
 

 

နယ်ပယ်အတ ိုင််းအတာသတ်မတ်ှခြင််း အစီရင်ြံစာအာ်းစ စစသံ်ို်းသပ်ရာတွင် တ ိုက်ဆ ိုင်စစဆ်ဆ်းရမည ် အြျက်အလက် 

အသ ေးစ ိတ်စ ာရ င်ေး (Checklist) 
 

စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူမ ာ်းမှ တင်ပြလာသည ် န ယ်ြယ်အတိိုင််းအတာသတ်မှတ်ပြင််း အစရီငြ်ံစာအာ်း စစိစ ်သံို်းသြရ်ာ တွင် 
ကကာင််းစ ွာအက ာကအ်ြံ ပြစက်စကရ်းကိိုဦ်းတည်၍ ဤတိိုက်ဆိိုင်စ စက်ဆ်းရမည ်အြ ကအ်လကမ် ာ်းကိို ပြြုစ ိုြါ သည်။ 
ဤတိိုက်ဆိိုင်စစ ်ကဆ်းရမည ် အြ ကအ်လက်မ ာ်းမှာ စ ီမကံိန ််းအဆိိုပြြုလ ာ၊ ြတဝ်န ််းက င်စမီံြန  ်ြွွဲမှုအစ ီအစ ဉ်၊ ကန ဦ်း  
ြတဝ်န ််းက င်ဆန ််းစစ ်ပြင််း၊ နယ်ြယ်အ တိိုင််းအတာသတ်မတ်ှပြင််းန ှင  ် ြတဝ်န ််းက င် ိြိိုက်မှုဆန််းစစ ်ပြင််းအစရီင်ြစံ ာမ ာ်း  
အာ်း စစိစ ်သံို်းသြ်ရာတွင် တိိုက်ဆိိုင်စ စက်ဆ်းရမည ်အြ ကအ်လကအ်တွွဲမ ာ်းအနက် အတွွဲတစ ်ြိုပြစ ်ြါ သည်။ 

ယြိုတိိုက်ဆိိုင်စ စ ်ကဆ်းရမည  အ်ြ ကအ်လက်မ ာ်း၌  “နယ်ြယ်အတိိုင််းအတာသတ်မှတ်ပြင််း  အစရီင်ြစံ ာ စစိစ ်သံို်းသြရ်ာ 
တွင် တိိုက်ဆိိုင်စ စ ်ကဆ်းရမည  အ်ြ ကအ်လက်မ ာ်း (Review Checklists)” န ှင ် “အက ာက်အကူပြြုစ ာရွကစ်ာတမ််းမ ာ်း 
(Supplementary Document)” ဟ၍ူ နစှ ်ြိိုင််းြါရှိြါ သည်။ စ ိစစ ်သံို်းသြ်သူမှ စစိ စ ်သံို်းသြ်ရာတွင် ြ မအြိိုင််းအာ်း 
အသံို်းပြြုရန ်ပြစ ်ပြီ်း အစ ီရငြ်စံာအာ်းစစိ စစ် ဉ ် လိိုအြ်မည ်လမ််းည နြ် ကန် ှင ် ရှင််းလင််းြ က်မ ာ်းအတွက် ဒိုတိယအြိိုင််းအာ်း 
အသံို်းပြြုရန ်ပြစြ်ါ သည်။ အဆိိုြါနစှ ်ြိိုင််းအာ်း Hyperlink ပြင ်ြ တ်ိဆက် ာ်းပြီ်း စစိ စသံ်ို်းသြ်သူမှ ြ မအြိိုင််း 
တိိုက်ဆိိုင်စစ ်ကဆ်းရမည ်အြ က်အလကမ် ာ်းရှိ “ Hi nt”  အာ်းန ှြိ်ြါက ဒိုတိယအြိိုင််း အက ာက်အကူပြြုစ ာရွကစ်ာတမ််း မ ာ်းရှ ိ
ယင််းန ှင ်သက်ဆိိုင်သည ်လမ််းည နြ် ကန် ှင ် ရှင််းလင််းြ က်မ ာ်းအာ်း ကနွ ်ပြြူ တာမှအလိိုအကလ ာက ် ြွင ်ကြ်းမည ် ပြစြ်ါသည်။ 

စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရမည ်အြ က်၏ အကရ်းကကီ်းမှုအကြေါ်မူတည်၍ အသံို်းြ န ိိုင်မှု (Applicability) တွင် “Essential” ၊ “Dependent” 
န ှင  ် “Optional”  ဟို (၃) ဆင ် ြမ်ံကွွဲပြာ ်းမည်ပြစြ်ါ သည်။ “Essential”  အဆင ်စစိစ ်သံို်းသြရ်မည ် အြ ကမ် ာ်းမာှ 
စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရန ်အပမွဲလိိုအြ်မည်ပြစ ်ပြီ်း၊ “Dependent”  အဆင ်မှာ အဆိိုပြြုစမီံကနိ ််း၏ သကဘာသဘာဝ ၊ အကပြအကနန ှင  ်
စ ီမကံနိ ််းန ှင ်သက်ဆိိုင်မှု ရှိ မရှိ အကြေါ်မူတည်သံို်းသြ်ရမည ်ပြစက်ာ ၊ စမီံကိ န ််းန ှင ်ြတ်သက်၍ အဓကိ မက ကသာ သိို မဟ ိုတ် 
ပမင ်မာ်းသည န် ည််းြညာ ၊ အယူအဆမ ာ်းလိိုအြ၍် စ ီမကံနိ ််းကလိိုကန်ာကဆာင်ရွကရ်န ် အြက်အြွဲ 
အတာ်းအဆီ်းရှိပြင််းမ ာ်းအတွက် “Optional”  အဆင ်တွင်  ည ်သွင််းစဉ််းစ ာ်းရန ်ပြစြ်ါ သည်။ 

 
 

 

  

No. Items Applicability Page Rating Hint 

0.  အကျ ဉ်ေးခ ျ ျုပအ်စ ီရင်ခစံာ     

0.1.  အက ဉ််းြ ြုြ်အစ ီရငြ်စံ ာတွင် န ယ်ြယ်အတိိုင််းအတာသတ်မတ်ှပြင််းန ှင  ်
EIA အတွက်လိုြ်ငန ််းတာဝနမ် ာ်းဆိိုင်ရာ  သိသာထင်ရ ာှားသသာ အဓိက 
သ  ွေ့ရ ခိ ျက်မျာှားန  င  ် အကကြံပ ြုခ ျက်မျာှားကိို အကျဉ်ှားခ ျြု ်သ ာ်ပ ထာှား ါ 
သလာှား။ 

Essential 

 

  

0.2.  အက ဉ််းြ ြုြ်အစ ီရငြ်စံ ာတွင် စ ီမကံိန ််းဆိိုင်ရာအြ က်အလက်မ ာ်းကိို 
ရှင််းလင််းစာွကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ (ဥြမာ - အနီ်းြတ်ဝန ််းက င်အကပြ 
အကန ၊ အဓကိသက်ကရာက်မှုမ ာ်းန ှင ် ကလ ာ  ြ မည ်အစ ီအမမံ ာ်း၊  EIA 
အတွက် လိုြ်ငန ််းတာဝန ်မ ာ်းတွင် အဓကိကဆာင်ရကွရ်မည အ်ြ ကမ် ာ်း 
စ သည်ပြင ်) 

Essential 

 

  

0.3.  အက ဉ််းြ ြုြ်အစ ီရငြ်စံ ာအာ်း ပမနမ်ာ ဘာသာပြင ် ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ Essential    

 အပ ိုင််း (၀) အတွက် ခြံြုံငံိုသံို်းသပ်ြျက ်
 



2 
 

 

 

 

  

No. Items Applicability Page Rating Hint 

1.  စ ီမကံနိ ်ေးဆနောက်ြအံြျက်အလက ်     

1.1.  စ ီမကံနိ ််းကနာကြ်ံအက ကာင််းအရာန ှင ် အြ က်အလကမ် ာ်းြါဝင်သည ် 
စ ီမကံနိ ််းဆိိုင်ရာ ကန ာက်ြအံြ က်အလကမ် ာ်းကိို ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 
 

  

1.2.  စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူန ှင ် အကကံကြ်းအြွွဲွဲ့န ှင ြ်တ်သကက်သာ အြ က်အလက် 
မ ာ်းကိို သ ာ ်ပ ထာှား ါ သလာှား။ 

Essential 
 

  

1.3.  န ည််းြညာ ၊ စ ီ်းြာွ်းကရ်း၊ ြတဝ်န ််းက င်န ှင  ် လမူှုဝန ််းက င်ဆိိုင်ရာ  ယြင် 
ကလ လာြွဲ မှုမ ာ်းနှင ြ်တသ်ကသ်ည ် အဓကိကတွွဲ့ရှိြ  က်မ ာ်းအာ်း ကြာ ်ပြ 
 ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent 
 

 Hint 

1.4.  ဆကစ်  စ် ီမြံကနိ ်ှားမျာှားန  င ်   ြံွေ့ဖ ိြုှားမှုလို ်ငန ်ှားမျာှား Essential   Hint 

 အပ ိုင််း (၁) အတွက ်ခြံြုံငံိုသံို်းသပ်ြျက ်
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No. Items Applicability Page Rating Hint 

2.  မူဝ ါဒ၊ ဥပသ ဒန ှင ် အဖ  ွဲ့အစည်ေးဆိိုင်ရာမူသ ာင်     

2.1.  စ ီမကံနိ ််းန ှင ်သက်ဆိိုင်သည ် ပမနမ်ာန ိိုင်ငံ၏ ြတဝ်န ််းက င်န ှင ် လမူှု 
ဝန ််းက င်ဆိိုင်ရာမဝူါ ဒ၊ ဥြကဒန ှင ် အြွွဲွဲ့အစည််းဆိိုင်ရာမ ူကဘာင်တိို ကိို 
အက ဉ််းြ ြုြ်ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 
 

  

2.2.  စ ီမကံနိ ််းန ှင ်သက်ဆိိုင်ပြီ်း ပမန ်မာန ိိုင်ငံမှ လိိုကန် ာကဆာင်ရွကမ်ည ်
ပြစ ်က ကာ င််း သကဘာတူလက်မှတက်ရ်း ိို်း ာ်းသည ် န ိိုင်ငြံ ကာန ှင ် 
ကဒသဆိိုင်ရာက န ်ဗင်ှားရ ငှ်ား န ှင  ် စ ာခ ျြု ်မျာှားကိို အက ဉ််းြ ြုြ်ကြာ ်ပြ ာ်း 
ြါ သလာ်း။ 

Essential 

 

  

2.3.    ဝ်န ်ှားကျင်န  င ် လမူှု ဝန ််းက င်အာ်း ကာက ယ်သစ ာင သ်ရ ာက်မှုန  င ် 
  သ်က၍် စ ီမြံကနိ ်ှားအဆိိုပ ြုသူ၏ သ ါ င်ှားစ ်မဝူါ ဒမ ာ်းကိို သ ာ်ပ ထာှား 
 ါ သလာှား။ 

Optional 
 

 Hint 

2.4.  စ ီမကံနိ ််းကိို ကမာ္ ဘဏ်န ှင ် အာရ ှြွွံဲ့ပြိြု်းကရ်းဘဏ်တိို ကွဲ သိို  အပြည ်ပြည ်  
ဆိိုင်ရာ ကငွက က်းအြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းမှ က ာက်ြံ ကြ်းပြင််းပြစြ်ါက အဆိိုြါ  
အြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း၏ ြတဝ်န ််းက င်န ှင ်လူမှု ဝန ််းက င်ဆိိုင်ရာ ကာ ကယ်ွ  
ကစာ င ်ကရှာက်ကရ်း မဝူါ ဒမ ာ်း၊ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််း၊ လမ််းည နြ် က်မ ာ်းန ှင ် 
စ ံြ နိ ်စညံ န ််းမ ာ်းကိို စမီံကနိ ််းမှလိိုကန် ာကဆာ င်ရွကမ်ည ်ပြစ ်က ကာင််း  
အက ဉ််းြ ြုြ်ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent 

 

 Hint 

2.5.  စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူန ှင  ် ပမနမ်ာန ိိုင်ငံကတာအ်စိို်းရအ  ကာ ်း ကဆွ်းကန ွ်း 
သကဘာတူ ာ်းသည ် နာ်းလည်မှုစ ာြျွနလ် ာန ှင ်  လိုြက်ိိုင်ကဆာင်ရကွ်  
ြွင ်သကဘာတူညြီ ကမ် ာ်းကိို ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent 
 

 Hint 

2.6.  အဖ  ွဲ့အစည်ေးဆိိုင်ရာမသူ  ာင ်
အစရီင်ြစံ ာတွင်ကြာ ်ပြ ာ်းသည ် EIA အဆင ်တွင်ကလ လာမှု၊ 
သက်ကရာက်မှုမ ာ်းကိို ကလ ာ ြ  မည  အ်စအီမံမ ာ်း၊ ကစာင  ်ကြ် ကည  ်ရှုပြင််း 
န ှင ် ကွင််းဆင််းစစ ်ကဆ်းပြင််း၊ ကလ ာ်က က်းကြ်းပြင််းတိို ကွဲ သိို  စ ီမကံနိ ််း  
လိုြ်ငန ််းကဆာင်ရွကြ် ကမ် ာ်းအကြေါ် တာဝန ်ယူကဆာင်ရွကမ်ည ် စမီံကနိ ််း 
အဆိိုပြြုသူ၏အြွွဲွဲ့ကိို ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

 

 Hint 

2.7.  အလာ်းအလာရှိသည  ် ဆကစ်ြ်ြတ်သက်သူမ ာ်းကိို ကြာ် ိုတ်တင်ပြ 
 ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 
 

  

2.8.  စ ီမကံနိ ််းကဆာငရ်ကွ်ရန ်လိိုအြသ်ည ် သက်ဆိိုင်ရာဝန ်ကကီ်းဌာန သိို မဟ ိုတ်  
အြွွဲွဲ့အစည််းက ိုတ်ကြ်း ာ်းသည ် ြွင ်ပြြုြ က်လက်မှတမ် ာ်းကိို ကြာ်ပြ 
 ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 
 

  

 အပ ိုင််း (၂) အတွက် ခြံြုံငံိုသံို်းသပ်ြျက ်
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No. Items Applicability Page Rating Hint 

3.  စီမကံ န််းအဆ ကာင််းအရာဆ ာ်ခပြျကန်ှင ် အခြာ်းဆဆာင်ရကွန် ိုင်ဆသာ 
နည််းလမ််းမျာ်း 

  
  

3.1.  စ ီမကံနိ ််းအတွက် အသံို်းပြြုမည ်နည််းြညာန ှင  ် အကကာ င်အ ည ်
ကြာ်မည ်တည်ကန ရာကရွ်းြ ယ်မှုတိို ကွဲ သိို  အဓကိဆံို်းပြတြ် ကအ်ြ ြိုွဲ့မာှ  
န ယ်ြယ်အတိိုင််းအတာသတ်မတ်ှပြင််းအဆင ်တွင် အပြီ်းသတ်မဆံို်း 
ပြတ်န ိိုင်ကသ်းဘွဲ စဉ််းစာ်းကဆာင်ရကွ်ဆွဲပြစြ်ါက ယင််းတိို ကိို  
အက ဉ််းြ ြုြ် ရှင််းလင််းကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

 

  

3.2.  စ ီမြံကနိ ်ှားမရ  သိည အ်သပခအသနအြါအဝင ် အပြာ်းကဆာင်ရကွ်န ိိုင်ကသာ 
န ည််းလမ််းတစ ်ြိုြ င််း၏ အဓကိပြစ ်ကြေါ်န ိိုင်သည ် ြတဝ်န ််းက င်န ှင ် 
လမူှုဝန ််းက င်အကြေါ်သက်ကရာက်မှုမ ာ်းနှင ် ကဘ်းအန တရာယ်ရှမိှုမ ာ်းကိို 
ကကိြုတင်မနှ ််းဆပြင််းန ှင ် အကွဲပြတပ်ြင််းအာ်း အကသ်းစ ိတ်ကဆာင်ရကွ် 
 ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

 

  

3.3.  အပြာ်းကဆာင်ရွကန် ိိုင်ကသာနည််းလမ််းမ ာ်းတွင် စမီံကနိ ််းအဆိိုပြြုသူမ ှ
အမှနတ်ကယ ် ကဆာငရ်ကွ်န ိိုင်သည ်ဧရိယာန ယ်ြယ်ကဘာင်အတွင််း 
က ကရာက်လ က်ရှသိည ် နည််းလမ််းမ ာ်းြါဝင်ြါ သလာ်း။ 

Essential 
 

  

3.4.  န ယ်ြယ်အတိိုင််းအတာသတ်မတ်ှပြင််းအဆင ်တွင် လိိုလာ်းသည  ်
အပြာ်းကဆာင်ရွကန် ိိုင်ကသာနည််းလမ််းကိို ကရွ်းြ ယ်ပြင််းအက ကာ င််းရင််း 
အာ်း ရှင််းလင််းကြာ ်ပြ ာ်းြါသလာ်း။ 

Essential 
 

  

3.5.  စ ီမကံနိ ််းအက ကာ င််းအရာ ကြာ ်ပြြ  ကတွ်င် ကအာက်ြါ အြ က်မ ာ်း 
ြါ ဝငမ်ှု ရှ ိမရှ ိစစိစ ်ရမည ် - 

 
 

  

3.5.1.  
 

စ ီမကံနိ ််းအဆင် အလိိုက် စမီကံိန ််းတွင်ြါဝင်မည ်အစ ိတ်အြိိုင််းမ ာ်း၏ 
အပြာ်း ကဆာင်ရွကန် ိိုင်ကသာနည််းလမ််းမ ာ်းကိို ဧရယိာ၊ အရယ်ွအစာ်း၊ 
ကဆာင်ရကွမ်ည  လ်ိုြ်ငန ််းမ ာ်း၊ တြ်ဆင်မှုမ ာ်း၊ နည််းြညာ ၊  ိုတ်လိုြ်မှု၊ 
အသံို်းပြြုမည ်ြစ စည််းနှင ် အရင််းအပမစမ် ာ်း၊  ကွ်ရှမိည  ် စနွ  ်ြစ ်ြစ စည််း  
န ှင  ် စနွ  ် ိုတ်မှုမ ာ်း၊ ယင််းတိို အာ်း အမ ြို်းအစာ်းြွွဲပြာ်းမှု၊ လိုြ်ငန ််းြွင်  
ကနရာြ   ာ်းမှုပြကပမြံို၊ အလိုြ်သမာ်းအင်အာ်း၊ ကိုန ် ကမ််းြစ စည််းန ှင  ်
အသံို်းပြြုမည ် စ ကြ်စ စည််းကိရယိာမ  ာ်း (ဥြမာ၊ သယ်ယူြိို ကဆာင်ကရ်း၊ 
ပြင်ြအက ာက်အကူပြြုြစ စည််း၊ ကရစ ီမံြန  ်ြွွဲမှုလိုြင်န ််းမ ာ်း 
စသည်ပြင ်)၊ ရင််းန ှီ်းပမ ြုြ်န ှသံည ြ်မာဏတိို ပြင ် ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

 

  

3.5.2.  ဆလ လာမည ်ဧရ ယာနှင ် တညဆ်နရာ - စ ီမကံိန ််း အရွယ်အစ ာ်းန ှင ်  
ကလ လာမည  ဧ်ရိယာ၏ အရယ်ွအစာ်းန ှင ် လိိုက်ကလ ာည ီက ရွှိသည  ်
စ ကက်းပြင ်ကြာ်ပြ ာ်းကသာ လ မ််းခြံြုကပမြံို 

Essential 
 

  

3.5.3.  အဆခြြံအဆဆာကအ်အံို - လိုြ်ငန ််းလညြ်တပ်ြင််းဆိိုင်ရာ  စမီံကနိ ််း၏  
အဓကိအကပြြံအကဆာက်အအံိုမ ာ်းနှင ် အက ာကအ်ကူပြြုလိုြ်ငန ််း 
မ ာ်းကိို ယင််းတိို ၏အပြာ်းန ည််းကဆာင်ရကွြ် ကမ် ာ်းနှင ်တကွ ရှင််းလင််း 
ကြာ်ပြြ က ်

Essential 

 

  

3.5.4.  အြျ  န်ဇယာ်း -  အကကိြုတည်ကဆာက ်ပြင််း၊ တညက်ဆာက်ပြင််း၊ 
လိုြ်ငန ််းလညြ်တက်ဆာင်ရကွ်ပြင််း၊ အြ်စြ် ါက လိုြ်ငန ််းရြ်စ ွဲပြင််း၊ 
လိုြ်ငန ််းြိတ်သိမ််းပြင််း၊ ြိတ်သိမ််းပြီ်းကနာကအ်ဆင မ်ျာှားအလိိုက် 
ကလ လာမှုကဆာငရ်ကွ်ပြင််း၊ ြငွ ်ပြြုြ က/် လိိုင်စ င်ရယပူြင််း၊ ဒီဇိိုင််းကရ်း 
ဆွွဲပြင််းန ှင ် ကန ် ရိိုက်စာြ ြုြ်ြ ြုြဆ်ိိုပြင််းလိုြ်ငန ််းမ ာ်းြါဝင်သည ် 

Essential 
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အြ နိ ်ဇယာ်းကိို ြံို/ ဇယာ်းပြင တ်င်ပြြ  က ်

3.5.5.  အဆိိုပြြုစမီကံိန ််း၏ ရညမ်ှန ််းြ က်န ှင  ် စမီံကနိ ််းအကကာင်အ ည်ကြာ ်
ရန ်လိိုအြ်မှု၊ အဓိကအစတ်ိအြိိုင််းမ ာ်း၊ စမီကံိန ််းဒီဇိိုင််းမ ာ်းအာ်း 
အက ဉ််းြ ြုြ်ကြာ်ပြ ာ်းပြင််း ရှိ မရ ှ ိ

Essential 
 

  

3.5.6.  အမည်၊ ကနရြလ်ြိစ် ာန  င ် ဆက်သွယ်ရန ် ိုန ်ှားန ြံ ါ  ်၊  က်စန် ြံ ါ  ်၊ 
အီှားသမှားလန်  င  ် ဝက ဘ်ဆ်ိိုကလ် ိ်စာန  င ်  ာဝနခ် ြံ ိုဂိ္ြုလစ် သည ် 
စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူန ှင ြ်တသ်က် သည ် အကသ်းစ ိတ်အြ က်အလက်  
မ ာ်းကိို ကြာ ်ပြ ာ်းမှု ရှိ မရ ှ ိ

Essential 

 

  

 အပ ိုင််း (၃) အတွက် ခြံြုံငံိုသံို်းသပ်ြျက ်
 

No. Items Applicability Page Rating Hint 

4.  အနီ်းပတ်ဝန််းကျင် အဆ ကာင််းအရာမျာ်းဆ ာ်ခပြျက ်     

4.1.  ဤအြိိုင််းတွင် အကာွအကဝ်းအတိိုင််းအတာန ှင  ် အြ နိအ်တိိုင််းအတာ  
မ ာ်းြါဝင်သည ် သလ လာမှုဆိိုင်ရာကန  ်သတ်ြ က်မျာှားကိို  ကြာ်ပြရ မည်။ 
ဥြမာ 
သစ ်ကတာ၊ ကရကန/် ကရအိိုင်စ သည ် သဘာဝတညရ်ှိမှုမ ာ်း၊ လမ််း၊ 
တံတာ်းစသည  ် အကပြြံအကဆာကအ်အံိုမ ာ်း၊ လကူန ဧရယိာမ  ာ်းန ှင ် 
စ ီ်းြာွ်းကရ်းဧရိယာမ ာ်းအြါအဝင် စမီံကနိ ််းဆိိုင်ရာ လိုြ်ငန ််းအာ်းလံို်းအာ်း 
လ မ််းခြံြုသည န် ယ်န ိမိတ်ကိို  သင ်ကတာ်သည ်စ ကက်းပြင ် ကြာ ်ပြ ာ်း 
ကသာကပမြံိုန ှင  ် သက်ကရာကမ်ှုန ယ်ြယ်တိို အာ်း  တိက စ ွာသတ်မှတ် 
ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။  
ပမိြုွဲ့ပြကဒသမ ာ်းပြစ ်ြါ က စ ာသင်ကက ာင််း၊ ယဉ်ကက ်းမှုအကမွအန ှစ ်
တည်ရှရိာ ကနရာစ သည ်  ြိိိုက်လွယ်ကသာဧရိယာမ ာ်းကိို ရင်ှ်း လင််းစ ွာ 
ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

 

  

4.2.  EIA ကလ လာသည အ်ဆင ်တွင် အသံို်းပြြုမည ်အြ က်အလကက်ကာက ်
ယူပြင််းဆိိုင်ရာနည််းလမ််းမ ာ်းကိို ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 
 

  

4.3.  ဤအြိိုင််းတွင် မူရင််းန ှင ် တစဆ်င ်ြံအရင််းအပမစမ် ာ်းမှ ကကာက်ယူ ာ်း 
သည ် အြ ကအ်လက်မ ာ်းြါ ဝငက်သာ “ရူြြတ်ဝန ််းက င်ဆိိုင်ရာ 
အက ကာင််းအြ က်မ ာ်း”ကိို ကြာ်ပြ ာ်းြါသလာ်း။ 
ဥြမာ 
ကလ လာသည ်ဧရိယာ၏ ရာသဦတို၊ ကပမမ ကန် ှာသင်ွပြင၊် ဘမူကိေဒ၊ ကပမ 
ဆီလ ာ၊ ငလ င်ဆိိုင်ရာန ှင ် ကပမကြေါ်ကရဇလကေဒစ သည ် အက ကာ င််း 
အြ ကမ် ာ်းကိို ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

 

  

4.4.  ဤအြိိုင််းတွင် မူရင််းန ှင ် တစဆ်င ်ြံအရင််းအပမစမ် ာ်းမှ ကကာက်ယူ ာ်း 
သည ် အြ ကအ်လက်မ ာ်းြါ ဝငက်သာ “ဇီဝြ တ်ဝန ််းက င်ဆိိုင်ရာ 
အက ကာင််းအြ က်မ ာ်း”ကိို ကြာ်ပြ ာ်းြါသလာ်း။ 
ဥြမာ 
ြတဝ်န ််းက င် ိြိိုက်လွယ်ကသာကနရာမ ာ်း၊ ကဒသရင််းမ ြို်းစတ်ိမ ာ်းန ှင  ်
ကဘ်းအန တရာ ယ်က ကရာက်လ က်ရှိကသာ မ ြို်းစ ိတ်မ ာ်းစသည်တိို ကိို 
ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

 

  



6 
 

 

 

  

No. Items Applicability Page Rating Hint 

4.5.  ဤအြိိုင််းတွင် မူရင််းန ှင ် တစဆ်င ်ြံအရင််းအပမစမ် ာ်းမှ ကကာက်ယူ ာ်း 
သည ် အြ က်အလက်မ ာ်းြါ ဝငက်သာ “လမူှုဝန ််းက င်ဆိိုင်ရာ အက ကာ င််း 
အြ ကမ် ာ်း”ကိို ကြာ ်ပြ ာ်းြါသလာ်း။ 
ဥြမာ 
ရှိပြီ်းပြစ ်ကသာ ကိန ််းဂဏန ််းအြ က်အလက်မ ာ်း၊ သက်ဆိိုင်ရာ ကက ်းရွာ၊ 
ပမိြုွဲ့န ယ်န ှင ် ြရိိုင်အာဏာြ ိိုင်မ ာ်းမှတစ ်ဆင ် ရရ ှကိသာအြ ကအ်လက ်
မ ာ်းနှင ် ကွင််းဆင််းကကာက်ယူြွဲ သည ် အြ က်အလကမ် ာ်း - ကက ်းရွာ/ 
ပမိြုွဲ့န ယ်/ ြရိိုင်အလိိုက် လဦူ်းကရ၊ ကရာဂါ ပြစ ်ပြင််းန ှင ် ကသပြင််းစ သည  ်
က န််းမာ  ကရ်းဆိိုင်ရာ အြ က်အလက် မ ာ်း၊ က ာ်း/မန ှင ် အသက်အြိိုင််း 
အပြာ်းအလိိုက် ြ ွံဲ့န ှံ တည်ရှမိှု၊ ဝင်ကငွရရ ှမိှု၊ အသံို်းစရိတန် ှင  ်အလိုြ်လက် 
မွဲ န ှုန ််းစသည ် အဓကိစ ီ်းြာွ်းကရ်းဆိိုင်ရာ  အြ ကအ်လက်မ ာ်း၊ 
ြညာတတ်ကပမာက်မှု၊  ြိိိုကြ်ံစာ်းလယ်ွသည ်အိုြ်စ ိုမ ာ်းရှိပြင််းစ သည  ်
အြ ကအ်လက်မ ာ်းကိို ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

 

  

4.6.  ဤအြိိုင််းတွင် မူရင််းန ှင ် တစဆ်င ်ြံအရင််းအပမစမ် ာ်းမှ ကကာက်ယူ ာ်း 
သည ် အြ က်အလကမ် ာ်းြါ ဝင်ကသာ “ယဉ်ကက ်းမှုဆိိုင်ရာ အက ကာင််း 
အြ ကမ် ာ်း”ကိို ကြာ ်ပြ ာ်းြါသလာ်း။ 
ဥြမာ 
ဘာသာကရ်းန ှင ် ယံို ကည်မှု၊ ကဒသြံမ ာ်း၏ ရိို်းရာဓကလ မ ာ်းန ှင ် တန ်ဘိို်း 
 ာ်းမှုမ ာ်း၊ သမိိုင််းဆိိုင်ရာန ှင ် ရိို်းရာ ယဉ်ကက ်းမှုဆိိုင်ရာ အြိို်းတန ်ကန ရာ 
မ ာ်း၊ သဘာဝအရင််းအပမစအ်သံို်းပြြုပြင််း၊ အသကက်မွ်းဝမ််းက ကာင််း 
လိုြ်ငန ််းမ ာ်းန ှင ် အဓကိအြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းစ သည ် ယဉ် ကက ်းမှုဆိိုင်ရာ 
အက ကာင််းအြ က်မ ာ်းကိို ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

 

  

4.7.  ဤအြိိုင််းတွင် မူရင််းန ှင ် တစဆ်င ်ြံအရင််းအပမစမ် ာ်းမှ ကကာက်ယူ ာ်း 
သည ် အြ က်အလကမ် ာ်းြါ ဝင်ကသာ “ပမင်ကွင််းဆိိုင်ရာ  အက ကာ င််း 
အြ ကမ် ာ်း”ကိို ကြာ ်ပြ ာ်းြါသလာ်း။ 
ဥြမာ 
စ ီမကံနိ ််းက ကာင  ် ပမင်ကွင််းဆိိုင်ရာ အကနာှ င ်အယှက်ပြစ ်ကြေါ်ကစန ိိုင်သည ် 
ြရီ်းသွာ်းလည်ြတ်သည ်ကန ရာမ ာ်းနှင ် သမိိုင််းတနဘ်ိို်းရှိသည ် 
အကဆာက်အအံိုမ ာ်းကိို ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

 

  

4.8.  စ ီမကံနိ ််းဧရိယာအတွင််းရှိ  တန ်ြိို်း ာ်းရသည  ် ြတဝ်န ််းက င်န ှင ် လမူှု 
ဝန ််းက င်ဆိိုင်ရာ အက ကာ င််းအြ ကမ် ာ်း (VEC)၊  ြိိိုကလ်ယ်ွကသာ 
ြတဝ်န ််းက င်၊ လမူှုဝန ််းက င်၊ ယဉ်ကက ်းမှုဆိိုင်ရာန ှင ် ပမငက်င်ွ်းဆိိုင်ရာ 
 ်ူးပြာ်းအြ ကအ်လက်မ ာ်းကိို ကန ဦ်း ကြာ ်ိုတ်တင်ပြ ာ်းြါသလာ်း။ 

Essential 

 

  

4.9.  ဆကစ် ြ်သက်ကရာက်မှုအတွက်  ည ်သွင််းစ ဉ််းစ ာ်းန ိိုင်ကရ်း အဆိိုပြြု 
စ ီမကံနိ ််းအန ီ်း အပြာ်းြွွံဲ့ပြိြု်းမှုလိုြ်ငန ််းမ ာ်း ရှိ မရှကိိို ကြာ ်ိုတ်တင်ပြ 
 ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 
 

  

 အပ ိုင််း (၄) အတွက် ခြံြုံငံိုသံို်းသပ်ြျက ်
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No. Items Applicability Page Rating Hint 

5.  ခ စဆ်ပေါ်လာန ိုင်သည ် ပတဝ်န််းကျင်အဆပေါ် အဓ ကသကဆ်ရာက်မှုမျာ်းနှင ် 
ဆလျာ ပ ်းဆစဆရ်းနည််းလမ််းမျာ်း 

  
  

5.1.  ဤအြိိုင််းတွင် စမီံကနိ ််းက ကာ င  ်အဓကိပြစ ်ကြေါ်နိိုင်သည ် သကက်ရာက်မှု 
မ ာ်းအာ်း ကအာက်ြါ အတိိုင််း ကန ဦ်းဆန ််းစစ ်ကြာ ် ိုတ် ာ်းရမည် - 

  
  

5.1.1.  EIA အဆင ်တွင် ပြစ ်ကြေါ်လာမည ်သက်ကရာကမ်ှုမ ာ်းအာ်း ကြာ ်ိုတ်ရန ်
အသံို်းပြြုမည န် ည််းလမ််းန ှင ် ြ ဉ််းကြမ်ှု အာ်း ကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 
 

  

5.2.  စ ီမကံနိ ််းအဆင ်တိိုင််းတွင် ကအာကြ်ါ  အဓကိ ိုတ်လ တ်မှုရင််းပမစမ် ာ်း 
န ှင ် သက်ကရာကန် ိိုင်မှုမ ာ်းကိို ကြာ ်ပြ ာ်းရမည် - 
ဥြမာ 
အကကိြုတည်ကဆာက ်ပြင််း၊ တည်ကဆာက ်ပြင််း၊ လိုြ်ငန ််းလည်ြတ် 
ကဆာင်ရကွ်ပြင််း၊ အြစ် ြ ်ါက လိုြ်ငန ််းရြစ် ွဲပြင််း၊ လိုြ်ငန ််းြိတ်သိမ််း 
ပြင််း၊ ြိတ်သိမ််းပြီ်းကနာကအ်ဆင မ်ျာှားအလိိုက် တိိုက်ရိိုက်ဆိို်းက ြို်း 
သက်ကရာက်ကစမည ် စမီကံိန််း၏လိုြ်ကဆာင်မှုမ ာ်းကိို ကြာ ်ပြ ာ်းြါ 
သလာ်း။ 

 

 

  

5.2.1.  လိိုအြ်သည ်ကရ Essential    

5.2.2.  လိိုအြ်သည စ် ွမ််းအင် Essential    

5.2.3.  အစိိုင်အြွဲစ ွန  ်ြစြ်စ စည််း Essential    

5.2.4.  စ ွန  ် ိုတ်အရည ် Essential    

5.2.5.  အြိို်းအကငွွဲ့ ိုတ်လ တ်မှုအရင််းအပမစမ် ာ်း Essential    

5.2.6.  အ ကတွ်င်ကြာ ်ပြမ ာ်းသည  ်အပြာ်း ိုတ်လ တ်မှုအရင််းအပမစမ် ာ်း Dependent   Hint 

5.3.  သက်ကရာက်မှုဆန ််းစ စက်ြာ ်ိုတ်ပြင််း - စ ီမကံနိ ််းက ကာင  ် ပြစ ်ကြေါ်လာ 
န ိိုင်သည ် သက်ကရာက်မှုမ ာ်းနငှ ် ကဘ်းအန တရာ ယ်ရှိမှုမ ာ်းကိို န ယ်ြယ် 
အတိိုင််းအတာသတ်မှတ်ပြင််းအဆင ်တွင် ကအာက်ြါ အတိိုင််း ကန ဦ်း 
ဆန််းစ စ ်ကြာ ်ိုတ် ာ်းရမည ် - 

 

 

  

5.3.1.  ရိုြ်ြိိုင််းဆိိုင်ရာ အက ကာင််းအ ြ က် မ ာ်းအကြေါ် သက်ကရာက်မှုမ ာ်း Essential    

5.3.2.  သက်ရှိဇီဝဆိိုင်ရာ အက ကာင််းအြ ကမ် ာ်းအကြေါ် သကက်ရာက်မှုမ ာ်း Essential    

5.3.3.  လမူှုစ ီ်းြွာ်းဆိိုင်ရာ အက ကာ င််းအ ြ ကမ် ာ်းအကြေါ် သကက်ရာက်မှုမ ာ်း Essential    

5.3.4.  လိုြ်ငန ််းြွင်န ှင ် လမူှုအြွွဲွဲ့အစည််း က န ််းမာကရ်းန ှင ် ကဘ်းကင််းလံိုခြံြုကရ်း 
အကြေါ် သက်ကရာကမ်ှုမ ာ်း 

Essential  
  

5.3.5.  ယဉ်သကျှားမှုဆိိုင်ရာ အက ကာ င််းအြ ကမ် ာ်းအကြေါ် သကက်ရာက်မှုမ ာ်း Essential    

5.3.6.  ပမင်ကွင််းဆိိုင်ရာ အက ကာင််းအြ က်မ ာ်းအကြေါ် သက်ကရာက်မှုမ ာ်း Essential    

5.4.  ဤအြိိုင််းတွင် သက်ကရာကမ်ှုကလ ာ ြါ ်း ကစ ကရ်းကဆာင်ရကွ်မည ် အစီအမံ 
မ ာ်းကိို ကြာ ်ပြရမည ်။ 
ဥြမာ 
အကကိြုတည်ကဆာက ်ပြင််း၊ တည်ကဆာက ်ပြင််း၊ လိုြ်ငန ််းလည်ြတ် 
ကဆာင်ရကွ်ပြင််း၊ အြစ် ြ ်ါက လိုြ်ငန ််းရြစ် ွဲပြင််း၊ လိုြ်ငန ််းြိတ်သိမ််း 
ပြင််း၊ ြိတ်သိမ််းပြီ်းကနာကအ်ဆင ်မျာှားအကြေါ်အကပြြံ၍ အပြာ်းကဆာင် 
ရွ က်န ိို င် ကသာန ည််း လမ််း မ ာ်း အလိို က် ပြစ ် ကြေါ် န ိို င် သည ် အဓိက သက်  
ကရာက ် မှုမ ာ်း၊ အဆိိုြါ သက်ကရာက်မှုမ ာ်းအ ကြေါ် ကလ ာ ြ  မည ်အစ ီအမံ 
မ ာ်းနှင ် ကကွင််းက န ်သက်ကရာကမ်ှုြန  ်မနှ ််းြ က်မ ာ်း 

  

  

5.4.1.  ညစည်မ််းမှုကာကွယ်ပြင််းန ှင ်  နိ ််းြ ြုြ်ပြင််း Essential    
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No. Items Applicability Page Rating Hint 

5.4.2.  စ ွန  ်ြစ ်ြစ စည််းန ှင ် လိုြ်ငန ််းြွင်စမီံြန  ်ြွွဲမှု Essential    

5.4.3.  ဇီဝမ ြို်းစ ံိုမ ြို်းကွွဲ နိ ််းသိမ််းကရ်း Essential    

5.4.4.  ကရန ှင စ် ွမ််းအင်  ိန ််းသိမ််းပြင််း Essential    

5.4.5.  လိုြ်ငန ််းြွင်က န််းမာကရ်းန ှင ်  ကဘ်းကင််းလံိုခြံြုကရ်း Essential    

5.4.6.  လမူှုအြွွဲွဲ့အစ ည််းဆိိုင်ရာ က န ််းမာ ကရ်းန ှင ် ကဘ်းကင််းလံိုခြံြုကရ်း Dependent   Hint 

5.4.7.  လမူှု-စ ီ်းြွာ်း ြိိိုက်မှုကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်း ကဆာင်ရွကမ်ည ်အစ ီအမမံ ာ်း Essential    

5.4.8.  ယဉ်သကျှားမှုဆိိုင်ရာအရင်ှားအပမစ ်မျာှားအာှားကာက ယ်ပခ င်ှား Dependent   Hint 

5.4.9.  ပမင်ကွင််းဆိိုင်ရာအရင််းအပမစမ် ာ်းအာ်း  နိ ််းသိမ််းပြင််းန ှင ် ကာကွယ် 
ပြင််း 

Dependent  
 

Hint 

5.4.10.  သဒသခ ြံပ ည်သမူျာှားန  င  ် သစ စ ်ည နိ ိှုင်ှားပခင်ှား၊ နစန် ာမ ှုသပ ရ  င်ှားသ ှားကရ်း 
လိုြ်ငန ််းစ ဉ ်

Optional  
 

Hint 

 အပ ိုင််း (၅) အတွက် ခြံြုံငံိုသံို်းသပ်ြျက ်
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No. Items Applicability Page Rating Hint 

6.  အမ ာ်းပြည်သနူ ှင ်တိိုင်ြင်ကဆွ်းကနွ်းပြင််းန ှင ် သတင််းအြ က်အလကမ် ာ်း  
 ိုတ်ကြာတ်င်ပြပြင််း 

  
  

6.1.  ဤအြိိုင််း၌  န ယ်ြယ်အတိိုင််းအတာသတ်မှတ်ပြင််းအဆင ် တွင် ကဆာင်ရကွ်ြ ွဲ  
သည ် အမ ာ်းပြည်သနူ ှင ်တိိုင်ြင်ကဆွ်းကန ွ်းပြင််း လိုြ်ငန ််းအက ဉ််းြ ြုြက်ိို 
ကြာ်ပြရမည်။ 

  
  

6.2.  န ယ်ြယ်အတိိုင််းအတာသတ်မတ်ှပြင််းအဆင ်တွင် အမ ာ်းပြညသူ်န ှင ် တိိုင်ြင် 
ကဆွ်းကနွ်းရသည ်ရည်ရွယ်ြ ကက်ိို ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 
 

  

6.3.  အဆိိုပြြုစ ီမကံနိ ််းက ကာင  ်  ြိိိုက်ြစံ ာ်းရန ိိုင်သည ်ပြည်သမူ ာ်းအာ်း ကြာ် ိုတ် 
သတ်မှတ်သည ်နည််းလမ််းမ ာ်းကိို ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent 
 

 Hint 

6.4.  စ ီမကံနိ ််းက ကာင  ်ြိိိုကြ်စံ ာ်းရသူန ှင ် အစ ိို်းရမဟိုတက်သာ အြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း 
အြါအဝင ် အမ ာ်းပြည်သ၏ူ င်ပမငယူ်ဆြ ကန် ှင ် ၎ င််းတိို  မံှ သတင််း  
အြ ကအ်လက်မ ာ်းရယမူည န်ည််းလမ််းမ ာ်းကိို ကြာ်ပြ ာ်းြါသလာ်း။ 

Essential 
 

  

6.5.  တိိုင်ြင်ကဆွ်းကန ွ်းပြင််းလိုြ်ငန ််းကဆာင်ရကွြ် က် အက ဉ််းြ ြုြ်ကိို ကဆာင်ရကွ်ြ ွဲ  
သည ်ရကစ် ွွဲ၊ ကနရာ ၊ တက်ကရာက်သူန ှင ် ကဆွ်းကန ွ်းကပြာ  ကာ ်းြွဲ သည ်ကြါ င််းစ ဉ် 
မ ာ်းပြင ် ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 
 

  

6.6.  ကဆွ်းကနွ်းြွွဲတစြ်ိုြ င််းစ ီတွင်  စ ီမကံနိ ််းက ကာင  ်ြိိိုကြ်ံစာ်းရသူ၊  အစ ိို်းရ 
မဟ ိုတ်ကသာ အြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း၊ အစိို်းရဌာနမ ာ်းစသည  ် ဆက်စြ်ြတ်သက်သူ 
မ ာ်း ံမရှရ ှသိည ် အဓိကသကဘာ ာ်းမှတ်ြ က်မ ာ်းကိို အက ဉ််းြ ြုြက်ြာ်ပြ 
 ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

 

  

6.7.  အဆိိုြါ သကဘာ ာ်းမှတ်ြ ကမ် ာ်းကိို စမီံကနိ ််းအကကာင်အ ည်ကြာရ်ာ တွင် 
မညက်ွဲ သိို  ည ်သွင််းစ ဉ််းစ ာ်းမည်ပြစ ်က ကာ င််း ကြာ ်ိုတ်တင်ပြ ာ်းြါ  
သလာ်း။ 

Essential 
 

  

6.8.  န ယ်ြယ်အတိိုင််းအတာသတ်မတ်ှပြင််းအဆင ် တိိုင်ြငက်ဆွ်းကန်ွးြွွဲတစြ်ိုြ င််းစ ီ 
၏ အစည််းအကဝ်းမှတ်တမ််းမ ာ်းကိို ကြာ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 
 

  

6.9.  သတင််းစ ာရှင််းလင််းြွွဲ၊ ဝကဘ်ဆ်ိိုဒ်၊ သတင််းလ ာစ သည  ် စ ီမကံိန ််းဆိိုင်ရာ  
သတင််းအြ က်အလက်မ ာ်းကိို ကြာ် ိုတ်တင်ပြသည ်မီဒီယာမ ာ်းကိို ကြာ်ပြ 
 ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 
 

  

6.10.  EIA ကလ လာသည ်အဆင ်တွင်ကဆာင်ရကွ်မည ် အမ ာ်းပြည်သနူ ှင ်တိိုင်ြင် 
ကဆွ်းကနွ်းပြင််းလိုြ်ငန ််းအတွက ် အကကံပြြုြ ကမ် ာ်းကိို  ည သွ်င််းကြာ်ပြ ာ်း 
ြါ သလာ်း။ 

Essential 
 

  

6.11.  EIA ကလ လာမှုအတွက် အမ ာ်းပြည ်သူန ှင ်တိိုင်ြငက်ဆွ်းကန ွ်းပြင််းအစ ီအစ ဉအ်ာ်း 
အသံို်းပြြုမည န် ည််းလမ််း၊ စစီဉက်ဆာင်ရကွ် ာ်းမှု၊ တာဝန ်ြံ၊ မှတ်တမ််းမ ာ်း 
 နိ ််းသိမ််းမည ်နည််းလမ််း၊ ပြည်သနူ ှင ်ဆက်သွယ်ကဆာင်ရကွ်ရနန် ှင ် အကကံ 
ဉာဏ်မ ာ်းရယရူန ် စစီ ဉ် ာ်းမှုမ ာ်းအြါအဝင ်ပြည  စ် ံိုစ ွာကြာ ်ပြ ာ်းြါ သလာ်း ။ 

Essential 

 

  

 အပ ိုင််း (၆) အတွက် ခြံြုံငံိုသံို်းသပ်ြျက ်
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No. Items Applicability Page Rating Hint 

7.  န ိဂံို်းြ ြုြန် ှင ် အကကံပြြုြ ကမ် ာ်း     

7.1.  အဓကိကတွွဲ့ရှိြ  က်မ ာ်းန ှင ် အကကံပြြုတင်ပြြ  က်မ ာ်းြါဝင်သည ် န ိဂံို်းြ ြုြ်မာှ EIA 
ကလ လာမှုန ှင ် စ ံိုစ မ််းစစ ်ကဆ်းမှုအတွက် လိုြ်ငန ််းတာဝန ်မ ာ်းကရ်းဆွွဲရာ တွင် 
အကပြြံအြ က်အကန ပြင ် ကဆာင်ရွက် ကြ်းြါ လမိ မ်ည် ။ 
ဤအြိိုင််းတွင် နယ်ြယ်အတိိုင််းအတာသတ်မှတ်ပြင််းအဆင အ်တွက် န ိဂံို်းြ ြုြ် 
န ှင ် အကကံပြြုြ က်အက ဉ််းကိို ကအာကြ်ါအတိိုင််းကြာ်ပြ ာ်းြါသလာ်း - 
(က) အကသ်းစ ိတ်ကလ လာရနလ်ိိုအြ်သည ် အဓကိစ ိနက်ြေါ်မှုမ ာ်းန ှင ် ပြဿနာမ ာ်း 
(ြ) EIA ကလ လာရာတွင် ည သွ်င််းစ ဉ််းစ ာ်းရမည ် အဓကိအပြာ်းကဆာငရ်ွကန် ိိုင် 
ကသာနည််းလမ််းမ ာ်း 
(ဂ) ယြိုကလ လာမ ှု၏ သက်ကရာကမ်ှုအတိိုင််းအတာန ှင ် ြမာဏ 
(ဃ) ဆက်လက်တိိုင်ြင်ကဆွ်းကန ွ်းရန ်လိိုအြ်သည ် ဆကစ် ြြ်တ်သက်သူမ ာ်း 
(င) အဓိကလစဟ်ာကနသည ် အြ ကအ်လက်လိိုအြ်မှုမ ာ်း 

Essential 

 

 Hint 

 အပ ိုင််း (၇) အတွက် ခြံြုံငံိုသံို်းသပ်ြျက ်
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စိစစ် ံိုေး ပ်ချက်အကျဉ်ေးချျုပ် 

 

တိိုက်ဆိိုင်စ ိစ စ ်ြွဲ သည  ် အြ က ်မ ာ်းအ ာ်းလံို်း အကြေါ်  စ ိတ် ကက  န ြ်မ ှုရှိြါ သလာ်း။  (ဆိို လိိုသည ်မှ ာ A သိို မဟို တ် B သိို မ ဟို တ် C 

ပြစ ်ြါ သလာ်း။ ) 

 

No. Items Applicability Page Rating Hint 

8.  EIA ကလ လာမှုန ှင ် စ ံိုစမ််းစစ ်ကဆ်းမှုအတွက် လိုြ်ငန ််းတာဝနမ် ာ်း     

8.1.  လိုြ်ငန ််းတာဝနမ် ာ်းကိို နယ်ြယ်အတိိုင််းအတာသတ်မတ်ှပြင််းအစ ီရငြ်ံစာ၏  
အဓကိရ လဒ်မ ာ်းအကြေါ် အကပြြံ၍ကရ်းဆွွဲ ာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 
 

 Hint 

8.2.  လိုြ်ငန ််းတာဝနမ် ာ်း၏ြါ ဝငရ်မည ်အက ကာ င််းအရာမ ာ်း  - လိုြင်န ််းတာဝနမ် ာ်းမာှ 
EIA အစရီငြ်ံစာန ှင ် EMP အတွက်မာတကိာန ှင ် EIA ကလ လာမ ှု 
ကဆာင်ရကွစ် ဉ ်ြ်မလံိိုအြ်မည ် အကသ်းစတ်ိကလ လာမ ှုမ ာ်း (ဥြမာ၊ ဇီဝမ  ြို်းစ ံို 
မ ြို်းကွွဲဆိိုင်ရာ ၊ လမူှုစ ီ်းြွာ်းစစတ်မ််းမ ာ်းဆိိုင်ရာန ှင ် က န််းမာ ကရ်းစစ ်တမ််းမ ာ်းဆိိုင် 
ရာ ကလ လာမှုမ ာ်း) အာ်း ကြာ ်ပြြ  က်၊ ဆက်လက်ကဆာင်ရကွမ်ည  ်လိုြ်ငန ််းမ ာ်း၊ 
အစရီင်ြစံ ာအြိိုင််းအလိိုက ် အသံို်းပြြုမည ်နည််းလမ််းမ ာ်းန ှင ် ကျွမ််းက င်ြညာရ ှင် 
မ ာ်း အသံို်းပြြုမည ်အစ ီအစ ဉ ်
လိုြ်ငန ််းတာဝနမ် ာ်းတွင် ကအာက်ြါ ကြါ င််းစဉ်ြ ွွဲမ ာ်းြါ ဝငရ်မည-် 

  

  

8.2.1.  န ိဒါန ််း -  လိုြ်ငန ််းတာဝနမ် ာ်း၏ ရညရ်ွယ်ြ က်၊ ကလ လာမည ်ဧရိယာန ှင ်  
ကန  ်သတ်ြ က်မ ာ်း 

Essential  
 Hint 

8.2.2.  စ ီမကံနိ ််းကနာကြ်ံအြ ကအ်လက် - စမီံကနိ ််း၏ရညရ်ွယ်ြ ကန် ှင ် အဓကိ အစိတ် 
အြိိုင််းမ ာ်း 

Essential 
 

 Hint 

8.2.3.  စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူ၏ အက ကာင််းအရာအကသ်းစတ်ိ Essential   Hint 

8.2.4.  မူဝါ ဒ၊ ဥြကဒန ှင ် အြွွဲွဲ့အစ ည််းဆိိုင်ရာမူကဘာင ် Essential   Hint 

8.2.5.  စ ီမကံနိ ််းအက ကာ င််းအရာ ကြာ ်ပြြ  ကန် ှင ် အပြာ်းကဆာင်ရကွန် ိိုင်ကသာနည််းလမ််း 
မ ာ်း 

Essential  
 Hint 

8.2.6.  အနီ်းြတ်ဝန ််းက င်အက ကာင််းအရာမ ာ်းကြာ်ပြြ က ် Essential   Hint 

8.2.7.  ြတဝ်န ််းက င်အကြေါ်သက်ကရာက်မှုန ှင ် ကဘ်းအန တရာ ယ်ရှိမှုဆန ််းစ စ ် ပြင််းန ှင ် 
ကလ ာ နည််းကစ ကရ်းလိုြ်ငန ််းမ ာ်း 

Essential  
 Hint 

8.2.8.  ဆကစ် ြ်သက်ကရာက်မှုဆန််းစစ ်ပြင််း Essential    Hint 

8.2.9.  ြတဝ်န ််းက င်စ ီမြံန  ်ြွွဲမှုအစ ီအစ ဉ ် Essential   Hint 

8.2.10.  အမ ာ်းပြည်သနူ ှင ်တိိုင်ြင်ကဆွ်းကနွ်းပြင််းန ှင ် သတင််းအြ ကအ်လက်မ ာ်း 
 ိုတ်ကြာတ်င်ပြပြင််း 

Essential  
 

Hint 

8.2.11.  အကကံပြြုြ ကန် ှင ် န ိဂံို်း Essential   Hint 

8.2.12.  ကဒသြွံွဲ့ပြိြု်းကရ်းအစ ီအစ ဉမ် ာ်း Dependent   Hint 

8.2.13.  ရိုြ်ြံို၊ ကာ ်းြ ြ်မ ာ်းပြင ်တင်ပြြ က ် Essential   Hint 

8.2.14.  အကကာင်အ ည်ကြာ်မည ် အစ ီအမ ံ Essential   Hint 

8.2.15.  EIA အစအီရင်ြစံ ာန ှင ် EMP အတွက် မာတကိာ Essential   Hint 

 အပ ိုင််း (၈) အတွက် ခြံြုံငံိုသံို်းသပ်ြျက ်
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ရကစ် ွဲ  မ  ် မ်ှား င်သ ူ

 

 

တ ိုက်ဆ ိုင်စ စစ်သည ်အြျက်မျာ်းအဆပေါ် အဆင ်ြွွဲခြင််း 

အဆ င ် ရှင််းလင််းြ  က ် 

A ကယဘို ယ အ ာ်းပြ င ် ကကာ င််းစ ွာ က ဆာ င်ရွက ် ာ်း ပြီ်း  အကရ်း ကက ီ်းအ ြ က ်အလက ်မ ာ်း က  န ်ရစ ်ြွဲ ပြင််း မရ ှိြါ ။  

(လိိုအြ်ြ  က ်၏ ၈၀ - ၁ ၀၀% က ိိုလ မ််းခြံြုမိသည ်။ ) 

B အကရ်း မြ ါ သည  ် အြ ြိုွဲ့က သ ာအြ က ်မ ာ်းက  န ်ရစ ်ပြင််း၊ ပြည  ်စံိုလံိုက လာက ်မှုမရ ှိပြ င််းမ  ာ်းမ ှလွွဲ ၍ 

စ ိတ်ကက  န ြ်မ ှုရှိြါ သည ်။  (လိိုအ ြ်ြ  က ်၏ ၆ ၀ - ၈၀% က ိိုလ မ််းခြံြုမသိည ်။ ) 

C အြ ြိုွဲ့က သာ အြ က ်မ ာ်းက  န ်ရစ ်ပြင််း၊ မပြည  ်စံိုပြင််းမ  ာ်းရ ှိက သာ် လည ် ်း စ ိတ်ကက  န ြ်မ ှုရှိရံိုပြစ ်ြါ သည ်။  

(လိိုအြ်ြ  က ်၏ ၄၀ - ၆ ၀% က ိိုလ မ််းခြံြုမိသည ်။ ) 

D အကရ်း ကက ီ်း အြ က ်မ ာ်း  က  န ်ရစ ်ပြင််း၊ မပြည  ်စံိုပြင််းမ  ာ်းက က ာင ် စ ိ တ်ကက  န ြ်မ ှုမရ ှိြါ ။  (လိိုအြ်ြ  က ်၏ ၂၀ -

၄ ၀% က ိိုသာ လ မ််းခြံြုမိ သည ်။ ) 

E အကရ်း ကက ီ်း အြ က ်မ ာ်း ကက ာ င််းစ ွာကဆ ာ င်ရွက ် ာ်းမ ှုမရ ှိ ပြင််း၊ လံို်း ဝကဆာ င်ရွက ်မ ာ်းပြင််းမ  ာ်းက က ာင ် 

စ ိတ်ကက  န ြ်မ ှု လံို်းဝ မရ ှိြါ ။  (လိိုအြ်ြ  က ်၏ ၀ - ၂၀% က ိိုသာ လ မ် ်း ခြံြုမိသည်။ ) 

N.A. အဆိိုပြ ြုစီမံက ိန ််းန ှင ် တိိုက ်ဆိိုင်စ ိ စ စ ်သည  ်အြ က ်မှာ ဆီ ကလ ာ်မှုမ ရှိြါ ။ 
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