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ရည္႐ြယ္ခ်က္
ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ ပထမဆံုးအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳ (SEA) ကို
စတင္မိတ္ဆက္တင္ျပကာ ထိုဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳ၏
လုပ္ငန္းစဥ္၊ ေလ့လာေတြ ့႐ွိ ခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အစ႐ွိသည္တို ့ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ထားသည္။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားေသာအပုိင္းမ်ားတြင္ အဆိုပါဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳမွ
ထြက္ေပၚလာေသာရလာဒ္အေျဖမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္႐ွဳေထာင့္အျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထား၏။ ထိုဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳ
၏အားနည္းခ်က္အကန္ ့အသတ္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပထားသည့္အျပင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္စနစ္မ်ားအတြက္
ပိုမိုသာတူညီမွ်ျဖစ္သည့္၊ အားလံုးပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ခြင့္႐ွိသည့္၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို
အေျခခံသည့္၊ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုပိုင္ဆိုင္သည့္
အနာဂတ္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အလို ့ငွာ ၎၏
ခြဲျခမ္းေလ့လာတင္ျပခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား မည္သို ့
မည္ပံုအသံုးျပဳႏိုင္မည္ကိုလည္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးထားသည္။
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SEA - အဓိကအခ်က္အလက္မ်ား
• ဧရာဝတီ၊ သံလြင္၊ မဲေခါင္၊ ခ်င္းတြင္းႏွင့္ စစ္ေတာင္း အပါအဝင္ အဓိကျမစ္ဝွမ္းေဒသမ်ား၏ ပင္မျမစ္ေၾကာင္းေပၚတြင္
ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ အၾကံျပဳသည္။ ယင္းသည္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာျမစ္မ်ား၏
ေဂဟစနစ္လပ
ု င
္ န္းမ်ား (ecosystem functions) အား ဆက္လက္ထန
ိ း္ သိမး္ ေပးႏိင
ု မ
္ ည့္ အေကာင္းဆံးု ေသာအက်င္အ
့ ၾကံကုိ
ကိုယ္စားျပဳထင္ဟပ္သည္။
• ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ “ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF)” တစ္ရပ္ကို အဆိုျပဳတင္ျပထား
သည္။ ထိုမူေဘာင္တြင္ (၁) အဆင့္သံုးဆင့္ပါဝင္ေသာတရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (approval process)
တစ္ရပ္၊ (၂) အင္စတီက်ဴး႐ွင္းသစ္မ်ားဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ႏွင့္ (၃) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္မူ
ဝါဒေရးရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းတို ့ပါဝင္သည္။
• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားေစေရး
အတြက္ အေရးပါသည့္အစီရင္တင္ျပခ်က္စာတမ္းမ်ား ေရးသားျပဳစုတင္ျပသည္။

မိတ္ဆက္နိဒါန္း
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရး႐ွင္း (IFC) (ကမၻာ့ဘဏ္၏ ပုဂၢလိကက႑ေခ်းေငြပံ့ပိုးေရးအစိတ္
အပိုင္း) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳ
တစ္ရပ္ (SEA) စတင္ျပဳလုပခ
္ သ
့ဲ ည္။1 ထိဆ
ု န္းစစ္ေလ့လာမွဳကို ျမန္မာႏိင
ု င
္ ဝ
ံ န္ႀကီး႒ာနႏွစခ
္ ႏ
ု င
ွ ့္ မိတဖ
္ က္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) ႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ဦးစီးဌာန (MONREC) တို ့ျဖစ္သည္။
IFC သည္ အဆိပ
ု ါေလ့လာမွဳကို တစ္ႏစ
ွ အ
္ တြငး္ ၿပီးဆံးု ေအာင္ေဆာင္႐က
ြ ရ
္ န္

ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

ရည္႐ြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏွစ္တာမွ်ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးအၿပီး

ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ေပၚထြက္လာေစခဲ့သည္။

သတ္အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထိုကာလအတြင္း၌ SEA သည္ မူလအေျချပအစီရင္ခံစာမ်ား (baseline

လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ SEA ကို လူအမ်ားက ဆန္ ့က်င္ကန္ ့

reports) ၊ အဆိုျပဳေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားေဒတာေဘ့စ္တစ္ခု၊

ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုမ်ား၊

ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္မွဳႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

အရပ္ဘက္လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမွဳအသိုက္အဝန္းမ်ား (အထူးသျဖင့္

ႏွင့္ ေ႐ွ ့ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ သုေတသနျပဳေလ့လာမွဳ

တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္) က ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳႏွင့္ ေဆြးေႏြး

မ်ားအတြက္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား အပါအဝင္ စာတမ္းမ်ားစြာ

တိုင္ပင္ျခင္းအစည္းအေဝးမ်ားကို ဆန္ ့က်င္သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေရးသားျပဳစုေဖာ္ျပခဲ့သည္။
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံ၏မ်ားျပားစံုလင္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမွဳ
ထိဆ
ု န္းစစ္ေလ့လာေရးလုပင
္ န္းစဥ္သည္ အမ်ဳိးသားမူဝါဒေရးဆြခ
ဲ ်မွတသ
္ မ
ူ ်ား၊

အသိက
ု အ
္ ဝန္းမ်ားအျပင္ ျပည္တင
ြ း္ ႏွငႏ
့္ င
ုိ င
္ တ
ံ ကာ အစိးု ရမဟုတေ
္ သာအဖြဲ ့

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ ့

အစည္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ ့အစည္းေပါင္း (၄၂၂) က

အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ ့လူမွဳအဖြဲ ့

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း

အစည္းႏွင့္ ေဒသခံလူမွဳအသိုက္အဝန္းမ်ား အစ႐ွိသူတို ့ကို

မ်ား အေကာင္အထည္ေဆာင္႐ြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို စြန္ ့လႊတ္သြားရန္

ပူးေပါင္းပါဝင္ေစခဲ့ၿပီး ျမန္္မာႏိုင္ငံ၏စြမ္းအင္က႑ႏွင့္

အစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။3 ျပည္သူ ့
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လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ လူမွဳအသိုက္အဝန္းကြန္ယက္မ်ား (ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံ

အလားတူပံ့ပိုးကူညီမွဳမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည့္ေနရာေဒသမ်ားကုိ

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာကြန္ယက္ (the Burma Rivers Network)) က

ဆိုလိုေပသည္။6

အႀကီးစားေရးအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္မွဳကို ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ အစဥ္တစိုက္
ေတာင္းဆိလ
ု ာခဲၾ့ ကသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိခက
ုိ ပ
္ ်က္စးီ မွဳမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံေရအားလွ်ပ္စစ္က႑ဆိုင္ရာ SEA သည္

အတိတ္ကာလမွ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာျပည္တြင္းစစ္

ေအာက္ပါေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စြမ္းအင္

တို ့၏ဒဏ္ကို ရင္ဆိုင္ခံစားေနခဲ့ရသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။4

စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား
အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ေျပာဆိုမွဳမ်ား ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္မွဳမ႐ွိပါပဲလ်က္
ေဒသခံလူမွဳအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို ့၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

•

ႏိုင္ငံတြင္းအတိတ္ႏွင့္အနာဂတ္ကာလပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ အလတ္

မံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မွဳတို ့ၾကားမွ ဆက္ႏြယမ
္ ွဳ အေၾကာင္း

စားႏွင့္အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳျပဳလုပ္ရန္မွာ

နားလည္သိျမင္မွဳတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကနဦးအေျခခံအုတ္ျမစ္တ

အခ်ိန္အခါေကာင္းတစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သူ

စ္ခုခ်ေပးျခင္း၊

(stakeholders) အခ်ဳိ ့က အၾကံျပဳေထာက္ျပခဲ့သည္။ သို ့ျဖစ္ရာ
အဆိုပါဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳမွာ ေဒသခံျပည္သူတို ့၏အလိုဆႏၵမ်ား၊

•

မွေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ ထိခိုက္ ပ်က္စီးေပးေသာဆိုး

အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ဆန္ က
့ ်င္ေသာ အျငင္းပြားဖြယေ
္ ရအားလွ်ပ္စစ္စမ
ီ က
ံ န
ိ း္
မ်ားကို ေ႐ွ ့ဆက္တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ရပ္
အတြင္းမွ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းသာျဖစ္သည္ဟု အခ်ဳိ ့

အနာဂတ္ကာလစီမခ
ံ ်က္ေရးဆြျဲ ခင္းလုပင
္ န္းစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ း္
ေမြမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္ အေရးပါပံုကို မီးေမာင္းထိုးျပျခင္း၊

•

ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားမွအဓိကျမစ္ဝွမ္းေဒသမ်ားတြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ

ကသတ္မွတ္႐ွဳျမင္ၾကသည္။5

ကိန္းမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္တင္ျပျခင္း၊

စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) က ထိုဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳကို

•

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေျခလွမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္

ဦးေဆာင္ေသာ IFC ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ားထုတ္

ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ အသိအျမင္အေျချပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ ပုဂၢလိကက႑ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳအားေပးျမွင့္တင္ေရးဟူ

(informed decisions) ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္ရမည့္

ေသာရည္မွန္းခ်က္ကို စြဲကိုင္ထားသည့္ IFC အေနႏွင့္

သုေတသနျပဳေလ့လာမွဳမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မွဳမ်ားကို

ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳကိုဦးေဆာင္ရန္ သင့္ေတာ္မွဳ႐ွိမ႐ွိဟူေသာ
စိုးရိမ္ပူပန္မွဳလည္းပါဝင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ IFC သည္ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ႏွင့္လူမွဳေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွဳနည္းပါးေသာ
အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာစီမက
ံ န
ိ း္ မ်ားထက္စာလွ်င္ အႀကီးစားစီမက
ံ န
ိ း္ မ်ားအတြငး္
ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားအတြက္ အားသာခ်က္မ်ားရ႐ွိေစမည့္
ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး စံနမူနာပံုစံ (development model) တစ္ခုကို

မူဝါဒေရးရာမူေဘာင္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္မည့္

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္
•

အေရးပါေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္း (ပင္မျမစ္ေၾကာင္းမ်ားကို
ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္မွဳမျပဳပဲ ခ်န္လွပ္ထားရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္ျမစ္
ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္မွဳမျပဳပဲ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ အပါအဝင္)

ပိုမိုမ်က္ႏွာသာေပး ဘက္လိုကႏ
္ ိုင္သည္။
သို ့ေသာ္ SEA ၏ ေလ့လာေတြ ့႐ွိခ်က္ႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ ့မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ IFC သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ၊

၏စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲမွဳ တို ့ႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ေငြထုတ္ေခ်းမွဳႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္အရင္းအျမစ္စီမံခန္ ့ခြဲမွဳ ဆိုင္ရာ

ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး အေသးစိတ္ျပန္လည္စိစစ္ေလ့လာသင့္ေသာ

အၾကံဉာဏ္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း

ထင္မွတ္ယံုၾကည္မွဳ မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ SEA သည္

ပုဂၢလိကက႑ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳကို အားေပး ျမွင့္တင္ရန္ ဦးတည္ရည္႐ြယ္

ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္မွဳႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံအက်ဆံုး

ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ ့ၿဖိဳးေရး ဘ႑ာေရးအင္စတီက်ဴး႐ွင္းတစ္ခုျဖစ္

ျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူမွဳေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအ

သည္။ SEA အေပၚ IFC ၏ ပံ့ပိုးကူညီမွဳမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က

ေျခအေနအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ

႑အတြင္း ပုဂၢလိကက႑ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ အားေကာင္းခိုင္မာေစေရး ပိုမို

အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကိုလည္း အျပည့္အဝကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္

က်ယ္ျပန္ ေ
့ သာ အားထုတႀ္ ကိဳးပမ္းေဆာင္႐က
ြ မ
္ ဳွ မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏယ
ြ ေ
္ နသည္။

ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မူဝါဒ ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

အဆိုပါဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳေဆာင္႐ြက္မွဳမ်ား (initiatives) တြင္ ေရအား

တစ္ရပ္ရပ္ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳမီ အဆိုပါအားနည္းခ်က္အကန္ ့အသတ္မ်ားကို

လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္

အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္ လိုအပ္သည္။

လာေအာင္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအၾကံေပးေရးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စမ
ီ က
ံ န
ိ း္ ေဖာ္ေဆာင္သမ
ူ ်ားအမွဳေဆာင္အဖြဲ ့

အေရးအႀကီးဆံုးမွာ SEA ႏွင့္ ၎၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုအသံုးျပဳကာ

(hydropower developers’ working group) မွ တဆင့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း႐ိုက္ခတ္မွဳဒဏ္ခံစားေန ရေသာလူမွဳ

ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း (hydropower industry) ကို ပံ့ပိုးကူညီ ျခင္း တို ့

အသိုက္အဝန္းမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ၎တို ့

ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ အဆိုပါဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳေဆာင္႐ြက္မွဳမ်ား

၏ျမစ္မ်ား၊ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ား၊ အစား အစာရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္အသက္ေမြး

(initiatives) မွာ ေဒသတြင္းအျခားေနရာတစ္ခု (အထူးသျဖင့္ လာအိုႏိုင္ငံ)

ဝမ္းေက်ာင္းမွဳမ်ားအား အသံုးျပဳပိုင္ခြင့္၊ ထိန္းသိမ္းပိုင္ခြင့္ႏွင့္

မွ အေတြ ့အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ေရးဆြဲခ်မွတ္အေကာင္အထည္

ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ပိုင္ခြင့္ တို ့ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားကာ ထိနး္ သိမ္း

ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ IFC မွ

ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္သြားရန္ ျဖစ္ေပသည္။
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burma/environmental-advocates-push-renewable-energy-burma.html>
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Beth Walker, ‘Myanmar’s toxic legacy of large dams’, The Third Pole, 14 March 2017. <www.thethirdpole.net/en/2017/03/14/myanmars-toxic-legacy-oflarge-dams/>
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International Finance Corporation, ‘IFC Promotes Sustainability in Lao PDR’s Hydropower Sector’. <www.ifc.org/wps/wcm/connect/
c317b7804360fecfb762b7d3e9bda932/Lao+Hydropower+factsheet-Eng.pdf?MOD=AJPERES>

4

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္

လာအိုႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ IFC ၏ ပံ့ပိုးကူညီမွဳ
လာအိုႏိုင္ငံအား ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ပံ့ပိုးကူညီရန္ႏွင့္ ေရ႐ွည္တည္ျမဲမွဳ (sustainability) အတြက္လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားႏွင့္
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ IFC သည္ အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မွဳအစီအစဥ္ (လာအုိဒီမုိကရက္တစ္ျပည္သူ ့
သမၼတႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမွဳေရးဆိုင္ရာစံခ်ိန္ စံညန
ႊ ္းမ်ား) တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။7 ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြင္း ပုဂၢလိကရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားစြာ စုျပံဳဝင္ေရာက္လာသည့္အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမွဳေရးဆုိင္ရာအက်င့္အၾကံမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဦးတည္ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္း
မွဳအားနည္းေသာဝန္းက်င္တစ္ရပ္အတြင္း စီမံကိန္းသစ္မ်ားအလ်င္အျမန္ေဖာ္ေဆာင္မွဳႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မွဳမ်ားက
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူတို ့၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွဳမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေအာက္သို ့က်ေရာက္ေစခဲ့၏။
ေရအားလွ်ပ္စစ္ က႑အတြင္း “ေရ႐ွည္တည္ျမဲမွဳ (sustainability)” အား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္အသံုးျပဳသည့္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၏
ျပည့္စံုလံုေလာက္မွဳအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မွဳမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး8 ေကာင္းမြန္ေသာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ အမွန္တကယ္လိုက္နာက်င့္ၾကံေစေရးအတြက္
ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ အစိုးရ၏စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္လည္း သံသယ႐ွိေနခဲ့ၾကသည္။ ထို ့အ ျပင္ ‘ေရ႐ွည္တည္ျမဲမွဳ’ ဆိုင္ရာ တိုးတက္
ေကာင္းမြန္ေအာင္ျမွင့္တင္ထားေသာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူပါဝင္ ႏိုင္ခြင့္ကို ကန္ ့သတ္ပိတ္ပင္ထားေသာအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ လာအို
PDR အတြင္းမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏႐ိုက္ခတ္မွဳ ဒဏ္ခံစားေနခဲ့ရသည့္ ေဒသခံလူမွဳအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ အေလ်ာ္ေပးကုစားမွဳမ်ားလက္
လွမ္းမီရ႐ွိခံစားႏိုင္ခြင့္ကို ကန္ ့သတ္ ပိတ္ပင္ထားေသာအတားအဆီးမ်ားအတြက္ အေျဖ႐ွာေျဖ႐ွင္းမွဳမ႐ွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။
တာဝန္ယူတာဝန္ခံမွဳႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမွဳကင္းမဲ့ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားသည္
ဆက္လက္ျဖစ္တည္ေနေသာ လူမွဳေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္ပ်က္စီးမွဳကို ေမွးမိွန္သြားေအာင္ ဖံုးကြယ္ထားႏိုင္သည္။

SEA ဆိုသည္မွာ ?
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳ (SEA) ဟူသည္ အဆိုျပဳေသာမူဝါဒတစ္ရပ္ သို ့မဟုတ္
အစီအစဥ္တစ္ရပ္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမွဳေရးဆိုင္ရာအေရးကိစၥမ်ားအား ကနဦးအစကတည္းကပင္ အျပည့္အဝ
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို ့ျဖစ္ရာ မူဝါဒတစ္ရပ္ သို ့မဟုတ္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို လိုက္နာက်င့္
သံုးမွဳျပဳရန္ သို ့မဟုတ္ မျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီမွာပင္ SEA ကို ေစာလ်င္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ေရအားလွ်ပ္
စစ္မူဝါဒဆိုင္ရာ SEA တစ္ရပ္သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္ ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အဆင့္တစ္ခုတြင္ (သီးျခားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ
ကိန္းတစ္ခုအဆင့္တြင္မဟုတ္ပါ) ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လူမွဳစီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
ျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။9
SEA သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ (process) တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္အ

ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ံွဳးမွဳမ်ား၊ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ပဋိပကၡ၊

စီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ သို ့မဟုတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ မွဳတစ္ရပ္ဟူေသာပံုစံျဖင့္

အတင္းအက်ပ္ေ႐ႊ ့ေျပာင္းခံရျခင္းႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မွဳသမိုင္း

ထြက္ေပၚလာေသာသတင္းအခ်က္အလက္ (output)

ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရဆဲ ႏိုင္ငံတြင္းမွၿငိမ္းခ်မ္း

သက္သက္မဟုတေ
္ ပ။ သင္ေ
့ လ်ာ္မန
ွ က
္ န္ ေသာနည္းလမ္းျဖင္ေ
့ ဆာင္႐က
ြ ပ
္ ါက

ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳႏွင့္ သယံဇာတအခ်ဳပ္

SEA သည္ ကြဲျပားစံုလင္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား

အျခာပိုင္ဆိုင္မွဳအေရးကိစၥမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းေရးအတြက္

(stakeholders) ၾကား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမွဳေရးဆိုင္ရာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပင
္ န္းစဥ္၏ အခန္းက႑တို ့ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္ SEA

အဓိကျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမွဳမ်ားကို

မွာ မ႐ွိမျဖစ္အေရးပါေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။

အားေပး ျမွင့္တင္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေယဘုယ်အ႐ံွဳးႏွင့္အျမတ္ကိုႏွဳိင္းယွဥ္ေလ့
လာႏိုင္ၿပီး အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း

လူမွဳေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္တည္

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊

ေနသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကဲ့သို ့ေသာနယ္ပယ္တစ္ရပ္အတြင္း

အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားမွ ဆိုးေမြအျဖစ္ခ်န္ရစ္ေပးခဲ့ေသာ

က႑တစ္ခုလံုးလႊမ္းျခံဳသည့္ SEA တစ္ရပ္ (sector-wide SEA) ကို
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Society.’ (2014), pp. 43-45. <https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/intlrivers_dam_standards_final.pdf>

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္

5

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းက မူဝါဒ ေရးဆြဲခ်မွတ္မွဳ၏ အလြန္

•

အေရးပါေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ

ဘက္လိုက္မွဳကင္းေသာ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းတစ္ရပ္—
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

သို မ
့ ဟုတ္ အမ်ားစုတင
ြ ္ SEA တစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐က
ြ ျ္ ခင္း

သို ့မဟုတ္ အက်ဳိးရလာဒ္မ်ဳိး ထြက္ေပၚမလာေအာင္စီစဥ္ေရးဆြဲထား

မျပဳေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ မူဝါဒအဆင့္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမွဳ

ေသာနည္းလမ္း

ေရးဆိုင္ရာအေရးကိစၥမ်ားကိုသင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းျခင္း
မျပဳပဲ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ေအာက္ပိုင္း အဆင့္မ်ားတြင္မွသာ

•

တို ့ပါဝင္သည္။

ထိုျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္ပိုမိုခက္ခဲ သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါအေျခခံမူမ်ားကို လိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ SEA

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ SEA တစ္ရပ္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္
အႏွစ္သာရျပည့္ဝၿပီး အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ခြင့္႐ွိသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္လာေအာင္ လိုအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို

တစ္ရပ္သည္
•

အေကာင္းဆံုးက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္မွဳဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားတြင္

ရယူစုေဆာင္းေပးေသာကိရိယာတစ္ခု
•

ကြဲျပားစံုလင္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား
(stakeholders) ၾကား ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမွဳမ်ားဖန္တီးရန္ ႏွင့္ ထိုသူတို ့

က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ျပန္ ့ပူး

ထံမွ မွတ္ခ်က္ျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပမွဳမ်ားရယူရန္အတြက္

ေပါင္းပါဝင္မွဳ

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္

•

႐ိုးသားမွဳႏွင့္ ပြင္းလင္းျမင္သာမွဳ

•

အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး ေထာင့္စံုဘက္စံုလႊမ္းျခံဳေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

မူဝါဒအဆင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အ
ေသြးျမင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (quality information) ကို

ေနရာတက်ထည့္သြင္းဖြဲ ့စည္းရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ SEA အတြက္

•

အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားအား အေလးဂ႐ုျပဳဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း

•

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမွဳေရးဆိုင္ရာအက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားႏွင့္
ျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားအေပၚ ဘံုနားလည္
သိျမင္မွဳတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု
ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္

မဲေခါင္ပင္မျမစ္ေၾကာင္းေပၚမွေရကာတာမ်ားအား
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ
ေျမာက္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (SEA)
ေဒသတြင္းမွေရအားလွ်ပ္စစ္အေပၚ ေလ့လာမွဳျပဳခဲ့သည့္ နမူနာ SEA တစ္ရပ္မွာ မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္မ႐ွင္ (MRC) မွ ဦးေဆာင္စီ
စဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ‘မဲေခါင္ပင္မျမစ္ေၾကာင္းအေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳ’ ျဖစ္သည္။

ထိုဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္ ့ခြဲေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဗဟို

(ICEM) ကလည္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ICEM သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ SEA အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေသာအဖြဲ ့ပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္
မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာအဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ၿပီး အဆိုျပဳထားေသာ မဲေခါင္ပင္မဆည္မ်ား၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကို
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။ ထိုအက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားတြင္ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္းအေျပာင္းအလဲႀကီးမ်ား၊ ငါးပုစြန္ပ်က္စီးျခင္း၊
ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ႏုန္းေျမပို ့ခ်မွဳမ်ား ဆံုး႐ံွဳးျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မွဳစြမ္းအားေကာင္းမြန္ေသာစိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားဆံုး႐ံွဳးျခင္း တို ့ပါဝင္သည္။ ထို SEA ၏
အဓိကအၾကံျပဳခ်က္မွာ ေနာက္ထပ္ေလ့လာမွဳမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္ေနသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ဆည္မ်ား၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မ်ားႏွင့္ပတ္
သက္သည့္ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ မဲေခါင္ပင္မျမစ္ေၾကာင္းေပၚမွဆည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၁၀
ႏွစ္ ဆိုင္းင့ံထားရန္ျဖစ္သည္။ ခိုင္ခိုင္မာမာေလ့လာတင္ျပမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာက္မဲေခါင္အစိုးရမ်ားအားလံုးက ထို SEA ကို
လက္ခံခဲ့သည္မဟုတ္ေပ။ ထို SEA ကိုထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ လပိုင္းအတြင္းမွာပင္ လာအိုႏိုင္ငံ၌ ဇာယာဘူရီ (Xayaburi) ဆည္ တည္ေဆာက္မွဳကို
စတင္ခဲ့သည္။ ေနာက္႐ွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ဆည္ေပါင္း ၁၁ ခု အနက္ ၂ ခု မွာ တည္ေဆာက္မွဳမ်ားၿပီးစီးေတာ့မည့္အဆင့္သို ့ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

10 International Center for Environmental Management (ICEM), ‘Strategic Environmental Assessment of Hydropower on the Mekong Mainstream’ (2010).
<http://icem.com.au/portfolio-items/strategic-environmental-assessment-of-hydropower-on-the-mekong-mainstream/>
11 For more information on the Mekong SEA, see International Rivers, ‘Foretelling the Mekong Rivers’ fate: Key Findings of the MRC’s Strategic
Environmental Assessment on Mekong Mainstream Dams’ (2011). <https://www.internationalrivers.org/resources/foretelling-the-mekong-river-sfate-2634>
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ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳအမ်ဳိးအစားသံုးမ်ဳိးၾကားမွ
ဆက္ႏြယ္မွဳမွာ အသို ့နည္း။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (EIA) တစ္ရပ္သည္ သီးျခားစီမံကိန္းတစ္ခု၏
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမွဳေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ ထိုစီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မွဳမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္သည္။

ဆင့္ကဲအက်ုိးသက္ေရာက္မွဳ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (CIA) သည္ စီမံကိန္းမ်ားစြာတို ့၏ စုစုေပါင္း သို ့မဟုတ္ ဆင့္ကဲ အက်ဳိး
သက္ေရာက္မွဳမ်ားႏွင့္ ထိုအက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားၾကား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ပံုကို ဆန္းစစ္ေလ့လာသည္။
ေရအားလွ်ပ္စစ္ကိစၥရပ္တြင္ CIA သည္ သီးျခားစီမံကိန္းအဆင့္ႏွင့္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသအဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မွဳမ်ား အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (SEA) သည္ ေယဘုယ်အစီအစဥ္တစ္ခုလံုး (သို ့)
မူဝါဒတစ္ရပ္တစ္ရပ္လံုး ေရးဆြဲခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမွဳေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာအခ်က္ အလက္မ်ားကို
ေလ့လာဆန္းစစ္သည္။ စီမံခ်က္ သို ့မဟုတ္ မူဝါဒအား ခ်မွတ္လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳမီ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမွန္တကယ္
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းကာ စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ေပသည္။

ပံု (၁) မူဝါဒႏွင့္စီမံခ်က္ေရးဆြဲမွဳစက္ဝန္းအတြင္း SEA ၊ CIA ႏွင့္ EIA တို ့ၾကားမွ ဆက္ႏြယ္မွဳ12

12 International Centre for Environmental Management (ICEM), ‘Strategic Environmental Assessment Process and Methods’, Presentation to Strategic
Environmental Assessment Workshop co-organized by USAid, Pact and the Lower Mekong Initiative, 24-27 May 2016.
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္

SEA လုပ္ငန္းစဥ္
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္အၾကံဉာဏ္ ေပးရန္ ဦးတည္ရည္႐ြယ္သည္

မည္သူတို ့ပါဝင္ခဲ့သနည္း ?

ဟူ၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳ (SEA) ကို
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္မ႐ွင္ (IFC) ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန
(MONREC) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး႒ာန (MOEE)
တို ့ၾကား ေရအားလွ်ပ္စစ္အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားဆိုင္ရာ သံုးဦးသံုးဘက္
သေဘာတူညခ
ီ ်က္တစ္ရပ္မတ
ွ ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐က
ြ ခ
္ ျ့ဲ ခင္း
ျဖစ္သည္။ ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီး႒ာန (DFAT)
ကလည္း SEA ကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည္။

SEA အစီရင္ခံစာသည္ ေလ့လာမွဳျပဳခဲ့ေသာနယ္ပယ္၊
အခ်က္အလက္ရ႐ွိႏိုင္မွဳႏွင့္ ခြဲျခားေလ့လာဆန္းစစ္မွဳအတိုင္းအတာတို ့
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အားနည္းခ်က္မ်ားႀကီးႀကီးမားမား႐ွိခဲ့ေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသည္။ ထိုအားနည္းခ်က္အကန္ ့အသတ္ မ်ားတြင္
သီးျခားအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္က႑အလိုက္
မူလအေျချပအခ်က္အလက္မ်ား (baseline data) ကင္းမဲ့ေနျခင္း၊
ေ႐ြ ့လ်ားေျပာင္းလဲေနေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာစြမ္းအင္ေဈးကြက္မ်ား
(ဆိလ
ု ာႏွင့္ ေလအားကဲသ
့ ုိ ေ
့ သာ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာစြမး္ အင္မ်ား၏ေဈးႏွဳန္း
မ်ားက်ဆင္းလာျခင္း အပါအဝင္)၊ လူမွဳေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

IFC ကဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမွဳႏွင့္လမ္းညႊန္မွဳ
ေပးသည့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာ႐ွင္ ၁၅ ဦး ပါဝင္ေသာ အၾကံေပးအုပ္စုတစ္စက
ု
SEA ကိုအသိအျမင္အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးအပ္သည္။
ကြ်မ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားအုပ္စုတြင္ အစိုးရ၊ ျပည္ သူ ့လူမွဳအဖြဲ ့စည္း၊
အသိပညာ႐ွင္အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ဖြံ ့
ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ၿပီး SEA ၏
သီးျခားအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္က႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးအပ္သည္။13
SEA ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္ ့
ခြဲေရးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဗဟိုဌာန (ICEM) က ဦးေဆာင္အၾကံေပးအဖြဲ ့
အစည္းအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေသာဖြံ ့
ၿဖိဳးေရးျမန္မာႏိုင္ငံအင္စတီက်ဴ ့(MIID) က စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္
သူမ်ား (stakeholders) ပူးေပါင္းပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းလုပ္
ငန္းစဥ္ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။

အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္ျခင္းတို ့
ၾကားမွ ႐ွဳပ္ေထြးလြန္းလွေသာ အေပးအယူမ်ား (trade-offs) (ယင္းကို ႏိုင္
ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္မွတဆင့္ ေျဖ႐ွင္းရန္လိုအပ္၏) တို ့ပါဝင္သည္။15
အဆိုပါအားနည္းခ်က္မ်ားကို ေပၚလြင္ထင္႐ွားေစရန္အတြက္
အစီရင္ခံစာက “ပထမဆံုးအႀကိမ္အစီရင္ခံတင္ျပမွဳ (first edition)” အျဖစ္
၎ကိုယ္ကိုသတ္မွတ္ၿပီး အသိအျမင္ဗဟုသုတကြာဟခ်က္မ်ား
(knowledge gaps) ကိုကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းကာ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ခြင့္႐ွိေသာ
အသိအျမင္အေျချပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မွဳ (inclusive and informed
decision-making) ကို အားေပးျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္
ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္သြားရန္ႏွင့္ မူဝါဒေရးရာကိရိယာ (policy
tools) မ်ား ထပ္မံေလ့လာေဖာ္ထုတ္သြားရန္ အၾကံျပဳထားသည္။16

မည္သည့္နည္းနာနိႆယကိုအသံုးျပဳခဲ့သနည္း။
SEA ေလ့လာမွဳတြင္ တပ္ဆင္စက္အင္အား အနည္းဆံုး ၁၀ မဂၢါဝပ္ ႐ွိသည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွစီမံကိန္းမ်ား အားလံုးပါဝင္သည္။ ႐ွိရင္းစြဲ၊

ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အဘယ္သို ့နည္း ?

တည္ေဆာက္ေနဆဲႏွင့္ အဆိုျပဳထားေသာစီမံကိန္းမ်ားပါဝင္သည္။

SEA ၏႐ွင္းလင္းတိက်စြာေဖာ္ျပထားေသာရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF)
တစ္ရပ္ ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာအရ ယင္းသည္
ျမစ္ဝွမ္းေဒသအ႐ွည္တည္တံ့က်န္းမာမွဳႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ၾကား
ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းညွိေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို

ေအာက္ပါအစိတ္အပုိင္းလကၡဏာမ်ားပါဝင္ေစရန္အတြက္ SEA ကို
အဓိကအဆင့္သံုးဆင့္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္သည္။
•

ဘူမိ႐ုပ္သြင္ေဗဒ၏ သီးျခားဘာသာရပ္နယ္ပယ္မ်ား (ေျမမ်က္ႏွာျပင္

႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ “ေရ၊ ေျမႏွင့္ ေဂဟစနစ္တို ့ကို

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား၊ ၎တို ့၏ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲမွဳစနစ္အေပၚ

ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚအနည္က်မွဳမ်ားကိုေလ့လာျခင္း)၊

အေျခခံသည့္ ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္မွဳမ်ား

အဏၰဝါေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္းေနဇီဝမ်ဳိးကြဲစံုလင္မွဳ၊

ျဖစ္ထြနး္ ေစျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတအမ်ဳိးမ်ဳိးအသံုးျပဳမွဳကို စီးပြားေရးဖြံ ့

လူမွဳေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡတို ့

ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရ႐ွည္တည္ျမဲေရးႏွင့္ လူမွဳေရး
ဆိုင္ရာတန္းတူညီမွ်ေရးဆုိင္ရာ ဦးစားေပးအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္
ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ထိန္းညွိျခင္း ဟူ၍အဓိပၸာယ္ရသည္။”
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ပါဝင္သည္။
•

ရပ္ ေရးဆြဲတင္ျပရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို ့အစား

အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳတစ္ရပ္ (an impact
assessment)—လက္႐ွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မွဳပံုစံမ်ား
assessment)
(“business as usual” scenario) အေပၚတြင္အေျခခံသည္။

SEA အစီရင္ခံစာက ၎သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးစီမံခ်က္တစ္
မူဝါဒႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မွဳကို လမ္းညႊန္မွဳေပးရန္ႏွင့္

မူလအေျချပဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳတစ္ရပ္ (a baseline assessment)
assessment)—

•

ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF) ခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္း
စစ္ေလ့လာမွဳအစီရင္ခံစာ ေရးသားျပဳစုတင္ျပ ျခင္း။

13 IFC, SEA Final Report (2018), p. x.
14 IFC, SEA Final Report (2018), p. 4.
15 IFC, SEA Final Report (2018), p. 7.
16 IFC, SEA Final Report (2018), p. x.
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္

9

SEA သည္ (၅၅) ႀကိမ္ထက္မနည္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္

လူမွဳေရးႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡ

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွဳမ်ားမွတဆင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား

ဟူေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခ်င္း

(stakeholders) ကို အထက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္သံုးဆင့္တြင္ပါဝင္ေစခဲ့သည္။

စီအတြက္ စီမံကိန္း၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကို ေလလ့ာဆန္းစစ္ကာ

တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ျမစ္ဝွမ္းတစ္ခုလံုးလႊမ္းျခံဳ

“ေရ႐ွည္တည္ျမဲမွဳဆိုင္ရာခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (sustainability

ေသာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ဳိးစံုပါဝင္

analysis)” အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ေရးသားျပဳစုရန္ ရည္႐ြယ္သည္။

ေသာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဒသခံလူမွဳအသိုက္ အဝန္းမ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ

ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳသည္ ဇီဝႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းတရားသံုးခုအေပၚ

ႏိုင္ငံေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့တို ့ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္

အေျခခံၿပီး ျမစ္ဝမ
ွ း္ ေဒသခြတ
ဲ စ္ခခ
ု ်င္းစီအတြက္ တန္ဖးုိ အဆင္သ
့ တ္မတ
ွ ခ
္ ်က္

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွဳမ်ား ပါဝင္သည္။17

(value rating) တစ္ခု သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ဘူမိသြင္ျပင္ေဗဒ၊
အဏၰဝါေဂဟစနစ္ႏွင့္ ကုန္းေန ဇီဝမ်ဳိးကြဲစံုလင္မွဳ ဟူသာအေၾကာင္း

SEA သည္ ႐ွရ
ိ င္းစြ၊ဲ တည္ေဆာက္ေနဆဲႏင
ွ ့္ အဆိျု ပဳထားေသာ ေရအားလွ်ပ္

အရာမ်ားျဖစ္သည္။ လူမွဳေရးႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

စစ္စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္

ပဋိပကၡဟူေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တန္ဖိုးအဆင့္သတ္မွတ္မွဳတြင္

ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ ေဒတာေဘ့စ္တစ္ခုကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပဲဖယ္ခ်န္ထားခဲ့သည္။ ထိုဆန္းစစ္

ေရးဆြဲတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထိုေဒတာေဘစ့္သည္ ျမစ္ဝွမ္းေျခာက္ခု

ေလ့လာမွဳသည္ ေအာက္ပါ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္မ်ားကို

(ဧရာဝတီ၊ သံလြင္၊ မဲေခါင္၊ စစ္ေတာင္း၊ ပဲခူးႏွင့္ ဘီးလင္း) ပါဝင္ေသာ

အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ျမစ္ဝွမ္းေဒသ႐ွစ္ခု၊ ကမ္း႐ိုးတန္းျမစ္ဝွမ္းေဒသႏွင့္ေရေဝေရလဲရပ္ဝန္းႏွစ္ခု
(တနသၤာရီႏွင့္ ရခိုင္) သတ္မွတ္ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳသည္

•

တန္ဖိုးျမင့္—ျမစ္ဝွမ္းျဖစ္စဥ္မ်ား (basin processes)

ျမစ္ဝွမ္းေဒသတစ္ခုခ်င္းစီအတြင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစိတ္အပိုင္းႏွစ္ရပ္ကို

ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္ (ႏွင့္/သို ့မဟုတ္)

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ကာ ခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဇီဝႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာႏွစ္ရပ္အတြက္
တစ္မူထူးျခားေသာ သဘာဝတန္ဖိုးမ်ား႐ွိသည္။

•

ပင္မျမစ္ေၾကာင္းမ်ား
မ်ား—ျမစ္ဝွမ္းႏွင့္အျခားေနရာေဒသမ်ားၾကားခ်ိတ္

•

ဆက္္မွဳကိုေပးသည္။
•

တန္ဖိုးလတ္— အေလးဂ႐ုျပဳေလာက္ေအာင္က်ယ္ဝန္းေသာနယ္ေျမ
တစ္ခုတြင္ ဇီဝႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္း အရာႏွစ္ရပ္အတြက္

ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ား
်ား—ကုန္းေျမႏွင့္ေရၾကား

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရမည့္ တန္ဖိုးျမင့္လကၡဏာရပ္မ်ားမ႐ွိေပ။

အဓိကၾကားခံနယ္ေျမကိုေပးသည္။18

(သို ့ေသာ္ တစ္သီးတစ္ ျခားျဖစ္ေနေသာ တန္ဖိုးျမင့္နယ္ေျမေလးမ်ားပါ
ဝင္ႏိုင္သည္)

ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳက ထိုျမစ္ဝွမ္းေဒသ႐ွစ္ခုကို ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲ ၅၂ ခု

•

တန္ဖိုးနိမ့္— အေလးဂ႐ုျပဳေလာက္ေအာင္က်ယ္ဝန္းေသာနယ္ေျမတစ္ခု

(တစ္ႏိုင္ငံလံုးကိုလႊမ္းျခံဳသည္) အျဖစ္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ ကာ

တြင္ ဇီဝႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္း အရာ တစ္ရပ္ရပ္အတြက္

အကဲျဖတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ ျမစ္ဝွမ္းေဒသတစ္ခုခ်င္းစီကို

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရမည့္ တန္ဖိုးျမင့္လကၡဏာရပ္မ်ားမ႐ွိေပ။

အေၾကာင္းအရာ ငါးခုခြဲကာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

(သို ့ေသာ္ တစ္သီးတစ္ျခား ျဖစ္ေနေသာ တန္ဖိုးျမင့္နယ္ေျမေလးမ်ားပါ

ဘူမိသြင္ျပင္ေဗဒ၊ အဏၰဝါေဂဟစနစ္၊ ကုန္းေနဇီဝမ်ဳိးကြဲစံုလင္မွဳ၊

ဝင္ႏိုင္သည္)19

2016
Oct

Nov

2017
Dec

Jan

Feb

Stakeholder
engagement
plan

Sustainable
development objectives
Pipeline hydropower
projects (HPP)
Key E&S issues and
strategic themes
GIS and spatial layers
Consultations

Mar

Apr

May

Project
GIS
database

Stakeholder
workshops

Jul

2018
Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Sustainability
Analysis
Report

Baseline
assessment
report

Feb
Draft SEA
Report

Mar

Apr

Final SEA
report

Trend analysis

Develop HPP
GIS database

Sub-basin
evaluation
ratings

Basin zoning
Define BAU
hydropower
case

BAU
Sustainability
Analysis

Implementation
plan
Policy
recommendations

Spatial
analysis

Studies and data
collection
Capacity building

Regional river
basins
AG, EG & HDWG

Jun

Local
communities

Scoping and Baseline assessment

Impact
assessment
workshop

Sustainability analysis

Final
stakeholder
workshops

Sustainable Development
Framework

ပံု (၂) SEA နည္းနာနိႆယႏွင့္ ေလ့လာမွဳမွထြက္ေပၚလာေသာအခ်က္အလက္စာတမ္းမ်ား
17 See International Finance Corporation (IFC), ‘Stakeholder Engagement Plan: Strategic Environmental Assessment of the Hydropower Sector in Myanmar’
(2017) <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ecc527df-ec87-49e3-a131-04f41f88fa7a/SEA+Final_+Stakeholder+Engagement+Plan+for+web.
pdf?MOD=AJPERES>
18 IFC, SEA Final Report (2018), p. 49.
19 IFC, SEA Final Report (2018), p. 57.
20 IFC, SEA Final Report (2018), p. 9.
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္

ပံု (၃) လက္႐ွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မွဳပံုစံမ်ားကိုအေျခခံကာ
အဓိကျမစ္ဝွမ္းေဒသ(႐ွစ္ခု)တေလွ်ာက္လံုး႐ွိ အဆိုျပဳထားေသာေရအား
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း21

ပံု (၄) အေၾကာင္းအရာငါးရပ္အေပၚမူတည္ၿပီး ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားကိုေျမပံု
ေရးဆြဲေဖာ္ျပျခင္း (နမူနာ)—ပဋိပကၡခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္မွဳျပေျမပံု22

21 IFC, SEA Final Report (2018) at p. 26.
22 International Finance Corporation (IFC), Sub-basin Evaluation: Strategic Environmental Assessment of the Hydropower Sector in Myanmar, (2017), p. 35.
< https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f6aaa8d3-0954-4357-8648-bb5e5221d336/Final_Sub-basin+evaluation.14.02.18_Final+%281%29.
pdf?MOD=AJPERES>
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္

11

အဓိကက်ေသာေလ့လာေတြ ့႐ွိခ်က္မ်ားႏွင့္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
SEA သည္ လက္႐ွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မွဳပံုစံမ်ား၏

•

တန္ဖိုးျမင့္ဇုန္ - ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္မသင့္ေတာ္ပါ (ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္

အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့သည္။ ႐ွိရင္းစြဲ၊ အေကာင္

ခဲအေျခအေနေအာက္တြင္ တင္းက်ပ္ေသာ ကန္ ့သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္း

အထည္ေဖာ္ရန္စီစဥ္ထားေသာႏွင့္ အဆိုျပဳထားေသာ

စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္သာ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္)

(စီစဥ္ထားေသာစီမံကိန္းစုစုေပါင္း ၆၉ ခု (၅၂၁၃၄ မဂၢါဝပ္))
ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားမွဆည္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မွဳ
မ်ားပါဝင္သည္။ အဆိပ
ု ါစီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား အားလံးု ကိအ
ု ေကာင္အထည္ေဖာ္တည္
ေဆာက္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျမစ္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားျပင္းထန္ၿပီး
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကုစား၍မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု ေလ့လာေတြ ့႐ွိရသည္။
•

ေျပာင္းလဲသြားေသာ ရာသီအလိုက္ႏွင့္ ေန ့စဥ္ ျမစ္ေရစီးႏွဳန္းမ်ား

•

ျပတ္ေတာက္ကုန္ေသာျမစ္ေခ်ာင္းစနစ္မ်ား

•

ေရအရည္အေသြးေျပာင္းလဲမွဳမ်ား

•

ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ႏုန္းေျမပို ့ခ်မွဳေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ ေရတိုက္စားျခင္း

•

ကုန္းေနေရေနသတၱဝါမ်ားက်က္စားရာေနရာမ်ားက

•

တန္ဖိုးအလယ္အလတ္ဇုန္ - ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္သင့္ေတာ္သည္။

•

တန္ဖိုးနိမ့္ဇုန္ - ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ သင့္ေတာ္သည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္မွဳအတြက္ ေအာက္ပါျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားတြင္
ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳသည္။
•
•

အဆက္အစပ္မ႐ွိျပတ္ေတာက္ကုန္ျခင္း

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား႐ွိႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ တန္ဖိုးနိမ့္ဇုန္
ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲ
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား႐ွိႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ
တန္ဖိုးအလယ္အလတ္ဇုန္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲ

•

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကန
ိ ္းမ်ားမ႐ွိေသးေသာ တန္ဖိုးနိမ့္ဇုန္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲ

•

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားမ႐ွိေသးေသာ တန္ဖိုးအလယ္အလတ္ဇုန္
ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲ

•

ဇီဝမ်ဳိးကြဲစံုလင္မွဳေလ်ာ့က်သြားျခင္း

•

အႀကီးစားျပန္လည္ေနရာခ်ထားမွဳ

SEA သည္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားတြင္ အေပးအယူစနစ္တစ္ခု

•

ျမစ္တြင္းေနသယံဇာတမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားဆံုး

က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပထားသည္။ စီမံကိန္းမ်ား႐ွိ

႐ံွဳးျခင္း စေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားပါဝင္သည္။23

ႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအဆင့္
ဆင့္တည္ေဆာက္ျခင္း (hydropower cascades) ကို ဦးစားေပးအေကာင္

အဆိုပါေလ့လာေတြ ့႐ွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ခန္ ့မွန္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ား၏
ျပင္းထန္ဆးုိ ႐ြားမွဳအတိင
ု း္ အတာအေပၚအေျခခံၿပီး SEA က လက္႐အ
ိွ ေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မွဳပံုစံမ်ား (the business as usual) ကို
ျပန္လွန္ေလ့လာသံုးသပ္သင့္ ေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္ကာလ ေရအားလွ်ပ္စစ္
ေဖာ္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္
(SDF) တစ္ရပ္ေအာက္တြင္ “ျမစ္ဝွမ္းမ်ားအားဇုန္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မွဳအစီ
အစဥ္ (Basin Zoning Plan)” တစ္ခုကို အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း

အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အခ်ဳိ ့
နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ေရကာတာ အဆင့္ဆင့္ပါဝင္သည့္ “လုပ္ငန္းဝန္ထုပ္
မ်ားစြာတာဝန္ယူထမ္းပိုးသူ (workhorse)” ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားအျဖစ္ေဖာ္
ေဆာင္ၿပီး အျခားျမစ္ဝမ
ွ း္ ေဒသခြမ
ဲ ်ားကို ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳပဲ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။24
SEA သည္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသဇုန္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မွဳအစီအစဥ္ႏွင့္ တန္ဖိုးအ

အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့သည္။

ဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး အနာဂတ္ ကာလေရအားလွ်ပ္စစ္

ဇုန္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မွဳအစီအစဥ္တြင္ ပင္မျမစ္ေၾကာင္းမ်ားေရာ

ညႊန္းဆိုတင္ျပထားသည္။25

က႑တစ္ရပ္လံုး၏စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မွဳပမာဏအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း

ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားပါ ပါဝင္သည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္
ေဆာင္ျခင္းမျပဳပဲ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရမည့္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ေရအား

•

လွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္နယ္ ေျမမ်ားဟူ၍ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးသည္။

•

႐ွိရင္းစြဲစီမံကိန္းမ်ား - ၃၃၀၀ မဂၢါဝပ္
ေရအားလွ်ပ္စစ္အသစ္ထုတ္လုပ္မွဳပမာဏ - ၈၉၀၀ မဂၢါဝပ္
– တည္ေဆာက္ဆဲ - ၁၆၀၀ မဂၢါဝပ္

ျမစ္ဝွမ္းငါးခုအတြက္ ပင္မျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မွဳျပဳရန္

– တန္ဖိုးအလယ္အလတ္ဇုန္ႏွင့္ တန္ဖိုးနိမ့္ဇုန္အတြင္း

အၾကံျပဳသည္။ ဧရာဝတီ၊ သံလြင္၊ မဲေခါင္၊ ခ်င္းတြင္း ႏွင့္

ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေျခပမာဏ - ၇၃၀၀ မဂၢါဝပ္

စစ္ေတာင္းျမစ္ဝွမ္းတို ့ျဖစ္သည္။

– တန္ဖိုးျမင့္ဇုန္ ျမစ္ဝွမ္းမ်ားအတြင္း သက္ေရာက္မွဳနည္းပါးေသာေရ
အားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား - ခန္ ့မွန္း တြက္ခ်က္ျခင္းမ႐ွိပါ။

တန္ဖိုးအနိမ့္အျမင့္ေပၚမူတည္ၿပီး ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲ (၅၈) ခုကို ဇုန္ပိုင္းျခား

– ၁၀ မဂၢါဝပ္ေအာက္ေလွ်ာ့နည္းေသာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား -

သတ္မွတ္မွဳျပဳခဲ့သည္။

ခန္ ့မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္းမ႐ွိပါ။
•

က႑တစ္ရပ္လံုး - အနည္းဆံုး ၁၂၂၀၀ မဂၢါဝပ္

23 IFC, SEA Final Report (2018), p. 45.
24 IFC, SEA Final Report (2018), p. 64.
25 IFC, SEA Final Report (2018), p. 70.
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္

ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF)
ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF)
တစ္ရပ္ကိုအဆိုျပဳရာတြင္ SEA သည္ ထိုမူေဘာင္ကိုလမ္းညႊန္မွဳေပးရန္
အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
•

သဘာဝျမစ္ဝွမ္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ဝွမ္းလုပ္ငန္းမ်ား (basin processes
and functions) ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ ရန္

•

တစ္မူထူးျခားၿပီး အေရးပါေသာေနရာမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို

ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF)
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မွဳတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအား
တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္၊ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းသစ္မ်ားတည္ေထာင္ရန္ႏွင့္
မူဝါဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို SEA က အၾကံျပဳတင္ျပထားသည္။
တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆင့္သံုးဆင့္ပါဝင္သည္။
•

စီမံကိန္းတည္ေနရာကို ျမစ္ဝွမ္းဇုန္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မွဳအစီအစဥ္
(Basin Zoning Plan) ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စိစစ္ျခင္း (၁၀ မဂၢါဝပ္ သို ့မဟုတ္

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားရန္

ထို ့ထက္ပိုေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအားလံုး) —

•

လက္သင့္ခံႏိုငဖ
္ ြယ္မ႐ွိေသာအက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကို ေ႐ွာင္လႊဲရန္

•

အက်ဳိးအျမတ္မ်ား မွ်ေဝခံစားရန္

ေရးထိုးျခင္းမျပဳမီ “တည္ေနရာအတြက္ခြင့္ျပဳခ်က္ (clearance)”

•

ျပည္တြင္းအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ႏိုင္ငံျခားတင္ပို ့ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ၊

လက္မွတ္ရ႐ွိရန္ လိုအပ္သည္။

အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္ေသာႏွင့္ လက္လွမ္း မီႏိုင္မည့္ေဈးႏွဳန္းတစ္ခုျဖင့္
•

နားလည္မွဳစာခြ်န္လႊာ (MOU) တစ္ရပ္ သေဘာတူလက္မွတ္

•

MOEE/MONREC စီမံခ်က္ေရးဆြဲမွဳေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ

ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္

အသစ္ (သို ့) ထပ္တိုး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္

ပဋိပကၡေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုနားလည္သိျမင္ၿပီး

ေဖာ္ရန္စီစဥ္ထားေသာ ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ား သို ့မဟုတ္

ကိုင္တြယ္စီမံေဆာင္႐ြက္ရန္

ေရေဝေရလဲရပ္ဝန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ဆင့္ကဲသက္ေရာက္မွဳေလ့
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လာဆန္းစစ္ခ်က္ (CIA) တစ္ရပ္

SEA သည္ ေရ႐ွညတ
္ ည္ျမဲေစေသာဖြံ ၿ့ ဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF) အား မည္သုိ ့

•

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအက်ဳိးသက္ေရာက္
မွဳေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္(EIA) တစ္ရပ္ (သို ့) သဘာဝပတ္ဝန္း

မည္ပံုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ကို လမ္းညႊန္ေပးရန္အတြက္

က်င္ဆိုင္ရာ ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (IEE) တစ္ရပ္ (၁၅ မဂၢါဝပ္

အဓိကခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းအခ်ဳိ ့ကိုလည္း

သို ့မဟုတ္ ထို ့ထက္ပိုေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္

အၾကံျပဳတင္ျပထားသည္။

(သို ့) သိုေလွာင္ေရထုထည္ ၂၀၀၀၀ ကုဗစ္မဂၢါမီတာ (သို ့)
သိုေလွာင္ကန္ အက်ယ္အဝန္း ၄၀၀ ဟက္တာႏွင့္ ထို ့ထက္ပိုေသာ

ပထမဆံုးအေနႏွင့္ SEA က စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္အစီအစဥ္ေရး

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ EIA ။ တစ္မဂၢါဝပ္ႏွင့္ ၁၅ မဂၢါဝပ္ ၾကား

ဆြဲမည့္အစား “ျမစ္ဝွမ္းတစ္ခုလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း”

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ IEE ။)

၏ အေရးပါမွဳကို ထင္႐ွားေပၚလြင္ေအာင္တင္ျပထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ား
ႏွင့္အေပးအယူကိစၥမ်ား (trade-offs) အား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းတို ့လုပ္

ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF)

ေဆာင္ရာတြင္ သီးျခားစီမံကိန္းတစ္ခုအဆင့္တြင္သာမဟုတ္ပဲ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မွဳကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္အတြက္ SEA

ျမစ္ဝွမ္းတစ္ခုလံုးကို ျခံဳငံုေလ့လာသံုးသပ္ကာ လုပ္ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္သည္။

က MOEE ႏွင့္ MONREC ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ

စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ စီမံကိန္းမ်ားစြာ၏အ

မွဳပူးတြဲေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ ့စည္းရန္ အဆိုျပဳတင္ျပထားသည္။

က်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားၾကား အျပန္အလွန္လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မွဳမွတဆင့္
ေဂဟစနစ္၏တည္တံ့ခိုင္ျမဲမွဳကို႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သည္ သို ့မဟုတ္

အဆိုျပဳထားေသာ မူဝါဒေရးရာမူေဘာင္တြင္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ားစြာက်ေရာက္ေစသည္ကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေလ့႐ွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
“ဟန္ခ်က္မွ်ေသာ သဘာဝသယံဇာတအသံုးျပဳမွဳ (balanced natural

•

ု ိ း္ ျခားသတ္မတ
ွ မ
္ ဳွ အစီအစဥ္ (the Basin Zoning Plan)
ျမစ္ဝမ
ွ း္ မ်ားအားဇုနပ
္ င

•

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမွဳေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မွဳေလ့လာဆန္း
စစ္ျခင္း (ESIA) ႏွင့္ ဆင့္ကဲသက္ေရာက္မွဳ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (CIA)

resource utilization)” ႏွင့္ “စြမ္းေဆာင္ရည္အေျချပဳ ဖြံ ့ၿဖိဳးမွဳ (capacitybased development)” သေဘာတရားမ်ားက ျမစ္ဝွမ္းမ်ားအတြင္းေရအား
လွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ ကန္ ့သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို
ရည္ညႊန္းသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္မွဳကို
ေဂဟစနစ္လုပ္ငန္းမ်ားကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ထိန္းသိမ္းမွဳႏွင့္
ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
•

ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာေရအားလွ်ပ္စစ္ မူဝါဒတစ္ရပ္

•

ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲတည္

•

ပဋိပကၡကိုေကာင္းစြာနားလည္သိျမင္ၿပီး ေ႐ွာင္လႊဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း

ေဆာက္မွဳလမ္းညႊန္ခ်က္
(conflict sensitivity) ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ

အဆိုပါေဂဟစနစ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည့္
ေဂဟစနစ္၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေက်ာ္လြန္သည္အထိ

•

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

မလုပ္ေဆာင္သင့္ေပ။ ေဂဟစနစ္ အဆက္အစပ္႐ွိမွဳ (ecosystem

•

ေရအားလွ်ပ္စစ္ အက်ဳိးအျမတ္မွ်ေဝေရး မူေဘာင္တစ္ရပ္

•

ေရေဝေရလဲရပ္ဝန္းအကာအကြယ္ေပးေရး စနစ္ယႏၱယားမ်ား

•

အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္ ့ခြဲေရးအတြက္

connectivity) ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္အတြက္
ျမစ္မ်ားႏွင့္ျမစ္ဝွမ္းမ်ားအား နဂိုမူလပံုစံအတုိင္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္
ျခင္း၏ အေရးပါပံုကိုလည္း ထိုခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းတြင္

ေနာက္ထပ္မူဝါဒေရးရာမူေဘာင္တစ္ရပ္

အထူးအေလး ေပးတင္ျပထားသည္။

27

•
26 IFC, SEA Final Report (2018), p. 5-6.

ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္
သုေတသနျပဳေလ့လာျခင္း တို ့ပါဝင္သည္။28

27 IFC, SEA Final Report (2018), p. 6-7.
28 IFC, SEA Final Report (2018), p. 92-102.
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္
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အားနည္းခ်က္အကန္ ့အသတ္မ်ားႏွင့္
စိုးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ား
စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား
(stakeholders) ၏ပူးေပါင္းပါဝင္မွဳ ေကာင္းစြာနားလည္သိျမင္မွဳျဖင့္ ပါဝင္ျခင္းလား ?
အႏွစ္သာရ႐ွိသလား ?

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ နယ္ေျမ
ေဒသမ်ားအတြင္း ဆက္လက္ေနထိုင္ရဆဲျဖစ္သည္။ ထိုသူအမ်ားစုမွာ
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္မျပန္
ႏုိင္ၾကေသးေသာ္လည္း ၎တို ့၏ဇာတိေျမမ်ားကမူ
ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းခံရေသာနယ္
ေျမမ်ားအတြင္း၌ တည္႐ွိသည္။32 SEA သည္ အတင္းအက်ပ္ေ႐ႊ ့
ေျပာင္းခံရသူမ်ားကို စီမံကိန္းသက္ေရာက္မွဳမ်ားခံစားရႏိုင္

SEA သည္ ႏိုင္ငံ၏မတူျခားနားေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ေတြ ့ဆံုစည္း

ေသာလူထုတစ္ရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသည္။ သို ့ေသာ္ ေ႐ႊ ့

ေဝးျခင္းႏွင့္ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့

ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွဳ မ်ားကို (SEA

အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားပူးေပါင္း

မွတဆင့္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အဆင့္တြင္

ပါဝင္ေစေရးလွဳပ္႐ွားေဆာင္ ႐ြက္မွဳ (stakeholder engagement

လုပ္ေဆာင္ရမည့္အစား) သီးျခားစီမံကိန္းတစ္ခု အဆင့္တြင္

activities) ေပါင္း (၅၅) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟူ၏။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွဳမ်ား

က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ျပဳလုပ္သြားရန္ အၾကံျပဳထားသည္။33

ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္နည္းနာနိႆယႏွင့္ သေဘာထား
မွတ္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပရန္အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္

သက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) မွ အႏွစ္သာရျပည့္ဝစြာပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္

ဆက္ႏြယ္သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေစေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာ

ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္လက္လွမ္းမီ ရ႐ွိႏုိင္မွဳႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္

(stakeholder engagement report) တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ေဝျဖန္ ့

သာမွဳဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားလိုအပ္သည္။ ေပးအပ္လာေသာသတင္းအ

ခ်ိခဲ့သည္။29 ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူ

ခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ရန္၊

မ်ားမွ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမွဳေရး

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ႏွင့္ ထိုေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကို

ဆိုင္ရာစိုးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ံဳးတင္ျပထားသည္။30

ေလ့လာမွဳရလာဒ္အေျဖမ်ား ႏွင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာကိုင္
တြယ္ေျဖ႐ွင္းေပးေစရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္သာရ႐ွိေသာပူး

ထိုသို ့အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္

ေပါင္းပါဝင္မွဳ အတြက္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားက SEA

သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေစေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ ပင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္လံုးတြင္ ျဖစ္တည္ေနသည္။34

အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ႐ွိေနခဲ့ေၾကာင္း သိသာထင္႐ွားသည္။ သက္ဆိုင္သူ
(stakeholders) မ်ားစြာတို ့ မွာ SEA ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာသတင္းအခ်က္အ

•

လက္မ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္မရခဲ့ၾကေပ (သို ့မဟုတ္) တကယ္တမ္း

ဘာသာစကားက အဓိကအတားအဆီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေနခဲ့၏။ မ်ားျပား
လြန္းလွေသာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ေဒသႏၱယ သို ့မဟုတ္

တြင္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေအာင္

တိုင္းရင္းဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုမွဳမ်ား

ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းခံခဲ့ရသည္။

အလြန္နည္းပါးခဲ့သည္။

ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္တည္႐ွိေသာလူမွဳအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္

•

ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳရန္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳရန္အတြက္

စည္းေဝးတိုင္ပင္မွဳမ်ား မ႐ွိသေလာက္ျဖစ္ရာ SEA သည္ သမိုင္းဝင္ႏွင့္

အခ်ိန္နည္းပါးလြန္းသည္။ ဥပမာ စာမ်က္ႏွာ ၅၀၀ ခန္ ့႐ွိေသာ

ယေန ့အထိဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ အတင္းအဓမၼေ႐ႊ ့ေျပာင္းေနရာခ်ထား

မူလအေျချပအစီရင္ခံစာ (baseline report) ႏွင့္ ပတ္သက္၍

မွဳျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားကို အႏွစ္သာရျပည့္ဝစြာကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္း

သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳရန္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္မွ်သာ

ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ႐ွိေပ။31 ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွအတင္းအက်ပ္ေ႐ႊ ့
ေျပာင္းခံခဲ့ရသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာျပည္သူမ်ား (ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ား
စြာၾကာျမင့္ေသာ အတင္းအဓမၼေ႐ႊ ့ေျပာင္းေနရာခ်ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား
အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္ ့ခြာခဲ့ရသူမ်ား) က

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို အခ်ိန္ကပ္ထုတ္ျပန္သျဖင့္

အခ်ိန္ေပးခဲ့သည္။
•

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ေပးေဝေသာအစီရင္ခံစာမူ
ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳနည္းနိႆယ တို ့ကို
ႀကိဳတင္ရယူႏိုင္ျခင္းမ႐ွိသျဖင့္ ေကာင္းစြာနားလည္သိျမင္မွဳကိုအေျခခံ

29 IFC, SEA Stakeholder Engagement Plan (2017).
30 IFC, SEA Final Report (2018), p. 29-33. See also, IFC, ‘Stakeholder Comments and Responses: SEA Baseline Report’ (2018) <https://www.ifc.org/wps/
wcm/connect/e55b6f0e-a254-4813-ac11-c9ca2bd25e75/SEA+Comment+Matrix_final.pdf?MOD=AJPERES> and IFC, ‘Stakeholder Comments: SEA Final
Report’ (2018). <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e27b2cd2-1657-46cc-a430-858f8682848c/SEA_Comments+Matrix_Responses_Final.
pdf?MOD=AJPERES>
31 International Finance Corporation (IFC), SEA Baseline Assessment Report: Peace and Conflict’ (2017), at p. 5. <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
e0d299b0-a141-44c5-84e3-7286f14bc28f/Chapter+8_SEA_Baseline+Assessment_Peace+and+Conflict+SEA+Baseline+Assessment.
pdf?MOD=AJPERES>
32 Ibid, p. 14.
33 IFC, SEA Final Report (2018), p. 76.
34 These issues were observed and documented by International Rivers and local partners.
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္

•

ေသာေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္းမ်ား

ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာေရအားလွ်ပ္စစ္ (Sustainable hydropower)

ေပၚထြက္မလာႏိုင္ခဲ့ေပ။ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္

ဟူေသာအသံုးအႏွဳန္းသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း (industry) က

႐ွင္းလင္းတင္ျပမွဳမ်ားမွာလည္း နည္းပညာဆိုင္ရာ

အားေပးျမွင့္တင္ေနခဲ့ေသာ စကားအသံုးအႏွဳန္းျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္

သတင္းအခ်က္အလက္အေျမာက္အျမားကို အခ်ိန္တိုတစ္ခုအတြင္း

ထိုအသံုးအႏွဳန္း၏ ဆိုလိုရင္းအတြက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ဟူ၍မ႐ွိသည့္

ထည့္သြင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ရာ ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳတင္ျပႏိုင္မည့္အ

အျပင္ သေဘာတရားတစ္ရပ္အေနႏွင့္လက္မခံပဲ ျငင္းဆိုမွဳမ်ား

ခြင့္အလမ္းမ်ား အလြန္နည္းပါးသည္။

႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သို ့ျဖစ္ရာ SEA ကို အဆိုပါသေဘာတရားအေပၚတြင္

သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားက

အေျခခံကာတည္ေဆာက္ျခင္းက ျပႆနာမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳနည္းနိႆယႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တို ့ အေပၚ မည္သို ့
မည္ပံုလႊမ္းမိုးသက္ေရာက္သည္ဟူေသာအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာလည္း အလြန္နည္းပါးသည္။ ဥပမာ
သေဘာထားမွတ္ခ်က္စစ္တမ္းဇယား (comments matrix) ကို
ေပးအပ္ တင္ျပၿပီးေနာက္လအတန္ၾကာမွသာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ
ဇယားတြင္ျဖည့္စြက္လိုက္ေသာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အေျဖမ်ား
စြာတို ့ကို ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္
ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမ႐ိွေပ။

“ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာေရအားလွ်ပ္စစ္
(sustainable hydropower)”
အေပၚတြင္အေျခခံကာ တည္ေဆာက္ျခင္း

အထူးသျဖင့္ SEA ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား (stakeholders)
ၾကားတြင္ ထိုအသံုးအႏွဳန္းကမည္သည့္အဓိပၸာယ္ေဆာင္သည္ဟူေသာ
ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမွဳမ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ SEA
အစီရင္ခံစာက အလတ္စားႏွင့္ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း
မ်ားသည္ ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚတြင္ေရာ ေဒသခံလူထုမ်ားအေပၚတြင္ပါ
ျပင္းထန္ႀကီးမားေသာဆိုးက်ဳိးမ်ားသက္ေရာက္ေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္
အဆိုပါဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာတို ့ကို အလံုးစံုေလွ်ာ့ခ်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားသည္။35
ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္တာ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF)
မွာလည္း ႏို္င္ငံတြင္း အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္
အဓိကက်ေသာအခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္ေနသည္။ ထိုသို ့ျဖင့္
အစီရင္ခံစာသည္ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားပင္မအစီအစဥ္ (NEMP)
မူၾကမ္းပါ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အခ်ဳိ ့ကို လံုးဝေသခ်ာၿပီးျဖစ္ေသာအေၾကာင္း
အရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ၿ့ဲ ပီး စြမး္ အင္လအ
ုိ ပ္ခ်က္မ်ားႏွငေ
့္ ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား

SEA ကို “ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာေရအားလွ်ပ္စစ္” ေဖာ္ေဆာင္မွဳ

(အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ စြမ္းအင္အမ်ဳိးအစားမ်ားအပါအဝင္) ႐ွိေနသည့္

ဟူေသာသေဘာတရားအေပၚတြင္ အေျခခံကာ တည္ေဆာက္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေနေအာက္တြင္ အဆိုျပဳထားေသာစီမံကိန္းမ်ားကို

ထိုသေဘာတရားကိုယ္၌ကပင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ

ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ ျခင္းမ႐ွိေပ။ ဥပမာ

႐ွိေနၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုပင္မအစီအစဥ္ကိုအေျခခံၿပီး အစီရင္ခံစာက အႀကီးစားစြမ္း

35 See IFC, SEA Final Report (2018), Section 6.
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္
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အင္စီမံကိန္းမ်ား (ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရအား ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ ့သံုးစြမ္း

ျပည့္စံုလံုေလာက္မွဳမ႐ွိသည့္အျပင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္

အင္စီမံကိန္းမ်ားအပါအဝင္) သည္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္သို ့ေရာက္ခ်ိန္တြင္

ထိခိုက္ရေသာ တန္ဖိုးမ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာညႊန္းဆိုေဖာ္ျပႏိုင္

အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္အေရာအေႏွာ(national energy mix) ၏ ၈၀% ခန္ ့

ျခင္းမ႐ွိဟုသတ္မွတ္ယူဆျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္မ်ားက ၁၀% ခန္ ့

ဘူမိ႐ုပ္သြင္ေဗဒ ႏွင့္ အဏၰဝါေဂဟစနစ္တို ့၏

ပံ့ပိုးသြားမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆထားသည္။36 ထိုထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားက

ပင္ကိုသဘာဝတန္ဖိုးမ်ားမွာ ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲတေလွ်ာက္႐ွိ

ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေအာက္တြင္ဆက္လက္

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ စုေပါင္းအဂၤ ါရပ္မ်ားအေပၚ တည္မွီသည္။

ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါမည္။

သို ့ေသာ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္မွဳေၾကာင့္ ထိခိုက္ရေသာ

ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF) သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္

အေပၚတြင္ မ်ားစြာတည္မွီေနသည္။ သို ့ျဖစ္ရာ ျမစ္ဝွမ္း ေဒသခြဲ

ဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္

တစ္ခလ
ု းုံ အတြကတ
္ န္ဖးုိ တစ္ခသ
ု ည္ ဆိးု က်ဳိးထိခက
ို ခ
္ စ
ံ ားရႏိင
ု သ
္ ည့္

ေဖာ္ျခင္းတို ့ကိုဦးေဆာင္ထိန္းေက်ာင္းသြားမည့္ အဆိုျပဳထားေသာမူဝါဒေရး

လူမွဳစီးပြားလကၡဏာရပ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာထင္ဟပ္ေဖာ္ျပႏိုင္

ရာမူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားသည္။ အဆိုပါမူေဘာင္သည္

သည့္ညႊန္းကိန္း (indicator) တစ္ခုမဟုတ္ေပ။”37

လူမွဳ စီးပြားလကၡဏာရပ္မ်ားမွာမူ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရာေနရာ

႐ွိရင္းစြဲဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ားထက္ ႀကီးႀကီးမားမားတိုးတက္ေကာင္းမြန္မွဳ
တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာအစိးု ရေအဂ်င္စမ
ီ ်ားက သဘာဝပတ္ဝန္း

“အလာတူပင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအေျခအေနကိုပါ

က်င္ႏွင့္လူမွဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လွန္သံုးသပ္ရန္၊

အကဲျဖတ္ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမစ္ဝွမ္းဇုန္ပိုင္းျခား

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးရန္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္

သတ္မွတ္ရန္အတြက္ အသံုးမျပဳပါ။ ပဋိပကၡဟူသည္ အလ်င္အျမ

ေလးစားလိုက္နာေအာင္ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္

န္ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည့္ လွဳပ္႐ွားသက္ဝင္ေန ေသာအေျခအ

ႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကင္းမဲ့ေနသည္ျဖစ္ရာ အဆိုျပဳထားေသာမူေဘာင္၏

ေနတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ ့ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း

ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္မွဳအတြက္ ႀကီးမားေသာအဟန္ ့အတားတစ္ရပ္ျဖစ္

ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းစီမံသြားႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။”38

သည္။ ထို ့အျပင္ ထိုမူဝါဒေရးရာမူေဘာင္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
ႏွင့္မူဝါဒမ်ားအတြင္း႐ွိ အေရးပါေသာကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ မလံုေလာက္မွဳမ်ား

အဆိုပါ႐ွင္းလင္းခ်က္က SEA အစီရင္ခံစာ၏ ‘မူလအေျချပအစီရင္ခံစာ

(gaps and inadequacies) ကိုအသိ အမွတ္ျပဳလက္ခံထားျခင္းမ႐ွိေပ

(baseline report)’ အခန္းႏွင့္ အျခားအပိုင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ

(ဥပမာ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လက္႐ွိထားပိုင္ခြင့္တို ့ကို

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆန္ ့က်င္ကြဲလြဲေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း

စီမံထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အမ်ဳိး သားမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္)။ အဆိုပါ

ျပည္တြင္းပဋိပကၡ၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စြဲစြဲျမဲျမဲျဖစ္တည္ေနသည့္သေဘာသ

ကြာဟခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းျခင္းမျပဳပါက ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာ

ဘာဝကို ေရးသားတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။39 လူမွဳေရးႏွင့္သက္ေမြး

ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF) ၏အစိတ္အပိုင္းလကၡဏာရပ္မ်ား

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

(ဥပမာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူဝါဒ) ကို သင့္ေတာ္ေကာင္း

ရ႐ွိႏိုင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝ ႏွင့္အတိုင္း

မြန္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါေခ်။

အတာပမာဏတို ့က ဇီဝႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္္းအရာမ်ားအတြက္အ

ျမစ္ဝွမ္းမ်ားအားဇုန္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မွဳအစီအစဥ္

သို ့ေသာ္ အဆိုပါ လူမွဳေရးႏွင့္သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

သံုးျပဳေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ကြဲျပားျခားနားသည္။
ပဋိပကၡအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သီးျခားေလ့လာဆန္းစစ္ကာ ေလ့လာေတြ ့

(the Basin Zoning Plan) ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား

႐ိွခ်က္မ်ားကို ဇီဝႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္

ျမစ္ဝွမ္းဇုန္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မွဳအစီအစဥ္ျဖင့္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲတန္ဖိုးမ်ား

(the Basin Zoning Plan) တြင္ ပါဝင္ေစႏိုင္သည္။.

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ျမစ္ဝွမ္းဇုန္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မွဳအစီအစဥ္

သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းက အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ႐ွိ၏။ ထိုတန္ဖိုးမ်ားကို
အစီရင္ခံစာတြင္႐ွင္းလင္းတင္ျပထားေသာ ဇီဝႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္း

ျမစ္ဝွမ္းဇုန္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မွဳအစီအစဥ္မွ လူမွဳေရးႏွင့္သက္ေမြးလုပ္ငန္း

အရာမ်ား (ဇလေဗဒႏွင့္ ဘူမိ႐ုပ္ သြင္ေဗဒ၊ အဏၰဝါေဂဟစနစ္ႏွင့္

မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခ်န္လွပ္ဖယ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္

ကုန္းေျမေဂဟစနစ္) အား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မွဳအေပၚတြင္သာ

SEA ေလ့လာေတြ ့႐ွိခ်က္မ်ားႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ

အေျခခံသည္။ လူမွဳေရး ႏွင့္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ေကာင္းေသာ ရလာဒ္အေျဖမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဥပမာ

ပဋိပကၡအေရးကိစၥမ်ားကို ျမစ္ဝွမ္းဇုန္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မွဳဆိုင္ရာ

သံလြင္ျမစ္ဝွမ္းအတြင္း႐ွိ နမ္တံုႏွင့္ နမ္ေပါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲႏွစ္ခုလံုးကို

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မွဳမ်ားမွ ထုတ္ဖယ္ခ်န္လွပ္ထားသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ျမင့္မားၿပီး လူမွဳေရးႏွင့္သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား
ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ေျခ (vulnerability) အဆင့္ျမင့္မားသည္ဟု

SEA အစီရင္ခံစာက ထိုအေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း႐ွင္းလင္းတင္ျပ

သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ထားသည္။40 သို ့ေသာ္ အဆိုပါျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားကို

ထားသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္မွဳမ်ား (ေ႐ွ ့ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳမီ
ပဋိပကၡအားေကာင္းစြာနားလည္သိျမင္ၿပီးေ႐ွာင္လႊဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း

“လူမွဳစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကိုပါ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ထား

(conflict sensitivity) ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳမ်ား ထပ္တိုး ျပဳလုပ္သြားရန္

ေသာ္လည္း ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲ ဇုန္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ရန္ အတြက္

မွတ္ခ်က္ျပဳသည့္တိုင္) ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္ “အဓိက”

အသံုးမျပဳပါ။ အေရးပါေသာ လူမွဳစီးပြားလကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္

သို ့မဟုတ္ အလားအလာေကာင္းေသာနယ္ေျမေဒသမ်ားအျဖစ္

သက္၍ ရ႐ွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာအေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ပမာဏက

ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။41

36 IFC, SEA Final Report (2018), p. 24.
37 IFC, SEA Final Report (2018), p. 56-57.
38 IFC, SEA Final Report (2018), p. 57.
39 See IFC, SEA Final Report (2018), p. 73-74; IFC, ‘SEA Baseline Assessment Report: Peace and Conflict’ (2017).
40 IFC, SEA Sub-basin Evaluation (2017), p. 36.
41 IFC, SEA Final Report (2018), p. 66-67.
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္

သို ့ျဖစ္ရာ SEA က ဆင့္ကဲသက္ေရာက္မွဳေလ့လာဆန္းစစ္မွဳမ်ားကိုေပါင္း

အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳနည္းပါးေသာစီမံကိန္းမ်ားကို

စပ္စစ
ု ည္းျခင္းမွတဆင့္ လူမဳွ ေရးႏွငသ
့္ က္ေမြးလုပင
္ န္းမ်ားႏွငပ
့္ ဋိပကၡဆင
ုိ ရ
္ ာ

တင္းက်ပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေအာက္တြင္

ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ေျခအေၾကာင္းတရားမ်ားကို သီးျခားစီမံကိန္းနယ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း တံခါးဖြင့္ထားေပးသည္။

ေျမတစ္ခုတြင္ သို ့မဟုတ္ စီမံကိန္းအဆင့္တြင္ (ျပႆနာမ်ားကို ေရအား

အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားက ေဒသခံလူမွဳအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ မဟာဓာတ္

လွ်ပ္စစ္စမ
ီ ခ
ံ ်က္ေရးဆြျဲ ခင္းမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အဆင္တ
့ င
ြ ္ ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ေ
္ ျဖ႐ွငး္

အားလိုင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ (သို ့) ခ်ိတ္ဆက္မထားေသာ

မည့္အစား) ထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မည္ဟု

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မ်ား ပံ့ပိုးေပးအပ္ရာတြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑တစ္ရပ္

ရည္ညႊန္းသည္။ ယင္းသည္ အနာဂတ္ကာလေရအားလွ်ပ္စစ္

မွပါဝင္ႏိုင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ SEA

စီမံခ်က္ေရးဆြဲမွဳမ်ားတြင္ လူမွဳေရးႏွင့္သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီး

အစီရင္ခံစာတြင္ တန္ဖိုးျမင့္ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားအတြင္း

ႏိုင္ေျခႏွင့္ ပဋိပကၡအႏၱရာယ္မ်ားကို မည္သို ့မည္ပံု ဦးစားေပးထည့္သြင္းစဥ္း

ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္မွဳအတြက္ သီးျခား ျဖစ္ေသာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္

စားသြားမည္ဟူေသာကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚ

ကန္ ့သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို အၾကံျပဳတင္ျပထားေသာ္လည္း

ေစခဲ့သည္။ စီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္မွဳမ်ားအတြက္

ေဖာ္ေဆာင္ႏင
ုိ မ
္ ည္စ
့ မ
ီ က
ံ န
ိ း္ အမ်ဳိးအစားမ်ား၊ စီမက
ံ န
ိ း္ အစုအေဝးမ်ားႏွငပ
့္ တ္

အဆိုပါသတ္မွတ္ခ်က္စံခ်ိန္စံညႊနး္ မ်ားကို အသံုးျပဳသြားရန္႐ွိမ႐ွိ ဟူေသာ

သက္၍ ႐ွင္းလင္းတိက်ေသာသတ္မွတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမ႐ွိ

ေမးခြန္းလည္းပါဝင္ေပသည္။.

သည့္ အေျခအေနေအာက္တြင္ အဆိုပါျခြင္းခ်က္ကို အေရးပါသည့္ ေဂဟစ
နစ္ႏွင့္လူမွဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (ecological and social functions)

ျမစ္ဝွမ္းဇုန္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မွဳအစီအစဥ္ (the Basin Zoning Plan) ၏

မ်ား႐ွိေသာ ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားအတြင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္

ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲဇုန္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မွဳတြင္ “တန္ဖိုး နိမ့္” ႏွင့္

“ဟာကြက္” တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ် ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္သည္။

“တန္ဖိုးအလယ္အလတ္” ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားကို ႐ွင္းလင္းတိက်စြာ ခြဲျခား
သတ္မွတ္ကိုင္တြယ္မွဳမ်ဳိးမ႐ွိေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ဇုန္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ခ်က္

ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF) သည္ ျမစ္ဝွမ္း

အဆင့္တြင္ “တန္ဖိုးအလယ္အလတ္” အဆင့္၏အထက္နားဆီမွာ႐ွိေနၿပီး

ေဒသခြဲမ်ားအား “အေပးအယူျပဳလုပ္သည့္ (trading off)” ခ်ဥ္းကပ္လုပ္

ပဋိပကၡ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ လူမွဳေရးႏွင့္သက္ေမြးလုပ္ငန္းထိခိုက္ႏိုင္ေျချမင့္

ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းတစ္ရပ္အေပၚ အေျခခံသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေရအား

မားေသာ ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး

လွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္မွဳမျပဳရေသးေသာ ႀကီးမားေသာေဂဟစနစ္တန္ဖိုးမ်ား႐ွိ

ဦးစားေပးေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သည္။

သည့္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲအခ်ဳိ ့ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာ အလဲအထပ္

ီ က
ံ န
ိ း္ မ်ား ႐ွႏ
ိ င
ွ ေ
့္ နၿပီးေသာနယ္ေျမေဒသမ်ား
အထူးသျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စမ

အေနႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ရည္မွန္းထုတ္လုပ္မွဳပမာဏ ျပည့္မီေစေရး

တြင္ (အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ား၏ ဆိုးေမြျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္တည္

အတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား႐ွိႏွင့္ေနၿပီး တန္ဖိုးပိုမိုနည္းပါးသည့္

ေနသည့္တိုင္) ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္သည္။

ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားကို “အလုပ္ဝန္ထုပ္မ်ားစြာတာဝန္ယူထမ္းပိုးသူ
(workhorse)” ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။43

ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF) က “တန္ဖိုးျမင့္ဇုန္

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္မွဳ႐ွဳေထာင့္တစ္ရပ္အရ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားေပးစြမ္း

ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားအတြင္း သက္ေရာက္မွဳနည္းပါးေသာ

ႏိုင္သည္ဆိုေသာ္လည္း ထိုခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းက

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား” ေဖာ္ေဆာင္ရန္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ စိုးရိမ္ပူပန္စ

ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာေစခဲ့သည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား

ရာေနာက္ထပ္ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ SEA အစီရင္ခံစာက တန္ဖိုးျမင့္ျမစ္

ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ သြားမည့္ျမစ္ဝွမ္းေဒသမ်ားကို မည္သည့္လုပ္ငန္း

ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္မွဳမျပဳပဲ

စဥ္ျဖင္ေ
့ ႐ြးခ်ယ္သာြ းမည္နည္း၊ အဆိပ
ု ါျမစ္ဝမ
ွ း္ ေဒသခြမ
ဲ ်ား႐ွိ စီမက
ံ န
ိ း္ အက်ဳိး

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ အၾကံျပဳထားေသာ္လည္း ပိုမိုေသးငယ္ၿပီး

သက္ေရာက္မွဳမ်ားရင္ဆိုင္ခံစားရႏိုင္သည့္ လူမွဳအသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္

ေရသိုေလွာင္မွဳမပါေသာ run-of-river စီမံကိန္းမ်ား
ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF) တြင္ (အျခားစံႏွဳန္းအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွတစ္ခုအေနႏွင့္) “တမံျဖင့္ေရသို
ေလွာင္ေသာစီမံကိန္းမ်ားထက္ ေရသိုေလွာင္မွဳမပါေသာ run-of-river စီမံကိန္းမ်ားကို ပိုမိုအေရးေပးမွဳတစ္ရပ္” ပါဝင္သည္။44 run-of-river
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ဆည္ႀကီးမ်ားကဲ့သို ့ေသာ ႀကီးမားေသာေရေလွာင္တမံမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳအခ်ဳိ ့ကို ေ႐ွာင္လႊဲေကာင္း
ေ႐ွာင္လႊဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း run-of-river ဟူေသာစကားအသံုးအႏွဳန္းကို တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားနည္းပါးသည္ ဟူေသာအ
ဓိပၸာယ္ျဖင့္သံုးစြဲလာသျဖင့္ လြဲမွားေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ run-of-river စကားအသံုးအႏွဳန္းအတြက္
အားလံုးလက္ခံထားေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ရပ္မ႐ွိေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ တကယ္တမ္းတြင္ ႀကီးမားေသာဆည္မ်ား သို ့မဟုတ္ အခ်ိန္ၾကာ႐ွည္
စြာေရသိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းမွဳ ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္လည္း ထိုစကားအသံုးအႏွဳန္းကို အသံုးျပဳေလ့႐ွိသည္။ run-of-river
ဟုဆိုေသာစီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားေသာအက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားေပးႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရာသီအလိုက္ေရႀကီးေရလွ်ံမွဳပံုစံ
မ်ား (flooding patterns) ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ (သို ့မဟုတ္) ဓာတ္အားအျမင့္ဆံုးထုတ္လုပ္ရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္
ေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ Run-of-river စီမံကိန္းမ်ားကို ေရကာတာအဆင့္ဆင့္ပံုစံျဖင့္တည္ေဆာက္ေလ့႐ွိသည္ျဖစ္ရာ ငါးမ်ားေ႐ႊ ့
ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ႏုန္းအနည္မ်ားပိတ္ေလွာင္က်န္ရစ္ျခင္းတို ့အေပၚ ဆင့္ကဲအက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ား က်ေရာက္ေစသည္။

ပိုမုိသိ႐ွိလိုပါက ကြ်ႏု္ပ္တို ့၏ Run-of-River Hydro Factsheet,45 ကို
<www.internationalrivers.org/resources/swindling-the-mekong-run-of-river-hydro-16836>တြင္ဖတ္႐ွဳပါ။

42 IFC, SEA Final Report (2018), p. 62.
43 IFC, SEA Final Report (2018), p. 64.
44 IFC, SEA Final Report (2018), p. 63.
45 International Rivers, ‘Swindling the Mekong: Run-of-River Hydro’ (2018).
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ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မွဳအား ပါဝင္လႊမ္းမုိးႏိုင္သည့္ စြမ္း ရည္မ်ဳိး႐ွိပါသလား

electrification) ကို SEA တြင္ ေပးအပ္ထားသည္ထက္ မ်ားစြာပိုမိုႀကီးမား

အစ႐ွေ
ိ သာေမးခြနး္ မ်ားျဖစ္သည္။ လူမဳွ ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡအဆင္သ
့ တ္မတ
ွ ခ
္ ်က္

ေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္မပ
ွ ါဝင္ေစျခင္းက ဖက္ဒရယ္ႏင
ုိ င
္ ေ
ံ ရးစနစ္တစ္ရပ္

မ်ားကို ျမစ္ဝမ
ွ း္ ေဒသခြဲ ဇုန္ ပိင
ု း္ ျခားသတ္မတ
ွ ရ
္ ာတြင္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ျခင္းမျပဳပဲ

အတြက္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ႏိုင္သည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားလူမွဳအ

ဖယ္ထုတ္ခ်န္လွပ္ထားျခင္းက အထူးပင္စိုးရိမ္ပူပန္စရာကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။

သိုက္အဝန္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းမ်ားစြာတို ့၏ သေဘာတူအား
ေပးေထာက္ခမ
ံ ဳွ ကိရ
ု ႐ွႏ
ိ င
ုိ မ
္ ည္ျဖစ္ကာ ဒီမက
ုိ ေရနည္းလမ္းက်ၿပီး သာတူညမ
ီ ်ွ

ပဋိပကၡ၊ ဆိုးေမြျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္
လူ ့ရပိုင္ခြင့္မ်ား

ျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္စနစ္မ်ားကို ပိုမိုအားေပးျမွင့္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စြမ္းအင္အေရာအေႏွာ (Myanmar’s

အတိတ္ကာလစီမံကိန္းမ်ား၏ဆိုးေမြျပႆနာအေရးကိစၥမ်ား၊ သမိုင္းဝင္ႏွင့္
ဆက္လက္ျဖစ္တည္ေနဆဲပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္လူ ့

energy mix) အတြင္းမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္

ရပိင
ု ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ း္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္မဳွ ႏွငပ
့္ တ္

SEA သည္ ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF)

သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေရးပါေသာကိစၥရပ္မ်ားကို အေျခခံအခ်က္အ

၏သတ္မွတ္နယ္နိမိတ္မ်ားအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ မည့္အႀကီး

လက္ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳအစီရင္ခံစာ (the baseline assessment report)

စားေရအားလွ်ပ္စစ္ ခန္ ့မွန္းပမာဏအတြက္ “ပစ္မွတ္ကိန္းဂဏန္း”

တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ သို ့ေသာ္ SEA အစီရင္ခံစာ၏ ေယဘုယ်ခြဲ

တစ္ခုကို အၾကံျပဳတင္ျပထားသည္။46 ထိုကိန္း ဂဏန္းသည္ ျပန္လည္ျပင္

ျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္မွဳႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္မူ ထိုအေရးကိစၥမ်ားကို

ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားပင္မအစီအစဥ္ (the

လံုလံုေလာက္ေလာက္ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းတင္ျပထားျခင္းမ႐ွိေပ။

National Electricity Master Plan) တြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္း
ေဆာင္႐က
ြ ေ
္ ရးေကာ္ပေ
ုိ ရး႐ွငး္ (JICA) မွ အသံးု ျပဳခဲေ
့ သာ ခန္ မ
့ န
ွ း္ ပမာဏ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္မွဳ၏ဆိုးေမြတြင္ လူ ့ရပိုင္ခြင့္ခ်ဳိး

ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ကိုးကားထားသည္။47 ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့

ေဖာက္မွဳ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အလြဲသံုးမွဳႏွင့္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္

ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF) ေအာက္တြင္ အလတ္စားႏွင့္ အႀကီးစားေရအား

ေနရပ္စြန္ ့ခြာေျပာင္းေ႐ႊ ့မွဳ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ပါဝင္သည္။ ထိုစီမံကိန္း

လွ်ပ္စစ္ ၁၂၂၀၀ မဂၢါဝပ္ကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု SEA အစီရင္ခံစာက

မ်ား၏ ဆက္လက္ျဖစ္တည္ေန ဆဲအက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ

အၾကံျပဳထားသည္။ တန္ဖိုးျမင့္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားအတြင္းမွ ၁၀ မဂၢါဝပ္

အတြင္းႏွင့္ျပင္ပမွလူမွဳအသိုက္အဝန္းမ်ားက ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ခံစားေနရ

ေအာက္ေလ်ာ့နည္းေသာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ “သက္ေရာက္မွဳ

သည္။ ဆိုးေမြျပႆနာမ်ားအားထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ရန္အေရးႀကီး

နည္းပါးေသာ” ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ “ခန္ ့မွန္းရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ

ေၾကာင္း SEA အစီရင္ခံစာတြင္တင္ျပထားသည္။ သို ့ေသာ္ SEA ႏွင့္

(impossible to estimate)” လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပမာဏ ကိုလည္း

ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ (SDF) တို ့သည္ အတိတ္ကာ

အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။48

လမွႏွင့္ ယေန ့ခ်ိန္ထိဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မွဳမ်ား
အျပင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ပဋိပကၡပိုမိုအားေကာင္းျပင္းထန္လာႏိုင္

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္စမ
ြ း္ အားပင္မအစီအစဥ္

သည့္အေျခအေနတို ့ကို မည္သို ့ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းသင့္ေၾကာင္း ႐ွင္းလင္း

(NEMP) ပါ စြမ္းအင္ခန္ ့မွန္းခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့

တင္ျပမွဳမ႐ွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။

ျခင္းမ႐ွိေပ။ သူတို ့သည္ ႏိုင္ငံ၏စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရန္

အဆိုပါအေရးကိစၥမ်ားအေပၚ ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္

ဆက္ျခင္းမျပဳေသာ အျခားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အမ်ဳိးအစားမ်ားအပါအဝင္)

(SDF) ၏ အေလးေပးအာ႐ုံစိုက္မွဳမွာ စီမံကိန္း သို ့မဟုတ္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲ

အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားထက္ ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္ေသာ

အဆင့္တြင္ျဖစ္၏။ ထိုအဆင့္တြင္ ပဋိပကၡကိုေကာင္းစြာနားလည္သိျမင္ၿပီး

အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို အဓိကဦးစားေပးခဲ့၏။ SEA

အတြက္ (ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမျပဳေသာ ႏွင့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ခ်ိတ္

ေ႐ွာင္လႊဲလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းေလ့လာဆန္းစစ္မွဳမ်ား (conflict sensitivity

အစီရင္ခံစာက စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေရး

assessments) ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္မွ်ေဝေရးအစီအစဥ္မ်ား (benefit-

လုပ္ငန္းစဥ္ (stakeholder engagement process) တစ္ရပ္ ကို

sharing arrangements) အပါအဝင္ အဆိုျပဳထားေသာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္စ

ထဲထဲဝင္ဝင္က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္ဟု

နစ္ယႏၱယားမ်ားမွတဆင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို

အခိုင္အမာဆိုေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာတြင္ အၾကံျပဳတင္ျပထားေသာ

ကိရိယာမ်ားကအေရးပါသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ပဋိပကၡ၊ လူ ့ရပိုင္ခြင့္အေရး

ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ ခန္ ့မွန္းပမာဏမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအား

ကိစမ
ၥ ်ားႏွင့္ ဆိးု ေမြ ျပႆနာမ်ားကို ကနဦးအစကတည္းကပင္ (မဟာဗ်ဴဟာ

ပင္မအစီအစဥ္မူၾကမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္ ့ေသာစြမ္းအင္စီမံ

ေျမာက္မူဝါဒေရးဆြဲမွဳအဆင့္တြင္လည္းျဖစ္ႏိုင္၏) စီမံခ်က္ေရးဆြဲမွဳ

ခ်က္ေရးဆြျဲ ခင္းလုပင
္ န္းစဥ္တစ္ရပ္ႏင
ွ ့္ ဆက္ႏယ
ြ ေ
္ နသည္။ အဆိပ
ု ါ စီမခ
ံ ်က္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပား

ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွဳ

ေသာကိရိယာမ်ားႏွင့္ စနစ္ယႏၱယားမ်ားကို လိုအပ္သည္။

သို ့မဟုတ္ အားလံုးပါဝင္မွဳ မ႐ွိခဲ့ေပ။

ႀကီးမားေသာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား (ဥပမာ ေရအားလွ်ပ္စစ္)

SEA အစီရင္ခစ
ံ ာတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုိ ပိမ
ု က
ုိ ်ယ္ျပန္ ေ
့ သာစြမး္ အင္စမ
ီ ခ
ံ ်က္

အတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲမွဳမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနဆဲျဖစ္ေသာ

ေရးဆြဲမွဳအတြင္း ထည့္သြင္း႐ွင္းလင္းတင္ျပထား ေသာအပိုင္းတိုတစ္ပိုင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သကဲ့သို ့

ပါဝင္သည္။49 မတူျခားနားေသာ စြမ္းအင္အမ်ဳိးအစားမ်ားကိုရည္ညႊန္းေဖာ္ျပ

သဘာဝသယံဇာတ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ဆိုင္မွဳႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳအစီအစဥ္မ်ား

ထားေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာသည္ အမ်ဳိးသားမဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ခ်ိတ္

တို ့ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္လည္းလိုအပ္သည္။ ဥပမာ ဗဟိုမွထိန္း

ဆက္ထားေသာ ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္သည့္အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားေနရာတြင္

ခ်ဳပ္မွဳမျပဳေသာ လွ်ပ္စစ္မီးထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးမွဳ (decentralized

အစားထိုးေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ အျခားစြမ္းအင္အမ်ဳိးအစားမ်ား၏အခန္းက႑ကို

46 IFC, SEA Final Report (2018), p. 20.
47 According to the SEA report, the mix of generation capacity planned for 2030 in the National Electricity Master Plan includes 13,194 megawatts of
hydropower, representing 53 percent of total capacity: IFC, SEA Final Report (2018), p. 24.
48 IFC, SEA Final Report (2018), p. 70.
49 IFC, SEA Final Report (2018), p. 22-24.
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္

သံလြင္ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ေနရာတြင္ ေခတၱခိုလံုမႈယူေနရသည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား
ထင္ထင္႐ွား႐ွားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမ႐ွိေပ။ အဆိုပါ အျခား ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားတြင္

ငံမ်ားႏွင့္ ပါဝင္လပ
ု ္ေဆာင္ေသာႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ဆိုလာႏွင့္ေလအားကဲ့သို ့ေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္မ်ားအျပင္

စီးပြားေရးအရထိုက္တန္ေကာင္းမြန္သည္။ သို ့ေသာ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား

မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွဳမျပဳေသာစြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္

အတြက္မူ ရ႐ွိသည့္အနည္းအက်ဥ္းမွ်ေသာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားက စီမံကိန္း

ျဖန္ ့က်က္ထား႐ွိေသာစြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားကဲ့သို ့ေသာ အျခားျဖန္ ့

အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကုစား၍မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္

ျဖဴးေရးနည္းလမ္း မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ SEA အစီရင္ခံစာသည္ စြမ္းအင္

ေဂဟစနစ္ထိခိုက္ပ်က္စီးမွဳတို ့ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါ၏ေလာဟူ၍ ျပင္းျပင္းထန္

ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးျပဳမွဳ (energy efficiency) ႏွင့္ ဝယ္လိုအား

ထန္ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။52

ဘက္ျခမ္းစီမခ
ံ န္ ခ
့ မ
ဲြ ဳွ (demand-side management) ဆိင
ု ရ
္ ာ စြမး္ အင္စမ
ီ ခ
ံ ်က္
ေရးဆြဲျခင္း၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ထင္႐ွား ေပၚလြင္ေအာင္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း

အလတ္စားႏွင့္အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏႐ွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္

မ႐ွိေပ။50 လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္ ႐ွိရင္းစြဲစိုက္ပ်ဳိးေရေပးေဝေရးဆည္မ်ားကို

စြမ္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မေရရာမွဳမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခေဘး

ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ ပစၥညး္ မ်ားျပန္လည္တပ္ဆင္ႏင
ုိ မ
္ ည့္ ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ျခအလား

အႏၱရာယ္မ်ားစြာကို ရည္ညြန္းေဖာ္ျပမွဳျပဳခဲ့ေသာ္လည္း SEA သို ့မဟုတ္

အလာကို ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳမ်ား

၎၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ထိုေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို အေသးစိတ္ကိုင္

ထပ္မံျပဳလုပ္သြားရန္လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း စိုက္ပ်ဳိးေရသြင္းဆည္မ်ား

တြယ္ေျဖ႐ွင္းတင္ျပမွဳမ်ဳိး လံုးဝမပါဝင္ခဲ့ေပ။ ထိုေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတြင္

ရာေပါင္းမ်ားစြာ႐ွိေနသည္ျဖစ္ရာ ဆည္သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ႏွဳိင္း

(ပိုင္ဆိုင္ ရင္းျမစ္မ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ျပန္မရႏိုင္ေတာ့သည့္ေဘးအႏၱရာယ္

စာလွ်င္ ႐ွိရင္းစြဲစိုက္ပ်ဳိးေရသြင္းဆည္မ်ားကို စက္ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္လုပ္

(stranded assets) အပါအဝင္) အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားမွ

ေဆာင္ျခင္းက အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ား မ်ားစြာပိုမိုနည္းပါးမည္ျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္ေသာစြမ္းအင္မ်ားက အနာဂတ္ကာလ၌ ေဈးႀကီးလြန္း၍ေဈးကြက္
မဝင္ေတာ့သျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ ့ရႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာထိခိုက္ဆံုး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကရည္မွန္း

႐ံွဳးႏိုင္ေျခေဘးအႏၱရာယ္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ ေလအားႏွင့္ဆိုလာကဲ့သို ့

ခ်က္တစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံျခားတင္ပို ့မွဳအတြက္ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ရန္

ေသာ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာစြမ္းအင္အမ်ဳိးအစားမ်ား၏ေဈးႏွဳန္းမ်ားကလည္း

ျဖစ္သည္ဟုလည္း SEA က သတ္မွတ္ယူဆထားသည္။ ထိုယူဆခ်က္အား

ေတာက္ေလွ်ာက္က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ အလတ္စားႏွင့္အ

ထပ္မံစိစစ္သံုးသပ္သြားရန္လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားတင္ပို ့မွဳအတြက္ေရအား

ႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳေၾကာင့္ျဖစ္

လွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္

ေပၚလာရေသာ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒေျပာင္းလဲမွဳပံုစံမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္

အျခား ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ခ်ိန္ဆေလ့လာသံုးသပ္သြားရေပမည္။

ေနေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ ့ရႏိုင္သည္။53

ေဒသတြင္းအျခားႏိုင္ငံမ်ား၏အေတြ ့အၾကံဳမ်ားအရ ေရအားလွ်ပ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳမီ အဆိုပါထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခေဘး

စစ္ႏိုင္ငံျခားတင္ပို ့ေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဝယ္ယူတင္သြင္းေသာႏိုင္

အႏၱရာယ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ထပ္မံေလ့လာဆန္းစစ္သြားရန္လိုအပ္သည္။

51

50 The Asian Development Bank’s 2015 study National Energy Eﬃciency & Conservation Policy, Strategy and Roadmap for Myanmar has identified a total
average electricity savings potential at 8,253 GWh—a significant amount. Asian Development Bank (ADB), TA 8356-MYA, Final Report: National Energy
Eﬃciency and Conservation Policy, Strategy and Roadmap for Myanmar, December 2015, <https://www.adb.org/projects/documents/mya-46389-001tacr>
51 IFC, SEA Final Report (2018), p. 5.
52 See, for example, Apisom Intralawan, David Wood and Richard Frankel, Economic Evaluation of Hydropower Projects in the Lower Mekong Basin’, Mae
Fah Luang University, Thailand, March 2017. <https://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Final-report-Mekong-Study-March-2017-8.pdf>
53 IFC, SEA Final Report (2018), p. 21.
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ု င
္ အ
ံ တြငး္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္မဳွ ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမွဳမ်ားအတြက္ တန္ဖိုး႐ွိေသာအသိအျမင္ဗဟုသုတႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ ့ကို
ပံ့ပိုးေပးအပ္ ထားသည္။
ပထမဆံုးအေနႏွင့္ ထိုေလ့လာဆန္းစစ္မွဳကို မူဝါဒအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ ကနဦးအဆင့္တစ္ရပ္အျဖစ္ အဆိုျပဳ တင္ျပထားသည္ျဖစ္ရာ
၎သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္ ့ေသာ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္
သည္။ ဥပမာ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာတြင္ ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းခဲ့ျခင္းမ႐ွိေသာ္လည္း SEA ၏ ပဋိပကၡႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား (baseline) အခန္းတြင္ မူဝါဒ ေရးဆြဲခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ဆိုးေမြျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡတို ့
ၾကားမွ ဆက္ႏြယ္မွဳကို နားလည္သိျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ရပ္ ခ်ေပးခဲ့သည္။ ယင္းကိုအသံုးျပဳကာ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမွဳ
မ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ႏိုင္သည့္အျပင္ ပဋိပကၡေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုအေလးဂ႐ုျပဳျခင္းမ႐ွိေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးစံပံုစံမ်ား (development
models) (ဥပမာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္စီးပြားေရး (business for peace)” စံပံုစံတစ္ရပ္) ကိုပင္ ဆန္ ့က်င္ ခုခံတြန္းလွန္ႏိုင္သည္။
ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ SEA သည္ အသိအျမင္ဗဟုသုတထုတ္လုပ္ေရးပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကိုဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးအတြက္
သုေတသနျပဳေလ့လာမွဳမ်ားထပ္တိုးျပဳလုပ္သြားရန္ အားေပးျမွင့္တင္ႏိုင္သည့္အျပင္ မူဝါဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာလာ
ေအာင္ကူညီေပးႏိုင္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူ (stakeholders) အမ်ဳိးမ်ဳိးတို ့၏ စြမ္းအင္အစီအစဥ္ေရးဆြဲမွဳႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဦး
စားေပးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စံႏွဳန္းတန္ဖိုးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စြမ္းအင္အေရာအေႏွာ (Myanmar’s energy mix) အတြင္းမွ
ု ည္းတၿပိဳင္တည္းေလ့လာသြားမည္)
ေရအားလွ်ပ္စစ္၏အခန္းက႑အေပၚ (အျခားစြမး္ အင္အမ်ဳိးအစားမ်ား၊ ေ႐ြးခ်ယ္စရာျဖန္ ျ့ ဖဴးေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိလ
ပိုမို က်ယ္ျပန္ ့ေသာေလ့လာဆန္းစစ္မွဳတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ ထိုေလ့လာဆန္းစစ္မွဳကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေနဆဲအေျခအေနေအာက္တြင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မွဳ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုအတြင္း ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မွဳမျပဳေသာလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးမွဳ (decentralized
electrification) ၏အခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္သြားႏိုင္မည့္အလားအလာႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ပင္မျမစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးကြဲစံုလင္မွဳတန္ဖိုးျမင့္မားေသာ ျမစ္ဝွမ္းေဒသခြဲမ်ားကို ဖယ္ခ်န္ထိန္းသိမ္းရန္အၾကံျပဳခ်က္က
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျမစ္ေခ်ာင္းေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ၎တို ့အေပၚမွီခိုအားထားေနရေသာ ေဒသခံလူမွဳအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္း
သိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု ခ်ေပးခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္၏။
အဆိုပါအၾကံျပဳခ်က္ကိုေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကာလတာ႐ွည္ ဆက္လက္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြား
ရန္လိုအပ္သည္။ ယင္းသည္ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ၎တို ့အေပၚမွီခိုအားထားေနရေသာလူမွဳအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျမဲထာဝရအကာ
အကြယ္ေပးရန္ဦးတည္ေသာ တစ္ေန ့တစ္ျခားပိုမိုအားေကာင္းလာသည့္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မွဳကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ
အသိေပးလွဳံ ့ေဆာ္စည္း႐ံုးေရး လွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မွဳႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေလသည္။
54 Efforts to build a movement in Myanmar to secure permanent protection of its rivers could draw on models advanced in other countries in
various forms, for example, treaties, local and national legislative frameworks, judicial decisions and securing community resource and tenure
rights. For more information, see International Rivers, ‘The Global River Protection Movement’. <https://www.internationalrivers.org/campaigns/
the-global-river-protection-movement>
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