိုးရအာဏာပို ္အဖြဲ႔သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက် ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာနျဖ ္ေလ့ရွိျပီး၊  ၄ ္းမွာ 
EIA အ ီရ ္ခံ ာကို ီ ္သံုးသပ္ျခ ္းႏွ ့္ အတည္ျပဳ သ ့္၊ မသ ့္ ံုးျဖတ္ျခ ္းဟူေသာ အခန္း 
က႑ရွိပါသည္။ 

EIA မ်ားသည္ ီမံကိန္း၏ ရိုက္ခတ္မႈမ်ားကို မွ်တ ြာႏွ ့္ ဘက္လိုက္မႈက ္း ြာ ္ေ းသ ့္ပါသည္။ 
သို႔ရာတြ ္ ီမံကိန္းခ်မွတ္သူမ်ားသည္ EIA အတို ္ပ ္ခံပညာရွ ္ ကုမၸဏီကုိ အခေၾကးေ ြေပး၊ ွားၾက 
ပါသည္။ သို႔ျဖ ္ရာ ီမံကိန္းခ်မွတ္သူမ်ားသည္ EIA အတို ္ပ ္ခံပညာရွ ္ ကုမၸဏီ၏ အမႈသည္ျဖ ္ 
ပါသည္။ EIA ကုမၸဏီသည္ မိမိ၏ အမႈသည္အား ိတ္ခ်မ္းသာေအာ ္ လုပ္ေပးလိုပါသည္။ ဤအေန 
အထားေၾကာ ့္ EIA ကုမၸဏီမ်ားက ီမံကိန္း၏ ိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအခ်ိဳ႕ကို လ် ္လ်ဴရႈထားသည္မ်ား 
ရွိတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာ ့္ EIA ကို ီ ္သံုးသပ္ရာ၌ လူထုႏွ ့္ အ ိုးရအာဏာပို ္မ်ား ပါ၀ ္ရန္ အေရးၾကီး 
ပါသည္။ 
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၆) EIA  လုပ္ န္းျဖ ္ ဥ္မွာ မည္သည့္အ ့္မ်ားပါသနည္း။

ၾကည့္ရႈ ္ေ းျခ ္း ။     ။ ေဖၚေ ာ ္ရန္ အၾကံျပဳတ ္ျပထားေသာ ီမံကိန္းအတြက္ EIA 
လုပ္သ ့္၊ မလုပ္သ ့္ ံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္။ အခ်ဳိ႕ ီမံကိန္းမ်ားသည္ လူႏွ ့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း 
က် ္အေပၚ ၾကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိမည္ဟု မေမွ်ာ္လ ့္ရပါက EIA ကို လံုး၀ လိုအပ္ 
ျခ ္းမရွိႏို ္ေခ်။ အခ်ိဳ႕ေသာ ီမံကိန္းမ်ားတြ ္မူ အကယ္၍ သက္ေရာက္မႈမ်ား သိပ္မျပ ္းထန္ဟု 
ေမွ်ာ္လ ့္ရပါက တ ္းၾကပ္ေသာ ည္းကမ္းခ်က္မ်ား သိပ္မရွိေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ EIA မွ်သာ လို 
အပ္သည္။ အကယ္၍ သက္ေရာက္မႈမ်ား အလြန္ျပ ္းထန္မည္ဟု ေမွ်ာ္လ ့္ရပါက EIA အ ီရ ္ 
ခံ ာမွာ မည္သည့္အ ့္အထိ  အေသး ိတ္ေဖၚျပရန္ လိုအပ္ေၾကာ ္း ံုးျဖတ္ ရာရွိသည္။ 
ပို၍ ျပ ္းထန္ျပီး၊ ပို၍ သိသာထ ္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည့္ ီမံကိန္းမ်ားမွာ ပို၍ 
အေသး ိတ္ျပီး၊ ပို၍ က်ယ္ျပန႔္ေသာ EIA လိုအပ္ပါသည္။ 

(ပံုျပ ယား ၁ ျဖ ့္တြဲ၍ ၾကည့္ပါရန္ ာမ်က္ႏွာ - ၂၁ သို႔) 
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ေလ့လာေရးနယ္ပယ္ အက်ယ္အ၀န္းသတ္မွတ္ျခ ္း ။      ။ မည္သည့္ျပႆနာမ်ားႏွ ့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အေရးၾကီးေၾကာ ္းႏွ ့္ ၄ ္းတို႔ကို EIA ေလ့လာခ်က္ႏွ ့္ အ ီရ ္ခံ ာမွာ 
ထည့္သြ ္းရန္လိုအပ္ေၾကာ ္း ံုးျဖတ္ရန္။

(ပံုျပ ယား ၃ ျဖ ့္တြဲ၍ ၾကည့္ပါရန္ ာမ်က္ႏွာ - ၂၅ သို႔) 
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EIA လုပ္ေ ာ ္ျခ ္း ။       ။ အေကာ ္အထည္ေဖာ္ရန္ အ ိုျပဳ တ ္ျပထားေသာ ီမံကိန္း၏ 
သက္ေရာက္ႏို ္ဖြယ္အားလံုးကို သုေတသနျပဳလုပ္ျပီး၊ ရွ ္းလ ္း ြာႏွ ့္ ဘက္လိုက္မႈက ္း ြာ 
မွတ္တမ္းျပဳရန္။ ီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈမ်ား၏  အေရးပါမႈကို ံုးျဖတ္ရန္၊ ိုးက်ိဳးသက္ေရာက္္ 
မႈမ်ားကို ေရွာ ္က်ဥ္ေရး သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံျပဳတ ္ျပရန္ႏွ ့္ ီမံ 
ကိန္း ဒဏ္သ ့္ဖြယ္ရွိေသာ အမ်ားျပည္သူႏွ ့္ ေက်းရြာမ်ား၏ ိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ရွ ္းလ ္းျပတ္ 
သား ြာ မွတ္တမ္းျပဳရန္။

(ပံုျပ ယား ၃ (၁) ျဖ ့္တြဲ၍ ၾကည့္ပါရန္ ာမ်က္ႏွာ - ၂၆ သို႔)
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အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွ ့္ တို ္ပ ္ေ ြးေႏြးျခ ္း ။       ။ ီမံကိန္းအေၾကာ ္း အမ်ားျပည္သူတို႔အား 
အသိေပးရန္ႏွ ့္ အၾကံျပဳတ ္ျပထားေသာ ီမံကိန္းအေပၚ ထ ္ျမ ္ခ်က္မ်ားကို ီမံကိန္း 
ဒဏ္သ ့္ဖြယ္ရွိေသာ လူမ်ားႏွ ့္ လူထုထံမွ ေကာက္ခံ ုေ ာ ္းရန္။ ေလ့လာေရး နယ္ပယ္ 
အက်ယ္အ၀န္းသတ္မွတ္ျခ ္း အ ့္ႏွ ့္ EIA လုပ္ေ ာ ္ျခ ္းအ ့္တို႔ ႏွ ္ ့္ လံုးမွာ 
ေက်းရြာမ်ားႏွ ့္ တုိ ္ပ ္ေ ြးေႏြး သ ့္သည္။ ီမံကိန္းခ်မွတ္သူမ်ားက EIA မ်ားကို အေခ်ာသပ္ 
အ ီရ ္ခံ ာအျဖ ္ သတ္မွတ္ျခ ္း၊ အ ိုးရအာဏာပို ္မ်ားက အျပီးသတ္ ံုးျဖတ္ျခ ္း မျပဳမီမွာ 
ေလ့လာေရးနယ္ပယ္ အက်ယ္အ၀န္းသတ္မွတ္ခ်က္ အ ီရ ္ခံ ာမူၾကမ္းမ်ား (Draft scoping 
reports) ႏွ ့္ EIA မူၾကမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔ ထ ္ျမ ္သံုးသပ္ခ်က္ေပးရန္ အလို႔ ွာ ခ်ျပ 
ရမည္။  
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ကၽြမ္းက် ္ပညာရွ ္မ်ား၏ ီ ္သံုးသပ္ခ်က္ ။      ။ ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား EIA အ ီရ ္ခံ ာမွာ ပါရွိ၊ မရွိ ံုးျဖတ္ရန္။ အကယ္၍ EIA သည္ျပည့္ ံုျခ ္း 
မရွိပါလွ် ္၊ ီမံကိန္းခ်မွတ္သူမ်ားက အ ီရ ္ခံ ာကို ျဖည့္ ြက္ျခ ္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပ ္ ္ 
ျခ ္းျပဳျပီးမွသာ အ ိုးရအာဏာပို ္မ်ားက ီမံကိန္းႏွ ့္ ပတ္သက္၍ ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏို ္ပါသည္။   

EIA န ္ အမ်ား ု၌ ီမံကိန္းသည္ အထူးၾကီးက်ယ္ေနသည္ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပ ္းထန္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိမည္ ိုမွသာလွ် ္ အ ိုးရေအဂ် ္ ီတရပ္ သို႔မဟုတ္ အထူးေကာ္မတီတရပ္အတြက္ 
ကၽြမ္းက် ္ပညာရွ ္မ်ား၏ ီ ္သံုးသပ္ခ်က္ကို လိုအပ္သည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အ ည္းမ်ားကလည္း EIA 
အ ီရ ္ခံ ာ ို ္ရာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကၽြမ္းက် ္ပညာရွ ္မ်ား၏ ီ ္သံုးသပ္ခ်က္အတြက္ ပညာ 
ရွ ္မ်ားကို ွားရမ္းႏို ္ပါသည္။
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ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခ ္း ။       ။ အ ိုးရအာဏာပို ္မ်ားသည္ အၾကံျပဳထားေသာ ီမံကိန္းကို အတည္ 
ျပဳမည္လား သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်မည္လား ိုသည္ကို EIA အေပၚ အေျခခံကာ ံုးျဖတ္ၾကသည္။ 
ီမံကိန္းကို အတည္ျပဳပါက သဘာ၀ႏွ ့္ လူတို႔အေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အ ိုးရ 

သည္ EIA မွာပါေသာ သတ ္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ီမံကိန္းေရး ြဲသူမ်ား 
ေနာက္ထပ္ လိုက္နာလုပ္ေ ာ ္ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ေပးသည္။

(ပံုျပ ယား ၃ (၂) ျဖ ့္တြဲ၍ ၾကည့္ပါရန္ ာမ်က္ႏွာ - ၂၇ သို႔)  
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အ ိုးရထံ အယူခံ၀ ္ျခ ္း ။       ။ အကယ္္၍ အ ိုးရေအဂ် ္ ီက EIA ကို အတည္ျပဳမေပးပါက 
ီမံကိန္း ခ်မွတ္သူသည္ ံုးျဖတ္ခ်က္ကို တရားရံုးမွာ သို႔မဟုတ္ ီ ္သံုးသပ္ေရးအဖြဲ႔မွာ 

အယူခံ၀ ္ႏို ္ပါသည္။

(ပံုျပ ယား ၄  ျဖ ့္တြဲ၍ ၾကည့္ပါရန္ ာမ်က္ႏွာ - ၂၈ သို႔)
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ီမံကိန္းေဖၚေ ာ ္ျခ ္းႏွ ့္ ေ ာ ့္ၾကည့္ျခ ္း ။     ။ ီမံကိန္းခ်မွတ္သူသည္ ီမံကိန္း၏ ေ ာက္ 
လုပ္ေရးအ ့္ႏွ ့္ လုပ္ န္းလည္ပတ္မႈအ ့္တို႔ ႏွ ္ ့္လံုးအတြက္ ပတ္၀န္းက် ္ ီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အ ီအ ဥ္ (Environmental Management Plans (EMP) ကို လူထုထံ ခ်ျပရမည္။ ဤအ ့္ 
သည ္အေရးၾကီးသည။္ အေၾကာ ္းမွာ ေအာကပ္ါကိ ၥမ်ားကိ ုအေထာက္အကူျပဳေပးေသာေၾကာ ္ ့
ျဖ ္ပါသည္။ 

• ီမံကိန္းေဖၚေ ာ ္ရာတြ ္ EIA ို ္ရာ ၾကိဳတ ္ ည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာေ ျခ ္း။

• ီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအျပ ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက် ္ ထိခိုက္ပ်က္ ီးမႈမ်ားကို 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလ်ာ့က်ေ ျခ ္း ရွိမရွိ ိုသည္တို႔ကို ေ ာ ့္ၾကည့္ျခ ္း။
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၇)  EIA လုပ္ န္းျဖ ္ ဥ္မွာ အမ်ားျပည္သူတို႔ အဘယ့္ေၾကာ ့္ ပါ၀ ္သ ့္ပါသနည္း။ 

ီမံကိန္းသည္ ေဒသအတြ ္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက် ္ႏွ ့္ လူမႈအဖြဲ႔အ ည္းအေပၚ သက္ေရာက္္မႈ 
မ်ား ျဖ ္ပြားေ မည္ ျဖ ္ပါသည္။ ေဒသခံလူထုမွာ မိမိတို႔၏ ိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖၚေျပာ ို 
ခြ ့္ႏွ ့္ ဤ ိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို မည္သို႔ေျဖရွ ္း ေပးမည္ ိုသည္တို႔ႏွ ့္ ပတ္သက္္၍ ီမံကိန္း 
ခ်မွတ္သူမ်ားထံမွ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ရရွိခြ ့္ရွိပါသည္။  

ထို႔ ျပ ္ EIA ကို ျပည့္ ံုႏို ္သမွ် ျပည့္ ံုေ ရန္ႏွ ့္ EIA အေနႏွ ့္ ျဖ ္ပြားလာဖြယ္ရိွေသာ လူႏွ ့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက် ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွ ့္ပတ္သက္၍ သိပၸံနည္းက် အသိအျမ ္မ်ား 
သာမက လူမႈအဖြဲ႔အ ည္း၏ ေဒသ ို ္ရာ အသိအျမ ္မ်ားကို အသံုးခ်ေ ရန္အလို႔ ွာ ေဒသခံ 
လူထုသည္ EIA မွာ ပါ၀ ္ခြ ့္ ရွိသ ့္သည္။

၈) ေဒသခံလူထုသည္ EIA လုပ္ န္းျဖ ္ ဥ္မွာ မည္သို႔ ပါ၀ ္ႏို ္ပါသနည္း။

ီမံကိန္းခ်မွတ္သူတဦးက အ ိုးရေအဂ် ္ ီထံသို႔ ီမံကိန္းတခုကို အ ိုျပဳတ ္ျပတို ္း ေဒသခံ 
လူထုမွာ သတ ္းအခ်က္အလက္ ရပို ္ခြ ့္ရွိပါသည္။ လူထုမွာ EIA မူၾကမ္း မိတၱဴမ်ား၊ EIA 
အ ီရ ္ခံ ာတ ္ ံုလံုး၊ ထို႔ျပ ္EIA လုပ္ န္းျဖ ္ ဥ္ႏွ ့္ သက္ ို ္ေသာ အျခား ာရြက္ ာတမ္း 
မ်ားကို ရခြ ့္ရွိပါသည္။ 

ပတ္၀န္းက် ္ ီမံခန္႔ခြဲမႈ အ ီအ ဥ္ (Environmental Management Plans (EMP)) ။     ။ ီမံကိန္း     
ခ်မွတ္သူက ီမံကိန္းကို မည္သို႔ေဖၚေ ာ ္မည္၊ EIA မွာ ၄ ္းေျပာထားသည့္အတို ္း မည္သို႔လိုက္နာ 
ေ ာ ္ရြက္မည္ ိုသည္ကို ရွ ္းျပေသာ အ ီအ ဥ္ျဖ ္သည္။ EIA မရွိပါက၊ သဘာ၀ႏွ ့္ လူတို႔အေပၚ 

ိုးက်ိဳးရိုက္ခတ္မႈမ်ားကို မည္သို႔ထိန္းခ်ဳပ္မည္၊ ေလွ်ာ့ခ်မည္ ိုသည္ကို ရွ ္းျပပါသည္။ 

ေ ာက္လုပ္ေရးအ ့္ ပတ္၀န္းက် ္ ီမံခန္႔ခြဲမႈအ ီ ဥ္ EMP ။    ။ ီမံကိန္း၏ ေ ာက္လုပ္ေရး 
အ ့္ ကာလအတြ ္းမွာ သက္ေရာက္္မႈမ်ားကို ထိ္န္းခ်ဳပ္ေရးအ ီအ ဥ္။

လုပ္ န္းလည္ပတ္မႈအ ့္ ပတ္၀န္းက် ္ ီမံခန္႔ခြဲမႈ အ ီအ ဥ္ EMP ။    ။ ီမံကိန္းကို တည္ေ ာက္ 
ျပီးေနာက္၊ လုပ္ န္းလည္ပတ္မႈအ ့္ ကာလအတြ ္းမွာ  သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
အ ီအ ဥ္။

EIA မ်ားမွာ ေ ာက္လုပ္ေရးအ ့္  ပတ္၀န္းက် ္ ီမံခန္႔ခြဲမႈ အ ီအ ဥ္ EMP ႏွ ့္ လုပ္ န္းလည္ပတ္မႈ 
အ ့္ ပတ္၀န္းက် ္ ီမံခန္႔ခြဲမႈ အ ီအ ဥ္  EMP တို႔ႏွ ္မ်ိဳး လံုး ပါရွိရမည္ျဖ ္ျပီး၊ သတၱဳတြ ္းကဲ့သို႔ေသာ 
ီမံကိန္းအခ်ိဳ႕တြ ္ EMP ကို ေ ာက္လုပ္ေရး လုပ္ န္းအ ့္ ပတ္၀န္းက် ္ ီမံခန္႔ခြဲမႈ အ ီအ ဥ္ 

လုပ္ န္းျပီး ီးသည့္အခါ ပတ္၀န္းက် ္ ီမံခန္႔ခြဲမႈ အ ီအ ဥ္တို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္။
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ေဒသခံလူထုသည္ EIA လုပ္ န္းျဖ ္ ဥ္အားလံုး (ၾကည့္႐ႈ ္ေ းျခ ္းမွအ ၊ အေကာ ္အထည္ 
ေဖၚျခ ္းႏွ ့္ ေ ာ ့္ၾကည့္ျခ ္းအထိ) မွာ ပါ၀ ္ခြ ့္ရွိပါသည္။ လူထုပါ၀ ္မႈသည္ EIA လုပ္ န္း 
ျဖ ္ ဥ္၏ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အ ိတ္အပို ္းတရပ္ျဖ ္ပါသည္။ အကယ္၍ လူမႈအဖြဲ႕အ ည္း 
မ်ား (ေက်းရြာမ်ား) ကို ပါ၀ ္ခြ ့္မေပးပါက EIA ျဖ ္ ဥ္သည္ ဥပေဒကို လိုက္နာရာ မေရာက္ေခ်။ 

ျမန္မာႏို ္ ံ ပတ္၀န္းက် ္ထိခိုက္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) 

 ျမန္မာႏို ္ ံသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွ ္တြ ္ ပထမဦး ံုးျဖ ္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက် ္ ထိန္း 
သိမ္းေရးဥပေဒ (Environmental Conservation Law) ကို အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။ ဤ 
ဥပေဒက သယံ ာတႏွ ့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက် ္ထိ္န္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန (Ministry of 
Natural Resource the Environmental Conservation - MONREC) အား EIA န ္တခု 
ခ်မွတ္ျပီး၊ ျမန္မာႏို ္ ံရွိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက် ္ ကာကြယ္ေ ာ ့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေ ာ ္ခ်က္မ်ား 
ကို ေ ာ ့္ၾကည့္ရန္ႏွ ့္ ေဖၚေ ာ ္ရန္ အခြ ့္အာဏာေပးထားသည္။ (၂၀၁၅)ခုႏွ ္၊ ဒီ ္ဘာလ 
တြ ္ MONEC က EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (EIA Procedures) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ EIA 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏို ္ ံ၏ EIA န ္ႏွ ့္ ပတ္သက္ေသာ အေသး ိတ္အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ေပးထားသည္။ ီမံကိန္းခ်မွတ္သူမ်ားႏွ ့္ အ ိုးရတို႔၏ တာ၀န္မ်ားလည္း အပါ 
အ၀ ္ျဖ ္သည္။   

EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ ေနာက္ က္တြဲ (၁) မွာ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ၊ 
သယံ ာတႏွ ့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက် ္ထိ္န္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန( Ministry of Natural 
Resource the Environmental Conservation - MONREC သို႔ ပတ္၀န္းက် ္ ထိခိုက္မႈ န္း 

္ခ်က္ (EIA) သို႔မဟုတ္ ကနဦး ပတ္၀န္းက် ္ န္း ္ခ်က္ (IEE) ႏွ ့္ ၊  ပတ္၀န္းက် ္ ို ္ရာ 
ီမံခန္႔ခြဲမႈ အ ီအ ဥ္ (EMP) တို႔ကို တ ္ျပရမည့္ ီမံကိန္းအမ်ိဳးအ ားမ်ားအား ေဖၚျပထားသည္။ 

ကနဦး ပတ္၀န္းက် ္ ္ေ းခ်က္ (Initial Environmental Examination - IEE) ။     ။ EIA ႏွ ့္  
္တူျဖ ္သည္။ သို႔ရာတြ ္ EIA ထက္ပို၍ ေသး ယ္ျပီး၊ ပို၍ရွ ္းသည္။ ီမံကိန္းသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္း 

က် ္ ို ္ရာႏွ ့္ လူမႈေရး ို ္ရာသက္ေရာက္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိႏို ္ေသာ္လည္း၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားက အေတာ္ 
အတန္ေသး ယ္လွ် ္ ီမံကိန္းခ်မွတ္သူအေနႏွ ့္ EIA အ ား ကနဦး သဘာ၀ပတ္၀န္းက် ္ ္ေ းခ်က္ 
(IEE) ကို လုပ္ေ ာ ္ႏို ္ပါသည္။ 
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EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ၊ IEE သို႔မဟုတ္ EIA ျဖ ္ ဥ္၏ ေလ့လာေရးနယ္ပယ္ အက်ယ္ 
အ၀န္းသတ္မွတ္ျခ ္း အ ့္မွာ လူထုအား တို ္ပ ္ေ ြးေႏြးျခ ္းႏွ ့္ သတ ္းအခ်က္အလက္ 
ေ၀မွ်ျခ ္းကို တ ္ေ ာ ္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ီမံကိန္းခ်မွတ္သူသည္ လူထုအား ီမံကိန္းႏွ ့္ 
ပတ္သက္ေသာ သတ ္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျပီး၊ လူထုအား အထူးသျဖ ့္ ီမံကိန္း၏ သက္ 
ေရာက္ခံရဖြယ္ရွိေသာ ျပည္သူတို႔အား တို ္ပ ္ေ ြးေႏြးျခ ္းျပဳရမည္။ ဤလူထုတို ္ပ ္ ေ ြး 
ေႏြးမႈမ်ားအေၾကာ ္းကို EIA အ ီရ ္ခံ ာတြ ္ အေသး ိတ္ရွ ္းျပရမည္ (p 60 & 61)။ EIA အ ီ 
ရ ္ခံ ာကို သယံ တ ႏွ ့္ သဘာ၀ပတ္၀ ္းက် ္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႔ တ ္ျပျပီးေနာက္ 
တြ ္ ၀န္ၾကီးဌာနမွ လည္္း ိုးက်ိဴးသက္ေရာက္မႈ ဒဏ္သ ့္ခံရမည့္ ျပည္သူမ်ားႏွ ့္ လူထု 
တို ္ပ ္ေ ြးေႏြးပြဲ က် ္းပေပးေရးအတြက္ ီ ဥ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။  

ပုဒ္မ (၆၅)  အရ၊ ီမံကိန္းခ်မွတ္သူသည္ EIA ကို ၀န္ၾကီးဌာနသို႔ တ ္ျပျပီး၊ (၁၅) ရက္အတြ ္းမွာ 
၄ ္းကို လူထုထဲမွာ ခ်ျပရမည္။ (p 66) အရ  သယံ တႏွ ္႔ သဘာ၀ပတ္၀ ္းက် ္ ထိန္းသိမ္းေရး 
၀န္ၾကီးဌာန၏ ပတ္၀န္းက် ္ထိ္န္းသိမ္းေရးဌာန (ECD) ကလည္း EIA ကို လူထုထဲသို႔ ခ်ျပရန္ 
လိုအပ္သည္။ 

IEE ၊ သို႔မဟုတ္ ၊ EIA သို႔မဟုတ္ EMP ကို အတည္ျပဳပါက၊ ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ီမံကိန္းခ်မွတ္သူ 
အား ပတ္၀န္းက် ္ထိန္းသိမ္းေရး လိုက္နာေ ာ ္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္ (Environmental 
Compliance Certificate - ECC ထုတ္ေပးမည္ ျဖ ္ပါသည္။ (p 3)

ပတ္၀န္းက် ္ထိန္းသိမ္းေရးလိုက္နာေ ာ ္ရြက္မႈသက္ေသခံလက္မွတ္ (Environmental Compliance 
Certificate - ECC) ။        ။ ီမံကိန္း တခု တ ္ အေကာ ္ထည္ေဖၚမီ္ ေ ာက္လုပ္ေရးႏွ ့္ လုပ္ န္းလည္ 
ပတ္ေရး မ တ ္ႏို ္မီတြ ္ သယံ တႏွ ့္ သဘာ၀ပတ္၀ ္းက် ္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန  လက္ေအာက္ 
ရိွ ပတ္၀န္းက် ္ထိန္းသိမ္းေရးဦး ီးဌာနမွ ီမံကိန္းျပဳလုပ္သူအား ထုတ္ေပးေသာ အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 
ျဖ ္သည္။

ECC လိုအပ္ေသာ ီမံကိန္းတို ္းသည္ သယံ တႏွ ္႔ သဘာ၀ပတ္၀ ္းက် ္ ထိန္းသိမ္းေရး 
၀န္ၾကီးဌာနသို႔ ေ ာ ့္ၾကည့္မႈ အ ီရ ္ခံ ာမ်ား တ ္ရမည္ျဖ ္ျပီး၊ ၄ ္းအ ီရ ္ခံ ာကို လူထုထံသို႔ 
လည္း ခ်ျပရမည္။ ီမံကိန္းေဖၚေ ာ ္သူမ်ားသည္ ေ ာ ့္ၾကည့္မႈ အ ီရ ္ခံ ာကို  သဘာ၀ 
သယံ တႏွ ္႔ ပတ္၀န္းက် ္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႔ ပို႔ျပီး၊ (၁၀) ရက္အတြ ္းမွာ လူထုထံသို႔ 
ခ်ျပရမည္ဟု အခန္း(၁၁၀) က ျပဌာန္းထားသည္။
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EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ ျမန္မာႏို ္ ံ၏ ပထမဦး ံုး တရား၀ ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖ ္ျပီး၊  
တို ္းရ ္းသားမ်ိဳးႏြယ္ ု (Indigenous Peoples) မ်ားအတြက္ ကားလံုးကို အထူးအဓိပၸါယ္ဖြ ့္၊ 
အသံုးျပဳသည္။ ျမန္မာႏို ္ ံအေနႏွ ့္ တို ္းရ ္းသားျပည္သူတို႔အေပၚ ိုးက်ိဳးရိုက္ခတ္မႈျဖ ္ပြား 
ေ ေသာ ီမံကိန္းမ်ားအတြက္ မိမိ၏ တိက်ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပဌာန္းမျပီးမီမွာ 
ီမံကိန္းဘက္ေတာ္သားမ်ားသည္ “ ႏၵမပါေသာ ေနရာေရႊ႔ေျပာ ္းရမႈႏွ ့္ တို ္းရ ္းသားမ်ိဳး 

ႏြယ္ ုမ်ား ို ္ရာ အျပည္ျပည္ ို ္ရာ (ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္ ု၊ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ အပါအ၀ ္ 
အျပည္ျပည္ ို ္ရာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အ ည္းမ်ားက လက္ခံထားေသာ) အေလ့အက် ့္ေကာ ္း 
မ်ားကို လိုက္နာေ ာ ္ရြက္ရမည္” ဟု EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ပုဒ္မ (၇) က ေဖၚျပထားသည္။

ေ ာ ့္ၾကည့္မႈ အ ီရ ္ခံ ာမ်ား(Monitoring Reports) ။      ။ ကုမၸဏီမ်ားက မိမိတို႔၏ သဘာ၀ပတ္၀န္း 
က် ္ ို ္ရာ ီမံခန္႔ခြဲမႈအ ီအ ဥ္မ်ားႏွ ့္ မည္သို႔ကိုက္ညီေအာ ္ေ ာ ္ရြက္ေၾကာ ္း ရွ ္းျပေသာ အ ီ 
ရ ္ခံ ာ မ်ားျဖ ္သည္။ အ ီရ ္ခံ ာမ်ားသည္ အခိုးအေ ြ႔ထုတ္လႊတ္မႈ ံခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ျခ ္းရွိ၊ မရွိ 
သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက် ္ထဲသို႔ အည ္အေၾကး ထုတ္လႊတ္မႈျဖ ္ေ ေသာ မေတာ္တ ျဖ ္ပြားမႈ 
ရွိ၊ မရွိ ိုသည္ကို ရွ ္းလ ္းျပတ္သား ြာ ေဖၚျပရမည္ျဖ ္သည္။ 

EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက တို ္းရ ္းသားမ်ိဳးႏြယ္ ုမ်ားကို ဤသို႔အဓိပၸါယ္ဖြ ့္ ိုထားသည္။ “ပ ္မ 
လူ႔အဖြဲ႔အ ည္းႏွ ့္ လူမႈေရးသို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ို ္ရာလကၡဏာမ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈရွိျပီး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ 
လုပ္ န္း ဥ္မ်ားမွ ျဖ ္ေပၚေသာ ိုးက်ိဳးမ်ားေၾကာ ့္ ယ ္းတို႔၏ အက်ိဳး ီးပြား ထိခိုက္လြယ္ေ သည့္ 
တို ္းရ ္းသားျပည္သူမ်ားကို ိုလိုသည္။” အခန္း ( ၂ ) ။

ီမံကိန္းေဖၚေ ာ ္ရာတြ ္၊ ီမံကိန္းသည္ တို ္းရ ္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ ိုးက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားရွိႏို ္ပါက (p 7) အရ၊ ီမံကိန္း အေကာ ္ထည္ေဖၚသူမ်ားသည္ ႏို ္ ံတကာ 
ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား (IFI)က သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ န္းေ ာ ္ရြက္မႈ ံခ်ိန္ (၇) 
(IFC Performance Standard 7) ကို က် ့္သံုးရဖြယ္ရွိသည္။1 လုပ္ န္းေ ာ ္ ရြက္မႈ ံခ်ိန္ (၇)
အရ ီမံကိန္းဘက္ေတာ္သားမ်ားသည္ ထိခိုက္ခံရဖြယ္ရွိေသာ တို ္းရ ္းသားျပည္သူမ်ား၏  
ေကာ ္း ြာ ၾကိဳတ ္အသိေပးထားေသာ လြတ္လပ္ေသာသေဘာ ႏၵ  ( the free prior and 
informed consent - FPIC) ကို ဦး ြာအားျဖ ့္ ရယူရန္ လိုအပ္ႏို ္ပါသည္။ လုပ္ န္းေ ာ ္ရြက္မႈ 
ံခ်ိန္(၇) အရ၊ အကယ္၍ တို ္းရ ္းသားျပည္သူမ်ားက ီမံကိန္းအတြက္ ေနရာေရႊ႕ေျပာ ္းရန္ 

သေဘာတူပါက ၄ ္းတို႔မွာ ႏို ္ ံတကာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွ ္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာ 
လုပ္ န္းေ ာ ္ရြက္မႈ ံခ်ိန္ (၅) မွာပါရွိသည့္ အက်ိဳးေက်း ူးမ်ားကို ခံ ားခြ ့္ရွိသည္။

1 IFC Performance Standard 7, para. 11.
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ဤအက်ိဳး ေက်း ူးမ်ားမ်ားတြ ္ အျပည့္အ၀ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခ ္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာ ္း 
လုပ္ န္းမ်ား ျပန္လည္ရရွိျခ ္း၊ ၾကားကာလ အကူအညီေပးျခ ္းတို႔အျပ ္ ၄ ္းတို႔၏ ရိုးရာေနထို ္ 
မႈဘ၀ပံု ံ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာေျမယာႏွ ့္ သဘာ၀အရ ္းအျမ ္မ်ားကို 

က္လက္ရရွိႏို ္မႈတို႔ ပါ၀ ္ပါသည္။ 

ေကာ ္း ြာၾကိဳတ ္ အသိေပးထားေသာ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာ ႏၵ ( free prior and informed 
consent - FPIC) ိုသည္မွာ ႏို ္ ံတကာဥပေဒထဲမွ အယူအ တရပ္ျဖ ္ျပီး၊ အ ိုးရမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ တုိ ္းရ ္းသားျပည္သူမ်ားအား ၄ ္းတို႔၏ သေဘာ ႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ၄ ္းတို႔ 
အား ၄ ္းတို႔၏ သမုိ ္းႏွ ့္ က္ႏႊယ္ေနေသာ ေျမမ်ားမွ ဖယ္ရွားျခ ္းမျပဳရဟု ိုထားသည္။ အကယ္၍ 
ီမံကိန္းတခုေၾကာ ့္ တို ္းရ ္းသားျပည္သူမ်ား ေနရာေရႊ႔ေျပာ ္းရမည့္ အလားအလာရွိပါက ထိုတို ္းရ ္း 

သားျပည္သူတို႔အား ီမံကိန္းႏွ ့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးရမည္ျဖ ္ျပီး၊ ၄ ္းတုိ႔သည္ ေရႊ႕ေျပာ ္းရန္ ႏၵရွိ၊ 
မရွိ ံုးျဖတ္ႏို ္ရမည္ျဖ ္သည္။

ျမန္မာပတ္၀န္းက် ္ ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္ (EIA) လုပ္ န္း အ ့္ ့္ျပ ပံုကားခ်ပ္ 

EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အျပည့္အ ံုကို www.ecd.gov.mm မွာ ရရွိႏို ္ပါသည္။ 

EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (p 7) - ျမန္မာႏို ္ ံတြ ္ 
၄ ္း၏ ကုိယ္ပို ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မရွိမီမွာ ီမံ 
ကိန္းခ်မွတ္သူမ်ားသည္ (IFI မ်ားက လက္ခံ 
ထားေသာ) ႏို ္ ံတကာအေလ့အက် ့္ေကာ ္း
မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။

လုပ္ န္းေ ာ ္ရြက္မႈ ံခ်ိန္ (၇) (PS 7) ၏ 
အပိုဒ္ (၁၁) - ီမံကိန္းသည္ တုိ ္းရ ္းသားျပည္ 
သူတုိ႔ အားထားေနရေသာ ေျမႏွ ့္သဘာ၀     
အရ ္းအျမ ္မ်ားကုိ ထိခိုက္မည္ ိုပါက FPIC 
လုိအပ္သည္။ 

အမ်ားလုိက္နာ၊ ကုိးကားေသာအေလ့အက် ့္ 
ေကာ ္းသည္ IFI ၏ လုပ္ န္းေ ာ ္ရြက္မႈ 

ံခ်ိန္ (၇) (PS 7) ျဖ ္သည္။



လူမႈအဖြဲ႔အ ည္း ပတ္၀န္းက် ္ ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္ (EIA) အေၾကာ ္း ာေ ာ ္ ယ္ - အႏွ ္ခ်ဳပ္

21



လူမႈအဖြဲ႔အ ည္း ပတ္၀န္းက် ္ ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္ (EIA) အေၾကာ ္း ာေ ာ ္ ယ္ - အႏွ ္ခ်ဳပ္

22



လူမႈအဖြဲ႔အ ည္း ပတ္၀န္းက် ္ ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္ (EIA) အေၾကာ ္း ာေ ာ ္ ယ္ - အႏွ ္ခ်ဳပ္

23



လူမႈအဖြဲ႔အ ည္း ပတ္၀န္းက် ္ ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္ (EIA) အေၾကာ ္း ာေ ာ ္ ယ္ - အႏွ ္ခ်ဳပ္

24



လူမႈအဖြဲ႔အ ည္း ပတ္၀န္းက် ္ ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္ (EIA) အေၾကာ ္း ာေ ာ ္ ယ္ - အႏွ ္ခ်ဳပ္

25



လူမႈအဖြဲ႔အ ည္း ပတ္၀န္းက် ္ ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္ (EIA) အေၾကာ ္း ာေ ာ ္ ယ္ - အႏွ ္ခ်ဳပ္

26



လူမႈအဖြဲ႔အ ည္း ပတ္၀န္းက် ္ ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္ (EIA) အေၾကာ ္း ာေ ာ ္ ယ္ - အႏွ ္ခ်ဳပ္

27



လူမႈအဖြဲ႔အ ည္း ပတ္၀န္းက် ္ ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္ (EIA) အေၾကာ ္း ာေ ာ ္ ယ္ - အႏွ ္ခ်ဳပ္

28



လူမႈအဖြဲ႔အ ည္း ပတ္၀န္းက် ္ ထိခိုက္မႈ န္း ္ခ်က္ (EIA) အေၾကာ ္း ာေ ာ ္ ယ္ - အႏွ ္ခ်ဳပ္

29

ထို ္းႏို ္ ံ ီမွ ရရွိေသာ EIA သ ္ခန္း ာမ်ား 

ခ်ာခ်ိဳအ ္ေ ာ ္ (Chachoengsao)ေက်ာက္မီးေသြးေလာ ္ ာသံုး ဓါတ္အားေပး က္ရံု 

 • အေျခခံ အခ်က္မ်ား

o တည္ေနရာ ။       ။ ခ်ာခ်ိဳအ ္ေ ာ ္နယ္ (Chachoengsao)၊ ထို ္းႏို ္ ံ 
အေရွ႕ပို ္း။

o အမ်ိဳးအ ား ။       ။ ေက်ာက္မီးေသြးေလာ ္ ာသံုး ဓါတ္အားေပး က္ရံု။

o ထုတ္လႊတ္ေပးေသာ ြမ္းအား ။      ။ ၆၀၀ မီဂါ၀ပ္ (600MW) 

 • လူမႈအဖြဲ႕အ ည္း၏ ိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

o ီမံကိန္းခ်မွတ္သူက ေ ာက္လုပ္ေရးေနရာရွိ သ ္ပုန္းၾကီးေပၚမွာ အသိေပး 
ေဖၚျပမႈမလုပ္ခ ္အထိ နယ္ေျမလူထုသည္ ီမံကိန္းအေၾကာ ္း ဘာတခုမွ် 
မသိခဲ့ေခ်။ 

o နယ္ေျမလူထုသည္ EIA ကို ဘယ္တုန္းကမွ မေတြ႕မျမ ္ခဲ့ဖူးေခ်။ 

o ဟ ္းသီးဟ ္းရြက္ႏွ ့္ သ ္သီးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ိုက္ပ်ိဳးေရးအထြက္ ပ ၥည္း 
မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ။

o ဖုန္မႈန္႔မ်ားႏွ ့္ ည ္ညမ္းမႈမ်ား (NO2၊ SO2)မွေန၍ က်န္းမာေရးအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ။

o  ေရကို လုယူသံုး ြဲျခ ္း (နယ္ေျမလူထု၏ ေရရရွိႏို ္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေ ျခ ္း) 

 • လူမႈအဖြဲ႔အ ည္း၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

o အ ိုးရထံမွ EIA ာရြက္ ာတမ္းမ်ားေတာ ္းခံျခ ္း။

o ပို တာမ်ား၊ လက္ကမ္း ာရြက္မ်ား ေရးသားထုတ္ေ၀ျခ ္း၊ အသနားခံ ာ 
အတြက္ လက္မွတ္မ်ား ုေ ာ ္းျခ ္းႏွ ့္၊ ထိုအသနားခံ ာကို အ ိုးရထံသို႔ 
ေပးပို႔ျခ ္းကဲ့သို႔ေသာ လမ္းေၾကာ ္းအမ်ားအျပားျဖ ့္ ဤ ီမံကိန္းကုိ မိမိတို႔ 
သေဘာမတူေၾကာ ္း အသိေပး ကားမ်ား ေပးပို႔ျခ ္း။
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o မိမိတို႔လူမႈအဖြဲ႕အ ည္းအေၾကာ ္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက် ္အေၾကာ ္းတို႔ႏွ ့္ 
ပတ္သက္ေသာ နယ္ေျမေဒသတြ ္း အသိအျမ ္ကို အားထားျခ ္း။

o နယ္ေျမလူထု၏ အသိအျမ ္ကို ျမွ ့္တ ္ေပးျခ ္းအားျဖ ့္ ကူညီပါရန္ အသိ 
ပညာရွ ္မ်ားႏွ ့္ အ ိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အ ည္းမ်ား (NGOs) ထံ ေမတၱာ 
ရပ္ခံျခ ္း။

o က်န္းမာေရးသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႔အ ည္း 
သုေတသန ေလ့လာခ်က္တခု လုပ္ေ ာ ္ေပးပါရန္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး 
ေကာ္မရွ ္ (National Health Commission) အား အကူအညီေတာ ္းခံျခ ္း။ 

o ႏၵျပပြဲမ်ား။

o ခြ ့္ျပဳခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတရားရံုးမွာ တရား ြဲ ိုျခ ္း။ 

 • လူမႈအဖြဲ႔အ ည္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား

o (၂၀၁၂) ခုႏွ ္တြ ္ကၽြမ္းက် ္ပညာရွ ္မ်ား ေကာ္မရွ ္ (expert commission) 
က EHIA (ပတ္၀န္းက် ္ ို ္ရာႏွ ့္ က်န္းမာေရး ို ္ရာ ထိခိုက္မႈ န္း ္ 
ခ်က္) ကို အတည္ျပဳမေပးျခ ္း။

o (၂၀၁၃) ခုႏွ ္တြ ္လည္း ကၽြမ္းက် ္ပညာရွ ္မ်ား ေကာ္မရွ ္က EHIA ကို 
အတည္ျပဳမေပးဘဲ ထားျပန္ျခ ္း။

o အတို ္ပ ္ခံ ပညာရွ ္ (Consultant) က EHIA ကို ျပဳျပ ္မြမ္းမံလွ်က္ရွိျပီး၊ 
ေနာက္တခါ ထပ္မံ တ ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။  
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ထုိ း္ႏုိ ္ ေံျမာက္ပုိ း္၊ ဖရဲနယ္ (Phrae) ရိွ က ္ တူ း္ (Keng Seu Ten) 
ည္

 • အေျခခံ အခ်က္မ်ား

o တည္ေနရာ ။       ။ ဖရဲျပည္နယ္ (Phrae)၊ ထို ္းႏို ္ ံ ေျမာက္ပို ္း

o အမ်ိဳးအ ား ။       ။ ည္

o ေရေလွာ ္တမံ နယ္ေျမ ။      ။ (၆၆x ၆၆) တုရန္းကီလိုမီတာ 

 • လူထု၏ ိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

o ထို ္းႏို ္ ံရွိ လက္က်န္သ ္ေတာမ်ားႏွ ့္ (၅၄x ၅၄) တုရန္ကီလိုမီတာခန္႔ 
က်ယ္၀န္းေသာ ေျမကို ေရေလွာ ္တမံက ေရလႊမ္းပ ္မည္။

o ေရေလွာ ္တမံက ရမ္ ာေရတိမ္ေဒသ(Ramsar site)1 တခု ျဖ ္လာရန္ 
အလားအလာရွိသည္ဟု ေၾကျ ာထားေသာ ယြမ္ ျမ ္၀ွမ္းေဒသ (Yom river 
basin) ၏ ေဂဟ န ္ကို ေျပာ ္းလဲေ မည္။

o ေရေလွာ ္တမံက အိမ္ေထာ ္ ုေပါ ္း (၂ ,၇၀၀) ခန္႔ကို ေရလႊမ္းပ ္မည္။ 

o ေျမ လ် ္လႈပ္မည့္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားလာျခ ္း။  

 • လူမႈအဖြဲဲ႕အ ည္း၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

o သက္ ို ္ရာအ ိုးရဌာနမ်ားသို႔ ည္ကို န္႔က် ္ေၾကာ ္း ာမ်ားေပးပို႔ျခ ္း။

o ည္ကို ကန္႔ကြက္ေသာ ႏၵျပပြဲမ်ား။

o  ည္ေနရာႏွ ့္ ပတ္၀န္းက် ္နယ္ေျမတြ ္ EIA အတို ္ပ ္ခံပညာရွ ္မ်ားအား 
သတ ္းအခ်က္အလက္ ုေ ာ ္းခြ ့္မျပဳျခ ္း။

1 ရမ္ ာေရတိမ္ေဒသ(Ramsar site) တခု ိုသည္မွာ ေရတိမ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ေ ာ ့္ေရွာက္ေရး ို ္ရာ ႏို ္ ံ 
တကာ သေဘာတူညီခ်က္ (Convention on the Protection of Wetlands) အရ ကာကြယ္ေ ာ ့္ေရွာက္ရန္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အထူးေရတိမ္ေဒသျဖ ္သည္။ ‘ရမ္ ာ (Ramsar)’ ိုသည္မွာ ရမ္ ာ သေဘာတူညီခ်က္ကို 
ခ်မွတ္ေသာ ႏို ္ ံတကာကြန္ဖရ ့္ က် ္းပရာ အီရန္ႏို ္ ံရွိ ျမိဳ႕ၾကီးတျမိဳ႕၏ အမည္ျဖ ္သည္။
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o သ ္ေတာကာကြယ္ေ ာ ့္ေရွာက္ေရးႏွ ့္ လူထုေထာက္ခံမႈရရွိေရးအတြက္ 
ယဥ္ေက်းမႈ ို ္ရာ အခန္းအနားမ်ား က် ္းပျခ ္း။

o ည္ေနရာႏွ ့္ ပတ္၀န္းက် ္နယ္ေျမရွိ ေဂဟ န ္၏ သဘာ၀ သယံ ာတ 
အရ ္းအျမ ္ၾကြယ္၀မႈကို ျပသရန္အတြက္ လူမႈအဖြဲ႔အ ည္း သုေတသန 
လုပ္ န္း (community research) ေ ာ ္ရြက္ျခ ္း။

o လူမႈမီဒီယာ လုပ္ရွားမႈလုပ္ျခ ္း။

o အ ိုးရကို ဖိအားေပးရန္အလို႔ ွာ ္းရဲသားမ်ား ညီလာခံ (Assembly of 
the Poor) ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားေသာ လူထုကြန္ရက္အဖြဲ႕မ်ားႏွ ့္ ပူးေပါ ္း 
ေ ာ ္ရြက္ျခ ္း။

 • လူမႈအဖြဲ႔အ ည္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား

o (၁၉၈၀) ခုႏွ ္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ ႏွ ္ေပါ ္း (၂၀) ေက်ာ္ၾကာမွ် အ ိုးရသည္ 
ီမံကိန္းေ ာက္လုပ္မႈကို မ တ ္ခဲ့ေသးေခ်။ 

o အ ိုးရသည္ အ ီအ ဥ္မ်ားကို မပယ္ဖ်က္ေသးေခ်။ သို႔ေသာ္ ေ ာ ့္ေနလွ်က္ 
ရွိသည္။ 

ထုိ း္ႏုိ ္ တံြ  ္ EIA လုပ္ န္းက် ္သုံ့းေရးအတြက္ လူမႈအဖြ႕ဲအ ည္း၏ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

• သုေတသနလုပ္ န္း (EIA ကို ိန္ေခၚရန္ အဓိက လက္သံုးကရိယာတခုအျဖ ္ လူမႈအဖြဲ႕ 
အ ည္း သုေတသနလုပ္ န္းကို အသံုးျပဳျခ ္းအားျဖ ့္ လူထုလုပ္ရွားမႈ လုပ္ျခ ္း။

• ရပ္ရြာလူထုသည္ ဘံုတူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖ ့္ ေကာ ္း ြာ ည္းလံုးညီညြတ္ 
ေနၾကကာ၊ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာ ္ျမ ္ေရးအတြက္လည္း မဟာဗ်ဴဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ထား 
ၾကသည္။ သာဓကအားျဖ ့္၊ ီမံကိန္းခ်မွတ္ သူမ်ားအဖို႔ ီမံကိန္းကို ေရွတိုးမေ ာ ္ရြက္ႏို ္ 
ေအာ ္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြ ္ ေက်းရြာမ်ားသည္ ီမံကိန္း ေဖၚေ ာ ္ရန္ အၾကံျပဳထားေသာ 
ေနရာကို ည္းလံုးညီညြတ္ ြာ ကာကြယ္ေ ာ ့္ေရွာက္ၾကျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြ ္ မိမိတို႔၏ 
ေက်းရြာမ်ားထဲသို႔ အခ်က္အလက္ ုေ ာ ္းရန္ သုေတသီမ်ား မ၀ ္ႏို ္ေအာ ္ တား ီး 
ၾကသည္။  
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