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CAO အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
စည္းကမ္းလိက
ု ္နာမႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးႏွင့္ တိုင္ၾကားေရး အရာရွိ႐ံုး ေခၚ CAO (Compliance Advisor
Ombudsman) သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ ပုုဂၢလိက က႑ခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး
ေကာ္ပိုေရးရွင္း ေခၚ IFC (International Finance Corporation)ႏွင့္ ဘက္စရ
ံု င္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အာမခံေအဂ်င္စီ
ေခၚ MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) တို႔၏ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းေသာ
တာဝန္ခံမႈ ယႏၲရားျဖစ္ပါသည္။ စီေအအိသ
ု ည္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ ဥကၠ႒ထံသို႔ တိုက္႐က
ို ္အစီရင္ခံရၿပီး
ယင္း၏တာဝန္မွာ IFC/MIGA

စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ခံစားေနရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို

မွ်တေသာ၊

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

ဘက္မလိုက္ပဲ

ကူညီေပးရန္ႏွင့္

စီမံကိန္းမ်ား၏

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

နည္းလမ္းပံုစံျဖင့္

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္

လူမႈေရးရလဒ္မ်ားကို

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္

ျဖစ္ပါသည္။
စီေအအိအ
ု ေၾကာင္း

သတင္းအခ်က္အလက္

ပိုမုိရရွိလုိပါက

ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။
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အညႊန္း

CAO

Office of the Compliance Advisor Ombudsman
စည္းကမ္းလုိက္နာေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးႏွင့္ တုိင္ၾကားေရး အရာရွိ႐ံုး

HAIC

Hmawbi Agricultural Inputs Complex
ေမွာ္ဘီ စိုက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု စက္႐မ
ံု ်ား

IFC

International Finance Corporation
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency
ဘက္စံုရင္းႏွီးျမွပႏ
္ ွံမႈ အာမခံေအဂ်င္စီ

–iv–

၁. အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္

၂၀၁၇ခုႏွစ၊္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ CAOသည္ ေဒသခံတစ္ဦးထံမွ မိမိကိုယ္တုိငႏ
္ ွင့္ ေဒသခံ ဆန္႔က်င္၊
ကန္႔ကြက္ေနေသာ
အုပ္စု
(ေနာက္ပိုင္းတြင္
“တုိင္ၾကားသူမ်ား”ဟု
ၫႊန္းဆိုသံုးစြဲပါမည္)ကိုယ္စား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၌ စုိက္ပ်ဳိးဓာတုုပစၥည္းစက္႐ံုသစ္တစ္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခက
ု ို

လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

ဤစက္႐ံုကို

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ဘ႑ာေရး

ေကာ္ပိုေရးရွင္း(IFC)ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို
အဓိကထား
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ
ျမန္မာ့ၾသဘာအုပစ
္ က
ု ုမၸဏီလမ
ီ ိတက္
(ေနာက္ပိုင္းတြင္ “ကုမၸဏ”ီ ဟု ၫႊန္းဆိုသံုးစြဲပါမည္)မွ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တိုင္ၾကားခ်က္တြင္
ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ (၁) ေရထု ညစ္ညမ္းျခင္း၊ (၂) အနံ႔ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ေလထု
ညစ္ညမ္းျခင္း၊ (၃) လူထုႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ နည္းပါးျခင္း (သို႔မဟုတ)္ မရွိျခင္းႏွင့္ (၄)
က်န္းမာေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
တိုငၾ္ ကားခ်က္တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊
ေဖေဖၚဝါရီလ
၂၂
ရက္ေန႔တြင္
ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာ
ထပ္တိုးတုိင္ၾကားလႊာတစ္ေစာင္သည္လည္း စက္႐ံုတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာလူထုသံုး လမ္းမ်ား
ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေရးသားထားပါသည္။ CAOသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ၊္
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဤတိုင္ၾကားခ်က္ကို အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဆန္းစစ္ခ်က္ကာလအတြင္းတြင္
CAOမွ

ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္

ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္

(CAO

facilitated

dialogue

process)မွတဆင့္

တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ပါဝင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုလားေၾကာင္း တိုင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္
ကုုမဏ
ၸ ီတို႔မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂။ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

၂.၁။ စီမံကိန္း
IFCတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ျမန္မာၾသဘာအုပစ
္ က
ု ုမဏ
ၸ ီလမ
ီ ိတက္

ေဆာင္ရြက္ဆဲ စီမံကိန္း (category B project)တစ္ခု
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈသည္
အစိုးရ
တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္

(#35880)ျဖင့္
ရွိေနပါသည္။
လက္ရွိ

“ခ”

အမ်ိဳးအစား

IFC၏အဆုအ
ိ ရ ၎၏
သီးႏွံကာကြယ္ေရးစက္႐ံု

(ျမန္မာ့ပိုးသတ္ေဆးစက္႐ံု Myanmar Pesticide Industry – MPI)ႏွင့္ ကပ္လ်က္ စက္မႈဇုန္တစ္ခုအတြင္း
စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓာတုေဆးဝါးေဖာ္စပ္ေရး စက္႐သ
ံု စ္တစ္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္းအပါအဝင္ ကုုမၸဏီ၏
ပင္မလုုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။ ဤသုိ႔ဆရ
ို ာတြင္ ထပ္တုးိ ကုန္ေလွာင္႐ံုျဖင့္ သိုေလွာင္ရန္
အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ျဖန္႔ခ်ီေရးစခန္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား (ဗူး၊ ပုုလင္းထဲသို႔ ထည့္ျခင္းႏွင့္
ထုုတ္ပိုးျခင္းဆုိငရ
္ ာ စက္မ်ား)ႏွင့္ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ ေငြလံုးေငြရင္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ပါဝင္သည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း၄၀ခန္႔ ကုုနက
္ ်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး၊ လက္ရွိ
IFC ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမမ
ႈ ွာ လႊဲေျပာင္းႏိုင္သည့္ C-Loan ေခၚ “ဂ” အမ်ဳိးအစား ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
၁၀သန္း ျဖစ္ပါသည္။

1

IFC မွ ေျပာၾကားခ်က္အရ ကုုမဏ
ၸ ီ၏ စက္႐ံုအသစ္ (ေမွာ္ဘီ စိုက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစုု စက္႐ံု ေခၚ Hmawbi
Agricultural Inputs Complex - HAIC)ကို ၂၀၂၀ခုုႏွစ္အထိ အဆင့္သံုးဆင့္ျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္။
HAIC၏ ပထမအဆင့္မွာ သီးႏွံ ကာကြယ္ေပးမည့္ ထုုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မီ
ဓာတုုေဆးဝါး ေဖာ္စပ္ေရး စက္႐ံုတစ္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ
၃၀တြင္ရွိေသာ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္အနီးတြင္ တည္ရွိပါသည္။
၂.၂ ။ တိုင္ၾကားခ်က္
ေဒသခံပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွ မိမက
ိ ိုယ္စားႏွင့္ ျမန္မာ့ၾသဘာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဓာတုုေဆးဝါးစက္႐ံု အနီးအနားရွိ
ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ေနၾကေသာ ေဒသခံအုပ္စုတို႔၏ ကိုယ္စား တိုင္ၾကားခ်က္ကို CAOသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
တိုင္ၾကားခ်က္တြင္

(၁)

ေခ်ာင္းမ်ား၊

အဝီစိတြင္းမ်ား၊

ေျမေအာက္ေရ

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားသို႔ ေသာက္သံုးႏုိင္ေသာေရ ေပးေဝးေနေသာ ဖူးႀကီး ေရကာတာတို႔ ပါဝင္သည့္
ေဒသႏၲရ ေရရင္းျမစ္မ်ား၏ အရည္အေသြးအေပၚ ေရထုညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႏ
ႈ ွင့္
စပ္လ်ဥ္းေသာ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ပါဝင္သည္။ တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ (၂) အနံ႔ဆိုးမ်ားျဖင့္ ေလထု ညစ္ညမ္းျခင္း၊
(၃) စက္႐ံု မေဆာက္ခင္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထမ
ု ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ
နည္းပါးျခင္း ႏွင/့္ (သို႔မဟုတ)္ မရွိျခင္း၊ ႏွင့္ (၄) က်န္းမာေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ
စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ စီမံကိန္း၏ လုပပ
္ ုိင္ခြင့္ပါမစ္ ခ်ေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
ကမာၻ႔ဘဏ္
မူဝါဒမ်ားႏွင့္
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

လိုက္နာမႈတုိ႔ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းေသာ

စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုပါ

၂၀၁၈ခုႏွစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ CAOသည္ တိုင္ၾကားသူမ်ားထံမွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူ
၂၃၀ ပါဝင္ေသာ ထပ္ေပါင္းတိုင္ၾကားလႊာကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤထပ္ေပါင္းတိုင္ၾကားလႊာတြင္ မူလ
တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပႆနာမ်ား/သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ ေဆြးေႏြးထားရာ
စက္႐ံုတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္
ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္
စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး

ေဒသခံရပ္ရြာသံုးလမ္းမ်ား

ေက်းရြာမ်ားအၾကား

စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ကန္႔သတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊

သြားလာလႈပ္ရွားမႈ

စိုက္ပ်ဳိးကုန္မ်ားကို

အလုပ္သမား

ပိတ္ဆို႔မႈပါ

အခြင့္အေရး

ေဒသခံ

ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေၾကာင္း၊

စိုက္ပ်ဳိးၿခံမ်ားမွ/သို႔

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္

ေဒသႏၲ

သယ္ပို႔ျခင္းပါ

ေဂဟစနစ္အေပၚ

သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း တုိင္ၾကားၾကပါသည္။ ထပ္ေပါင္းတိုင္ၾကားလႊာတြင္ တိုင္ၾကားသူမ်ားသည္
ရြာေပါင္း၉ရြာမွျဖစ္၍ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃,၆၅၁စုျဖစ္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း
၁၇,၂၃၈ ဦးကို ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၃။ ဆန္းစစ္မႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္
၃.၁။ နည္းစနစ္
CAOဆန္းစစ္ခ်က္၏
တစ္စံုတစ္ရာ

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

မဆံုးျဖတ္ဘဲ

တိုင္ၾကားခ်က္၏
ကြဲျပားျခားနားေသာ

အရည္အေသြးအေပၚ

မွန္သည္-မွားသည္ဟု

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားထံမွ

သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားကို စုစည္းျခင္းအားျဖင့္ တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ ေျပာလာသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္
စိုးရိမ္မမ
ႈ ်ားကို ရွင္းလင္း၊ နားလည္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းစစ္ခ်က္သည္ တိုင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္
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ကုမၸဏီတုိ႔အေနျဖင့္

CAOမွ

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္

ပံံပိုးကူညီေပးမည့္

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ဆက္လက္၍ လုပ္လိုစိတ္ ရွ၊ိ မရွိ သို႔မဟုတ္ IFC စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာမႈကို
အကဲျဖတ္သံုးသပ္သည့္ CAO၏ စည္းကမ္းလိုက္နာေရးအဖြဲဘ
႔ က္မွ တုိင္ၾကားခ်က္ကို ကိုင္တြယ္သင့္၊ မသင့္
ဆံုးျဖတ္ရန္လည္း
ေဆာင္ရြကပ
္ ါသည္။ (CAO၏ တိုင္ၾကားခ်က္ ကိုင္တြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ေနာက္ဆက္တြဲ(က)တြင္ ေလ့လာပါ။)
ဤျဖစ္စဥ္၌ CAO ၏ တိုင္ၾကားမႈ ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။
•

စီမံကိန္း

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို

႐ံုးတြင္း

ျပန္လည္

သံုးသပ္ျခင္းသာမက

တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ

တိုင္ၾကားခ်က္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တင္ျပလာသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုပါ ႐ံုးတြင္း
ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း။
•

တိုင္ၾကားသူမ်ား၊ IFC စီမံကိန္းအဖြဲ႔၊ ကုမၸဏီတို႔ထံ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊

•

စုစုေပါင္း ရြာကိုးရြာသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း။

၃.၂။ ျပႆနာမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပျခင္း
အစီရင္ခံစာ၏ ယခုအပိုင္းတြင္ တိုင္ၾကားလာသည့္ ျပႆနာမ်ားအေပၚ CAOသည္ မွနမ
္ ွားဆုိးေကာင္း
ဆံုးျဖတ္ျခင္း မပါဘဲ ဆန္းစစ္ခ်က္ကာလအတြင္း CAOသို႔ တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ျပခဲ့သည့္
ဆက္စပ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားအားလံုးကို အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

တိုင္ၾကားသူမ်ား၏ ႐ႈေထာင့္
ဆန္းစစ္ခ်က္ ကာလအတြင္းတြင္ CAOသည္ တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးသည့္ စာရြက္စာတမ္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို
သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္
စီမံကိန္း
သက္ရာက္မႈရွိသည့္
ေဒသအတြင္းသို႔
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္

ျပႆနာ
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ပုရြက္ဆိတ္ကုန္းေက်းရြာ၊

တိုင္ၾကားခ်က္တြင္

ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည့္

စပ္လ်ဥ္းသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
စုစည္းခဲ့ပါသည္။
ဝါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊
ေညာင္ကုန္းေက်းရြာ၊
ေရတာရွည္ေက်းရြာ၊

ရွမ္းကုန္းေက်းရြာ၊

ဆတ္သြားေတာ

ေက်းရြာအုပ္စ၊ု

ဘုိေဒါနကုန္းေက်းရြာ၊

စမ္းႀကီး ေက်းရြာႏွင့္ သေျပကုန္းေက်းရြာဟူ၍ စုစုေပါင္း ရြာကိုးရြာ ပါဝင္သည္။ တိုင္ၾကားသူမ်ား၏
ေျပာၾကားခ်က္အရ ဤေက်းရြာမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃,၆၅၁စုရွိၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္
ဗုဒၶဘာသာ

သာသနာ့တကၠသိုလ္တစ္ခု

အပါအဝင္

တိုင္ၾကားသူမ်ားသည္ ဤေက်းရြာမ်ားသည္
ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

စုစုေပါင္း

စက္႐ံုသစ္၏

ေနထိုင္သူ

၁၇,၂၃၈ဦး

၂ကီလိုမီတာဝန္းက်င္အတြင္း

ရွိသည္။
ရွိေၾကာင္း

တိုင္ၾကားသူမ်ားက ၎တို႔ေဒသအတြင္း ရွိေသာ ပိုးသတ္ေဆးစက္႐သ
ံု ည္ မူလက ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံုတစ္ခု
ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ စက္႐ံုကို ၁၉၈၂ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ကာ အစိုးရမွ
လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအံုႂကြမႈမ်ားေၾကာင့္ စက္႐ံုသည္ လည္ပတ္မႈ
ရပ္တန္႔ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္စတင္ကာ ဆက္တုိက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ကုန္ၾကမ္း ျပတ္ေတာက္သည့္
၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စက္႐ံုကို ပုဂၢလိကသို႔
လႊဲေျပာင္းခဲ့ၿပီး ၾသဘာအုပစ
္ ုမွ စတင္ပါဝင္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၾသဘာအုပ္စုသည္
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စက္႐ံု၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ မူလ အစိုးရစက္႐ံုေဟာင္း၏ အနီးတြင္ ပို၍ႀကီးမားသည့္
စက္႐ံုတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲသ
့ ည္။ စက္႐ံုသစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းကို IFCအဖြဲမ
႔ ွ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။
တိုင္ၾကားသူူမ်ားသည္
စက္႐ံုအသစ္သည္
လိုင္စင္မရွိဘဲ
လည္ပတ္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး ကုမဏ
ၸ ီဘက္မွ ထိုအခ်က္ကို ျငင္းဆိသ
ု ည္ဟု ဆုိပါသည္။
ဆန္းစစ္ခ်က္ကာလအတြင္း
ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္ -

တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ

ေျပာၾကားခဲသ
့ ည့္

ျပႆနာမ်ားကို

က႑ႀကီး၆ခုခြဲ၍

(က) အမွန္တကယ္ႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ
တိုင္ၾကားသူမ်ားမွေန၍ Environmental Resource Management (ERM)

1

အဖြ႔ဲမွေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (Environmental and Social Impact
Assessment
ESIA)သည္
စက္႐ံု၏
တစ္မိုင္ဝန္းက်င္အတြင္းရွိ
ေခ်ာင္းမ်ားအပါအဝင္
ေရအရင္းအျမစ္အခ်ိဳ႕တြငသ
္ ာ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေရသည္ အနီေရာင္ အဆင့္ျဖစ္ေနၿပီး
ေသာက္သံုးရန္
မသင့္ဟု
ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း
ရွင္းျပပါသည္။
ESIAအစီရင္ခံစာတြင္
မွန္ကန္သင့္ေတာ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ဤအဆင္က
့ ို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း

ေဒသခံမ်ား

ရွင္းျပၾကပါသည္။

ERMအဖြဲ႔မွ

စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ၿပီး

တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေရကို စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳခဲ့ၿပီး
အဆိုပါရလဒ္မ်ားအရ အေပၚယံေရျပင္တြင္ Ph အက္စစ္ဓာတ္ပါဝင္မႈ မ်ားေနၿပီး ေရနက္ပိုင္းမွ ေရနမူနာမ်ား
ေကာက္ယူ စစ္ေဆးရာတြင္ ဓာတုပစၥည္း ပါဝင္မႈမ်ား ပို၍ မ်ားျပားေနေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကပါသည္။
တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ

၎တို႔၏

ေခ်ာင္းမ်ားကိုသာ

ရြာတြင္

အစိုးရမွ

မိသားစုေရသံုးစြဲေရးအတြက္

ေရျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း၊
ေရအရင္းအျမစ္အျဖစ္

ေဒသအတြင္းရွိ

အသံုးျပဳေနရေၾကာင္း

ရွင္းျပခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသရ
ို႔ ြာသားမ်ားအားလံုး အားကိုးေနရေသာ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ စက္႐ံုအသစ္မွ
စြန္႔ပစ္ေရမ်ားေၾကာင့္
ညစ္ညမ္းမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း
ထင္ျမင္ၾကၿပီး
စက္႐ံုအသစ္သည္
ေျမအျမင့္ပိုင္းတြင္ရွိေနသျဖင့္ မိုးရာသီတြင္ အေျခအေန ပို၍ဆိုးရြားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာၾကပါသည္။
တိုင္ၾကားသူမ်ားက ေက်းရြာရွိ ေရတြင္းမ်ားမွ ေရတြင္ အေပၚယံတြင္ အဆီေဝ့ေနသည့္ အဝါေရာင္
အလႊာတစ္ခုရွိေၾကာင္း၊ ထုိအလႊာသည္ ပ်စ္ခဲမာလာေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ကထက္ ေရတြင္ အနည္အႏွစ္
ပိုမ်ားေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ေရအေရာင္သည္လည္း မူလက ၾကည္လင္ေနသည့္ အေရာင္မွ အစိမ္းေရာင္
ႏွင/့္ (သုိ႔မဟုတ)္
အနီေရာင္သ႔ို ေျပာင္းလာသည္ဟု ဆိုပါသည္။ တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ ဆက္လက္၍
ေျပာၾကားသည္မွာ စက္႐သ
ံု ည္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို ထည့္ရန္ ကန္တစ္ကန္ တူးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုကန္သည္
ေရလံုေအာင္

စနစ္တက်

စြန္႔ပစ္ထားေသာ

လုပ္ဆာင္ထားျခင္း

ေရမ်ားသည္

ကန္ထဲသို႔

မရွိေၾကာင္း
ေရာက္ၿပီးေနာက္

ေျပာပါသည္။

ရလဒ္အျဖစ္

ထိက
ု န္မွတဆင့္

စက္႐ံုမွ

ေျမေအာက္ထဲသို႔

လည္းေကာင္း၊
ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္
ေဒသႏၲရ
ေရစနစ္မ်ားထဲသို႔
လည္းေကာင္း
ယခုအခ်ိန္အထိ
စိမ့္ဝင္ေနပါသည္။ ဤကန္ကို မတူးခင္ စက္႐ံုမွ စြန္႔ပစ္ေရအားလံုးသည္ အနီးအနားရွိ ၿခံမ်ားအတြင္းသို႔
တိုက္႐ိုက္စီးဝင္ေနၿပီး

စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား

ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္

သီးႏွအ
ံ ထြက္ႏႈန္း

ေလ်ာ့က်လာျခင္းတို႔ကို

ျဖစ္ေစသည္။ ေဒသခံေရတြင္းမ်ားသည္ ေရညစ္ညမ္းေနသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ေရသန္႔ကိုသာ
စတင္ဝယ္ယူ ေသာက္သံုး၍လည္း ေနၾကပါသည္။

1
ERMအဖြဲ႔ ဆိုသည္မွာ ေဟာင္ေကာင္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံ နည္းပညာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္၍
ၾသဘာအုပ္စုကုမၸဏီမွ ESIA ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႔အပ္ထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။
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တိုင္ၾကားသူမ်ားက
ဤသည္မွာ

ရြာထဲတြင္လည္း

ေရညစ္ညမ္းမႈႏွင့္

ေနမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ား

ပို၍

ဆက္စပ္ေနသည္ဟု

အေတြ႔ရမ်ားလာေၾကာင္း

သံသယရွိၾကသည္။

ရွင္းျပၿပီး

ေဆးဝါးကုသမႈ

ကုနက
္ ်စရိတ္လည္း မ်ားလာၿပီး ထိုေဆးကုသစရိတ္မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မတတ္ႏိုင္ၾကေပ။
ေဒသခံမ်ားသည္ ေရကို ေသာက္သံုးရန္ႏွင့္ ဟင္းခ်က္ရန္ အသံုးမျပဳႏိုင္ၾကေတာ့ေပ။

(ခ) မခံႏိုင္ေအာင္ဆုိးရြားေသာ အနံ႔ဆိုးႏွင့္ ဖုန္
တုိင္ၾကားသူမ်ားသည္

စက္႐ံုမွ

လာသည္ဟု

ယူဆေသာ

ျပင္းထန္ေသာ၊

စက္ဆုပ္ဖြယ္

ဓာတု၊

ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္
မီးကၽြမ္းန႔ံတစ္ခုရေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲပ
့ ါသည္။
ထိုအနံ႔ကို
ညတြင္ပို၍
သတိထားမိၾကေသာ္လည္း
ေနခင္းဘက္တြင္လည္း
အခ်ိနအ
္ မ်ဳိးမ်ဳိးတြငလ
္ ည္း
အန႔ရ
ံ ေၾကာင္း
သတိထားမိၾကပါသည္။

ေလ

မည္သည့္အရပ္မွ

တိုကသ
္ ည့္အေပၚ

မူတည္၍

အနံ႔ျပင္းထန္မႈ

ကြာျခားေသာ္လည္း ထိုအနံ႔ေၾကာင့္ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ မူးေဝျခင္း၊ အသက္႐ွဴက်ပ္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ား
ျဖစ္ေစၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အထူးဆိုးရြားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ သိမွတထ
္ ားပါသည္။ ဤသိအ
ု႔ နံ႔၏
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္

အထူးသျဖင့္

ေရာ္ဘာစုိက္ခင္းမ်ားအတြင္း

ညဘက္တြင္

အလုပ္လုပ္ရ

ခက္ခဲသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးကုန္ ထုတ္လုပ္မအ
ႈ ေပၚမွာလည္း သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရန္
စရိတ္တတ္ႏုိငသ
္ ည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီးေသာ္လည္း ေဒသခံအမ်ားစုမွာ
ဆင္းရဲ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ျဖစ္ေစ၊ အနံ႔မွ ကာကြယ္ရန္ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားကို ျဖစ္ေစ၊ မတတ္ႏိုင္ၾကေပ။ ၎တို႔၏
တစ္ခုတည္းေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အနံ႔ အလြန္ျပင္းလြန္းေသာ အခ်ိန္တြင္ အိမ္မွ
ခဏထြကသ
္ ြားရန္သာ ျဖစ္ေပသည္။ တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ စက္႐ု၏
ံ
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္၊
ကုမၸဏီသည္ ၎တို႔၏

အျခားလုပ္ကြက္မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ကုန္တင္ကားမ်ားျဖင့္ ယူလာၿပီး

မီး႐ႈိ႔ေနေသာေၾကာင့္ ဤအနံ႔ဆိုးမ်ား ထြက္ေစသည္ဟု ေျပာဆုိေနပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ၎တို႔၏
တျခားေသာ ဆိုင္မ်ားမွ အမႈိက္မ်ားကို ယူလာၿပီး မီး႐ႈ႔ေ
ိ ၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ရလဒ္မွာ လမ္းေပၚတြင္
စက္႐ံုမ်ားမွ/သို႔ သြားလာေသာ ကုန္တင္ကားေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ယင္းအျဖစ္ေၾကာင့္ အနီးအနားရွိ
ရြာမ်ားတြင္လည္း ဖုန္ပမာဏ ပိုမ်ားလာေစၿပီး ဤသည္မွာ အဆုတ္အတြက္ မေကာင္းေပ။
တိုင္ၾကားသူမ်ားသည္ စက္႐ံုသစ္၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္
ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ ယခင္က စက္႐ံုေဟာင္းမွ ထြကလ
္ ာေသာ အနံဆ
႔ ုိးမ်ားသည္ မခံႏိုင္ေအာင္
ဆိုးရြားသျဖင့္
ကုမၸဏီမွ
ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို
မီး႐ိႈ႕ေနေသာအခါတြင္
ေက်ာင္းမ်ားကိုပင္
ေခတၱ
ပိတ္ထားရေၾကာင္း၊

ဤသို႔

ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲပ
့ ါသည္။

ဆက္လက္၍

ကုမၸဏက
ီ

စက္႐ံုသစ္သည္ ယခုအထိ လုပ္ငန္း စတင္မလည္ပတ္ေသးဟု ဆိုေသာ္လည္း
ယခင္ကေလာက္
မဆိုးရြားေသာ္ျငား ယခုအခ်ိန္အထိ အနံ႔ဆုိးမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ကုမၸဏီသည္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

အျပည့္အဝ

စတင္လည္ပတ္သည္အ
့ ခါ

အေျခအေန

ပိဆ
ု ိုးလာမည္ကို ေဒသခံမ်ားက ေၾကာက္႐ြံ႕ေနပါသည္။
ထို႔အျပင္

တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ

ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္ဟူ၍လည္း

ထိုအနံ႔ဆိုးေၾကာင့္

ဆက္လက္၍

ေဒသတြင္း

ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ
အနီးအနားရွိ

အခြင့္အလမ္းမ်ား
ေက်ာက္ျပားစက္႐ံုကို

ဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားသည္၊့ အလားအလာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ တစ္ေယာက္သည္ ျပင္းထန္ေသာ
အနံ႔ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။

(ဂ) လမ္းအသံုးျပဳမႈ ကန္႔သတ္ခံရျခင္း
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တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ ကုမၸဏီသည္ ရြာႏွစ္ရြာကို ဆက္သြယ္ေပးသည့္၊ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္အမည္ေပါက္ၿပီး
လမ္း၏ တစ္ဝက္ကို ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ ထုလ
ိ မ္းတစ္ဝက္သည္ အစိုးရမွ ကုမၸဏီသုိ႔
ေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ေျမထဲတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ေျပာေၾကာင္း တုိင္ၾကားသူမ်ားမွ
ေျပာဆိုပါသည္။ ထိုၿခံစည္း႐ိုးေၾကာင့္ လမ္းသည္ ယာဥ္တစ္လမ္းေမာင္းစာသာ ရွိေတာ့သျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
ထုတ္လုပ္မႈေပၚတြင္

ထိခိုက္ေစပါသည္။

လယ္ထြန္ရန္

လိုအပ္သည့္

လယ္ထြန္စက္မ်ားႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးကုန္မ်ားကို ေစ်းကြကသ
္ ို႔ တင္ပို႔ရန္ အသံုးျပဳေသာ ကားမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ လမ္းအလြန္
က်ဥ္းေျမာင္းသျဖင့္ ယာဥ္မဝင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

(ဃ) အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
တိုင္ၾကားသူမ်ားမွေန၍ ကုမၸဏီသည္ တတိယပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ လူစ
႔ ြမ္းအားရင္းျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္
ကုမၸဏတ
ီ စ္ခု
(PPC)မွတဆင့္
ေဒသခံအခ်ိဳ႕ကို
လံၿု ခံဳေရးအေစာင့္အျဖစ္
ေျခာက္လစာခ်ဳပ္ျဖင့္
ခန္အ
႔ ပ္ခဲ့ေၾကာင္း

ေျပာၾကားပါသည္။

ထိုသူမ်ားကို

၂၀၁၈ခုႏွစ၊္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ၁၄ရက္ေန႔တြင္

စတင္အလုပခ
္ န္ခ
႔ ဲ့ၿပီး ႏွစပ
္ တ္အၾကာ (၂၀၁၈ခုႏွစ၊္ မတ္လ၁ရက္)တြင္ အလုပ္သမား ၁၈ေယာက္ကို
အလုပ္မွ ထုတခ
္ ဲ့သည္။ တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ ၎တို႔အလုပ္ျဖဳတ္ခရ
ံ သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေဒသခံမ်ား
ျဖစ္ေနေသာေၾကာင္ဟ
့ ု

ဆုိပါသည္။

ထိုသူမ်ားကို

ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္

အေၾကာင္းအရင္းမွနမ
္ ွာ

IFCအဖြဲ႔မွ

၂၀၁၈ခုႏွစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ စက္႐ံုကို လာေရာက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏမ
ီ ွ
ေဒသခံရပ္ရြာမွ လူမ်ားကို စက္႐ံုတြင္ အလုပခ
္ န္႔ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း IFCအဖြဲ႔အား ျပသလိုေသာေၾကာင့္ဟု
ယူဆၾကပါသည္။ စစ္ေဆးမႈၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အလုပ္သမားမ်ားကို ျဖဳတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ
အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ
စက္႐ံုသစ္၏
အလားအလာရွိေသာ
က်န္းမာေရး
သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ ယခင္
စက္႐ံုေဟာင္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ

ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ မည္သည့္ အကာအကြယ္

ပစၥည္းမွ မရွခ
ိ ဲပ
့ ါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ိတ္ႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါကဲ့သို႔ေသာ ႀကီးမားေသာ က်န္းမာေရး
ျပႆနာမ်ား၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ား အသက္ဆံုး႐ံႈးသည္အထိ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္ဟု
ယူဆၾကပါသည္။

အခ်ိဳ႔ေသာ

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ

ေတြ႔ႀကံဳေနရသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္
ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကပါသည္။

စက္႐ံုလုပ္သားမ်ား

စက္႐ံုသစ္၌လည္း

ဤအေျခအေန

အသက္ဆံုး႐ႈံးေနရသည္ကို
ဆက္လက္၍

ျဖစ္မည္ဟု

(င) ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၫွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ မရွိျခင္း (သို႔မဟုတ)္ နည္းပါးျခင္း
တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ ကုမၸဏီ၏ စက္႐ံုသစ္ေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္း တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္အေပၚ မေက်နပ္မက
ႈ ို ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္သည့္အခါတြင္
ကုမၸဏီသည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား စက္႐ံုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စက္႐ံုတြင္
တပ္ဆင္ထားသည့္ နည္းပညာအသစ္ႏွင့္ အသံုးျပဳသြားမည့္ ေခတ္မီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္း
အခ်က္အလက္ေပးျခင္းသာ

ျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ

ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စက္႐ံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားကို ေျပာၾကားရန္
အခြင့္အအေရး လံုးဝ မေပးခဲ့ပါ။ ထိုမွ်မက တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ ၎တိ၏
ု႔
စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ကုမၸဏီသို႔
ေျပာၾကားရန္အတြက္

ကုမၸဏီသို႔

သြားေရာက္ရန္

အခြင့္အလမ္း

မရွိေၾကာင္း

ေျပာၾကပါသည္။

ေက်းရြာလူထုအေပၚတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ရန္ ကုမၸဏီႏွင့္
ေတြ႔ဆံုခြင့္မ်ား
ေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း
ကုမဏ
ၸ ီဘက္မွ
ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို
မည္သို႔မွ်
မတုန္႔ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း

သိရပါသည္။

ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္
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ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈသည္လည္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လူမရ
ႈ င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (corporate social investment - CSI) ႏွင့္ ပတ္သက္၍သာ
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ထို႔အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ အက်ိဳးစီးပြား သက္ေရာက္မႈ အစီရင္ခံစာ (ESIA) ကိုလည္း
ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ

ထိလ
ု ုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

ေဒသခံမ်ားႏွင့္

ၫွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ

မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္

ကန္႔ကြက္ေနၾကပါသည္။ ေရစမ္းသပ္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ ႏွစ္မုိင္ပတ္လည္ဝန္းက်င္အတြင္းရွိ
ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈခံရရန္ အလားအလာရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားထဲမွ (အားလံုးမဟုတ)္ အခ်ိဳ႕ရြာမ်ားတြင္သာ
ေဆာင္ရြကခ
္ ဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ESIA ထဲတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားပါဝင္ၿပီး အျခားေက်းရြာမ်ား
မပါဝင္သည္က
့ ိစႏ
ၥ ွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ ရွင္းလင္းခ်က္မွ် မေပးအပ္ခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း
တင္းမာမႈမ်ား
ျဖစ္ေစၿပီး
အခ်ိဳ႕လည္း
မိမိတို႔အား
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ဟု
ယူဆၾကသည္။
တိင
ု ္ၾကားသူမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ESIAႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးခဲ့ေသာ္လည္း
ERM အဖြဲ႔သည္ မကိုင္တြယ္၊ မေျဖရွင္းခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။
တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ

ESIAကို

ေဆြးေႏြးရန္

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု

က်င္းပခဲ့ေသာ၊

ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္း
စီမံကိန္းေနရာသို႔
IFCအဖြဲ႔သည္
လာခဲ့ေၾကာင္း
ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္
ESIAလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
မပါဝင္ခဲ့သည့္အျပင္
တိုင္ၾကားထားၿပီးသား

ျဖစ္သျဖင့္

ကုမၸဏီသည္

ထိုပြဲသို႔

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊

ေျပာၾကားပါသည္။
CAOအဖြဲ႔သို႔လည္း

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား

တက္ေရာက္ရန္

ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔မွ ျငင္းဆိုခဲသ
့ ည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ပညာတတ္မ်ား မဟုတ္သျဖင့္
ရပ္ရြာအတြင္း၌ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္မွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီႏွင့္
IFCအဖြဲ႔တုိ႔ႏွင့္

တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔မည့္အစား

CAOအဖြဲမ
႔ ွ

ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္သာ

ေဆာင္ရြကလ
္ ိုေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပခဲ့ၾကပါသည္။

(စ) ေဒသႏၲရ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား
တုိင္ၾကားသူမ်ားသည္
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း

ေဒသအတြင္း၌

ယခုအခါ

ဌာေန

တိရစ
ိ ၧာန္မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္

ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေၾကာင္း

ပ်ားမ်ား

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အေျမာက္အမ်ား

တုိင္ၾကားသူမ်ားသည္

ဤသိ႔ျု ဖစ္ရသည္မွာ စက္႐ံုလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္၊ အထူးသျဖင့္ အနံ႔ဆိုးႏွင့္ ေရညစ္ညမ္းျခင္း
တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရလဒ္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ တုိင္ၾကားသူမ်ားသည္ စက္႐ံုကို အျခားေနရာသို႔
ေရႊ႔ေျပာင္းေပးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။
တုိင္ၾကားသူမ်ားမွ
ဖန္တီးေပးမည့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္

ေဒသခံရပ္ရြာလူထုကို

အလားအလာရွိေၾကာင္း

ယူဆသျဖင့္

ျမႇင့္တင္ေပးမည့္အျပင္
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို

အလုပ္အကိုင္မ်ားကို

အေျခခံက်က်

ဆန္႔က်င္၊

ကန္႔ကြက္ခ်က္ လံုးဝ မရွိေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း ပိုးသတ္ေဆးစက္႐ံုမွလြဲ၍
အျခားမည့္သည့္
ကုန္ထုတစ
္ က္႐ံုမ်ိဳးကုမ
ိ ဆို
လက္ခံႀကိဳဆိပ
ု ါမည္။
ထို႔အျပင္
ၾသဘာစက္႐ံုသည္
အနီးအနားတြင္ ရွိေနသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား (သို႔မဟုတ)္ စက္႐ံုေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေပၚ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ
က်န္းမာေရး

ထိခိုက္မႈမ်ားကို

ဂ႐ုမထားသေလာက္

ျဖစ္ေနသည္မွာ

ေပၚလြင္ေနေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ကုမၸဏီ၏ ႐ႈေထာင့္
ကုမၸဏီမွ စက္႐တ
ံု ည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ခံ အက်ဥ္းကို တင္ျပရာတြင္ စက္႐ံုေဟာင္းကို
၁၉၉၀ႏွစ္မ်ားအတြင္း၌ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အစိုးရမွ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ အထိ လည္ပတ္ခဲ့သည္ (ေနာင္တြင္
“စက္႐ံုေဟာင္း”ဟု
ရည္ၫႊန္းသံုးစြဲပါမည္)။
ထိုကာလအတြင္း
ဤေဒသ၌
ပိုးသတ္ေဆးစက္႐ံုႏွင့္
–7–

မ်က္ႏွာက်က္ ေက်ာက္ျပားစက္႐ဟ
ံု ူ၍ စက္႐ံုႏွစ္႐ံုရွိခဲ့ပါသည္။ စက္႐ံုေဟာင္းတြင္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာရွိ၍
ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ယေန႔ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၾကပါသည္။
၂၀၀၈ခုႏွစ၊္

ဇြန္လတြင္

၁၀ႏွစ္တာကာလအတြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏
လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ရန္

ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ

အစိုးရမွ

စက္႐ံုေဟာင္းကို

ခြင့္ျပဳသည့္အတုိင္း

ကုမၸဏီသည္

တျခားပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမွ စက္႐ံုေဟာင္း၏
စံႏႈန္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ စက္မႈ က်င့္သံုးမႈမ်ား (Good International Industry
Practices

-

GIIPs)

မျပည့္မီေၾကာင္း

သေဘာေပါက္ခဲ့ေသအခါ

ထိုစက္႐ံုကို

စြမ္းေဆာင္ရည္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ေခတ္မီေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္
သေဘာသဘာဝ
ရွိေသာ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမဆို
ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံေတာ္
သမၼတ၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္
လုိအပ္ေသာ္လည္း

မရခဲ့ေသာေၾကာင့္

မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။

သို႔ေသာ္

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္

ကုမၸဏီသည္

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို တုိးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို လုိက္နာရန္ ကိုယ္ပိုင္ ေခတ္မီ
စက္႐ံုသစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အစိးု ရသည္ ကုမၸဏီ၏ စက္႐ံုအသစ္ကို မူလ
စက္႐ံုေဟာင္းႏွင့္ မီတာ ၁၀၀ အကြာတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ေျမကြကခ
္ ်ေပးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္

ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ IFCအဖြဲအ
႔ ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံမ
ွ ႈအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမွ
စက္႐သ
ံု စ္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ မလည္ပတ္ေသးေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ စမ္းသပ္လည္ပတ္မႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ ဘုတ္အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စက္႐ံုေဟာင္း
(MPI)ကို လက္လႊတ္လိုက္ရန္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။
ကုမၸဏီသည္ အစကတည္းက တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားထဲမွ အမ်ားစုမွာ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေရထုညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္
စက္႐ံုေဟာင္း(MPI)ႏွင့္သာ
ဆက္စပ္ႏုိင္ေၾကာင္း
အေလးထား
ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ
အသစ္
တည္ေဆာက္ထားေသာ စက္႐ံုသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား မစတင္ရေသးသည့္အျပင္
ၾသဘာသည္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ လုိင္စင္မ်ားကို ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ

ေျပာလာသည့္

ျပႆနာမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

ကုမၸဏီသည္

ေအာက္ပါအတိုင္း

တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္ -

(က) အမွန္တကယ္ႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ
ကုမၸဏီမွ စီမက
ံ ိန္းအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ လိုင္စင္ကုိ အစိုးရမွ ယခုအခ်ိန္အထိ မခ်ေပးေသးသျဖင့္
စက္႐ံုသည္ လည္ပတ္သည့္အဆင့္သို႔ မေရာက္ေသးေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ စက္႐က
ံု ို ဓာတုေဖ်ာ္စပ္သည့္
စက္႐ံုတစ္ခုအျဖစ္သာ လည္ပတ္ရန္ ပံုစံဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားရာ ဓာတုထြက္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အလြန္
အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ား မထြက္သည့္အျပင္ ကုမၸဏီသည္ ႏုိင္ငံျခားမွ တင္သြင္းေသာ
ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို
အသံုးျပဳပါသည္။
စက္႐ံု၏
သေဘာသဘာဝအရ
စက္႐ံုသည္
ေရထုညစ္ညမ္းျခင္းအပါအဝင္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို

သက္ေရာက္မႈရမ
ွိ ည့္

ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို

ထုတ္လုပ္ရန္မွာ အလြန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ မရွိေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ယံုၾကည္ပါသည္။
ကုမၸဏီမွ ဆက္လက္၍ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ESIA ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ အလြန္ပင္
က်ယ္ျပန္႔ေဝဝါးေနၿပီး စီမံကိန္းတြင္ IFCအဖြဲပ
႔ ါဝင္လာသည့္အခါတြင္ (၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဥပေဒမ်ားအရ) ESIA
သည္ မလံုေလာက္ဟု ေတြ႔ရခ
ွိ ဲ့ရေၾကာင္း ရွင္းျပခဲပ
့ ါသည္။ IFCအဖြဲမ
႔ ွေန၍ ကုမၸဏအ
ီ ား IFC စြမ္းေဆာင္မႈ
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စံႏႈန္းမ်ား

(IFC

Performance

Standards)

ႏွင့္

သဘာဝ

ပိုးသတ္ေဆး

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

ထုတ္လပ
ု ္မႈ၊

ဓာတုေဖ်ာ္စပ္မႈနွင့္

လူမႈေရး၊

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ

ထုတ္ပုိးမႈအတြက္

ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား
အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။

(WBG ESH Guidelines)ႏွင့္အညီ ESIAကို လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္း
ဤသို႔
မွန္ေအာင္ျပဳျပင္၊
တည့္မတ္ေပးေသာ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို

သေဘာတူညီထားေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (E&S Action Plan
- ESAP)တြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ တတိယပုဂၢိဳလ္၊ ၾကားေန
အႀကံေပးအဖြဲ႔အစည္း (ERMအဖြဲ)႔ ကို အသံုးျပဳ၍ ထပ္တိုး ESIAကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထိုဆန္းစစ္ခ်က္၏
ရလဒ္မ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အမ်ားျပည္သူအား ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမွ
ESIAတြင္ပါဝင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍
စက္႐ံုသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ႏွင့္အမွ်
(ERMအဖြဲ႔၏ ဆက္လက္ ပံ့ပိုးမႈျဖင္)့
ဆက္လက္၍

အေကာင္အထည္ေဖာ္

လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားပါသည္။

ဤသို႔

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
အနီးအနားရွိ
အားလံုးေသာ
ေဒသႏၲရေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းသုိ႔
မည္သည့္
ေရညစ္ညမ္းမႈမဆို မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို စုစည္းထိန္းသိမ္းသြားမည့္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းစနစ္တစ္ခု
ဖန္တီးျခင္း ပါဝင္သည္။
ကုမၸဏသ
ီ ည္ စက္႐ံုလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြင္း ေရ အနည္းအက်ဥ္း အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း
ရွင္းျပခဲ့သလုိ

စက္မ်ား၏

သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

ဓာတုပစၥည္းမ်ား၏

ပါဝင္မႈသည္

အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၾကပါသည္။

(ခ) မခံႏိုင္ေအာင္ဆုိးရြားေသာ အနံ႔ဆိုး
ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ လိုင္စင္မရေသးသျဖင့္ စက္႐ံုသည္ ယခုအထိ တိုင္ၾကားသူမ်ား
ေျပာသကဲ့သို႔ လည္ပတ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းအျပည့္အဝ
လည္ပတ္ရန္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္သည့္ အဆင့္ (စမ္းသပ္လည္ပတ္မ)ႈ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
ထိုသို႔ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္သည့္ အဆင့္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားသည္ ေန႔ဘက္တြင္သာ
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ညဘက္တြင္ အနံဆ
႔ ိုးရသည္ဟူေသာ တုိင္ၾကားခ်က္သည္ ကုမၸဏီ၏
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္

မဆိုင္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားပါသည္။

ထိ႔အ
ု ျပင္

ကုမၸဏီမွ

စက္႐သ
ံု စ္တြင္

တပ္ဆင္ထားသည့္ ေလထုသန္႔စင္ေရး စနစ္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မသ
ီ ျဖင့္ အနံ႔ဆိုးမ်ား စက္႐ံုမွ
ထြက္သည္ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆုိပါသည္။
ကုမၸဏီမွ ဆက္လက္၍ အျမင့္မားဆံုးေသာ ထိေရာက္မႈရရွိရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေလထုပါဝင္မႈ
အခ်ိဳးအစားရရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္အခါတြင္ ဒီဇယ္ကားတစ္စီးသည္ တစ္ခါတစ္ရံ မီးခုိးအမည္းထြက္သကဲ့သို႔
စက္႐ံုအေနျဖင့္လည္း

ယခုအခါတြင္

မီး႐ႈိ႕စက္ကို

ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္

ေလထု

အခ်ိဳးအစားရရွိရန္

လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ သန္႔စင္ေသာ/သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ထိခုိက္မႈနည္းေသာ မီးခုိးေငြ႔၏
အေကာင္းဆံုး အခ်ဳိးအစား ထြက္ရန္ စက္႐ံုလည္ပတ္ေရးအဖြဲ႔မွ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။
ဤသိ႔ရ
ု ရရွိရန္

IFC

ESMP

တြင္

အႀကံျပဳထားသည့္အတုိင္း

ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္း(visual

သတိထားေစာင့္ၾကည့္ျခင္း (awareness)ႏွင့္ သတိႀကီးစြာထား၍
(cautious planning) တုိ႔မွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

(ဂ) လမ္းအသံုးျပဳရန္ ကန္႔သတ္ခံရျခင္း
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အစီအစဥ္ေရးဆြဲ

checks)၊

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ကုမၸဏီမွ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ထားသည့္ေျမကို ကုမၸဏီသို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အငွားခ်ထားေၾကာင္း၊
လုပ္ကြက္ကို ၿခံခတ္သည့္အခါ ေျမယာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာ၏ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနတြင္
မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေျမပံုႏွင့္အညီ ခတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။ ေျမပံုအရ စက္႐ံု၏
ေတာင္ဘက္ပိုင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းရြာမ်ားအၾကားတြင္ လမ္း လံုးဝမရွိပါ။ ကုမၸဏမ
ီ ွ
ဆက္လက္၍ ၿခံစည္း႐ိုးႏွစ္ခုအၾကား မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို လမ္းရွရ
ိ န္ လိုအပ္ပါက ျဖစ္သင့္သည္မွာ
(လမ္း၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရ)ွိ ေျမပိုင္ရွင္ ႏွစ္ဘက္လံုးမွ ၎တိ၏
ု႔ ေျမမွ ၆.၅ ေပစီ တန္းတူေပးမွသာလွ်င္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ၁၃ေပက်ယ္ေသာ လမ္းတစ္လမ္း ရရွိမည္။ ကုမၸဏီမွ မူလနယ္နိမိတ္၏
၆.၅ေပအကြာမွ

လမ္းေပးရန္

ခြာၿပီး

၎တို႔၏

ၿခံစည္း႐ိုးကို

တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

လမ္းက်ယ္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ က်န္၆.၅ေပကို အိမ္နီးခ်င္းမွ ေပးရပါမည္။
အာဏာပိုင္မ်ားမွ အိမ္နီးခ်င္းကို အသိေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ဤလိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း

(ဃ) အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
ကုမၸဏီသည္ လံၿု ခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထားရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တတိယပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္
ကုမၸဏီတစ္ခုကို ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမား၁၈ေယာက္ကို အလုပ္မွ ျဖဳတ္ျခင္း၏
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီသည္ စက္႐ံု
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေသာအခါ စက္႐ံု အလုပ္အကိုင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္
ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသူမ်ားအားလံုးကို အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း
ေျပာပါသည္။ ကုမၸဏီမွ စက္႐ံုသည္ ေနာင္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ကၽြမ္းက်င္လပ
ု ္သား ၅၀၀ ခန္႔လိုအပ္မည္ဟု
ခန္႔မွန္းပါသည္။

(င) ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ နည္းပါးျခင္း
ကုမၸဏီမွ မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားရန္ ယႏၲရား (grievance

mechanism

- GRM) ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရိေ
ွ စရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေပးသည့္ ပြဲမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရာွ းမႈမ်ားကို
ေက်းရြာ

၇ရြာတြင္

က်င္းပခဲ့ပါသည္။

သြားေရာက္ခဲ့ေသာ

ေက်းရြာမ်ားႏွင့္

တက္ေရာက္ခဲ့သူ

အေရအတြက္ကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေန႔စြဲ

ေက်းရြာ

တက္ေရာက္သူ

အစည္းအေဝး

အေရအတြက္

ၾကာျမင္ခ
့ ်ိန္

( နာရီျဖင္)့
၂၀၁၇ခုႏွစ၊္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္

ျပကုန္း၊ ပုရြက္ဆိတ္ကုန္း

၂၇

၃

၂၀၁၈ခုႏွစ၊္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ရက္

ေျပကုန္း

၁၄

၂

၂၀၁၈ခုႏွစ၊္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ရက္

ဝါးနက္ေခ်ာင္း

၂၈

၂

၂၀၁၈ခုႏွစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္

ဝါးျဖဴေတာ

၃၉

၁.၅

၂၀၁၈ခုႏွစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ရက္

ေက်ာက္ေတာင္စု

၂၆

၁.၅

၂၀၁၈ခုႏွစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ရက္

အေရွ႕ပိုင္း ၂

၁၆

၁.၅

၂၀၁၈ခုႏွစ၊္ မတ္လ ၂၀ရက္

စမ္းႀကီး

၄၅

၂
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ကုမၸဏီမွ မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားသည့္ ယႏၲရားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ၊္

ဇူလိုင္လအထိ ေက်းရြာမ်ားအားလံုး၌ တုိးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ ESIA အစီရင္ခံစာ၏ ရလဒ္မ်ားကို
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္
မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားသည့္
ယႏၲရားကို
ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္
လစဥ္
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား အစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပသြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ကုမၸဏီသည္

ESIA

အစီရင္ခံစာကိုေဆြးေႏြးရန္အတြက္

အစီရင္ခံစာတင္ျပေဆြးေႏြးသည့္

အလုပ္႐ံု

ေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ပြဲကို
ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္
အရပ္ဘက္
လူမအ
ႈ ဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္
ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂၇ႏွင့္ ၂၈ရက္မ်ားတြင္ အသီးသီး က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၫွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ပို၍
က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

(စ) ေဒသႏၲရ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆိုးရြားသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ကုမၸဏီမွ ERM အဖြဲ႔မွ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ESIA အစီရင္ခံစာကို ရည္ညႊန္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ESIA သည္ ေလ၊
ဆူညံသံ၊ ေျမ၊ ေရႏွင့္ ဇီဝ ပတ္ဝန္းက်င္ (သစ္ပင္ပန္းမာလ္ႏွင့္ တိ႐စၧာန္မ်ား) ပါဝင္ေသာ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ လံုးဝ မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ERM အဖြဲ႔၏ ESIAတြင္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပင
္ န္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို မေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း
ေျပာၾကားၿပီး ESIAထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ပင္ စက္႐ံုလုပ္ငန္းလည္ပတ္မမ
ႈ ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္
တည္ေနရာကို

အစိုးရမွ

ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း

ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္

ကုမၸဏီသည္

စက္႐ံု

စတင္လည္ပတ္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္
ေစာင့္ၾကည့္မည့္ စနစ္တစ္ခုလည္း တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။
၄။ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

CAO၏ ဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တိုင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔မွ တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ပါဝင္သည့္
ျပႆနာမ်ားကို CAO၏ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔မွ စီစဥ္က်င္းပေပးမည့္ မိမိတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္
ပါဝင္မည့္ ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ေျဖရွင္းေရးတြင္ စိတ္ပါဝင္စားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
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CAOသည္

ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္

ပံုစံျဖင့္

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္၊
တိုင္ၾကားခ်က္တြင္

အေျခခံ
ပါဝင္သလုိ၊

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို
ဤဆန္းစစ္ခ်က္

သေဘာတူရန္ႏွင့္
အစီရင္ခံစာတြင္

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ႀကိဳးစား၍ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အပါအဝင္ ထိုလပ
ု ္ငန္းစဥ္ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးပါမည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က)။ CAO တိုင္ၾကားခ်က္ ကိုင္တြယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
CAOမွ

တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို

အက်ံဳးဝင္သည္ဟု

ေၾကညာလိုက္သည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

ကနဦး

ဆန္းစစ္ခ်က္ကို CAO၏ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြ႔ဲမွ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ CAO ဆန္းစစ္ခ်က္၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (၁)တိုငၾ္ ကားသူမ်ားမွ ေျပာလာသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
သိရွိရန္၊ (၂) အျခားအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားမွ အေျခအေနအား မည္သို႔ ျမင္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား
စုစည္းရန္၊
(၃)
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားမွ
၎တို႔ရရွိႏိုင္သည့္
ေျဖရွင္းရန္
နည္းလမ္းမ်ားကို
နားလည္သိရွိေစရန္ႏွင့္
CAO၏
အျငင္းပြားမႈ
ေျဖရွင္းေရးအဖြဲမ
႔ ွတဆင့္
ပူးေပါင္းဆာင္ရြက္သည့္
အေျဖတစ္ခုကို ရယူလိုစိတ္ရွိ/ မရွိႏွင့္ CAO၏ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈဆုိငရ
္ ာအဖြ႔ဲမွ ျပန္လည္ သံုးသပ္
သင့္/မသင့္ ဆံုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
CAO၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

2

ႏွင့္အညီ လက္ခံရရွိေသာ တိုင္ၾကားခ်က္ကို

တုန္႔ျပန္သည္အ
့ ေနျဖင့္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါသည္ အဆင့္ ၁။

တိုင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

အဆင့္ ၂။

အက်ံဳးဝင္မႈ၊ တိုင္ၾကားခ်က္သည္ ဆန္းစစ္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ရန္ အက်ံဳးဝင္မႈ ရွိ/ မရွိကို CAO

၏ တာဝန္အရ ဆံုးျဖတ္ျခင္း (႐ံုးဖြင့္ရက္ ၁၅ ရက္ထက္ ပိမ
ု ၾကာရ)
အဆင့္ ၃။

CAO ဆန္းစစ္ခ်က္

-

ျပႆနာမ်ားကို

နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္
ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္

ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္

ကူညီေပးျခင္းႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္ကို

အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား

ဆက္လက္၍

CAO

၏

ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ

အျငင္းပြားမႈ

ေျဖရွင္းေရးအဖြ႔ဲမွ

စီစဥ္ေပးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူလက္ခံေသာ
အေျဖတစ္ခု
ရရွေ
ိ ရးအတြက္
ေဆာင္ရြကလ
္ ၊ို မလုိ
သို႔မဟုတ္
IFC/MIGA
တို႔၏
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

လူမႈဆင
ို ္ရာ

ႀကိဳတင္ကာကြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္

ပတ္သက္၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ဤအမႈကို
ကိုင္တြယသ
္ င့္၊ မသင့္ကို
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္

အခ်က္မ်ားႏွင့္

CAO၏ စည္းကမ္း လိုက္နာေရးအဖြဲ႔မွ
ကူညီေပးျခင္း။ ဆန္းစစ္ခ်က္ကာလသည္

႐ံုးဖြင့္ရက္ေပါင္း ၁၂၀ အထိ အမ်ားဆံုး ၾကာႏိုင္ပါသည္။
အဆင့္ ၄။

ေျဖရွင္းခ်က္ရရွိေအာင္

ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း။

အကယ္၍

ႏွစ္ဘက္မွေန၍

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါက CAO၏ အျငင္းပြားမႈ
ေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္
ပံုမွန္အားျဖင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္ သေဘာတူထားသည့္ အေျခခံ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ

အေျခခံ

သို႔မဟုတ္

စတင္ၿပီး

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ေျဖရွင္းခ်က္

သေဘာတူညီမႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္ သေဘာတူထားသည့္၊ သင့္ေတာ္ေလ်ာ္ကန္ေသာ
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသုိ႔
ဦးတည္သြားေသာ
ပံ့ပိုးကူညေ
ီ ပးျခင္း/
ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေပးျခင္း၊
ႏွစ္ဘက္ပူးတြဲ၍ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အျခား သေဘာတူထားသည့္ အျငင္းပြားမႈ
ေျဖရွင္းေရး
နည္းလမ္းမ်ား
ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။
ဤသို႔ေသာ
ျပႆနာ
ေျဖရွင္းသည့္
ခ်ဥ္းကပ္မန
ႈ ည္းလမ္းမ်ား၏
အဓိက
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
တိုင္ၾကားခ်က္တြင္
ပါဝင္ေသာ
ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္ကာလအတြင္း သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈ
ေျဖရွင္းသည့္

2

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

ေပၚထြက္လာသည့္

တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္

ဆက္စပ္ေနသည့္

CAO၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိလိုပါက၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္

အျပည့္အစံုကို ေလ့လာဖတ္႐ႈပါရန္။ http://www.caoombudsman.org/documents/CAOOperationalGuidelines_2013.pdf
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အျခားေသာ

အေရးႀကီး

ျပႆနာမ်ားကို

ထိခုိက္နစ္နာေသာ

ႏွစ္ဘက္လံုးမွ

လက္ခံႏုိင္သည့္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္ၿပီး၊
သု႔မ
ိ ဟုတ္
စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ

ႏွစ္ဘက္လံုးမွ

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း/

စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ

စံုစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ေရြးခ်ယ္ပါက

အကယ္၍
CAO

၏

စည္းကမ္းလိုက္နာေရးအဖြဲ႔သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ IFC/MIGA စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
လိုက္နာမႈဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို လုပ္ေဆာင္သင့္၊မသင့္ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းသည္
IFC/MIGAတို႔၏

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ
တစ္ရပ္ကို စတင္ရပါမည္။

လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ႀကိဳတင္ကာကြယ္

လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
ထိုသို႔ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ကာလသည္ အလုပ္လုပ္ရက္ ၄၅

ရက္အထိ အမ်ားဆံုး ၾကာႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ခုကို

လုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္သည္ဟု ေတြ႔ရပ
ွိ ါက CAO၏ စည္းကမ္းလိုက္နာေရးအဖြဲ႔သည္ IFC/MIGAတို႔၏
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထဲထဲဝင္ဝင္ဝင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
ေတြ႔ရွိထားေသာ

စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈမ်ားကို

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ

အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ႏွင့္အတူ
အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္
တုန္႔ျပန္မႈမ်ားႏွငတ
့္ ြဲ၍ ထုတ္ျပန္ေပးသြားပါမည္။
အဆင့္ ၅။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အဆင့္ ၆။

နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အမႈပိတ္ျခင္း။
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ေတြ႔ရွိခ်က္
IFC/MIGAတို႔၏

