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အြငင်းပွားမ* ေြဖရှင်းေရး အ"ပီးသတ် အစီရင်ခံစာ -

ြမန်မာ့ဩဘာအုပ်စု ကုမ$ဏီ လီမိတက် -

၀၁/ ြမန်မာ

ယခုအစီရင်ခံစာသည်

ြမန်မာ&ိုင်ငံတွင်

အိုင်အက်ဖ်စီမှ

ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ

ဩဘာအုပ်စုကုမ*ဏီ

(#၃၅၈၈၀)အေ#ကာင်း)ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စီေအအို အြငင်းပွားမ* ေြဖရှင်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အ"ှစ်ချuပ်
ေဖာ်ြပထားပါသည်။

ြခuံငုံတင်ြပြခင်း

ြမန်မာ့ဩဘာ၏ စက်$ုံသစ် (ေမှာ်ဘီ စိုက်ပျိuးေရး

စီမံကိန်း

Agricultural

သွင်းအားစု စက်$ုံစု သို$မဟုတ် the Hmawbi

ြမန်မာဩဘာအုပ်စုကုမ*ဏီလီမိတက် (#၃၅၈၈၀)
(“ဩဘာ

သို$မဟုတ်

ပင်မလုပ်ငန်း

“ကုမ$ဏီ”)သည်

တိုးချဲ(ြခင်းကို

၎င်း၏
ပံ့ပိုးရန်

၂၀၁၆ခု#ှစ်တွင် အိုင်အက်ဖှစ
် ီထံမှ အေမရိကန်
ေဒ#လာ

(၁၀)သန်းကို

အမျိuးအစား

convertible

ေချးေငွအြဖစ်

C-Loan

ရရှိခဲ့ပါသည်။

အိုင်အက်ဖှ်စီ ရင်း%ှီးြမ*uပ်%ှံမ.၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ
စက်မ%ဇုံတစ်ခု

အတွင်း၌

အစိုးရ

တည်ေဆာက်ခဲ့ေသာ လက်ရှိ သီး$ှံ ကာကွယ်ေရး
စက်$ုံ (ြမန်မာ့ ပိုးသတ်ေဆးစက်,ုံ MPI)အနီးတွင်
စိုက်ပျိuးေရးသုံး
စက်$ုသ
ံ စ်

ဓာတုေဆးဝါး
တစ်$ုံ

ေဖာ်စပ်ေရး

တည်ေဆာက်ြခင်း၊

ကုန်သိုေလှာင်,ုံများ ထပ်တိုး ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊
ဓာတ်ေြမ(သဇာ

ြဖန်%ြဖ&းေရးစခန်းများ၊

(ေဆးဝါးများ ပုလင်း အတွင်း ထည်ေ
့ ပးသည့်
စက်များ(ှင့် ထုပ်ပိုးေပးသည့် စက်ကိရိယာများ
စသည့်)
လည်ပတ်ရန်
ြဖစ်ပါသည်။

စက်ယ%&ရားများ%ှင့်

လုပ်ငန်း

ေငွရင်းေငွ'ှီးတို$အတွက်

Inputs

Complex

-

HAIC)ကို

၂၀၂၀!ှစက
် ုနအ
် ထိ အဆင့်ဆင့် တည်ေဆာက်ရန်
စီစဉ်ထားပါသည်။

ယခုအခါ

ပထမအဆင့်မှာ

!ပီးစီးထားေသာ

သီး$ှံ

ကာကွယ်ေရး

ကုနပ
် စ#ည်းများအတွက်

ဓာတုေဆးဝါး

ေဖာ်စပ်သည့်

ေနာက်ဆုံးေပ+

ရန်ကုန်&မိu*၏

ေြမာက်ဘက်

ေဝးေသာ၊

စက်$ုံတစ်$ုံကို
၃၀

ကီလိုမီတာ

ေမှာ်ဘီ(မိu+နယ်

အတွင်း

တည်ေဆာက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကို
(၄၀)သန်းခန်$

အေမရိကန်

ေဒ#လာ

ကုန်ကျမည်ဟု

ခန်$မှန်း

ထားပါသည်။

တိုင်&ကားချက်
ဩဘာ၏
ဝန်းကျင်တွင်

စိုက်ပျိuးဓာတုစက်-ုသ
ံ စ်
ေနထိုင်ေသာ

အနီး

ေဒသခံတစ်ဦးမှ

၎င်းကိုယ်တိုင်*ှင့် ေဒသခံ အုပ်စုတစ်စု ကိုယ်စား
(“တိုင်&ကားသူများ”)
တိုင်&ကားချက်ကို

စီေအအိုသို(
၂၀၁၇ခု#ှစ်၊

ေအာက်တိုဘာလတွင် တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

1
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တိုင်&ကားချက်တွင်

ေချာင်းများ)ှင့်

အဝီစိတွင်းများ

အပါအဝင်

ေဒသ$%ရ

ဩဘာ

စီမံကိန်း၏

ေရရင်းြမစ်များအေပ$
သက်ေရာက်မ(များ၊

စက်$ုံ

မေဆာက်မီ(ှင့်

ဆန်းစစ်ချက်တွင် စီမံကိန်း စာရွက်စာတမ်းများ၊
တိုင်&ကားသူများမှ

တိုင်&ကားချက်အတွက်

အေထာက်အကူ

အြဖစ်

တင်သွင်းေသာ

စာရွက်စာတမ်းများကို စီေအအို !ုံးတွင်းမှာပင်

ေဆာက်လုပ်စဉ် ေဒသခံ ြပည်သူများ+ှင့် ည"ိ$%င်း

ေလ့လာ

ေဆွးေ%ွးမ'

အိုင်အက်ဖှ်စီအဖွဲ-၊

ကုမ$ဏီတို)*ှင့်

အစည်းအေဝးလုပ်ြခင်းများ

မရှိြခင်း*ှင့်

စီမံကိန်းအေ,ကာင်း

သုံးသပ်ြခင်း၊

သတင်းအချက်အလက်များ

ထုတ်ြပန်ချြပမ+

ေဆွးေ%ွးြခင်း၊

မရှိြခင်းတို$%ှင့်

စိုးရိမမ
် "များကို

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ပတ်သက်၍

တိုင်&ကားသူများ၊
ဖုန်းဆက်
စီေအအိုမှ

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ထို$အြပင် တိုင်&ကားချက်တွင်

တိုင်&ကားသူများ.ှင့်

စီမံကိန်းအတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပါမစ် ချေပးသည့်

ေဆွးေ%ွးရန်

လုပ်ငန်းစဉ်*ှင့်

အိုငအ
် က်ဖှ်စီ

မူဝါဒများ)ှင့်

တစ်ခုလည်း

စံ#$န်းများအား

လိုက်နာမ)ကိုပါ

ေမးခွန်းထုတ်

ေလ့လာစဉ် စီေအအိုသည် တိုင်&ကားသူများ.ှင့်

အလုပ်သမားအခွင့်အေရး

ေကျးရွာကိုးရွာသို+ သွားေရာက်ခဲ့,ပီး စီေအအိုသို(

ေထာက်ြပခဲ့ပါသည်။

ကုမ$ဏီတို$!ှင့်

ကွင်းဆင်း

ေတွ$ဆုံ

ေလ့လာေရးခရီးစဉ်

သွားခဲ့ပါသည်။

ကွင်းဆင်း

ချိuးေဖာက်မ,များ-ှင့်

ဩဘာ၏

အသစ်

တိုင်စာေပးပို+ရာတွင်

တိုင်&ကားသူများအား

ေဆာက်လုပ်ထားေသာ

စက်$ုံ'ှင့်

ကပ်လျက်

ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ

အရပ်ဘက်

လက်ရှိ

အစိုးရ

အလုပ်

ပိုးသတ်ေဆးစက်,ုအ
ံ တွင်း

လုပ်ေနေသာ

ကျန်းမာေရး

ထိခိုက်မ(များ၊

လမ်းများကို

ထားပါသည်။

ရွာချင်းဆက်

ပိတ်ဆို'ြခင်း,ှင့်

ေဂဟစနစ်အေပ)
စပ်လျဉ်း၍

ေဒသခံများအေပ,
ေဒသ$%ရ

သက်ေရာက်မ(တို,-ှင့်
စိုးရိမ်မ(များလည်း

တိုင်&ကားချက်

ေဖာ်ြပ

အြပည့်အစုံကို

လူမ$အဖွဲ)အစည်းများ ြဖစ်သည့် ေပါင်းကူး၊ IFI
Watch !ှင့် ြမန်မာ အစိမ်းေရာင် ကွန်ရက်တို)အား
ေတွ$ဆုံခဲ့ပါသည်။

ဆန်းစစ်ချက်

တိုင်&ကားသူများ.ှင့်
တိုင်&ကားချက်တွင်

လုပ်ေနစဉ်
ကုမ$ဏီတို)မှ

ပါေသာ

ြပဿနာ၊

ကိစ$ရပ်များကို ေြဖရှင်းရန် စီေအအိုမှ အဆင်ေြပ
ေချာေမွ'ေအာင်

ကူညီေပးေသာ

စီေအအို ဝဘ်ဆိုဒ် www.cao-ombudsman.org

အေလျာက်

ေလ့လာ%ိုငပ
် ါသည်။

လုပ်ငန်းစဉ် (“ဒီအာရ်လုပ်ငန်းစဉ်”) တွင် ပါဝင်
ေဆွးေ%ွး&ကရန်
ဆန်းစစ်ချက်

အြငင်းပွားမ*

မိမိတို%ဆ'(
ေြဖရှငး် ေရး

သေဘာတူခဲ့*ကပါသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ

အေသးစိတ်

အချက်အလက်များကို စီေအအို၏ ဆန်းစစ်ချက်

စီေအအို၏ ေဆာင်ရွက်ချက်

အစီရင်ခံစာတွင် ေတွ$%ိုင်ပါသည်။ 1

အကျuံးဝင်မ+ရှိြခင်း!ှင့် ဆန်းစစ်ချက်
စီေအအိုသည် တိုင်&ကားချက် အကျuံးဝင်ေ+ကာင်း
၂၀၁၇ခု#ှစ်၊

!ိုဝင်ဘာလတွင်

သတ်မှတ်ခဲ့)ပီး

တိုငတ
် န်းသည့် ြပဿနာများအေပ+ ဆန်းစစ်ချက်
တစ်ရပ်ကို

၂၀၁၈ခု#ှစ်၊

လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။

မတ်လအတွင်း
စီေအအို၏

1

စီေအအို၏ ဆန်းစစ်ချက်အစီရင်ခံစာကို ဤေနရာတွင်

ေလ့လာ%ိုင်ပါသည် - http://www.caoombudsman.org/cases/documentlinks/documents/AwbaGroupCompanyLtd_AssessmentReport_
ENG.pdf
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ယ"#ရားများကိုလည်း

သိရှိနားလည်ေအာင်

ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ခု#ှစ်၊

ဇူလိုင်လအတွင်း

အဖွဲ%များသည်

အြငင်းပွားမ*

ေြဖရှင်းေရး

လုပ်ငန်းစဉ်ကို

!ကီး%ကပ်ေပးမည့်

အေြခခံစည်းမျဉ်း

သေဘာတူညီချက်

(“ဂျီအာရ်ေအ”)

၂၀၁၈ခု#ှစ်၊

မတ်လ၊

စီေအအို ဆန်းစစ်ချက်

ေမှာ်ဘီ(မိu+နယ်အတွင်း

ဆန်းစစ်ချက်လုပ်,ပီးသည့်ေနာက်

စီေအအိုသည်

ကျယ်ြပန်(သာ

၂၀၁၈ခု#ှစ်၊

ေမလ$ှင့်

ဇွန်လအတွင်း

စွမ်းေဆာင်ရည်

တည်ေဆာက်ြခင်း

အရပ်ဘက်

ပံ့ပိုးေပးေနေသာ
လူမ$အဖွဲအ
) စည်းများ!ှင့်

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဤအလုပ်'ုံ

ေဆွးေ%ွးပွဲများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အြငင်းပွားမ*
ေြဖရှင်းေရး
အေနြဖင့်

လုပ်ငန်းစဉ်တွင်
မည်သည်တို(ကို

သိရှိေစရန်၊

!ှစ်ဘက်လုံး

ေမ#ာ်မှန်းရမည်ကို
လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း

တစ်ဘက်ချင်း၏ အခန်းက'ကို သတ်မှတ်ရန်

ပူးတွဲ

ေရးဆွဲြခင်း၏

တစ်စိတ်

!ှစ်ဘက်အဖွဲ+များမှ
သက်ဆိုင်သူများ၏

ေဖာ်ထုတ်ထားေသာ
ေဆွးေ%ွးရန်%ှင့်

ေြဖရှင်းရန်

ေပးထားသည့်

ကိုယ်စားလှယ်များကို
ကုမ$ဏီမှ

ေရွးချယ်ထားသည့်
ငါးေယာက်တို,-ှင့်

ကိုယ်စားလှယ်
ေတွ$ဆုံ၊

ည"ိ$%င်းေဆွးေ$ွးရန်

တိုင်&ကားသူများသည်
စုစုေပါင်း

ည"ိ$%င်း
တာဝန်

ေရွးချယ်ခဲ့+ကပါသည်။

တစ်ရွာလ(င်

ပို၍

ကိုယ်စား

ကိစ$ရပ်များကို

(ေကျးရွာကိုးရွာမှ

ကိုယ်စားလှယ်

!ှစ်ေယာက်)

ကိုယ်စားလှယ်

(၁၈)ဦးအား

ေရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ြဖစ်ပါသည်။

တိုင်&ကားသူများသည်

အြငင်းပွားေနသည့်%ှစ်ဘက်လုံးအတွက်

ေပါင်းကူး၊

(တိုင်&ကားသူများ

တိုင်&ကားစာ

ေပးပို&'ိုင်ရန်

တစ်ဖွဲ'ချင်း

စတင်

ပထမအ%ကိမ်

တစ်ေဒသအြဖစ်

ေဆွးေ%ွးပွဲများကို တိုင်&ကားသူများ၊ ကုမ$ဏီ'ှင့်

စုေပါင်း၍

အစည်းအေဝးသို+ တက်ေရာက်ခဲ!့ ကသည်။
ဂျီအာရ်ေအကို

တိုင်&ကားသူများအား

ကို

ေရးဆွဲ'ကရန်

ေဆွးေ%ွးပွဲအတွက် !ကိuတင်ြပင်ဆင်ြခင်း

အလုပ်&ုံ

!ှစ်ဘက်

၎င်းတို(၏

အ"ကံေပးများအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရန် IFI Watch ၊
သီးြခား

ကျင်းပခဲ့ေသာ

အလုပ်&ုံ

ေဆွးေ%ွးပွဲများမှတဆင့် အြငင်းပွားမ*ေြဖရှင်းေရး
လုပ်ငန်းစဉ်တွင်
ေဆွးေ%ွး%ိုင်ရန်
ေြပာ%ကားေရး)ှင့်

ထိေရာက်စွာ

ပါဝင်

လိုအပ်ေသာ

ဆက်သွယ်

ည"ိ$%င်းေရး

နည်းလမ်း၊

ြမန်မာ

အစိမ်းေရာင်

Information

Centre

International

!ှင့်

စီေအအို

ကူညီေပးခဲ့သည်)့
ကွန်ရက်၊

Bank

Earth

Rights

၊

(အမ#ကို

လုပ်ငန်းစဉ်*ှင့်

ကူညီေပး(ိုင်သည့်

စီေအအိုသို(

စိတ်ဝင်စား)ပီး
ပတ်သက်၍
နည်းပညာ
3

အြငင်းပွားမ* ေြဖရှင်းေရး အ"ပီးသတ် အစီရင်ခံစာ - ြမန်မာ့ဩဘာအုပ်စု ကုမ$ဏီ လီမိတက်။ -၀၁/ြမန်မာ-၂၀၂၀ခု#ှစ်၊ ဇွန်လ

စွမ်းရည်များရှိေသာ)
စိမ်းလန်းအမိေြမအဖွဲ.

Ecodev/Alarm

(က) ေရညစ်ညမ်းြခင်း၊

စီအက်စ်အို

(ခ) အနံ$ဆိုး)ှင့် ဖုန်မ&န်'၊

ဟူသည့်

စုစုေပါင်း

ေြခာက်ဖွဲ*ကိုလည်း

သတ်မှတ်ထားပါသည်

(အဖွဲ%များအားလုံးကို

စုစည်း၍ “အ"ကံေပးများ” ဟု သုံး%&န်းပါသည်)။

(ဂ) အလုပ်သမားေရးရာ ြပဿနာများ
(ဃ)

ေဒသ$%ရ

သဘာဝ

ေဂဟစနစ်အေပ)

ထိခိုက်မ(၊
(င) လမ်းအသုံးြပu(ိုင်ြခင်း၊

၂၀၁၈ခု#ှစ်၊

ဇူလိုင်လ(ှင့်

စီေအအိုသည်

ဒီဇင်ဘာလအတွင်း

ြမန်မာ&ိုင်ငံသို'

ခရီးစဉ်

(စ) ေဒသခံများ*ှင့် ည"ိ$%င်းေဆွးေ%ွးြခင်း၊
(ဆ) ကျန်းမာေရး ထိခိုက်မ(များ

ေလး$ကိမ်သွားခဲ့/ပီး

ဂျီအာရ်ေအကို အ"ပီးသတ်

(ဇ)

ေရးဆွဲရန်

သီးြခား'ှင့်

ထိခိုက်မ(များ ြဖစ်ပါသည်။

အစည်းအေဝးများကို
ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ပူးတွဲ

ဤအချိန်အတွင်း

!ှစ်ဘက်

တစ်ဘက်ချင်းအတွက်

ကိုယ်စားလှယ်များ၊

လုပ်ငန်းစဉ်

ေလ့လာသူများ*ှင့်

ေစာင်'့ ကည့်

တိုင်&ကားသူများအား

တေလ$ာက်

အ"ကံေပးမည့်

စီအက်စ်အိုအဖွဲ+များကို

ေဖာ်ထုတ်

ည"ိ$%င်းေဆွးေ$ွး,ပီး

သေဘာတူခဲ့*ကပါသည်။

ပူးတွဲ

ြပင်ဆင်ြခင်းကို စတင်ရန် တိုင်&ကားသူများ.ှင့်
၎င်းတို(၏

အ"ကံေပးများ!ှင့်

ေဆွးေ%ွးခဲ့ပါသည်။

ေ"ှာင့်ေ"ှး

ဘာသာြပန်(ပီးလည်း

လုပ်ငန်းစဉ်ကို

မီးေမာင်းထိုးြပ

လုပ်ထုံး

ကိစ$ရပ်များကိုလည်း
ေဆွးေ%ွးခဲ့ပါသည်။

တိုင်&ကားသူများမှ ၂၀၁၈ခု#ှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်း

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

တရားဝင် လုပ်ငန်းများ စတင်လည်ပတ်ခဲ့ေသာ

and
ESIA)

စိုးရိမ်မ(များ

!ကန်%!ကာေစ)ိုင်ေသာ
ဆိုင်ရာ

စီေအအိုမှ

ထိုကာလအတွင်း

ဆန်းစစ်ြခင်း

(Environmental

လက်မှတ်

လုပ်နည်းပိုင်း

ေတွ$ဆုံ

ဤအဆင့်တွင်

ေလးငါး&ကိမလ
် ုပ!် ပီးေသာအခါ
ဂျီအာရ်ေအကို

စီေအအိုသည်

အစည်းအေဝးအတွက်

ေြပာ%ကားခဲ့+ပီး

ကုမ$ဏီသည်

–

ဇန်နဝါရီလတွင်

ရှိေ%ကာင်း

ေရးထိုးခဲ့*ကပါသည်။

Assessment

ပထမအ%ကိမ်

ေရးထိုး'ပီးေနာက်

တက်ေရာက်သည့်

ဒီဇင်ဘာလတွင်

သက်ေရာက်မ(

၂၀၁၉ခု#ှစ်၊

လက်မှတ်

အရှိန်'(န်းအေပ,

!ှစ်ဘက်အဖွဲ%များသည်
၂၀၁၈ခု#ှစ်၊

သတ်မှတ်၊

ဂျီအာရ်ေအကို

လုပ်ငန်းစဉ်

!ှစ်ဘက်အဖွဲ+များ
အစည်းအေဝး

ေဒသခံများအေပ,

!ှစ်ဘက်အဖွဲ+များ!ှင့်

အဖွဲ%များသည်

လုပ်ငန်းစဉ်

ဌာေနတိုင်းရင်းသား

Social
ကို

အစီရင်ခံစာ
Impact

ြမန်မာဘာသာသို*

ဩဘာစက်'ု(ံ HAIC)၏

ဆက်လက်

သက်ေရာက်မ(အေ*ကာင်း စိုးရိမ်မ(များကို လည်း
ေြပာ%ကားခဲ့%ကပါသည်။

တိုင်&ကားသူများအား

ေပးအပ်ခဲ့သည်။
ဂျီအာရ်ေအတွင်

အြငင်းပွားမ*

လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်
ကိစ$ရပ်များကို

ေြဖရှင်းရမည့်

ေြဖရှင်းေရး
ြပဿနာ၊

ဦးစားေပးအဆင့်အလိုက်

ေအာက်ပါ အတိုင်း ေဖာ်ထုတ်ထားပါသည် 4

အြငင်းပွားမ* ေြဖရှင်းေရး အ"ပီးသတ် အစီရင်ခံစာ - ြမန်မာ့ဩဘာအုပ်စု ကုမ$ဏီ လီမိတက်။ -၀၁/ြမန်မာ-၂၀၂၀ခု#ှစ်၊ ဇွန်လ

ဖလှယ်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်*ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပါဝင်
လုပ်ေဆာင်ခဲ့,ကသည်။

တိုင်&ကားသူများသည်

ကုမ$ဏီအေနြဖင့် အိုင်အက်ဖှ်စီ+ှင့် ရင်း%ှီးြမ*uပ်%ှံမ.
စာချuပ်များ*ှင့်

သက်ဆိုင်ေသာ

စာတမ်းများ

ြဖစ်သည့်

အစိုးရ'ှင့်

စာရွက်

ြမန်မာ&ိုင်ငံေတာ်

ချuပ်ဆိုေသာ

စာချuပ်၊

သေဘာတူညီချက်များ၊

ေကျးရွာကိုးရွာမှ

တိုင်&ကားသူအုပ်စု၏

ကိုယ်စားလှယ် (၁၈)ဦး

လိုင်စင်များအြပင်

ပါမစ်များ၊
သဘာဝ

စီမံခန်(ခွဲမ+

အစီအစဉ်

Management

Plan

–

ပတ်ဝန်းကျင်
(Environmental

EMP)ကို

ေပးအပ်ရန်

ေတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
ေဆွးေ%ွးြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်

တိုင်&ကားသူများအား လိုင်စင်များ၊ ပါမစ်များကို

ေဆွးေ%ွးြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို
ေဖေဖ#ဝါရီလတွင်

၂၀၁၉ခု#ှစ်၊

စတင်ခဲ့ပါသည်။

!ှစ်ရက်'ကာ

ကနဦး

အစည်းအေဝးလုပ်+ပီးေနာက်

!ှစ်ဘက်လုံးမှ

အြငင်းပွားမ*

လုပ်ငန်းစဉ်

ကုမ$ဏီမှ

ေြဖရှင်းေရး

ေရှ$တိုး)ိုင်ေရးအတွက်

၎င်းတို()ှစ်ဘက်.ကား

အြပန်အလှန်

စာရွက်စာတမ်းများ

လိုအပ်ေ(ကာင်း

သိြမင်လာခဲ့,ကပါသည်။

အြငင်းပွားမ*

ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။

သို$ေသာ်

ချuပ်ဆိုထားေသာ

စာချuပ်များတွင်

သတင်း

အိုင်အက်ဖှ်စီ+ှင့်

အချက်အလက်များ၏

ထိန်းသိမ်းရမည့်

အြပင်/သို$မဟုတ်

လုပ်ငန်းပိုင်းအရ
စာတမ်းများကို

စီးပွားေရး

ထိရှလွယ်ေသာ

သဘာဝတို$ေ"ကာင့်
မြဖစ်&ိုင်

လ"ိu%ဝှက်

ကုမ$ဏီမှ

ဤစာရွက်

တိုင်&ကားသူများအား

သို$မဟုတ်

ေြပာ%ကားခဲ့ပါသည်။

ကုမ$ဏီမှ

သက်ဆိုင်ရာ

ဝန်$ကီးဌာနမှ

အတည်ြပuလိုက်ေသာ

အြခားတစ်ဘက်

ပတ်ဝန်းကျင်

စီမံခန်(ခွဲမ+

စာတမ်းများ

အစီအစဉ်(အီးအမ်ပီ)

ရသည်%ှင့် တိုင်&ကားသူများအား ေပးရန် ကတိ

သေဘာတူ သတ်မှတ်သည့် အချိန်ကာလတစ်ခု

ေပးခဲ့ပါသည်။ ရလဒ်အြဖစ် ြမန်မာဘာသာြဖင့်

အတွင်း ဤစာရွက်စာတမ်းများကို ဖလှယ်&ကရန်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

သေဘာတူခဲ့*ကပါသည်။

!ှစ်ရက်တာ

ဤကာလအတွင်း

!ှစ်ဘက်

ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။

အဖွဲ%များသည်
သတင်း

စာရင်း

သဘာဝ

ြပuစုရန်)ှင့်

လုပ်ငန်းစဉ်

အားလုံးကို

စာရွက်

ေပးရန်

မသင်ေ
့ တာ်ေ)ကာင်း

ေြဖရှင်းေရး လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တစ်ဘက်ထံမှ
လိုအပ်မည့်

ပါေသာ

!ပီးသွားချိန်တွင်
!ှစ်ရက်'ကာ

ထုတ်ြပန်ချက်

တစ်ေစာင်ကို

ပူးတွဲ

၂၀၁၉ခု#ှစ်၊

!ှစ်ဘက်အဖွဲ+များသည်

ေမလတွင်

အေြခခံစည်းမျဉ်းထဲတွင်
ြပဿနာ၊

မတ်လမှ

တိုင်&ကားသူများအား

အစည်းအေဝး၏

ေရးသား၍ ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၉ခု#ှစ်၊

စီမံခန်(ခွဲမ+အစီအစဉ်ကို

ေမလအတွင်း
စာရွက်စာတမ်း

ကိစ$ရပ်

စီေအအိုသည်
ေဖာ်ထုတ်ထားေသာ

ရှစ်ခုကို

ေြဖရှင်းရာတွင်

ေရှ$ဆက်သွားမည့်
!ှစ်ဘက်အဖွဲ+များ!ှင့်

နည်းလမ်းကို
သီးြခား

ေတွ$ဆုံ
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အြငင်းပွားမ* ေြဖရှင်းေရး အ"ပီးသတ် အစီရင်ခံစာ - ြမန်မာ့ဩဘာအုပ်စု ကုမ$ဏီ လီမိတက်။ -၀၁/ြမန်မာ-၂၀၂၀ခု#ှစ်၊ ဇွန်လ

ေဆွးေ%ွးခဲ့ပါသည်။

တချိန်တည်းမှာပင်

တိုင်&ကားသူများမှ

ဩဘာစက်#ုံတွင်

အိုင်အက်ဖှ်စီ၏

ရင်း%ှီးြမ*uပ်%ှံမ.%ှင့်

စပ်လျဉ်း၍

တိုင်&ကားသူများသည် ဩဘာစက်'ုံ လုပ်ငန်းများ
လည်ပတ်ြခင်း*ှင့်

ယင်းတို(၏

ပတ်ဝန်းကျင်*ှင့်

သဘာဝ

အလုပ်သမားများအေပ,

ေမးြမန်းလိုသည်များ+ှင့် ၎င်းတို၏
( စိုးရိမ်မ(များကို

သက်ေရာက်မ(များ+ှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိုးရိမ်မ(များကို

ေြပာြပလိုသြဖင့် အိုင်အက်ဖှ်စီအား ေတွ$ဆုံ(ိုင်ရန်

ဆက်လက်

!ှင/့် သို$မဟုတ်

အြငင်းပွားမ*

စီေအအိုသည် တိုင်&ကားသူများ၏ အ"ကံေပးများ

ေစာင့'် ကည့်

!ှင့်လည်း

အိုင်အက်ဖှ်စီမှ

ေြဖရှင်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်
ေလ့လာသူအြဖစ်

ပါဝင်ရန်

အတွက်

ေြပာ%ကားခဲ့%ကပါသည်။
ေဆွးေ%ွးရာ

ေရြပဿနာ၊

အ"ကံေပးများမှ

ကိစ$ရပ်(ှင့်

စပ်လျည်း၍

အိုင်အက်ဖှ်စီ+ှင့် တိုင်&ကားသူများ အစည်းအေဝး

ေဆွးေ%ွးရန် အချက်များကို ေရးသားြပuစုရာတွင်

တစ်ခု

အကူအညီေပးရန်

ြပuလုပ်ေပးေရးကို

စီေအအိုအဖွဲ*အား

အ"ကံြပuခဲ့"ကပါသည်။

အိုင်အက်ဖှ်စီ စီမံကိန်းအဖွဲ./ှင့် !ကားမှ ည"ိ$%င်း

၂၀၁၉ခု#ှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် !ှစ်ဘက်အဖွဲ+များသည်

စီစဉ်ေပးရန်လည်း ေတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။

ပထမကိစ'ြဖစ်သည့်
ေရစမ်းသပ်

စီေအအိုသည်

တိုင်&ကားသူများ၏

စစ်ေဆးြခင်း

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန်

ေတာင်းဆိုချက်ကို ေလ့လာရန် အိုင်အက်ဖှစ
် ီ#ှင့်

ပူးတွဲ

စတင်

ေနာက်တစ်(ကိမ်

ေဆွးေ%ွးခဲ့ပါသည်။

သို$ေသာ်

ေရြပဿနာကို

ေရစမ်းသပ်

အားြဖင့်

သေဘာတူခဲ့*ကပါသည်။
စစ်ေဆးြခင်း

မူေဘာင်ကို
လုပ်မည့်

ေနာက်ပိုင်းတွင်

တိုင်&ကားသူများမှ

ပူးတွဲအစည်းအေဝးတွင်

အိုင်အက်ဖှ်စီ+ှင့်

မေတွ%ဆုံဘဲ

သေဘာတူခဲ့*ကပါသည်။

ဒီအာရ်လုပ်ငန်းစဉ်ြဖင့်

ပူးတွဲ

ေဆွးေ%ွးရန်

ဆက်လုပ်သွားရန်

ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ ကုမ$ဏီ'ှင့် ေဆွးေ%ွးြခင်း%ှင့်

၂၀၁၉ခု#ှစ၊်

စီမံကိန်းအေ,ကာင်း

သတင်း

အစည်းအေဝးတွင်

လက်ခံ

ဇူလိုင်လတွင်

အချက်အလက်များကို

ကုမ$ဏီထံမှ

ဩဂုတ်လအတွင်း

ပူးတွဲ

စီေအအိုသည်

၂၀၁၈ခု#ှစ်၊

စတင်ချိန်မှစ၍

ဒီအာရ်

ရယူြခင်းကို ဦးစားေပးရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့,ကသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ရထားေသာ တိုးတက်မ(ကို

တိုင်&ကားသူများသည်

သတင်း

ြပန်လည်

သုံးသပ်ခဲ့သည်။

ေတာင်းဆိုရာတွင်လည်း

အဖွဲ%များမှ

လုပ်ငန်းစဉ်

အချက်အလက်
ကန်$သတ်'ပီး

ကုမ$ဏီမှ

ကုမ$ဏီ၊ ESIA အစီရင်ခံစာ၊ EMP

အလွန်ေ'ှးေ*ကာင်း

အရှိန်'(န်းသည်

သေဘာတူခဲ့*ကပါသည်။

အစီအစဉ်&ှင့် ဆက်စပ် ကိစ$ရပ်များ စသည်တို()ှင့်

စီေအအိုမှ

ပူးတွဲေကာ်မတီ

တိုက်&ိုက်

အြခားေသာ

အမ#များတွင်

သက်ဆိုင်သည်များကိုသာ

အချက်အလက်

သတင်း

ေတာင်းဆိုရန်

ဆုံးြဖတ်ခဲ့,ကပါသည်။

ယ"#ရားများ"ှင့်

ဇွန်လ&ှင့်

ေဆွးေ%ွးခဲ့ပါသည်။

!ှစ်ဘက်အဖွဲ+များသည်
ဖလှယ်ြခင်းကို

ဇူလိုင်လ(ကားတွင်
သတင်းအချက်အလက်
ဆက်လုပ်ခဲ့*က+ပီး

အမ#များတွင်

အပါအဝင်
အသုံးြပuခဲ့ေသာ

နည်းလမ်းများကို

အြငင်းပွားသူအဖွဲ-များအား
၂၀၁၉ခု#ှစ်

အားလုံးေသာ

လုပ်ငန်းစဉ်

ထိထိေရာက်ေရာက်

တင်ြပ

ယင်းတို(သည်
အြခားေသာ
ေရှ$ေရာက်ေအာင်
ကူညီေပးခဲ့+ကသည်။

!ှစ်ဘက်အဖွဲ+များမှ ပူးတွဲေကာ်မတီ ေခ# ေဂျစီ
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(Joint

Committee,

JC)

တစ်ခု

လုပ်ေဆာင်သည်ကို
စိတ်ဝင်စားမ*ကို

မည်သို'

သိလိုေ&ကာင်း

ေဖာ်ြပခဲ့*ကသည်။

အဆင်ေြပေစရန်

Viber

စီေအအိုမှ
!ှစ်ဘက်အဖွဲ+များမှ

ြပဿနာ၊

ေကျးရွာကိုးရွာမှ

ေြဖရှင်းရာတွင်
ေဖာ်ထုတ်ေပးရန်
ကိစ$%ှင့်

ြဖစ်%ပီး

စတင်ရန်

နည်းလမ်းများကို
အားလုံး

ရှစ်ခုကို

ေရွးချယ်စရာ

ပို၍

ပါဝင်သည့်

ချမှတ်ရန်အတွက်

တစ်ခုချင်း
နည်းလမ်းများ

ေရညစ်ညမ်းြခင်း

ြဖစ်၍

group

ဗိုင်ဘာအုပ်စု ဖွဲ$ခဲ့'ကပါသည်။

ေဂျစီတွင် လူပိုနည်းေသာ အဖွဲ%ငယ် တစ်ဖွဲ'ြဖစ်)ပီး
ကိစ$ရပ်

Chat

ေရွးချယ်စရာ

ေဒသခံ

အ"ကံေပးများ+ှင့်
အြခား

စိတ်ဝင်စားေသာ

ကိုယ်စားလှယ်များအား

ေဂျစီ

အစည်းအေဝးများတွင် ေစာင်'့ ကည့် ေလ့လာခွင့်
ြပuထားေသာ်လည်း

ထိုအစည်းအေဝးများတွင်မူ

!ကီးမားကျယ်ြပန်-ေသာ

တက်$ကစွာ ပါဝင် ေဆွးေ%ွး%ိုင်ခွင့် မရှိေ&ကာင်း

အဖွဲ%သို)

ဆုံးြဖတ်ချက်

သေဘာတူခဲ့*ကပါသည်။

ြပန်လည်

တင်ြပရန်

ြဖစ်ပါသည်။

!ှစ်ဘက်အဖွဲ+များသည်

ေဂျစီအစည်းအေဝးများကို

၎င်းတို(ပူးတွဲ

ဦးေဆာင်ေမာင်း)ှင်ရန်လည်း သေဘာတူခဲ့*က,ပီး
လိုအပ်ပါက

အဆင်ေြပ

ေချာေမွ'ေအာင်

စီေအအိုသည် ေဂျစီ၏ အခန်းက'ကို ရှင်းြပ(ပီး

ပံ့ပိုးကူညီြခင်းတွင် ကူညီေပးရန် စီေအအိုသည်

!ှစ်ဘက်အဖွဲ+များအေနြဖင့်

ကနဦးအစည်းအေဝးများကို

၎င်းတို(၏

အြမင်များ)ှင့် ေဂျစီဖွဲ)ြခင်း/ှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိုးရိမ်မ(
တစ်စုံတစ်ရာများ

ရှိခဲ့လ(င်

တက်ေရာက်ရန်

ြဖစ်ပါသည်။

ေဆွးေ%ွးရန်

တစ်ဘက်အဖွဲ*ချင်း/ှင့် သီးြခား အစည်းအေဝးများ
လုပ်ခဲ့ပါသည်။

!ှစ်ဘက်အဖွဲ+များ

အစည်းအေဝးသို+

ပူးတွဲ

ြပန်လာ'ကေသာအခါ

စီေအအိုသည် ေဂျစီမည်သို, လုပ်ေဆာင်သည်ကို
!ှစ်ဘက်အဖွဲ+များ!ှင့်

role

play

သ"ုပ်ြပ

ေဆွးေ%ွးမ'တစ်ခု လုပ်ခဲ့(ပီး !ှစ်ဘက်အဖွဲ+များမှ
လုပ်ငန်းစဉ်အေပ,
ထင်ြမင်ချက်များ
ေပးခဲ့ပါသည်။

ြပန်၍
ေပးရန်

အ"ကံြပuချက်၊

အခွင့်အလမ်းတရပ်

!ှစ်ဘက်အဖွဲ+များမှ

လုပ်ငန်းစဉ်ကို

ေဂျစီဖွဲ)၍

ေရှ$ဆက်သွားရန်

ဆုံးြဖတ်ခဲ့,ကပါသည်။

တိုင်&ကားသူများဘက်မှ

ကိုယ်စားလှယ်

ဆယ်ဦး

ေရွးချယ်ခဲ့+ပီး

ကုမ$ဏီဘက်မှ

ကိုယ်စားလှယ်

ငါးဦး

ေရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ေဂျစီအဖွဲ*ဝင်များသည်

၎င်းတို(ေဂျစီအတွင်း

ဆက်သွယ်

ေြပာ%ကားရာတွင်
သတင်းအချက်အလက်

လုံြခuံ၊

လျင်ြမန်ေသာ
ြဖန်%ေဝမ)တခု

ပူးတွဲအစည်းအေဝး၊

၂၀၁၉ခု#ှစ်၊

ဩဂုတ်

ပူးတွဲေကာ်မတီဖွဲ.ြခင်းအေ3ကာင်း ေဆွးေ%ွးြခင်း

-

ပထမအ%ကိမ် ေဂျစီအစည်းအေဝးကို ၂၀၁၉ခု#ှစ်၊
စက်တင်ဘာလတွင်
ပထမအ%ကိမ်

ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ေဂျစီအစည်းအေဝး

ေဂျစီအဖွဲ*ဝင်များမှ
လုပ်ငန်းတာဝန်များ

!ပီးချိန်တွင်
ေဂျစီအတွက်

(terms

of

reference)
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အြငင်းပွားမ* ေြဖရှင်းေရး အ"ပီးသတ် အစီရင်ခံစာ - ြမန်မာ့ဩဘာအုပ်စု ကုမ$ဏီ လီမိတက်။ -၀၁/ြမန်မာ-၂၀၂၀ခု#ှစ်၊ ဇွန်လ

မူ#ကမ်းကို

ေနာင်ေဂျစီ

တိုင်&ကားသူများဘက်မှ

ေဂျစီ

အစည်းအေဝးများအတွက် အေြခခံ စည်းမျဉ်းများ

ကိုယ်စားလှယ်များသည်

(လက်ကိုင်ဖုန်းများ

မူ#ကမ်းကိုပါ

မရှိြခင်း

၎င်းတို(

ေဆွးေ%ွးခဲ့)က+ပီး

သေဘာတူခဲ့*ကပါသည်။

ေဂျစီအတွက်

ချမှတ်ေသာ

အေြခခံစည်းမျဉ်းမဆို
ဒီဇင်ဘာလတွင်
အြငင်းပွားမ*

ေဂျစီမှ

မည်သည့်
၂၀၁၈ခု#ှစ်၊

လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ေသာ

ေြဖရှင်းေရး

လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်

သို$မဟုတ်

ဗိုင်ဘာ

သုံး%ိုင်ေသာ
မဟုတ်ြခင်းတို+ေ-ကာင်)့
တင်ထားေသာ

ဗိုင်ဘာတွင်

စာများ

သွားဖတ်(ကည့်ရာတွင်

အခက်အခဲများ ရှိခဲ့ေ"ကာင်း ေြပာ%ကားသည်ကို
ကုမ$ဏီ

ြပuခဲ့'ကပါသည်။

ေဂျစီအဖွဲ*ဝင်မျာသည်

ေဂျစီကိုယ်စားလှယ်တိုင်းအား

ေနာက်တစ်(ကိမ်

ေဂျစီအစည်းအေဝးတွင်

လုပ်ငန်း

စည်းမျဉ်းများကို

တာဝန်များ)ှင့်

အေြခခံ

အတည်ြပu ေဆွးေ%ွးရန်%ှင့်

ေရညစ်ညမ်းမ(

ြပဿနာ၊

ကိစ$ရပ်ကို

app

လက်ကိုင်ဖုန်းမျိuး

ဂျီအာရ်ေအ!ှင့် ကိုက်ညီသင့်ေ+ကာင်း အသိအမှတ်

၎င်းတို(၏

Viber

!ကားသိရသြဖင့်

ဆက်သွယ်မ(

တိုင်&ကားသူဘက်မှ
ဗိုင်ဘာမှတဆင့်

ြမန်ဆန်၊

လက်ကိုင်ဖုန်း

လွယ်ကူေစရန်

တစ်လုံးစီ

ငှားေပးရန်

အဆိုြပuခဲ့ပါသည်။ ထို$ေနာက် ကုမ$ဏီအေနြဖင့်
ေပးအပ်ေသာ

လက်ကိုင်ဖုန်းများကို

ေြဖရှင်း)ိုင်မည့် ေရွးချယ်စရာ နည်းလမ်းများကို

တိုင်&ကားသူဘက်မှ

ေဆွးေ%ွးမ'များ

ကိုယ်စားလှယ်များသည် ေဂျစီမှ ထွက်ေသာအခါ

စတင်ရန်

သေဘာတူ

ခဲ့$ကပါသည်။

၎င်းေနရာသို(

၂၀၁၉ခု#ှစ်၊
ဒုတိယ

စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာပင်

ေဂျစီအစည်းအေဝးကို

ေဂျစီသည်

ကျင်းပေနစဉ်
အ"ပီးသတ်ခဲ့"ပီး

ေဂျစီအစည်းအေဝးများအတွင်း
အခန်းက'ကိုပါ
ေဂျစီသည်

စီေအအို၏

သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

ေရညစ်ညမ်းမ(

ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ခန်$အပ်ြခင်း၊

ြပဿနာ&ှင့်

က"မ်းကျင်

ေစာင်'့ ကည့်

အ"ကံေပးများ၏
စမ်းသပ်

အစားထိုး

ဝင်ေရာက်မည့်

ေနာက်ေဂျစီကိုယ်စားလှယအ
် ား

လက်ဆင့်ကမ်း

လ"ဲေပးရမည်ဟူေသာ

စည်းကမ်းချက်

သတ်မှတ်ထားပါသည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များဆိုင်ရာ

ေဆွးေ%ွးြခင်းကို

စစ်ေဆးေရး

ေဂျစီ

အခန်းက'၊
အတွက်

စစ်ေဆးရန်

ပညာရှင်များ

ဤအစည်းအေဝး)ပီးသွားေသာအခါ ေစာင်'့ ကည့်
ေလ့လာသူများအြဖစ်

တိုင်&ကားသူ ကိုယ်စားလှယ်အုပ်စုသည် ကုမ$ဏီမှ
တိုင်&ကားသူဘက်
စိုးရိမ်မ(များကို

ေရစမ်းသပ်

ကုမ$ဏီသည်

ေရနမူနာယူမည့်

ေဂျစီကိုယ်စားလှယ်များအား

လက်ကိုငဖ
် ုန်းများ ေပးအပ်သည့် လုပ်ရပ်အေပ(

ေလ့လာသူ/

သတ်မှတ်ချက်များ၊

တက်ေရာက်ခဲ့*ကသည့်

ေြပာ%ကားခဲ့%ကသည်။
တိုင်&ကားသူဘက်

ေဂျစီ

ကိုယ်စားလှယ်များအား

လ"မ်းမိုးရန်*ှင့်

ေဒသခံလူထု

ေသွးကွဲေအာင်

တစ်ရပ်လုံးကိုပါ

ေနရာများ%ှင့် ေရစမ်းသပ် စစ်ေဆးြခင်းအတွက်

!ကိuးစားေနခဲ့သည်ဟု

ကုန်ကျစရိတ်များ-ှင့်

စသည့်

ရလဒ်အြဖစ်

တိုင်&ကားသူများအုပ်စုထဲမှ

ပူးတွဲ ေရစမ်းသပ် စစ်ေဆးေရး'ှင့် စပ်လျဉ်းေသာ

အဖွဲ%ဝင်အချိu(

(“တိုင်&ကားသူအုပ်စု-က”)သည်

ကိစ$ရပ်များကို

အြငင်းပွားမ*

ေြဖရှင်းေရး

ရန်ပုံေငွရရှိေရး

ေဆွးေ%ွးခဲ့)ကပါသည်။

ဒုတိယအ'ကိမ် ေဂျစီအစည်းအေဝး !ပီးခါနီးတွင်

ထွက်လိုေ)ကာင်း၊

ထင်ြမင်ခဲ့)ကသည်။

စီေအအို၏

လုပ်ငန်းစဉ်မှ
စည်းကမ်း
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အြငင်းပွားမ* ေြဖရှင်းေရး အ"ပီးသတ် အစီရင်ခံစာ - ြမန်မာ့ဩဘာအုပ်စု ကုမ$ဏီ လီမိတက်။ -၀၁/ြမန်မာ-၂၀၂၀ခု#ှစ်၊ ဇွန်လ

လိုက်နာေရး

ယ"#ရားသို*

ေရ#$ေြပာင်းလိုေ.ကာင်း

အမ#ကို

ဆ"#ကို

လူသိရှင်)ကား

ေြပာင်းြခင်းကို

ပံ့ပိုး

ေထာက်ခေ
ံ (ကာင်း

အတည်ြပuခဲ့+ကပါသည်။

၎င်းတို(မှ

စတင် ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခဲ့/ကသည်။ ဤအဖွဲ&သည်

စီေအအိုအေနြဖင့် မည်သူများသည် အြငင်းပွားမ*

အြငင်းပွားမ*

ေြဖရှင်းေရး

ေြဖရှင်းေရး

အေြခခံစည်းမျဉ်း

လုပ်ငန်းစဉ်၏

သေဘာတူညီချက်မှာ

လုပ်ငန်းစဉ်ကို

ဆက်လုပ်လို၍

မည်သူတို)သည်

ထိုလုပ်ငန်းစဉ်မှ

ကန်$သတ် ချuပ်ချယ်ရာကျေ+ကာင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်

!"တ်ထွက်လိုေ,ကာင်း

နားလည်ေအာင်

အေ#ကာင်း အေသးစိတ် အချက်အလက်များကို

ကူညီေပးခဲ့+ကပါသည်။

အများသူငှာ သိရှိေအာင် မ"ေဝြခင်းမှ ၎င်းတို(အား
ပိတ်ပင်ထားေ*ကာင်းလည်း ေြပာ%ကသည်။

စီေအအိုသည်

တိုင်&ကားသူအုပ်စု-က"ှင့်

တိုင်&ကားသူအုပ်စု-ခတို%အ'ကား
ဤြဖစ်ပျက်မ*

ရှိေသာ်လည်း၊

ကိုယ်စားလှယ်များမှ
စည်းကမ်း

စီေအအိုအား

လိုက်နာေရးပိုင်းသို.

လိုေသာ်လည်း

ကုမ$ဏီ'ှင့်

တိုင်&ကားသူဘက်မှ

အြခား

တစ်ခုကို

အမ#ကို

ကူညီေပးရန်လည်း

!ကိuးစား

အားထုတ်ခဲ့ပါေသးသည်။

သို$ေသာ်

ေြပာင်းေပးေစ
အချိu&ေသာ

ေဂျစီကိုယ်စားလှယမ
် ျား

အဆင်ေြပ

!ှစ်အုပ်စုလုံး!ှင့်
ေသာအခါ

ရှစ်ခုကို

တင်းမာမ'များေ*ကာင့်

လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်

ေြဖရှင်းလိုသည့်

လုပ်ချင်စိတ်အေ-ကာင်းကို

ဆ"#"ှင့်

ပံ့ပိုး

စကားေြပာ(ပီး

စီေအအိုသည်

ေဆွးေ%ွးမ'မျိuးသည်

အြငင်းပွားမ*ေြဖရှင်းေရး

ေချာေမွ'ေအာင်

သီးြခား

(“တိုင်&ကားသူအုပ်စု-ခ”)သည် ြပဿနာ၊ ကိစ$ရပ်
လက်ရှိ

ေဆွးေ%ွးမ'

ထိုသို$ေသာ

အုပ်စု&ှစ်စု(ကား

လက်ရှိ

ေဆာင်ရွက!
် ိုင်ဖွယ်

မရှိေ&ကာင်း ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။

ထုတ်ေဖာ်

ေြပာ%ကားခဲ့ပါသည်။

ေရှ$ဆက်သွားမည့်

အပိုင်း(ှင့်

ရပ်ရွာလူထုများ

စပ်လျဉ်း၍

ချမှတ်ထားေသာ

၂၀၁၉ခု#ှစ်၊ !ိုဝင်ဘာလတွင် စီေအအိုအဖွဲ*သည်

ဆုံးြဖတ်ချက်ကို

အ"ကံေပးများ+ှင့်အတူ တိုင်&ကားသူအုပ်စု-ကြဖင့်

တိုင်&ကားသူများကို ကိုယ်စားြပuသည့် ရွာကိုးရွာမှ

လည်းေကာင်း၊

ကိုယ်စားလှယ်

တိုင်&ကားသူအုပ်စု-ခြဖင့်

လည်းေကာင်း

သီးြခား

လုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအေဝးများ

ဤအစည်းအေဝးများ၏

ေသချာစွာ
(၁၈)ဦးကို

သိရှိ%ိုင်ရန်
တိုင်ပင်

ေဆွးေ%ွးခဲ့ပါသည်။

ေဒသခံြပည်သူများသည်

မည်သို'

လုပ်ေဆာင်ြခင်းေ,ကာင်း

ေရှ$ဆက်

ရည်ရွယ်ချက်မှာ စီေအအိုအေနြဖင့် တိုင်&ကားသူ

စဉ်းစားရာတွင်

အုပ်စုများအတွင်း

အြမင်များ၏

ပုံစံရှိသြဖင့်

သိရှိနားလည်ရန်+ှင့်

ေြဖရှင်းေရး

လုပ်ငန်းစဉ်အစတွင်

တိုင်&ကားသူများမှ

ေရွးချယ်ေပးခဲ့ေသာ

ကွဲလွဲေသာ

အေ#ကာင်းရင်းများကို
၎င်းတို(အား

စည်းကမ်း

လိုက်နာေရး

အြမင်များ
စီေအအိုသည်

အြငင်းပွားမ*

လုပ်ငန်းစဉ်ကို သိရှိနားလည်ေအာင် ကူညီေပးရန်

ကိုယ်စားလှယ်

ြဖစ်ပါသည်။

အ"ကံေပးများသည်

အြငင်းပွားမ*

တာဝန်ေပးချက်ကို ရယူခဲ့ေ(ကာင်း ေသချာေစရန်

ေြဖရှင်းေရး

လုပ်ငန်းစဉ်မှ

!"တ်ထွက်၍

တိုင်ပင်

စီေအအို၏

စည်းကမ်း လိုက်နာေရးယ"#ရားသို$

(၁၈)ဦးထံမှ

ကွဲေနေသာ

ေဆွးေ%ွးခဲ့ပါသည်။

သိထားသမ'ဆိုလ'င်

ရှင်းလင်းေသာ
စီေအအို

ကိုယ်စားလှယ်များကို
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တိုင်&ကားသူများမှ စစ်မှန် ေကာင်းမွန်စွာ တာဝန်

လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်

ေပးအပ်ခံထားရသူများ

မြဖစ်ေ'ကာင်း၊ ေဆွးေ%ွးမ' လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း

အြဖစ်

ဆက်ရှိေန)ကပါသည်။

စီေအအိုမှ

အေထာက်အကူ

ဆက်လက်၍

အဆင်ေြပ

ေချာေမွ'ေအာင် ပံ့ပိုး ကူညီြခင်းကို ဆက်လက်၍
၂၀၁၉ခု#ှစ်၊

!ိုဝင်ဘာလမှ

ဇန်နဝါရီလအတွင်း

၂၀၂၀ခု#ှစ်၊

မလုပ်&ိုင်ေတာ့ေ"ကာင်း

သုံးသပ်

ကိုယ်စားလှယ(် ၁၈)ဦး#ှင့်

ေကာက်ချက်ချခဲ့ပါသည်။ စီေအအိုတွင် မည်သည့်

တိုင်ပင်ေဆွးေ+ွးခဲ့ြခင်းများမှ ရရှိခဲ့ေသာ သတင်း

ေကျးရွာထံမှမဆို ေဆွးေ%ွးမ' ဆက်လုပ်သွားရန်

အချက်အလက်အရ

ရှင်းလင်း'ပီး

ကိုယ်စားလှယ်
တိုင်&ကားချက်ကို

ေကျးရွာကိုးရွာမှ
(၁၂)ဦးသည်

စီေအအိုအား

လုပ်ပိုင်ခွင့် မရရှိခဲ့ပါ။ ကုမ$ဏီ'ှင့် ေဆွးေ%ွးမ'ကို

စည်းကမ်း

လိုက်နာေရး

ဆက်လုပ်လိုေသာ

ယ"#ရားသို*

လ"ဲေြပာင်းေစလိုေသာ

အတည်ြပu

ခဲ့$ကပါသည်။

တစ်ဦးသည်

ေဒသခံ

ဆ"#ကို

ကိုယ်စားလှယ်များအား စီေအအိုပါဝင်မ' မပါဘဲ

ကိုယ်စားလှယ်

အြခားနည်းလမ်းများ ရှာေဖွ၍ ေဆွးေ%ွးမ'များကို

ဒီအာရ်လုပ်ငန်းစဉ်ြဖင့်

ဆက်သွားလို+ပီး

တညီတ$ွတ်တည်းရှိသည့်

ကိုယ်စားလှယ်

ငါးဦး၏

ဆက်လုပ်ေဆာင်ရန်
အားေပးခဲ့ပါသည်။

တိုက်တွန်း
စီေအအို၏

လုပ်ငန်းပိုင်း

စိတ်သေဘာထားကို သိရရန် ဆက်သွယ၍
် လုံးဝ

လမ်း%&န်ချက်များအတိုင်း

တိုင်&ကားချက်ကို

မရခဲ့ပါ။

စီေအအို၏ စည်းကမ်း လိုက်နာေရး ယ"#ရားသို$
လ"ဲေြပာင်းေန#ပီ ြဖစ်ပါသည်။

ကုမ$ဏီမှ

အြငင်းပွားမ*

ေြဖရှင်းေရး

လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လုပ်လိုေသာ ဆ"#ရှိေ(ကာင်း
ေဖာ်ြပခဲ့*ပီး

ေဒသခံရပ်ရွာ

ေကာင်းမွန်ေသာ

လူထု%ှင့်
ဆက်ဆံေရးများ

တည်ေဆာက်လိုေသာ ဆ"#ကို ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။
ကုမ$ဏီအေနြဖင့်
လိုက်နာေရး

လိုအပ်ပါက
လုပ်ငန်းစဉ်*ှင့်

စည်းကမ်း
အြငင်းပွားမ*

ေြဖရှင်းေရး လုပ်ငန်းစဉ် !ှစ်ခုလုံး ဆက်လုပ်ရန်
စိတ်ထက်သန်မ*ရှိေ.ကာင်း

ေြပာ%ကားခဲ့ပါသည်။

အြငင်းပွားမ* ေြဖရှင်းေရးကို ဆက်သွားလိုေသာ
တိုင်&ကားသူ

ကိုယ်စားလှယ်အုပ်စုမှ

စွပ်စွဲထားသည့်
လက်တုန်'ြပန်မ+များ

!ခိမ်းေြခာက်မ+များ-ှင့်
အပါအဝင်

သတင်း အချက်အလက်များ အားလုံးကို ဆန်းစစ်
ထိုဝန်းကျင်သည်

ဩဘာအမ&သည်
ပထမဆုံးေသာ

ြမန်မာ&ိုင်ငံတွင်
တိုင်&ကားချက်

ပါဝင်ေသာ
စိန်ေခ'မ)များ-ှင့်
အခွင့်အလမ်းများကို
လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း

စီေအအို၏

ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။

အဖွဲ%များအားလုံးသည်
မှတ်သားသင်ယူဖွယ်
ရခဲ့%ကပါသည်။

DR

တိုင်&ကားသူများ၊

အ"ကံေပးများ!ှင့် စီေအအိုအဖွဲ*တို,မှ ေတွ$ရှိခဲ့ေသာ
စိန်ေခ'မ)များ-ှင့် သင်ခန်းစာများမှာ -

တိုင်&ကားသူ

ကိုယ်စားလှယ်များ!ှင့် ကုမ$ဏီတိုထ
) ံမှ ရရှိေသာ
သုံးသပ်'ပီးသည့်ေနာက်

စိန်ေခ'မ)များ-ှင့် ရရှိခဲ့ေသာ သင်ခန်းစာများ

စီေအအိုအေနြဖင့်
အြငင်းပွားမ*ေြဖရှင်းေရး

တိုင်&ကားသူများ

တိုင်&ကားသူများသည်

ပူးတွဲေကာ်မတီ

(ေဂျစီ)ဖွဲ$ြခင်းေ+ကာင့်

မေမ#ာ်မှန်းထားေသာ

စိန်ေခ'မ)များစွာ

ြဖစ်ေပ'ေစခဲ့ေ+ကာင်း
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အြငင်းပွားမ* ေြဖရှင်းေရး အ"ပီးသတ် အစီရင်ခံစာ - ြမန်မာ့ဩဘာအုပ်စု ကုမ$ဏီ လီမိတက်။ -၀၁/ြမန်မာ-၂၀၂၀ခု#ှစ်၊ ဇွန်လ

ေြပာခဲ့ပါသည်။

ထိုစိန်ေခ)မ+များေ/ကာင့်

ေနာက်ဆုံးတွင်မူ

ဒီအာရ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို

အဆုံးသတ်ရန်

၎င်းတို(

ြဖစ်သွားခဲ့သည်။

ဆုံးြဖတ်ရသည်အထိ

တိုင်&ကားသူအုပ်စုအတွင်း

သေဘာထား

ကွဲလွဲမ&များ

ြဖစ်ေပ'ရြခင်းသည်

ေဂျစီ၏

အလုပ်လုပ်ြခင်း

ကိစ$ေပါင်းများစွာမှ

အပါအဝင်

ြဖာထွက်လာေသာ

အကိုင်းအခက်တစ်ခု

ြဖစ်ေ&ကာင်း

သိရှိခဲ့ရပါသည်။ တိုင်&ကားသူများသည် ေဂျစီတွင်
ပါဝင်သူ

အေရအတွက်

ကန်$သတ်ြခင်းေ,ကာင့်

၎င်းတို(အထဲတွင်

ဖယ်$ကဉ်ခံရြခင်း-ှင့်

ေသွးကွဲြခင်း

ြဖစ်ေပ'ေစခဲ့ေ+ကာင်း

ခံစားချက်

အသိေပးခဲ့*ကပါသည်။

ထို$မ&မက

ေဂျစီကို

ဖွဲ$စည်းထားပုံ.ှင့်

စီေအအို'ှင့် ဒီအာရ် လုပင
် န်းစဉ် ထားရှိသည့်
၎င်းတို(၏

ယုံ$ကည်မ)ကို

အ"ကံေပးများ

အ"ကံေပးများသည်

မယုံ%ကည်မ)သည်

ေနာက်ဆုံးတွင်

တိုင်&ကားသူများမှ

ဒီအာရ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရပ်ရန် ေရွးချယ်ေစသည့်
အေ#ကာင်းအရင်းများထဲမှ တစ်ချက်ြဖစ်ေ*ကာင်း
ယူဆခဲ့'ကသည်။
ထို$အြပင် အ"ကံေပးများသည် ဒီအာရ်လုပ်ငန်းစဉ်

စီေအအိုသည်

ထို$ေ&ကာင့်

စီေအအိုမှ

လိုအပ်လ'င်

!ှစ်ဘက်အဖွဲ%များအား

ပံ့ပိုးကူညီေပးြခင်းြဖင့်

အစည်းအေဝးကို

ပူးတွဲ

တိုင်&ကားသူများ.ှင့်

ကုမ$ဏီတို)အ+ကား

အရှိန်'(န်းသည်

ေရာက်သွား)ပီး

ေလျာ့နည်း

ေစေ#ကာင်းလည်း ေြပာ%ကားခဲ့ပါသည်။

ဖွဲ$စည်းထားပုံ.ှင့် လုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်ပုံတို,အရ
ေနာက်တန်း

အလုပ်လုပ်ပုံတို)ေ+ကာင့်

အလွန်

ေ"ှးေကွးေ'ကာင်း၊

တိုင်&ကားသူများအေနြဖင့်

ဒီအာရ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို

ဆက်သွားြခင်းမှ

စိတ်ပျက်သွားေစေ-ကာင်းလည်း

မှတ်ချက်

ဦးေဆာင်ကျင်းပေစြခင်း ြဖစ်ေပ'လာြခင်းေ-ကာင့်

ြပuခဲ့'ကသည်။ ထိုမ%မက ၎င်းတို$၏ အြမင်တွင်

စကားေြပာဆို

ေဆွးေ%ွးမ'တွင်

စာရွက်စာတမ်းများ

ခက်ခဲလာသည်ဟု

ခံစားခဲ့(ကရသည်။

ြဖစ်ြခင်းေ)ကာင့်

ပို၍
ဤသို%

ကုမ$ဏီသည်

ေဂျစီလုပ်ငန်းစဉ်ကို
တိုင်&ကားသူများသည်

ဦးေဆာင်လာြ◌ီး
ပါဝါ

မညီမ$မ%တစ်ခုကို

ခံစားခဲ့ရသည်။ တိုင်&ကားသူများမှ ကုမ$ဏီသည်
ဆက်သွယ်ေရး အခက်အခဲရှိြခင်းကို ေြဖရှင်းရန်
ေဂျစီအဖွဲ*ဝင်များအား

လက်ကိုင်ဖုန်းများ

ေဝေပးရန် ဆုံးြဖတ်ြခင်းသည် တိုင်&ကားသူများ
အုပ်စုအား !ကိuတင်အသိေပး တိုင်ပင်ြခင်း မရှိဘဲ
လုပ်ခဲ့ေ)ကာင်း

ရှင်းြပခဲ့သည်။

ဤသို%

လုပ်ြခင်းေ*ကာင့် တိုင်&ကားသူ အုပ်စုများအ*ကား
ပို၍ သဘာထား ကွဲလွဲမ& ရှိလာေစ(ပီး အချိu&က
ဤလုပ်ရပ်ကို

ကုမ$ဏီသည်

မျက်%ှာလိုက်ေအာင်

ေငွြဖင့်

ေဂျစီအဖွဲ*ဝင်များ
ဝယ်သည်ဟု

ထင်ခဲ့'ကသည်။ တိုင်&ကားသူများသည်

လုပ်ငန်းစဉ်သည်

ဖလှယ်ြခင်း
အလွန်

မလိုလားအပ်ေသာ

အချိန်'ကာြမင့်ခဲ့/ပီး
ေ"ှာင့်ေ"ှးမ*များလည်း

လုပ်ငန်းစဉ်ေပ+သို. ြဖစ်ေပ'ေစခဲ့သည်။
စီေအအို

စီေအအိုအေနြဖင့်
အရှိန!
် "န်းသည်

အမ#တိုးတက်ခဲ့ေသာ
အားလုံးေသာ

အဖွဲ%များတွင်

စိတ်ပျက်စရာ ြဖစ်ခဲ့ေ"ကာင်း မှတ်ချက်ြပuခဲသ
့ ည်။
ေ"ှာင့်ေ"ှး)ကန်,)ကာရသည့်
အရင်းများထဲတွင်
ပါေန%ပီး
စကားြပန်
ည"ိ$%င်း

စီေအအို
တစ်ဦး#ှင့်
ြဖန်ေြဖသူ

အေ#ကာင်း
အချက်အလက်များစွာ
လုပ်ငန်းစဉ်အစတွင်
ြမန်မာ&ိုင်ငမ
ံ ှ
တစ်ဦး

ေစ့စပ်

ရှာရာတွင်

ေတွ$%ကuံရေသာ စိန်ေခ'မ)များလည်း ပါဝင်သည်။

ေဂျစီကို
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အြငင်းပွားမ* ေြဖရှင်းေရး အ"ပီးသတ် အစီရင်ခံစာ - ြမန်မာ့ဩဘာအုပ်စု ကုမ$ဏီ လီမိတက်။ -၀၁/ြမန်မာ-၂၀၂၀ခု#ှစ်၊ ဇွန်လ

!ှစ်ဘက်အဖွဲ+များအ0ကား
ေတွ$ဆုံေဆွးေ)ွးမ+

ထိေရာက်ေသာ

ြဖစ်ေစရန်

လိုအပ်ေသာ

တိုးတက်လာသည့်,ှင့်အမ1 တိုင်&ကားသူများသည်
အများသေဘာတူညီမ-

မရ#ိုင်ဘဲ

စာရွက်စာတမ်းများကို

ဘာသာြပန်ြခင်း+ှင့်

ကွဲလွဲြခားနားေသာ

ဖလှယ်ြခင်းတို-အတွက်

ေစာင့်ဆိုင်းရသြဖင့်

တင်းမာမ'များ

ြဖစ်လာခဲ့&ပီး

ေနာက်ဆုံးတွင်

ဆက်လက် !ကန်%!ကာမ(များကို !ကuံေတွ(ခဲ့ရသည်။

အြငင်းပွားမ*

ေြဖရှင်းေရး

လုပ်ငန်းစဉ်ြဖင့်

!ှစဘ
် က်အဖွဲ(များသည် ၎င်းတို(အဖွဲ-တွင်းသာမက

ဆက်သွားလိုေသာ

ကိုယ်စားြပuသည့်

တိုင်&ကားချက်ကို

လူထုများ)ှင့်

ည"ိ$%င်းတိုင်ပင်

ေဆွးေ%ွးရန်

ြပန်လည်

အချိန်'ကာ'ကာ

မ"ကာခဏ ယူေလ့ရှိပါသည်။
စီေအအိုသည်

အုပ်စုတစ်စု!ှင့်
စည်းကမ်း

လ"ဲေြပာင်းလိုေသာ

လိုက်နာေရးသို,
အုပ်စုတစ်စုတို$

ေပ#ထွက်လာခဲေ
့ ပသည်။

တိုင်&ကားသူများ၊

အ"ကံေပးများအေနြဖင့်

အကျိuးစီးပွားများေ.ကာင့်

ကုမ$ဏီ'ှင့်

စီေအအို၏

ဒီအာရ်

လုပ်ငန်းစဉ်*ှင့် ရင်း%ှီးမ) ရှိေစရန်(ှင့် ေတွ$ဆုံ၊
ေဆွးေ%ွး၊ ပါဝင် လ"ပ်ရှား)ိုင်ရန် စွမး် ေဆာင်ရည်
တည်ေဆာက်ေရး

အပိုင်းများ

လုပ်ခဲ့ပါသည်။

၎င်းတို(သည်

စွမ်းေဆာင်ရည်

ြမ#င့်တင်ေရး

လုပ်ငန်းစဉ်

လိုအပ်ချက်ကို

နားလည်'က

ေသာ်လည်း ထိုသို%လုပ်ြခင်းေ.ကာင့် ေစ့စပ် ည"ိ$%င်း
ြဖန်ေြဖမ'

လုပ်ငန်းစဉ်

အစမှာပင်

ေ"ှာင့်ေ"ှးေစခဲ့ေ,ကာင်းလည်း ေြပာခဲ့(ကပါသည်။
စီေအအိုလုပ်ငန်းစဉ်

စတင်သည်မှစ၍

တိုင်&ကားသူများသည်
ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းမှ

စီေအအို
ရမည့်

ပါဝင်

ရလဒ်အေပ(

သေဘာထားများ ကွဲလွဲေနပုံ ရှိခဲ့'ကသည်။ ဥပမာ
- အချိu&က စက်$ုံကို ေနရာ ေရ#$သွားေစချင်.ပီး
ကျန်သူများကမူ

တင်ြပထားေသာ

ကိစ$ရပ်များအတွက်

ေြဖရှင်းနည်းများ

ြပဿနာ၊
ရှာရန်

ကုမ$ဏီ'ှင့်

ေတွ$ဆုံေဆွးေ)ွးလို,ကသည်။

စီေအအို၏

ည"ိ$%င်းြဖန်ေြဖေရးအဖွဲ1သည်

၎င်းတို()ကား

ေရှ$ဆက်သွားရန်

လမ်းေ"ကာင်း

တစ်ခုအေပ& သေဘာတူညီမ*တစ်ခု ရေရးအတွက်
ကူညီေပးရန် !ကိuးစားခဲ့ပါသည်။ သို$ေသာ် အမ#

ယခုအမ&'ှင့် စပ်လျဉ်းေသာ စာရွက်စာတမ်းများ
အားလုံးကို www.cao-ombudsman.org
စီေအအို ဝဘ်ဆိုဒ် တွင် ရရှိ$ိုင်ပါသည်
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