
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ပံုလက္စြဲ (Operational Manual) 

OP 4.01 - သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (Environmental Assessment)  

ယခ ုမူဝါဒမ်ားသည္ ကမၻာ့ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ား အသုံးျပဳရန္အတြက္သာ ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး 

အဆိုပါ ကိစၥရပ္တခုလံုးကို ၿပီးျပည့္စုံေသာ ေျဖရွင္းနည္းဟု မမွတ္ယူရပါ။ 

OP 4.01 

ဇန္နဝါရီ၊ ၁၉၉၉ 

မွတ္စ ု- ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက ္၂၀၁၂ တြင္ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား က အတည္ျပဳ ထား 
သည္ ့Resettlement Investment Lending Reform: Modernizing and Consolidating 
Operational Policies and Procedures (R 2012-0204 [IDA/R2012-0248] တြင္ပါဝင္သည့္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ OP/BP 4.01 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ဆန္းစစ္ျခင္း (Environmental Assessment) ကို ဧျပီလ ၂၀၁၃ တြင္ ျပန္လည္မြမ္းမံ ျပင္ဆင ္
ထားသည္။ ထိ ုအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ OP/BP 10.00 – စီမံကိန္း 
ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ Investment Project Financing ကိုလည္း 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံခဲ့သည္၊ ထိုသုိ႔ျပင္ဆင္ရျခင္းမွာ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါေသာ္ လည္း  
OP/BP 8.00, Rapid Response to Crises and Emergencies ၏ ခ်႔ဲထြင္ေသာ အပိုင္း တြင္ 
ေပါင္းထည့္ရန္ႏွင့္ OP/BP 8.30, Financial Intermediary Lending and OP/BP 13.05, 
Supervision (ယင္းတုိ႔သည္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ မသံုးစြေဲတာ့) တုိ႔တြင္ ေပါင္းထည့္ရန္ အတြက္ 
ျဖစ္သည္။ ဤေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ OP/BP 4.01 ကုိ မြမ္းမံျပင္ဆင္သည္။  
 
အဆိုပါ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ပုံလက္စြမဲ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို 
Environmental Assessment Sourcebook (Washington, D.C.: World Bank, 1991) တြင္ 
ရယူႏုိင္ သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထပ္၍ မြမ္းမံထားသည္တုိ႔ကုိလည္း Environment Sector Board 
တြင္ ရယူႏုိင္သလုိ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆု္ိင္ရာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္  ေဘးကင္း 
လံုျခဳံေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား World Bank Group Environment, Health and Safety 
Guidelines (EHSGs) iတြင္လည္း ေလ့လာႏုိင္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ဘဏ္၏ အျခား သေဘာထားေၾကညာခ်က္မ်ားမွာ OP/BP 4.02, Environmental Action Plans; 
OP/BP 4.04, Natural Habitats; OP 4.07, Water Resources Management; OP 4.09, 
Pest Management; OP/BP 4.10, Indigenous Peoples; OP/BP 4.11, Physical Cultural 
Resources; OP/BP 4.12, Involuntary Resettlement; OP/BP 4.36, Forests; and OP/BP 
10.00, Investment Project Financing တုိ႔ျဖစ္သည္။  
 
 



 
  
ေမးစရာ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက OPCS ရွိ Safeguard Policies Helpdesk  သုိ႔ 

(safeguards@worldbank.org) ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။  

ဧျပီ ၂၀၁၃ တြင္ မြမ္းမံျပင္ဆင္သည္ 

၁။ ဘဏi္i သို႔ ဘ႑ာေရးအကူအညီေပးရန္ ေလ်ွာက္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ 

ယင္းစီမံကိန္းႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း Environmental 

Assessment (EA) တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ယင္းစီမံကိန္းတုိ႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ကိ ုေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္မည့္အေၾကာင္း ဘဏ္အေနျဖင့္ 

ေသခ်ာစြာ အာမခ ံႏိုင္မည္ျဖစ္သလုိ၊ ဘဏ္၏ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈ တြင္လည္း 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္။  

၂။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) သည္လုပ္ငန္းစဥ္ တခုျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ 

စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ သေဘာသဘာဝႏွင့္ 

အတိုင္းအတာအေပၚမူတည္ကာ EA တြင္ ပါဝင္မည့္ သုံးသပ္ျခင္းအစီအစဥ္ ၏ က်ယ္ျပန္႔မႈ၊ 

နက႐္ႈိင္းမႈႏွင့္ ပုံစံ တို႔ကိ ုဆုံးျဖတ္ေပသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) သည ္

စီမံကိန္း လႊမ္းမိုးနယ္ေျမ iiiအတြင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ အကျဲဖတ္သလုိ အျခား အစားထုိးစရာ စီမံကိန္းကုိ 

ရွာေဖြသည္။ ထို႔ျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) သည ္

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေနရာေရြးခ်ယ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ စီစဥ္ရာ 

တြင္ျဖစ္ေစ၊ ပုံစံထုတ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ 

ဆိုးက်ိဳးနည္းပါးသြားေစရန္၊ ေလ်ာ့က်သြားေစရန္ (သို႔မဟုတ္) ပ်က္စီးမႈမ်ားကိ ုအစားထိုး 

ျပန္ေလ်ာ္ေပးေစရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းစသည္တို႔အားျဖင့္ စီမံကိန္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ 

ေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိ ုရွာေဖြသတ္မွတ္ေပးသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း 

(EA)တြင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကာလပတ္လံုး 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ စီမံခန္႔ခြေဲရး တို႔အတြက္ 

လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ လည္း ပါဝင္သည္။ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ႔ခ်ေရး (သို႔မဟုတ္) 

ျပန္လည္အစားထုိး  ေလ်ာ္ေပးေရး ထက္စာလ်ွင ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနတုိင္းတြင္ 

ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္လုပ္ေဆာင္ေရးကို ဘဏ္အေနျဖင့္ ပို၍ လိုလားသည္။  
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၃။  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) သည္ သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ေနသည့္ 

ပတ္ဝန္းက်င ္(ေလ၊ေရ၊ ေျမ စသည္ျဖင့္) တို႔ကိုလည္းထည့္သြင္း စဥ္းစားသလုိ၊ လူသားတို႔ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး၊ လူမႈဘဝ ဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ား (ဆႏၵမပါပဲ ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာ 

ခ်ျခင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ႐ုပ္အေကာင္အထည္ရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားiv)၊ 

နယ္စပ္ကိုေက်ာ္သြားသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ ႏုိင္ငံတကာ သဘာဝပတ္ဝန္္းက်င္ 

ဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ား vစသည္တို႔ကိ ုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) သည ္သဘာဝေရးရာႏွင့္ လူမႈဘဝေရးရာတို႔ကိ ုအတ ူေပါင္းစပ္ စဥ္းစားသည္။ 

စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) သည ္

ပူးတြဲပါတုိ႔အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္ - စီမံကိန္းတြင ္ပါဝင္ခ်က္မ်ားကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ 

ကြဲျပားသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ သက္ဆို္္င္ရာ အိမ္ရွင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ တစုံလံုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

မူဝါဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္၊ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေရးရာ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ က႑၊ 

လူမႈဘဝေရးရာ က႑ စသည္ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဖြ႔ဲအစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား၊ 

အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ၏ ဝတၱရားမ်ား၊ စသည္ျဖင့္။ ထို႔ျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) 

သည ္ႏိုင္ငံတကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီ 

ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ျဖစ္ရန္လည္း စဥ္းစားေပသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း 

(EA) တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အိမ္ရွင္ႏို္င္ငံ၏ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဘဏ္က ေထာက္ပံ့ကူညီမည္ မဟုတ္ပါ။ စီမံကိန္း 

လုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) ကိ ုေစာႏိုင္သမ်ွ ေစာေစာ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အဆိုျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၊ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈဘဝေရးရာ ဆိုင္ရာ၊ နည္းပညာပိုင္း ဆို္င္ရာ 

သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အတူ EA အား ေပါင္းထည့္ရမည္။  

၄။ ေငြေခ်းယူသူက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိိ 

သည္။ အမ်ိဳးအစား (က) တြင္ ပါဝင္သည္ ့စီမံကိန္းမ်ား viအတြက္ ဆိုပါက ေငြေခ်းယူသူအေနျဖင့္ 

EAvii လုပ္ေဆာင္ရန္ စီမံကိန္း တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိသည့္ လြတ္လပ္ေသာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကၽြမ္းက်င္  ပညာရွင္၏ အကူအညီကိ ုရယူရမည္။ အမ်ိဳးအစား (က) 

တြင္ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မည့္ အႏၱရာယ ္အထူးမ်ားျပားျခင္း 

(သို႔မဟုတ္) ယင္းအေရး  ေဆြးေႏြးရာတြင္ အျငင္းအခုံ အမ်ားအျပားျဖစ္ႏိုင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) 

ဆိုးဝါးျပင္းထန္ၿပီး ဘက္ေပါင္းစုံေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား စသည္တို႔ 



ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ယင္း စီမံကိန္းမ်ား ဆိုပါက ေငြေခ်းယူသူအေနျဖင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) viiiႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္း က႑ 

အားလုံးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ဘုတ္ အဖြဲ႔၏ အၾကံဥာဏ္ကို ရယူရမည္။ ထိုအၾကံေပး ဘုတ္အဖြ႔ဲ ၏ 

အခန္းက႑သည ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စီစဥ္ ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္သည္ ့အတိုင္းအတာ 

ေပၚတြင္လည္း မွီတည္ေနသလုိ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) လုပ္ငန္း 

အရည္အေသြးႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာ တို႔ေပၚတြင္လည္း 

မွီတည္ေနသည္။  

၅။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္း (EA)ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘဏ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြေခ်းသူမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးမည္။ ဘဏ္က ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မည့္ ကိစၥ 

ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေရးအလုိ႔ငွာ ေငြေခ်းယူသူက စီမံကိ္န္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္း လုပ္ေဆာင္သင္ ့

သည့္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ခ်က္ရွိ၊မရွိ ကိ ုအဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ 

ဘဏ္သည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) မွ ေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ သုံးသပ္မည္။ ဘဏ ္က စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္မပတ္သက္ခင ္ေငြေခ်းယူသူက 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) ကိ ုတစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) 

အကုန္လံုးျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ထားပါက ဘဏ္အေနျဖင့္ ယင္း EA  အား ယခ ုမူဝါဒႏွင့္ 

လို္က္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိ၊မရွိ သုံးသပ္မည္။ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးျခင္း 

စသည ္တို႔အပါအဝင္ ျဖစ္သည့္ ထပ္တုိး EA လုပ္ငန္းမ်ားအား ဘဏ ္အေနျဖင့္ လိုအပ္ေကာင္း 

လိုအပ္ႏုိင္သည္။  

၆။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရး လက္စြစဲာအုပ္ 
ix(Pollution Prevention and Abatement Handbook) တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ 

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရးတို႔ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ဘဏ္က 

ပုံမွန္အားျဖင့္ လက္ခံႏိုင္သည့္ ထုတ္လႊတ္မႈ အဆင့္မ်ား စသည္တို႔ကိ ုေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ ္

ေငြေခ်းယူသည့္ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားအေျခအေန တို႔ကိုလည္း ဘဏ္က 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ အား 

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရးတို႔ အတြက္ အျခား ထုတ္လႊင့္မႈ အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္ 

မ်ား၊ လုပ္သင့္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကို အစားထိုးေပးႏုိင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္း 

ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ ထုတ္လႊင့္မႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္သင့္သည့္ 

ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား က သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ေစသည္ ့အခ်က္မ်ားကို EA 

အစီရင္ခံစာ တြင္ အေသးစိတ္ႏွင့္ အလုံးစု ံေဖာ္ျပရမည္။  



သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) ကိရိယာမ်ား - EA Instruments 

၇။ စီမံကိန္းအေပၚ မူတည္ၿပီး ဘဏ္က ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္မီေစရန္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ား ရွိသည္  - 
ယင္းတုိ႔တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း environmental impact 
assessment (EIA)၊ ေဒသအလုိက္ (သို႔မဟုတ္) က႑ အလိုက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း regional or sectoral EA၊ ေသနဂၤဗ်ဴဟာက်ေသာ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ လူမႈဘဝ ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း strategic environmental and social 
assessment (SESA)၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစစ္ျခင္း environmental audit ၊ 
က်ေရာက္လာႏိုင္သည္ ့ေဘးဒုကၡ (သို႔မဟုတ္) အႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း hazard or risk 
assessment ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြေဲရး အစီအစဥ္ environmental management 
plan (EMP) ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈဘဝဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြေဲရး မူေဘာင္ 
xenvironmental and social management framework (ESMF) စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဆိုပါ ကိရိယာ တခ ု
ထက္မက လိုအပ္လ်ွင္လိုအပ္သလိ ုအသုံးျပဳႏုိင္သလို၊ ကိရိယာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္ ့အစိတ္အပိုင္း 
မ်ား ကိုလည္း လိုအပ္မႈအလိုက္ ေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္းက သက္ေရာက္ 
မႈသည ္ေဒသအလုိက ္(သို႔မဟုတ္) က႑အလိုက္ အထ ိသက္ေရာက္ႏိုင္ပါက ေဒသအလုိက္ 
(သို႔မဟုတ္) က႑ အလိုက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း 
xiregional or sectoral EA လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုသည္။  
 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စစ္ေဆးျခင္း (Environmental Screening) 
 
၈။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) အမ်ိဳးအစားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
အတိုင္းအတာ ကိ ုဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္ အလို႔ငွာ ဘဏ္သည္ အဆိုျပဳလာသည့္ စီမံကိန္း တခုခ်င္းစီ 
အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္း (Environmental Screening) 
လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ စီမံကိန္း၏ အမ်ိဳးအစား၊ တည္ေနရာ၊ အထိအခိုက္မခံႏုိင္ေအာင္ 
ထိလြယ္ရွလြယ္ ရွိမႈ၊ အတိုင္းအတာ တို႔ႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င ္ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈ၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အတိုင္းအတာ တို႔ အေပၚမူတည္ၿပီး 
ဘဏ ္သည ္အဆိုျပဳ စီမံကိန္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳးခြျဲခားသတ္မွတ္သည္။  
 

(က) Category A - အမ်ိဳးအစား (က) ဝင ္စီမံကိန္း - စီမံကိန္းသည္ သိသာမ်ားျပားသည့္ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိၿပီး ထိုထိခိုက္မႈမ်ားသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ 
အထိအခိုက္မခံျခင္းxii၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားသည့္ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ယခင္က 
ၾကိဳတင္မမွန္းဆထားသည့္ အျဖစ္မ်ား ျဖစ္ျခင္း စသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါက၊ 
ယင္းစီမံကိန္း ကို အမ်ိဳးအစား (က) အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ယင္းသက္ေရာက္မႈမ်ား 



သည ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းေနရာမ်ား၊ အေဆာက္အဦေနရာမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ 
ဧရိယာမ်ား အထ ိသက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးအစား (က) စီမံကိန္းတခုအတြက္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) တြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ကိ ုသိရွိ သတ္မွတ္ 
ျခင္း၊ ယင္းတုိ႔ကို ကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အျခားအစားထိုးစရာ စီမံကိန္းကုိ ရွာေဖြျခင္း 
(ယင္းတြင္ စီမံကိန္း ကို မလုပ္ေဆာင္ေတာ ့ဟူသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ လည္း ပါဝင္သည္)၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ 
ဆိုးက်ိဳးမ်ား ကို တားဆီးေရး၊ နည္းပါးေစေရး၊ ေလ်ာ့က်ေစေရး တို႔အတြက္ လုိအပ္သည့္ 
နည္းနာမ်ား ကို အၾကံျပဳျခင္း စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းရမည္။ အမ်ိဳးအစား (က) ဝင္ 
စီမံကိန္း အတြက္ ေငြေခ်းသူအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) အစီရင္ခံစာ (သင့္ေတာ္ပါက ေဒသအလုိက္ (သို႔မဟုတ္) က႑ 
အလိုက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း regional or 
sectoral EA)ကိ ုစီစဥ္ေရးဆြဲရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ယင္း EIA အစီရင္ခံစာတြင္ စာပိုဒ္ (၇) တြင္ 
ညႊန္းဆိုထားသည့္ ကိရိယာမ်ား ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား လည္း လိုအပ္လ်ွင္ လိုအပ္သလိ ု
ထည့္သြင္းရမည္။  
 
(ခ) Category B - အမ်ိဳးအစား (ခ) ဝင္ စီမံကိန္း - စီမံကိန္းက သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးအစား (က) ဝင္ စီမံကိန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေလာက္ မဆိုးဝါးေသာ္လည္း 
ေဒသအတြင္း၊ နယ္ေျမအတြင္းရွိ လူဦးေရ အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) စိမ့္ေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ျမက္ခင္းေျမမ်ား၊ 
အပင္ႏွင့္ သတၱဝါတို႔မွီခိုရာ အျခား သဘာဝေနရာမ်ား စသည္တို႔ အပါအဝင္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရ အေရးၾကီးသည့္ ဧရိယာမ်ား အေပၚဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း 
တို႔ ျဖစ္ေစပါက ယင္းစီမံကိန္းကုိ အမ်ိဳးအစား (ခ) အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 
ယင္းစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ သီးသန္႔ေနရာမ်ားတြင္သာ 
သက္ေရာက္တတ္ၿပီး အခ်ိဳ႔မွာ ျပန္လည ္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ 
မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ (အမ်ိဳးအစား (က) ဝင ္စီမံကိန္းႏွင့္ 
ႏႈိင္းစာလ်ွင)္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
ရွိေပသည္။ အမ်ိဳးအစား (ခ) ဝင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အတိုင္းအတာ သည ္စီမံကိန္းတခုႏွင့္တခု ကြဲျပားမႈ 
အေပၚမူတည္၍ ကြာျခားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးအစား (က) ဝင္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ EA တြင္ လုပ္ရသည့္ အတိုင္းအတာေလာက ္မက်ယ္ျပန္႔ပါ။ 
အမ်ိဳးအစား (က) ဝင္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ EA ကဲ့သို႔ပင္ အမ်ိဳးအစား (ခ) 
ဝင္ စီမံကိန္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ EA တြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ုသိရွိ သတ္မွတ္ 
ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ 



ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိ ုတားဆီးေရး၊ နည္းပါးေစေရး၊ ေလ်ာ့က်ေစေရး တို႔အတြက္ လုိအပ္သည့္ 
နည္းနာမ်ား ကို အၾကံျပဳျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ အမ်ိဳးအစား (ခ) ဝင္ စီမံကိန္း 
အတြက္  EA ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ား အေၾကာင္းကုိ စီမံကိန္း အေထာက္အထား 
မွတ္တမ္း (စီမံကိန္း အကျဲဖတ္စစ္ေဆးမႈ မွတ္တမ္း Project Appraisal Document ၊ 
စီမံကိန္း သတင္းအခ်က္အလက္ ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း xiiiProject Information Document) 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  
 
(ဂ) Category C - အမ်ိဳးအစား (ဂ) ဝင္ စီမံကိန္း - သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ နည္းပါးသည့္ (သို႔မဟုတ္) သက္ေရာက္မႈ မရိွသည္ ့စီမံကိန္းမ်ား 
ကိ ုယင္း အမ်ိဳးအစား တြင္ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္သည္။ စစ္ေဆးျခင္းမ ွလြဲ၍ အျခား 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) ကိ ုလုပ္ေဆာင္ရန္ အမ်ိဳးအစား (ဂ) ဝင္ 
စီမံကိန္းတြင ္မလိုအပ္ပါ။  
 

(ဃ) အမ်ိဳးအစား FI - လက္ခြစဲီမံကိန္းမ်ား တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ 
သက္ေရာက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမ်ား ကိ ုဘဏ ္က လက္လႊဲ 
ေပးထားေသာ တဆင့္ေငြေခ်းသူမ်ား (FI) က ေထာက္ပံ့ထားလ်ွင္ ယင္း စီမံကိန္းမ်ား ကိ ု
အမ်ိဳးအစား FI ဟု သတ္မွတ္သည္။  

 
အထူးစီမံကိန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 

ဆန္းစစ္ျခင္း (EA for Special Project Types) 
 
လက္ခြစဲီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား  
 
၉။ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရး ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပါဝင္သည္ ့အစီအစဥ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) စီမံကိန္းကာလ 
အတြင္း သတ္မွတ္ေရးဆြဲလိုက္သည့္ လက္ခြစဲီမံကိန္း မ်ားအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရး ဌာန၊ 
ပုဂၢိဳလ ္(သို႔မဟုတ္) အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း အေနျဖင့္ 
သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ယခုမူဝါဒ အရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ xivအညီ 
ဆီေလ်ာ္သည္ ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) ကိ ုလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
ဘဏ္သည္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရး ဌာန၊ ပုဂၢိဳလ္ (သို႔မဟုတ္) အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္သည္ ့အဖြဲ႔အစည္း၏ စြမ္းရည္ကိ ုအားျဖည့္ရန္ အတြက္ SIL အပိုင္းမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းသုိ႔ လုပ္ျခင္းမွာ ပူးတြဲပါ အေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက ္
ျဖစ္သည ္- (က) လက္ခြစဲီမံကိန္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္၊ (ခ) EA လုပ္ေဆာင္ ရန္အတြက္ 
လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူကို ေခၚယူရန္၊ (ဂ) လက္ခြဲစီမံကိန္း တခုခ်င္းစီ ဆိုင္ရာ EA ၏ 



ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ ရလဒ္မ်ား အားလုံးကုိ သုံးသပ္ရန္။ (ဃ) ထိခိုက္မႈကိ ုနည္းပါးေလ်ာ့ခ်ေစသည့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား  (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြေဲရး အစီအစဥ္ EMP အပါအဝင္) 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိ ုေသခ်ာေစရန္၊ (င) စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ 
ကာလအတြင္း xvသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ားအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ စသည္တို႔ 
ျဖစ္သည္။ EA လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဏ္အေနျဖင့္ 
စိတ္တုိင္းမက်ပါက အမ်ိဳးအစား (က) ဝင ္စီမံကိန္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ (လိုအပ္ပါက) EA အစီရင္ခံစာ 
မ်ား အပါအဝင္ အမ်ိဳးအစား (ခ) ဝင ္လက္ခြစဲီမံကိန္းမ်ား အားလုံးတို႔ ကို ဘဏ္သုိ႔ ၾကိဳတင္ 
သုံးသပ္ႏုိင္ရန္ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။   
 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တဆင့္ခံ ေငြေခ်းသူမ်ား (FI) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား  
 
၁၀။ ဘဏ္မ ွေငြကုိ ယူ၍ တဆင့္ခံ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းမ်ား ( FI ) ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းဆုိပါက FI တိုင္းက သက္ဆိုင္ရာ အဆိုျပဳ လက္ခြစဲီမံကိန္းမ်ားအား 
စစ္ေဆးရန္ ဘဏ္က အလိုရွိသလို၊ လက္ခြစဲီမံကိန္းတိုင္းအတြက္ ဆီေလ်ာ္သည္ ့EA 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ လက္ခြစဲီမံကိန္း တခုကုိ အတည္မျပဳခင္ FI အေနျဖင့္ (သူ၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အျပင္မွ ေခၚယူထားသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (သို႔မဟုတ္) ေပၚထြန္းေနသည့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိ ုအသုံးျပဳ၍) အဆိုပါ လက္ခြစဲီမံကိန္း သည ္
အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ခ်မွတ္ထားသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီ၊မမီ ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သလုိ၊ လက္ခြစဲီမံကိန္းသည္ ယခ ု
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပုံ လက္စြဲ ႏွင့္ ဘဏ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ အျခား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ xviကိုက္ညီမႈ ရွိ၊မရွိ ကိ ုလည္း ဆန္းစစ္ရမည္။  
 
၁၁။ FI က တင္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပုံ အဆိုျပဳခ်က္ကုိ အကျဲဖတ ္စစ္ေဆးရာတြင္ 
ဘဏ္သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က ္
မ်ားက ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈ ရွိ၊မရွိ သုံးသပ္ရမည္ျဖစ္သလုိ၊ EA ရလဒ္မ်ား သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ အတြက္ လိုအပ္သည့္ ယႏၱရားမ်ား၊ တာဝန္မ်ား 
အပါအဝင္ လက္ခြစဲီမံကိန္းမ်ားအတြက္ EA စီစဥ္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိ ုသုံးသပ္ရမည္။ 
လိုအပ္ပါက ဘဏ္ အေနျဖင့္ ထိ ုEA စီစဥ္မႈမ်ား ကို အားျဖည့္ရန္ စီမံကိန္းတြင္ အျခား 
ထည့္သြင္းရန္လုိသည့္ အပိုင္းမ်ား ကိ ုျဖည့္သြင္းေရး ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ FI 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပုံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးအစား (က) ဝင္ လက္ခြစဲီမံကိ္န္းမ်ား ပါဝင္မည္ကို 
မွန္းဆထားပါက ဘဏ္၏ အကျဲဖတ္ စစ္ေဆးမႈမတုိုင္မီ FI အေနျဖင့္ သူ၏ လက္ခြစဲီမံကိန္းဆုိင္ရာ 
EA လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဖြ႔ဲအစည္းဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ား (လုိအပ္ပါက - စြမ္းရည္ပိုင္း 
အားျဖည့္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း မ်ား အပါအဝင္) အေပၚ ဆန္းစစ္ခ်က္ အား 
ေရးသား၍ ဘဏ္သုိ႔ တင္ျပရမည္။ အကယ္၍ ဘဏ ္က EA လုပ္ငန္းမ်ား xviiေဆာင္ရြက္ရန္ 
လက္ရွိရွိေနသည္ ့စြမ္းရည္ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုံေလာက္မႈ မရိွဟု ခံယူပါက အမ်ိဳးအစား (က) 



ဝင္ စီမံကိန္း မ်ားအားလုံးႏွင့္ (လိုအပ္ပါက) EA အစီရင္ခံစာမ်ား အပါအဝင္ အမ်ိဳးအစား (ခ) ဝင္ 
လက္ခြစဲီမံကိန္းမ်ား အားလုံးတို႔ ကိ ုဘဏ္သုိ႔ xviiiၾကိဳတင ္သုံးသပ္ႏုိင္ရန္ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ 
ရယူရမည္။   
 
OP. 10.00 တြင္ပါဝင္သည့္ အေထာက္အပံ ့အေရးတၾကီးလုိအပ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ား 
(သို႔မဟုတ္)  စြမ္းရည္ပိုင္း အကန္႔အသတ္ ရွိေနသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရွိသည္ ့စီမံကိန္းမ်ား  
 
၁၂။ OP/BP 10.00  စီမံကိန္း ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈပိုင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ Investment Project 
Financing စာပိုဒ္ ၁၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ OP 
4.01 တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဤ မူဝါဒ ကိ ုအသုံးျပဳရမည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာ စီ္မံကိန္း ၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အခ်ိန္မီမီႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္မႈ ရေရးကိ ုယခ ုမူဝါဒ ဆို္င္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား(OP 10.00 စာပုိဒ္ ၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အကန္႔ အသတ္မ်ား) 
ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရး လိုအပ္ခ်က ္က တားဆီးထားသလို ျဖစ္ေနပါက ဘဏ္ အေနျဖင့္ 
စီမံကိန္းအတြက္ ထိ ုလိုအပ္ခ်က ္ကို ဖယ္ထုတ္ေပး၍ သက္သာခြင့္ ေပးႏိုင္သည္။ စီမံကိ္န္းဆုိင္ရာ 
အေထာက္အထားမွတ္တမ္းတြင္ ထိ ုသက္သာခြင့္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ပုံ ကိ ုထည့္သြင္း 
မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ သို႔ေသာ္ ကိစၥရပ္အားလုံးတြင္ ဘဏ္အေနျဖင့္ အနိမ့္ဆုံး အဆင့္ အားျဖင့္ 
ပူးတြဲပါတုိ႔အား လိုအပ္သည္ - (က) မေလ်ာ္ကန္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ အေလ့အထ 
မ်ားေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္လာသည့္ (သို႔မဟုတ္) ပို၍ ဆိုးဝါးလာသည့္ 
အေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အကူအညီ အေရးေပၚလုိအပ္လာမႈ (သို႔မဟုတ္) စြမ္းရည္ပုိင္း 
အကန္႔အသတ္ျဖစ္လာမႈ အတိုင္းအတာကို (အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲေရး အစိတ္အပိုင္း 
အျဖစ္) သတ္မွတ္ျခင္း၊ (ခ) ယခုစီမံကိန္း (သို႔မဟုတ္) အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာမည့္  ေငြေခ်းေပးမႈ 
အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး နည္းနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။  
 

အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ 
 
၁၃။ အကယ္၍ အဆိုျပဳစီမံကိန္း တခုအတြက္ လိုအပ္သည့္  EA ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား  
ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒေရးရာစြမ္းရည္ (သို႔မဟုတ္) နည္းပညာဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ တို႔ ေငြေခ်းယူသူ 
ထံတြင္ အလုံအေလာက္မရွိပါက ယင္း စြမ္းရည္မ်ား အားျဖည့္ရန္ အပိုင္းမ်ား ကိ ုစီမံကိန္းတြင္ 
ထည့္သြင္းရမည္။ 
 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တ္ုိင္ပင္ျခင္း 
 
၁၄။ IBRD သို႔မဟုတ္ IDA က အကူအညီ အေထာက္အပံ့ရရန္ အတြက္ အဆိုျပဳလာသည့္ 
အမ်ိဳးအစား (က)ႏွင့္ (ခ) ဝင္ စီမံကိန္းအားလုံး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေငြေခ်းယူသူသည ္စီမံကိန္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က႑မ်ား ကိ ုစီမံကိ္န္းေၾကာင္ ့သက္ေရာက္မႈရွိသြား 



မည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ ေဒသတြင္းရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGOs) တုိ႔ႏွင့္ EA 
လုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း တြင္ တိုင္ပင္ရမည္ ျဖစ္သလုိ ထိုသူတို႔၏ အျမင္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမည္။ ထိုသုိ႔ေသာ တိုင္ပင္မႈမ်ားကိ ုေငြေခ်းယူသူအေနျဖင့္ ေစာႏို္င္သမ်ွ ေစာေစာ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အမ်ိဳးအစား (က) ဝင္ စီမံကိန္းမ်ားဆိုပါက ေငြေခ်းယူသူ သည ္အဆိုပါ 
တိုင္ပင္မႈမ်ား ကိ ုအနည္းဆုံး (၂) ၾကိမ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ - (က) EA အတြက္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပုံ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (Terms of Reference) အဆုံးမသတ္ခင္ႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ေဆာင္ျပီး မၾကာခင္ အခ်ိန္တြင္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ (ခ) EA အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း စီစဥ္ေရးဆြဲ သည့္အခါတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ထို႔ျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထုအေပၚ EA ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ ့အေရးကိစၥမ်ား 
xixသက္ေရာက္လာမႈကို ေျဖရွင္းေပး ႏို္င္ေရးအတြက ္ ေငြေခ်းသူသည္ စီမံကိန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကာလ တေလ်ာက္လံုးတြင္ လိုအပ္လ်ွင ္လိုအပ္သလို 
သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ရမည္။  
 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း 
 
၁၅။ IBRD သို႔မဟုတ္ IDA က အကူအညီ အေထာက္အပံ့ရရန္ အတြက္ အဆိုျပဳလာသည့္ 
အမ်ိဳးအစား (က)ႏွင့္ (ခ) ဝင္ စီမံကိန္းအားလုံး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေငြေခ်းယူသူႏွင့္ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈရွိမည့္ အုပ္စုမ်ား၊ ေဒသတြင္းရွိ NGO မ်ား အၾကား 
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေရးအတြက ္ေငြေခ်းယူသူ အေနျဖင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမတုိင္မီ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အဆိုပါ ရပ္ရြာလူထု က 
လက္လွမ္းမီမ ီရရိွေနေစရန္ အခ်ိန္မီ ပံ့ပိုးထားရမည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း 
သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာလူထု က နားလည္သည္ ့ဘာသာစကားႏွင့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား ကိ ုအသုံးျပဳ၍ 
ေရးသားရမည္။   
 
၁၆။ အမ်ိဳးအစား (က) ဝင ္စီမံကိန္းမ်ား ဆိုပါက အစပိ်ဳး တိုင္ပင္ျခင္း အတြက္ 
စီစဥ္သည့္အေနျဖင့္ ေငြေခ်းသူသည္ အဆိုျပဳစီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္း 
တြင္ပါဝင္သည့္  အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္လာႏိုင္ေခ်မ်ား 
စသည္တို႔ကိ ုအက်ဥ္း႐ုံးေဖာ္ျပကာ တိုင္ပင္မည့္သူမ်ားဆီသို႔ ေပးပုိ႔ထားရမည္။ EA အစီရင္ခံစာ 
မူၾကမ္း စီစဥ္ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းကာလ တိုင္ပင္ျခင္း အတြက္ဆုိလ်ွင္ ေငြေခ်းသူအေနျဖင့္ EA ၏ 
နိဂုံးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ပံ့ပိုးထားေပး ရမည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးအစား (က) ဝင္ 
စီမံကိန္းမ်ား ဆိုပါက EA အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း ကိ ုစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္မည့္ အုပ္စုမ်ား၊ 
ေဒသတြင္း NGO မ်ား အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမွ ီ ေလ့လာႏို္င္ေစရန္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာတခုတြင္ ရရိွႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားရမည္။ အထက္ပါ စာပိုဒ္ (၉) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ဆိုပါက ေငြေခ်းယူသူ၊ FI တို႔သည္ အမ်ိဳးအစား (က)ဝင္ 
လက္ခြစဲီမံကိန္းမ်ား အတြက ္EA  အစီရင္ခံစာ ကိ ုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မည့္ အုပ္စုမ်ား၊ 



ေဒသတြင္း NGO မ်ား အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမွ ီ ေလ့လာႏို္င္ေစရန္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာတခုတြင္ ရရိွႏိုငရ္န္ စီစဥ္ထားေပးရမည္။  
 
၁၇။ IDA က ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈရရန္အတြက္ အဆိုျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အမ်ိဳးအစား (ခ) ဝင ္စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ထိခိုက္မည့္ အုပ္စုမ်ား၊ ေဒသတြင္း 
NGO မ်ား အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမွီ  ေလ့လာႏို္င္ေစရန္ ပံ့ပိုးထားေပးရမည္။ ေငြေခ်းယူသည့္ 
ႏို္င္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားအၾကား ထိုအရာမ်ားကိ ုလက္လွမ္းမီသိရွိႏိုင္ျခင္း အက်ယ္အျပန္႔ရွိျခင္း၊ IBRD 
ႏွင့္ IDA တို႔ထံမွ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ ့ကိုအဆုိျပဳထားသည့္ အမ်ိဳးအစား (က) ဝင ္စီမံကိန္း 
ဆုိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား ဘဏ္က လက္ခံရရွိျခင္း၊ IDA ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈ အတြက္ 
အဆိုျပဳထားသည့္ အမ်ိဳးအစား (ခ) ဝင္ စီမံကိန္းမ်ား၏ EA အစီရင္ခံစာ မ်ားအား ဘဏ္က 
လက္ခံရရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားအား ဘဏ္က အကျဲဖတ္စစ္ေဆး 
ရာတြင္ တင္ၾကိဳ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။  
 
၁၈။ ေငြေခ်းသ ူက ဘဏ္ထံသုိ႔ အမ်ိဳးအစား (က) ဝင္ EA အစီရင္ခံစာကိ ုတရားဝင္ တင္ျပလုိက ္ 
ေသာအခါ ဘဏ္သည္ ထိုအစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိ ုအမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ မ်ားသို႔ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္) တင္ျပရမည္ ျဖစ္သလုိ၊ ယင္းအစီရင္ခံစာကို ဘဏ္၏ InfoShop မွ တဆင့္ 
လူအမ်ား လက္လွမ္းမီ သိရွိႏုိုင္ေစရန္ ျဖန္႔ေဝရမည္။ ေငြေခ်းသ ူက ဘဏ္ထံသို႔ အမ်ိဳးအစား (ခ) 
ဝင္ EA အစီရင္ခံစာကိ ုတရားဝင္ တင္ျပလုိက ္ ေသာအခါ ဘဏ္သည္ ယင္းအစီရင္ခံစာကို 
ဘဏ္၏ InfoShop မွ တဆင့္ လူအမ်ား လက္လွမ္းမီ သိရွိႏုိုင္ေစရန္ ျဖန္႔ေဝရမည္။ အကယ္၍ 
ေငြေခ်းသူက ထိုသုိ႔ ဘဏ ္က ကမၻာ့ဘဏ္ ၏ InfoShop xxမွ တဆင့္ EA အစီရင္ခံစာ 
ထုတ္ျပန္ျခင္းကိ ုကန္္႔ကြက္ပါက (က) ဘဏ ္ဝန္ထမ္း တစုံတဦးအေနျဖင့္ IDA စီမံကိန္းကုိ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရပါ ၊ (သို႔မဟုတ္) (ခ) IBRD စီမံကိန္းမ်ား ဆိုပါက ထိုအေရး 
ကိစၥကုိ အမႈေဆာင ္ဒါရုိက္တာမ်ားထံ တင္ျပရမည္။  
 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 
၁၉။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ ေငြေခ်းသူ အေနျဖင့္ ပူးတြဲပါ တို႔အား 
အစီရင္ခံရမည္ - (က) စီမံကိန္း အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္အတိုင္း EMP အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ EA ဆိုင္ရာ  
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ ရလဒ္မ်ား အေပၚအေျခခံၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟ ုဘဏ္ႏွင္ ့သေဘာတူ 
ထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိျခင္း၊ (ခ) သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က် သြားေစေရး ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ထားခ်က္မ်ား ၏ အေျခအေန၊ (ဂ) ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ၏ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ က႑မ်ား အား 
ဘဏ္က ၾကည့္ၾကပ္ရာတြင္ EMP ကဲ့သို႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သေဘာတူထားခ်က္မ်ား တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ EA ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ 



အျခား စီမံကိ္န္း အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားxxi စသည္တို႔ကိ ုအေျခခံထား၍ 
ၾကည့္ၾကပ္မည္။ 
 
 
                                                           
i  ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆု္ိင္ရာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္  ေဘးကင္း လံုျခဳံေရးဆုိင္ရာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား World Bank Group Environment, Health and Safety Guidelines (EHSGs) သည္ 
၁၉၉၈ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရး လက္စြစဲာအုပ္ 1998 Pollution Prevention 
and Abatement Handbook (PPAH) ကုိ အစားထုိးလုိက္သည္။ ဘဏ္ကေထာက္ပံ့ထားသည့္ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္  ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ား၊ 
ထုတ္လႊင့္မႈအဆင့္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  ဘဏ္ က လက္ခံႏိုင္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ယင္း 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား တြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရိွႏုိင္သည္။  
အျပည့္အဝ မွီျငမ္းရန္အတြက္ ဆုိပါက ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆု္ိင္ရာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္  
ေဘးကင္း လံုျခဳံေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား World Bank Group Environment, Health and Safety 
Guidelines (EHSGs) ႏွင့္ တုိက္၍ၾကည့္ရမည္။  ေနာက္ဆံုးထုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကုိ ၾကည့္လုိပါက 
[www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sus
tainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/] 
ဝက္ဆုိဒ္ သုိ႔သြားၾကည့္ပါ။  
 
ii  "Bank" ဘဏ္တြင္ IBRD and IDA တုိ႔ပါဝင္ျပီး၊ "EA" သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း 
ဆုိသည္ကို OP/BP 4.01 တခုလံုးတြင္ ေဖာ္ျပရွင္းလင္းထားသည္။ "loans"  ေခ်းေငြတြင္ IDA ေခ်းေငြ၊ 
IDA ေထာက္ပံ့ေငြ မ်ားပါဝင္သည္။ ေငြေခ်းယူသူ "Borrower" ဆုိသည္မွာ (အာမခံေပးထားေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ား ဆုိပါက) ဘဏ္ က အာမခံခ်က္ျဖင္ ့အျခား ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း ဆီမွ 
လက္ခံရရွိသည့္ ပုဂၢလိက (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္သူ႔စီမံကိန္း ကမကထျပဳေဆာင္ရြက္သူ ကုိ ဆုိလုိသည္။ 
"project" စီမံကိန္းတြင္ စီမံကိန္း ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့ျခင္းအပုိင္းတြင္ ရင္းႏီွးျမွုပ္ႏံွမႈ (Investment 
Project Financing) (သုိ႔မဟုတ္) ဘဏ္က အာမခံထားသူမ်ား (Bank guarantees) က ဘ႑ာေရး  
ေထာက္ပံ့ထားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အားလံုး ကုိ ဆိုလုိသည္ (စီမံကိန္းတြင္  Development 
Policy lending က ေထာက္ပံ့ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (OP/BP 8.60, 
Development Policy Lending တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း) သုိ႔မဟုတ္ Program-for-Results 
Financing က ေထာက္ပံ့ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (OP/BP 9.00, Program-for-Results 
Financing တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႊန္းဆုိထားသည့္အတုိင္း) မပါဝင္ပါ)။ 
စီမံကိန္းတြင္ Global Environment Facility အရ ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း အပုိင္းမ်ား 
လည္းပါဝင္သည္။ စီမံကိန္းဆုိသည္ကို ေခ်းေငြ၊ အေႂကြး၊ ေထာက္ပံ့ေငြ ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 
(Loan/Credit/Grant Agreement) တြင္ အနက္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စီမံကိန္း၏ 
မည္သည့္အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ေနရာမွ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈရ သည္ျဖစ္ေစ ဤမူဝါဒကုိ 
အသံုးျပဳရမည္။ 
 



                                                                                                                                                                                     
iii  အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြ ဲ(က) ကုိ ၾကည့္ပါ။ မည္သည့္စီမံကိန္းတြင္ မဆုိ - 
စီမံကိန္း လႊမ္းၿခဳံနယ္ေျမ ဧရိယာကုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္ 
အေပၚမူတည္၍ ဆုံးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအေၾကာင္းကုိ EA လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ပုံ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  
 
iv  OP/BP 4.12 ဆႏၵမပါပဲ ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ျခင္း (Involuntary Resettlement) ၊ OP/BP 4.10 - 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား (Indigenous Peoples) ၊ OP/BP 4.11 - ႐ုပ္အေကာင္အထည ္ရိွေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား (Physical Cultural Resources) တုိ႔တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
 
v  ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမ်ားတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ အိုဇုန္းလႊာပါးျခင္း ကုိ 
ျဖစ္ေစသည့္ အရာမ်ား၊ ႏ္ုိင္ငံတကာေရျပင္တြင္ ညစ္ညမ္းျခင္း၊ ဇီဝမ်ိဳးကြမဲ်ားအေပၚ 
ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။  
 
vi  စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ စာပုိဒ္ (၈) ကုိ ၾကည့္ပါ။ 
 
vii  EA သည္ ပူးတြပဲါ အခ်က္တုိ႔ိုကုိ အာမခံေသခ်ာႏ္ုိင္ေစရန္အတြက္ စီမံကိန္း၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ၊ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ၊ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ၊ လူမႈဘဝ ဆိုင္ရာ၊ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အတူ 
EA ကုိ နီးနီးစပ္စပ္ ေပါင္းစပ္ထားရမည္ - ပူးတြပဲါအခ်က္မ်ား - (က) စီမံကိန္း ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ စီမံကိန္း 
တည္ေနရာ ေရြးျခင္း၊ စီမံကိန္း ပံုစံ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ တုိ႔ကုိ လံုေလာက္စြာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းအား အေလးထားရမည္၊ (ခ) EA သည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္ ကုိ ဖင့္ေႏွးမႈ 
မျဖစ္ေစရပါ။ သုိ႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္တစံုတဦး (သုိ႔မဟုတ္) တစုံတရာ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း တုိ႔ အေနျဖင့္ EA 
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အက်ိဳးစီးပြား ျငိစြန္းျခင္း (conflict of interest) တစံုတရာ မရိွေစရန္ 
ေရွာင္ရွားရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ EA ကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္အေျခအေနတြင္ 
စီမံကိန္း ပုံစံထုတ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ငွားရမ္း ထားေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ မလုပ္ေဆာင္ေစရပါ။   
 
viii  ထိုအၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႔သည္ (ယင္းသည္ အထူးသျဖင့္ OP/BP 4.37 ေရကာတာမ်ား  
ေဘးကင္းလံုၿခဳံစိတ္ခ်ရေရး (Safety of Dams) အရ လုိအပ္ေသာ အၾကံေပး ဘုတ္အဖြဲ႔ ျဖင့္ မတူေပ) 
ေအာက္ပါ အပုိင္းမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး ေငြေခ်းသူအား အၾကံေပးမည္ - (က) EA  အတြက္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပုံလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ (ခ) EA စီစဥ္ေရးဆြေဲရးအတြက္ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
နည္းနာမ်ား၊ (ဂ) EA ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ (ဃ) EA ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ (င) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္း။  
 
 
ix  ေအာက္ေျခမွတ္စ ု(၁) ကို ၾကည့္ပါ။ 
 
x  ယင္း ေဝါဟာရ ကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ျပထားသည္။  
 



                                                                                                                                                                                     
xi  က႑အလုိက္ႏွင္ ့ေဒသအလုိက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ EA အသံုးျပဳမႈဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ လမ္းညႊန္ကုိ 
EA အရင္းအျမစ္ စာအုပ ္၄ ႏွင့္ ၁၅ (EA Sourcebook Updates 4 and 15) တြင္ၾကည့္ႏုိင္သည္။  
 
xii  ထိခုိက္သက္ေရာက္လာႏ္ုိင္မႈမ်ားအား "sensitive" အထိအခ္ုိက္မခံသည့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ မ်ား အျဖစ္ 
မွတ္ယူႏိုင္ရန ္အတြက္ အဆုိပါ ထိခုိက္မႈမ်ား သည္ ျပန္လည္ျပဳျပင္၍ မရသည့္ အေျခအေနမ်ား (ဥပမာ - 
အပင္ႏွင္ ့သတၱဝါတုိ႔ မွီခုိရာ သဘာဝေနရာမ်ား အၾကီးအက်ယ္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးျခင္း ကို ျဖစ္ေစျခင္း) 
(သုိ႔မဟုတ္) OP 4.04 - အပင္ႏွင့္ သတၱဝါတုိ႔ ၏ မွီခုိရာ သဘာဝေနရာမ်ား (Natural Habitats)၊ OP/BP 
4.10 - ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား (Indigenous Peoples) ၊ OP/BP 4.11 - ႐ုပ္အေကာင္အထည္ရွိေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား (Physical Cultural Resources)၊ (သုိ႔မဟုတ္) OP 4.12 - ဆႏၵမပါပဲ  
ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ျခင္း (Involuntary Resettlement) တုိ႔တြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည့္ 
အေရးကိစၥမ်ား။ 
 
xiii  စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ (သုိ႔မဟုတ္) အိမ္ရွင္ႏို္င္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရးမ်ား လုိအပ္ေနေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးအစား (ခ) ဆုိင္ရာ EA က ညႊန္းဆုိေသာ အထူးအေလးေပးၾကည့္ 
ရမည္ဆုိသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆ္ုိင္ရာ အေရး ကိစၥမ်ား၊ EA ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ရလဒ္မ်ား 
စသည္တုိ႔ကုိ သီးျခား အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား၊ သေဘာသဘာဝႏွင့္ 
သက္ေရာက္မႈတုိ႔ ၏ အတုိင္းအတာမ်ား အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ ဥပမာ - 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈ ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း ကုိ အတုိင္းအတာ တခုအထိ  
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အစီအစဥ္၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေဘးဒုကၡျဖစ္မႈမ်ား ကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း 
စသည္တုိ႔ ပါဝင္ရမည္။ အမ်ဳိးအစား (ခ) ဝင္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆို္င္ရာ အထိအခုိက္မခံသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား 
မဟုတ္သည့္ျပင္၊ ျဖစ္လာမည့္ အေရးအရာမ်ား က ေသးငယ္ သည္ကုိ  ေသေသခ်ာခ်ာ  ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး 
ေသေသခ်ာခ်ာ လည္း နားလည္ထားပါက ဘဏ္ အေနျဖင္ ့EA လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ျပည့္မီေစသည့္ 
အစားထုိးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံႏို္င္သည္ - ဥပမာ - အေသးစား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား 
(သုိ႔မဟုတ္)  ေက်းလက္ အလုပ္မ်ား အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ စီမံကိန္း 
ပုံစံေကာင္းမြန္ျခင္း ၊ စီမံကိန္းေနရာ  ေကာင္းမြန္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ထုတ္လႊင့္မႈ အဆင့္အတန္း  
ေကာင္းမြန္ျခင္း။ အုိးအိမ္ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရ စီမံကိန္းေနရာ  
ေကာင္းမြန္ျခင္း၊  ေဆာက္လုပ္ေရး ဆုိင္ရာ စံမ်ား(သို႔မဟုတ္) ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ေကာင္းမြန္ျခင္း။ (သုိ႔မဟုတ္) လမ္းျပင္ဆင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည္ ့လုပ္ငန္း စဥ္ 
အဆင့္ဆင့္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အရ ေကာင္းမြန္ျခင္း။ 
 
xiv  ထို႔ျပင္ လက္ခြဲစီမံကိန္းဆုိင္ရာ EA မ်ားျဖင့္ က႑အလိုက္ ကိစၥမ်ားကုိ ေျဖရွင္း  
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက (အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းသည္ အမ်ိဳးအစား (က) ဝင္ လက္ခြဲစီမံကိန္းမ်ား ကုိ 
ထည့္သြင္းဖို႔မ်ားပါက) ေငြေခ်းယူသူ အေနျဖင့္ ဘဏ္က စီမံကိန္းကုိ အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ျခင္း မလုပ္ခင ္
က႑အလုိက္ EA ကုိ ေဆာင္ရြက္ထားရန္ လုိအပ္သည္။  
 



                                                                                                                                                                                     
xv  ဘဏ္ က လက္ခံသည့္ စည္းမ်ဥ္းဆ္ုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာ 
စီစဥ္မႈမ်ား ႏွင့္ အည ီအဆုိပါ သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား  ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ဌာန (သုိ႔မဟုတ္) အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္း စသည္တုိ႔ထက္စာလ်ွင္ အျခား တခု က ေဆာင္ရြက္ပါက ဘဏ္အေနျဖင့္ 
လက္ခံႏွစ္ၿခိဳက္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေငြေခ်းယူသူ၊ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည့္ ဌာန၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း တုိ႕သည္သာ လက္ခြဲစီမံကိန္းမ်ား က ဘဏ္၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အာမခံရမည္သာ ျဖစ္သည္။ 
 
xvi  FI ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ EA လုပ္ငန္းစဥ္မွ ေပၚထြက္လာၿပီး 
ယင္းတုိ႔သည္ ယခု OP လုပ္ငန္းလုပ္ကို္င္ပုံ လက္စြဲ စာပိုဒ္ (၆) တြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွရမည္။ စဥ္းစားေနသည့္ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈ ပုံစံမ်ား၊ မွန္းဆထားသည့္ 
လက္ခြဲစီမံကိန္းမ်ား၏ သဘာဝႏွင့္ အတုိင္းအတာ၊ လက္ခြဲစီမံကိန္းမ်ား တည္ရွိမည့္ ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အား  EA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။  
 
xvii  FI ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္ စီမံကိန္းတုိင္းတြင္မဆုိ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ၿပီးသည့္ အခါ 
လုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ FI ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနႏွင့္အညီ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားက 
ျပည့္မီေစရမည္။  
 
xviii  အမ်ိဳးအစား (ခ) ဝင္ လက္ခြဲစီမံကိန္းမ်ားအား ၾကိဳတင္ သံုးသပ္ျခင္း ကိစၥအတြက္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ (ယင္းတုိ႔သည္ လက္ခြဲစီမံကိန္း ၏ အမ်ိဳးအစား (သုိ႔မဟုတ္) အရြယ္အစား၊ FI ၏ EA 
ဆုိင္ရာ စြမ္းရည ္တို႔အေပၚ မူတည္သည္) စီမံကိန္း အတြက္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  
 
xix  ၾကီးမားသည့္ လူမႈဘဝပုိင္းဆုိင္ရာ တို႔ႏွင္ ့ပတ္သက္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ပါကဘဏ္ ၏  အျခား 
မူဝါဒမ်ား ကုိလည္း ေလ့လာရမည္ - ဥပမာ - OP/BP 4.10 - ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား (Indigenous 
Peoples) ၊ OP/BP 4.12 - ဆႏၵမပါပဲ ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ျခင္း  (Involuntary Resettlement)  
 
xx  ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန ္ေၾကညာသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ သိလုိပါက The World 
Bank Policy on Access to Information ကုိၾကည့္ပါ၊ ယင္းသည္ ၁ ရက္၊ ဇူလုိင ္လ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ 
The World Bank Policy on Disclosure of Information ကုိ အစားထုိးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား 
အား ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သီးသန္႔လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကုိ  OP/BP 4.10 - 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား (Indigenous Peoples) ၊ OP/BP 4.12 - ဆႏၵမပါပဲ ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ျခင္း  
(Involuntary Resettlement ) တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  
 
xxi  OP/BP 10.00 - စီမံကိန္း ဘ႑ာေရးေထာက္ပ့ံမႈဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (Investment Project 
Financing) တြင္ၾကည့္ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ(က) - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား  
 
ေနာက္ဆက္တြ ဲ(ခ) - အမ်ိဳးအစား (က) ဝင္ စီမံကိန္းအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ  
  ဆန္းစစ္ျခင္း (EA) အစီရင္ခံစာ တြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား   
 
ေနာက္ဆက္တြ ဲ(ဂ) - သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္  
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