
 

 

ကနဦးပတဝ်န်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ြံစာအားစစိစ်သံ းသပ်ရာတွင် တိ က်ဆိ င်စစ်ဆဆးရမည ် အြျက်အလက် အသ ေးစတ်ိ 
စာရင်ေး (Checklist) 

စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူမ ာ်းမှတင်ပြလာသည ် ကန ဦ်းြတဝ်န ််းက င်ဆန််းစစ ်ပြင််းအစရီင်ြစံ ာအာ်း  စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရာတွင် 
ကကာင််းစ ွာအက ာကအ်ြံ ပြစက်စကရ်းကိိုဦ်းတည်၍ ဤတိိုက်ဆိိုင်စ စက်ဆ်းရမည ်အြ ကအ်လကမ် ာ်းကိို  ပြြုစိုြါ သည။် 
ဤတိိုက်ဆိိုင်စစ ်ကဆ်းရမည ် အြ ကအ်လက်မ ာ်းမှာ စမီကံနိ ််းအဆိိုပြြုလ ာ၊ ြတဝ်န ််းက င်စ ီမြံန  ်ြွွဲမှုအစ ီအစ ဉ်၊ ကန ဦ်း  
ြတဝ်န ််းက င်ဆန ််းစစ ်ပြင််း၊ နယ်ြယ်အတိိုင််းအတာသတ်မတ်ှပြင််းန ှင ် ြတ်ဝန ််းက င် ိြိိုက်မှုဆန််းစစ ်ပြင််းအစရီင်ြစံ ာမ ာ်း  
အာ်း စစိစ ်သံို်းသြ်ရာတွင် တိိုက်ဆိိုင်စ စက်ဆ်းရမည ်အြ ကအ်လကအ်တွွဲမ ာ်းအနက် အတွွဲတစ ်ြိုပြစ ်ြါ သည်။ 

ယြိုတိိုက်ဆိိုင်စ စ ်ကဆ်းရမည  အ်ြ ကအ်လက်မ ာ်း၌  “ကနဦးပတဝ်န်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစရီင်ြစံာ စစိစ်သံ းသပရ်ာတွင် 
တိ က်ဆိ င်စစ်ဆဆးရမည ်အြျက်အလကမ်ျား (Review Checklists)” န ှင ် “အဆ ာက်အကူခပြုစာရွကစ်ာတမ်းများ 
(Supplementary Document)” ဟ၍ူ န ှစြ်ိိုင််းြါ ရှြိါ သည်။ စစိ စသံ်ို်းသြ်သူမှ စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရာတွင် ြ မအြိိုင််းအာ်း 
အသံို်းပြြုရန ်ပြစ ်ပြီ်း အစ ီရငြ်ံစာအာ်းစစိစစ် ဉ် လိိုအြမ်ည  လ်မ််းည နြ် ကန် ှင ် ရှင််းလင််းြ က်မ ာ်းအတွက် ဒိုတိယအြိိုင််းအာ်း 
အသံို်းပြြုရန ်ပြစြ်ါ သည်။ အဆိိုြါနစှ ်ြိိုင််းအာ်း Hyperlink ပြင ်ြ တ်ိဆက် ာ်းပြီ်း စစိစ ်သံို်းသြသူ်မှ ြ မအြိိုင််း 
တိိုက်ဆိိုင်စစ ်ကဆ်းရမည ်အြ က်အလကမ် ာ်းရှိ “Hint”  အာ်းနှိြြ်ါက ဒိုတိယအြိိုင််း အက ာကအ်ကူပြြုစ ာရွကစ် ာတမ််း 
မ ာ်းရှိ ယင််းန ှင ်သက်ဆိိုင်သည ်လမ််းည န ်ြ ကန် ှင ် ရှင််းလင််းြ က်မ ာ်းအာ်း ကွန ်ပြြူ တာမအှလိိုအကလ ာက ် ြွင ်ကြ်းမည ်  
ပြစြ်ါ သည်။ 

စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရမည ်အြ က်၏ အကရ်းကကီ်းမှုအကြေါ်မတူည၍် အသံို်းြ န ိိုင်မှု (Applicability) တွင် “Essential” ၊ 
“Dependent”  န ှင  ် “Optional”  ဟို (၃ ) ဆင ် ြ်မကံွွဲပြာ်းမည်ပြစြ်ါ သည်။ “Essential”  အဆင ်စစိစ ်သံို်းသြရ်မည  ်
အြ ကမ် ာ်းမာှ စစိစ ်သံို်းသြရ်န ်အပမွဲလိိုအြ်မည်ပြစ ်ပြီ်း၊ “Dependent”  အဆင မ်ှာ အဆိိုပြြုစ ီမကံနိ ််း၏ သကဘာသဘာဝ၊ 
အကပြအကနန ှင ် စမီကံိန ််းန ှင ်သက်ဆိိုင်မှု ရှိ မရှိ အကြေါ်မူတည်သံို်းသြရ်မည်ပြစက်ာ ၊ စ ီမကံိ န ််းန ှင ်ြတ်သက၍် အဓကိ 
မက ကသာ သိို မဟိုတ ် ပမင ်မာ်းသည န် ည််းြညာ၊ အယူအဆမ ာ်းလိိုအြ၍် စ ီမကံနိ ််းကလိိုက်နာကဆာင်ရွကရ်န ် အြက်အြွဲ 
အတာ်းအဆီ်းရှိပြင််းမ ာ်းအတွက် “Optional”  အဆင ်တွင်  ည ်သွင််းစဉ််းစ ာ်းရန ်ပြစြ်ါ သည်။ 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

0.  

IEE အစီရင်ြစံာ ဖွ ွဲ့စည်းပံ  
စ ာြတသူ်သိလိိုသည အ်ြ က်အလက်မ ာ်းအာ်း IEE အစ ီရငြ်ံစာတွင် 
လယ်ွလင ်တကူရာှကြနွ ိိုင်ကအာင် အစ ီရငြ်ံစာအာ်း ပြင်ဆင် ာ်းပြင််း ရှိ 
မရ ှိ စ စက်ဆ်းပြင််း 

    

0.1.  အစရီင်ခစံ ာတင်ပြသည ်ြံုံစ ံ     

0.1.1.  
စ ာဖတသူ်မ ာျား ရ ာ ဖဖွေဖတ်ရှုလ ုံသည ် အဖ ကာ င်ျားအရာက ုံ လွေယ်ကစူ ွော 
ရ ာ ဖဖွေန  ုံင်ကရ်း မာတ ကာ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential    

0.1.2.  
အစရီင်ခစံ ာတွေင်အသံုံျားပြြုထာျားသည ် အတ ုံဖကာကစ် ာလံုံျားမ ာျား၏ မူရင်ျား 
စ ကာျားလံုံျားမ ာျားက ုံ ရ ငျ်ားလင်ျားဖဖာပ်ြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential    

0.1.3.  
အစရီင်ခစံ ာတွေင် နည်ျားြညာြ  ုံင်ျားဆ ုံင်ရာ/ ဘာသာရြဆ်ိိုင်ရာ အသံုံျား 
အန ှုန ်ျားမ ာျားန  င ် ဖ ါဟာရမ ာျားက ုံ ရ ငျ်ားလင်ျားစ ွောအဓ ြပါ ယ်ဖွေင ်ဆ ုံ ရ င်ျားပြထာျား 
ြါ သလာျား။ 

Essential    

0.1.4.  
အစရီင်ခစံ ာ၏ စာမ  က်န  ှာတ ုံင်ျားတွေင် စာမ  ကန်  ှာနြံါ တ်က ုံ ဖဖာ်ပြထာျား 
ြါ သလာျား။ 

Essential    

0.1.5.  
အစရီင်ခစံ ာတွေင် ဖဖာ ်ပြထာျားသည ် အခ က်အလကရ်င်ျားပမစမ် ာ်း၏ 
ရညည်ွှန ်ျားက ုံျားကာ ျားခ  ကမ် ာျားက ုံ ြူျားတွေွဲဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential    

0.1.6.  

သက်ဆိိုင်ရာစ ာရွကစ်ာတမ််းစ ာရင်ျား (ဥြမာ  - အစ ီရငခ် ံစာအတွေွဲမ ာျား၊ 
ဖနှာက်ဆက်တွေွဲမ ာျား၊ အထူျားဖလ လာထာျားမှုမ ာျား) န  င ် အဆ ုံြါစ ာရကွ ်
စ ာတမ််းမ ာျား၏ တစ ်ခုံန  င ်တစခ် ုံ ဆက်စြ်ြံိုကိို ရ ငျ်ားလင်ျားကြာ ်ပြ ာ်းြါ 
သလာ်း။ 

Dependent   Hint 

0.2.  
ဘာသာစကာ ျားန  င ် ဖဖာ်ပြခ  က ်
(ပမနမ်ာ ဘာသာပဖင ် ရှင််းလင််းလယ်ွကစူ ွာ ဖရျားသာျားထာျားသည ် အန  စ ်ခ ြုြ ်
က ုံလည််း 1.13 တွင်ကကည ် ရန)် 

    

0.2.1.  
IEE အစ ီရငခ် ံစာ တွင် ကရ်းသာ်း ကြာ်ပြြ  က်မ ာ်းသည် မ န ်ကန ်သည  ်
နည်ျားြညာန င  ်ဘာသာရြ်ဆိိုင်ရာအသံုံျားအနှုန်ျားမ ာျား သံို်းစ ွွဲ ာ်းြါသလာ်း။ 

Essential    

0.2.2.  

အစရီင်ခစံ ာတွေင် လိုြ်ငန ််းကဏ္ဍအလ ုံက် သံို်းန ှုန ််းရမည   ် နည်ျားြညာ 
ဆ ုံင်ရာ သ ုံို့မဟုံတ ် ဘာသာရြဆ်ိိုင်ရာအသံုံျားအန ှုန ်ျားမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျား 
ြါက  ယင််းတ ုံို့အတွေက ် အက ဉ်ျားခ ြုြရ် ငျ်ားလင်ျားထာျားြါ သလာျား။ ၎ င်ျားတ ုံို့ 
အာျား လက်ြနံ ိိုင်သည ်ရင်ျားပမစမ် ာျားမ  က ုံျားကာျားဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent   Hint 

 
အပိိုင်ေး (၀) အတွက် ခခ ြုံင ို  ိုေး ပ်ချက ်
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No Items Applicability Page Rating Hint 

1.  အကျဉ်ေးချြုံပအ်စီရင်ခ စာ၏ပပည ်စ ိုလ ိုသလာက်မှုနှင ် ကိ းစားနိ င်မှု 
အဓကိအစ ီရငြ်ံစာ၏ ကအာက်ြါ အြ က်မ ာ်း၏ အနစှ ်ြ ြုြက်ိို အက ဉ််း 
ြ ြုြ်အစ ီရငြ်စံ ာတွင် ကြာ ်ပြြါရှိရမည ် - 

 
  

 

1.1.  IEE အစီရင်ခ စာသရေး ာေးတင်ခပရပခငေ်း၏ ရညရ်ွယ်ချက ်
IEE အစရီင်ခစံ ာ ပြြုစ ိုတင်ပြရပြင််း  ရညရ်ွယ်ခ က်န  င  ် အတ ုံင်ျားအတာက ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 
  

 

1.2.  စီမကံနိ်းဆိ င်ရာ ယြင်ဆဆာငရ်ွကြ်  သည ် ဆလ လာမှုမျာေးအကျဉ်ေးချြုံပ ်
IEE ကလ လာမ ှုကဆာင်ရကွစ် ဉအ်တွင််း ဖလ လာဆန ်ျားစစ ်ပခ င်ျား လိုြ်ငန ််း 
စ ဉ်အဆင ်အလိိုက ် ကဆာငရ်ွကြ် ကမ် ာ်းအာ်းလံို်း က ုံ အက ဉ််းြ ြုြ ်
ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာျား။ (ဥြမာ - စ  စ စ ်ပခ င်ျား၊ သက်ဖရာကမ်ှုဆန်ျားစ စ ်ပခ င်ျား 
စ သည်ပဖင )် 

Dependent 

  

Hint 

1.3.  သ ောကခ် အသ ကာင်ေးအရာ 
အဆိိုပြြုစ ီမကံ န ်ျားန ှင  ် IEE ဖလ လာမှုတ ုံို့န  င ြ်တသ်က်သည  ်  ဖနှာကခ် ံ 
အဖ ကာင်ျားအရာန  င  ် သမ ုံင်ျားဖ ကာ င်ျားအက ဉ််းခ  ြုြက်ိို ဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

Essential 

  

 

1.4.  စီမ က ိ်ေးအသ ကာင်ေးအရာ 
စ ီမကံ န ်ျားအဖ ကာ င်ျားအရာအက ဉ်ျားခ ြုြ်အာျား ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား ။ 
(ဥြမ ာ - ရင်ျားန  ီျားပမ ြုြ်န  မံှု အကပြအကန ၊ စ ီမကံ န ်ျား၏ အဓ ကအစ  တ်အြ ုံင်ျား  
မ ာျား၊ စ ီမကံ န ်ျား၏လကရ်  အဖပခအဖန ၊ စမီံက န ်ျားအဆင ်အလ ုံက ်
အဖကာင်အထည်ဖဖာ်မည ်အခ  န ်ဇယာျားမ ာျား စ သည်ပဖင ်) 

Essential 

  

 

1.5. 1 အနီးပတ်ဝန်းကျင်အဆ ကာင်းအရာများ ဆဖာ်ခပြျက် 
စ ီမကံ န ်ျားဖ ကာင  ် ထ ခ  ုံက်ခရံန  ုံင်သည ် ြတ ်န ်ျားက င်န  င ် လမူှုဆ ုံင်ရာ  
ဖနှာက်ခအံဖပခအဖန မ ာျားက ုံ အတ ုံခ ြုြ်၍ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 
  

 

1.6. 1 ပတဝ် ်ေးကျင်နှင ် လမူှုစီေးပာွေးအသပေါ် အဓကိ ကသ်ရာက်မှုမျာေးနငှ  ်
သလျာ ပ ေးသစသရေး ည်ေးလမ်ေးမျာေးအကျဉ်ေးချြုံပ ်
စီမံက န်ျားအကကာင်အ ည်ကြာမ်ှုအဆင ်အာျားလံုံျားတွေင် ပဖစ်ဖြေါ်န ိိုင်သည  ်
သ သာထင်ရ ာ ျားဖသာ ြတ ်နျ်ားက င်န  င ် လမူှုစ ီျားြွောျားအကြေါ် ထ ခ  ုံက်မှု 
တစ ်ခုံခ  င်ျားန ှင  ် ဖရွျားခ ယ်ထာျားသည ် အပခ ာျားဖဆာင်ရကွမ် ည န် ည်ျားလမ်ျား 
အတွက် ကဘ်းအန တရာ ယ်ရှိမှုက ုံ အတ ုံခ ြုြ်ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမ ာ  - 
ထ ခ  ုံက်မှုမ ာျားန င ် အန တရာ ယ်မ ာျားအဖရျားြါ မှုန  င  ် န ယ်ြယ် 
န  င ်ြတ်သက်သည ် လံုံဖလာက်သည ် အဖသျားစ တ်အခ  ကအ်လက်  မ ာျား၊  
အဓ ကသကဖ်ရာကမ်ှု မ ာ်း၊ ၎ င််းတိို ၏ဆိို်းက ြို်းသက်ကရာကန် ိိုင်မှု 
ြမာဏန  င ် သက်ဆိိုင်ရာဖလ ာ ြါ ျားဖစ ဖရျား ဖဆာင်ရွကမ်ည န် ည််းလမ်ျား 
မ ာျားက ုံ  အက ဉ်ျားခ  ြုြ်ဇယာျားပဖင ဖ်ဖာ်ပြပခ င်ျား) 

Essential 

  

 

1.7.  ပတဝ် ်ေးကျင်စီမ ခ  ်ခွွဲမှုအစီအစဉ်  
EMP အြန ််းအက ဉ်ျားခ  ြုြ်တွေင် ဖအာကြ်ါအခ က်မ ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 
- ဥြဖေဆိိုင်ရာလ ုံအြ်ခ က်မ ာျားန င ် စီမံက န်ျားြ ုံင်ရ င်က လ ုံက်နှာ 

ကဆာင်ရကွ်မည်ပဖစ်ဖ ကာင်ျား ကတ က တ်ပြြုကြာ်ပြြ ကမ် ာျား၊ 
- သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားသည  ် ထ ခ  ုံကမ်ှုမ ာျားအာ်း စမီခံ န ိ်ု့ခ ွေွဲ န ိိုင်ကရ်း 

ခ  ဉ်ျားကြ်မည န် ည်ျားလမ်ျား၊ 

Essential 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

- စ ီမကံ န ်ျားအဆင ်တစခ် ုံခ င်ျားစအီတွေက် ဖစ ာင  ်ကြ ် ကည ်ရှု မည ် 
အစီအစဉ်ကိို စ ီမကံိန ််းအဆိိုပြြုသူကိိုယ်တိိုင်န ှင ် ပြင်ြမှ အကကာင ်
အ ည်ကြာမ်ည ် အြွွဲွဲ့အစည််းတိို ၏ အကကာင်အ ညက်ြာ်မည ် 
အြ နိ ်ဇယာ်း မ ာျားြါဝင်သည  ်အက ဉ်ျားခ  ြုြ်ဇယာျား၊ 

- ြတ ်န ်ျားက င်စ ီမခံန ိ်ု့ခွေွဲမှုအစ ီအစ ဉ်အာျား အဖကာင်အထည်ဖဖာ ် 
ဖဆာင်ရကွမ်ည   ်အဖွေွဲွဲ့အစည်ျားဆ ုံင်ရာမူဖဘာင်န င ် ရနြ်ံုံဖငွေ လ ုံအြခ်  က် 

1.8.  အမျာေးပပည် နူှင  ်တိိုင်ပင်သ ွေးသနွေးပခင်ေး 
ဆက်စြ်ြတ်သက်သူမ ာျားန င ်ဖတွေွဲ့ဆံုံဖဆွေျားဖနွေျားြွေွဲမ ာျားမ  ထွေက်ဖြေါ်လာ 
သည ရ်လေ်မ ာျား၊ အဆ ုံြါဖဆွေျားဖနွေျားြွေွဲမ ာျားမ  ထွေက်ဖြေါ်လာသည  ်
သံုံျားသြ်ခ  က်မ ာျားန  င ် ဖဆွေျားဖန ွေျားအကကံပြြုခ  ကမ် ာျားက ုံ  အစရီင်ြံစာတွင် 
မည ်သ ုံို့ထည ်သွေင်ျားစဉ်ျားစာျားထာျားဖ ကာင်ျား အက ဉ်ျားခ ြုြ် (ဥြမာ - ဇယာျား 
ြံုံစံပဖင ်) ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 

  

 

1.9.  အဓကိသတွွေ့ရှိချက်မျာေးနှင ် အကက ပပြုံ  ိုေး ပ်ချက်မျာေး 
EIA အစ ီရငခ် ံစာ၏ သ သာထင်ရ ာျားဖသာ အဓ ကဖတွေွဲ့ရ  ခ က်မ ာျားန  င  ်
အကကံပြြုခ  ကမ် ာျားက ုံ အက ဉ်ျားခ  ြုြ်ဖဖာ ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

1.10.  IEE ဖလ လာမ ှုမ ာျား အကြေါ် တတိယအြွွဲွဲ့အစည််း၏ကကာက်ြ  က်ြ  မှု က ုံ 
အက ဉ်ျားခ  ြုြ်အစ ီရငခ်စံ ာတွေင် ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 
  

 

1.11.  ပမ မ်ာဘာ ာပြင ် ရှင်းလင်းလယ်ွကစူွာသရေး ာေးထာေး ည ်အနှစခ်ျြုံပ ်
ရှင််းလင််းလယ်ွကစူ ွာ ဖရျားသာျားထာျားသည ်  အန  စ ်ခ ြုြအ်ာ်း သာမန ်
ပြည်သူမ ာျားနှာျားလညန်  ုံင်မည  ် ရ ုံျားရ ငျ်ားဖသာ ပမန ်မာဘာသာစကာ ျားပဖင ် 
ဖရျားသာျားထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 

  

 

1.12.  ရှင််းလင််းလယ်ွကစူ ွာ ဖရျားသာျားထာျားသည ်  အန  စ ်ခ ြုြ် တွင် အက ဉ်ျားခ  ြုြ ်
အစရီင်ခစံ ာ တွင်ဖဖာ ်ပြထာျားဖသာ အဖ ကာင်ျားအရာမ ာျားအာျားလံုံျား 
ြါ  ငသ်ည အ်နစှြ် ြုြ်ကိို ဖရျားသာျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

1.13.  အပခာေးသ ာင်ရကွ်နိိုင်သ ာ  ည်ေးလမ်ေးမျာေး 
စ ီမကံ န ်ျားအတွေက် အပခာျားဖဆာင်ရကွန်  ုံင်ဖသာ န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ 
ထည ်သွေင်ျားစ ဉ်ျားစ ာျားဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမာ  - ဖလ လာခ ွဲ သည  ်
အဓ ကအပခာျားဖဆာင်ရကွန်  ုံင်ဖသာ န ည််းလမ််းမ ာ်း၊ အဆိိုြါ နည််းလမ််း 
မ ာ်းအန က ် ကရွ်းြ ယ် ာ်းသည ် အပခ ာျားဖဆာင်ရကွ်န  ုံင်ဖသာ 
န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားန င ် ၎ င်ျားတိို အာျားဖရွျားခ ယ်ရသည  ် က  ြုျားဖ ကာ င်ျားရ င်ျားလင်ျား 
ဖဖာ်ပြခ  ကမ် ာျားကိို နိှုင််းယှဉ်ကြာ်ပြပြင််း စ သည်ပဖင )် 

Optional 

  

Hint 

1.14.  စီေးပာွေးသရေးရှုသထာင မ်ှ  ရိုပ်ခွွဲ  ်ေးစစခ်ျက ်
လိိုအြြ်ါက သက်ဖရာက်မှုမ ာျားအာျား အကွဲပဖတပ်ခင်ျားန  င ် ၎ င်ျားတ ုံို့က ုံ 
စ ီမခံ န ိ်ု့ခ ွေွဲပခ င်ျား တိို အတွေက် စ ီျားြွောျားဖရျားရှုဖထာင မ်  သရုံြခ် ွေွဲဆန ်ျားစစမ်ှုကိို 
ထည ်သွေင်ျားစ ဉ်ျားစ ာျားထာျားြါ သလာျား။ 

Optional 

  

Hint 

 အပိ င်း(၁) အတွက် ခြံြုငံ သံ းသပ်ြျက ်
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No Items Applicability Page Rating Hint 

2.  “ န  ေါ န ်ျားန  င ် စ ီမကံ န ်ျား ကနာကြ်ံအြ က်အလက”်  အခ န ်ျား သ ုံို့မဟ ုံတ် 
၎ င်ျားတ ုံို့န  င သ်ကဆ် ုံင်ဖသာ မည ်သည ်အြ ုံင်ျားတွေင်မဆ ုံ ဖအာက်ြါ 
အဖ ကာင်ျားအရာမ  ာျား ြါ င်ပခ င်ျား ရ   မရ   စစိစ ်သံို်းသြရ်မည်။ 

   
 

2.1.  စ ီမကံ န ်ျားဆ ုံင်ရာဖဖာ်ပြခ  က်တွေင် ဖအာက်ဖဖာ ်ပြြါ အခ  ကအ်လကမ် ာျား 
ြါ ဝငမ်ှု ရှ ိမရှ ိစစိစ ်သံို်းသြရ်မည် - 

   
 

2.1.1.  စ ီမကံ န ်ျားဖဆာငရ်ကွ်ရ သည ် ရညရ်ွယ်ခ က်၊ ရင်ျားန  ီျားပမ ြုြ်န  မံှုြမ ာဏန  င ် 
ထုံတ်လုံြမ်ှုြမာဏက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 
  

 

2.1.2.  စ ီမကံ န ်ျားဖဆာငရ်ကွ်ရ သည ် က  ြုျားဖ ကာ င်ျားရ ငျ်ားလင်ျားဖဖာ ်ပြခ  က်မ ာျားန  င ် 
စ ီမကံ န ်ျားဖဆာငရ်ကွ်ရန ် လ ုံအြမ်ှုမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

2.1.3.  စ ီမကံနိ ််းအကကာ င်အ ညက်ြာရ်န ် လိိုအြ်သည ်အြ ကအ်ာ်း လမူှုစ ီျားြွောျား 
ဘ ဖွေံွဲ့ဖဖ ြုျားတ ုံျားတက်မှုအစအီစဉမ် ာျားန င ် ဆကစ် ြဖ်ဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Optional 
  

Hint 

2.1.4.  စ ီမကံနိ ််းအကကာ င်အ ညက်ြာမ်ည  က်ာလ၊ အကပြအကနန ှင ် အြ နိ ်ဇယာ်း 
ကိို ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 
  

 

2.2.  စီေးပာွေးသရေးမဟာဗျ ျူဟာ 
ဖေသတွေင်ျားလမူှုစ ီျားြွောျားဘ  ဖွေံွဲ့ဖဖ ြုျားတ ုံျားတက်ဖရျားအတွေက် အက  ြုျားရလေ်မ ာျား 
က ုံဖဖာ်ဖဆာင်ဖြျားမည  ် စ ီျားြွောျားဖရျားမဟာဗ ျူဟာ တွေင် ဖအာက်ြါ အခ  က ်
မ ာျားကိို ဖဖာ ်ပြထာျားမှု ရှိ မရ ှိ စစိစ ်သံို်းသြရ်မည်- 

   

 

2.2.1.  ဖေသခ ံအလုံြ်သမာျားမ ာျား၊ ကနထ်ရ ုံကတ်ာမ  ာျားန  င ် ကိုနက်ကမ််းြစ စည််း 
ကြ်းသွင််းသူမ ာျားက ုံ အသံုံျားပြြုပခင်ျားန  င ်ြတ်သက်၍ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

2.2.2.  ကဒသတွင််း စ ီ်းြွာ်းကရ်း လိုြ်ငန ််းမ ာ်း၊ သက်ကမွ်းသင်တန ််းကက ာင််းမ ာ်းန  င  ်
ြူ်းကြါ င််းကဆာင်ရွက်ပြင််းန ှင ်ြတ်သက်၍ ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent 
  

Hint 

2.3.   ကစ်ပစ်ီမ က ိ်ေးမျာေးနှင ် ြွ ွေ့ဖြိြုံေးမှုလိုပ်င ်ေးမျာေး 
ဆကစ် ြ်သက်ကရာက်မှုဆန််းစစ ်ပြင််း (Cumulative Impact 
Assessment) န ှင ်ြတ်သက၍်  အဆိိုပြြုစမီံကနိ ််း၏ အန ီ်းဝန ််းက င်ရှ ိ
လကရ်ှိစမီံကနိ ််းမ ာ်းနှင ် အနာဂတ်တွင် ကဆာင်ရကွ်မည စ်မီံကနိ ််းမ ာ်း 
ဆိိုင်ရာ  အတည်ပြြုဖဖာ်ပြထာျားမှု ရှိ မရ ှိ စစိ စ ်သံို်းသြ်ရမည် - 

   

 

2.3.1.  အဆ ုံပြြုစ ီမကံ န ်ျားကကကာင  ်  ြိိိုက်ြစံ ာ်းရမည ြ်တဝ်န ််းက င်အကြေါ် အလာ်း 
တူ ိြိိုက်ကစ န ိိုင်မည   ် အပခာျားစမီံက န ်ျားမ ာျား သ ုံို့မဟုံတ ် ဖွေံွဲ့ဖဖ ြုျားမှုလုံြ်ငန ်ျား 
မ ာျားန င ြ်တသ်က်သည ် အခ  က်အလက်အက ဉ်ျားခ  ြုြက် ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

Dependent 

  

Hint 

2.4.  စီမ က ိ်ေးအဆိ ခပြုသူ၏တင်ပပချက ်
စ ီမကံ န ်ျားအဆိိုပြြုသူ၏တင်ပြခ  က် တွင် ြငမ်ကိုမပဏမီ ာ်း၊ ြက်စြက်ိုမပဏ ီ
မ ာ်းနှင ် အပြာ်းကသာအစ ိုစ ြလ်ိုြ်ငန ််းမ ာ်းြါ ဝငမ်ှု ရှိ မရှိ စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရ 
မည်- 

   

 

2.4.1.  ကွင််းတာဝနြ်ံ (မန ်ကန ဂ ာ) အြါ အ င် စမီံကနိ ််းအဆိိုပြြုသူနငှ ်ြတ်သက ်
ကသာ အကသ်းစိတအ်ြ က်အလက်မ ာ်းကိို ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမာ 
- အမည်၊ ကန ရြ်လြိ်စာ န  င  ် ဆက်သွယ်ရန ် ဖုံန ်ျားနြံါ တ်၊ ဖက်စန်ြံါ တ်၊ 
အီျားဖများလန်  င  ် က ဘ်ဆ် ုံကလ် ြစ် ာန  င ် တာ န ်ခြံုံဂ္ ြုလ် စ သည်ပြင )် 

Essential 

  

 

2.4.2.  ပမနမ်ာန ိိုင်ငံန  င  ် အပခ ာျားန  ုံင်ငံမ ာျားမ  အလာျားတူစမီကံ န ်ျားမ ာျားန င ြ်တ်သက်၍ 
စ ီမကံ န ်ျားအဆိိုပြြုသူ၏ လတ်တဖလာအဖတွေွဲ့အကကံြုမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျား 
ြါ သလာျား။ 

Optional 
  

Hint 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

2.5.  ပတဝ်န်းကျင် ိန်းသိမ်းဆရးနှင  ်လူမှုဆရးကျွမ်းကျင်သူများ၏တင်ခပြျက် 
ဤအြ ုံင်ျားတွေင် IEE ကလ လာကရ်းအြွွဲွဲ့၏ ြညာအရည်အခ င်ျားမ ာျားအြါအ င် 
အဖသျားစ တအ်ခ က်အလကမ် ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားမှု ရှ ိ မရှိ စစိစ ်သံို်းသြရ် 
မည်- 

   

 

2.5.1.  IEE ကလ လာကရ်းအြွွဲွဲ့တွင်ြါဝင်သည ် အြွွဲွဲ့ဝင်တစ ်ဦ်းြ င််းစ၏ီ အမည်၊ 
ကျွမ််းက င်မှုနယ်ြယ်၊ အကတွွဲ့အကကံြု၊ ြညာအရည်အြ င််းန ှင  ် အကကံကြ်း 
ြိုဂိ္ြုလအ်ပြစ ်ကဆာင်ရကွန် ိိုင်ကရ်း ဌာန တွင်တရာ ်းဝင်မှတ်ြံိုတင် ာ်းပြင််း 
ရှိ မရှိ စ သည အ်ြ ကအ်လက်မ ာ်းကိို ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

  

 

2.5.2.  IEE ကလ လာကရ်းအြွွဲွဲ့၏ ြွွဲွဲ့စည််းြံို၊ တာဝန ်ဝတတရာ ်းမ ာ်းန ှင  ် လိုြ်ငန ််း 
ကဆာင်ရကွမ်ည  န် ယ်ြယက်ိို ရင်ှ်းလင််းစ ွာကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 
  

 

2.5.3.  IEE ကလ လာကရ်းအြွွဲွဲ့၏ ကျွမ််းက င်မှုန ယ်ြယ်သည် IEE ကလ လာမှုတွေင် 
ထည ်သွေင်ျားစဉ်ျားစာျားရမည ် အဖ ကာင်ျားအရာအာ်းလံို်းအတွက်  လံုံဖလာက်မှု 
ရ  ြါသလာျား  ိို မဟိုတ် IEE ကလ လာကရ်းအြွွဲွဲ့၏ ြွွဲွဲ့စ ည််းမှုသည ်
ြတဝ်န ််းက င် ိြိိုက်မှုဆန််းစစ ်ပြင််းန ှင ် ကန ဦ်းြတဝ်န ််းက င်ဆန ််းစစ ်ပြင််း  
ကဆာင်ရကွမ်ည  ် တတိယြိုဂိ္ြုလ် သိို မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့အစည််းအတွက် 
လိုြ်ငန ််းလိိုင်စ င်ဆိိုင်ရာ လိုြ ်ံို်းလိုြန် ည််းြါ  သတ်မှတ်ြ က်မ ာ်းန ှင ် 
ကိိုကည်မီှုရှြိါ သလာ်း။ 

Essential 

  

 

 အပိ င်း(၂) အတွက် ခြံြုငံ သံ းသပ်ြျက ်
 



 

 

 
 

No Items Applicability Page Rating Hint 

3.  “ မ ူါ ေ၊ ဥြဖေန  င  ် အဖွေွဲွဲ့အစည်ျားဆ ုံင်ရာမ ူဖဘာင်န  င ် စ ံခ  နစ် ံညွှန ်ျားမ ာျား ”  
အခန ်ျား သ ုံို့မဟုံတ ် ၎ င်ျားတ ုံို့န  င ်သက်ဆ ုံင်ဖသာ မည်သည ်အြ ုံင်ျားတွေင်မဆ ုံ 
ဖအာက်ြါ အဖ ကာ င်ျားအရာမ ာျား ြါ င်ပခ င်ျား ရ   မရ    စစိစ ်သံို်းသြရ်မည် - 

   
 

3.1.  စ ီမကံ န ်ျားန  င ် သက်ဆ ုံင်ဖသာ ဥြဖေမ ာျား     

3.1.1.  မူဝါဒနှင ် ဥပဆဒဆိ င်ရာမဆူ ာင် 
စ ီမကံ န ်ျားန  င ်သက်ဆ ုံင်ဖသာ ဥြဖေန  င  ် နည်ျားဥြဖေမ ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ  
သလာျား။ ဥြမ ာ - ပြည်တွေင်ျားဥြဖေမ ာျား၊ န  ုံင်ငံတကာကွေနဗ်ငျ်ားရ င်ျားမ ာျား၊ 
စ ာခ  ြုြ်မ ာျားန  င ် သဖဘာတညူီခ  က်မ ာျား၊ ပြည်တွေင်ျားန  င  ် န  ုံင်ငံတကာ 
စ ံခ  န ်စညံွှန ်ျားမ ာျားန  င ် လမ်ျားညွှနခ် က်မ ာျား စ သပြင  ်

Essential 

  

 

3.1.2.  စ ီမကံ န ်ျားအဆ ုံပြြုသူမ  အထကအ်ြ ုံေ် Error! Reference source not 
found. တွေင် ဖဖာ ်ပြထာျားသည ် ဥြဖေမ ာျားန င အ်ည ီ
လ ုံကန် ှာဖဆာင်ရကွန် ိိုင်ကရ်း ယင််း၏အြွွဲွဲ့အစည််း အတွင််း 
သင ်ကတာ်သည စ်နစ ် သ ုံို့မဟုံတ် လုံြ်ငန ်ျားစ ဉ်မ ာျား  ြ မှတ် ာ်း ကကကာ င််း 
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 

  

 

3.2.  အြွွဲွေ့အစည်ေး ိိုင်ရာမသူဘာင ်
IEE တွင်ကြာ ်ပြြ  က်မ ာ်းအာ်း လိိုက်နာကဆာင်ရကွ်ကရ်း စမီံကနိ ််း  
အဆိိုပြြုသူ၏ အြွွဲွဲ့အစည််းဆိိုင်ရာမ ူကဘာင်န ှင ် တာဝန ်ရှိကသာ 
ပမနမ်ာန ိိုင်ငံအစ ိို်းရဌာနမ ာ်း၏ အြွွဲွဲ့အစည််းဆိိုင်ရာမူကဘာင်တိို ကိို 
ဤအြ ုံင်ျားခ ွေွဲတွေင် ကြာ ်ပြ ာ်းမှု ရ   မရ    စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရမည ် - (ဥြမာ  - 
ြွွဲွဲ့စည််းြံိုမ ာ်းန ှင  ်တာဝနရ်ှိကသာဌာန ြွွဲမ ာ်း) 

   

 

3.2.1.  EMP  အာျား အကကာ င်အ ည်ကဆာင်ရကွ်ပြင််း အြါ အဝင ် စ ီမံကနိ ််း၏ 
ြတ်ဝန ််းက င်စ ီမံြန  ်ြွွဲမှုလိုြ်ငန ််းမ ာ်းအတွက် အြွွဲွဲ့အစည််းဆိိုင်ရာမူကဘာင် 
ကိို ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာျား။ 

Essential 
  

 

3.2.2.  စီမ က ိ်ေးြွွဲွေ့စည်ေးဆဆာင်ရကွ် ားရှိမှု 
IEE အစရီင်ြစံ ာတွင်ြါဝင်သည ် ြတ်ဝန ််းက င်န ှင ် လမူှုကရ်းကိစစရြမ် ာ်း 
အတွက် အြွွဲွဲ့အစည််းဆိိုင်ရာ ြွွဲွဲ့စည််းြံို၊ အိုြ်ြ  ြုြမ်ှု၊ တာဝ နယူ်  
ကဆာင်ရကွမ်ှုမ ာျားန ှင  ်လိုြ်ငန ််းတာဝန ်မ ာ်းကိို ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

   

3.2.3.  ဆက်သွယ်ဆဆာင်ရကွ်ဆရးနှင  ် သတင်းပိ ို့တင်ခပဆရးလမ်းဆ ကာင်းခပ ပံ / 
ဇယား 
စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူ၏ အြွွဲွဲ့အစည််းအတွင််းန  င  ် စ ီမကံနိ််းပြငြ်အြွွဲွဲ့  
အစည််းမ ာ်း၊ ကဒသြံပြညသူ်မ ာ်း၊ ဌာန ဆိိုင်ရာမ ာ်းန ှင ် ဆက်သွေယ် 
ဖဆာင်ရကွ်ဖရျားယန တရာ ်းအာ်းကြာ ်ပြ ာ်းသည ် ြံို သိို မဟိုတ် ဇယာ်းကိို 
ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

   

3.3.  လိ ကန်ာရန်တာဝန်ရှဆိသာ ကတိကဝတ်များ  
စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူသည် IEE အစရီင်ြစံာတွင် တင်ပြ ာ်းသည ် 
ကိန ််းဂဏန ််းမ ာ်း၊ သတင််းအြ က်အလကမ် ာ်း၊ ဆန ််းစ စမ်ှုမ ာ်း၊ ထ ခ  ုံက်မှု 
မ ာျားက ုံ ဖလ ာ ခ  မည ်နည်ျားလမ်ျား မ ာ်းန  င  ် ဘဏ္ဍာ ကငွလ ာ  ာ်းမှုမ ာ်း၏ 
တိက မှု၊ ပြီ်းပြည စ် ံိုမှု၊ ြိိုင်မာမှုတိို အြါ အဝင် အစရီင်ြစံာ၏ ကစိ စရြ်  
အာ်းလံို်းအတွက် တာဝန ်ရှမိှုနငှ ်ြတ်သက၍် ကြာ်ပြ ာ်းမှု ရ   မရ    စ ိစစ ် 
သံို်းသြ်ရမည -် 
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3.3.1.  စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူသည် IEE အစီရငြ်စံ ာကိို အပြည ်အဝ သကဘာ 
တူညီကကကာ င််းန ှင ် အစ ီရငြ်စံ ာတွင်ကြာ ်ပြ ာ်းသည ် ဆိို်းက ြို်းမ ာ်း အတွက် 
ကလ ာ  ြ မည ်နည််းလမ််းမ ာ်းအာ်း လိိုကန် ာကဆာင်ရကွန် ိိုင်ကရ်း လိိုအြ်ကသာ 
ရနြ်ံိုကငွန ှင  ် ဝန ် မ််းအင်အာ်းြန  ် ာ်းရန ် တာဝန ်ယူ ကကကာင််း  
အတည်ပြြုဝန ်ြြံ ကက်ိို လကမ်ှတ်ကရ်း ိို်းကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

   

3.3.2.  စ ီမကံနိ ််းြိိုင်ရှင်က အစရီငြ်ံစာတွင် ကြာ်ပြ  ာ်းသည  ် ကတိကဝ တ်မ ာ်း  
အကြေါ် သကဘာတူကကကာင််းစာအာ်း လက်မတ်ှကရ်း ိို်း ကြာ်ပြ ာ်း 
ြါ သလာျား။ 

Essential 

  

 

3.4.  စီမကံနိ်း၏ ပတဝ်န်းကျင်နှင ်လူမှုဆရးဆိ င်ရာစနံှုန်းများ 
ဤအြိိုင််းြွွဲတွင် အဆိိုပြြုစမီံကနိ ််းန ှင သ်ကဆ်ိိုင်ကသာ ပမနမ်ာန ိိုင်ငံ၏  
အမ ြို်းသာ်းြတ်ဝန ််းက င်ဆိိုင်ရာ အရညအ်ကသွ်း ( ိုတ်လ တ်မှု) 
လမ််းည နြ် ကမ် ာ်းနှင ် စ ီမကံိန ််းမှလိိုက်နာရန ် သတ်မတ်ှ ာ်းသည ် 
အဆိိုပြြုစ ီမကံနိ ််းန ှင ြ်တသ်ကသ်ည ် စ ံြ နိ ်စညံ န ််းမ ာ်းြါ   ိုတ်လ တ်မှု 
ကန  ်သတ်တန ်ြိို်းမ ာ်းကိို တိက စာွ ကြာ်ပြထာျားပြင််း ရ   မရ    စစိစ ်သံို်းသြ် 
ရမည်- 

    

3.4.1.  ထိုတ်လွှတ်မှုရင်ေးပမစ်မျာေး 
ကလ ို၊ ကရ ို (အြ ြိုွဲ့ကသာကိစ စရြမ် ာ်းတွင် ကရ ိုအမ ြို်းအစာ်းအကြေါ် 
မူတည်၍  ြ်မြံွွဲပြာ်းရန)်၊ ကပမဆီလ ာ၊ ဆူညသံံန ှင ်တိုနြ်ါ မှု၊ အစိိုင်အြွဲ/ 
ကဆာက်လိုြ်ကရ်းလိုြ်ငန ််းသံို်း စနွ  ်ြစ ်ြစ စည််းမ ာ်း ကွရ်ှိမှုန ှင ် အပြာ်း 
 ိုတ်လ တ်မှုမ ာ်းကွဲ သိို   ိုတ်လ တ်မှုရင််းပမစမ် ာ်းပြစ ်ကစ သည ် စ ီမကံနိ ််း  
အစိတ်အြိိုင််းမ ာ်းကိို ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

  

 

3.4.2.  အမျြိုံေး ာေးပတ်ဝ ်ေးကျင် ိိုင်ရာအရညအ်သ ွေး (ထိုတ်လွှတ်မှု) လမ်ေးညွှ ် 
ချက်မျာေးနှင ် အမျြိုးသားပတဝ်နး်ကျင်ဆိ င်ရာ စြံျနိ်စညံွှန်းများ 
အစရီင်ခစံ ာ၌ စ ီမကံ န ်ျားအဖကာ င်အထညဖ်ဖာဖ်ဆာငရ်ကွမ်ည  ်  အဆင ်  
မ ာျားအာျားလံုံျားတွေင် ဖဆာင်ရကွမ်ည  ်လုံြ်ငန ်ျားမ ာျားဖ ကာ င  ် ထွေက်ရ   လာမည ် 
ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျားန  င ်ြတ်သက၍် ပမန ်မာန ိိုင်ငံ၏အမ ြို်းသာ်းြတ်ဝန ််းက င် 
ဆိိုင်ရာအရည်အကသွ်း ( ိုတ်လ တ်မှု) လမ််းည နြ် ကမ် ာ်းန  င  ် အမ ြို်းသာ်း  
ြတဝ်န ််းက င်ဆိိုင်ရာ အရညအ်ကသွ်းစြံ နိစ်ညံ န ််းမ ာ်း ြါ သတ်မ တ်ခ က် 
မ ာျားအာျားလံုံျားက ုံ ကြာ ်ပြ ာ်းြါသလာ်း။ 

Essential 

  

 

3.4.3.  အခပည်ခပည်ဆိ င်ရာမဝူါဒများ၊ လမ်းညွှနြ်ျက်များနှင ် စံြျနိစ်ညံွှန်းများ 
စ ီမကံနိ ််းကိို အပြည်ပြည်ဆိိုင်ရာ အြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းမှ ကငွကကက်းက ာကြ်ံ  
ကြ်းပြင််းပြစြ်ါက အဆိိုြါအြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း၏ ြတဝ်န််းက င်န ှင ်လူမှု 
ဝန ််းက င်ဆိိုင်ရာကာကွယ်ကစ ာင ်ကရှာက်ကရ်း မူဝါ ဒမ ာ်း၊ လမ််းည န ်ြ က်  
မ ာ်းနှင  ် စြံ နိစ်ညံ န ််းမ ာ်းကိို စ ီမကံနိ ််းမှလိိုကန် ာကဆာင်ရကွ်မည်  
ပြစ ်ကကကာ င််း ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent 

  

Hint 

3.4.4.  IEE တွင်ကြာ ်ပြ ာ်းသည ် စ ီမကံ န ်ျားအဆ ုံပြြုသူမ  စ ီမကံ န ်ျားအဖကာ င် 
အထည်ဖဖာစ်ဉ် လိိုကန် ာကဆာင်ရကွ်ရန ် ကတကိဝတ်ပြြုကြာ်ပြ ာ်း 
သည ် က န်ျားမာ ဖရျားန  င ် ဖဘျားကငျ်ားလံုံခခ ံြုဖရျားက စ စမ ာျားအြါအ င် အဆိိုပြြု  
စ ီမကံနိ ််းန ှင ်ဆကစ် ြသ်ည ် ြတ်ဝန ််းက င်န ှင လ်မူှုကရ်းဆိိုင်ရာ စ ံြ နိစ်ညံ န ််း 
မ ာ်း သိို မဟိုတ ် လမ််းည နတ်န ်ြိို်းမ ာ်းကိို သတ်မ တ်ဖဖာထ်ုံတ်ထာျားြ ါ  
သလာျား။ 

Dependent 

  

Hint 

3.5.  စီမ က ိ်ေးနှင ် က် ိိုင် ည ် အပခာေးသ ာ စ ချ ိ်စ ညွှ ်ေးမျာေး     
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No Items Applicability Page Rating Hint 

အထကတ်ွေင်ဖဖာ ်ပြထာျားသည ် စ ံခ  န ်စညံွှန ်ျားမ ာျားအပြင် က န ််းမာကရ်း ဆိိုင်ရာ ၊ 
လမူှု-စ ီ်းြွာ်းဆိိုင်ရာစ သည  ် စ ီမကံ န ်ျားန  င ်သက်ဆ ုံင်ဖသာ အပခာျား 
စ ံခ  န ်စညံွှန ်ျားမ ာျားရ  ြါ က ဤအြိိုင််းြွွဲတွင်ကြာ်ပြရမည်။ 

3.5.1.  စ ီမကံနိ ််းကအာင်ပမငက်ရ်းအတွက ် ပြစ ်ကြေါ်နိိုင်သည ် အြွွဲွဲ့အစည််းဆိိုင်ရာ 
အြက်အြွဲ အတာ်းအဆီ်းမ ာ်းကိို ကြာ်ပြ ာ်းပြင််း ရှ ိ မရ ှိ န ှင ် 
ယင််းအတာ်းအဆီ်းမ ာ်းကိို ကက ာ်လ ာ်းန ိိုင်မည ်  န ည််းလမ််းမ ာ်းကိို ကြာ်ပြ 
 ာ်းြါ သလာ်း။ 

Optional 

  

Hint 

3.6.  ဆကစ်ပပ်ါရာမီတာများ 
သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားသည  ် ထုံတ်လွှတ်မှုရင်ျားပမစ ်မ ာျားန  င  ် ဖမ ာမ် န ်ျား   
ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျားန  င ်ြတ်သက၍် ပမန ်မာန ိိုင်ငံ၏ အမ ြို်းသာ်းြတဝ်န ််းက င် 
ဆိိုင်ရာအရည်အကသွ်း ( ိုတ်လ တ်မှု) လမ််းည န ်ြ က်မ ာ်းအြါအဝင ်
စ ီမကံ န ်ျားန  င ်သက်ဆ ုံင်သည  ် အပခ ာျားစခံ   နစ် ံညွှန ်ျားမ ာျားတွေင် ြါရ  သည ် 
ကအာက်ြါ ဆက်စြ်ြါ ရာမ ီတာအာျားလံုံျားက ုံ ကြာ်ပြ ာ်းပြင််း ရ   မရ    စစိ စ ် 
သံို်းသြ်ရမည -် 

 

   

3.6.1.  ဖရအရညအ်ဖသွေျား  ိုတ်လ တ်မှုစ ံခ  န ်စညံွှန ်ျားမ ာ်း     

1)  ကရအရညအ်ကသွ်းဆိိုင်ရာ  အကပြြြံါရာမီတာမ ာ်း (ဥြမာ - ြ ဉ်ငနဓ်ါတ်၊ 
BOD၊ COD၊ ဆိိုင််းကကွအန ညမ် ာ်း၊ ကြ ာ်ဝ င်ကအာက်ဆီဂ င်ြမာဏ၊ Colon 
Bacillus၊ အြခူ   နစ် သည်ပြင )် 

Dependent 
  

Hint 

2)  ကလ်းလံကသာ သိို မဟိုတ် အဆြိ်ရှိြစ စည််းမ ာ်း၊ Dependent   Hint 

3)  ြိို်းသတ်ကဆ်းမ ာ်း၊ Dependent   Hint 

4)  Eutrophication Dependent   Hint 

3.6.2.  ထုံတ်လွှတ်အခ  ုံျားအဖငွေွဲ့စခံ   နစ်ညံွှန ်ျားမ ာျား     

1)  အမှုန ်ပဒြ် ို (ဥြမာ  - PM10၊ PM2.5၊ ြိုနမ် ှုန  ်မ ာျား) Dependent   Hint 

2)  ဓါ တ်ဖငွေွဲ့မ ာျား (ဥြမ ာ-  ကာဗွနမ်ိိုကန ာက်ဆိိုဒ်၊ ကာဗွန ်ဒိိုင်ကအာက်ဆိိုဒ်၊ 
န ိိုက ်ရိိုဂ င်ကအာက်ဆိိုဒ်မ ာ်း၊ ဆာလြာ ကအာက်ဆိိုဒ်မ ာ်း) 

Dependent 
  

Hint 

3)  အန ံို့ဆ ုံျား Dependent   Hint 

4)  အကငွွဲ့ြ လံယ်ွကသာ ကအာ်ဂွဲနစ ်ပဒြ်ကြါ င််း Dependent   Hint 

5)  ဆူညံသံန  င  ်တုံန ်ခါ မှုမ ာျား Dependent   Hint 

3.6.3.  ဖဘျားအန တရာ ယ်ရ  ြစ စည်ျားမ ာျားန  င ် ဖပမအရည်အဖသွေျားစခံ   နစ်ညံွှန ်ျားမ ာျား     

1)  သတတြုကလ်းမ ာ်း (Heavy metals) Dependent   Hint 

2)  သတတြုကလ်းမ ာ်းမှာအြ အပခ ာျားဖဘျားအန တရာ ယ်ရ  ြစ စည်ျားမ ာျား Dependent   Hint 

3)  ြ ုံျားသတ်ဖဆျားမ ာျား Dependent   Hint 

4)  ဖပမတည်ဖင မ်မှု (ဥြမာ - ဖပမဆလီွှာတည်ဖင မ်မှု၊ ဖပမန  မ က် က ံ င်မှု) Dependent   Hint 

3.6.4.  အစ  ုံင်အခ ွဲစ ွေန ိ်ု့ြစြ်စ စည်ျားန  င ် ဖဘျားအန တရာ ယ်ရ  စ ွေန ိ်ု့ြစြ်စ စည်ျား     

1)  ဖဘျားအန တရာ ယ်မရ   ဖသာ အစ  ုံင်အခွဲစ ွေန ိ်ု့ြစြ်စ စည်ျား Dependent   Hint 

2)  ဖဘျားအန တရာ ယ်ရ  စ ွေန ိ်ု့ြစ ်ြစ စည်ျား Dependent   Hint 

3.6.5.  လုံြ်ငန ်ျားခ ွေင်န  င ် လမူှုအြွွဲွဲ့အစ ည််း က န ်ျားမာဖရျားန  င ် ဖဘျားကငျ်ားလံုံခြံြု 
ဖရျားဆ ုံင်ရာ စ ံခ  န ်စညံွှန ်ျားမ ာျား 

    

1)  လုံြ်ငန ်ျားခ ွေင်အတွေင်ျားရ   ဖလအရည်အဖသွေျား Dependent   Hint 

2)  ဖရအရညအ်ဖသွေျားန  င  ်ဖရရရ   န  ုံင်မှု Dependent   Hint 

 အပိိုင်ေး (၃) အတွက် ခခ ြုံင ို  ိုေး ပ်ချက ်
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4.  “ စမီကံ န ်ျားအဖ ကာင်ျားအရာ ဖဖာ ်ပြခ  က”်  အခန ်ျား သ ုံို့မဟုံတ ် ၎ င်ျားန  င ် 
သက်ဆ ုံင်ဖသာ မည်သည ်အြ ုံင်ျားတွေင်မဆ ုံ ဖအာက်ြါ အဖ ကာ င်ျားအရာမ ာျား 
ြါ  င်ပခ င်ျား ရ   မရ    စစိစ ်သံို်းသြရ်မည ် - 

 
  

 

4.1.  ကဏ္ဍနှင က်ဏ္ဍြွ  
စ ီမကံနိ ််း၏ အဆိိုပြြုကဏ္ဍနငှ ် ကဏ္ဍြွွဲနှင ြ်တသ်က်၍ ြတဝ်န ််းက င် 
 ြိိိုက်မှုဆန ််းစ စ ်ပြင််း ဆိိုင်ရာလိုြ် ံို်းလိုြ်နည််း (၂၀၁၅ )၊ ကနာက်ဆက်တွွဲ 
(က) ြါ စမီံကနိ ််းအမ ြို်းအစ ာ်းမ ာ်းန ှင ် န ိိုင်ငံတကာ အဆင ်မ ီ စ ကမ်ှုလိုြ်ငန ််း 
အမ ြို်းအစာ်းြွွဲပြာ်းပြင််း (International Standard Industrial Classification)  
ကိိုအကပြြံ၍ ပြည  စ် ံိုလံိုကလာကမ်ှု ရှိ မရ ှ ိကိို ကြာ်ပြ ာ်း ြါ သလာ်း။ 

Essential 

  

 

4.2.  စီမ က ိ်ေးအရွယ်အစာေး 
IEE အစရီင်ခစံ ာတွေင် ဖဖာ ်ပြထာျားသည ် စ ီမကံ န ်ျားအစ  တ်အြ ုံင်ျားတစ ်ခုံခ  င်ျား စ ီ၏ 
အမ  ြုျားအစာျားန  င ် အရယ်ွအစ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 
  

 

4.3.  စီမ က ိ်ေးအစိတ်အပိိုင်ေးမျာေး 
IEE အစ ီရငခ်စံ ာတွေင် ဖအာက်ြါ အခ က်မ ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါသလာျား- 

 
   

4.3.1.  စ ီမကံ န ်ျား၏ အဓ ကအစ  တ်အြ ုံင်ျားမ ာျားအာျားလံုံျား Essential    

4.3.2.  စ ီမကံ န ်ျား၏ အဓ က လိုြ်ငန ််းမ ာျားအာျားလံုံျား Essential    

4.3.3.  စ ီမကံ န ်ျားလုံြ်ငန ်ျားဖဆာင်ရကွ်မှုမ ာျားအာျားလံုံျား Essential    

4.3.4.  စ ီမကံ န ်ျားကအသံုံျားပြြုမည ်  အဖပခခ ံအဖဆာကအ်အံုံမ ာျား Essential    

4.4.  သပမပ ို 
IEE အစရီင်ြစံာတွင် စ ီမကံနိ ််းအစ ိတ်အြိိုင််း တစ ်ြိုြ င််းစအီတွက ်
သင ်ကတာ်ကသာစ ကက်းပြင ် ကြာ ်ပြ ာ်းသည ် ဖအာက်ြါ စ ီမကံ န ်ျားတည်ဖန  
ရာ ပြကပမြံိုမ ာ်းန ှင ် အင်ဂ င်န ီယာ ဆိိုင်ရာ ြံိုမ ာ်းကိို ကြာ်ပြ ာ်းြါသလာ်း- 

 

   

4.4.1.  စီမ ကိ ်ေးတည်သ ရာပပသပမပ ို (စီမ ကိ ်ေးအစိတ်အပိိုင်ေးတစ်ခိုချင်ေးစီအတွက်) 
ဖပမြ ံုံမ ာျားတွေင် စ ီမကံ န ်ျားအစ  တ်အြ ုံင်ျားအာျားလံုံျား၏ တည်ဖနရာ အာျား 
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 
   

4.4.2.  သယဘိုယျတည်သ ရာပပသပမပ ို (လွှမ်းခြံြုဆခမပံ ) 
IEE အစ ီရငခ် ံစာတွေင် စမီကံ န ်ျားတညရ်  ရာဖေသ သ ုံို့မဟုံတ ် န  ုံင်ငံက ုံ 
ပမင်သာသည ် စ ီမကံ န ်ျားတည်ဖနရာ ပြ လ မ််းခြံြုဖပမြံုံက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ  သလာျား။ 

Essential 
   

4.4.3.  စီမ က ိ်ေးတညသ် ရာခပ အသ ေးစိတ်သပမပ ို 
IEE အစ ီရငခ်စံာတွေင် စ ီမကံ န ်ျားတည်ဖနရာက ုံ တ က စ ွောဖဖာ ်ပြထာျားသည  ်
ဖပမြ ံုံအာျား ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 
   

4.4.4.  စီမ က ိ်ေးသ ကာင ်  ကသ်ရာကမ်ှုရှိ ည ် ဧရယိာပပသပမပ ို 
IEE အစ ီရငခ် ံစာတွေင် စမီကံ န ်ျားဖ ကာင  ် သက်ဖရာက်မှုရ  သည ် ဧရ ယာ 
ပြဖပမြ ံုံက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 
   

4.4.5.  စီမ က ိ်ေး ယ် ိမတ်ိနှင ် သပမမျက်နေှာ ွင်ပပငပ်ပသပမပ ို 
စ ီမကံ န ်ျားန ယ်န  မ တ် သ ုံို့မဟုံတ် ဖလ လာမှုဧရ ယာက ုံ သ သာထင်ရ ာ ျားစ ွော  
ြွွဲပြာ်းန  ုံင်သည ် ဖပမမ ကန်  ှာသွေင်ပြင်ပြဖပမြံုံက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
   

4.4.6.  အခြားနည်းဆရွးြျယ်ခြင်းခပဆခမပံ  
စ ီမကံ န ်ျား၏ အပြာ်းန ည််းကရ်ွးြ ယ်ပြင််း မ ာ်းကိို အဆိိုပြြုတင်ပြ ာ်းြါက 

Optional 
  

Hint 
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ယင််းတိို ကိို ဖပမြံုံတွေင်ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

4.5.  စီမ က ိ်ေးလိုပ်င ်ေးခွင်သ ရာချထာေးမှုပ ိုစ ပပသပမပ ို  ိို မဟိုတ် ရိုပပ် ိုကာေးချပ ်
စ ီမကံနိ ််းတွင်ြါ ဝင်သည်  လိုြ်ငန ််းတစြ်ိုြ င််းစ ီအတွက ် သင ်ဖတာ်ဖသာ  
စ ဖကျားမ ာျားအသံုံျားပြြုထာျားသည  ် ဖအာက်ြါ လိုြ်ငန ််းြွင် ကန ရာြ   ာ်းမှု ပြကပမြံို/ 
ြံိုစမံ ာ်းကိို ကြာ်ပြ ာ်းြါသလာ်း- 

 

  

 

4.5.1.  စ ီမကံ န ်ျားတွေင်အသံုံျားပြြုမည  ် အဖဆာကအ်ဦမ ာျား၏ ဖနရာခ  ထာျားမှုြံုံစ ံ၊ 
န ည်ျားြညာ ြ ုံင်ျားဆ ုံင်ရာ အဖသျားစ တဖ်ဖာ ်ပြခ  ကမ် ာျားန  င ် စ ိတ်ကူ်းေီဇ ုံင်ျားြံုံစ ံ
(Conceptual Design) မ ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမာ  - ြငမ်စက်ရံို/ 
အလွှာမ ာျား၊ အဖဆာက်အဦမ ာျား၊ ဖပမဖအာကလ်ုံြ်ငန ်ျားမ ာျား၊ ြငလ်ယ် 
ကမ ်ျားရ ုံျားတန ်ျားရ  လုံြ်ငန ်ျားမ ာျား၊ သ ုံဖလ ာင်ရံုံမ ာျား၊ ဖရရရှိမှု၊ စ  ုံက်ြ  ြုျားဖရျား၊ 
န ယ်န  မ တ်မ ာျား၊ ြတ ်န ်ျားက င်ကိိုကာကွေယ်ဖစ ာင ဖ်ရ ာက် မှု စသည်ပဖင )် 

Dependent 

  

Hint 

4.5.2.  စ ီမကံ န ်ျားန  င ်ဆကစ် ြသ်ည လ်ိုြင်န ််းမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမာ - 
ခ  ဉ်ျားကြ်လမ်ျား၊ စမီကံိန ််းအဝင်လမ််းစ သည ်  စ ီမကံ န ်ျားန  င ်သက်ဆ ုံင်သည ် 
အဖပခခ ံအဖဆာကအ်အံုံမ ာျား) 

Dependent 
  

Hint 

4.5.3.  IEE အစ ီရငခ် ံစာတွေင် စမီံက န ်ျားဖဆာင်ရကွမ်ည  လ်ုံြ်ငန ်ျားအဆင ်မ ာျား ြါ င်သည  ်
လုံြ်ငန ်ျားစ ဉအ်ဆင မ် ာျားပြရုံြ်ြံုံကာ ျားခ  ြ်မ ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ  သလာျား။ 

Essential 
  

 

4.6.  စီမ က ိ်ေးြွ ွေ့ဖြိြုံေးမှုနှင ် အသကာင်အထညသ်ြာ်မှုအချ ိ်ဇယာေးမျာေး 
IEE အစ ီရငခ်စံာတွေင် စ ီမကံနိ ််း၏ တည်ကဆာက်ပြင််း၊ လိုြ်ငန ််းလညြ်တ ်
ပြင််းန  င  ်လိုြ်ငန ််းြိတ်သိမ််းပြင််းအဆင ်မ ာ်းအတွက် ကကာ ပမင ်မည ်ကာလ၊ စ တင်/ 
ပြီ်းစ ီ်းမည ရ်ကမ် ာ်းအာ်း ြန  ်မနှ ််းကြာ်ပြ ာ်းသည ် စ ီမကံနိ ််း  
အကကာင်အ ည်ကြာ် မည ် ဖအာကြ်ါအြ နိ ်ဇယာ်းမ ာ်းကိို ကြာ ်ပြ ာ်း ပြင််း ရှ ိ
မရ ှ ိကိို စစိစ ်သံို်းသြ်ရမည ် - 

 

   

4.6.1.  စ ီမကံ န ်ျားအတည်ပြြုပခ င်ျားအဆင အ်တွေက် အခ  န ်ဇယာျားမ ာျား Essential    

4.6.2.  စ ီမကံနိ ််း၏ အကကိြုတည်ကဆာက်ပြင််း၊ တည်ကဆာက ်ပြင််း၊ လိုြ်ငန ််း 
လည်ြတ်ပြင််းန  င  ် လိုြ်ငန ််းြိတ်သိမ််းပြင််းအဆင မ် ာ်းအတွက် ကကာပမင  ်
မည  က်ာလ၊ စ တင်/ ပြီ်းစီ်းမည  ရ်ကမ် ာ်းအာ်း ြန  ်မနှ ််းကြာ ်ပြြ က်မ ာ်း  အြါ အဝင ်
အဖသျားစ တေီ်ဇ ုံင်ျားရရ ှနိ ိိုင်မည က်ာလ အတွေက် အြ နိ ်ဇယာ်းမ ာ်း 

Essential 

  

 

4.6.3.  စီမ က ိ်ေး၏ အဓကိလိုပ်င ်ေးမျာေး 
IEE အစရီင်ခစံ ာတွေင် စ ီမကံနိ ််းအဆင အ်လိိုက် (အကကိြုတည်ကဆာက ်ပြင််း၊ 
တည်ကဆာက ်ပြင််း၊ လိုြ်ငန ််းလည်ြတ်ကဆာင်ရွက်ပြင််း န  င  ် လိုြ်ငန ််း 
ြိတ်သိမ််းပြင််း) ကဆာင်ရွကမ်ည ်အဓိကလိုြ်ငန ််းမ ာ်း ၏ အက ဉ်ျားခ ြုြ်ဇယာျား 

Essential 

  

 

4.6.4.  အကကိြုံတည်သ ာက်ပခငေ်းအ င ် 
အကက ြုတည်ဖဆာက ်ပခ င်ျားအဆင ်တွေင် ဖဆာငရ်ကွ်မည  ် ဖအာက်ဖဖာ ်ပြြါ 
အဓ ကလုံြ်ငန ်ျားကဏ္ဍမ ာျားအာျား ဖဖာ်ပြထာျားပခ င်ျား ရ   မရ    စစိ စ ်သံို်းသြ်ရမည ်- 

 
  

 

  အကကိြုတည်ကဆာက ်ပြင််းလိုြ်ငန ််း ကဆာငရ်ကွ်မည ် ကန ရာပြငဆ်င်ပြင််း Dependent   Hint 

  အကကိြုတည်ကဆာက ်ပြင််းအဆင ်တွင် အသံို်းပြြုမည   ် အကဆာက်အအံိုန ှင  ်
ဆကစ် ြလ်ိုြ်ငန ််းမ ာ်း တည်ကဆာက်ပြင််း 

Dependent 
  

Hint 

  အကကိြုတည်ကဆာက ်ပြင််းလိုြ်ငန ််း ကဆာငရ်ကွ်ပြင််းန ှင ် တြ်ဆင်ပြင််းမ ာ်း 
အတွက် ကဆာင်ရွကမ်ည  တ်ညက်နရာပြကပမြံို 

Dependent 
  

Hint 

  ကပမတူ်းပြင််းန ှင ် ကပမြိို ပြင််း (ြမာဏ ၊ အရင််းအပမစ ်၊ ြိို ကဆာင်ကရ်း၊ သိိုကလာှငမ်ှု 
စ သည်ပြင ်) 

Dependent 
  

Hint 

4.6.5.  တည်သ ာက်ပခငေ်းအ င  ်     
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No Items Applicability Page Rating Hint 

IEE အစရီင်ခစံ ာ၌  တည်ဖဆာက်ပခ င်ျားအဆင ်တွေင်ဖဆာင်ရွကမ်ည   ် ဖအာက ်
ဖဖာ်ပြြါ အဓ ကလုံြ်ငန ်ျားကဏ္ဍမ  ာျားအာျား ဖဖာ ်ပြထာျားပခ င်ျား ရ   မရ   စစိစ ်သံို်းသြ် 
ရမည်- 

1)  ကဆာက်လိုြ်ကရ်းလိုြ်ငန ််းမ ာ်းအတွက် စ ိတ်ကူ်းဒီဇိိုင််း (Conceptual Design) 
န ှင  ်နည််းြညာြ ိိုင််းဆိိုင်ရာ အကသ်းစိတက်ြာ ်ပြြ ကမ် ာ်း 

Dependent 
  

Hint 

2)  ကဆာက်လိုြ်ကရ်းလိုြ်ငန ််းမ ာ်း ကဆာင်ရကွ်ပြင််းန ှင ် တြဆ်င်ပြင််းမ ာ်း အတွက် 
ကဆာင်ရကွမ်ည  တ်ည်ကန ရာပြကပမြံို  

Dependent 
  

Hint 

3)  ကဆာက်လိုြ်ကရ်းလိုြ်ငန ််းမ ာ်းအတွက် ကပမကနရာ ပြငဆ်င်ပြင််းန ှင ် ကဆာက် 
လိုြ်ပြင််း 

Essential 
   

4)  ကဆာက်လိုြ်ကရ်းလိုြ်ငန ််းကဆာင်ရွကစ် ဉ်  သယ်ယူြိို ဖဆာင်ပခင်ျား (ဥြမာ  - 
န ည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊ အကကမိအ်ဖရအတွေက်၊ သယ်ယူမည  ြ်မာဏမ ာ်း၊ 
လမ်ျားဖ ကာင်ျား) 

Dependent 
  

Hint 

5)  ယာယအီကဆာက်အအံိုမ ာ်းန ှင ် ဆကစ် ြ်ကဆာင်ရွကရ်မည ်လိုြင်န ််းမ ာ်း (ဥြမ ာ 
- ြ ဉ််းကြ်လမ််း၊ တံတာ်းမ ာ်း၊ ယာဉ ်/ ယန တရာ ်းမ ာ်း ရြန် ာ်းရန ် ကနရာ ၊ 
ဆီသိိုကလာှငမ်ည  က်နရာမ ာ်း၊ စတိိုြန ််း၊ အညစ ် အကကက်းစ ွန  ်ြစရ်န ် ကန ရာမ  ာ်းန ှင ် 
ရံို်းအကဆာက်အဦမ ာ်း) 

Essential 

   

6)  ကလ ိုအတွင််း ိုတ်လ တ်မှုမ ာ်း၊ ဆူညံသံ၊ ကရညစ ်ညမ််းမှုမ ာ်း၊ အြူ၊ 
အစိိုင်အြွဲစ ွန  ်ြစြ်စ စည််းမ ာ်း အြါ အ င် ြတ်ဝန ််းက င်သိို   ိုတ်လ တ်မှုမ ာ်း 
ပြစ ်ကစ သည ် လိုြ်ငန ််းကဆာင်ရကွ်ြ  က်မ ာ်း၊ အဆိိုြါ   ိုတ်လ တ်ြစ စည််း  မ ာ်း၏  
ြမာဏန ှင ် ဝကိသသလကခဏာမ ာ်း၊   ိုတ်လ တ်မှုပြစ ်ကစ သည  ်
အရင််းအပမစမ် ာ်းမ ှကွရ်ှိသည  ် ညစ ်ညမ််းမှုကိိုကလ ာ  ြ မည ် န ည််းလမ််း  မ ာ်း၊ 
 ိုတ်လ တ်မှုအာ်းလံို်းန ှင ် ညစ ်ညမ််းကစ ကသာ ြစ စည််း အာ်းလံို်းတိို  အတွက ်
လမ််းည နြ် ကမ် ာ်းနှင  ် စ ံြ နိစ် ံည န ််းမ ာ်းကိို စ ီမကံိန ််းက ကလ်းစာ်းလိိုကန်ာ 
မည ်ပြစ ်ကကကာ င််း ကြာ်ပြ ြ က ်

Essential 

  

 

7)  ကပမတူ်းပြင််းန ှင ် ကပမြိို ပြင််း (ြမာဏ ၊ အရင််းအပမစ ်၊ ြိို ကဆာင်ကရ်း၊ 
သိိုကလာှင်မှုစ သည်ပြင ်) 

Dependent 
  

Hint 

8)  တည်ကဆာကမ်ည ် အပမွဲ တမ််းနငှ ် ယာယစီြန ််းမ ာ်း (တည်ကန ရာ၊ စည််းမ ဉ််းမ ာ်း၊ 
အကကာင််းဆံို်းကဆာင်ရကွ်ရနန်ည််းလမ််းမ ာ်း၊ အညစ ်
အကကက်းစ ွန  ်ြစ ်ပြင််းဆိိုင်ရာ အကဆာက်အဦမ ာ်း၊ ကသာက ်သံို်းကရန ှင ် 
စ ွန  ်ြစ ်အစ ိိုင်အြွဲမ ာ်းဆိိုင်ရာ  အကဆာက်အဦမ ာ်း) 

Dependent 

  Hint 

9)  ပြန ်လည်ထဖူထာင်ဖရျားလုံြ်ငနျ်ားမ ာျား  (လကရ်  ဖဆာင်ရကွ်ဖနသည  ်
စ ီမကံ န ်ျားပဖစ ်ြါ က) 

Dependent 
  Hint 

10)  အကကာင််းဆံို်းကဆာငရ်ကွ်န ိိုင်မည ်နည််းလမ််းမ ာ်းန ှင ် ကကိြုတင်စ ီစဉ် ာ်း  သည ် 
တည်ကဆာကက်ရ်းလိုြ်ငန ််းမ ာ်းကိို နိှုင််းယှဉ် ကြာ်ပြပြင််း 

Dependent 
  Hint 

4.6.6.  လိုပ်င ်ေးလညပ်တပ်ခင်ေးအ င  ်
IEE အစရီင်ခစံ ာ၌  လိုြ်ငန ််းလညြ်တ်ပခင်ျားအဆင ်တွေင်ဖဆာင်ရကွ်မည ် 
ဖအာက်ဖဖာ်ပြြါ အဓ ကလုံြင်န ်ျားကဏ္ဍမ ာျားအာျား ဖဖာ်ပြထာျားပခင်ျား ရ   မရ    
စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရမည်- 

 

   

1)  ကဆာင်ရကွမ်ည  လ်ိုြ်ငန ််းမ ာ်းနငှ ် တြ်ဆင်ပြင််းလိုြ်ငန ််းမ ာ်း၏ တည်ကနရာ  
ပြကပမြံိုန ှင ် ရှင််းလင််းြ က ်

Essential 
  

 

2)  ကလ ိုအတွင််း ိုတ်လ တ်မှုမ ာ်း၊ ဆူညံသံ၊ ကရညစ ်ညမ််းမှုမ ာ်း၊ အြူ၊ 
အစိိုင်အြွဲစ ွန  ်ြစြ်စ စည််းမ ာ်း အြါ အ င် ြတ်ဝန ််းက င်သိို   ိုတ်လ တ်မှုမ ာ်း 

Essential 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

ပြစ ်ကစ သည ် လိုြ်ငန ််းကဆာင်ရကွ်ြ  က်မ ာ်း၊ အဆိိုြါ   ိုတ်လ တ်ြစ စည််း  မ ာ်း၏  
ြမာဏန ှင ် ဝကိသသလကခဏာမ ာ်း၊   ိုတ်လ တ်မှုပြစ ်ကစ သည  ်
အရင််းအပမစမ် ာ်းမ ှကွရ်ှိသည  ် ညစ ်ညမ််းမှုကိိုကလ ာ  ြ မည ် န ည််းလမ််း  မ ာ်း၊ 
 ိုတ်လ တ်မှုအာ်းလံို်းန ှင ် ညစ ်ညမ််းကစ ကသာ ြစ စည််း အာ်းလံို်းတိို  အတွက ်
လမ််းည နြ် ကမ် ာ်းနှင  ် စြံ နိစ်ညံ န ််းမ ာ်းကိို စ ီမကံနိ ််း က 
ကလ်းစာ်းလိိုကန်ာ မည်ပြစ ်ကကကာင််း ကြာ်ပြြ က ်

3)  စ ွေန ိ်ု့ြစ ်ြစ စည်ျားသန ိ်ု့စ င်ပခ င်ျားန  င  ် စ ွေန ိ်ု့ြစ ်ပခ င်ျားတ ုံို့န  င ်ြတ်သက်သည ် စ ိတ်ကူ ်း 
ေီဇ ုံင်ျားမ ာျား (Conceptual Designs) န  င  ်၎ င်ျားတ ုံို့၏ တညဖ်နရာ 

Essential 
  

 

4)  လိုြ်ငန ််းလညြ်တသ်ည က်ာ လအတွင််း သယ်ယူြိို ဖဆာင်ပခင်ျား (ဥြမာ  - 
န ည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊ အကကမိအ်ဖရအတွေက်၊ သယ်ယူမည  ြ်မာဏမ ာ်း၊ 
လမ်ျားဖ ကာင်ျား) 

Dependent 
  

Hint 

5)  စ ီမကံ န ်ျားလည်ြတရ်ာ တွေင် ဖဆာင်ရကွမ်ည  လ်ုံြ်ငန ်ျားစဉ်အဆင ဆ်င ်ပြြံို 
(Flowchart) သ ုံို့မဟ ုံတ် ဝန ် မ််းမ ာ်းလိုြ်ကဆာင်မှုပြ ရိုြ်ြံိုကာ်းြ ြ ်

Dependent 
  

Hint 

6)  န ှစစ်ဉ် ကွ်ရှမိည  ် ကိုန ်ြစ စည််းအမ ြို်းအစာ်းန ှင ် ြန  ်မနှ ််းြမာဏ Essential   Hint 

7)  ထုံတ်လုံြမ်ှုလုံြ်ငန ်ျားစ ဉမ် ာျားက ုံ သွေင်ျားအာျားစ ုံ (Input)၊  ကွ်ရှမိှု (Output) န ှင  ်
ယင််းတိို အကြေါ် စမီံြန  ်ြွွဲမှုမ ာ်းြါ ဝငသ်ည ် လိုြ်ငန ််းစဉ်ပြကပမြံိုကာ်းြ ြမ် ာ်းပြင ်  
ကြာ်ပြ ာ်းပြင််းန  င  ်စနွ  ်မတ်ှ ိုတ်လ တ်အြိို်းအကငွွဲ့ (Point source emission) 
န ှင ် ညစ ်ညမ််းမှုမ ာ်းကိိုကြာ်ပြ ပြင််း (ဥြမာ  - ဓာတ်ကငွွဲ့မ ာ်း၊ အမှုန ်ပဒြ် ို၊ အရည ်၊ 
အစိိုင်အြွဲ၊ ဆညူံသ၊ံ အြူ စ သည်) 

Dependent 

  

Hint 

8)   ိုတ်လိုြမ်ည  န်ည််းြညာဆိိုင်ရာ  ကြာ်ပြြ  က်၊ ယင််းကိို အဖကာ င်ျားဆံုံျား 
ဖဆာင်ရကွမ်ည  န်ည်ျားလမ်ျား (BAT) န ှင န် ိှုင််းယှဉ်ြ  က် န ှင ၊် လိုြ်ငန ််း 
လည်ြတ်ပြင််းအတွက် အဓကိက  သည ်အြိိုင််းမ ာ်းတြဆ်င်ပြင််းဆိိုင်ရာ  
စ ိတ်ကူ်းဒီဇိိုင််းမ ာ်း (Conceptual Designs) 

Dependent 

  

Hint 

4.6.7.  လိုပ်င ်ေးရပ ်ိိုင်ေးပခင်ေး၊ ပတ်ိ ိမ်ေးပခင်ေးနှင ် ပိတ် ိမ်ေးဖပီေးသ ောကအ် င ်မျာေး 
IEE အစ ီရငခ် ံစာ ၌  လုံြ်ငန ်ျားရြဆ် ုံင်ျားပခင်ျား၊ ြ တ်သ မ်ျားပခ င်ျားန  င ် ြ တ်သ မ်ျားဖြီျားဖန ှာက် 
အဆင ်မ ာျားတွေင်ဖဆာင်ရွကမ်ည  ် ဖအာက်ဖဖာ်ပြြါ 
အဓ ကလုံြ်ငန ်ျားကဏ္ဍမ ာျားအာျား ဖဖာ်ပြထာျားပခ င်ျား ရ   မရ    စစိ စ ်သံို်းသြ်ရမည ်- 

 

  

 

1)  စ ီမကံနိ ််းအစ ိတ်အြိိုင််းတစြ်ိုြ င််းစ ီ ၏ တညက်နရာန ှင ် လိုြ်ငန ််းြွင်ကန ရာ 
ြ  ာ်းမှုအကြေါ်မူတည၍် လိုြ်ငန ််းြိတ်သိမ််းရန ် စ ိတ်ကူ်းယဉအ်စအီစဉ် 
(Conceptual plan) 

Dependent 
  

Hint 

2)  လိုြ်ငန ််းရြဆ်ိိုင််းပြင််း၊ ြိတ်သိမ််းပြင််းန ှင ် ြိတ်သိမ််းပြီ်းကန ာက်လိုြ်ငန ််းစ ဉ် 
မ ာ်းကိို အကကာင်အ ည်ကြာ်ကဆာင်ရန ်  ြန  ်မနှ််းကိုနက် စရိတန် ှင ် 
ရနြ်ံိုကငွအရင််းအပမစ ်မ ာ်း 

Dependent 
  

Hint 

4.7.  သယံဇာတများနှင ် ပစစည်းများအသံ းခပြုမှု 
IEE အစရီင်ြစံ ာ၌  တည်ဖဆာက်ပခ င်ျားန  င ် လုံြ်ငန ်ျားလည်ြတ်ပခ င်ျားအဆင  ်
မ ာ်းတွေင်လ ုံအြ်မည ် ဖရ၊ စ ွေမ်ျားအင် အစရှိသည က်ုံန ် ကမ ်ျားြစ စည်ျားမ ာျား၊ 
စ ကြ်စ စည်ျားမ ာျား အသံို်းပြြုမှုန ှင ်ြတ်သက်၍ ဖဖာ ်ပြထာျားပခင်ျား ရ   မရ    
စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရမည်- 

 

   

4.7.1.  ကို ် ကမ်ေးပစစည်ေးမျာေးနှင ် စက်ပစစည်ေးမျာေး     

1)  စ ီမကံ န ်ျားပြင်ြမ  ရယရူနလ် ုံအြ်ဖသာ ကုံန ် ကမ်ျားြစ စည်ျား အမ  ြုျားအစာျားန  င ် 
ြမ ာဏတ ုံို့က ုံ ခ န ိ်ု့မ န ်ျားဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား၊ 

Essential 
  

 

2)  ကုံနထ်ုံတ်လုံြ်ရာတွေင် ပဖည ်သွေင်ျားမည  ်သွေင်ျားအာျားစ ုံ/  ြစ စည်ျားမ ာျား၏ အရင်ျားအပမစ ်၊ Dependent   Hint 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

တစန်  စအ်သံုံျားပြြုမည  ြ်မာဏ ၊ အမ  ျားအစ ာျားမ ာျား၊ အရည်အဖသွေျားန  င  ်
  ဖသသလကခဏာမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

3)  ကဆာက်လိုြ်ကရ်းလိုြ်ငန ််းသံို်းြစ စည်ျားမ ာျားက ုံ က ုံင်တွေယ်ပခ င်ျားန  င  ် သ ုံဖလ ာင ် ပခင်ျား 
(ြမ ာဏ၊ အမ  ြုျားအစာျား၊ အဖဆာက်အအံုံန  င  ် ထာျားရ  မည  ်ဖန ရာ) က ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

4)  စ ီမကံ န ်ျားတွေင်အသံုံျားပြြုမည ် စကြ်စ စည်ျားမ ာျား၏ အကရအတွကန် ှင  ်အမ  ြုျားအစ ာျားက ုံ  
စ ီမကံနိ ််းအဆင ်အလိိုက ်ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 
  

 

4.7.2.  သရလိိုအပခ်ျက ်     

1)  ဖရအသံုံျားပြြုမှုြမာဏက ုံ ခန ိ်ု့မ နျ်ားဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ Dependent   Hint 

2)  ကရရယမူည  အ်ရင်ျားအပမစ ်က ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ Dependent   Hint 

4.7.3.  စွမ်ေးအင်လိိုအပ်ချက ်     

1)  ဖလာငစ် ာဆနီ  င ် လ ြ်စစဓ်ာတ်အာျားလ ုံအြခ်  ကက် ုံ ခန ိ်ု့မ န ်ျားဖဖာ်ပြထာျားြါ  
သလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

2)  စ ွေမ်ျားအင်လ ုံအြ်ခ  က်အတွေက ် ရယအူသံုံျားပြြုမည  ် အရင်ျားအပမစမ် ာျားက ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

4.7.4.  အစိိုင်အခွဲစွ  ်ပစ်ပစစည်ေး     

1)  တည်ဖဆာကက်ရ်းလိုြ်ငန ််းသံို်းစ ွန  ်ြစ ်ြစ စည််း  သ ုံို့မဟုံတ ် အကဆာက်အဦ 
မ ာ်းပြိြုြ က်ပြင််းမှ  ကွရ်ှိမည ် စ ွေန ိ်ု့ြစြ်စ စည်ျားမ ာျား၊ စ ွန  ်ြစ ်ကပမစ ာမ ာ်း၊ 
ထုံတ်လုံြ်ဖရျားလုံြ်ငန်ျားစဉ်မ ာျားမ  ကွရ်ှိမည ် စွေနိ်ု့ြစ်ြစစည်ျားမ ာျား၊ ဖဘျားထွေက် 
ြစ စည်ျားမ ာျား၊ ြ ုံလ ံဖသာ သ ုံို့မဟုံတ ် ပငင်ျားြယထ်ုံတ်ကုံန ်ြစ စည်ျားမ ာျား၊ 
ဖဘျားအန တရာ ယ်ရ  စ ွေန ိ်ု့ြစ ်ြစ စည်ျားမ ာျား၊ အ မ် သ ုံို့မဟုံတ ် လုံြင်န ်ျားခ ွေင်မ  စ ွေန ိ်ု့ြစ ်  
ြစ စည်ျားမ ာျား၊ စ  ုံက်ြ  ြုျားဖရျား သ ုံို့မဟုံတ ် သစ ်ဖတာထွေက်ြစ စည်ျား အဖလအလွေင ်  မ ာျား၊ 
ဖပမဖနရာရ ငျ်ားလင်ျားပခင်ျားမ  ကွရ်ှိမည ် စ ွေန ိ်ု့ြစ ်ြစ စည်ျားမ ာျား၊ သတတြု  
တူျားဖဖာ်ဖရျားလိုြ်ငန ််းမ  စ ွေန ိ်ု့ြစ ်ြစ စည်ျားမ ာျား၊ လုံြ်ငနျ်ားြ တ်သ မ်ျားပခ င်ျားမ  
စ ွေန ိ်ု့ြစ ်ြစ စည်ျားမ ာျားအြါအ င ် စ ီမကံ န ်ျားဖဆာငရ်ွက ်ပခ င်ျားမ  ထွေကရ်  မည ် 
အစ  ုံင်အခ ွဲစ ွေန ိ်ု့ြစြ်စ စည်ျားမ ာျား၏ အမ  ြုျားအစ ာျားန  င ် ြမာဏတ ုံို့က ုံ ဖဖာ ် ပြထာျား 
ြါ သလာျား။ 

Essential 

  

 

2)  စွ  ်ပစ်သကျာက် (စိုပ ိုထာေးသ ာ ပစစည်ေးမျာေး၊ အမိှုကပ် ို၊ စွ  ်ပစ်အစိိုင်အခွဲ၊ 
အရညသ်ရာရာတိို ကိို  ိိုသလာှငထ်ာေး ည ်က ်မျာေး စ ည်ပြင )် 
စ ုံြံုံထာျားဖသာ ြစ စည်ျားမ ာျား၊ အမ ှုကြ်ံုံမ ာျားန  င  ် စ ွေန ိ်ု့ြစအ်စ  ုံင်အခ ွဲ၊ အရည ် 
ဖရာရာ တ ုံို့က ုံ သ ုံဖလ ာငထ်ာျားသည က်န ်မ ာျား၏ အဖသျားစ  တ်ေီဇ ုံင်ျားမ ာျားက ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမာ  - တည်ဖန ရာမ  ာျား၊  ငဆ်ံ သည ြ်မာဏ၊ 
အသံုံျားပြြုန ုံင်သည ်သက်တမ်ျား၊ န ည်ျားြညာန  င ် အင်ဂ င်န ီယာဆ ုံင်ရာ 
လ ုံအြခ်  ကမ် ာျား စသည်ပဖင ်) 

Dependent 

  

Hint 

3)  ဖဘျားအန တရာ ယ်ရ  ြစ စည်ျားမ ာျားက ုံ အသံုံျားပြြု ရန ်၊ သ ုံဖလ ာင်ရန ်၊ က ုံင်တွေယ်ရန ် န  င ်/ 
သ ုံို့မဟ ုံတ် ထုံတ်လုံြရ်နတ် ုံို့က ုံ သတ်မ တ်ဖဖာ ်ထုံတ် ာ်းြါ သလာ်း။ 
၎ င်ျားတ ုံို့၏ြမာဏမ  ာျားက ုံ ခ န ိ်ု့မ နျ်ားဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

4)  ဖဘျားအန တရာ ယ်ရ  စ ွေ န ိ်ု့ြစ ်ြစ စည်ျား အမ  ြုျားအစာျားမ ာျားန  င ် ြန  ်မှန ််းြမ ာဏတ ုံို့က ုံ 
ကြာ် ိုတ်တင်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

4.7.5.  စွ  ်ထိုတ်အရည်များ     

1)  လိုြ်ငန ််းြွင်မှ ဖရစ ီျားဆင်ျားမှုန  င ် ဖရန ှုတ်ဖပမာ င်ျား၊ ထုံတ်လုံြ်ဖရျားလုံြ်စဉ်မ  ဖရမ  ာျား၊ 
အဖအျားခ ံဖရ၊ သန ိ်ု့စ င်ဖြီျားစ ွေန ိ်ု့ထုံတ် အရည်မ ာျား၊ မ လလာန ှင  ် စ ီျားဆင်ျား 

Essential 
  

Hint 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

ဖရတ ုံို့အြါ အ င် စ ီမကံ နျ်ားမ ထွေကရ်  လာမည ် စ ွေန ိ်ု့ထုံတ်အရည်မ ာျား၏ 
အမ  ြုျားအစာျားန  င ် ြမာဏတ ုံို့က ုံ ဖဖာ်ထုံတ်တင်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

4.7.6.    တ်လွှတ်အြိ းအဆငွွဲ့အရင်းအခမစမ်ျား     

1)  ထုံတ်လုံြ်ဖရျားလုံြ်ငန ်ျားစ ဉ်၊ တစစ် ိုတစက်ဝ်းတည််း ိုတ်လ တ်မှု ၊ ရုံြ်ကကွေင်ျား 
ဖလာငစ် ာမ  ာျားဖလာငက် မ်ျားမှု ၊ ယာဉ ်သွောျားလာ မှု၊ ြိုနမ်ှုန ် န ှင ် အန ံ အသက် 
တ ုံို့မ စနွ  ် ိုတ်သည ် ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျားအြါ အဝင ် ဓာတ်ဖငွေွဲ့န  င ် အမှုန ်  
ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျား၏ အမ  ြုျားအစ ာျားန  င ် ြမာဏတ ုံို့က ုံ သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ် 
ထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 

  

 

2)  ဖလထုံအတွေင်ျားသ ုံို့ ထုံတ်လွှတ်မှု မ ာ်းဆိိုင်ရာ စ ုံဖဆာင်ျားပခ င်ျား၊ သန ိ်ု့စ င်ပခ င်ျား  န  င ်  
အဖြီျားသတ်စ ွေန ိ်ု့ထုံတ်ပခ င်ျားတ ုံို့အတွေက် န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျား  ြါ သလာျား။ 

Essential 
  

 

3)  ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျားက ုံ စ ွေန ိ်ု့ထုံတ်မည ်ဖနရာမ ာျားန င ် စ ွေန ိ်ု့ထုံတ်ြစ စည်ျားမ ာျား၏  
  ဖသသလကခဏာမ ာျားက ုံ သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမ ာ  - 
မီျားခ ုံျားဖခ ါ င်ျားတ ုံင်၏အပမင ်၊ အရ  နန်  င ် ထုံတ်လွှတ်မည ်အြူခ   န ်) 

Essential 
  

 

4.7.7.   ယ်ယူပိို သ ာင်သရေးလ ပ်ငန်းမျာေး     

1)  လုံြ်ငန ်ျားခ ွေင်အတွေင်ျားရ   လမ်ျားမ ာျား၊ ရထာျားမ ာျား၊ ဓာ တ်ရထာျား မ ာ်း၊ သယ်ယူ 
ြ ုံို့ဖဆာင်ဖရျားြစ စည်ျားမ ာျားန  င ် ကရလမ််းကကကာင််းမ ာ်းဆိိုင်ရာ အြ က်အလက ်
မ ာ်းက ုံ ပြည  ်ပြည ်စ ံုံစ ံုံဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

2)  သယ်ယူြ ုံို့ဖဆာင်ဖရျားလမ်ျားဖ ကာင်ျားမ ာျား၏ တည်ဖနရာ ပြဖပမြ ံုံက ုံ ဖဖာ်ပြ  
ထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent 
  Hint 

3)  စ ီမကံ န ်ျားဧရ ယာတွေင် ခ  ဉ်ျားကြလ်မ်ျားအသစ ်မ ာျားဖဖာက်လုံြ်ရန ် လ ုံအြ်  ြါက 
လမ်ျားဖဖာကလ်ုံြ်ပခ င်ျားဆိိုင်ရာ အဖပခခ ံဖဖာ်ပြခ  ကမ် ာျား (ဥြမာ  - 
အပြငအ်ဆင်ြံုံစမံ ာျား/layout) န  င ် တည်ဖနရာမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ  သလာျား။ 

Dependent 
  Hint 

4)  လမ်ျားဖ ကာင်ျားတစ်ခုံခ င်ျားစီ၏ အမ  ြုျားအစာျား၊ အရွယ်အစာျားန င  ် တည်ကဆာက ်
မည  အ်ခ  နက်ာလတ ုံို့က ုံ ပြည စ် ံုံစ ွောဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent 
  Hint 

4.7.8.  လ ပ်ငန်းြွင် အသထာက်ခပြုဆရးလ ပ်ငန်းမျာေး     

1)  လုံြ်ငန ်ျားခ ွေင်အဖထာက်အကူပြြု လိုြ်ငန ််းမ ာျား (ဥြမာ - ရံုံျားသံို်းန ှင  ်
လိုြ်ငန ််းြွင်သံုံျားြစ စည်ျားမ ာျား၊ ဓာ တ်ခ ွေွဲခန ်ျားမ ာျား၊ ဖ ျားဆ ုံင်မ ာျား၊ ယာဉ ်ထ န ်ျား 
သ မ်ျားပြြုပြင်သည ်ကန ရာမ  ာျား၊ ကုံန ်ဖလ ာင်ရံုံမ ာျား၊ စ တိိုြန ််းမ ာ်း ၊ သ ုံဖလ ာင ်
သည ်ဖန ရာမ  ာျား၊ လ ြစ်စဓ်ာ တ်အာျားထုံတ်လုံြ်ပခ င်ျားန  င  ် ြိို လ တ်သည ် 
လိုြ်ငန ််းမ ာ်းန  င ် ဖလာငစ် ာပဖည  ်သည ်လိုြ်ငန ််းမ ာျား) က ုံ လံိုကလာက်စာွ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 

  

 

2)  အထက်ဖဖာ ်ပြြါ  လုံြ်ငန ်ျားခ ွေင် အက ာက်အကူပြြုအဖဆာကအ်အံုံမ ာျား၏ 
တည်ဖန ရာန  င  ် ဖနရာခ  ထာျားမှုပြဖပမြံုံ သ ုံို့မဟုံတ ် ြံုံစကံာ ျားခ  ြ်မ ာျားက ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 
  

 

4.7.9.  လိုပ်င ်ေးခွင်ပပငပ် အသထာက်အကူပပြုံလ ပ်ငန်းမျာေး     

1)  လုံြ်ငန ်ျားခ ွေင်ပြငြ် အဖထာကအ်ကူပြြု အဖဆာကအ်အံုံမ ာျား (ဥြမာ - ြ ုံက်လ ုံင်ျား၊ 
လ ြစ် စဓ်ာတ်အာျားအရင်ျားအပမစ၊် ဖရဖထာကြ်ံ မှု၊ အ မရ်ာ မ ာျား၊ 
ကုံန ် ကမ ်ျားြစ စည်ျားမ ာျားန င  ် ထုံတ်ကုံန ်သ ုံဖလ ာင်သည  ် အဖဆာကအ်အံုံမ ာျား၊ 
စ ွေန ိ်ု့ြစ ်ဖရသန ိ်ု့စ င်ပခ င်ျား၊ စ ွေန ိ်ု့ြစ ်ြစ စည်ျားစမီံခန ိ်ု့ခ ွေွဲမှုန  င ် ဖဘျားအန တရာ ယ်ရ   
ြစစည်ျားမ ာျားန င ် ဖလာင်စာသ ုံဖလ ာင်မှု) က ုံ ပြည ်စံုံစွောဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 

  

Hint 

2)  အထက်ဖဖာ ်ပြြါ  လုံြ်ငန ်ျားခ ွေင်ပြငြ်ရ    အဖထာက်အကူပြြု အဖဆာက ် 
အအံုံမ ာျား၏ တည်ဖန ရာန  င ် ဖနရာခ  ထာျားမှုပြဖပမြံုံ သ ုံို့မဟုံတ ်

Dependent 
  

Hint 
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ြံုံစကံာ ျားခ  ြ်မ ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

4.7.10.  သရစီမ ခ  ်ခွွဲမှုဆိ င်ရာ ကိစစရပမ်ျား     

1)  ကြ ာင််းကရလမ််းကကကာ င််းကပြာ င််းကအာင်ကဆာင်ရကွ်ပြင််း၊ ကရကပမာ င််းမ ာ်း န ှင  ်
အနည်ထ ုံင်ကနမ် ာျားတည်ကဆာက်ပြင််း၊ ကရလမ်ျားလွှွဲပခ င်ျားန  င ် 
ကရလ ွဲကပမာင််းစသည ် ဖရစမီံခန ိ်ု့ခွေွဲမှုဆိိုင်ရာကိစ စရြမ် ာ်းကိို လံိုကလာက်  
စ ွောဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent 

  

Hint 

2)  အထက်ဖဖာ ်ပြြါ  ဖရ စမီံခန ိ်ု့ခွေွဲမှုဆိိုင်ရာကိစ စရြမ် ာ်း၏ တည်ဖနရာန  င ် 
ဖနရာခ  ထာျားမှုပြဖပမြံုံ သ ုံို့မဟုံတ် ြံုံစကံာ ျားခ  ြမ် ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ  သလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

4.7.11.  အလိုပြ်နို့် ားခြင်း၊ သေ ခ မျာေးကိိုငှာေးရမ်ေးပခင်ေးနှင ် သေ တွင်ေးဝယ်ယူပခင်ေး     

1)  အလုံြ်သမာ ျားအဖရအတွေက်၊ ပမန ်မာလမူ  ြုျား သ ုံို့မဟုံတ် န  ုံင်ငံပခ ာျားသာျား 
စ သည ်ြန  ်မနှ ််းလိုြ်သာ်းလိိုအြြ် ကက်ိို အလိုြအ်မ ြို်းအစာ်းအလိိုက ်
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 
  

 

2)  စ ီမကံ န ်ျားသကတ်မ်ျားတစ ်ကလ ာက် င ာျားရမ ်ျားမည  လ်ိုြ်သာ်းအင်အာ်းန  င ် 
စ ီမကံ န ်ျားအတွေက လ် ုံအြ်သည  ် ကုံန ် စညန်  င ်  န ်ဖဆာင်မှုမ ာျားက ုံ ဖေသခ ံ 
စ ီျားြွောျားဖရျားလုံြ်ငန ်ျားမ ာျားမရှယမူည ် ြမာဏဆိိုင်ရာ  အခ  က်အလကမ် ာျားက ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential 

  

 

 အပိိုင်ေး (၄) အတွက် ခခ ြုံင ို  ိုေး ပ်ချက ်
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5.  “အခြားဆဆာင်ရွကန်ိ င်သည ် နည်းလမ်းများအဆပေါ် သရ ပြ်ွ ဆန်းစစ ်
ခြင်း”  အခန ်ျား သ ုံို့မဟ ုံတ် ၎ င်ျားန  င ်သကဆ် ုံင်ဖသာ မည်သည အ်ြ ုံင်ျားတွေင် 
မဆ ုံ ဖအာက်ြါ အဖ ကာ င်ျားအရာ မ ာျားြါ င်ပခ င်ျား ရ   မရ   စစိစ ်သံို်းသြရ် 
မည်- 

 

  

 

5.1.  အပခာေးသ ာင်ရကွ်နိိုင် ည  ်ည်ေးလမ်ေးမျာေးအကျဉ်ေးချြုံပ ်     

5.1.1.  စ ီမကံနိ ််းကဆာငရ်ကွ်ပြင််းမပြြုသည ် အကပြအကန (No-project 
alternative) အြါအဝင် အပခ ာျားဖဆာင်ရကွန်  ုံင်သည ်နည်ျားလမ်ျားတစ ်ခုံ 
ခ  င်ျားစ ီ၏ အကကကာ င််းအရာကြာ်ပြြ  က် အာျား အင်ဂ င်န ီယာရှုက ာင မ် ှ
 ည ်သွင််းစ ဉ််းစ ာ်း၍ အတ ုံခ  ြုြဖ်ဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။  (ဥြမာ - ဒီဇိိုင််း၊ 
ကနရာြ   ာ်းမှု၊ တည်ကန ရာ၊ အသံို်းပြြုနည််းြညာ  စ သည်ပြင ်) 

Dependent 

  

Hint 

5.2.  အခြားဆဆာင်ရကွ်နိ င်ဆသာ ည်ေးလမ်ေးများအား နိှုင်ေးယှဉ်ပခငေ်းနှင ် 
သရွေးချယ်ပခင်ေး 
အပခ ာျားဖဆာင်ရွကန်  ုံင်ကသာ နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား န  ှုင်ျားယ ဉသံ်ို်းသြ်ရာမ ှ
ရရ ှိလာသည ်ရလဒ်န ှင ် အသံို်းပြြုြွဲ သည န် ည််းလမ််းမ ာ်းကိို ဤကြါ င််းစ ဉ ်
ြွွဲတွင် ကြာ်ပြ ာ်းမှု ရှိ မရှိ စ ိစစ ်ရမည ်။ 

 

  

 

5.2.1.  အပခာေးသ ာင်ရကွ်နိိုင် ည  ်ည်ေးလမ်ေးများကိို နိှုင်ေးယှဉ်ပခင်ေး 
အဆိိုပြြုစ ီမကံနိ ််း၏ ြတဝ်န ််းက င်၊ လမူှုဝန ််းက င်၊ စ ီ်းြာွ်းကရ်းန ှင  ်
ယဉ်ကက ်းမှုအကြေါ်သက်ကရာကမ်ှုမ ာ်းအာ်း စ ီမကံနိ ််းကဆာငရ်ွက်ပြင််း 
မပြြုသည ် အကပြအကန (No-project alternative) အြါအဝင် အပြာ်း 
ကဆာင်ရကွန် ိိုင်ကသာနည််းလမ််းအာ်းလံို်း၏ ြတဝ်န ််းက င်၊ လမူှုဝန ််းက င်၊ 
စ ီ်းြာွ်းကရ်းန ှင ် ယဉက်က ်းမှုအကြေါ်သက်ကရာက်မှုမ ာ်းန ှင ်   န ိှုင််းယှဉ်ကြာ်ပြ 
 ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent 

  

Hint 

5.2.2.  အပခာေးသ ာင်ရကွ်နိိုင်မည  ်ည်ေးလမ်ေးမျာေးကိို သရွေးချယ် ည ် ည်ေးစ စ် 
အပခ ာျားဖဆာင်ရွကန်  ုံင်ကသာ နည်လမ်ျားမ ာျား န  ှုင်ျားယ ဉ် ရာ န  င ် ဖရွျားခ  ယ်ရာ 
တွေင်အသံုံျားပြြုြွဲ သည ် နည်ျားစနစမ် ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

5.2.3.  လိ လားသည ် အခြားဆဆာင်ရွကန်ိ င်ဆသာနည်းလမ်း ဆရွးြျယ်ခြင်း 
အတွက် ဆ ကာင်းကျြိုးဆဖာ်ခပြျက ်
လိိုလာ်းသည ် အပြာ်းကဆာင်ရကွ်န ိိုင်ကသာန ည််းလမ််း ကရွ်းြ ယ်ပြင််း 
အတွက် အကကကာင််းပြြ က်မ ာ်းအာ်း ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent 

  

Hint 

5.3.  လိ လားသည ် အပခာေးသ ာင်ရကွ်နိိုင်သ ာ ည်ေးလမ်ေးဆိ င်ရာဆဖာ်ခပြျက ်
လိိုလာ်းသည ် အပြာ်းကဆာင်ရကွ်န ိိုင် ကသာန ည််းလမ််းမ ာ်းဆိိုင်ရာ အကသ်း 
စ ိတ်ကြာ်ပြြ ကမ် ာ်းအာ်း ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ (အကကိြုတည်ကဆာက ်
ပြင််းန ှင ် တည်ကဆာက်ပြင််းလိုြ်ငန ််းမ ာ်း၊ စမီကံိန ််းအဆင ်တိိုင််းအတွက ်
လိိုအြ်သည ် ြစ စည််းကရိိယာမ ာ်း၊ စ ကတ်ြ်ဆင်ပြင််းန ှင  ် ဆက်စြ ်
အကဆာက်အဦမ ာ်း၊ စ ီမကံနိ ််းအတွက ် ရင််းန ှီ်းပမ ြုြ်န ှမံှုကိုနက် စရိတန် ှင  ်
အကကာင်အ ည်ကြာ်မည  ် အြ နိ ်ဇယာ်း စ သညတိ်ို ြါဝင်သည  ်
အကသ်းစိတက်ြာ်ပြြ  က်) 

 

  

 

5.3.1.  လိိုလာ်းသည ်အပြာ်းကဆာင်ရကွ်န ိိုင်ကသာန ည််းလမ််းကိို ရှင််းလင််းစာွ 
ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent 
  

Hint 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

5.3.2.  အပြာ်းကဆာင်ရွကန် ိိုင်ကသာနည််းလမ််းမ ာ်း၏ ြတဝ်န ််းက င်နငှ ် လမူှုဝန ််း 
က င်အကြေါ်သက်ကရာက်မှုမ ာ်းအာ်း လိိုလာ်းသည အ်ပြာ်းကဆာင်ရကွ်န ိိုင် 
ကသာနည််းလမ််း၏ သက်ကရာကမ်ှုမ ာ်း ပြင ် န ိှုင််းယှဉ်ကြာ ်ပြ ာ်းြါ 
သလာ်း။ 

Dependent 

  

Hint 

 အပိိုင်ေး (၅) အတွက် ခခ ြုံင ို  ိုေး ပ်ချက ်
 

 

  

file:///F:/ /Collection%20of%20Checklists/10-11-20%20%20Dr.Kanji%20Update%20version%2010-Nov%202020/IEE%20Checklist/CPT%20file%20for%20IEE/Supplementary_IEE.docx%23Link_5_4_2


19 
 

 

No Items Applicability Page Rating Hint 

6.  “အနီးပတဝ်န်းကျင် အဆ ကာင်းအရာများဆဖာ်ခပြျက”်  အခန ်ျား သ ုံို့မဟ ုံတ် 
၎ င်ျားန  င ်သက်ဆ ုံင်ဖသာ မညသ်ည ်အြ ုံင်ျားတွေင်မဆ ုံ ဖအာက်ြါ အဖ ကာ င်ျား 
အရာမ ာျားြါ  င်ပခ င်ျား ရ   မရ    စစိ စသံ်ို်းသြ်ရမည ်- 

  
 

 

6.1.  ဆလ လာမှုဆိ င်ရာကနို့်သတ်ြျက်များ သတ်မှတ်ခြင်း     

6.1.1.  ဆလ လာမည န်ယ်ဆခမဧရိယာနငှ ် ကနို့်သတ်ြျက်များကိ  အဓိပပါယ်ဖွင ်ဆိ ခြင်း 
ဖလ လာမှုဆိိုင်ရာကန  ်သတ်ြ က် မ ာျားက ုံ သတ်မ တ်ထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမ ာ 
- ဖလ လာမည ်န ယ်ကပမ ဧရ ယာန  င  ် န ယ်န  မ တ်ဆိိုင်ရာ ကန  ်သတ်ြ ကမ် ာ်း၊ 
ပြစ ်ကြေါ်နိိုင်သည ် တ ုံက်ရ ုံက ် သ ုံို့မဟ ုံတ် တဆင ြ်ံ သကဖ်ရာက်မှုမ ာျား၊ 
စ ီမကံ န ်ျားဆိိုင်ရာ ဆကစ် ြ် လုံြင်န ်ျားမ ာျား) 

Essential  

 

 

6.1.2.  ဖလ လာမည  န် ယ်ကပမ ဧရ ယာ၏ ြထ ဆီ ုံင်ရာ ကန ိ်ု့သတ်ခ ကမ် ာျားက ုံ 
ကကာင််းစ ွာအဓ ြပါ ယ်ဖွေင ်ဆ ုံထာျားြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

6.2.  အခ ကအ်လက်စ ုံဖဆာင်ျားပခ င်ျားန  င ် သရုံြ်ခွေွဲဆန်ျားစစ ်ပခ င်ျားန ည်ျားစနစ ်     

6.2.1.  န ည်ျားလမ််းန  င  ်ရည်ရယ်ွခ က ်     

1)  ရူြဆိိုင်ရာ၊ သကရ်ှိဇီဝဆိိုင်ရာ ၊ လမူှုကရ်း၊ လမူှု -စ ီ်းြာွ်း ကရ်း၊ ယဉ်ကက ်းမှု 
ဆိိုင်ရာန ှင ် ရှုြင််းရှုကကွ်မ ာ်းစ သည ် ြတဝ်န ််းက င်န ှင ် လမူှုဆိိုင်ရာ 
အကပြပြြုအြ က်အလက်မ ာ်းကိို  ဖကာက်ယူစ ုံဖဆာင်ျားခ ွဲ ြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

6.2.2.   ည်ေးလမ်း 
အခ ကအ်လက်ဖကာက်ယူပခ င်ျားန  င ် သရုံြ်ခ ွေွဲဆန်ျားစစ ်ပခ င်ျားအတွေက် ဖအာက်  
ဖဖာ်ပြြါ နည်ျားလမ််းမ ာျားက ုံ အသံုံျားပြြုထာျားြါ သလာျား။ 

  
 

 

1)  အခ ကအ်လက်ဖကာက်ယူမည န် ည်ျားလမ်ျားန  င ် ဖကာက်ယူမည ်  အခ  က ်
အလကမ် ာျားက ုံ သတ်မ တ်ဖဖာထ်ုံတ်ပြင််း။ (ဥြမာ - အခ  ကအ်လက်မ ာျားက ုံ 
မည ်သ ုံို့ဖကာက ်ယူမည် ၊ မည်သည ်ဖန ရာ ၊ မည်သည အ်ခ  န ်တွေင် ဖကာက်ယူ 
မည ်၊ မည ်သည န်ည််းလမ််းအသံို်းပြြုမည)် 

Optional  

 

Hint 

2)  အခ ကအ်လက် သရိုြြ်ွွဲ ဆန ်ျားစစ ်သည ်နည်ျားလမ်ျား (ဆိိုလိိုသညမ်ှာ ကကာက ်
ယူြွဲ သည ်အြ က်အလကမ် ာ်းအာ်း မညသ်ည န်ည််းလမ််းအသံို်းပြြုဆန ််းစစ ် 
မည ်ပြစ ်ကကကာ င််း ကြာ်ပြြ  က်) 

Optional  
 

Hint 

3)  သကာကယူ်ရရှ ိည ် အချကအ်လက်မျာေးကိို အရည်အသ ွေးထ ိ်ေးချြုံပ်ပခင်ေး 
အကပြပြြုအြ က်အလကစ် ိုကဆာင််းပြင််းန ှင  ် ဆန ််းစ စ ်ပြင််းတွင် အသံို်းပြြု 
ြွဲ သည  ် နည််းစ နစ ်မ ာ်း၊ နမူနာရယသူည ် လိုြ ်ံို်းလိုြန်ည််းမ ာ်းန ှင ် န မနူ ာ 
ကကာက်ယူရာ တွင် အသံို်းပြြုြွဲ သည ် ြစ စည််းကိရိယာ မ ာ်းအကြေါ်အကပြြ ံ
စဉ််းစာ်းပြင််းပြင ် ကကာက်ယူရရှသိည ်အြ က်အလက်မ ာ်းမှာ အရည်အကသွ်း 
ရှိသညဟ်ို ယူဆြါ သလာ်း။ 

Optional   Hint 

4)  အခ ကအ်လက်မ ာျားက ုံ အဓ ြပါ ယ်ြွင ်ဆိိုပြင််းန  င ် တင်ပြသည ်နည်ျားလမ်ျား 
မ ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Optional  
 

Hint 

5)  န မနူ ာကကာက်ယူပြင််းကိို စကံိိုကြ် နိည် ိ ာ်းကသာ ြစ စည််းကရိိယာ 
(Calibrated Instruments) မ ာ်းအသံို်းပြြု၍ ကကာကယူ်စ ိုကဆာင််း 
 ာ်းြါ သလာျား။ 

Optional  
 

Hint 

6)  သရိုြ်ြွွဲဆန််းစစ ်ပြ င််းကိို ပမန ်မာန ိိုင်ငံအစ ိို်းရ သိို မဟိုတ ် န ိိုင်ငံတကာ  အြွွဲွဲ့ 
အစည််းမ ာ်းမှ  အသိအမတ်ှပြြုသည ် ဓါ တ်ြွွဲြန ််းမ ာ်းတွင် ဓါတ်ြွွဲစမ််းသြ ်
 ာ်းြါ သလာ်း။ 

Optional  
 

Hint 

6.2.3.  ရူပပတဝ်န်းကျင်ဆိ င်ရာ အဆ ကာင်းအြျကမ်ျား 
ကလ လာမှုအတွက် ကရွ်းြ ယ် ာ်းကသာ ရူြြတ်ဝန််းက င်ဆိိုင်ရာ 
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အကကကာင််းအြ က်မ ာ်းန ှင ် ၎ င််းတိို အာ်း ရှင််း လ င််း ကြာ ် ပြ သည ် အ တိို င််း အတာ  
တိို သ ည် ကလ လာ မည  ်န ယ် ကပမ ဧရိယာတွင် ၎ င််းတိို ၏အကရ်းြါမှု သိို မဟိုတ ်
အြိို်းတန ်မှုကိို ကိိုယ်စာ်းပြြုသင သ်ည်။ 

1)  သပမမျက်နေှာ ွင်ပပငန်ှင ် ဘမူိ ွင်ပပင်ဆိ င်ရာ 
ရှုခင်ျား၊ ြငလ်ယ်ဖရမ  ကန်  ှာပြင်အထကအ်ပမင  ်

Dependent  
 

Hint 

2)  ဘမူိသဗေနှင ် သပမဆီလွှာ 
- ဖပမအမ  ြုျားအစ ာျားမ ာျား 
- ဘမူ ဖဗေဖွေွဲွဲ့စ ည်ျားြံုံမ ာျားန  င ်  တည်ဖဆာကြ်ံုံမ ာျား 

Dependent  
 

Hint 

3)  မိိုေးသလဝ  ိိုင်ရာအချကအ်လက်မျာေး 
- မ ုံျားရွာသည ြ်ံုံစ ံ (ပြင်ျားအာျား၊  ကာခ   န ်၊ မ ုံျားရွာ သည ် အကက မ်အဖရအတွေက)် 
- အဖငွေွဲ့ြ ပံခင်ျား 
- အြူခ  န ်
- ဖလတ ုံကန် ှုန ်ျားန  င ် လမ်ျားဖ ကာ င်ျား 
- တ ုံင်ျားတာသည  ်စခ န ်ျားမ ာ်းတညဖ်နရာ 
- ရာ သီဥတုံဖပြာ င်ျားလွဲပခ င်ျားန  င ်သက်ဆ ုံင်သည ် မ ုံျားဖလ သဆ ုံင်ရာ 

အခ ကအ်လက်မ ာျား 

Dependent  

 

Hint 

4)  ပတဝ် ်ေးကျင် သလအရညအ်သ ွေး 
- ြတ် န်ျားက င်ကလအရည်အဖသွေျား (ဥြမာ - လူဖနဖေသမ ာျားတွေင် ယာဉ်မ ာျား 

န  င  ် အပခာျားဖလထုံညစ ်ညမ်ျားမှုရငျ်ားပမစမ် ာျားဖ ကာ င ် ပဖစ ်ဖြေါ်ဖသာ 
ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျား) 

- ဖလထုံညစ်ညမ်ျားမှုပြစ ်ကစသည အ်ရာ အမ ြို်းအစ ာ်း (ဥြမာ - န ိိုက် ရိိုဂ င် 
ကအာကဆ်ိိုဒ်မ ာ်း၊ ဆာလြာကအာကဆ်ိိုဒ်ဓါတ်ကငွွဲ့မ ာ်း၊ ကာဗွနမ်ိိုကနာက ်
ဆိိုဒ်၊ ညစည်မ််းကစသည ် ဓါတ်ကငွွဲ့မ ာ်း၊ ြိုနမ်ှုန  ်မ ာ်း၊ အန ံ ဆိို်းမ ာ်း၊ အမှုနမ် ာ်း 
စသည်ပြင )် 

Dependent  

 

Hint 

5)  သပမအ  ိုေးချမှုနှင ် ပိိုင် ိိုင်မှုမျာေး 
- လဖူန ဧရိယာ 
- ဖတာင်ဖြေါ်စ  ုံကြ်  ြုျားဖရျား 
- လယ်ယာစ ြါ ျား  
- စ ကမ်ှုလုံြ်ငန ်ျား 
- စ ကမ်ှုလုံြ်ငန ်ျားဆ ုံင်ရာ စ  ုံကခ် င်ျား 
- သတတြုတူ်းကြာသ်ည ်ကပမ 
- ဖရအာျားလ ြစ်စ ် ိုတ်လိုြ်သည ်ကပမ 
- စ  ုံကြ် ြို်းကပမန  င  ်သစ ်ဖတာဖပမ 
- ခ ရီျားသွောျားလုံြ်ငန ်ျားဆိိုင်ရာ  အသံို်းပြြုသည ်ကပမ 
- န  ုံင်ငံအဆင က်ာကွေယ်ထာျားသည ် ဧရ ယာမ  ာျား၊ သစ ်ထုံတ်ဧရ ယာမ ာျား၊ 

ငါ ျားန ှင ် အပြာ်းတိရစ ဆာန ်မ ာ်း ထ န ်ျားသ မ်ျားပခ င်ျားန ယ်ဖပမမ ာျား ၊ ကာကွေယ်ပခ င်ျား 
န  င  ်သတ်မ တ်ထာျားသည ် န ယ်ဖပမန  င ် ဇုံန ်မ ာျား 

Dependent  

 

Hint 

6)   ဘာဝသဘေးအနတရာယ်မျာေး 
- ဖပမငလ င် 
- ပြင်ျားထန်ဖသာ ရာ သီဉတုံဆ ုံင်ရာ ပဖစ ်ရြ်မ ာျား  
- ဖရကကီျားပခ င်ျား 
- မ ုံျားဖခါ င်ပခ င်ျား 

Dependent  

 

Hint 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

- ရာ သီဥတုံဖပြာ င်ျားလွဲပခ င်ျားဖ ကာင ် ပဖစ ်ဖြေါ်န ုံင်သည ် ဖဘျားအန တရာယမ် ာျား 
အြါအ င ် စ ီမကံ န ်ျားတည်ရ   သည ် ဖေသအတွေင်ျားပဖစ ်ဖြေါ်ရန ် 
အလာျားအလာရ  ဖသာ သဘာ ဖဘျားအန တရာ ယ်မ ာျား 

7)  ပမစဝ်ှမ်ေးမျ ာေး၊ သရက ်မျာေး၊ သရတိမသ်ေ မျာေး၊ ခမစမ်ျာေးနှင  ် သချာင်ေးမျာေး၏ 
ဆခမဆပေါ်ဆရဆိ င်ရာ ဇလသဗေ  
- Bathymetry န  င  ်ဖရဖရ ွဲ့လ ာျားမှုအဖပခအဖနမ ာျား (ကရမ ကန်  ှာပြင်န  င  ်ပမစ ်/ 

ကြ ာင််း/ ကန ်ကကမ််းပြင်ရ   ဖရစ ီျားဆင်ျားမှုအဖပခ အဖန မ ာျား ) 
- လ ံတကစ် ီ်းဆင််းကရ 
- ဖရ ကကီ်းကရလ ံပြင််း 
- ဖရ ြါ ်းပြင််း (Low flow) 
- ဖရဖငွေွဲ့ြ ပံခ င်ျား 
- ဖရကကီျားကရလ သံည ် ဧရ ယာမ  ာျား 

Dependent  

 

Hint 

8)  ပမစဝ်ှမ်ေးမျ ာေး၊ သရက ်မျာေး၊ သရတိမသ်ေ မျာေး၊ ခမစမ်ျာေးနှင  ် သချာင်ေးမျာေး၏ 
ဆခမဆပေါ်ဆရဆိ င်ရာ အရည်အဆသွး 
- ဖရန  င  ်ဖရတစ ် ကက်ုံန ်ျားတစ ်က်ြတ ်န ်ျားက င်မ ာျား 
- ကြ ာင််း/ ကပမာ င််းပြတ၍် တည်ကဆာကက်ရ်းလိုြ်ငန ််းကဆာင်ရကွ်မည ် 

ဖနရာ မ ာ်းအတွေက ် ကရတိမ်ကဒသမ ာ်းန  င  ် ကရကကီ်းကရလ မံှုဒဏြ်ံန ိိုင်သည  ်
ဧရိယာမ ာ်း (ဥြမာ  - ဖပမဖြေါ်ဖရ၏ ရုံြြ် ုံင်ျား၊ ဓာတုံဖဗေြ ုံင်ျား၊ 
ဘက်တီျားရီျားယာျားြ ုံင်ျားဆ ုံင်ရာ အရညအ်ဖသွေျား၊ ဆိိုင််းကကွအန ညမ် ာျား၊ 
ခ  ဉ်ငနဓ်ါတ်၊ လ ြ်စစစ် ီျားကူ်းန  ုံင်မှု၊ ထံုံျားဓာတ်ြါ  ငမ်ှု၊ ဆာလဖ တ်ြါ င်မှု၊ 
သတတြုြါ င်မှု၊ န  ုံက်ထရ ုံဂ င်ပေြဖ်ြါ င်ျားမ ာျားြါ င်မှု) 

- ပမစ/်  ကြ ာင််း ကမ ်ျားပြ င် ဖအာကခ် ံလွှာ၏ သဘာ န  င  ်
- ပမစ ်ဖခ  ာင်ျားမ ာျားအာျား အသံုံျားပြြုသည န် ည််းလမ််းမ ာ်း 

Dependent  

 

Hint 

9)  သပမသအာကသ်ရဇလသဗေ  
- ဖပမဖအာက်ဖရအရင်ျားအပမစ ်မ ာျား၏ တည်ဖန ရာ (ဖရတွေင်ျား၊ ဖရထွေက်၊ 

ဖရဖအာင်ျားလွှာမ ာျား) 
- ဖရဖအာင်ျားလွှာ၏ သဘာ  (ဖရစ ီျားဆင်ျားသည  ် လာျားရာ၊ 

ဖပမဖအာက်ဖရအပမင စ် သည်ပဖင ်) 
- ဖရစ ီျားဆင်ျားသည လ်ာျားရာ 
- ဖပမဖအာက်ဖရအရညအ်ဖသွေျားအတွေက် ဖစ ာင  ်ကြ ် ကည ်ရှုပခင်ျားန  င ် 

ဖရရယမူည   ်အ စီ  တွေင်ျားမ ာျား 

Dependent  

 

Hint 

10)  သပမသအာကသ်ရအရည်အသ ွေး 
ြ ဉ်ငနဓ်ါတ်၊ လ ြစ်စစ် ီ်းကူ်းန ိိုင်မှု၊  ံို်းဓါ တ်ြါ ဝငမ်ှု၊ ဆာလြိတ်ဆာ်း ြါ ဝင်မှု၊ 
သတတြုြါဝင်မှု၊ န ိိုက် ရိိုဂ င်ပဒြက်ြါ င််းမ ာ်းြါဝင်မှု 

Dependent  
 

Hint 

11)  ပတဝ်န်းကျင်ရှိ ဆူညသံံနှင ်တ န်ြါမှု 
- ဆူညံသံန ှင  ် တိုနြ်ါမှုအဆင ်၊  ြိိိုက်လွယ်ကသာကဒသမ ာ်းတွင် 

ကကာက်ယူမည  ် နမူနာအမှတ်မ ာ်း၏ တည်ကနရာ (ကဆ်းရံို၊ စ ာသင် 
ကက ာင််း၊ လကူန ဧရိယာမ ာ်း၊ အန ာ်းယူအြန ််းကပြကန ရာမ  ာ်း)၊ 

-  ိိုတိိုင််းတာမ ှုရလဒ်မ ာ်းဆိိုင်ရာ ရှင််းလင််းကြာ်ပြ ာ်းသည ် အကသ်းစိတ ်
အြ ကအ်လက်မ ာ်း 

Dependent  

 

Hint 

12)  သပမ လီွှာ 
- ကပမဆီလ ာန ှင ်  နွ ်ယကစ် ိိုကြ် ြို်းန ိိုင်ကသာ အကြေါ်ယံကပမလ ာ၏ သကဘာ  

Dependent  
 

Hint 
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သဘာဝ၊ ကပမအရည်အကသွ်းညစ ်ညမ််းမှုဒဏြ်ံရန ိိုင်ကသာ ကနရာမ  ာ်း၊ 
- ကအာက်ြ ံကက ာက်ြွွဲွဲ့စည််းြံို၊  
- ကလ ာ ကစ ာကမ် ာ်း၊ 
- ကပမတိိုကစ်ာ်းမှုန ှင ် ကပမ ကရွွဲ့ လ ာ်းမှု/ ကပမပြိြုမှုပြစလ်ယ်ွကသာ ဧရယိာမ  ာ်း 

13)  န န်းအနည်အနစှ ်
- ဓာ တုံြါ င်ြစ စည်ျားမ ာျား 
- န ုံန ်ျားြ ုံို့ခ  သည ်ပဖစစ် ဉ် (ဖပမတ ုံက်စာျားခရံသည ်ဧရိယာ/ န ှုန ်ျားြ ုံို့ခ  ြရံသည ် 

ဧရ ယာမ ာျား) 

Dependent  

 

Hint 

14)  အပခာေးသ ာ ရိုပပ်ိိုင်ေး ိိုင်ရာအသပခအသ မျာေး 
အလင်ျား၊ အြနူ  င  ်လ ြစ် စသံ်လ ုံက် လိှုင််းန  င ်သကဆ် ုံင်သည ် အဖပခ အဖန 

Dependent  
 

Hint 

6.2.4.  သက်ရှိဇီဝ ိိုင်ရာ အဆ ကာင်းအြျကမ်ျာေး 
ကလ လာမှုအတွက် ကရွ်းြ ယ် ာ်းကသာ သကရ်ှိဇီဝဆိိုင်ရာ အကကကာင််း 
အြ ကမ် ာ်းန ှင  ် ၎ င််း တိို အာ်း ရှင််း လ င််း ကြာ် ပြသ ည ် အ တိို င််းအ တာ တိို သည် 
ကလ လာမည   ် န ယ်ကပမ ဧရိယာတွင် ယင််းတိို ၏အကရ်းြါမှု သိို မဟ ိုတ် 
အြိို်းတန ်မှုကိို ကိိုယ်စာ်းပြြုသင သ်ည်။ 

  

 

 

1)  ရှာ ်းြါ ်းကသာ၊ မ ြို်းသို ဉ််းကြ ာကက်ွယ်လိုန ီ်းြါ ်းပြစ ်ကသာန ှင ်  ြိိိုကလ်ယ်ွကသာ 
အြင်န ှင  ် တိရစ ဆာန ်မ ြို်းစ ိတ်မ ာ်း န ှင ် စ ီ်းြာွ်းကရ်းဆိိုင်ရာန ှင ် က န််းမာ ကရ်း/ 
အစာအာဟာရဆိိုင်ရာ တန ်ြိို်းရှိအြင်န ှင ် တိရစ ဆာန ်မ ြို်းစ ိတ်မ ာ်း၏  
ကြါ ကကွယ်ဝမှုန ှင ် ကန ရာ ြ ွံဲ့န ှံ တည်ရ   မှု ဆိိုင်ရာ အြ ကမ် ာ်းကိို ကပမြံိုပြင ် 
 ည ်သွင််းကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  

 

 

2)   ြိိိုက်လွယ်ကသာ ြတ်ဝန ််းက င်ဆိိုင်ရာ ကနရာ ကဒသမ ာ်း၊ ကန ရင််းကဒသမ ာ်း 
န ှင ်ြတ်သက်သည်  အကကကာင််းအရာကြာ်ပြြ က်မ ာ်းန ှင  ် ဖပမြ ံုံမ ာျားက ုံ 
ထည ်သွေင်ျားဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  သဘာဝကြါ ကြ်ငမ် ာ်းတညရ်ှိမှုပြကပမြံိုမ ာ်းကိို ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ Dependent   Hint 

6.2.5.  လမူှုစီေးပွာေး ိိုင်ရာ အဆ ကာင်းအြျကမ်ျာေး 
ကလ လာမှုအတွက် ကရွ်းြ ယ် ာ်းကသာ လမူှုစ ီ်းြာွ်းဆိိုင်ရာ အကကကာင််းအြ က ်
မ ာ်းနှင  ် ၎ င််း တိို အာ်းရှ င််းလ င််း ကြာ် ပြ သည ် အ တိို င််းအ တာ တိို သည် 
ကလ လာမည   ် န ယ်ကပမ ဧရိယာတွင် ယင််းတိို ၏အကရ်းြါမှု သိို မဟ ိုတ် 
အြိို်းတန ်မှုကိို ကိိုယ်စာ်းပြြုသင ်သည်။ လမူှုစ ီ်းြွာ်း ဆိိုင်ရာ အကကကာ င််း 
အြ ကမ် ာ်းတွင် သဘာဝကဘ်းအနတရာ ယ်မ ာ်းကကံြုကတွွဲ့ရန ်  အလာ်းအလာရှ ိ
ကသာ ကလ လာမ ှုဧရိယာမ  ာ်းအာ်း  ည သွ်င််းကြာ်ပြသင ်သည်။ 

  

 

 

 စီေးပာွေးသရေး ိိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာေး  
EIA အစ ီရငခ် ံစာတွေင် စ ီျားြွောျားဖရျားဆ ုံင်ရာအခ  က်အလကမ် ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျား 
ပြင််း ရှိ မရ ှ ိ စစိစ ်ရမည ် - (ဥြမ ာ -  င်ဖငွေန  င  ် အသက်ဖမွေျား မ်ျားကက ာင််း 
လိုြ်ငန ််းမ ာျား၊ ကန ိိုင်မှုအကပြအကန ၊ ပြညသူ်ူ့ကရ်းရာဝန ်ကဆာင်မှုန ှင  ်
သဘာဝအရင််းအပမစ ်မ ာ်း ရရ ှမိှုအြွင အ်လမ််း ၊ ကပမအသံို်းြ မှု ပြကပမြံို၊ 
အလုံြ်အက ုံင် အြွင ်အလမ််းန  င ် စက်ရံုံလုံြ်ငန ်ျားမ ာျားကွဲ သ ုံို့ အ ပြာ်းလူမှု 
စ ီ်းြာွ်းကရ်း အည န ််းကနိ ််းမ ာ်း ပြကိို ကပမြံိုန ှင ် ဇယာ်း/ ဂရြမ် ာ်းပြင ်ကြာ ်ပြ 
ပြင််း) 

  

 

 

  င်ဖငွေန  င  ်အသကဖ်မွေျား မ်ျားဖက ာ င််းလိုြ်ငန ််းမ ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။     

1)   င်ဖငွေရရ  သည ် အဓ ကအရင်ျားအပမစ ် Essential    

2)  အ မ်ဖထာင်စုံအလ ုံက်န  စစ် ဉြ် မ်ျားမ  င်ဖငွေ Dependent   Hint 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

3)  လိုြ်ငန ််းြိိုင်ဆိိုင်မှု Dependent   Hint 

4)  ဖပမြ  ုံင်ဆ ုံင်မှု Dependent   Hint 

5)  ဆင်ျားရွဲန ွေမ်ျားြါ ျားဖသာ ဖက ျားရွာမ ာျား၊ အ မဖ်ထာငစ် ုံမ ာျားန  င  ် လအူဖရအတွေက်န  င  ်
၎ င််းတိို ၏ ြ ံွဲ့န ှံ တည်ရ   မှု 

Essential  
 

 

6)  တစန် ိိုင်တစြ်ိိုင် စ ိိုက်ြ ြို်းကရ်းစ နစ ်လိုြက်ိိုင်ကကကသာ  အိမ်က ာင်စ ိုမ ာ်း၏ 
အကရအတွက်၊ အိမ်ကပြြ ွံဲ့န ှံ ကန ိိုင်မှုန ှင  ် စ ိိုကြ် ြို်းကပမယာအရယ်ွအစာ်း  ြ ွံဲ့န ှံ  
တည်ရှမိှု 

Dependent  
 

Hint 

7)  စ ီ်းြာွ်းပြစ ်စ ိိုက်ြ ြို်းကရ်းစနစ ်လိုြက်ိိုင်ကကကသာ  အမိ်က ာငစ် ိုမ ာ်း၏ အကရ 
အတွက်၊ ြ ွံဲ့န ှံ ကန  ိိုင်မှုန ှင ် စ ိိုကြ် ြို်းကပမယာအရွယ်အစာ်းြ ွံဲ့န ှံ တည်ရှမိှု 

Dependent  
 

Hint 

 ဖပမအသံုံျားခ  မှုက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။     

8)  ဖလ လာသည ် ဧရ ယာအတွေင်ျားရ   ဖပမအသံုံျားခ  မှုြံုံစ ံမ ာျား၏ ြ ွံဲ့န  ံို့တည်ရ   မှုန  င  ်
အခ  ြုျားအစ ာျား 

Essential  
 

 

9)  ဖပမအသံုံျားခ  မှုပြဖပမြ ံုံ Essential    

 အဖပခခ ံအဖဆာကအ်အံုံန  င ်  န ်ဖဆာင်မှု လိုြ်ငန ််းမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

  
 

 

10)  တ ုံင်ျားဖေသကကီျား/ပြညန် ယ်၊ ခ ရ ုံင်န  င ် ဖမ ြုွဲ့န ယ်ရံုံျားမ ာျား Essential    

11)  ကာ ်းလမ််းနှင  ် ရ ာ်းလမ််းကနွယ်က်မ ာ်း၊ တံတာ်းမ ာ်း၊ သယ်ယူြိို ကဆာင် 
ကရ်းဆိိုင်ရာ အြ ကအ်ြ ာက ကန ရာမ  ာ်း 

Dependent  
 

Hint 

12)  ဖလဆ ြ်၊ သကဘဘာဆ ြ်၊ ယာဉသ်ွောျားလာသည ်လမ်ျားဖ ကာ င်ျားမ ာျား Dependent   Hint 

13)  ဖ ျားမ ာျား၏ တည်ဖန ရာမ  ာျား Dependent   Hint 

14)  ြညာကရ်းဆိိုင်ရာအကဆာကအ်အံိုမ ာ်း၏ တည်ကနရာ ၊ အမ ြို်းအစာ်းန ှင ် 
ဝင်ဆံ မှုြမာဏ 

Dependent 
 

 
Hint 

15)  က န််းမာ ကရ်းဆိိုင်ရာဝန ်ကဆာငမ်ှုမ ာ်း၏ တညက်နရာ ၊ အမ ြို်းအစာ်းန ှင ် 
ဝင်ဆံ မှုြမာဏ 

Dependent 
 

 
Hint 

16)  အစည််းအကဝ်းြန ််းမမ ာ်း၊ ဘာသာကရ်းဆိိုင်ရာအကဆာကအ်အံိုမ ာ်း၊ ဝတ်ပြြု 
ဆိုကတာင််းရာကန ရာမ  ာ်း၏တည်ကန ရာမ ာ်း 

Dependent 
 

 
Hint 

17)  ကိိုယ်လက်လှုြ်ရာှ်း အာ်းကစ ာ်းပြြုလိုြ်သည ်ကန ရာမ  ာ်း Dependent   Hint 

18)  ဆည်ကပမာ င််းစ နစ ်မ ာ်းန ှင ် ဆက်စြ်လိုြ်ငန ််းမ ာ်း Dependent   Hint 

19)  ဖရဖြျားဖ မ ှုဆိိုင်ရာ ဝန ်ကဆာငမ်ှုမ ာ်း Dependent   Hint 

20)  လ ြစ် စဓ်ာတ်အာျားဖထာက်ြံ ဖြျား မှုဆိိုင်ရာ  ဝန ်ကဆာင်မှုမ ာ်း Dependent   Hint 

21)  စ ွေန ိ်ု့ြစ ်ြစ စည်ျားစ ုံဖဆာင်ျားမှုဆိိုင်ရာ ဝန ်ကဆာင်မှုမ ာ်း Dependent   Hint 

 စ ီမကံ န ်ျားဧရ ယာအန ီျားရ   အပခာျားစမီံက န ်ျားမ ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။     

22)  ကရအာ်းလ ြစ်စ ်၊ သတတြု၊ အကပြြံအကဆာက်အအံို၊ စ ိိုကြ် ြို်းကရ်း၊ သစ ်ကတာ 
န ှင ် ပမိြုွဲ့ပြြွံွဲ့ပြိြု်းမှုဆိိုင်ရာ လကရ်ှိန ှင  ် အန ာဂတ်တွင်ကဆာင်ရကွ်မည  ်
အမ ာ်းြိိုင်န ှင ် ြိုဂ္လိက ြိိုင် ရင််းန ှီ်းပမြုြန် ှမံှုစမီံကနိ ််းလိုြင်န ််းကကီ်းမ ာ်းနှင  ်
ြတသ်ကသ်ည ် ကပမြံိုမ ာ်းန ှင ် အဓကိအြ က်အလကမ် ာ်းက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

 လမူှုသရေး ိိုင်ရာ အချက်အလက်မျာေး 
EIA အစရီင်ခစံ ာတွေင် လမူှုဖရျားဆ ုံင်ရာအဖွေွဲွဲ့အစည်ျားမ ာျား၊ အတန ််းြညာ 
သင်ကကာ ်းတတ်ကပမာကမ်ှုအဆင ်၊ စ ာတတ်ဖပမာကမ်ှုန ှုန ်ျား၊ ြညာ သင်ယူခ ွေင  ်
ရရ   န  ုံင်မှုန  င ် ြညာ သင်ယူခ ွေင ရ်ရ ှနိ ိိုင်ကရ်း ကကံြုဖတွေွဲ့ရသည  ် အြကအ်ြွဲ 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

အဟန ိ်ု့အတာျားမ ာျား၊ က ာျား/မ ဖရျားရာက စ စရြ်မ ာျား၊ ထ ခ  ုံကခ်စံာျားလွေယ်ဖသာ 
အုံြစ် ုံမ ာျား၊ စမီံကနိ ််းကကကာ င  ်  ြိိိုကြ်ံစာ်းရန ိိုင်ကပြရှိကသာ ပြည်သမူ ာ်း 
အြါအဝင ် ကဒသြံပြည်သမူ ာ်း၏စ ိို်းရမိ်မှုမ ာ်းနှင  ် စ ီမကံိန ််းအကြေါ် ၎ င််းတိို ၏ 
အကကံဉာဏ်မ ာ်းစ သည်တိို ြါ ဝငသ်ည ် လမူှုကရ်းဆိိုင်ရာ အြ ကအ်လကမ် ာ်း 
ကိို ကြာ်ပြ ာ်းမှု ရှိ မရှိ စ ိစစရ်မည ် - 

 ဖမွေျားဖွောျားပခ င်ျားန  င  ် ဖသဆံုံျားပခ င်ျားဆ ုံင်ရာအခ က်အလက်မ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ  
သလာျား။ 

  
 

 

23)  ဖလ လာသည ်ဧရ ယာအတွေင်ျားရ   အဖပခခ ံ ဖမွေျားဖွောျားပခ င်ျားန  င  ် ဖသဆံုံျားပခ င်ျား 
ဆ ုံင်ရာအခ က်အလက်မ ာ်း (ဥြမာ - က ာျား/ မ ြွွဲပြာ်းလဦူ်းကရစ ာရင််း၊ 
အသကအ်ြ ုံင်ျားအပခ ာျားစ သည်ပဖင ်) 

Essential  
 

 

24)  လဦူျားဖရြ ွံဲ့န  ံို့တည်ရ   မှုပြဖပမြ ံုံမ ာျား (လအူဖရအတွေက်၊ လဉူီျားဖရသ ြ်သည်ျား 
ထထူြမ်ှုအကပြအကန) 

Optional 
 

 
Hint 

25)  လဦူ်းကရတိို်းြွာ်းမှုန ှုန ််းပြဇယာ်းမ ာ်း Optional   Hint 

26)  အိမ်က ာင်စိုအကရအတွကန် ှင ် ြ မ််းမ  အိမ်က ာင်စ ိုအရွယ်အစ ာ်း Essential    

27)  ကပြာ င််းဝငမ်ှုန ှင ် ကပြာ င််းကရ ွဲ့ အကပြြ  ကန  ိိုင်မှုန ှုန ််းမ ာ်း Optional   Hint 

28)  တိိုင််းရင််းသာ်းမ ြို်းန ွယ်စ ိုမ ာ်း၏ လဦူ်းကရ Essential    

29)  တိိုင််းရင််းသာ်းမ ြို်းန ွယ်စ ိုမ ာ်းြ ွံဲ့န ှံ ကန ိိုင်ပြင််းပြကပမြံို Dependent   Hint 

30)  တိိုင််းရင််းသာ်းမ ြို်းန ွယ်စ ို တွင် မှြီိိုကန ိိုင်သူအြ ြို်း Dependent   Hint 

31)  အသကအ်လ ုံက် စာတ တ်ဖပမာက်မှုန ှုန ်ျား Essential    

32)  ြညာ တတ်ကပမာက်မှုအဆင  ် Essential    

33)  စ ီမကံနိ ််းကကကာင  ်  ြိိိုကြ်ံစာ်းရန ိိုင်ကပြရှိကသာ ပြည်သမူ ာ်း အြါ အဝင ်
ကဒသြံပြည်သမူ ာ်း၏စ ိို်းရိမမ်ှုမ ာ်းန ှင ် စ ီမကံနိ ််းအကြေါ် ၎ င််းတိို ၏  င်ပမင ်
ယူဆြ ကမ် ာ်း 

Essential  
 

 

 ကျ ်ေးမာသရေး ိိုင်ရာအချက်အလက်မျာေး 
EIA အစ ီရငခ်စံ ာတွေင် က န်ျားမာဖရျားဆ ုံင်ရာ  အခ  ကအ်လက်မ ာျား (ဥြမ ာ  - 
ဖမွေျားဖွောျားပခ င်ျားန  င  ် ဖသဆံုံျားပခ င်ျား၊ ဖရာဂါ ပဖစ ်ြွောျားမှု၊ မဖတာတ်ဆမှုန  င ် ထ ခ  ုံက်  
ဒဏ်ရာရမှုန  င ် အပခ ာျားဖသာက  န ်ျားမာဖရျားဆ ုံင်ရာအခ က်မ ာျား)  က ုံ ဖဖာ်ပြ  ာ်း 
ပြင််း ရှိ မရှိ စ ိစစရ်မည်။ 

  

 

 

34)  ဖမွေျားဖွောျားပခ င်ျားန  င ် ဖသဆံုံျားပခ င်ျား Essential    

35)  ဖရာဂါ ပဖစ ်ြွောျားမှု Essential    

36)  လင်ိမှတစ ်ဆင ် ကူ်းစက်တတ်ကသာ ကရာဂါ မ ာ်း (ဥြမာ- chlamydia၊ HIV/ 
AIDS၊ ကာ လသာ်းကရာ ဂါ ၊ အသည််းကရာဂါ) 

Dependent  
 

Hint 

37)  ကပမန ှင ် မလိလာဆိိုင်ရာအြ ကအ်လကမ် ာ်း (ဥြမာ  - မိလလာစ ီမြံန  ်ြွွဲမှုစနစ ်၊ 
ကရရရှိမှုန ှင ် ကရအရည်အကသွ်း) 

Dependent  
 

Hint 

38)  တိရစ ဆာန ်မ ာ်းမှတစဆ်င ်ကူ်းစက်တတ်ကသာကရာဂါမ ာ်း (ဥြမာ  - ကကက်ငှက ်
တိုြ်ကကွ်း၊ Bovine Tuberculosis ကရာဂါ၊ Brucellosis ကရာဂါ ၊ ကြွ်းရူ်းပြန ်
ကရာဂါ) 

Dependent 
 

 
Hint 

39)  ဘကတီ််းရီ်းယာ်း၊ ဗိိုင််းရြစ် ် တိို ကကကာင ်ပြစြ်ွာ်းသည ် အသက်ရှုလမ််းကကကာင််း 
ဆိိုင်ရာ  ကူ်းစ က်ကရာ ဂါ မ ာ်း ၊ အဆိုတ်ကရာင်ကရာဂါ၊ တီဘီကရာဂါ 

Dependent 
 

 
Hint 

40)  ြိို်းမွာ်းတိရစ ဆာန ်မ ာ်းမှတစ ်ဆင  ် ကူ်းစက်တတ်ကသာကရာဂါမ ာ်း (ဥြမာ - 
ဖသွေျားလွေန ်တုံြ်ဖကွေျားဖရာဂါ၊ င က်ဖ ာျားဖရာ ဂါ ၊ Onchocerciasis ကရာဂါ၊ 

Dependent 
 

 
Hint 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

Schistosomiasis ကရာ ဂါ) 

41)  မကူ်းစက်တတ်ကသာကရာ ဂါ မ ာ်း (ဥြမာ  - ကငဆ်ာ၊ နလှံို်းကသွ်းကကကာ 
ဆိိုင်ရာ ကရာ ဂါ ၊ ဆီ်းြ ြိုကသွ်းြ ြို၊ ကသွ်းတိို်းကရာဂါ၊ စတ်ိကရာဂါ ၊ ကလပြတ ်
ကရာဂါ ) 

Dependent 
 

 
Hint 

42)  အစာ်းအစာန ှင  ် အာဟာရဆိိုင်ရာကရာ ဂါ မ ာ်း (ဥြမာ- ကသွ်းအာ်းန ည််းကရာ ဂါ ၊ 
အာဟာရြ  ြိုွဲ့တွဲ ပြင််း၊ Stunting ကရာဂါ ၊ Wasting ကရာ ဂါ) 

Dependent 
 

 
Hint 

43)  မကတာ်တဆ ိြိိုကမ်ှုမ ာ်း (ဥြမာ - တည်ကဆာက်ကရ်းလိုြ်ငန ််းြွင်တွင် 
မကတာ်တဆပြစ ်ပြင််း၊ ကရနစ ်ပြင််း၊ ယာဉ ်တိိုက်ပြင််း၊ စက်သံို်းဆယိီိုြိတ်ပြင််း) 

Dependent 
 

 
Hint 

44)  လမူှုကရ်းန ှင ် က န််းမာ ကရ်းဆိိုင်ရာပြဿနာမ  ာ်း Dependent   Hint 

45)  မိရိို်းြလာက  န ််းမာကရ်းဆိိုင်ရာ  အကလ အ မ ာ်း Dependent   Hint 

 လူဆန ိ င်မှုဆိ င်ရာအဆခြအဆနများ     

46)  လကူနအမိ်မ ာ်းန ှင ် ကပမကကွ်မ ာ်း၏ အရွယ်အစ ာ်းန ှင ်ြံိုစမံ ာ်း Essential    

47)  လ ြစ် စမ်ီ်းရရှနိ ိိုင်မှုအကပြအကန (မဟာဓာ တ်အာ်းလိိုင််း သိို မဟိုတ ် အပြာ်း 
လ ြစ် စရ်င််းပမစန် ှင ် ြ တ်ိဆက် ာ်းမှု၊ လ ြစ်စ ်မီ်းရရ ှိသည  ် အိမ်က ာင်စ ို  
အကရအတွကန် ှင ် ရာြ ိိုင်န ှုန ််း) 

Essential 
 

 
 

48)  ကရကြ်းကဝမ ှုစန စြ်ံိုစ ံ (အသံို်းပြြုသည  ် အိမ်က ာင်စ ိုအကရအတွက်န ှင  ်
ရာြိိုင်န ှုန ််း) 

Essential 
 

 
 

49)  က န််းမာ ကရ်းကစာင က်ရာှကမ်ှုကြ်းသည ်  လိုြ်ငန ််းအမ ြို်းအစ ာ်းန ှင ် အကရ 
အတွက် (ဥြမာ  - က န်ျားမာ ဖရျား ဖစာင ဖ်ရ ာကမ်ှုစ င်တာ၊ ဖဆျားရံုံစသည်ပဖင )် 
န  င  ်အသံို်းပြြုသည ် အိမ်က ာင်စ ို ရာြ ိိုင်န ှုန ််း 

Essential 
 

 
 

50)  မကြါ ကက်ွွဲကသ်းသည ် ဗံို်းမ ာ်းတည်ရှနိ ိိုင်မှု (UXO) (လိိုအြမ်သှာ) Dependent   Hint 

6.2.6.  ယဉ်သကျ ေးမှု ိိုင်ရာ အဆ ကာင်းအြျကမ်ျာေး 
ယဉ်ကက ်းမှုဆိိုင်ရာ အကကကာ င််းအြ ကမ် ာ်းကိိုကြာ်ပြရာ တွင် ကဒသြံပြည်သ ူ
မ ာ်းအကြေါ် နာ်းလည်မှုြိိုမိိုရရ ှိကရ်း ၊ ယင််းတိို မ ှ ြတဝ်န ််းက င်အာ်း အသံို်းြ မှု 
န ှင  ် စ ီမကံနိ ််းအကြေါ် ၎ င််းတိို ၏သကဘာ ာ်းအပမငမ် ာ်းကိို ြိိုမိိုသကဘာကြါက် 
န ာ်းလညန် ိိုင်ကရ်း ြ ဉ််းကြ်ကဆာင်ရကွ်ရမည ်။ 

  

 

 

 ယဉ်ဖက ျားမှုဆ ုံင်ရာန  င  ် သမ ုံင်ျားဖ ကာ င်ျားဆ ုံင်ရာ အြ ကအ်လကမ် ာျားက ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

  
 

 

1)  ကွေင်ျားဆင်ျားဖလ လာစ ဉ ် ယဉ်ဖက ျားမှုအရင်ျားအပမစမ် ာျားအာျားလံုံျားက ုံ  က မ်ျားက င် 
ြညာရ  င်မ  သတ်မ တ်ဖဖာထ်ုံတ် ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  
 

 

2)  ယဉ်ဖက ျားမှုအဖမွေအန  စမ် ာျား  တည်ရ   ရာ ဖနရာန  င ်   ဖသသလကခဏာ မ ာျား  Essential    

3)  သမိိုင််းဝင်ကရှ်းကဟာ င််းကဒသမ ာ်းနှင ် သိြပဆံိိုင်ရာတနြ်ိို်းပမင ်ကဒသမ ာ်း Essential    

4)  ြရီ်းသွာ်းလိုြ်ငန ််းကန ရာမ  ာ်း Dependent   Hint 

5)  ဘာသာကရ်းဆိိုင်ရာ ကဒသမ ာ်း၊ အကဆာက်အဦမ ာ်းန ှင ် အရာဝတထြုမ ာ်း Dependent   Hint 

6)  ရိို်းရာ ဓကလ အသိြညာ မ ာ်း၊ ယံိုကကည်မှုမ ာ်းနှင  ် ယဉ်ကက ်းမှုဆိိုင်ရာ  
အကလ အ မ ာ်း 

Dependent  
 

Hint 

6.2.7.  ပမင်ကွင်ေး ိိုင်ရာ အဆ ကာင်းအြျက်မျာေး 
ပမင်ကွင််းဆိိုင်ရာ  အကကကာင််းအြ ကမ် ာ်းကိိုကြာ်ပြရာ တွင် ပမိြုွဲ့ကတာဗ်ဟ ိို 
ြ က်ကန ရာမ  ာ်း၊ ြရီ်းသွာ်းလညြ်တသ်ည က်နရာမ ာ်း၊  နိ ််းသိမ််းကရ်းန ယ်ကပမ 
မ ာ်း၊ အပြာ်းကသာယဉ်ကက ်းမှုနငှ ်  သမိိုင််းဝင်ကနရာ မ ာ်း (ယဉ်ကက ်းမှု အစ ိတ် 
အြိိုင််းမ ာ်းကြါ င််းစ ဉတွ်င်လည််းကကည  ြ်ါ) စ သည  ်  ြိိိုကလ်ယ်ွကသာဧရယိာ 
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မ ာ်းကိို ကြာ် ိုတ်ရှင််းလင််း ာ်းရမည ်။  ြိိိုကြ်ံရန ိိုင်သည ် ပမငက်ွင််း 
အစ ိတ်အြိိုင််းမ ာ်း၏ ဓါတ်ြံိုမ ာ်းကိို  ည သွ်င််းကြာ်ပြရမည် ။ ြညာရြဆ်ိိုင်ရာ 
ကျွမ််းက င်သူက သင ်ကတာ်ကသာနည််းစနစ ် သံို်း၍  ပမငက်ွင််းအကြေါ်  ြိိိုက်မှု 
ဆန််းစ စ ်ပြင််းကိို အကွဲပြတ်ရမည်။ 

1)  စ ီမကံနိ ််းန ှင ်သက်ဆိိုင်သည ် ကပမယာရှုြင််း၊ ပမိြုွဲ့ပြရှုြင််းန ှင  ် ြင်လယ်ရှုြင််း 
မ ာ်းစသည ် ပမင်ကွင််းဆိိုင်ရာ အကကကာ င််းအြ ကမ် ာ်းကိို သတ်မတ်ှကြာ ် ိုတ် 
 ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  
 

 

2)  အ ကြ်ါအကပြပြြုအြ က်အလက်မ ာ်းတွင် စ ီမကံနိ ််းလိုြင်န ််းကဆာငရ်ကွ ်
မှုမ ာ်းမစ တင်မီ ကြေါ်ကြါက် န ိိုင်သည ် ကပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းရှြိါက ၎ င်ျားတ ုံို့န  င  ်
ြတသ်က၍် ကြာ် ိုတ်တင်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  စ ီမကံနိ ််းဧရိယာတင်ွ မ က်စြိသာဒဆိိုင်ရာ တန ်ြိို်းပမင ်ကသာ ကနရာမ  ာ်း၊ 
အကဆာက်အဦမ ာ်းန ှင ် အရာဝတတြုမ ာ်းရှြိါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

 အပိိုင်ေး (၆) အတွက် ခခ ြုံင ို  ိုေး ပ်ချက ်
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7.  “ ြိိ ကမ်ှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ အနတရာယခ်ဖစ်နိ င်မှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင  ်ဆလျာ ပါးဆစ 
ဆရးနည်းလမ်းများ”  အခန ်ျား သ ုံို့မဟ ုံတ် ၎ င်ျားန  င ်သက်ဆ ုံင်ဖသာ မည ်သည ် 
အြ ုံင်ျားတွေင်မဆ ုံ ဖအာက်ြါ အဖ ကာ င်ျားအရာမ ာျားြါ  င်ပခ င်ျား ရ   မရ    စစိစ ်
သံို်းသြ်ရမည -် 

  

 

 

7.1.   ြိိ က်မှုဆန်းစစသ်ည ် နည်းစနစန်ှင ် ြျဉ်းကပ်ပံ      

7.1.1.  ထ ခ  ုံက်မှုမ ာျားက ုံ သတ်မ တ်ဖဖာ ်ထုံတ်ပခ င်ျားန  င ် ဆန်ျားစစ ်ပခင်ျားအတွေက ်
အသံုံျားပြြုသည ် ခ  ဉ်ျားကြန် ည်ျားမ ာျားန  င ် နည်ျားစနစ ်မ ာျားသည် ဖ ကာ င်ျားက  ြုျား 
ညီည ွေတ်ဖြီျား ခ  ုံင်မာကာ ဆင က်ွဲြွောျားယူန  ုံင်ဖသာ 
န ည်ျားစန စမ် ာျားပဖစြ်ါ သလာျား။ 

Essential  

 

 

7.1.2.   ြိိိုက်မှုဆန ််းစ စသ်ည န်ည််းစနစ ်တွင် ကကာင််းက ြို်းန ှင ် ဆိို်းက ြို်းသက ်
ကရာက်မှု၊ တိိုက်ရိိုကန် ှင ် သွယ်ဝိိုက်သကက်ရာကမ်ှု၊ ပြန ်ပြငန် ိိုင်/ 
ပြနမ်ပြင်န ိိုင်ကသာသက်ကရာကမ်ှု၊ စ ိုကြါ င််းသက်ကရာကမ်ှုစသည်တိို ကိို 
 ည ်သွင််းစ ဉ််းစ ာ်း ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  

 

 

7.1.3.   ြိိိုက်မှုဆန ််းစ စသ်ည န်ည််းစနစ ်တွင် စ ီမကံနိ ််း၏ 
အကကိြုတည်ကဆာက ်ပြင််း၊ တည်ကဆာက ်ပြင််း၊ လိုြ်ငန ််းလည်ြတ်ပြင််း၊ 
လိုြ်ငန ််းရြစ် ွဲပြင််း၊ လိုြ်ငန ််းြိတ်သိမ််းပြင််း၊ 
ြိတ်သိမ််းပြီ်းကနာကအ်ဆင မ် ာျားအဆင ်မ ာ်းကိိုြါ  
 ည ်သွင််းစ ဉ််းစ ာ်း ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  

 

Hint 

7.1.4.  ဆ ုံျားက  ြုျားသကဖ်ရာကမ်ည   ် ဇာစ ် ပမစမ် ာျား၏တည်ဖနရာက ုံ သင က်တာ် သည  ်
ဖပမြ ံုံမ ာျား၊ ဖကာ င်ျားကငဓ်ာတြ်ံုံမ ာျား၊ ဖဂ ြုလ်တုံဓါ တ်ြံုံပဖင ် ဖဖာ ်ပြထာျားြါ  
သလာျား။ 

Essential  
 

 

7.1.5.   ြိိိုက်မှု ြိိိုက်ြရံန ိိုင်သည  ်  ြတဝ်န ််းက င်ဆိိုင်ရာအကကကာင််းအရာမ ာ်း 
အကြေါ် စ ီမကံနိ ််းန ှင  ် အကာွအကဝ်းအတိိုင််းအတာ နငှ  ်
အြ နိအ်တိိုင််းအတာ န ှင ်  ြိိိုက်မှုမ ာ်း၏ သကဘာသဘာဝတိို ကိို 
ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  

 

 

7.2.  သက်ဆရာကမ်ှုမျာေးအား  တ်မှတ်သြာထ်ိုတ်ပခင်ေး၊   ်ေးစစ်ပခင်ေးနှင  ်
သလျာ ပ ေးသစပခင်ေး 
စ ီမကံနိ ််း၏အဆင ်တစ ်ဆင ်ြ င််းစ ီ အလိိုက် သက်ကရာကမ်ှုန ှင  ်
ကဘ်းအန တရာယ် ရှိမှုန ှင  ် ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းနည််းလမ််းမ ာ်းအာ်း 
သတ်မှတ်ကြာ် ိုတ်၍ ဆန ််းစစ ်   ာ်းြါသလာ်း။ 

  

 

 

7.2.1.  သက်ကရာက်မှုမ ာျားက ုံ သတ်မ တ်ဖဖာ ်ထုံတ်ပခ င်ျားန  င ် ဆန ်ျားစစ ်ပခ င်ျား     

1)  သက်ကရာက်မှုမ ာျားက ုံ သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ပခ င်ျားန  င ် ဆန်ျားစ စ ်ပခ င်ျားက ုံ  
ဖအာက်ြါ အဆင မ် ာျားန င အ်ညီ ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား - 
- ထ ခ  ုံကမ်ှုမ ာျားအာျား သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ပခ င်ျားန  င ် ဆန ်ျားစစ ်ပခ င်ျား၊ အကကံြုပြြု 

ထာျားဖသာ ဖလ ာ ြါ ျားဖစ ဖရျားနည်ျားလမ်ျားမ ာျားန  င  ်
ကကွေင်ျားက န ်သကဖ်ရာကမ်ှု  မ ာျားက ုံ စ ုံဖြါ င်ျား၍အက ဉ်ျားခ  ြုြ်ဖဖာ်ပြပခငျ်ား 
(ဥြမာ - ရူြဆိိုင်ရာ ၊ သကရ်ှိဇီဝဆိိုင်ရာ ၊ က န ််းမာ  ကရ်း၊ လမူှုကရ်း၊ 
စ ီ်းြာွ်း ကရ်း၊ ယဉ်ကက ်းမှု ဆိိုင်ရာန ှင ် ရှုြင််းရှုကကွ်မ ာ်းဆိိုင်ရာ ) 

- စ ီမကံ န ်ျားအဆင ်တစခ် ုံခ င်ျားစအီလ ုံက ် ထ ခ  ုံကမ်ှုမ ာျားန  င ် ဖလ ာ ြါ ျားဖစ ဖရျား  
န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြ ြ က ်

Essential  

 

 

7.2.2.  ထ ခ  ုံက်မှု ြမ ာဏ     
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1)  သက်ကရာက်မှုရင်ျားပမစ ်တစ ်ခုံခ  င်ျားစ ီ၏ ြမာဏမ  ာျားအာျား 
ရ ငျ်ားလင်ျားဖဖာ်ပြထာျား ြါ သလာျား။ (ဥြမ ာ - ထ ခ  ုံကဖ်စန  ုံင်ဖသာ  
အခ  နက်ာလအြ ုံင်ျားအပခာျား၊ ပြင်ျားထနမ်ှုန  င  ်
ထ ခ  ုံက်မှုဧရ ယာတ ုံို့အဖြေါ်မူတည်၍ သက်ကရာက်မှုရင်ျားပမစ ် 
တစ ်ခုံခ  င်ျားစ ီ၏ ြမာဏ) 

Essential  

 

 

2)  သက်ကရာက်မှုရင်ျားပမစ ်တစ ်ခုံခ  င်ျားစ ီ၏ ပြင်ျားအာျားမ ာျားအာျား ရ ငျ်ားလင်ျားဖဖာ်ပြ 
ထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမာ  - ပြင်ျားထနမ်ှု၊ အဆ ြ်အာန  သင်ရှိပြင််းန  င  ်
ဖဘျားအန တရာ ယ်ပြစ ်ကစဖသာ ဂုံဏ်သတတ မ ာျားြါ  င်ပခ င်ျား) 

Essential  
 

 

7.2.3.  အကျြိုးသကဆ်ရာကမ်ှုများ     

1)  စ ီမကံ န ်ျားဖဆာငရ်ကွ်မှုဖ ကာ င  ် သက်ဖရာက်န  ုံင်မည  ်  ဖအာက်ဖဖာ်ပြြါ 
အက ြို်းသက်ကရာကမ်ှု မ ာျားအာျား ဖပမြ ံုံမ ာျား၊ ကာ ျားခ ြ်မ ာျား၊ ဇယာျားမ ာျားပဖင  ်
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား- 
- အက ြို်းသက်ကရာကမ်ှုကိို လက်ြရံမည ်ကန ရာ/ လကြ်ံရမည ် သူမ ာျား 

(ဖနရ င်ျားဖေသမ ာျား၊ တနြ်ိို်း ာ်းရသည ် ြတဝ်န ််းက င်အကကကာင််း  
အြ ကမ် ာ်း (VEC)၊ ဖေသခ ံပြည်သမူ ာ်းန  င  ် သဘာ  အရင်ျား 
အပမစမ် ာျား) 

- ြတ ်န ်ျားက င်ဆ ုံင်ရာ အရည်အဖသွေျား 
- ြတ ်န ်ျားက င်ဆ ုံင်ရာ က န ်ျားမာဖရျား 
- ရာ သီဥတုံဖပြာ င်ျားလွဲပခ င်ျား 
- ပြည်သူူ့ က န ်ျားမာဖရျား 
- သဘာ သယံဇာတရင်ျားပမစ ်မ ာျား 
- ဇီ မ   ြုျားစ ံုံမ  ြုျားကွေွဲ 
- ယဉ်ဖက ျားမှုအရင်ျားအပမစ ်မ ာျား 
- က န်ျားမာ ဖရျားန  င ် စ ီျားြွောျားဖရျားအဖပခ အဖန 

Essential  

 

 

7.2.4.  လိိုက ်ောသ ာင်ရကွ်မှု ိိုင်ရာ အကိိုေးအကာေးမျာေး     

1)  ကကွေင်ျားက န ်သကဖ်ရာကမ်ှုမ ာျားသည် သက်ဆ ုံင်ရာ လမ်ျားညွှနခ်  ကမ် ာျား၊ 
စံခ  န်စံညွှန်ျားမ ာျားန င ် က ုံက်ညီမှုရ  ြါကကကာင််းအတည်ပြြု ာ်းသည  ်
ကတ က တ် မ ာ်းကိို ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

2)  ကကွေင်ျားက န ်သကဖ်ရာကမ်ှုမ ာျားသည် သက်ဆ ုံင်ရာ လမ်ျားညွှန ်ခ က်၊ 
စ ံခ  န ်စညံွှန ်ျား သ ုံို့မဟုံတ ် အပခ ာျား သက်ဆိိုင်သည ်ဥြ ကဒမ ာ်း၏ 
သတ်မှတ်ြ က် က် ဖက ာ်လွေန ်ကနြါက ခ   နည်  ပခငျ်ား၊ အပခာျားအစ ာျားထ ုံျား 
ဖနရာတစ ်ခုံပြြုလုံြ်၍ ကုံစ ာျား နိ ််းည ိပြင််း (Offsets)၊ 
ဖလ ာ်ဖ ကျားဖြျားပခင်ျားတ ုံို့န  င ်ြတ်သက်၍ ဖဖာ ်ပြ  ထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

7.3.  သက်ဆရာကမ်ှုအမျြိုးအစားနှင ်  ိ ာထင်ရာှေးမှုမျာေးအာေး   ိုေးပြတပ်ခင်ေး 
သက်ကရာက်မှု တ ုံင်ျား၏ အမ  ြုျားအစ ာျားန  င ် သ သာထင်ရ ာ ျားမှုအာျား အစရီင်ခစံ ာ 
တွေင် ဖဖာ ်ပြထာျားရမည်။ 
သက်ကရာက်မှုဆန ််းစ စသ်ည န်ည််းစနစ ်တွင် စမီံကနိ ််းန ှင ်ြတ်သက်သည ် 
ကကာင််းက ြို်းန ှင ် ဆိို်းက ြို်းသက်ကရာကမ်ှု၊ တိိုက်ရိိုကန် ှင  ် သွယ်ဝိိုက ်
သက်ကရာက်မှု၊ ပြန ်ပြငန် ိိုင်/ ပြန ်မပြငန် ိိုင်ကသာ သက်ကရာကမ်ှု၊ စ ိုကြါ င််း 
သက်ကရာက်မှုတိို ကိို  ည ်သွင််းစဉ ််းစ ာ်း ာ်းရမည်။ 

  

 

 

7.3.1.  ရ ပ်ပိ င်းဆိ င်ရာ အဆ ကာင်းအြျက်များအဆပေါ် သကဆ်ရာကမ်ှုများ     

1)  ကပမဆီလ ာ၏ ဝိကသသလကခဏာန ှင ် ဘမူိသွင်ပြင်မ ာ်းအကြေါ် Dependent   Hint 
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သက်ကရာက် န ိိုင်မှုအာ်း ဆန ််းစစ ်ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

2)  ကပမကြေါ်ကရ၊ ကပမကအာက်ကရ၊ ပမစဝ်မ  ာ်း၊ ကမ််းရိို်းတန ််းကရပြင်မ ာ်းန ှင  ်
အဏဏဝါ ကရပြငမ် ာ်း၏ ဇလဖဗေ၊ ကရအရည်အကသွ်းန ှင ် ကရအသံို်းပြြုမှုမ ာ်း 
အကြေါ် သက်ကရာကန် ိိုင်မှုအာ်း ဆန််းစ စ ်ဖဖာ ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  ကလအရည်အကသွ်းန ှင  ် ရာ သီဥတိုအကပြအကန မ ာ်းအကြေါ် 
သက်ကရာက်န ိိုင်မှု အာ်း ဆန ််းစစ ်ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

4)  ဆူညံသံန ှင ် တိုနြ်ါမှုဆိိုင်ရာ  သက်ကရာက်န ိိုင်မှုအာ်း ဆန်ျားစစ ်ဖဖာ်ပြထာျား 
ြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

5)  အြူ၊ အလင််းကရာင ်သိို မဟိုတ် လ ြစ် စသံ်လိိုက်လိှုင််းမ ာ်းန ှင ်ြတ်သက်၍ 
သက်ကရာက်န ိိုင်မှုအာ်း ဆန််းစစ ်ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

6)  ရာသီဥတ ဆခပာင်းလ မှုအဆပေါ် သက်ဆရာကမ်ှုများ 
ရာ သီဥတုံဖပြာ င်ျားလွဲမှုအဖြေါ် သက်ဖရာက်န  ုံင်မှုအလာျားအလာန  င  ်
ြတသ်က ် ၍ဆန ်ျားစ စဖ်ဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဆ ုံလိိုသညမ်ှာ 
သက်ဆိိုင်ရာန  ုံင်ငံ အာဏာ ြ ုံင်အဖွေွဲွဲ့အစည်ျား သ ုံို့မဟ ုံတ် 
န  ုံင်ငံတကာသုံဖတသန အဖွေွဲွဲ့မ ာျားမ  ရာသီ ဥတုံ ဖပြာင်ျားလွဲမှုဆ ုံင်ရာ 
ကက ြုတင်မ န်ျားဆခ က်မ ာျားအဖြေါ်အဖပခခံ၍ စီမံက န်ျား ကကကာင  ်
ဖန ်လံုံအ မဓ်ာ တ်ဖငွေွဲ့ထုံတ်လွှတ်န  ုံင်မှု ၊ ကာဗွနသ် ုံဖလ ာငန် ိိုင်စ ွမ််း 
ဆံို်းရံှု်းပြင််းန  င ် ရာသီဥတုံဖပြာင်ျားလွဲမှု မ ာ်းကိို တွကြ် က် ကြာ်ပြ ာ်းြါ 
သလာ်း) 

Optional  

 

Hint 

7.3.2.  သက်ရှိဇီဝဆိ င်ရာ အဆ ကာင်းအြျကမ်ျားအဆပေါ် သကဆ်ရာက်မှုများ     

1)   နိ ််းသိမ််းကရ်းန ယ်ကပမမ ာ်းန ှင  ်  ြိိိုက်လယ်ွကသာကဒသမ ာ်းအကြေါ် 
သက်ကရာက်န ိိုင်မှုအာ်း ဆန််းစစ ်ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

2)  အကရ်းကကီ်းကဂဟစန စမ် ာ်းန ှင  ် ၎ င််းတိို ၏ ကနရ င််းကဒသမ ာ်းအကြေါ် 
သက်ကရာက်န ိိုင်မှုအာ်း ဆန််းစစ ်ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  ရှာ ်းြါ ်း၍ မ ြို်းသိုဉ််းကြ ာက်ကယ်ွလိုန ီ်းြါ ်းပြစ ်ကသာ မ ြို်းစ ိတ်မ ာ်းအကြေါ် 
သက်ကရာက်န ိိုင်မှုအာ်း ဆန််းစစ ်ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

4)  လူူ့ အဖွေွဲွဲ့အစ ည်ျားန  င ် စ ီျားြွောျားဖရျားအတွေက် အဖရျားြါ သည မ်  ြုျားစ  တ်မ ာျားန  င  ်
၎ င်ျားတ ုံို့၏ ဖန ရင်ျားဖေသမ ာျားက ုံ သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားြါ သလာျား။ 
(ဥြမာ - ဖရဖန/ ြငလ်ယ်ဖန ငါျား၊ င က်န ှင  ်ဖတာရ ုံင်ျားတ ရစ ဆာန ် မ ြို်းစိတမ် ာျား 
စ သည်ပဖင )် 

Dependent  

 

Hint 

5)  သက်ရှဇီိ ဆ ုံင်ရာ အဖရျားြါ သည ် ဖတာရ ုံင်ျားတ ရစ ဆာနမ် ာျား၏ 
ဖနရ င်ျားဖေသမ ာျား အဖြေါ် သက်ဖရာကန်  ုံင်မှုမ ာျားက ုံ 
ဆန်ျားစ စ ်ဖဖာ ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - သစ ်ဖတာ၊ ကရတိမ်ကဒသ၊ 
စ  မ ်ဖပမ၊ ပမစ ်၊ ကနစ် သည်ပဖင )် 

Dependent  

 

Hint 

7.3.3.  လမူှုစီးပွားဆိ င်ရာ အဆ ကာင်းအြျကမ်ျားအဆပေါ် သကဆ်ရာက်မှုများ     

1)  လဦူ်းကရ၊ အစ ုံအဖွေွဲွဲ့မ ာျား၊ ြညာ ဖရျား၊ ထ ခ  ုံက်လွေယ်ဖသာ အုံြ်စုံမ ာျား၊ 
တ ုံင်ျားရင်ျားသာျားလနူည်ျားစ ုံမ ာျား၊ က ာျား/မအုံြ်စ ုံမ ာျား၊ ဘာသာဖရျား၊ 
န  ုံင်ငံဖရျားန  င  ် လမူှုကရ်းဆိိုင်ရာ အသင််းအြွွဲွဲ့မ ာ်း၊ လမူှုကရ်းန ှင  ်
လမူှုစ ီ်းြွာ်းကရ်းအကပြအကန မ ာ်း အကြေါ် သက်ကရာက် န ိိုင်မှုအာ်း 
ဆန််းစ စ ်ကြာ ်ပြ ာ်းြါသလာ်း။ 

Dependent  

 

Hint 

2)  စ ီမကံနိ ််းအတွက် လိိုအြက်သာကပမသိမ််းဆည််းပြင််းန ှင  ် ဆနဒမြါဘွဲ 
ပြန ်လည်  ဖန ရာခ  ထာျားမှုမ ာ်းကကကာ င ် သက်ကရာက်မှုမ ာ်းအကြေါ် 

Dependent  
 

Hint 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

ကလ ာ  ြ မည ်နည််းလမ််း မ ာ်း ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

3)  ကပမအသံို်းြ မှုန ှင ် ကပမယာြိိုင်ဆိိုင်မှုြံိုစအံကပြာင််းအလွဲကကကာ င  ်
ပြစ ်ကြေါ်လာ န ိိုင်သည ်သက်ကရာက်မှုကိို ဆန ််းစ စ ်ာ်း ြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

4)  ြစ စည််းြိိုင်ဆိိုင်မှုမ ာ်းန ှင ် ပြနလ်ည်မပြည ်တင််းန ိိုင်ကသာ  သယံဇာတ 
အရင််းအပမစမ် ာ်း (ဥြမာ  - ရိုြ်ကကွင််းကလာင်စာမ  ာ်း၊ သတတြုမ ာ်း) အကြေါ် 
သက်ကရာက်န ိိုင်မှုအာ်း ဆန််းစစ ်ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

5)  အလိုြ်အကိိုင်အြွင အ်လမ််းအကြေါ် သက်ကရာကန် ိိုင်မှုအာ်း ဆန််းစ စ ်
ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

6)   င်ဖငွေ၊ အသက်ဖမွေျား မ ်ျားကက ာင််းလိုြ်ငန ််းမ ာျား၊ ကန  ိိုင်မှုအကပြအကန ၊ 
ပြည်သူူ့ကရ်းရာဝန ်ကဆာင်မှုန ှင  ် သဘာဝ အရင််းအပမစမ် ာ်း 
ရရ ှမိှုအြွင အ်လမ််း မ ာ်းအကြေါ် သက်ဖရာကန်  ုံင်မှုမ ာျားက ုံ 
ဆန်ျားစ စ ်ဖဖာ ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

7.3.4.  လ ပ်ငန်းြွင်နှင ် လမူှုအဖွ ွဲ့အစည်း ကျန်းမာဆရးနှင  ် ဆ းကင်းလံ ခြံြုဆရး 
အဆပေါ် သကဆ်ရာကမ်ှုများ 

  
 

 

1)  လိုြ်သာ်းမ ာ်း၏ က န််းမာကရ်းနှင  ် ကဘ်းကင််းလံိုခြံြုကရ်းဆိိုင်ရာ 
အနတရာ ယ်မ ာ်း အကြေါ် ဆန််းစစက်ြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  
 

 

2)  ကဒသြံပြည်သမူ ာ်း၏ က န ််းမာ ကရ်းန ှင ် ကဘ်းကင််းလံိုခြံြုကရ်းဆိိုင်ရာ 
အနတရာ ယ်မ ာ်းအကြေါ် ဆန််းစစ ်ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

7.3.5.  ယဉ်သကျ ေးမှု ိိုင်ရာ အဆ ကာင်းအြျကမ်ျားအဆပေါ် သကဆ်ရာက်မှုများ     

1)  ယဉ်ကက ်းမှုအရအကရ်းြါ သည ် ကနရာကဒသမ ာ်းအကြေါ် သက်ကရာက်န ိိုင်မှု 
အာ်း  ဆန ််းစစ ်ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

2)  ကွေင်ျားဆင်ျားဖလ လာစ ဉ ် ယဉ်ဖက ျားမှုအရင်ျားအပမစမ် ာျားအာျားလံုံျားက ုံ 
က မ်ျားက င် ြညာရ  င်မ  သတ်မ တ်ဖဖာ ်ထုံတ် ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

7.3.6.  ခမင်ကွင်းဆိ င်ရာ အဆ ကာင်းအြျက်များအဆပေါ် သကဆ်ရာကမ်ှုများ     

1)  ကပမယာရှုြင််း၊ ပမိြုွဲ့ပြရှုြင််း၊ ြငလ်ယ်ရှုြင််းန ှင  ် ရှုြင််းကကည ်ကန ရာမ ာ်း 
စ သည ်ပမင်ကွင််းဆိိုင်ရာအစ ိတ်အြိိုင််းမ ာ်းအကြေါ်  
တ ုံက်ရ ုံက် ြိိိုကန် ိိုင်မှုအာ်း ဆန ််းစစ ်ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

7.4.   ြိိ က်မှုများကိ  ဆလျာ ပါးဆစဆရးနည်းလမ်းများနှင ် စီမြံနို့်ြွ မှုအစီအစဉ် 
များ 
IEE ဖလ လာ သည ်အဆင ်တွင် စ ီမကံိန ််းကကကာ င ်ပြစက်ြေါ်လာန ိိုင်သည  ်
ဆိို်းက ြို်း မ ာ်းအာ်း ကလ ာ ြ  န ိိုင်ကရ်းန ှင  ်စမီံြန  ်ြွွဲကရ်းအတွက ်ဤအြိိုင််းတွင် 
စ ီမံ ကနိ ််းအဆင ်တိိုင််းအတွက် သင ်ကတာ်ကသာ ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်း 
န ည််းလမ််း မ ာ်းကိို အဆိိုပြြုတင်ပြရ မည်။ 

  

 

 

7.4.1.  အဆ ဆွ  ွ     

1)  အမ  ြုျားသာျားအဆင  ် လမ်ျားညွှနခ်  ကန် ှင  ် စ ံခ  န ်စညံွှန ်ျားမ ာျား သ ုံို့မဟ ုံတ် 
န  ုံင်ငံတကာ စခံ   နစ်ညံွှန ်ျားမ ာျား သ ုံို့မဟ ုံတ် Industry codes မ ာျားန  င ်အညီ 
ဖလ ာ ြါ ျားဖစ ဖရျား န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား လ ုံကန် ှာဖဆာင်ရကွ်ထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

2)  အက  ြုျားသက်ဖရာကမ်ှုတ ုံင်ျားအတွေက် ထ န ်ျားခ  ြုြ်ဖရျား၊ ပြြုပြငဖ်ရျားန  င်  
ဖစာ င ် ကြ ်  ကည ်ရှုဖရျားန ည််းလမ််းမ ာျားအာျား 
ထည ်သွေင်ျားစ ဉ်ျားစ ာျားထာျားြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

3)  ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းန ည််းလမ််းမ ာ်း၏ ေီဇ ုံင်ျား၊ အစီအစဉ် ၊ စမီံခန ိ်ု့ခွေွဲမှုန ှင  ်
အဖကာင ် အထည်ဖဖာ်ဖဆာင်ရကွ်မည န် ည််းလမ််းမ ာ်းအာ်း 

Essential  
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No Items Applicability Page Rating Hint 

ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

4)  အကကိြုတည်ကဆာက ်ကရ်း၊ တည်ကဆာက ်ကရ်း၊ လိုြ်ငန ််းလည်ြတ်ကရ်း၊ 
(သက်ဆိိုင်ြါက) ရြန် ာ်းပြင််း/ ြိတ်သိမ််းပြင််း/ 
ြိတ်သိမ််းပြီ်းကနာကစ် သည  ် စ ီမကံိန ််းလိုြ်ငန ််းအဆင ်တိိုင််းအတွက ်
ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းန ည််းလမ််းမ ာ်းကိို 
 ည ်သွင််းစ ဉ််းစ ာ်းကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  

 

 

5)  အဆ ုံပြြုထာျားဖသာ ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းနည််းလမ််းမ ာ်းကိို 
အကကာင်အ ည်ကြာ ် ရာ တွင် ပြစ ်ကြေါ်လာန ိိုင်သည  ်
အြက်အြွဲအကန  ်အသတ်မ ာ်းအာ်း သတ်မှတ် ကြာ် ိုတ် ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

7.4.2.  သလျာ ပ ေးသစသရေး  ည်ေးလမေ်းမျာေးဆဆာင်ရကွ်သည ်  ည်ေးစ စ်နှင  ်
ချဉ်ေးကပ်မှု 

  
 

 

1)  ဖလ ာ ြါ ျားဖစ ဖရျား နည်ျားလမျ်ားမ ာျား ကဆာငရ်ကွ်သည ် နည်ျားစနစ ်န  င  ်
ခ  ဉ်ျားကြ်မှု  က ုံ ပြည စ် ံိုကအာင်ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

2)  ဖလ ာ ြါ ျားဖစ ဖရျားန ည်ျားလမ်ျားမ ာျား တွင် ြတ ်န ်ျားက င်န  င ် လမူှုဖရျားဆ ုံင်ရာ 
စ ံခ  န ် စညံွှန ်ျားမ ာျားအာျား ထည ်သွေင်ျားစ ဉ်ျားစ ာျားထာျားြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

7.4.3.  ညစည်မ်ေးမှုထိ ်ေးချြုံပ်ပခင်ေးနှင ် ကာကွယ်ပခင်ေး     

1)  ဖလထုံညစည်မ ်ျားမှုထ န ်ျားခ  ြုြ်ပခင်ျားန  င ် ကာကွေယ်ပခ င်ျားနည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား 
စ ဉ်ျားစ ာျားကဆာင်ရွကထ်ာျားြါ သလာျား။ (ဥြမာ  - ဖုံန ်မှုန ိ်ု့၊ ယာဉ/်ယနတရာ ျားန ှင ် 
ကဆာက်လိုြ်ကရ်းလိုြ်ငန ််းသံို်း စ ကြ်စ စည််းမ ာျားမ ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျား၊ 
အကစ် စ ် မှုနမ် ာျားန  င ် ဖဘျားအန တရာ ယ်ရ  ဓာတုံြစ စည်ျားမ ာျား၊ အခ  ုံျားအဖငွေွဲ့မ ာျား၊ 
သတတြုရ ုံင်ျား အရည်က  ြုပခ င်ျားန  င  ်
သန ိ်ု့စ င်ပခ င်ျားဆ ုံင်ရာ လိုြ်ငန ််းမ ာ်း စ သည်ပဖင ်) 

Dependent  

 

Hint 

2)  ဖပမအဖန အထာျား မတည်ဖင မ်မှုန  င ် ဖပမဆလီွှာညစ ်ညမ်ျားမှုအတွေက် 
ထ န ်ျားခ  ြုြ် ပခင်ျားန  င  ် ကာကွေယ်ပခ င်ျားနည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား 
စ ဉ်ျားစ ာျားဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  ဆူညံသံထွေကရ်  န  ုံင်မည ် ရင်ျားပမစ ်တ ုံင်ျားအတွေက ် ဆညူံသ ံနိ ််းြ ြုြ်ပြင််း 
န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စဉ်ျားစာျား ကြာ ်ပြထာျားြါ သလာ်း။ (ဥြမ ာ - ယာဉ/် 
ယန တရာျား ကကီျားမ ာျား၊ တူျားဖဖာ်ပခင်ျား၊ သန ိ်ု့စ င်ပခ င်ျား၊ ဖဖာက်ခ ွေွဲပခ င်ျား စသည်ပဖင ်) 

Dependent  
 

Hint 

4)  တုံန ်ခါ မှုပဖစဖ်ြေါ်န  ုံင်မည ် ရင်ျားပမစ ်တ ုံင်ျားအတွေက ် တိုန ်ြါ မှုထ န ်ျားခ  ြုြ်ပခ င်ျား 
န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စဉ်ျားစာျားဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမ ာ - ယာဉ/် 
ယန တရာျား ကကီျားမ ာျား၊ တူျားဖဖာ်ပခင်ျား၊ သန ိ်ု့စ င်ပခ င်ျား၊ ဖဖာက်ခ ွေွဲပခ င်ျား စသည်ပဖင ်) 

Dependent  
 

Hint 

5)  ဖဘျားအန တရာ ယ်ရ   အမ ှုကမ် ာျားမ လွေွဲ၍ အပခာျားဖဘျားအန တရာယရ်  ြစ စည်ျားမ ာျား 
အာျား စ ုံဖဆာင်ျားပခ င်ျား၊ သယ်ယူြ ုံို့ဖဆာင်ပခ င်ျား၊ သ မ်ျားဆည်ျားပခ င်ျားန  င ် 
က ုံင်တွေယ်ပခ င်ျား နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စဉ်ျားစာျားထာျားြါသလာျား။ (ဥြမ ာ  - 
ဖြါက်ကွေွဲဖစန  ုံင်ဖသာ ြစ စည်ျားမ ာျား၊ အကစ်စ ်မ ာျားန  င ် အဆ ြ်ပဖစ ်ဖစန  ုံင် 
ဖသာ ြစ စည်ျားမ ာျား) 

Dependent  

 

Hint 

7.4.4.  စွ  ်ပစ်ပစစည်ေးနှင ် စ ွ ်ပစသ်ရစီမ ခ  ခ်ွွဲမှု     

1)  အစိိုင်အြွဲစ ွန  ်ြစြ်စ စည််းမ ာ်းအာ်း စ ုံဖဆာင်ျားပခ င်ျား၊ သယ်ယူြ ုံို့ဖဆာင်ပခ င်ျား၊  
သ မ်ျားဆည်ျားပခ င်ျား၊ က ုံင်တွေယ်ပခ င်ျားန ှင ် စနွ  ်ြစ ်ပြင််းဆိိုင်ရာ  
န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စ ဉ်ျားစာျားထာျားြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

2)  အစိိုင်အြွဲစ ွန  ်ြစြ်စ စည််းမ ာ်းအာ်း ဖနှာက်ဆံုံျားစ ွေန ိ်ု့ြစ ် မည ်ဖနရာ မ ာျားက ုံ  
စ ဉ်ျားစ ာျား ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

3)  ဖဘျားအန တရာ ယ်ရ   စ ွေန ိ်ု့ြစ ်ြစ စည်ျားမ ာျားအာျား စ ုံဖဆာင်ျားပခ င်ျား၊ သယ်ယူြ ုံို့ဖဆာင် 
ပခင်ျား၊ သ မ်ျားဆည်ျားပခ င်ျားန ှင  ် က ုံင်တွေယ်ပခ င်ျားနည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စဉ်ျားစာျား  
ထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

4)  ဖဘျားအန တရာ ယ်ရ   စ ွေန ိ်ု့ြစြ်စ စည်ျားမ ာျားအာျား ဖနှာကဆ်ံုံျားစွေန ိ်ု့ြစ ် မည ်ဖန ရာ  
မ ာျားက ုံ စ ဉ်ျားစာျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

5)  စ ွန  ် ိုတ်အရညမ် ာ်းအာ်း စ ုံဖဆာင်ျားပခင်ျား၊ သ မ်ျားဆည်ျားပခ င်ျား ၊ သန  ်စ င်ပြင််း၊  
သယ်ယူြ ုံို့ဖဆာင်ပခ င်ျားန ှင ် စနွ  ်ြစ ်ပြင််းနည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စ ဉ်ျားစ ာျားထာျားြါ  
သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

6)  အ မ်သံုံျားစ ွေန ိ်ု့ြစဖ်ရအြါအ င ် စ ီမကံ န ်ျားအစ  တ်အြ ုံင်ျား အာ်းလံို်း၏ 
ထုံတ်လွှတ်မှု မ ာ်းအာ်းသန  ်စင်န ိိုင်ကရ်း  စ ွေန ိ်ု့ြစ ်ဖရသန ိ်ု့စ င်သည ်စနစက် ုံ  
ဖဖာ်ပြထာျားြါ  သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

7)  ဖလာငစ် ာ၊ စကဆ်ီန င  ် ဖခ ာဆီမ ာျားအာျား သ မ်ျားဆည်ျားပခ င်ျား၊ 
က ုံင်တွေယ်ပခ င်ျားန  င ် အသံုံျားပြြုပခင်ျားဆိိုင်ရာ  နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ 
စ ဉ်ျားစ ာျားဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

8)  အဖြေါ်ယံဖပမဆီလွှာအာျား ကသြ ာစာွ ဖယရ် ာ ျားပခ င်ျား၊ သ မ်ျားဆည်ျားပခ င်ျားန  င  ်
ပြန ်လည် အသံို်းပြြုမည န် ည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

9)  စ ွေန ိ်ု့ြစ ်ဖက ာကစ် ီ မခံန ိ်ု့ခွေွဲမှုအတွေက် နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ 
စ ဉ်ျားစ ာျားဖဖာ ်ပြထာျားြါ  သလာျား။ (ဥြမာ  - တည်ဖဆာက်ဖရျားလုံြ်ငန ်ျားမ  
ထွေကရ်  သည ် စ ွေန ိ်ု့ြစ ်  ဖက ာက်န  င ် သွဲမ ာျားအတွေကစ် ီမခံ န ိ်ု့ခ ွေွဲမှု၊ 
သတတြုလုံြ်ငန ်ျားမ ာျားမှ အကစ် စဖ်ရ  စ ီျားဆင်ျားပခ င်ျားန  င  ် ဖရန ံန  င  ်
သဘာဝဓာတ်ဖငွေွဲ့စမ််းသြ်ရှာကြွပြင််းလိုြ်ငန ််းမ ာ်းမှ စနွ  ်ြစ ် သွဲစ ီမခံ န ိ်ု့ခ ွေွဲမှု) 

Dependent  

 

Hint 

7.4.5.  ဇီဝမျြိုံေးစ ိုမျြိုံေးကွွဲ ထ ိ်ေး ိမ်ေးပခင်ေး     

1)  ကာကွယ် ာ်းသည ်ဧရိယာ မ ာျား၊ အဓကိ ဇီ မ  ြုျားစ ံုံမ  ြုျားကွေွဲ  နိ ််းသိမ််းကရ်း 
န ယ်ဖပမမ ာျား၊ သဘာ န  င  ်အဖရျားကကီျားဖနရင်ျားဖေသမ ာျားအာျား ဖရ ာင်ရ ာျားဖရျား 
န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

2)  စ ီမကံနိ ််းကကကာင  ် ဆ ုံျားက  ြုျားသက်ဖရာ ကမ်ည ်ဧရယိာ တွေင် သဘာ န  င  ်
အဖရျားကကီျား ဖန ရင်ျားဖေသမ ာျားရ  ြါက ဇီ မ  ြုျားစ ံုံမ  ြုျားကွေွဲထ န ်ျားသ မ်ျားဖရျား 
အစ ာျားထ ုံျား ဖနရာတစခ် ုံအာျား  ည ်သွင််းစဉ််းစ ာ်းကြာ ်ပြ ာ်းြါသလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  ဇီ မ   ြုျားစ ံုံမ  ြုျားကွေွဲမ ာျား ထ န ်ျားခ  ြုြ်ဖရျားစမီံခ  က်က ုံ ဖရျားဆွေွဲထာျားြါ သလာျား။ Dependent   Hint 

4)  စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူ၏တာဝနတ်စ ်ြိုအပြစ ် တရာျားမ င်သစခ် ုံတ်ပခ င်ျား၊ အမွဲ 
လ ုံက်ပခ င်ျား၊ ငါ ျားဖမ်ျားပခ င်ျားန ှင  ် ဇီ မ   ြုျားစ ံုံမ  ြုျားကွေွဲမ ာျားအာျား 
ကာကွေယ်ထ န ်ျားသ မ်ျားမည  ် န ည််းလမ််းမ ာ်းကိို 
ကြာ် ိုတ်တင်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

5)  ယာဉ ်သွောျားလာမှုဖ ကာင  ် ဖတာရ ုံင်ျားတ ရစ ဆာနမ် ာျားအဖြေါ် 
ဆ ုံျားက  ြုျားသကဖ်ရာက ်  မှုမ ာျားရ  န  ုံင်ြါက ယာဉ်သွောျားလာဖရျားန င ်  င် / 
ထွေက်သွောျားလာမှုထ န ်ျားခ  ြုြ်ပခ င်ျား န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား 
ထည ်သွေင်ျားဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

7.4.6.  စွမ်ေးအင်၊ သရန ှင ် ခပငပ်ပစစည်းများအား  နိ်းသိမ်းအသံ းခပြုခြင်း     

1)  လ ြစ် စ ်၊ စက်သံုံျားဆီဖလာင်စာမ  ာျားန  င ် အပခ ာျားစ ွေမ်ျားအင်ရငျ်ားပမစမ် ာျားအာျား 
ထ န ်ျားသ မ်ျားဖဆာင်ရကွ်မည ်နညျ်ားလမ်ျားမ ာျားက ုံ 
စ ဉ်ျားစ ာျားဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

2)  ဖရအာျား ပြနလ်ည်ပြြုပြင်၍ အသံုံျားပြြုပခ င်ျားန  င ် ထ န ်ျားသ မ်ျားဖဆာင်ရွက်ပခ င်ျား Dependent   Hint 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ စ ဉ်ျားစာျားဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

3)  ပြင်ြြစ စည််းမ ာ်း/ ဖပမစာမ ာျားအာ်း စမီံြန  ်ြွွဲပြင််းန ှင ် အဆိိုြါဧရိယာမ ာ်း 
အတွက် ပြန ်လည်ထူဖထာင်ဖရျား နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စ ဉ်ျားစ ာျားဖဖာ်ပြထာျား 
ြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

7.4.7.  လ ပ်ငန်းြွင်ကျန်းမာဆရးနှင ် ဆ းကငး်လံ ခြံြုဆရး     

1)  အဖမွဲတမ်ျား န ်ထမ်ျားန  င ် ယာယ ီနထ်မ်ျားမ ာျားအတွေက် လုံြ်ငန ်ျားခ ွေင်က န ်ျားမာ  
ဖရျားန င  ် ဖဘျားအန တရာယက်ငျ်ားရ ငျ်ားဖရျားန ည်ျားလမ်ျားမ ာ်းအာ်း  ည ်သွင််း 
စ ဉ််းစ ာ်းထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမာ  - လုံြ်ထံုံျားလုံြန်ည်ျားမ ာျား၊ က န်ျားမာ ဖရျား  
စ စဖ်ဆျားမှု၊ အဖရျားဖြေါ်ကယ်ဆယ်ဖရျားြစ စည်ျားမ ာျား၊ ဖဆျား ကြ်းခန ်ျား၊ 
 နထ်မ်ျားမ ာျားအာျားလံုံျားအတွေက် OHS သင်တန ်ျားဖြျားပခင်ျား၊ သင ဖ်တာ်ဖသာ 
လံုံခြံြုဖရျားက ရ ယာမ ာျားန င ် တစက် ုံယ်ဖရသံုံျားကာက ွေယ်ဖရျားြစ စည်ျား ( PP E)၊ 
အဖရျားဖြေါ်အကပြအကန တိုန  ်ပြန ်ကရ်းလိုြ ်ံို်းလိုြ်နည််းမ ာ်း) (8.6.1.5 
ကိိုလည်း  ကည ်ရ ်) 

Dependent  

 

Hint 

7.4.8.  လမူှုအဖွ ွဲ့အစည်းဆိ င်ရာ ကျန်းမာဆရးနှင ် ဆ းကငး်လံ ခြံြုဆရး     

1)  ြတ ်န ်ျားက င်ဆ ုံင်ရာ  ထ ခ  ုံက်မှုမ ာျားမ  ဖေသခ ံပြည်သမူ ာျားအာျား ကာကွေယ် 
န  ုံင်ဖရျား နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား  ည ်သွင််းကြာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမ ာ - 
ဖလန  င ် ဖရညစည်မ ်ျားမှု၊ ဆညူသံံန  င ် တုံနခ် ါမှု၊ ဖပမက ံက မှု၊ တည်ဖဆာက ်
ပခင်ျား/ လုံြ်ငန ်ျားလည်ြတ်ပခ င်ျားတွေင် အသံုံျားပြြုသည ်ြစ စည်ျား/ 
အဖဆာက်အအံုံ မ ာျားြ ကစ် ီျားဖြ ြုက မှု၊ ယာဉ်အန တရာယမ်ဖတာတ်ဆပဖစ ်မှု 
စ သည ပ်ဖင ်) 

Dependent  

 

Hint 

2)  လမူှုဖရျားဆ ုံင်ရာ ဆ ုံျားက  ြုျားသက်ဖရာကမ်ှုမ ာျားမ  ဖေသခ ံပြည်သမူ ာျားအာျား 
ကာကွေယ်န  ုံင်ဖရျား နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား  ည ်သွင််းကြာ ်ပြ ထာျားြါ သလာျား။ 
(ဥြမ ာ - အမ  ြုျားသမီျားန  င က်ဖလျားသူငယ်မ ာျား လကူုံနက်ူျားခရံပခ င်ျား၊ လ င်ြ ုံင်ျား  
ဆ ုံင်ရာ  ကူျားစက်တတ်ဖသာဖရာ ဂါမ ာျား၊ အရကန်  င ် မူျားယစ ်ဖဆျား ါ ျား 
အလွေွဲသံုံျားမှု၊ က ာျား/ မ အ ကမ ်ျားဖက်မှုမ ာျားစသည်ပဖင ်) 

Dependent  

 

Hint 

3)  ဖေသခ ံပြည်သမူ ာျား အဖြေါ် က ဖရာက်လာမည ် ဆ ုံျားက  ြုျားမ ာျားန  င  ်
ဖဘျားအန တရာ ယ်မ ာျားအာျား ဖရ ာင်ရ ာျားရန ် သ ုံို့မဟ ုံတ် ဖလ ာ ြါ ျားဖစရန ်
ကာကွေယ် ဖရျားန  င  ် အဖရျားဖြေါ်အဖပခအဖန ဆ ုံင်ရာ ပြငဆ်င်ထာျားရ  မှုမ ာျား၊ 
ဖလ ာ ြါ ျား ဖစဖရျားနည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား ဆန ်ျားစစ ်ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 
(8.6.1.5 ကိိုလည်း  ကည ်ရ ်) 

Dependent  

 

Hint 

7.4.9.  လူမှုစီေးပွာေး ိိုင်ရာ ဆလျာ ပါးဆစဆရးနည်းလမ်းများ     

1)   င်ဖငွေန  င  ် အသက်ဖမွေျား မ ်ျားကက ာင််းလိုြ်ငန ််းမ ာျား၊ ကန ိိုင်မှုအကပြအကန ၊ 
ပြည်သူူ့ကရ်းရာဝန ်ကဆာင်မှုန ှင  ် သဘာဝအရင််းအပမစ ်မ ာ်း ရရ ှနိ ိိုင်မှုန ှင  ်
စ ြ်လ ဉ််း၍ ကဒသြံပြည်သမူ ာ်းအာ်း ကာကွေယ်မည ်  ဖလ ာ ြါ ျားဖစ ဖရျား 
န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

2)  ဖေသခ ံပြည်သမူ ာျားအတွေက် အလုံြ်အက ုံင်အခ ွေင ်အလမ်ျား  ရရ ှနိ ိိုင်မည  ်
န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  ကပမအသံို်းြ မှုန ှင  ် ကပမြိိုင်ဆိိုင်မှုမ ာ်းအကြေါ် သကက်ရာကန် ိိုင်မှုမ ာ်းအတွက ်
ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းန ည််းလမ််းမ ာ်းကိို ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 Hint 

4)  အရာဝတတြုမ ာ်းန ှင  ်ပြန ်လည်မပြည  ်တင််းန ိိုင်ကသာသဘာဝသယံဇာတမ ာ်း 
(ဥြမာ - ရိုြ်ကကွင််းကလာငစ် ာ၊ သတတြု)  အကြေါ်  ြိိိုကန် ိိုင်မှုမ ာ်းအတွက ်
ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းန ည််းလမ််းမ ာ်းကိို ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 Hint 

file:///F:/ /Collection%20of%20Checklists/10-11-20%20%20Dr.Kanji%20Update%20version%2010-Nov%202020/IEE%20Checklist/CPT%20file%20for%20IEE/Supplementary_IEE.docx%23Link_7_4_6_3
file:///F:/ /Collection%20of%20Checklists/10-11-20%20%20Dr.Kanji%20Update%20version%2010-Nov%202020/IEE%20Checklist/CPT%20file%20for%20IEE/Supplementary_IEE.docx%23Link_7_4_7_1
file:///F:/ /Collection%20of%20Checklists/10-11-20%20%20Dr.Kanji%20Update%20version%2010-Nov%202020/IEE%20Checklist/CPT%20file%20for%20IEE/Supplementary_IEE.docx%23Link_7_4_8_1
file:///F:/ /Collection%20of%20Checklists/10-11-20%20%20Dr.Kanji%20Update%20version%2010-Nov%202020/IEE%20Checklist/CPT%20file%20for%20IEE/Supplementary_IEE.docx%23Link_7_4_8_2
file:///F:/ /Collection%20of%20Checklists/10-11-20%20%20Dr.Kanji%20Update%20version%2010-Nov%202020/IEE%20Checklist/CPT%20file%20for%20IEE/Supplementary_IEE.docx%23Link_7_4_8_3
file:///F:/ /Collection%20of%20Checklists/10-11-20%20%20Dr.Kanji%20Update%20version%2010-Nov%202020/IEE%20Checklist/CPT%20file%20for%20IEE/Supplementary_IEE.docx%23Link_7_4_9_1
file:///F:/ /Collection%20of%20Checklists/10-11-20%20%20Dr.Kanji%20Update%20version%2010-Nov%202020/IEE%20Checklist/CPT%20file%20for%20IEE/Supplementary_IEE.docx%23Link_7_4_9_2
file:///F:/ /Collection%20of%20Checklists/10-11-20%20%20Dr.Kanji%20Update%20version%2010-Nov%202020/IEE%20Checklist/CPT%20file%20for%20IEE/Supplementary_IEE.docx%23Link_7_4_9_3
file:///F:/ /Collection%20of%20Checklists/10-11-20%20%20Dr.Kanji%20Update%20version%2010-Nov%202020/IEE%20Checklist/CPT%20file%20for%20IEE/Supplementary_IEE.docx%23Link_7_4_9_4


34 
 

 

No Items Applicability Page Rating Hint 

5)  ယာဉ ်သွောျားလာဖရျားန  င ်  င်ထွေက်သွောျားလာမှုထ န ်ျားခ  ြုြ်ပခ င်ျား 
န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 
(လမ်ျားသွောျားလမ်ျားလာ မ ာျားအဖြေါ် ယာဉမ်ကတာ်တဆ 
အန တရာ ယ်ပဖစန်  ုံင်ြါက ထည ်သွေင်ျားဖဖာ်ပြရန ်) 

Dependent  

 Hint 

6)  အပခ ာျားလမူှုဖရျားဆ ုံင်ရာ သက်ဖရာကမ်ှုမ ာျားအတွေက် သင် ဖလ ာ်သည  ်
ကလ ာ  ြ  မည န် ည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမာ  - 
လဦူ်းကရ၊ အစ ုံအဖွေွဲွဲ့  မ ာျား၊ ြညာဖရျား၊ ထ ခ  ုံက်လွေယ်ဖသာအုံြစ် ုံမ ာျား၊ 
တ ုံင်ျားရင်ျားသာျားလနူည်ျားစ ုံမ ာျား၊ က ာျား/မအုံြ်စ ုံမ ာျား၊ ဘာသာဖရျား၊ 
န  ုံင်ငံဖရျားန  င  ်လမူှုကရ်းဆိိုင်ရာအသင််းအြွွဲွဲ့ မ ာ်းစ သည်ပြင ်) 

Dependent  

 Hint 

7)  စ ီမကံနိ ််းကကပမယာရ ယူပြင််းမ ာ်းအတွက် ကပမ သိမ််းဆည််းပြင််းန ှင  ်
ပြန ်လည် ကန ရာြ   ာ်းပြင််းလိုြ်ငန ််းမ ာ်းကိို စ ီမြံန  ်ြွွဲမည  အ်စအီစဉ်အာ်း 
ကြာ်ပြ ာ်းြါ  သလာ်း။ 

Dependent  
 Hint 

7.4.10.  ယဉ်သကျ ေးမှုဆိ င်ရာအရင်ေးအပမစ်မျာေးအာေး ကာကွယ်ပခင်ေး     

1)   ကိတွွဲ့ကိိုင်တွယ်န ိိုင်သည  ် ယဉ်ဖက ျားမှု အရင််းအပမစမ် ာ်းအာ်း 
ကာကွယ်ပြင််း န ှင ် သက်ကရာကမ်ှုမ ာ်းအာ်းဖရ ာ င်ရ ာ ျားပခ င်ျားဆိိုင်ရာ  
န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားကိို ဖဖာ ်ပြ  ထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

2)  သက်ကရာက်မှုမ ာ်းအတွက် ဖရ ာင်ရ ာျားမည  န်ည််းလမ််းကိို မကြာက်ဆာငန် ိိုင် 
ြါက  ကိတွွဲ့ကိိုင်တွယ်န ိိုင်သည ် ယဉ်ဖက ျားမှု အရင််းအပမစမ် ာ်းကိို 
ကရ ွဲ့ကပြာင််းမည ်နည််းလမ််းမ ာ်းအာ်း ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  စ ီမကံ န ်ျားအဖကာ င်အထညဖ်ဖာဖ်ဆာင်ရကွ်ဖနစ ဉ်အတွေင်ျား 
ရ ာ ဖဖွေဖတွေွဲ့ရ  န  ုံင် ဖသာ ြစ စည်ျားမ ာျားအတွေက် မဖမ ာလ်င ်ဘွဲဖတွေွဲ့ရ   မှု ဆိိုင်ရာ 
လုံြ်ထံုံျားလုံြ်နည်ျား န  င ် ကာကွေယ်ထ န ်ျားသ မ်ျားဖရျားဆ ုံင်ရာ  နည််းလမ််းမ ာ်းက ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

7.4.11.  ခမင်ကွင်းဆိ င်ရာအရင်းအခမစမ်ျားအား  နိ်းသိမ်းခြင်းနှင ် ကာကွယ်ခြင်း     

1)  ဖပမယာပမင်ကွေင်ျားမ ာျား၊ ဖမ ြုွဲ့ပြရှုခင်ျားမ ာျား၊ အဏဏ ါ ရှုခ င်ျားမ ာျားကွဲ သိို  ပမင်ကွေင်ျား 
ဆ ုံင်ရာအရင််းအပမစမ် ာျားအာျား ထ န ်ျားသ မ်ျားရန ်န  င  ် ကာက ွေယ်ရန ် သင က်လ ာ် 
ကသာ နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

7.4.12.  သေ ခ ပပည ူ်မျာေးနှင  ် သစ စပ်ည နိိှုင်ေးပခင်ေး၊  စ် ောမှုသပြရင်ှေးသပေးဆရး 
လ ပ်ငန်းစဉ်နှင ် သေ ြွ ွေ့ဖြိြုံေးသရေး 

  
 

 

1)  ကစ စ ြည် ိန ိှုင််းပြင််းကိို ဖေသခ ံပြည ်သူမ ာျား၊ ဆကစ် ြြ်တသ်က်သူမ ာျားန  င  ်
တ ုံင်ြင်ဖဆွေျားဖန ွေျားပခင်ျားန ည်ျားလမျ်ားမှတစဆ်င ် ကဆာင်ရကွမ်ည ်ပြစ ်ကကကာင််း 
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

2)  စ ီမကံနိ ််းတည်ဖဆာက် ကရ်းန  င  ် လုံြ်ငန ်ျားလည်ြတ် ကရ်းအဆင ်တ ုံို့တွေင် 
ကကံြုဖတွေွဲ့လာန  ုံင်သည ် မကက နြ်ြ  က်မ ာ်းအာ်း ဖပဖရ  င်ျားဖြျားန  ုံင်ရန ်
န စန် ှာမှု  ဖပဖရ ငျ်ားဖြျားဖရျား လိုြ်ငန ််းစဉ် တစ ်ခုံ ထဖူထာငထ်ာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  ဖေသခ ံပြည်သမူ ာ်း၏ လ ုံအြ်ခ က်မ ာျားအာျား ပဖည ်ဆည်ျားဖြျားန  ုံင်ရန ် ဖေသ 
ဖွေံွဲ့ဖဖ ြုျားဖရျား စ ီမခံ  က်ဖရျားဆွေွဲထာျားြါ သလာျား။ ( ဥြမာ - က န်ျားမာဖရျား၊ 
ြညာဖရျား၊ ဖရရရ  မှု၊ လ ြစ်စ ်န  င ် အလုံြ်အက ုံင်) 

Optional  
 

Hint 

7.5.  ကကွင်းကျနသ်ကဆ်ရာကမ်ှုများကိ  သတ်မှတ်ခြင်း 
IEE ဖလ လာမ ှုကဆာင်ရကွစ် ဉအ်တွင််း သင ်ကတာ်ကသာ ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်း 
န ည််းလမ််းမ ာ်းကိို ကြာ ်ိုတ်သတ်မှတ်န ိိုင်ပြင််းမရှိသပြင ် က နရ်  ဖနသည  ်
ကကွင်းကျနသ်ကဆ်ရာကမ်ှုများအတွက ် IEE အစ ီရငြ်ံစာတွင် မည်သိို  
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No Items Applicability Page Rating Hint 

ကိိုင်တွယ်ကပြရှင််းမည်ပြစ ်ကကကာင််း မူဝါ ဒ သိို မဟ ိုတ် အစ ီအစ ဉက်ိို 
 ည ်သွင််း ကြာ ်ပြရမည်။ 

7.5.1.  ကကွင်းကျနသ်ကဆ်ရာကမ်ှုများနငှ ် အနတရာယမ်ျား     

1)  ကကွေင်ျားက န ်သကဖ်ရာကမ်ှုမ ာျားန  င ် အန တရာယပ်ဖစ ်န  ုံင်မှုမ ာျားအာျား သတ်မ တ် 
ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

2)  ကကွေင်ျားက န ်သကဖ်ရာကမ်ှုမ ာျား၏ ပမာဏကိို သတ်မ တ်ဖဖာထ်ုံတ်ထာျားြါ 
သလာျား။ (ဥြမာ  - ထ ခ  ုံက်ဖစန  ုံင်ဖသာ  အခ  န ်ကာလ အြ ုံင်ျားအပခာ ျားတစ ်ခုံ 
အတွေင်ျား ထ ခ  ုံက်မှုြမာဏ၊ ပြင်ျားထန်မှုန  င ် ထ ခ  ုံက်မှုဧရ ယာစ သည်ပဖင )် 

Dependent  
 

Hint 

3)  ကကွေင်ျားက န ်သကဖ်ရာကမ်ှုမ ာျား၏ ပပင်ေးအာေးကိ  ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 
(ဥြမာ - ပြင်ျားထန ်မှု၊ အဆ ြ်ပဖစန်  ုံင်မှုန  င ် ဖဘျားအန တရာယရ်  ဖသာ 
ဂုံဏ်သတတ မ ာျား ြါ  င်ပခ င်ျားစ သည်ပဖင )် 

Dependent  
 

Hint 

4)  ကကွေင်ျားက န ်သကဖ်ရာ ကမ်ှုမ ာျား၏ အပခ ာျားဖသာ   ဖသသလကခဏာ မ ာျားက ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမာ - ကကာြ  နိ ်၊ အခ   နက်ာလ၊ ပြန ်ပြငန်  ုံင်မှု/ 
ပြနမ်ပြင်န  ုံင်မှု၊ အတိိုင််းအတာန  င  ်ြမ ာဏစ သည်ပဖင )် 

Dependent  
 

Hint 

5)  ကကွေင်ျားက န ်သကဖ်ရာ ကမ်ှုမ ာျားအာျား သကဆ် ုံင်ရာလမ်ျားညွှနခ်  ကမ် ာျား၊ 
စ ံခ  န ်စညံွှန ်ျားမ ာျားြါ  သတ်မှတ်ြ က်မ ာ်းန  င  ်န  ှုင်ျားယ ဉ်ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

7.6.  ဆ းအနတရာယရ်ှမိှု ဆန်းစစ်ခြင်း 
ဤလမ််းည နြ် ကတွ်င်ကြာ်ပြ ာ်းကသာ ကဘ်းအန တရာယရ်ှမိှုဆန််းစ စ ်ပြင််း 
ဟူကသာအသံို်းအန ှုန ််းမှာ စ ီမကံနိ ််းကကကာင  ်ြတဝ်န ််းက င်န ှင ် လမူှုဝန ််းက င် 
အကြေါ် သက်ကရာကမ်ှုမ ာ်းဆိိုင်ရာ  သဘာဝကဘ်းအန တရာယမ် ာ်းန ှင  ်
စ ကမ်ှုလိုြ်ငန ််းဆိိုင်ရာ ကကီ်းမာ ်းကသာ 
မကတာ်တဆမှုမ ာ်းန ှင ြ်တသ်က်သည ်  ဆန််းစစ ်ပြင််းန ှင  ်
ကလ ာ ြါ ်းကစ ပြင််းတိို အာ်း ရညည် န ််းြါ သည်။ IEE အစရီငြ်ံ စ ာ၏ 
ကဘ်းအန တရာ ယ်ရှိမှုဆန််းစစ ်ပြင််းန ှင ် ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းနည််းလမ််းမ ာ်း အာ်း 
အကရ်းကြေါ်တိုန  ်ပြနမ်ှုအစ ီအစ ဉန် ှင ် ဆက်စြ်ကြာ်ပြရမည်။ 

  

 

 

7.6.1.   ည်ေးစ စန်ှင ် ချဉ်ေးကပ်မှု     

1)  ကဘ်းအန တရာ ယ်ရှိမှုဆန််းစစ ်ပြင််းန ည််းလမ််းတွင် ဖအာက်ြါ အခ  က်မ ာျားကိို 
 ည ်သွင််းဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမာ - 
ပြစ ်ကြေါ်နိိုင်သည ်အန တရာယမ် ာ်း ကိို သတ်မှတ်ကြာ ်ိုတ်ပြင််း၊ 
အနတရာ ယ်တစြ်ိုြ င််းစ ီ၏ ပြစန် ိိုင်စမွ််း(ဥြမာ  - ကပမငလ င်လှုြ်ပြင််း၊ 
ကရကကီ်းကရလ ံပြင််း၊ ကပမပြိြုပြင််း၊ ကဘ်းအနတရာယ်ရှိြစ စည််း 
မ ာ်းကိိုင်တွယ် နိ ််းသိမ််းပြင််း၊ မီ်းန ှင ် ကြါကက်ွွဲန ိိုင်မှုမ ာ်း၊ 
ယာဉ ်မကတာ်တဆ မှုမ ာ်း)၊ အနတရာ ယ်တစြ်ိုြ င််းစ ီ၏ အဓိြပါ ယ်ြွင ်ဆိိုပြင််း၊ 
 ိြိိုက်ြစံ ာ်းရန ိိုင်မှု ၊ ပြစ ်န ိိုင်ကသာကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းန ည််းလမ််းမ ာ်း 
စ သည်ပြင ်) 

Dependent  

 

Hint 

7.6.2.  ဆ းအနတရာယစ်ီမြံနို့ြ်ွ မှုအစအီမံများ     

1)  ဖဘျားအန တရာ ယ်ပဖစ ်န  ုံင်ဖပခ မ ာျားအာျား ဖလ ာ  ခ  န  ုံင်မည   ် နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ 
ဖဖာ်ထုံတ်န  ုံင်ကရ်း ဖဘျားအန တရာ ယ်ပဖစန်  ုံင်ဖပခသရုံြခ် ွေွဲဖဖာ်ထုံတ်ပခ င်ျားက ုံ 
ဖဆာင်ရကွ်ထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

 အပိိုင်ေး (၇) အတွက် ခခ ြုံင ို  ိုေး ပ်ချက ်
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8.  ပတဝ်န်းကျင်စီမြံနို့်ြွ မှုအစီအစဉ် (EMP) အခ ်ေး သ ုံို့မဟုံတ် ၎ င်ျားန  င ်  
သက်ဆ ုံင်ဖသာ မည်သည အ်ြ ုံင်ျားတွေင်မဆ ုံ ဖအာကြ်ါအဖ ကာ င်ျားအရာ  
မ ာျား ြါ  င်ပခ င်ျား ရ   မရ   စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရမည ် - 

  
 

 

8.1.  သက်ဆရာကမ်ှုမျာေးနှင  ်သလျာ ပ ေးသစသရေး ည်ေးလမ်ေးမျာေးအကျဉ်ေးချြုံပ ်     

8.1.1.  EMP တွေင် သတ်မ တ်ဖဖာထ်ုံတ်ထာျားဖသာ ြတ ်န ်ျားက င်န  င ် လမူှု 
ဝန ််းက င်ဆ ုံင်ရာ သက်ကရာက် မှုမ ာျားန င  ် အဆိိုြါ သက်ကရာက်မှုမ ာ်း 
အကြေါ် ကလ ာ ြ  ကရ်း ဖဆာငရ်ကွ်မည န် ည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ အက ဉ်ျားခ  ြုြ ်
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential  

 

 

8.1.2.  ဖလ ာ ြါ ျားဖစ ဖရျားန ည်ျားလမ်ျားမ ာျား အာ်း အဆ ုံပြြုစ ီမကံ န ််း၏ အဆင ်အလိိုက ်
န ှင  ် အြ ုံင်ျားအလ ုံကခ် ွေွဲ၍ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမာ  - အကကိြုတည် 
ကဆာက်ပြင််း၊ တည်ကဆာက ်ပြင််း၊ လိုြ်ငန ််းလည်ြတ်ကဆာင်ရွက်ပြင််း၊ 
အြစ် ြ်ြါက လိုြ်ငန ််းရြစ် ွဲပြင််း၊ လိုြ်ငန ််းြိတ်သိမ််းပြင််း၊ ြတ်ိသိမ််းပြီ်း 
ကနာက်အဆင ်မ ာျား) 

Essential  

 

 

8.2.  EMP အား အဆကာင်အ ည်ဆဖာဆ်ဆာင်ရွကရ်န ်ဆယ  ယျ အသံ းစရိတ်     

8.2.1.  EMP အာ်းအကကာ င်အ ညက်ြာ်ပြင််းအတွက် အကသ်းစတ်ိရနြ်ံိုကငွ 
လ ာ ာ်းြ ကန် ှင ် ကိုန ်က စ ရတ်ိမ ာ်းအာ်း ြန  ်မှန ််းကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာျား။ 
(ဥြမာ - ကလ ာ ြ  မည န် ည််းလမ််းမ ာ်း၊ ဝန ်ကကီ်းဌာန ၏စစက်ဆ်းမှုြရံန ် 
ရနြ်ံိုကငွ၊ ကစာင က်ကြ်ကကည ရ်ှုကရ်းအစ ီအစ ဉမ် ာ်း၊ ဝန ်မ််းမ ာ်း၏ 
စ ွမ််းကဆာင်ရည် ပမ င တ်င်ပြင််း၊  စ ီမကံိန ််း စ ီမြံန  ်ြွွဲကရ်းယူန စ ် (Project 
Management Unit) နငှ  ် တည်ကဆာက်ကရ်းကန ် ရိိုက်တိို က  
ြတဝ်န ််းက င် ိန ််းသိမ််းကရ်းဆိိုင်ရာ ဝန ် မ််းမ ာ်းြန  ် ာ်းပြင််း၊ ယာဉ ်န ှင ် 
ြစ စည််းကိရိယာမ  ာ်းဝယ်ယူပြင််းန ှင ် ကန ိိုင်သွာ်းလာကရ်း (Logistics) 
ဆိိုင်ရာ  ကစိ စရြ်မ ာ်းအတွက် ကိုနက် စ ရိတ်  မ ာ်း) 

Essential  

 

 

8.2.2.  လ ုံအြမ်ည  ရ်နြ်ံိုကငွအာ်း လံုံဖလာကမ်ှုရ  ဖစဖရျား ဖဆာငရ်ကွထ်ာျားရ  မည  ် 
န ည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ  ည သွ်င််းကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

8.2.3.  လ ာ ာ်းရနြ်ံိုကငွအာ်း အဆ ုံပြြုစ ီမကံ န ််း၏ 
အဆင ်အလိိုကြ်ွွဲပြာ်းဖဖာ်ပြထာျား  ြါ သလာျား။ (ဥြမာ  - 
အကကိြုတည်ကဆာက ်ပြင််း၊ တည်ကဆာက ်ပြင််း၊ လိုြ်ငန ််း 
လည်ြတ်ကဆာင်ရကွ်ပြင််း၊ အြ်စြ်ြါ က လိုြ်ငန ််းရြ်စ ွဲပြင််း၊ လိုြ်ငန ််းြိတ် 
သိမ််းပြင််း၊ ြတ်ိသိမ််းပြီ်းကနာကအ်ဆင ်မ ာျား) 

Essential  

 

 

8.2.4.  ြတ ်န ်ျားက င်စ ီမခံန ိ်ု့ခွေွဲမှုအစ ီအစ ဉက် ုံ အဖကာင်အထည်ဖဖာ်ပခင်ျား  
အတွေက် လံုံဖလာက်သည ် ရနြ်ံုံဖငွေြမာဏက  ုံ စ ီမကံ န ်ျားတွေင်ြါ  ငသ်ည ်  
ကဏ္ဍအလိိုကန်  င ် ဖစာင  ်ကြ ် ကည  ်ရှုပခ င်ျားအစ ီအစ ဉမ် ာျား အလိိုက် ခ ွေွဲပခ ာျား  
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

8.2.5.  ဝန ်ကကီ်းဌာနန ှင ် အပြာ်း အစ ိို်းရဌာနမ ာ်း ြံိုမနှ ်လာကရာက်စစ ်ကဆ်းရာ တွင် 
အသံို်းပြြုနိိုင်ကရ်း လံိုကလာက်သည ်ရန ်ြံိုကငွကိို ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  
 

 

8.3.  ပတဝ် ်ေးကျင်စီမ ခ  ်ခွွဲမှုအစီအစဉန်ှင  ် သစာင  ်ကပ် ကည ်ရှုမည ်အစီအမံ 
များ 

  
 

 

8.3.1.  အဆ ဆွ  ွ     

1)  အကကိြုတည်ကဆာက ်ပြင််း၊ တည်ကဆာက ်ပြင််း၊ လိုြ်ငန််းလည်ြတ် 
ကဆာင်ရကွ်ပြင််း၊ လိုြ်ငန ််းရြ်စ ွဲပြင််း၊ လိုြ်ငန ််းြတ်ိသိမ််းပြင််း၊  

Essential  
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ြိတ်သိမ််းပြီ်းကနာကအ်ဆင မ် ာ်းအတွက် ြတဝ်န ််းက င်စမီံြန  ်ြွွဲကရ်းန ှင ် 
ကစာ င ်ကကြ်ကကည ်ရှုကရ်း အစ ီအစ ဉမ် ာျားကိို ကဏ္ဍ အလ ုံကန် ှင ် အစီအစဉ်  
ြွွဲမ ာ်းအလိိုက် (sub-plans) ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

2)  အဓိက IEE အစ ီရင်ြစံ ာတွင် ကြာ်ပြ ာ်းသည ်အြ က်မ ာ်းမလှွွဲ၍ 
ြတ်ဝန ််းက င်စ ီမြံန  ်ြွွဲမှုအစအီစဉ်မ ာ်းန ှင ် အစ ီအစဉြ်ွွဲမ ာ်းတွင် 
ကအာက်ြါ အြ က်မ ာ်းပြင ် ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။  
(ဥြမာ - ရညရ်ွယ်ြ က်မ ာ်း၊ ဥြကဒဆိိုင်ရာလိိုအြ်ြ  က်မ ာ်း၊ အြွွဲွဲ့အစည််း  
ဆိိုင်ရာ တာဝနရ်ှိမှုမ ာ်း၊ လ မ််းခြြံုကပမြံိုကကီ်းမ ာ်း ၊ လိုြ်ငန ််းြွင်အလိိုက်ကပမြံို 
မ ာ်း၊ ဓာတ်ြံိုမ ာ်း၊ ကကာင််းကင်ဓာတ်ြံိုမ ာ်း၊ ပဂိြုလ်တိုဓာတ်ြံိုမ ာ်း၊ 
အကကာင်အ ည်ကြာ်ကဆာင်ရကွ်မည ်အစ ီအစ ဉ် ၊ စ ီမြံန ် ြွွဲမှု 
ကဆာင်ရကွြ် ကမ် ာ်း၊ ကစာ င် ကကြ်ကကည ် ရှုမည် အစ ီအစ ဉမ် ာ်း န  င ် 
ရနြ်ံိုကငွလ ာ ာ်းြ က်မ ာ်း ) 

Essential  

 

 

3)  EMP တွေင်ကြာ ်ပြ ာ်းသည  ် အစအီစဉ်မ ာ်းအာ်း အဖကာ င်အထည ်
ဖဖာ်မည ် အခ  န ်ဇယာျားကိို ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

4)  အ ူ်းထည ်သွေင်ျားစဉ်ျားစာျားရမည  ် ြတ ်န ်ျားက င်န  င ် လမူှု ဝန ််းက င်ဆ ုံင်ရာ 
က စ စရြမ် ာျားက ုံ ကိိုင်တွယ်ကပြရ ှင််းန ိိုင်ကရ်း အစ ီအစ ဉခ် ွေွဲမ ာျားအာျား 
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမာ  - ဆူညမံှု၊ တုံနခ်ါ မှု၊ စ ွေန ိ်ု့ြစြ်စ စည်ျား၊ 
ဖဘျားအန တရာ ယ်ရ   စ ွေန ိ်ု့ြစြ်စ စညျ်ားမ ာျား၊ စ ွေန ိ်ု့ြစ ်ဖရန  င ် ဖပမဖြေါ်စ ီျားဆင်ျားဖရ၊ 
ဖလအရည်အဖသွေျား၊ အန ံို့၊ ဓာတုံြစ စည်ျား၊ ဖရအရညအ်ဖသွေျား၊ တ ုံက်စာျားမှုန  င  ်
န ုံန ်ျားအနညက် မှု၊ ဇီ မ   ြုျားစ ံုံမ  ြုျားကွေွဲ၊ လုံြ်ငန ်ျား ခ ွေင်ဆိိုင်ရာန  င  ်
လမူှုအြွွဲွဲ့အစ ည််းဆိိုင်ရာ က န်ျားမာ ဖရျားန  င ် ဖဘျားအန တရာ ယ် ကင်ျားရ ငျ်ားဖရျား၊ 
ယဉ်ဖက ျားမှုအဖမွေအန  စ ်၊ အလုံြ်အက ုံင်န  င  ် ဖလ က င ်သင် ကာ ျားမှု 
စ သည်ပဖင )် 

Dependent  

 

Hint 

5)  အသရေးသပေါ်တို  ်ပပ မ်ှုအစီအစဉ ်
လုံြ်ငန ်ျားခ ွေင်ဆိိုင်ရာန  င ် လမူှုအြွွဲွဲ့အစည််းဆိိုင်ရာ က နျ်ားမာဖရျားန  င  ်
ဖဘျားအန တရာ ယ်ကငျ်ားရ ငျ်ားဖရျား အတွက် လ ုံအြ်သည န်ည်ျားလမျ်ားမ ာျားြါ င် 
ကသာ အဖရျားဖြေါ်တုံန ိ်ု့ပြန ်မှုအစအီစ ဉက် ုံ ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

8.3.2.  စီမ ခ  ်ခွွဲမှုလိုပထ် ိုေးလိုပ ်ည်ေးမျာေးနှင ် အဆ ာက်အကူခပြုအစအီစဉမ်ျာေး 
EMP အာ်း အမှနတ်ကယအ်ကကာ င်အ ညက်ြာန် ိိုင်ကရ်း ဖအာက ်ဖဖာ ်ပြ 
ြ ါ စ ီမခံ န ိ်ု့ခ ွေွဲမှုလုံြ်ထံုံျားလုံြန်ည်ျားမ ာျားန  င ် အက ာက်အကူပြြု အစအီစ ဉ် 
မ ာျားကိို ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား - 

  

 

 

1)  EMP တွေင်ကြာ ်ပြ ာ်းသည ် အဆ ုံပြြုလုံြ်ငန ်ျားမ ာျားက ုံ အဖကာင်အထည ်
ဖဖာ်ဖဆာင်ရကွရ်ာ တွေင် ဖခ  ာဖမွေွဲ့ဖစ ကရ်း စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူ၏ 
အြွွဲွဲ့အစည််းအတွင််းန  င ်  စမီံကနိ ််းပြင်ြအြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း၊ ကဒသြံပြည်သူ 
မ ာ်း၊ ဌာန ဆိိုင်ရာ မ ာ်းန ှင ် ဆကသ်ွေယ်ဖဆာင်ရွက ်ဖရျားယန တရာျား 

Essential  

 

 

2)  အစရီင်ြစံ ာတင်ပြပြင််းအတွက ် အရညအ်ဖသွေျားထ န ်ျားသ မ်ျားပခ င်ျား (ဥြမ ာ  - 
အခ ကအ်လက်မ ာျားထ န ်ျားသ မ်ျားပခ င်ျား၊ မ တ်တမ်ျားမ တ်ရာမ ာျားထ န ်ျားသ မ်ျား 
ပခင်ျားစ သည်ပဖင ်) 

Optional  
 

Hint 

3)  အစရီင်ခံပခ င်ျားဆ ုံင်ရာ လိုြ်ငန ််းစ ဉ ် Essential    

4)  လ ုံကန် ှာ ကဆာင်ရကွမ်ှု အာမခခံ  က်ဆ ုံင်ရာ လိုြ်ငန ််းစ ဉ ် Essential    

5)  စ ာရင်ျားစစ ်ပခ င်ျား (စမီံက န ််းအစအီစဉ်ပြင န်  င  ်ပြင်ြစ ာရင််းစ စ)် Essential    

6)  ြတ ်န ်ျားက င်စ ီမခံန ိ်ု့ခွေွဲမှုစနစ ် (ဥြမ ာ  - ISO 14001) Dependent   Hint 
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8.3.3.  ဆစာင်  ကပ် ကည် ရှုဆရးအစီအစဉ ်
ကစာ င် ကကြ်ကကည် ရှုကရ်းအစအီစဉ်တွင် ကအာကြ်ါ အြ ကမ် ာ်းကိို ရှင််းလင််း 
တင်ပြ ာ်းပြင််း ရှိ မရ ှ ိ

  
 

 

1)  အမှနတ်ကယ ်ြိိိုကမ်ှုမ ာ်းကိို ဆံို်းပြတရ်န ်၊ EMP ြါ သတ်မတ်ှြ ကမ် ာ်း 
န ှင  ် ကိုမပဏီ၏ကတိကဝတ်မ ာ်းကိို လိိုကန် ာကဆာင်ရကွ်ကကကာင််းကသြ ာ  
ကစရန ်၊ ကလ ာ ြါ ်းကစကရ်းန ည််းလမ််းမ ာ်း၏  ကိရာက်မှုကိိုဆံို်းပြတ်ရန ်န ှင  ်
ကမ ာလ်င ် မ ာ်းသည  ်ြိိိုကမ်ှုမ ာ်းကိို သတ်မှတ်ကြာ ်ိုတ်ရနအ်တွက် 
ြတဝ်န ််းက င် ကစ ာင က်ကြ်ကကည ်ရှုကရ်းအစအီစဉ်မ ာ်းကိို ဒီဇိိုင််းကရ်းဆွွဲ 
 ာ်းပြင််း ရှိ မရှ ိ

Essential  

 

 

2)  ဖစာ င ် ကြ ် ကည ်ရှုမည ် ြါ ရာမတီာမ  ာ်း Essential    

3)  ဖစာ င ် ကြ ် ကည ်ရှုမည ် န ည်ျားလမ််း Essential    

4)  န မနူ ှာအခ က်အလက်မ ာျားဖကာက ်ယူမ ည ် တည်ဖနရာမ ာျား Essential    

5)  ဖစာ င ် ကြ ် ကည ်ရှုမည ် အကက မ်ဖရ Essential    

6)  န မနူ ှာဖကာက်ယူပခ င်ျားန  င ် ကွေင်ျားဆင်ျားတ ုံင်ျားတာပခ င်ျားလုံြ်ငန ်ျားမ ာျားအတွေက် 
လ ုံအြ်ဖသာ ြတ ်န ်ျားက င်ဆ ုံင်ရာ က မ်ျားက င်သူမ ာျား 

Essential  
 

 

7)  ကွေင်ျားဆင်ျားတ ုံင်ျားတာဖရျား ြစ စည်ျားမ ာျားပြငဆ်င်ပခ င်ျားအတွေက် စ ံန ှုန ်ျားသတ်မ တ် 
ခ  က်မ ာျား (ဥြမာ  - ကက ြုတင်သန ိ်ု့ရ င်ျားမှုပြြုလုံြ်ပခငျ်ား၊ နမူနှာသ မ်ျားဆည်ျားမည ် 
ြစ စည်ျားမ ာျားန  င  ်ြစ စည်ျားက ရ  ယာမ ာျားအာျား စကံ ုံကခ်   နည်  ပခ င်ျား) 

Optional  
 

Hint 

8)  ဓာ တ်ခ ွေွဲခန ်ျားတွေင်အသံုံျားပြြုသည ် ဓာ တ်ခ ွေွဲမှုဆ ုံင်ရာ စ ံလုံြ်ထံုံျားလုံြ်နည်ျားမ ာျား  
န  င  ်ခ ွေွဲပခ မ်ျားစ  တ်ပဖာတွေက်ခ  က်မှုဆ ုံင်ရာ နည်ျားစနစ ်မ ာျား 

Optional  
 

Hint 

9)  ဖပမပြင်ကွေင်ျားဆင်ျားတ ုံင်ျားတာပခ င်ျားန င ် ဓာတ်ခွေွဲစ မ််းသြ်ပြင််းတိို အတွက် 
အရည်အဖသွေျားအာမခခံ  က်ရ   မှုန  င ်  အရည်အဖသွေျားထ န ်ျားသ မ်ျားပခင်ျားဆ ုံင်ရာ  
လုံြ်ထံုံျားလုံြ်နည်ျားမ ာျား 

Optional  
 

Hint 

10)  အခ ကအ်လက်မ ာျားအာျား အဓိြပါယ်ကြာ် ိုတ်ပခ င်ျားန  င ် အစ ီရငခ် ံပခ င်ျား 
ဆ ုံင်ရာ  လိုြ်ငန ််းစဉ ်

Essential  
 

 

8.4.  စီမကံနိ်းအဆကာင်အ ညဆ်ဖာစ်ဉအ်တွင်း အများခပည်သူနှင  ် တိ င်ပင် 
ဆဆွးဆနွးခြင်း 

  
 

 

8.4.1.  စ ီမကံနိ ််းအကကာ င်အ ညက်ြာသ်ည ်အဆင ်မ ာ်းအလိိုက် အမ ာ်းပြည်သူ 
န ှင ် တိိုင်ြင်ကဆွ်းကနွ်းပြင််းန ှင ် သတင််းအြ က်အလက် ိုတ်ပြန ် ကကကညာ  
ပြင််း ယန တရာ်းအာ်းကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ (ဥြမာ  - တည်ကဆာက်ပြင််း၊ 
လည်ြတ်ပြင််း၊ ြတ်ိသိမ််းပြင််းစသည် အဆင ်မ ာ်း) 

Essential  

 

 

8.4.2.  အမ ာ်းပြည်သနူ ှင ် တ ုံင်ြင်ကဆွ်းကနွ်းပခ င်ျားလုံြ်ငန ်ျားစဉ်တွေင် သက်ဆ ုံင်ရာ 
ဆကစ် ြြ်တသ်က်သူမ ာ်းအာျား သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

8.4.3.  တ ုံင်ြင်ကဆွ်းကန ွ်းပခင်ျားလုံြ်ငန ််းကဆာင်ရကွြ်ွဲ သည ် န ည်ျားစန စမ် ာျားန  င ် 
လုံြ်ထံုံျားလုံြ်နည်ျားအာျား ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  
 

 

8.4.4.  တ ုံင်ြင်ကဆွ်းကန ွ်းပခင်ျားလုံြ်ငန ််းကိို အဖကာ င်အထည်ဖဖာ ်ဖဆာင်ရကွ် မည ် 
အဖွေွဲွဲ့မ ာျားန  င ြ်တသ်က်၍ သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

 အပိိုင်ေး (၈) အတွက် ခခ ြုံင ို  ိုေး ပ်ချက ်
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9.  “ အမ ာျားပြည်သနူ  င  ် တ ုံင်ြင်ဖဆွေျားဖနွေျားပခ င်ျား”  အခန ်ျား သ ုံို့မဟုံတ် ၎ င်ျားန  င  ်
သက်ဆ ုံင်ဖသာ မညသ်ည အ်ြ ုံင်ျားတွေင်မဆ ုံ ဖအာက်ြါအဖ ကာင်ျား 
အရာမ ာျား ြါ  င်ပခ င်ျား ရ   မရ    စစိစ ်သံို်းသြရ်မည်- 

  
 

 

9.1.  တိိုင်ပင်သ ွေးသနွေးပွ မှရလဒ် အနစှ်ချြုံပ ်     

9.1.1.  ကဆာင်ရကွြ်ွဲ သည ် အမ ာျားပြညသူ်န  င  ် တ ုံင်ြငက်ဆွ်းကနွ်းပခ င်ျား 
အစည်ျားအဖ ျားအာျားလံုံျားကိို ဇယာျား သ ုံို့မဟုံတ ် စ ာရင်ျားပြင  ် ဖဖာ်ပြထာျား 
ြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

9.1.2.  အမ ာ်းပြည်သနူ ှင ်တိိုင်ြင်ကဆွ်းကနွ်းပြင််းလိုြ်ငန ််း ကဆာငရ်ကွ်ြ ွဲ သည်  
ရကစ် ွွဲ၊ ကန ရာ ( ကက ်းရာွ ၊ ပမိြုွဲ့န ယ်၊ ြရိိုင်၊ တိိုင််းကဒသကကီ်း/ ပြညန် ယ် 
စ သည်ပြင ်)၊ တက်ကရာကသူ်မ ာ်း၊ ကဆွ်းကန ွ်းြွဲ သည  ် ကြါ င််းစ ဉ၊် 
အစည််းအကဝ်းကဆာင်ရကွ် ကနသည ် မှတ်တမ််းဓါတ်ြံိုန ှင ် အစည််းအကဝ်း 
တစ ်ြိုြ င််းအတွက် အစည််းအကဝ်းမတ်ှတမ််းမ ာ်းကိို အက ဉ််းြ ြုြ ်
ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  

 

 

9.2.   ည်ေးစ စ ်     

9.2.1.  တ ုံင်ြင်ဖဆွေျားဖန ွေျားပခင်ျား၏ ရညရ်ယ်ွခ က်အာျား ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ Essential    

9.2.2.  ဆကစ် ြြ်တသ်က်သည ်အြွွဲွဲ့အစည််း အာျားလံုံျားကိို ဆန ်ျားစစ ်ဖဖာ်ထုံတ် 
ထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမာ  - စ ီမကံ န ်ျားဖ ကာ င ် ထ ခ  ုံက်ခစံ ာျားရသည  ်
ြုံဂ္ ြုလမ် ာျား၊ ြူျားဖြါ င်ျားဖဆာငရ်ွက ်ဖရျားအဖွေွဲွဲ့အစည်ျားမ ာျား၊ ဖမ ြုွဲ့န ယ်န  င  ်
န  ုံင်ငံဖတာအ်ဆင  ် အစ  ုံျားရအဖွေွဲွဲ့အစ ည်ျားမ ာျား၊ လနူည်ျားစ ုံအုံြ်စ ုံမ ာျားန င  ်
ထ ခ  ုံက်လွေယ်ဖသာအုံြ်စ ုံမ ာျား စသည်ပဖင )် 

Essential  

 

 

9.2.3.  ဖဆွေျားဖနွေျားတ ုံင်ြငပ်ခင်ျားအစည်ျားအဖ ျား မ ာ်း ကဆာငရ်ွကမ်ည  က်စိ စန ှင  ်
ြတသ်က၍်  ိုတ်ပြနက်ကကညာြ ကမ် ာ်းသည် တက်ကရာက ်လိိုသူ 
မ ာ်း ံ ကကာင််းစာွကရာကရ်ှိကရ်း ကသြ ာက နစ ွာကရာက်ရှိသည  ်
ကကကညာြ  ကန် ည််းလမ််းမ ာ်း အသံို်းပြြုြွဲ ြါ သလာ်း။ (ဥြမာ - ရုံြ်ပမင် 
သံ ကာ ျား၊ ဖရေယီ ုံ၊ ြ ုံစ တာ၊ လကက်မ််းစာကစ ာင်၊ က ုံယ်တ ုံင် 
သွောျားဖရာက ်ပခ င်ျား စသည် ပဖင )် 

Essential  

 

 

9.2.4.  ဖဆွေျားဖနွေျားတ ုံင်ြငပ်ခင်ျား အစညျ်ားအဖ ျားမ ာ်းသိို  တက်ကရာကလ်ိိုသူမ ာ်း 
ကကာင််းစ ွာတက်ကရာကန် ိိုင်မည ်အြ က်အကြေါ်မူတည်၍ အခ  နန်  င  ်
ဖနရာအာျား စဉ််းစာ်း ကရွ်းြ ယ်ြွဲ ြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

9.2.5.  အမ ာျားပြည်သနူ  င ်တ ုံင်ြင်ဖဆွေျားဖနွေျားပခ င်ျားအစည်ျားဖ ျား အာ်း ဦ်းကဆာင်ြွဲ  
သည ်ြိုဂိ္ြုလအ်ကကကာ င််း ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

9.2.6.  အစည်ျားအဖ ျားရလေ်မ ာျားန  င ်ြတ်သက်၍ တက်ဖရာက်လာသူမ ာျားအာျား 
ပြန ်လညရ်ှင််းလင််းတင်ပြပြင််းရှြိါ သလာ်း။ 

Essential  
 

 

9.2.7.  အစည်ျားအဖ ျားတွေင် လမူ  ြုျားစ ုံ ငယ်မ ာျား၊ ထ ခ  ုံကလ်ွေယ်ဖသာအုံြ်စ ုံမ ာျားမ  
၎ င်ျားတ ုံို့၏ စ  ုံျားရ မမ်ှုမ ာျားန ှင ် အကကံဉာဏမ် ာျားကိို ကကာင််းစာွထုံတ်ကြာ ်
ကပြာ ကကာ ်းန  ုံင်ဖရျား ၎ င်ျားအုံြစ် ုံမ ာျားအဖြေါ် အကလ်းဂရိုပြြု ကဆာင်ရကွ်ြ ွဲ  
ြါ သလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

9.3.  ရလေ်မျာေးနှင ် အစီရင်ခ တင်ပပပခင်ေး     

9.3.1.  အစည်ျားအဖ ျားတစ ်ခုံခ  င်ျားစ ီ၏ ထုံတ်ပြန ်ခ က်မ ာျားန  င ် မ တ်တမျ်ားမ ာျား အာျား 
အဖသျားစ တ ်ည သွ်င််းဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

9.3.2.  သတင််းအြ က်အလက် ိုတ်ပြန ်ရာတွင် အသံို်းပြြုသည  ် အခ က ် Essential    
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No Items Applicability Page Rating Hint 

အလကမ် ာျားက ုံ စာရ င်ျား သ ုံို့မဟုံတ ် ဇယာျားပဖင ် ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 
(ဥြမာ - အစည််းအကဝ်းကဆာင်ရကွ်မည ် အြ နိ ်ကြာ ်ပြြ က် ၊ အခ က ်
အလကထ်ုံတ်ပြန ်မည ် နည်ျားလမ်ျားမ ာျားန  င ်  ရညမ် န ်ျားသည အ်ိုြစ် ိုမ ာ်း 
စ သည်ပြင ်) 

9.3.3.  အစည်ျားအဖ ျားတွေင် ဖဆွေျားဖန ွေျားခ ွဲ  ကဖသာပြဿန ှာရြမ် ာျားန င  ် ၎ င်ျားတ ုံို့ 
အဖြေါ် ဖပဖရ  င်ျားကဆာင်ရွကမ်ည ် အကကံပြြုခ  က်မ ာျား အာျား အဆ ုံပြြု 
ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

9.3.4.  ဆကစ် ြြ်တသ်က်သူမ ာ်းမှ ကဆွ်းကနွ်းြွဲ ကကသည ် ပြဿန ှာရြမ် ာျား အာျား 
အဆင ်သတ်မ တ်၍ ဦျားစာျားဖြျားအမ  ြုျားအစာျား ခ ွေွဲပခ ာျားထာျားြါ  သလာျား။ 

Optional  
 

Hint 

9.3.5.  ဆကစ် ြြ်တသ်က်သူမ ာ်း ၏ ကမ်းပမန ််းြ က်မ ာ်းန ှင ် ပြဿနာရ ြမ် ာ်း 
အကြေါ် စမီကံိန ််းအဆိိုပြြုသူ၏ ကပြရ ှင််းတင်ပြြ ကမ် ာ်းကိို ကြာ ်ပြ ာ်း 
ြါ သလာ်း။ 

Essential  
 

 

9.3.6.  အစည်ျားအဖ ျားရလေ်မ ာျားအာျား သင က်လ ာ်ရာ နည်ျားလမ်ျားအသံို်းပြြု၍ 
အမ ာ်းပြည်သသိူရှနိ ိိုင်ကရ်း ဖဖာ ်ထုံတ်ထာျားြါ သလာျား။ (ဥြမာ  - 
သတင်ျားစ ာရ ငျ်ားလင်ျားြွေွဲမ ာျား၊ သတင်ျားလွှာမ  ာျား၊  က်ဘ်ဆ ုံဒ် စ သည်ပဖင )် 

Essential  
 

 

 အပိိုင်ေး (၉) အတွက် ခခ ြုံင ို  ိုေး ပ်ချက ်
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10.  “နိဂံ းြျြုပ်နှင်  အကကံြုခပြုြျက်များ” အြန်း သ ုံို့မဟုံတ ် ၎ င်ျားန  င  ်
သက်ဆ ုံင်ဖသာ မည်သည ်အြ ုံင်ျားတွေင်မဆ ုံ ဖအာက်ြါ အဖ ကာ င်ျား 
အရာမ ာျားြါ  င်ပခ င်ျား ရ   မရ    စစိ စသံ်ို်းသြ်ရမည ်- 

  
 

 

10.1.   ိဂ ိုေးချြုံပ ်     

10.1.1.  IEE အစရီင်ြစံာြါ အြန ််းအာ်းလံို်း၏ အဓကိန ိဂံို်းြ ြုြသံ်ို်းသြ် 
ြ က်မ ာ်းကိို ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  
 

 

10.1.2.  စ ီမကံနိ ််း၏အင်အာ်းပြင ် ကပြရှင််းနိိုင်ပြင််းမရ ှသိည ် ကကွင််းက န် 
ပြဿန ာမ ာ်းအာ်း အဖသျားစ  တ်ကြာ် ိုတ်တင်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

10.1.3.  စ ီမကံ န ်ျားဖဆာငရ်ကွ်မှုဖ ကာ င  ် ြတ ်န ်ျားက င်န  င ် လမူှုဝန််းက င် 
အဖြေါ် သ သာ င်ရှာ်းသည ်ဆိို်းက ြို်းမရ ှဘိွဲ စမီံက န ်ျားက ုံ 
အဖကာင်အထည်ဖဖာန်  ုံင်ပခ င်ျား ရ   မရ    ကိို ခခ ံြုငံုံသံုံျားသြထ်ာျားသည ်  
န  ဂံုံျားခ  ြုြ်ဖဖာ ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Essential  

 

 

10.2.  အကက ပပြုံချကမ်ျ ာေး     

10.2.1.  ကိုနက် စ ရိတ၊် အင်ဂ င်န ီယာလိုြ်ငန ််း၊ ြတဝ်န ််းက င်၊ လမူှု 
အသိိုကအ်ဝန ််းစသည်  ရှုက ာင် မ ာ်းမှသံို်းသြ်ြါက EIA 
အစရီင်ြစံ ာ၏ န ိဂံို်းြ ြုြန်ငှ ် အကကံပြြုြ က်မ ာ်းအြန််းတွင် 
အဆိိုပြြု ာ်းကသာ အကကံပြြုြ ကမ် ာ်းသည် ကကကာင််းက ြို်း 
ဆီကလ ာ်မှုရှိြါ သလာ်း။ 

Optional  

 

Hint 

10.2.2.  IEE အစရီင်ြစံ ာတွင် တင်ပြ ာ်းကသာ အြ က်အလကမ် ာ်းကိို 
စ ိုကဆာင််းရာတွင်လည််းကကာင််း၊ ကလ လာဆန််းစစ ်ရာတွင်  
လည််းကကာ င််း စမီံကနိ ််းအဆိိုပြြုသူ ကကံြုကတွွဲ့ြွဲ ရသည်  
အြက်အြွဲမ ာ်းန ှင် ြတ်သက်၍ ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ (ဥြမာ  - 
န ည််းြညာ အြက်အြွဲ သိို မဟ ိုတ် အတတ်ြညာ/ အသိြညာ  မရ ှိမှု) 

Dependent  

 

Hint 

10.2.3.  န  ဂံုံျားခ  ြုြ်တွေင် စမီကံိန ််း၏အင်အာ်းပြင ် ကပြရ ှင််းန ိိုင်ပြင််းမရ ှသိည ် 
ကကွင််းက န ်ပြဿနာမ  ာ်းကိို က ုံင်တွေယ်ဖပဖရ ငျ်ားန  ုံင်မည ် အကကံပြြု 
ခ  က်မ ာျား ဖဖာ်ပြထာျားြါ သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

10.2.4.  စ ီမကံ န ်ျားအာျား အဖကာ င်အထည်ဖဖာ်ဖဆာင်ရကွ်ရန ် လ ုံအြ်  ဖသာ 
အဖပခအဖနမ ာျားကိို ရ ငျ်ားလင်ျားကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာျား။ 

Essential  
 

 

 အပိိုင်ေး (၁၀) အတွက် ခခ ြုံင ို  ိုေး ပ်ချက ်
 

 

 
 
စိစစ်  ိုေး ပ်ချက်အကျဉ်ေးချြုံပ ်
 
တိိုက်ဆိိုင်စစိ စြ်ွဲ သည ် အြ ကမ် ာ်းအာ်းလံို်းအကြေါ် စ ိတ်ကက နြ်မှုရ ှြိါသလာ်း။ (ဆိိုလိိုသညမ်ာှ A သိို မဟိုတ ် B သိို မဟိုတ ် C 
ပြစြ်ါ သလာ်း။) 
 
 
Yes

 
No

 
 
 

ရကစ် ွေွဲ မ တ်တမ်ျားတင်သူ 
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တိ က်ဆိ င်စစိစ်သည အ်ြျကမ်ျားအဆပေါ် အဆင ်ြွ ခြင်း 

အဆင  ် ရှင််းလင််းြ က ်

A ကယဘိုယ အာ်းပြင ် ကကာင််းစာွကဆာင်ရကွ် ာ်းပြီ်း အကရ်းကက်ီးအြ ကအ်လက်မ ာ်း က နရ်စြ်ွဲ ပြင််း 
မရ ှိြါ ။ (လိိုအြြ် က်၏ ၈၀ -၁၀၀% ကိိုလ မ််းခြံြုမိသည်။) 

B အကရ်းမြါ သည ် အြ ြိုွဲ့ကသာအြ ကမ် ာ်းက န်ရစ ်ပြင််း၊ ပြည ်စ ံိုလံိုကလာကမ်ှုမရှိပြင််းမ ာ်းမလှွွဲ၍ 
စ ိတ်ကက နြ်မှုရှိြါသည်။ (လိိုအြ်ြ က်၏ ၆၀ -၈၀% ကိိုလ မ််းခြံြုမိသည်။) 

C အြ ြိုွဲ့ကသာအြ က်မ ာ်းက နရ်စ ်ပြင််း၊ မပြည  စ် ံိုပြင််းမ ာ်းရှိကသာလ်ည််း စ ိတ်ကက န ြ်မှုရှိရံိုပြစြ်ါသည်။ 
(လိိုအြြ် က်၏ ၄ ၀ -၆ ၀% ကိိုလ မ််းခြံြုမိသည်။) 

D အကရ်းကကီ်းအြ က်မ ာ်း က နရ်စ ်ပြင််း၊ မပြည ်စ ံိုပြင််းမ ာ်းကကကာ င ် စ ိတ်ကက နြ်မှုမရှိြါ ။ (လိိုအြ်ြ  က်၏ 
၂၀-၄ ၀% ကိိုသာ လ မ််းခြံြုမိသည်။) 

E အကရ်းကကီ်းအြ က်မ ာ်း ကကာင််းစ ွာကဆာင်ရကွ် ာ်းမှုမရ ှိပြင််း၊ လံို်းဝကဆာင်ရကွ်မ ာ်းပြင််းမ ာ်း  
ကကကာ င ် စ ိတ်ကက နြ်မှု လံို်းဝမရှိြါ ။ (လိိုအြ်ြ  က်၏ ၀ -၂၀% ကိိုသာ လ မ််းခြံြုမိသည်။) 

N.A. အဆိိုပြြုစ ီမကံနိ ််းန ှင ် တိိုက်ဆိိုင်စ ိစစ ်သည ်အြ ကမ်ှာ ဆီကလ ာမ်ှုမရ ှြိါ ။ 

 


