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အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC) သည္ ၾသဘာ၏ 
အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုးခ်႕ဲရန္အတြက္ ျမန္မာ့ၾသဘာ (ၾသဘာ) သို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ 
သန္းကို တိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ၎တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမွာ္ဘီ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
ဆိုင္ရာ ေဆးဝါးမ်ားေဖ်ာ္စပ္ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံု (HAIC) (“စီမံကိန္း”) တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ စီမံကိန္းတည္ေနရာကို ပံု ၁.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ 
ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
(NEQs) တို႔ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္မေဆာင္ရြက္မီ ဤစီမံကိန္းအေသး စိတ္အတြက္ ပတ္ 
ဝန္းက်င ္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ကုိ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဆိုင္ရာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ ္ (ECC) သုိ႔မဟုတ ္စီမံကိန္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
အတြက္ ေဒသတြင္းျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းေလ့လာခ်က္တစ္ခုကုိ 
သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကးီဌာ (MONREC) သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။  
ၾသဘာသည္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လတြင္ MONREC ႏွင့္ EIA ျပည္လည္သံုးသပ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး 
တို႔တြင ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး MONREC မ ွ လက္ခံရရွိမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာျပင္ဆင္ထားေသာ 
EIA ကို တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ယခု ESIA အစီရင္ခံစာေရးသားေနခ်ိန္ကာလ (၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ) 
တြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝး ေနာက္တစ္ႀကိမ္တက္ေရာက္လိုအပ္မည္ သို႔မဟုတ္ 
ECC ကို ထုတ္ေပးမည္ စသည္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
ေစာင္းဆိုင္းလ်က္ရိွပါသည္။  

ၾသဘာသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမႈ 
ေလ့လာမႈတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျမကုိ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက 
ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎ေျမကို စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီး 
ဌာနက ၾသဘာသို႔ တည္ေဆာက္လည္ပတ္လဲႊေျပာင္း (BOT) ေရး စနစ္အရ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 
၎စက္မႈလုပ္ငန္းေနရာအတြက ္ လုပ္ငန္းေနရာေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းမ်ားမရရွိပါ။ 
ထို႔ျပင္၊ အစိုးရက ယခုအခ်ိန္ထိ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ ္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။  

IFC သည္ ေဒသတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ EIA ကိုျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ၿပီး IFC လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ ္
မွတ္ခ်က္မ်ား (PSs) ႏွင့္ ျပည့္မီမႈမရိွေၾကာင္း စဥ္းစားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ပတ္ဝန္းက်င ္ ႏွင့္ လူမႈဘဝထိခိုက္မႈဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္း (ESIA) ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾသဘာက 
Environmental Resources Management (ERM) ကုိ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ESIA တြင္ IFC 
PSs ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကြာဟခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဖာ္စပ္ျခင္း၊ ႏွင့္ ထုတ္ပိုးျခင္း 
တို႔အတြက ္ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု (WBG) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘး ကင္းေရး (EHS) 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၀၇) ႏွင့္ WBG EHS အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၀၇) တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အျခားသက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံတကာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းပံုေဖာ္ ထားပါသည္။  
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ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈဘဝ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (ESIA) ေလ့လာခ်က္ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

စီမံကိန္းမွ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီသည့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္း ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း တို႔ကို ထြတ္ရိွရန္ ႏွင့္ 
စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက ္အျခားက႑မ်ားကိ ုထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန ္အသံုးဝင္မည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရရိွရန္ ESIA က ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္၊ ESIA ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔မွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္ -  

• စီမံကိန္း၏ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ႏိုင္သည့္ အဆိုျပဳ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊  

• ေလ့လာမႈဧရိယာအတြင္း ထိခိုက္လြယ္ႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င ္ႏွင့္ လူမႈဘဝအစတိ္အပုိင္းဆိုင္ရာ 
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္၊  

• စီမံကိန္းမွ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င ္ႏွင့္ လူမႈဘဝ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္အကျဲဖတ္ရန္၊ ႏွင့္  

• ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရန္၊ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ အေလ်ာ္ 
ေပးရန္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး သို႔မဟုတ္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအမံမ်ားကုိ အႀကံျပဳရန္။  

စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္ 

စီမံကိန္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရိွသည့္ HAIC တည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ 
လည္ပတ္မႈ တို႔ပါဝင္ပါသည္။ HAIC သည္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား၊ မိႈသတ္ 
ေဆးမ်ား ႏွင့္ အရြက္ေျမၾသဇာမ်ားကိ ု ေဖာ္စပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စက္႐ံုကို အခဲ ႏွင့္ အရည္ 
ထုတ္ကုန္ ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ ဒီဇိုင္းျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကနဦးထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမွာ ပထမအဆင့္ 
(၂၀၁၇) တြင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးဓာတုထုတ္ကုန္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လီတာ/ကီလို ၁၆ သန္း ထြက္ရိွရန္ 
တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ ၎သည ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဝယ္လိုအားအရ 
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လီတာ/ကီလို သန္း ၃၀ ထ ိ တျဖည္းျဖည္းတိုးျမွင့္သြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  

ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေဖာ္စပ္မႈေနရာအေဆာက္အအံုမ်ားအျပင္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို အ ေထာက္အက ူ
ျပဳႏုိင္ေသာ ဓာတ္ခြဲခန္း၊ အသံုးျပဳခန္း၊ အလုပ္႐ံု၊ ကုန္ေလွာင္႐ံု၊ ႐ုံးခန္း၊ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ေနရာမ်ား၊ 
ကားရပ္နားရန္ေနရာ၊ ဝန္ထမ္းေနထိုင္ေဆာင္၊ စက္႐ံုစားေသာက္ဆိုင္၊ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးၿခံ ႏွင့္ 
ဖန္လံုအိမ္တို႔ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ HAIC မ ွ ထြက္ရိွလာေသာ အမိႈက္မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ 
လုပ္ငန္းခြင္၌ အမိႈက္မီး႐ိႈ႕စက္႐ံု ႏွင့္ ေရဆုိးဖ်က္ဆီးသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ကို တည္ေဆာက္ 
သြားမည ္ျဖစ္ပါသည္။  

HAIC ကို အဆင့္သံုးဆင့္ျဖင့္တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ေမလတြင္ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာသည့္ ကာလအတြင္း အဆင့္ ၁ အတြက္ တည္ေဆာက္ေရးကိုစတင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း 
ေလ့လာခဲ့ရပါသည္။ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးကုိ ၂၀၂၀ မတိုင္မီ ၿပီးေျမာက္ရန္ တြက္ခ်က္ထား 
ပါသည္။  
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အေျခခံပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 

ယခုအက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာအတြက္၊ အေျခခံ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေျခအေနေဖာ္ျပခ်က္ကုိ အဆို 
ျပဳ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဥပမာ၊ အနီးဝန္းက်င္ေလထအုရည္အေသြး၊ ဆူညံသံ၊ ေရအရည္အေသြး၊ ေျမဆီ 
လႊာ ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ စသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည့္ 
က႑မ်ားကိ ုကန္႔သတ္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းအတြက္ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားေသာ ESIA ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အတြက္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကိုရရိွႏုိင္ရန္၊ ၎က႑မ်ားအတြက္ အေျခခံအခ်က္အလက ္
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စစ္တမ္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ဇြန္လ ႏွင့္ ဇူလိုင္လတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။  

ျမစ္ေခ်ာင္း ႏွင့္ တြင္းေရအရည္အေသြးဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ဇြန္လ ႏွင့္ ဇူလ တုိ႔ 
တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းနမူနာေကာက္ယူမႈေနရာမ်ားအားလံုးတြင ္ အစဥ္အခဲ ပါဝင္မႈ 
(ေရတြင္ အနည္အနစ္ ႏွင့္ ေျမႀကီးပါဝင္မႈ) သည္ သန္႔စင္ထားေသာမိလာႅအညစ္အေၾကး 
စြန္႔ထုတ္မႈအတြက္ WBG အေထြေထြ EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၀၇) ႏွင့္ WHO ေသာက္သံုးေရ 
စံႏႈန္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္သြားပါသည္။ ၎ေက်ာ္လြန္သြားမႈမ်ားမွာ မ်က္ႏွာျပင္ေရမ်ား၏ ေနာက္က် ိ
တတ္ေသာ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  ေက်းရြာသ/ူသားမ်ားသည္ ေသာက္သံုးရန္ 
ေရအတြက္ ေရစစ္အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ မစင္မ်ားပါဝင္မႈသညလ္ည္း ျမင့္မားေၾကာင္း 
မွတ္တမ္းရရိွပါသည္။ အျခားတိုင္းတာခ်က္မ်ားသည ္ စိုးရိမ္စရာမလုိ ညစ္ညမ္းမႈမရွိဘ ဲ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ WHO ႏွင့္ WBG EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြင္း က်ေရာက္ပါသည္။  ေရတြင္းေရအရည္ 
အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားျဖင့္တိုင္းတာမႈတြင္ တိုင္းတာေနက်အတိုင္း pH ႏွင့္ အပူခ်ိန္ 
တို႔ပါဝင္ၾကပါသည။္ ထို႔ျပင္ pH ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္း၊ အစဥ္အခပဲါဝင္မႈ (TSS)၊ Cyanide အက္စစ ္
ပါဝင္မႈ၊ အမုိးနီးယား၊ ႏိုက္ထ႐ိုက္၊ ဓာတ္ျပဳေဖာ့စဖရတ္၊ ဆ ီ ႏွင့္ ေခ်ာဆီ၊ ဓာတုေအာက္ဆီဂ်င္ 
လိုအပ္မႈ (COD)၊ ဇီဝေအာက္ဆီဂ်င္လိုအပ္မႈ (BOD)၊  ဖီးေနာ (Phenols)၊ အာဆင္နစ္၊ 
ကက္ဒမီယံ၊ ခ႐ုိမီယမ္ျဒပ္၊ ေၾကးနီ၊ ျပဒါး၊ ႏွင့္ မစင္ေကာလီေဖာင္း(ဘက္တီးရီးယား) တို႔ ပါဝင္ခ့ဲ 
ပါသည္။ WHO ေသာက္သံုးေရးအရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားကိ ု ေက်ာ္လြန္သြားသည္မွာ ေရတာရွည္ 
ေရတြင္း ေရရွိ pH အဆင့္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎ညႊန္းကိန္းသက္သက္ျဖင့္ ညစ္ညမ္းမႈရွိသည္ဟု 
သတ္မွတ္၍မရပါ။ အေၾကာင္းမွာ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ သတၱဳပါဝင္မႈမ်ားသည ္ WHO စံႏႈန္းမ်ားကို 
ေက်ာ္လြန္သြားျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  

ဆူညံသံတိုင္းတာမႈမ်ားသည္ ေန႔ခင္းဘက္ (တစ္ေနရာမွလြဲ၍) ႏွင့္ ညဘက္ကာလ တို႔တြင ္ NEQ 
ႏွင့္ WBG အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္ပါတန္ဖုိးမ်ား၌ ဆူညံသံကန္႔သတ္ထားခ်က္တို႔ကို ေက်ာ္လြန္ 
သြားေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ အျခားက႑အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရံဖန္ရံခါ 
ေက်ာ္လြန္သြားသည္မွလြဲ၍ သက္ဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေနေၾကာင္းေတြ႕ 
ပါသည္။   

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ပတ္သက္၍၊ အဆိုျပဳ HAIC အနီးဝန္းက်င္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဇီဝတန္ဖုိးအရ 
နိမ့္ေသာ ျပဳျပင္ထားသည့္ေနရာမ်ားရွိေနသည္ကို စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားက ညႊန္ျပေနပါသည္။  

သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ 

ESIA လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္၊ စီမံကိန္း၏လႊမ္းၿခံဳမႈဧရိယာ (AOI) အတြင္းရိ ွ
သြယ္ဝုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္ခံစားရႏုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT  MYANMA AWBA GROUP 
0406940_AWBA SUPPLEMENTARY ESIA_V0.2_ES_22 FEB 2018_MM.DOCX DECEMBER 2017 

3 



လာႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူထ ံ အသိေပးတင္ျပျခင္း ႏငွ့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္ရြာမွ အျမင္မ်ားကိုလည္းေတာင္းခံျခင္းျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးကို အက်ိဳ းျပဳပါသည္။ 

ESIA ေလ့လာမႈအတြက ္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို 
ဇယား ၁.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ဇယား ၁.၁ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီးေသာ ထိေတြ႕တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ  

ရက္စဲြ  ေနရာ က်င္းပရာေနရာ တက္ေရာက္သူမ်ား 

နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အဆင့္  

၂၁/၆/၂၀၁၇ ေမွာ္ဘီ GAD ႐ုံး အစိုးရ (၈) ဦး 

၂၁/၆/၂၀၁၇ ဝါးနက္ေခ်ာင္း ေက်းရြာရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း  အစိုးရ (၁၉) ဦး၊ ေဒသခံ (၃၇) ဦး 

၂၂/၆/၂၀၁၇ သေျပကုန္း ေက်းရြာရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အစိုးရ (၄) ဦး)၊ ေဒသခံ (၃၅) ဦး 

၂၂/၆/၂၀၁၇ ေရတာရွည္  ေက်းရြာရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အစိုးရ (၉) ဦး)၊ ေဒသခံ (၄၁) ဦး 

၂၃/၆/၂၀၁၇ ေညာင္ကုန္း ေက်းရြာရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အစိုးရ (၄) ဦး)၊ ေဒသခံ (၃၅) ဦး  

ESIA အဆင့္ 

၁၆/၈/၂၀၁၇ ဝါးနက္ေခ်ာင္း ေက်းရြာရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အစိုးရ (၅) ဦး)၊ ေဒသခံ (၄၃) ဦး 

၁၆/၈/၂၀၁၇ ေညာင္ကုန္း ေက်းရြာရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေဒသခံ (၃၃) ဦး 

၁၇/၈/၂၀၁၇ ေရတာရွည္ ေက်းရြာရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အစိုးရ (၁) ဦး၊ ေဒသခံ (၅၅) ဦး 

၁၇/၈/၂၀၁၇ သေျပကုန္း ေက်းရြာရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေဒသခံ (၃၃) ဦး 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၏ အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယား ၁.၂ တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ 

ဇယား ၁.၂ လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္  

အဓိက လက္ခံရရွိခ့ဲေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား ေနာက္ဆက္တဲြ ESIA အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ 

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္မႈ ႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္၍ အဓိကမွတ္ခ်က္တစ္ခု 
ကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။သက္ဆုိင္သူမွ တင္ျပလုိသည္မွာ 
ေပးသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရပ္ရြာမွ 
နားလည္ေစရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။  

စီမံကိန္းမွ ေရဆန္ဘက္ ၅ ကီလုိမီတာအတြင္းရွိ ပရြက္ 
ဆိတ္ကုန္း၊ ၾကည္နီဆန္း၊ ပုိးဓနကုန္း ႏွင့္ ရွမ္းကုန္းေက်းရြာ 
တုိ႔ကုိပါ ဆန္းစစ္မႈတြင္ ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း ဝါးနက္ေခ်ာင္းရိ ွ
သက္ဆုိင္သူအခ်ိဳ႕မွ မွတ္ခ်က္ေပးၾကပါသည္။  

 

ေဒသခံရပ္ရြာမ်ား အလြယ္တကူလက္လွမ္းမီၿပီး သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ အေသအခ်ာ ရရိွေစရန္ 
ႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ အစီရင္ခံစာ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ တင္ျပသြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ၾသဘာသည္ ေနာက္ထပ္ထုတ္ျပန္တင္ျပမႈမ်ား ႏွင့္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ပရြက္ ဆိတ္ကုန္း၊ ၾကည္နီဆန္း၊ 
ပိုးဓနကုန္း ႏွင့္ ရွမ္းကုန္းေက်းရြာ တုိ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္သြား 
မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းေရး ယခု ေနာက္ဆက္တြဲ ESIA သည္ ေလထု ႏွင့္ 
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အဓိက လက္ခံရရွိခ့ဲေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား ေနာက္ဆက္တဲြ ESIA အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ 

အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းေရးဆုိင္ရာ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စက္၍ အဓိက စုိးရိမ္းမႈမွာ ေလ ႏွင့္ 
စြန္႔ပစ္ေရ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားမွ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ 
စီစဥ္မထားသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ စုိးရိမ္မႈမ်ားလည္း 
ပါဝင္ပါသည္။ 

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ေက်းရြာေလးရြာသည္ စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမွ ေရစုန္ဘက္တြင္ရိွေေနၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္း 
မ်ားမွေရကုိ အိမ္တြင္းသုံးရန္ ႏွင့္ ေသာက္သုံးရန္ 
အသုံးျပဳပါသည္။  

ဆူညံသံထုတ္လႊတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

. ေလထု၊ ဆူညံသံ၊ ေျမဆီလႊာ၊ ေရ ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံု 
မ်ိဳးကြဲမ်ာဆုိင္ရာမွ အေျခခံအခ်က္အလက္ရလဒ္မ်ားကုိ 
ရပ္ရြာသုိ႔ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း ႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း 

လည္ပတ္ေရးကာလအတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ 
စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေၾကာင္း 
အရာသည္ သက္ဆုိင္သူမ်ား အတြက္ အဓိကအေရးပါ 
ပါသည္။  

တုိင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ ယႏၱရား ႏွင့္ အနာဂတ္ ေဖာ္ထုတ္ 
တင္ျပမႈတို႔ကုိ ဧရိယာရွိ PAP မ်ားအားလုံးသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

ရွိေနၿပီးေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံကုိ အသုံးျပဳျခင္း 

လမ္းအသုံးျပဳမႈဆုိင္ရာအရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳသြား 
ခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာသူ / သားမ်ားက တင္ျပသည္မွာ 
ၾသဘာမွ အသုံးျပဳသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေနရာသုိ႔သြားသည့္ 
ယာဥ္မ်ားသည္ လမ္းမ်ားကုိပ်က္စီးေစေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။  

ၾသဘာသည္ ၎၏ ရပ္ရြာမွ အႀကံျပဳတိုင္ၾကားေရး ဆုိင္ရာ 
ယႏၱရား မွ တစ္ဆင့္ တုိင္းၾကားလာသည့္ အနံ႔ဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္ကုိ စံုးစမ္းသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ မီးရာသီေနာက္ပိုင္း 
တည္ရိွေနၿပီး ေသာ အေျခအေနအတုိင္း လမ္းကုိျပဳျပင္ 
သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

လက္ရွိေဆာင္ရြက္မႈမ်ား / သမုိင္းဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  

ေညာင္ကုန္ရိွ အခ်ိဳ႕လူမ်ားက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ေနရာ၌ 
လက္ရိွလည္ပတ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သုိေလွာင္မႈ မွ အနံ႔မ်ား 
ထြက္ေၾကာင္း တင္ျပၾကပါသည္။  

အဓိက စုိးရိမ္မႈတစ္ခုမွာလည္း ရိွေနၿပီးေသာ စက္မႈေနရာ 
ႏွင့္ စက္႐ုံးမ်ားမ ွညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚခ့ဲေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။  

ၾသဘာသည္ ၎၏ ရပ္ရြာမွ တုိင္ၾကားေရးဆုိင္ရာယႏၱရား မွ 
တစ္ဆင့္ တုိင္းၾကားလာသည့္ အနံ႔ဆုိင္ရာကိစၥရပ္ကို 
စံုးစမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ၾသဘာသည္ အေျခခံအခ်က္အလက္ဆန္းစစ္မႈကို ေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့ၿပီး အေျခခံအခ်က္အလက္ရလဒ္မ်ားကုိ ေဒသခံ 
ရပ္ရြာမ်ားထံ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾသဘာ 
သည္ ယခု ေနာက္ဆက္တြဲ ESIA တြင္ ပါရိွသည့္အတိုင္း 
ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးမွရရွိသည့္ ရလဒ္မ်ားကုိလည္း ေဒသခံ 
ရပ္ရြာထံသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ေျမယာခြင့္ျပဳခ်က္ 

ေက်းရြာမွေမးျမန္းသည္မွာ ဝန္ႀကီးဌာ / အစုိးရက 
ခြင့္ျပဳေသာေျမအေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင့္ေနရာ 
ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ပါသည္။  

ရိွေနၿပီးေသာ စက္မႈဇုန္ေနရာအတြင္း စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ 
ၾသဘာသုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခ့ဲပါသည္။  

လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 

ေက်းရြာအားလုံးမွ တင္ျပသည္မွာ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိေသာ 
လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဓိကတင္ျပ 
သည့္ ႏွစ္ရပ္မွာ လမ္းအေျခအေန ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးတုိ႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုံေလာက္မႈမရွိေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ပါသည္။ ၎တုိ႔ကုိ လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အခြင္အ့လမ္းမ်ားအျဖစ္ တင္ျပခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ေညာင္ကုန္းတြင္ ေက်းရြားသူ/သားမ်ားသည္ 

ၾသဘာသည္ CSR အစီအစဥ္ကုိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည္ႏွင့္ 
စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
အတြက္ စီစဥ္ရာတြင ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။  
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အဓိက လက္ခံရရွိခ့ဲေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား ေနာက္ဆက္တဲြ ESIA အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ 

ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အတြက္ ေငြအေျမာက္အမ်ားကုန္က်ၿပီး၊ 
ၾသဘာမွ သူတုိ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေဒသခံရပ္ရြာအတြက္ 
ေဈးေလွ်ာ့ေရာင္းသင့္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။  

ESIA ထိေတြ႕တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအတြင္း ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္သာမဟုတ္ဘ၊ဲ ရပ္ရြာမွ 
အႀကံျပဳတုိင္ၾကားေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ မေက်နပ္ ခ်က္မ်ားကုိ 
လည္း ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး၊ ယခုေနာက္ဆက္တြဲ ESIA အတြက္ ထည္ံသြင္းစဥ္းစားလ်က္ ၎ကို ဇယား 
၁.၃ တြင္ တင္ျပထားပါသည္။  

ဇယား ၁.၃ ရပ္ရြာမွ မွတ္ခ်က္မ်ား မွတ္တမ္း  

အမ်ိဳးအစား  မွတ္ခ်က္အတုိခ်ဳပ္ ESIA အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ 
(CSR) 

ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ႏွင့္ 
ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ရန္။  

ၾသဘာသည္ ေဒသရွိေဆး႐ုံအတြက္ 
ေထာက္ပ့ံေပးသင့္ၿပီး ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကုိ 
ေဒသခံမ်ားအတြက ္
ေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းခ်သည္ဆုိင္ ျပဳလုပ္ေပး 
သင့္ပါသည္။     

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကုိ 
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  

CSR သည္ ESIA ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ 
အျဖစ္မဟုတ္ဘ၊ဲ ၾသဘာသည္ CSR ကုိ 
သီးသန္႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစား သြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ESIA ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းေနာက္ပိုင္း စစ္ေဆးေရး 
ႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအတြက္ 
မည္သူက တာဝန္ယူသြားမည္နည္း။  

ERM သည္ ESIA အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ 
ရပ္ရြာက လူမ်ားပါဝင္ေစရန္။ ESIA 
ရလဒ္မ်ားကုိ ရပ္ရြာသုိ႔ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ႏွင့္ 
၎ရလဒ္မ်ားအေပၚ အာမခံေပးရန္ အျပင္ 
ႁပြန္ေရတြင္းမ်ားမွလည္း ေကာက္ယူေဆာင္ 
ရြက္ရန္။ 

ESIA အစီရင္ခံစာတြင ္အခန္းက႑မ်ား ႏွင့္ 
တာဝန္မ်ားအပါအဝင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးတုိ႔ကုိ 
ထည့္သြင္းပါဝင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အေျခခံအခ်က္အလက္ စစ္တမ္းမ်ားအတြက ္
ရပ္ရြာရွိလူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ႁပြတ္ေရတြင္းမ ွေရမ်ားကုိ ယူေဆာင္ၿပီး 
ရလဒ္မ်ားကုိ ေနာက္ေဆာင္ရြက္မည္ တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးမႈတြင ္ရပ္ရြာထံသုိ႔ တင္ျပသြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  

မေတာ္တဆ 
ျဖစ္ရပ္မ်ား 

အေရးေပၚအစီအစဥ္တြင ္လိုအပ္သည့္ 
သတင္းအခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာသူ/ 
သားမ်ားထံ က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ ထိခိုက္မႈမ်ား။  

ESIA တြင္ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ား (ရပ္ရြာမ်ား 
အေပၚက်ေရာက္ႏိုင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား 
အပါအဝင္) ကုိ ဆန္းစစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား 

လူငယ္မ်ား ႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာရွိလူမ်ားအတြက္ 
အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ေပးမႈ။  

ESIA တြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးမႈ 
ႏွင့္ အက်ိဳးႏိုင္ေျခတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း 
ဆန္းစစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ေျမယာကိစၥ ဖိုးဓနကုန္ေက်းရြာ ႏွင့္ ေညာင္ကုန္းေက်းရြာ 
ဆက္ထားေသာ လမ္းမွာ ၁၃ ေပ မွ ၆.၅ ေပထိ 
က်ဥ္းေျမာင္းသြားျခင္း။  

ဤသည္မွာ ၾသဘာ ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန တုိ႔အၾကား ေျမငွားရမ္းမႈတုိ႔အေပၚ 
မူတည္ပါသည္။  
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အမ်ိဳးအစား  မွတ္ခ်က္အတုိခ်ဳပ္ ESIA အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ 

ညစ္ညမ္းမႈ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား သည္ သီးႏံွမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေျမအေပၚ ပ်က္စီးေစႏုိင္ 
ပါသလား။  

MPI စက္႐ုံမွ ဓာတ္ေငြ႕ (ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္) 
အခိုးအေငြ႕ ထုတ္လႊတ္ေသာအခါ ရပ္ရြာတြင္ 
အတိတ္ျဖစ္ရပ္ ဖ်ားနာမႈဥပမာမ်ားရွိ 
ေနပါသည္။ 

ESIA တြင္ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံ 
ရပ္ရြာမ်ား ႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔အေပၚ 
၎တုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈကုိ  ဆန္းစစ္သြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  

စက္႐ုံေနရာမ်ားမွ သက္ေရာက္မႈ၏ ေပါင္းစပ္ 
ဆန္းစစ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

တည္ေနရာ 
ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း 

စီမံကိန္းမွာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့ ္အနီးတြင္ရိွေနၿပီး၊ 
ဘာေၾကာင့္ ၎ေျမေနရာကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ 
သလ။ဲ တည္ေနရာကုိေရႊ႕ေျပာင္းရန္ 
ျဖစ္ႏုိင္ပါသလား။ 

ဤသည္မွာ ၾသဘာ ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန တုိ႔အၾကား ေျမငွားရမ္းမႈတုိ႔အေပၚ 
မူတည္ပါသည္။ 

လမ္းပ်က္စီးမႈ စက္႐ုံ ကုန္တင္ကားမ်ားသည္ ေက်းရြာ 
လမ္းမ်ားကုိ ပ်က္စီးေစပါသည္။ ၾသဘာက 
လမ္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္သင့္ပါသည္။ 

Awba သည္ လုပ္ငန္းခြင္လားလာေရးလမ္းကုိ 
ျပဳျပင္သင့္ပါသည္။ 

ေက်းရြာဆုိင ္
သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား 

ေက်းရြာစာရင္းမွာ မမွန္ကန္ပါ။ အမ်ားျပည္သူ 
ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကုိ စီမံကိန္းအနီးရိွ 
ေက်းရြာအားလုံးတြင္ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ESIA 
စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သင့္ပါသည္။   

၃.၅ ကီလိုမီတာအတြင္း က်ေရာက္ေသာ 
ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအားလုံးကို တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးမႈ တည္ေနရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ 
ပါဝင္ေစခ့ဲပါသည္။   နယ္ပယ္အတုိင္းအတာ 
သတ္မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ 
ကာလအတြင္း အစည္းအေဝးမ်ား မျပဳလုပ္ 
သည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားကုိ 
ဒုတိယေျမာက္ ထိေတြ႕တိုင္ပင္မႈတြင္ 
ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

စက္႐ုံမွ ထုတ္လႊတ္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
သည္ ေဒသရွိ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ေဒသရွိ 
သီးႏွံမ်ား ႏွင့္ ေဒသရွိရပ္ရြာမ်ားအေပၚ 
ထိခိုက္ႏိုင္ေျခကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း။  

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိ ေက်းရြာ 
သူ/သားမ်ားထံ ရွင္းျပေပးရန္။  

ESIA တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ဇီဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔အေပၚ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ဆန္းစစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္အတူ၊ လူမႈ-စီးပြားစနစ္မ်ားအတြက ္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ 
စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စ ု၇၂ စု အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္း ႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ေဆးေႏြးမႈ ၈ ဖြဲ႕ကို ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ပါသည္။  စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ၿပီး၊ ရရိွခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိခိုက္မႈဆန္း 
စစ္ျခင္း ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအမံမ်ားတြင ္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။  

အဓိက ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ပဏာမ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ား 

ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအတြင္း၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား သို႔မဟုတ ္လူမ်ား ဆက္ႏႊယ္လာနုိင္ ေျခရွိ 
သည့္တို႔ကို စီမံကိန္းတြင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား (စီစဥ္းထားျခင္း ႏွင့္ စီစဥ္ထားမႈ 
မရွိျခင္း) အပါအဝင္ စနစ္က်ေသာ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ပထမဦးစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားသည္ စီမံကိန္း၏ တည္ေဆာက္မႈကာလ၊ 
လည္ပတ္မႈကာလ ႏွင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ (ဥပမာ - ယိုဖိတ္ျခင္း) တို႔ ပါဝင္ၾက ပါသည္။  
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ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္အေရးပါေသာပတဝ္န္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာကမႈမ်ား ကို ESIA ေလ့လာမႈတြင ္
စီမံကိန္းမွ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ သို႔မဟုတ ္ ျဖစ္ေပၚ 
လာႏိုင္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ ့ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ သင္ေလ်ာ္ေသာ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ ျမွင့္တင္ေရး အစီအမံမ်ားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ဆန္းစစ္ထားပါသည္။ အႀကံျပဳထားသည့္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအမံမ်ားကို စနစ္က်ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္း၏ 
တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ လည္ပတ္ေရးကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ႂကြင္းက်န္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈဘဝ သက္ေရာက္မႈမ်ား သည္ အသင့္အတင့္ အေရးပါေသာ အေနအထားထက ္ ႀကီးမားမႈ 
မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ESIA ေလ့လာမႈတြင ္ နိဂုံးခ်ုဳပ္ထားပါသည္။ ႂကြင္းက်န္သက္ေရာက္မႈ (ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး 
ေနာက)္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဇယား (က) တြင္ တင္ျပထားပါသည္။  

ဇယား (က) သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းရလဒ္မ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

သက္ေရာက္မႈ  ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႂကြင္းက်န္ သက္ေရာက္မႈ 
၏ အေရးပါမႈ  

ေလထုအရည္အေသြးအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား  

− ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးေရးစနစ္ ကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

− ဖုန္မႈန္႔ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္း မ်ားကုိကုိ 
အသုံးျပဳျခင္း။ 

− ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာ 
စံႏႈန္းမ်ား (NEQ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား) ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

သာမညျဖစ္ေသာ  

ဆူညံမႈေၾကာင့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား  

− အေသအခ်ာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားေသာ 
ကိရိယာမ်ားကုိသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။  

− ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာ 
စံႏႈန္းမ်ား (NEQ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား) ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။  

မေျပာပေလာက္ေသာ 

ေရအရည္အေသြးအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား  

− စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ရန္ / 
စြန္႔ပစ္ေရ စြန္႔ထုတ္မႈ အရည္အေသြးကုိ 
ထုတ္ေဖာ္တင္ျပရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ 
လာေရးစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

− ျမန္မာ စံႏႈန္း (NEQ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား) 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတက လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
စြန္႔ထုတ္ျခင္း။ 

သာမညျဖစ္ေသာ 

ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား  

− အထက္ပါ ေရအရည္အေသြး သက္ 
ေရာက္မႈအရ။  

မေျပာပေလာက္ေသာ 
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သက္ေရာက္မႈ  ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႂကြင္းက်န္ သက္ေရာက္မႈ 
၏ အေရးပါမႈ  

ရပ္ရြာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
ေဘးကင္းေရး 

− လုပ္သားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
စည္းကမ္းမ်ား။ 

− EHS စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ ကန္ထ႐ုိက္တာ 
ထားရွိျခင္း။ 

− တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကာလအတြင္း၊ စီမံ 
ကိန္းသုံး ယာဥ္မ်ားမွ လမ္းမ်ားေပၚ 
သြားလာမႈ ႏွင့္ လမ္းမ်ားပ်က္စီးေစမႈတုိ႔ကုိ 
တင္ျပခဲ့ၾကပါၿပီး၊ ၎အတြက္ ၾသဘာမွ 
လမ္းမ်ားကုိ သူ၏မူအတုိင္းျဖစ္ေအာင္ 
ျပဳျပင္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။  

− ရပ္ရြာမွအႀကံျပဳတိုင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ 
ယႏၱရား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ 

သာမညျဖစ္ေသာ 

စီးပြားေရး ႏွင့္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား  

−  အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ  

လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
ေဘးကင္းေရး 

အေဆာက္အအုံမ်ားအတြင္းရိွ 
ေလဝင္ေလထြက္စနစ္မ်ား ႏွင့္ လူမ်ား ႏွင့္ 
မီးေဘးကင္းေရး စနစ္မ်ား ရွိျခင္း။ 

သာမညျဖစ္ေသာ 

ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကဲြအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား 

− ေျမရွင္းလင္းေရးကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း ႏွင့္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေသာလ်င္ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား 
ျပန္စုိက္ျခင္း။  

− လုပ္ငန္းခြင္၌ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား 
ျပန္လည္ ျပဳစုျခင္း။  

သာမညျဖစ္ေသာ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  

− ယာဥ္အသြားအလာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္။ 

− ရပ္ရြာမွအႀကံျပဳတိုင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ 
ယႏၱရား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ 

သာမညျဖစ္ေသာ 

မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ား − စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ 
အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ရွိျခင္း။   

− စီမံကိန္းသည္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
သုိေလွာင္မႈအတြက္ အေလ့အက်င့္ 
ေကာင္းမ်ားကုိ ေမြးစားက်င့္သံုးျခင္း။  

− ယုိဖိတ္မႈမ်ားျပန္႔ႏုိင္မႈကုိထိန္းႏုိင္ရန္ 
မိလႅာစနစ္မ်ားကုိ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ျခင္း။  

အေတာ္အသင့္ ျဖစ္ေသာ  

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ နိဂုံခ်ဳပ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
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စီမံကိန္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရိွသည့္ ၾသဘာမွ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ 
ေဆးဝါးမ်ားေဖ်ာ္စပ္ထုတ္လုပ္သည့္စက႐္ံု HAIC တည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ လည္ပတ္မႈ တို႔ပါဝင္ပါသည္။ 
စီမံကိန္းကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) မ ွရန္ပံုေငြျဖင့္ ၾသဘာ၏ အဓိက 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုးခ်႕ဲရန္အတြက္ ၾသဘာသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းကို တိုးေပးခဲ့ပါသည္။ 

စီမံကိန္းအတြက္ ESIA ေလ့လာမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား (ဥပမာ 
- IFC PS ႏွင့္ WBG EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား) ၏ သက္ဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င ္ႏွင့္ လူမႈ လမ္းညႊန္မ်ား 
ႏွင့္အညီ စီမံကိန္း၏ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င ္ ႏွင့္ လူမႈဘဝဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ ကို 
ေသခ်ာေစရန္ ၿခံဳငုံရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ESIA ေလ့လာမႈကာလအတြင္း၊ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား သို႔မဟုတ ္ လူမ်ား ဆက္ႏႊယ္လာနုိင္ ေျခရွိ သည့္တို႔ကို စီမံကိန္းတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား (စီစဥ္းထားျခင္း ႏွင့္ စီစဥ္ထားမႈ မရိွျခင္း) အပါအဝင္ စနစ္ 
က်ေသာ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားကို ပထမဦးစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အေရးပါေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာကမႈမ်ား ကို ESIA ေလ့လာမႈတြင ္ စီမံကိန္းမွ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ သို႔မဟုတ ္ ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္ေသာ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ သင္ေလ်ာ္ေသာ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ ျမွင့္တင္ေရး 
အစီအမံမ်ားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ဆန္းစစ္ထားပါသည္။ 

ေဒသတြင္း ESIA ကို MONREC အတြက္ ျပင္ဆင္ေရးသားခဲ့ၿပီး လက္ရိွတြင္ MONREC မ ွ ျပန္လည္ 
သံုးသပ္လ်က္ရိွပါသည္။ လည္ပတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမစတင္မ ီ ၾသဘာအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ 
ေစာင့္ဆိုင္းရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။  

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားကို စီမံကိန္းအတြက ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအမံမ်ားတြင ္ ထည့္သြင္းေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခု ESIA အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ၎တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္ -  

• စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ ႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ေနရာအနီးဆံုးရိ ွရပ္ရြာမ်ား ၌ ပံုမွန္ ေလထ ုႏွင့္ ေရ 
တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း။   

• စီမံကိန္းဘက္သို႔သြားရာလမ္းသည ္ စီမံကိန္းသံုး ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး၊ ၎လမ္းကိ ု
ၾသဘာမွ နဂုိမူအေနအထားအတိုင္းျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္ အႀကံျပဳထားျခင္း။  

• ေဒသခံမ်ားမ ွ အသံုးျပဳရန္အတြက္ တရားဝင္အႀကံျပဳတိုင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို 
ေရးဆြဲျခင္း။ 

• ပရြက္ဆိတ္ကုန္း၊ ၾကည္နီဆန္း၊ ဖိုးဓနကုန္း ႏွင့္ ရွမ္းကုန္းေက်းရြာတို႔တြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ 
ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း။  

အႀကံျပဳထားသည့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအမံမ်ားကို စနစ္က်ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္း၏ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ လည္ပတ္ေရးကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ 
ႂကြင္းက်န္ ပတ္ဝန္းက်င ္ ႏွင့္ လူမႈဘဝ သက္ေရာက္မႈမ်ား သည္ အသင့္အတင့္ အေရးပါေသာ 
အေနအထားထက ္ႀကီးမားမႈ မရိွႏုိင္ေၾကာင္း ESIA ေလ့လာမႈတြင ္နိဂံုးခ်ုဳပ္ထားပါသည္။ 

ESIA ေလ့လာမႈတြင ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ကတိျပဳထားသည္ ့ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအမံမ်ား 
စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္မႈကိ ုေသခ်ာေစရန္၊ ပတ္ဝန္းက်င ္ႏွင့္ လူမႈဘဝ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ ္(ESMP) 
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တစ္ရပ္ ကို စီမံကိန္းအတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ စီမံကိန္း၏ တည္ေဆာက္ေရးကာ 
လ ႏွင့္ လည္ပတ္ေရးကာလတို႔အတြင္း ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏွင့္ ထိေရာက္မႈ ကိုက္ညီမႈ ရွိ 
မရိွ ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရန္ အသံုးျပဳရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ ယခု ESIA ကို ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ ေဘး 
ကင္းေရး ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ ္ ေသခ်ာေစရန္ အသံုးျပဳသြားမည ္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ၿခံဳငုံဆိုရလ်င္၊ ESMP ကို စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လက္ခံ 
ႏိုင္ဖြယ္ရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င ္ ႏွင့္ လူမႈေရး လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ အည ီ  စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ 
လည္ပတ္သြားမည္ဟု တြက္ခ်က္ထားပါသည္။  

စီမံကိန္းတြင္ တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္ ႏွင့္ လည္ပတ္ေရးအဆင္ ့ ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ စစ္ 
ေဆးေရး အစီအစဥ္ကိုလည္း စီမံကိန္းအတြက္ ထည့္သြင္းသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎တြင္ ေလထ ု
အရည္အေသြး၊ ဆူညံသံ၊ ႏွင့္ ေရထုအရည္အေသြးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ပါဝင္သြားမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဤေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအမံမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို ေျခရာခံႏိုင္ရန ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးမႈကို 
ေဆာင္ရြက္အေရးႀကီးၿပီး၊ လိုအပ္ေသာအေျပာင္းအလမဲ်ားကိုလည္း သင့္ေတာ္သလို စီမံခန္႔ခြဲ 
သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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