
ပတဝ်န််းကျင်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစ်ခခင််း  အစီရင်ခစံာအာ်းစိစစသံ်ို်းသပ် ရာတွင် တိိုက်ဆိိုင်စစ်ဆဆ်းရမည  ် အချက်အလက် 
အသ ေးစိတ်စာရင်ေး (Checklist) 
 

စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူမ ာ်းမှ တင်ပြလာသည ် ြတဝ်န ််းက င်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစ ်ပခင််း အစ ီရငခ်ံစာအာ်း  စစိ စသံ်ို်းသြရ်ာ တွင် 
ကကာင််းစ ွာအကထာကအ်ြံ ပြစက်စကရ်းကိိုဦ်းတည်၍ ဤတိိုက်ဆိိုင်စ စက်ဆ်းရမည ်အခ ကအ်လကမ် ာ်းကိို  ပြြုစိုြါ သည။် 
ဤတိိုက်ဆိိုင်စစ ်ကဆ်းရမည ် အခ ကအ်လက်မ ာ်းမှာ စမီကံနိ ််းအဆိိုပြြုလ ာ၊ ြတဝ်န ််းက င်စ ီမခံန  ်ခွွဲမှုအစ ီအစ ဉ်၊ ကန ဦ်း  
ြတဝ်န ််းက င်ဆန ််းစစ ်ပခင််း၊ နယ်ြယ်အတိိုင််းအတာသတ်မတ်ှပခင််းန ှင ် ြတ်ဝန ််းက င်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစ ်ပခင််းအစရီင်ခစံ ာမ ာ်း  
အာ်း စစိစ ်သံို်းသြ်ရာတွင် တိိုက်ဆိိုင်စ စက်ဆ်းရမည ်အခ ကအ်လကအ်တွွဲမ ာ်းအနက် အတွွဲတစ ်ခိုပြစ ်ြါ သည်။ 

ယခိုတိိုက်ဆိိုင်စ စ ်ကဆ်းရမည  အ်ခ ကအ်လက်မ ာ်း၌  “ပတ်ဝန််းကျင်ထိခိိုကမ်ှုဆန််းစစ်ခခင််း  အစီရင်ခစံာ စစိစ်သံို်းသပရ်ာ 
တွင် တိိုက်ဆိိုင်စစ်ဆဆ်းရမည အ်ချက်အလကမ်ျာ်း (Review Checklists)” န ှင ် “အဆထာကအ်ကူခပြုစာရကွ်စာတမ််းမျာ်း 
(Supplementary Document)” ဟ၍ူ န ှစြ်ိိုင််းြါ ရှြိါ သည်။ စစိ စသံ်ို်းသြ်သူမှ စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရာတွင် ြထမအြိိုင််းအာ်း 
အသံို်းပြြုရန ်ပြစ ်ပြီ်း အစ ီရငခ်ံစာအာ်းစစိစစ် ဉ် လိိုအြမ်ည  လ်မ််းည နခ် ကန် ှင ် ရှင််းလင််းခ က်မ ာ်းအတွက် ဒိုတိယအြိိုင််းအာ်း 
အသံို်းပြြုရန ်ပြစြ်ါ သည်။ အဆိိုြါနစှ ်ြိိုင််းအာ်း Hyperlink ပြင ်ခ တ်ိဆက်ထာ်းပြီ်း စစိစ ်သံို်းသြသူ်မှ ြထမအြိိုင််း 
တိိုက်ဆိိုင်စစ ်ကဆ်းရမည ်အခ က်အလကမ် ာ်းရှိ “Hint” အာ်းနှိြြ်ါက ဒိုတိယအြိိုင််း အကထာကအ်ကူပြြုစ ာရွကစ် ာတမ််း 
မ ာ်းရှိ ယင််းန ှင ်သက်ဆိိုင်သည ်လမ််းည န ်ခ ကန် ှင ် ရှင််းလင််းခ က်မ ာ်းအာ်း ကွန ်ပြြူ တာမအှလိိုအကလ ာက ်  ြွင ်ကြ်းမည ်
ပြစြ်ါ သည်။ 

စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရမည ်အခ က်၏ အကရ်းကကီ်းမှုအကြေါ်မတူည၍် အသံို်းခ န ိိုင်မှု (Applicability) တွင် “Essential”၊ 
“Dependent” န ှင  ် “Optional” ဟို (၃ ) ဆင ်ထြ်မကံွွဲပြာ်းမည်ပြစြ်ါ သည်။ “Essential” အဆင ်စစိစ ်သံို်းသြရ်မည  ်
အခ ကမ် ာ်းမာှ စစိစ ်သံို်းသြရ်န ်အပမွဲလိိုအြ်မည်ပြစ ်ပြီ်း၊ “Dependent” အဆင မ်ှာ အဆိိုပြြုစ ီမကံနိ ််း၏ သကဘာသဘာဝ၊ 
အကပခအကနန ှ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 ် အခက်အခွဲ 
အတာ်းအဆီ်းရှိပခင််းမ ာ်းအတွက် “Optional” အဆင ်တွင် ထည ်သွင််းစဉ််းစ ာ်းရန ်ပြစြ်ါ သည်။ 
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0.  

EIA အစရီင်ခစံာ ဖွ ွဲ့စည််းပံို 
စ ာြတသူ်သိလိိုသည အ်ခ က်အလက်မ ာ်းအာ်း EIA အစ ီရင်ခံစာတွင် 
လယ်ွလင ်တကူရာှကြနွ ိိုင်ကအာင် အစရီင်ခစံာအာ်း ပြင်ဆင်ထာ်းပခင််း ရှိ 
မရ ှိ စ စက်ဆ်းပခင််း 

    

0.1.  အစရီင်ခစံာတင်ပြသည ်ြံုံစ ံ     

0.1.1.  
အစရီင်ခစံာက ုံ စာဖတ်သူမ ာျား အလွယ်တက ူ ဖတရ်ှုန ျားလည်န ုံင်သည ် 
ြံုံစံပဖင ် ယုံတတ က စွာ ဖွ ွဲ့စည်ျားထာျားြါသလာျား။ 

Essential    

0.1.2.  
စာဖတသူ်မ ာျား ရ ာဖဖွဖတ်ရှုလ ုံသည ် အဖ ကာင်ျားအရာက ုံ လယ်ွကစူွာ 
ရ ာဖဖွန ုံင်ကရ်း မာတ ကာဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential    

0.1.3.  
အစရီင်ခစံာတွင်အသံုံျားပြြုထာျားသည ် အတ ုံဖကာကစ်ာလံုံျားမ ာျား၏ မူရင်ျား 
စကာျားလံုံျားမ ာျားက ုံ ရ ငျ်ားလင်ျားဖဖာပ်ြထာျားြါသလာျား။ 

Essential    

0.1.4.  
အစရီင်ခစံာတွင် နည်ျားြညာြ ုံင်ျားဆ ုံင်ရာ/ ဘာသာရြဆ်ိိုင်ရာ  အသံုံျား 
အနှုန်ျားမ ာျားန င ် ဖ ါဟာရမ ာျားက ုံ ရ ငျ်ားလင်ျားစာွအဓ ြပါယ်ဖွင ်ဆ ုံ ရ င်ျားပြထာျား 
ြါသလာျား။ 

Essential    

0.1.5.  
အစရီင်ခစံာ၏ စာမ က်န  တ ုံင်ျားတွင် စာမ ကန်  နြံါတ်က ုံ ဖဖာ်ပြထာျား 
ြါသလာျား။ 

Essential    

0.1.6.  
အစရီင်ခစံာတွင် ဖဖာ်ပြထာျားသည ် အခ က်အလကရ်င်ျားပမစမ် ာ်း၏ 
ရညည်ွှန်ျားက ုံျားကာျားခ ကမ် ာျားက ုံ ြူျားတွ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential    

0.1.7.  

သက်ဆိိုင်ရာစ ာရွကစ်ာတမ််းစာရင်ျား (ဥြမာ - အစီရငခ်စံာအတွ မ ာျား၊ 
ဖန က်ဆက်တွ မ ာျား၊ အထူျားဖလ လာထာျားမှုမ ာျား) န င ် အဆ ုံြါစ ာရကွ ်
စ ာတမ််းမ ာျား၏ တစ်ခုံန င ်တစခ်ုံဆက်စြ်ြံိုကိို ရ ငျ်ားလင်ျားကြာပ်ြထာ်းြါ 
သလာ်း။  

Dependent   Hint 

0.2.  
ဘာသာစကာျားန င ် ဖဖာ်ပြခ က ်
(ပမနမ်ာဘာသာပဖင ် ရှင််းလင််းလယ်ွကစူ ွာဖရျားသာျားထာျားသည  ်အန စခ် ြုြ် 
က ုံလည််း 1.13 တွင်ကကည ်ရန)် 

    

0.2.1.  
EIA အစရီငခ်ံစာတွင် ကရ်းသာ်း ကြာ်ပြခ  က်မ ာ်းသည် မ န်ကန်သည ် 
နည်ျားြညာန င  ်ဘာသာရြ်ဆိိုင်ရာအသံုံျားအနှုန်ျားမ ာျား သံို်းစ ွွဲထာ်းြါသလာ်း။ 

Essential    

0.2.2.  

အစရီင်ခစံာတွင် လိုြ်ငန ််းကဏ္ဍအလ ုံက်သံို်းန ှုန ််းရမည  ် နည်ျားြညာ 
ဆ ုံင်ရာ သ ုံို့မဟုံတ ် ဘာသာရြ်ဆိိုင်ရာအသံုံျားအနှုန်ျားမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျား 
ြါက ယင််းတ ုံို့အတွက ် အက ဉ်ျားခ ြုြရ် ငျ်ားလင်ျားထာျားြါသလာျား။ ၎င်ျားတ ုံို့ 
အာျား လက်ခနံ ိိုင်သည ်ရင်ျားပမစမ် ာျားမ  က ုံျားကာျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 
 

  Hint 

 အြ ုံင်ျား (၀) အတွက် ခခံြုငံုံသံုံျားသြ်ခ က ်
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No Items Applicability Page Rating Hint 

1.  အကျဉ်ေးချျုပအ်စီရင်ခစံာ၏ပပည ်စံုံလံုံသလာက်မှုနှင ် ကိို်းစာ်းနိိုင်မှု     

1.1.  EIA အစရီင်ခစံာသရေး ာေးတင်ခပရပခငေ်း၏ ရညရ်ွယ်ချက ်
EIA အစီရငခ်ံစာပြြုစ ိုတင်ပြရပခင််း ရညရ်ွယ်ခ ကန် င ် အတ ုံင်ျားအတာက ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။  

Essential 
  

 

1.2.  စီမကံနိ််းဆိိုင်ရာ ယခင်ဆဆာ င်ရွကခ်  သည ် ဆလ လာမှုမျာေးအကျဉ်ေးချျုပ ်
EIA ကလ လာမှုကဆာငရ်ကွ်စဉအ်တွင််း ဖလ လာဆန်ျားစစ်ပခင်ျား လိုြ်ငန ််း 
စ ဉ်အဆင ်အလိိုက် ကဆာင်ရကွ်ခ  က် မ ာ်းအာ်းလံို်းက ုံ အက ဉ််းခ ြုြ ်
ကြာ်ပြထာ်းြါသလာျား။ (ဥြမာ - စ စစ်ပခင်ျား၊ နယ်ြယ်အတ ုံင်ျားအတာ 
သတ်မ တ်ပခင်ျား၊ သက်ဖရာက်မှုဆန်ျားစစ်ပခင်ျား စသည်ပဖင ်)  

Essential 

  

Hint 

1.3.  သ ောကခ်ံအသ ကာင်ေးအရာ 
အဆိိုပြြုစီမကံ န်ျားန ှင  ် EIA ဖလ လာမှုတ ုံို့န င ်ြတ်သကသ်ည ်  ဖန က်ခံ 
အဖ ကာင်ျားအရာန င ် သမ ုံင်ျားဖ ကာင်ျားအက ဉ််းခ ြုြက်ိို ဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

Essential 

  

 

1.4.  စီမကံ ိ်ေးအသ ကာင်ေးအရာ 
စီမကံ န်ျားအဖ ကာင်ျားအရာအက ဉ်ျားခ ြုြ်အာျား ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 
(ဥြမာ - ရင်ျားန ီျားပမ ြုြ်န မံှုအကပခအကန၊ စီမကံ န်ျား၏ အဓ ကအစ တ်အြ ုံင်ျား 
မ ာျား၊ စီမကံ န်ျား၏လက်ရ  အဖပခအဖန၊ စီမကံ န်ျားအဆင အ်လ ုံက ်
အဖကာင်အထည်ဖဖာ်မည ်အခ  န်ဇယာျားမ ာျား စသည်ပဖင ်) 

Essential 

  

 

1.5. 1 အနီ်းပတ်ဝန််းကျင်အဆ ကာင််းအရာမျာ်း ဆဖာ်ခပချက် 
စီမကံ န်ျားဖ ကာင  ် ထ ခ ုံကခ်ံရန ုံင်သည ် ြတ် န်ျားက င်န င ် လမူှုဆ ုံင်ရာ 
ဖန က်ခအံဖပခအဖနမ ာျားက ုံ အတ ုံခ ြုြ်၍ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

1.6.  အပခာေးသ ာင်ရကွ်နိုံင်သ ာ  ည်ေးလမ်ေးမျာေး 
စီမကံ န်ျားအတွက် အပခာျားဖဆာင်ရကွန် ုံင်ဖသာ နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ 
ထည ်သွင်ျားစဉ်ျားစာျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - ဖလ လာခ  သည  ်
အဓ ကအပခာျားဖဆာင်ရကွန် ုံင်ဖသာ န ည််းလမ််းမ ာ်း၊ အဆိိုြါနည််းလမ််း 
မ ာ်းအန က ် ကရွ်းခ ယ်ထာ်းသည ် အပခာျားဖဆာင်ရွကန် ုံင်ဖသာ 
နည်ျားလမ်ျားမ ာျားန င ် ၎င်ျားတိို အာျားဖရွျားခ ယ်ရသည  ် က  ြုျားဖ ကာင်ျားရ ငျ်ားလင်ျား 
ဖဖာ်ပြခ ကမ် ာျားကိို နိှုင််းယှဉ်ကြာ်ပြပခင််း စသည်ပဖင )် 

Essential 

  

Hint 

1.7. 1 ပတဝ် ်ေးကျင်နှင ် လမူှုစီေးပ ာေးအသပေါ် အဓိက ကသ်ရာကမ်ှုမျာေးနငှ  ်
သလျာ ပ ေးသစသရေး ည်ေးလမ်ေးမျာေးအကျဉ်ေးချျုပ ်
စီမံက န်ျားအကကာင်အထည်ကြာမ်ှုအဆင ်အာျားလံုံျားတွင် ပဖစ်ဖြေါ်န ိိုင်သည  ်
သ သာထင်ရ ာျားဖသာ ြတ ်န်ျားက င်န င ် လမူှုစီျားြွာျားအကြေါ် ထ ခ ုံက်မှု 
တစ်ခုံခ င်ျားန ှင  ် ဖရွျားခ ယ်ထာျားသည ် အပခာျားဖဆာင်ရကွ်မည န်ည်ျားလမ်ျား 
အတွက ် ကဘ်းအနတရာယ်ရှိမှုက ုံ အတ ုံခ ြုြဖ်ဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 
(ဥြမာ - ထ ခ ုံက်မှုမ ာျားန င ် အနတရာယ်မ ာျားအဖရျားြါမှုန င ် နယ်ြယ် 
န င ်ြတ်သက်သည ် လံုံဖလာက်သည ် အဖသျားစ တအ်ခ ကအ်လက် 
မ ာျား၊  အဓ ကသက်ဖရာကမ်ှုမ ာ်း၊ ၎ င််းတိို ၏ဆိို်းက ြို်းသက်ကရာက်န ိိုင်မှု 
ြမာဏန င ် သက်ဆိိုင်ရာဖလ ာ ြါျားဖစဖရျား ဖဆာငရ်ကွ်မည န်ည််းလမ်ျား 
မ ာျားက ုံ  အက ဉ်ျားခ ြုြ်ဇယာျားပဖင ဖ်ဖာ်ပြပခင်ျား) 

Essential 

  

 

1.8.  ပတဝ် ်ေးကျင်စီမခံ  ်ခ ွဲမှုအစီအစဉ်  
EMP အခန ််းအက ဉ်ျားခ ြုြတွ်င် ဖအာက်ြါအခ က်မ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ 

Essential 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

သလာျား။ 
- ဥြဖေဆိိုင်ရာလ ုံအြ်ခ က်မ ာျားန င ် စီမံက န်ျားြ ုံင်ရ င်က လ ုံက်န  

ကဆာင်ရကွ်မည်ပဖစ်ဖ ကာင်ျား ကတ က တ်ပြြုကြာ်ပြခ ကမ် ာျား၊ 
- သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားသည  ် ထ ခ ုံက်မှုမ ာျားအာ်း စီမခံနိ်ု့ခွ န ိိုင်ကရ်း 
ခ ဉ်ျားကြ်မည န်ည်ျားလမ်ျား၊ 

- စီမကံ န်ျားအဆင ်တစခ်ုံခ င်ျားစအီတွက် ဖစာင  ်ကြ် ကည ရ်ှုမည  ် 
အစီအစဉ်ကိို စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူကိိုယ်တိိုင်န ှင ် ပြင်ြမှ အကကာ င် 
အထည်ကြာမ်ည ် အြွွဲွဲ့အစည််းတိို ၏ အကကာ င်အထည်ကြာမ်ည  ်  
အခ နိ ်ဇယာ်းမ ာျားြါဝင်သည  ်အက ဉ်ျားခ ြုြ်ဇယာျား၊ 

- ြတ ်န်ျားက င်စီမခံနိ်ု့ခွ မှုအစီအစဉ်အာျား အဖကာင်အထည်ဖဖာ် 
ဖဆာင်ရကွမ်ည  ် အဖွ ွဲ့အစည်ျားဆ ုံင်ရာမူဖဘာင်န င ် ရန်ြံုံဖငွ 
လ ုံအြခ် က်။ 

1.9.  အမျာေးပပည် နူှင  ်တိုံင်ပင်သ  ေးသန ေးပခင်ေး 
ဆက်စြ်ြတ်သက်သူမ ာျားန င ်ဖတွွဲ့ဆံုံဖဆွျားဖနွျားြွ မ ာျားမ  ထွက်ဖြေါ်လာ 
သည ရ်လေ်မ ာျား၊ အဆ ုံြါဖဆွျားဖနွျားြွ မ ာျားမ  ထကွ်ဖြေါ်လာသည ် 
သံုံျားသြ်ခ က်မ ာျားန င ် ဖဆွျားဖနွျားအကကံပြြုခ ကမ် ာျားက ုံ အစရီင်ခစံ ာတွင် 
မည်သ ုံို့ထည ်သွင်ျားစဉ်ျားစာျားထာျားဖ ကာင်ျား အက ဉ်ျားခ ြုြ် (ဥြမာ - ဇယာျား 
ြံုံစံပဖင ်) ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။  

Essential 

  

 

1.10.  စီေးပ ာေးသရေးရှုသ ာင မ်ှ  ရုံပ်ခ ွဲ  ်ေးစစခ်ျက ်
လိိုအြြ်ါက သက်ဖရာက်မှုမ ာျားအာျား အက ပဖတ်ပခင်ျားန င  ် ၎င်ျားတ ုံို့က ုံ 
စီမခံနိ်ု့ခွ ပခင်ျားတိို အတွက် စီျားြာွျားဖရျားရှုဖထာင မ်  သရုံြ်ခွ ဆနျ်ားစစမ်ှုကိို 
ထည သွ်င်ျားစဉ်ျားစာျားထာျားြါသလာျား။ 

Optional 

  

Hint 

1.11.  အဓကိသတ ွေ့ရှိချက်မျာေးနှင ် အကကံပပျု ံုံေး ပ်ချက်မျာေး 
EIA အစရီင်ခစံာ၏ သ သာထင်ရ ာျားဖသာ အဓ ကဖတွွဲ့ရ  ခ ကမ် ာျားန င  ်
အကကံပြြုခ ကမ် ာျားက ုံ အက ဉ်ျားခ ြုြ်ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

1.12.  EIA ဖလ လာမှုမ ာျားအကြေါ် တတိယအြွွဲွဲ့အစည််း၏ကကာက်ခ  က်ခ  မှု 
က ုံ အက ဉ်ျားခ ြုြ်အစီရငခ်ံစာတင်ွ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

1.13.  ပမနမ်ာဘာသာပဖင ် ရှင််းလင််းလယ်ွကစူ ွာဖရျားသာျားထာျားသည ်အန စခ် ြုြ ်
ရှင််းလင််းလယ်ွကစူ ွာဖရျားသာျားထာျားသည ် အန စခ် ြုြ်အာ်း သာမန် 
ပြည်သူမ ာျားန ျားလညန် ုံင်မည ် ရ ုံျားရ ငျ်ားဖသာ ပမန်မာဘာသာစကာျားပဖင  ်
ဖရျားသာျားထာျားြါသလာျား။ 

Essential 

  

 

1.14.  ရှင််းလင််းလယ်ွကစူ ွာဖရျားသာျားထာျားသည ် အန စ်ခ ြုြ်တွင် အက ဉ်ျားခ ြုြ ်
အစရီင်ခစံာတွင်ဖဖာ်ပြထာျားဖသာ အဖ ကာင်ျားအရာမ ာျားအာျားလံုံျား 
ြါ ငသ်ည အ်နစှခ် ြုြ်ကိို ဖရျားသာျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။  

Essential 
  

 

1.15.  သစာင  ်ကပ် ကည ရ်ှုမည ်အစီအစဉ ်
စ ီမကံနိ ််းအဆင ်အလိိုက် ကစ ာင က်ကြ်ကကည ်ရှုမည ် အဓကိ အစ ီအစ ဉမ် ာ်း 
ကိို အန ှစခ် ြုြ်ဇယာ်း ပြင ် ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။  

Essential 
  

 

1.16.  ရနပ်ံိုဆငွလျာထာ်းချက ်
EIA အစရီင်ခစံာတွင်ြါ ဝင်သည ် ြတဝ်န ််းက င်စ ီမခံန  ်ခွွဲမှုအစ ီအစ ဉက်ိို 
အကကာင်အထည်ကြာ် ရန ် ရန ်ြံိုကငွခွွဲကဝလ ာထာ်းခ က်အာ်း ကြာ်ပြ 
ထာ်းြါသလာျား။  

Essential 

  

 

 အပိိုင််း(၁) အတွက် ခခံြုငံိုသံို်းသပ်ချက်  
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No Items Applicability Page Rating Hint 

2.   “န ေါန်ျားန င ် စမီကံ န်ျားကန ာကခ်ံအခ က်အလက”် အခန်ျား သ ုံို့မဟုံတ် 
၎င်ျားတ ုံို့န င သ်ကဆ် ုံင်ဖသာ မည်သည ်အြ ုံင်ျားတွင်မဆ ုံ ဖအာက်ြါ 
အဖ ကာင်ျားအရာမ ာျား ြါ င်ပခင်ျား ရ   မရ   စစိစ ်သံို်းသြရ်မည်။ 

   
 

2.1.  ပပည စ်ံုံလံုံသလာကမ်ှုနှင ် ကိို်းစာ်းနိိုင်မှု 
စီမကံ န်ျားဆ ုံင်ရာဖဖာ်ပြခ က်တွင် ဖအာက်ဖဖာ်ပြြါ အခ ကအ်လကမ် ာျား 
ြါ ဝငမ်ှု ရှ ိမရှ ိစစိစ ်သံို်းသြရ်မည်- 

   
 

2.1.1.  စီမကံ န်ျားအမ  ြုျားအစာျားန င ် အရယ်ွအစာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ Essential    

2.1.2.  စီမကံ န်ျားဖဆာငရ်ကွ်ရသည ် ရညရ်ွယ်ခ က်၊ ရင်ျားန ီျားပမ ြုြန် ံမှုြမာဏန င  ်
ထုံတ်လုံြမ်ှုြမာဏက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

2.1.3.  စီမကံ န်ျားဖဆာငရ်ကွ်ရသည ် က  ြုျားဖ ကာင်ျားရ ငျ်ားလင်ျားဖဖာ်ပြခ က်မ ာျားန င ် 
စီမကံ န်ျားဖဆာငရ်ကွ်ရန် လ ုံအြမ်ှုမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

2.1.4.  စ ီမကံနိ ််းအကကာ င်အထညက်ြာရ်န ် လိိုအြသ်ည အ် ခ က် အာ်း လမူှုစီျားြွာျား 
ဘ ဖွံွဲ့ဖဖ ြုျားတ ုံျားတက်မှုအစအီစဉမ် ာျားန င ် ဆကစ် ြဖ်ဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Optional 
  

Hint 

2.1.5.  စီမကံ န်ျားတည်ဖနရာန င ် စ ီမကံိန ််းတွင်ြါဝင်သည ် အဓ ကအစ တ်အြ ုံင်ျား 
မ ာျားပြသည ်ဖပမြံုံက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

2.1.6.  စီမကံ န်ျား အကကာင်အထည်ကြာ်မည ်အဆင မ် ာျား၊ လကရ်ှိအဖပခအဖနန င  ်
အကကာင်အထည်ကြာ်မည ်အခ  န်ဇယာျားမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

2.2.  စီေးပ ာေးသရေးမဟာဗျ ျူဟာ 
ဖေသတွင်ျားလမူှုစီျားြာွျားဘ  ဖွံွဲ့ဖဖ ြုျားတ ုံျားတက်ဖရျားအတွက် အက  ြုျားရလေ်မ ာျား 
က ုံဖဖာ်ဖဆာင်ဖြျားမည  ် စီျားြွာျားဖရျားမဟာဗ ျူဟာတွင် ဖအာက်ြါအခ က ်
မ ာျားကိို ဖဖာ်ပြထာျားမှု ရှိ မရ ှိ စစိစ ်သံို်းသြရ်မည်- 

   

 

2.2.1.  ဖေသခံအလုံြ်သမာျားမ ာျား၊ ကနထ်ရ ုံကတ်ာမ ာျားန င ် ကိုန ်ကကမ််းြစ စည််း 
ကြ်းသွင််းသူမ ာျားက ုံ အသံုံျားပြြုပခင်ျားန င ်ြတ်သက်၍ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

2.2.2.  ကဒသတွင််း စ ီ်းြာွ်းကရ်းလိုြ်ငန ််းမ ာ်း၊ သက်ကမွ်းသင်တန ််းကက ာင််းမ ာ်းန င  ်
ြူ်းကြါ င််းကဆာင်ရွက်ပခင််းန ှင ်ြတ်သက်၍ ကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။  

Dependent 
  

Hint 

2.3.   ကစ်ပစ်ီမကံ ိ်ေးမျာေးနှင ် ဖ ံွေ့ဖဖိျုေးမှုလုံပ်င ်ေးမျာေး 
ဆကစ် ြ်သက်ကရာက်မှုဆန််းစစ ်ပခင််း (Cumulative Impact 
Assessment) န ှင ြ်တသ်က၍်  အဆိိုပြြုစမီကံိန ််း ၏ အန ီ်းဝန ််းက င်ရှိ 
လကရ်ှိစမီံကနိ ််းမ ာ်းနှင  ် အနာဂတ်တွင် ကဆာင်ရကွမ်ည  စ်မီံကနိ ််းမ ာ်း 
ဆိိုင်ရာ  အတည်ပြြုဖဖာ်ပြထာျားမှု ရှိ မရ ှိ စစိ စ ်သံို်းသြ်ရမည်- 

   

 

2.3.1.  အဆ ုံပြြုစီမကံ န်ျားကကကာင  ် ထခိိိုက်ခစံ ာ်းရမည ြ်တဝ်န ််းက င်အကြေါ် အလာ်း 
တူထိခိိုက်ကစ န ိိုင်မည   ် အပခာျားစမီံက န်ျားမ ာျား သ ုံို့မဟုံတ ် ဖွံွဲ့ဖဖ ြုျားမှုလုံြ်ငန်ျား 
မ ာျားန င ြ်တသ်က်သည ် အခ က်အလက်အက ဉ်ျားခ ြုြက် ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

Essential 

  

Hint 

2.4.  စီမကံ ိ်ေးအဆိိုခပြုသူ၏တင်ပပချက ်
စီမကံ န်ျားအဆိိုပြြုသူ၏တင်ပြခ က်တွင် ြငမ်ကိုမပဏီမ ာ်း၊ ြက်စြက်ိုမပဏီ  
မ ာ်းနှင  ် အပခာ်းကသာအစ ိုစြလ်ိုြ်ငန ််းမ ာ်းြါ ဝငမ်ှု ရှိ မရ ှ ိ စစိ စသံ်ို်းသြရ်  
မည်- 

   

 

2.4.1.  ကွင််းတာဝနခ်ံ (မန ်ကန ဂ ာ) အြါအ င် စမီံကနိ ််းအဆိိုပြြုသူန ှင ြ်တသ်က ်
ကသာ အကသ်းစ ိတ်အခ က်အလက်မ ာ်းကိို ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ 
- အမည်၊ ကန ရြ်လြိ်စာန င  ် ဆက်သွယ်ရန ် ဖုံန်ျားနံြါတ်၊ ဖက်စန်ြံါတ်၊ 
အီျားဖများလန် င  ် ကဘ်ဆ် ုံကလ် ြစ်ာန င ် တာ န်ခြံုံဂ္ ြုလ် စ သည်ပြင )်  

Essential 

  

Hint 
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2.4.2.  ပမနမ်ာန ိိုင်ငံန င  ်အပခာျားန ုံင်ငံမ ာျားမ  အလာျားတူစီမကံ န်ျားမ ာျားန င ်ြတ်သက်၍ 
စီမကံ န်ျားအဆိိုပြြုသူ၏ လတ်တဖလာအဖတွွဲ့အကကံြုမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျား 
ြါသလာျား။ 

Optional 
  

Hint 

2.5.  ပတဝ်န််းကျင်ထိန််းသိမ််းဆရ်းနှင  ်လူမှုဆရ်းကျွမ််းကျင်သူမျာ်း၏တင်ခပချက် 
ဤအြ ုံင်ျားတွင် EIA ကလ လာကရ်းအြွွဲွဲ့၏ ြညာအရည်အခ င်ျားမ ာျားအြါအ င် 
အဖသျားစ တအ်ခ က်အလကမ် ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားမှု ရှိ မရှိ စစိစ ်သံို်းသြရ် 
မည်- 

   

 

2.5.1.  EIA ကလ လာကရ်းအြွွဲွဲ့တွင်ြါဝင်သည ် အြွွဲွဲ့ဝင်တစ ်ဦ်းခ င််းစ၏ီ အမည်၊ 
ကျွမ််းက င်မှုနယ်ြယ်၊ အကတွွဲ့အကကံြု၊ ြညာအရည်အခ င််းန ှင  ် အကကံကြ်း 
ြိုဂိ္ြုလအ်ပြစ ်ကဆာင်ရကွန် ိိုင်ကရ်း ဌာန တွင် တရာ ်းဝငမ်ှတ်ြံိုတင်ထာ်းပခင််း 
ရှိ မရှိ စ သည အ်ခ ကအ်လက်မ ာ်းကိို ကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။  

Essential 

  

 

2.5.2.  EIA ကလ လာကရ်းအြွွဲွဲ့၏ ြွွဲွဲ့စည််းြံို၊ တာဝန ်ဝတတရာ်းမ ာ်းန ှင  ် လိုြ်ငန ််း 
ကဆာင်ရကွမ်ည  န် ယ်ြယက်ိို ရင်ှ်းလင််းစ ွာကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 
  

 

2.5.3.  EIA ကလ လာကရ်းအြွွဲွဲ့၏ ကျွမ််းက င်မှုန ယ်ြယ်သည် EIA ကလ လာမှုတွင် 
ထည ်သွင်ျားစဉ်ျားစာျားရမည ် အဖ ကာင်ျားအရာအာ်းလံို်းအတွက ် လံုံဖလာက်မှု 
ရ  ြါသလာျား  ိုံ မဟုံတ ် EIA ကလ လာကရ်းအြွွဲွဲ့၏ ြွွဲွဲ့စ ည််းမှုသည် 
ြတဝ်န ််းက င်ထိခိိုက်မှုဆန််းစစ ်ပခင််းန ှင ် ကန ဦ်းြတဝ်န ််းက င်ဆန််းစ စ ်ပခင််း  
ကဆာင်ရကွမ်ည   ် တတိယြိုဂိ္ြုလ ် သိို မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့အစည််းအတွက်  
လိုြ်ငန ််းလိိုင်စ င်ဆိိုင်ရာ လိုြ်ထံို်းလိုြန်ည််းြါ  သတ်မှတ်ခ က် မ ာ်းန ှင ် 
ကိိုကည်မီှုရှြိါ သလာ်း။ 

Essential 

  

 

 အပိိုင််း(၂) အတွက် ခခံြုငံိုသံို်းသပ်ချက်  
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3.  “မ ူါေ၊ ဥြဖေန င  ် အဖွ ွဲ့အစည်ျားဆ ုံင်ရာမူဖဘာင်န င ် စခံ  နစ်ံညွှန်ျားမ ာျား” 
အခန်ျား သ ုံို့မဟုံတ ် ၎င်ျားတ ုံို့န င သ်က်ဆ ုံင်ဖသာ မည်သည အ်ြ ုံင်ျားတွင်မဆ ုံ 
ဖအာက်ြါအဖ ကာင်ျားအရာမ ာျား ြါ င်ပခင်ျား ရ   မရ   စစိစ ်သံို်းသြရ်မည်- 

   
 

3.1.  စီမကံနိ််းအဆိိုခပြုသူ၏ ဆပေါင််းစပ်မူဝေါဒမျာ်း 
ြတ ်န်ျားက င်န င ် လမူှုဝန ််းက င်အာ်း ကာကွယ်ဖစာင ဖ်ရ ာက်မှုန င ် 
ြတသ်က၍် စီမကံ န်ျားအဆ ုံပြြုသူ၏ ဖြါင်ျားစြ်မ ူါေမ ာ်းကိို ဖဖာ်ပြထာျား 
ြါသလာျား။ (ဥြမာ - ြတ ်န်ျားက င်ဆ ုံင်ရာဖြါင်ျားစြ်မ ူါေ၊ လမူှုဆ ုံင်ရာ 
စုံဖြါင်ျားတာ နယူ်မှုမူ ါေ (CSR)၊ ကာကွယ်ဖစာင ဖ်ရ ာကမ်ှုဆ ုံင်ရာမ ူါေ 
သ ုံို့မဟုံတ် လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျား) 

Dependent 

 
 

 

Hint 

3.2.  အကယ်၍စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူတွင် ယင််း၏ကိိုယ်ြိိုင်ြတ် န်ျားက င်န င ် 
လမူှုကာကွယ်ဖစာင ဖ်ရ ာက်မှုဆ ုံင်ရာမူဝါ ဒမ ာ်းမရ ှြိါက ြတ်ဝန ််းက င် 
န ှင ်လူမှုဆိိုင်ရာစမီံခန  ်ခွွဲကရ်းစနစ ်  (Environmental and Social 
Management System) တစ ်ခိုကိို အကကာ င်အထည်ကြာန် ိိုင်မည ် 
သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်းအာ်း ြတဝ်န ််းက င်စ ီမခံန  ်ခွွဲမှုအစ ီအစ ဉ်  (EMP) တွင် 
ထည ်သွင််းကြာ ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 

  

Hint 

3.3.  စီမကံ န်ျားန င ် သက်ဆ ုံင်ဖသာ ဥြဖေမ ာျား     

3.3.1.  စီမကံ န်ျားန င ်သက်ဆ ုံင်ဖသာ ဥြဖေန င  ်နည်ျားဥြဖေမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ ဥြမာ - ပြည်တွင်ျားဥြဖေမ ာျား၊ န ုံင်ငံတကာကွနဗ်င်ျားရ ငျ်ားမ ာျား၊ 
စာခ ြုြ်မ ာျားန င ် သဖဘာတညူခီ က်မ ာျား၊ ပြညတွ်င်ျားန င ် န ုံင်ငံတကာ 
စံခ  န်စညံွှန်ျားမ ာျားန င ် လမ်ျားညွှနခ် က်မ ာျား စ သပြင  ်

Essential 

  

 

3.3.2.  စီမကံ န်ျားအဆ ုံပြြုသူမ  အထက်အြ ုံေ် 3.3.1 တွင် ဖဖာ်ပြထာျားသည ် 
ဥြဖေမ ာျားန င ်အညီ လ ုံကန် ဖဆာင်ရကွန် ိိုင်ကရ်း ယင််း၏အြွွဲွဲ့အစ ည််း 
အတွင််း သင ်ကတာ်သည စ်နစ် သ ုံို့မဟုံတ် လုံြ်ငန်ျားစဉ်မ ာျား ခ မှတ်ထာ်း 
ကကကာ င််း ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။  

Essential 

  

Hint 

3.4.  အဖ ွဲွေ့အစည်ေး ိုံင်ရာမသူ ာင ်
EIA တွင်ကြာ်ပြခ က်မ ာ်းအာ်း လိိုကန် ာကဆာင်ရွက်ကရ်း စ ီမကံနိ ််း 
အဆိိုပြြုသူ၏ အြွွဲွဲ့အစည််းဆိိုင်ရာမူကဘာင်နှင ် တာဝနရ်ှိကသာ  
ပမနမ်ာန ိိုင်ငံအစ ိို်းရဌာနမ ာ်း၏ အြွွဲွဲ့အစည််းဆိိုင်ရာမူကဘာင်တိို ကိို  
ဤအြ ုံင်ျားခွ တွင် ကြာ်ပြထာ်း မှု ရ   မရ   စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရမည ်- (ဥြမာ - 
ြွွဲွဲ့စည််းြံိုမ ာ်းန ှင  ်တာဝနရ်ှိကသာဌာန ခွွဲမ ာ်း)  

   

 

3.4.1.  EMP အာျား အကကာင်အထညက်ဆာင်ရကွ်ပခင််း အြါ အဝင ် စ ီမကံနိ ််း၏ 
ြတ်ဝန ််းက င်စ ီမံခန  ်ခွွဲမှုလိုြ်ငန ််းမ ာ်းအတွက် အြွွဲွဲ့အစည််းဆိိုင်ရာမူကဘာင်  
ကိို ကြာ်ပြထာ်းြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

3.4.2.  စီမကံ ိ်ေးဖ ွဲွေ့စည်ေးဆဆာင်ရကွ်ထာ်းရှိမှု 
EIA အစ ီရငခ်ံစာတွင်ြါ ဝင်သည ် ြတ်ဝန ််းက င်န ှင ် လမူှုကရ်းကိစ စရြမ် ာ်း 
အတွက် အြွွဲွဲ့အစည််းဆိိုင်ရာြွွဲွဲ့စ ည််းြံို၊ အိုြ်ခ  ြုြမ်ှု၊ တာဝန ်ယူ 
ကဆာင်ရကွမ်ှုမ ာျားန ှင  ်လိုြ်ငန ််းတာဝန ်မ ာ်းကိို ကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။   

Essential 

   

3.5.  လိိုကန်ာရန ်တာဝန်ရှဆိသာ  ကတိကဝတ်မျာ်း  
စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူသည် EIA အစ ီရငခ်ံစာတွင် တင်ပြထာ်းသည ် 
ကိန ််းဂဏန ််းမ ာ်း၊ သတင််းအခ က်အလကမ် ာ်း၊ ဆန််းစစ ်မှုမ ာ်း၊ ထ ခ ုံကမ်ှု 
မ ာျားက ုံ ဖလ ာ ခ မည န်ည်ျားလမ်ျားမ ာ်းန င  ် ဘဏ္ဍာကငွလ ထာ်းမှုမ ာ်း၏ 
တိက မှု၊ ပြီ်းပြည  စ် ံိုမှု၊ ခိိုင်မာမှုတိို အြါ အဝင် အစ ီရငခ်စံ ာ၏ ကိစ စရြ ် 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

အာ်းလံို်းအတွက် တာဝန ်ရှမိှုနငှ ်ြတ်သက၍် ကြာ်ပြထာ်းမှု ရ   မရ   စစိစ ် 
သံို်းသြ်ရမည-် 

3.5.1.  စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူသည် EIA အစီရငခ်စံ ာကိို အပြည ်အဝ သကဘာ  
တူညီကကကာ င််းန ှင ် အစရီင်ခစံ ာတွင်ကြာ ်ပြထာ်းသည ် ဆိို်းက ြို်းမ ာ်း 
အတွက် ကလ ာ ခ မည ်နည််းလမ််းမ ာ်းအာ်း လိိုက်နာကဆာင်ရကွ်န ိိုင်ကရ်း 
လိိုအြ်ကသာ ရန ်ြံိုကငွန ှင ် ဝန ်ထမ််းအင်အာ်းခန  ်ထာ်းရန ်  တာဝန ်ယူ 
ကကကာ င််း အတည်ပြြုဝနခ်ံခ က်ကိို လက်မှတက်ရ်းထိို်းကြာ်ပြထာ်းြါ 
သလာ်း။ 

Essential 

   

3.5.2.  စ ီမကံနိ ််းြိိုင်ရှင်က အစ ီရငခ်စံ ာတွင် ကြာ်ပြထာ်းသည ် ကတကိဝ တ်မ ာ်း 
အကြေါ် သကဘာတူကကကာ င််းစာအာ်း လကမ်ှတ်ကရ်းထိို်း ကြာ ်ပြထာ်း 
ြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

3.5.3.  လိိုကန် ာကဆာင်ရကွရ်န ် တာဝန ်ဝတတရာ ်းမ ာ်းရ  ြါက ဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ (ဥြမာ - လိုြက်ိိုင်ကဆာင်ရကွခ်ွင ်သကဘာတူညခီ က်မ ာ်းန င  ်
ကခ ်းကငွန ှင ြ်တသ်က်သည ် သကဘာတူညီခ  က်မ ာ်း) 

Dependent 
  

Hint 

3.6.  အပခာေးသ ာ ကတကိဝတ်မျာေး     

3.6.1.  အသင််းအြွွဲွဲ့မ ာ်း၏ အြွွဲွဲ့ဝင်အကနပြင ်ထာ်းရှိကသာ ကတကိဝတ်မ ာ်း ကိို 
ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Optional 
  

Hint 

3.6.2.  ကိုမပဏီ၏ စ ိုကြါ င််းမဝူါ ဒမ ာ်း၏ အစိတ်အြိိုင််းတခိုအပြစ ် စ ီမကံနိ ််း 
ြိိုင်ရှင်မ ှ   မိမိသကဘာဆနဒအကလ ာက ်ထာ်းရှိကသာ ကတကိဝတ်မ ာ်း ကိို 
ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Optional 
  

Hint 

3.7.  စီမကံနိ််း၏ ပတဝ်န ််းကျ င်နှင ်လူမှုဆရ်းဆိိုင်ရာစနံှုန််းမျာ်း 
ဤအြိိုင််းခွွဲတွင် အဆိိုပြြုစ ီမကံိန ််းန ှင ်သက်ဆိိုင်ကသာ ပမနမ်ာန ိိုင်ငံ၏ 
အမ ြို်းသာ်းြတ်ဝန ််းက င်ဆိိုင်ရာ အရညအ်ကသွ်း (ထိုတ်လ တ်မှု) 
လမ််းည နခ် ကမ် ာ်းန ငှ ် စ ီမကံိန ််းမှလိိုက်နာရန ် သတ်မတ်ှထာ်းသည ် 
အဆိိုပြြုစ ီမကံနိ ််းန ှင ြ်တသ်ကသ်ည ်  စ ံခ နိ ်စညံ န ််းမ ာ်းြါ  ထိုတ်လ တ်မှု  
ကန  ်သတ်တန ်ြိို်းမ ာ်းကိို တိက စ ွာကြာ ်ပြထာျားပခင််း ရ   မရ   စ ိစစ ်သံို်းသြ် 
ရမည်- 

    

3.7.1.   ုံတ်လွှတ်မှုရင်ေးပမစ်မျာေး 
ကလထို၊ ကရထို (အခ ြိုွဲ့ကသာကိစ စရြမ် ာ်း တွင် ကရထိုအမ ြို်းအစာ်းအကြေါ် 
မူတည်၍ ထြ်မခံွွဲပခာ်းရန ်)၊ ကပမဆီလ ာ၊ ဆူညသံံန ှင ်တိုနခ်ါမှု၊ အစိိုင်အခွဲ/ 
ကဆာက်လိုြ်ကရ်းလိုြ်ငန ််းသံို်း စနွ  ်ြစ ်ြစ စည််းမ ာ်းထကွရ်ှိမှုနငှ ် အပခာ်း  
ထိုတ်လ တ်မှုမ ာ်းကွဲ သိို  ထိုတ်လ တ်မှုရင််းပမစမ် ာ်းပြစ ်ကစ သည ် စမီံကနိ ််း 
အစိတ်အြိိုင််းမ ာ်းကိို ကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

  

Hint 

3.7.2.  အခပည်ခပည်ဆိိုင်ရာမဝူေါဒမျာ်း၊ လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်းနှင ် စံချနိစ်ညံွှန ််းမျာ်း 
စ ီမကံနိ ််းကိို အပြည်ပြညဆ်ိိုင်ရာအြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းမ ှ ကငွကကက်းကထာကြ်ံ  
ကြ်းပခင််းပြစြ်ါက အဆိိုြါ အြွွဲွဲ့ အစ ည််းမ ာ်း၏ ြတဝ်န ််းက င်န ှင ်လူမှု 
ဝန ််းက င်ဆိိုင်ရာကာကွယ်ကစ ာင ်ကရှာက်ကရ်း မူဝါ ဒမ ာ်း၊ လမ််းည နခ် က ်
မ ာ်းနှင  ် စခံ နိစ်ညံ န ််းမ ာ်းကိို စ ီမံကနိ ််းမှလိိုက်နာကဆာင်ရွကမ်ည ်
ပြစ ်ကကကာ င််း ကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  

  

Hint 

3.7.3.  အမျျိုေး ာေးပတ်ဝ ်ေးကျင် ိုံင်ရာအရညအ်သ  ေး ( ုံတ်လွှတ်မှု) 
လမ်ေးညွှ ် ချက်မျာေးနှင ် အမျ ြို်းသာ်းပတ်ဝန ််းကျ င်ဆိိုင်ရာ စခံျနိ်စညံွှန််းမျာ်း 
အစရီင်ခစံာ၌ စမီံက န်ျားအဖကာင်အထည်ဖဖာ်ဖဆာင်ရကွ်မည ် အဆင  ်

Essential 
  

Hint 

file:///D:/Office%20Work/1.%20Law_Policy_Guideline/Environmental/EIA%20Checklist/Comparison%20EIA%20check%20list/Supplementary_Document.docx%23Link_3_6_2
file:///D:/Office%20Work/1.%20Law_Policy_Guideline/Environmental/EIA%20Checklist/Comparison%20EIA%20check%20list/Supplementary_Document.docx%23Link_3_6_2
file:///D:/Office%20Work/1.%20Law_Policy_Guideline/Environmental/EIA%20Checklist/Comparison%20EIA%20check%20list/Supplementary_Document.docx%23Link_3_6_3
file:///D:/Office%20Work/1.%20Law_Policy_Guideline/Environmental/EIA%20Checklist/Comparison%20EIA%20check%20list/Supplementary_Document.docx%23Link_3_7_1
file:///D:/Office%20Work/1.%20Law_Policy_Guideline/Environmental/EIA%20Checklist/Comparison%20EIA%20check%20list/Supplementary_Document.docx%23Link_3_7_2
file:///D:/Office%20Work/1.%20Law_Policy_Guideline/Environmental/EIA%20Checklist/Comparison%20EIA%20check%20list/Supplementary_Document.docx%23Link_3_7_3


9 
 
No Items Applicability Page Rating Hint 

မ ာျားအာျားလံုံျားတွင် ဖဆာငရ်ကွမ်ည ်လုံြ်ငန်ျားမ ာျားဖ ကာင ် ထကွ်ရ  လာမည ် 
ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျားန င ်ြတ်သက၍် ပမန ်မာန ိိုင်ငံ၏အမ ြို်းသာ်းြတ်ဝန ််းက င် 
ဆိိုင်ရာအရည်အကသွ်း (ထိုတ်လ တ်မှု) လမ််းည နခ် ကမ် ာ်းန င  ် အမ ြို်းသာ်း  
ြတဝ်န ််းက င်ဆိိုင်ရာ  အရညအ်ကသွ်းစခံ နိစ်ညံ န ််းမ ာ်းြါ သတ်မ တ်ခ က် 
မ ာျားအာျားလံုံျားက ုံ ကြာ ်ပြထာ်းြါသလာ်း။ 

3.7.4.  EIA တွင်ကြာ်ပြထာ်းသည ် စီမကံ န်ျားအဆ ုံပြြုသူမ  စမီကံ နျ်ားအဖကာင် 
အထည်ဖဖာစ်ဉ် လိိုက်နာကဆာင်ရကွ်ရန ် ကတကိဝတ်ပြြုကြာ ်ပြထာ်း  
သည ် က န်ျားမာဖရျားန င ် ဖဘျားကငျ်ားလံုံခခံြုဖရျားက စစမ ာျားအြါအ င် အဆိိုပြြု  
စ ီမကံနိ ််းန ှင ်ဆကစ် ြသ်ည ် ြတဝ်န ််းက င်န ှင ်လူမှုကရ်းဆိိုင်ရာ စခံ နိစ် ံည န ််း  
မ ာ်း သိို မဟိုတ ် လမ််းည န ်တန ်ြိို်းမ ာ်းကိို သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားြါ 
သလာျား။ 

Dependent 

  

Hint 

3.8.  စီမကံ ိ်ေးနှင ် က် ိုံင် ည ် အပခာေးသ ာ စံချ ိ်စညံွှ ်ေးမျာေး 
အထကတွ်င်ဖဖာ်ပြထာျားသည  ် စံခ  န်စညံွှန်ျားမ ာျားအပြင် စီမကံ န်ျားန င ် 
သက်ဆ ုံင်ဖသာ အပခာျားစခံ  နစ်ညံွှန်ျားမ ာျားရ  ြါက ကအာကြ်ါအခ က်မ ာ်းကိို 
စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရမည်- 

    

3.8.1.  အစရီင်ခစံာတွင် ဖအာကြ်ါကဏ္ဍမ  ာ်းန ှင ်သက်ဆ ုံင်သည ် စံခ  န်စညံွှန်ျား 
မ ာျားက ုံ ရည်ညွှန်ျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား- 
- လုံြ်ငန်ျားခွင်အတွင်ျားရ   ဖလအရညအ်ဖသွျား 
- လုံြ်ငန်ျားခွင်အတွင်ျားရ   ဆညူံသနံ င  ်တုံနခ်ါမှု 
- အစ ုံင်အခ စွနိ်ု့ြစြ်စစည်ျားန င ် အနတရာယရ်  စနွိ်ု့ြစ်ြစစည်ျား 
- စွနိ်ု့ြစ်ဖရဆ ုံျား 
- ဖသာကဖ်ရ 
- ဖဘျားကင်ျားလံုံခခံြုဖစဖရျားစီမခံနိ်ု့ခွ မှု 
- HIV/ AIDS ဖရာဂါအြါအ င် ကူျားစကန် ုံင်ဖသာဖရာဂါမ ာျားန င  ်
- လုံြ်ငန်ျားခွင်က န်ျားမာဖရျားန င ် ဖဘျားကငျ်ားလံုံခခံြုဖရျားစခံ  နစ်ံညွှန်ျားမ ာျား 

Dependent 

  

Hint 

3.8.2.  စ ီမကံနိ ််းကအာင်ပမငက်ရ်းအတွက ် ပြစ ်ကြေါ်န ိိုင်သည  ် အြွွဲွဲ့အစည််းဆိိုင်ရာ 
အခက်အခွဲ အတာ်းအဆီ်းမ ာ်းကိို ကြာ်ပြထာ်းပခင််း ရှိ မရ ှိ န ှင  ်
ယင််းအတာ်းအဆီ်းမ ာ်းကိို ကက ာ်လ ာ်းနိိုင်မည်  နည််းလမ််းမ ာ်းကိို ကြာ်ပြ 
ထာ်းြါ သလာ်း။  

Optional 

  

Hint 

3.9.  ဆကစ်ပပ်ေါရာမီတာမျာ်း 
သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားသည  ် ထုံတ်လွှတ်မှုရင်ျားပမစ်မ ာျားန င  ် ဖမ ာမ် န်ျား   
ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျားန င ်ြတ်သက၍် ပမန ်မာန ိိုင်ငံ၏ အမ ြို်းသာ်းြတ်ဝန ််းက င် 
ဆိိုင်ရာအရည်အကသွ်း (ထိုတ်လ တ်မှု) လမ််းည န ်ခ က်မ ာ်း အြါ အဝင် 
စီမကံ န်ျားန င ်သက်ဆ ုံင်သည ် အပခာျားစခံ  နစ်ံညွှန်ျားမ ာျားတွင် ြါရ  သည ် 
ကအာက်ြါ ဆက်စြ်ြါ ရာမ ီတာအာျားလံုံျားက ုံ ကြာ ်ပြထာ်းပခင််း ရ   မရ   စစိစ ် 
သံို်းသြ်ရမည-် (ဤ Checklist ၏ ၃.၇. ကိိုလည််းကကည ရ်န်) 

 

   

3.9.1.  ဖရအရညအ်ဖသွျား ထိုတ်လ တ်မှုစံခ  န်စညံွှန်ျားမ ာ်း     

1)  ကရအရညအ်ကသွ်းဆိိုင်ရာ  အကပခခြံါရာမီတာမ ာ်း (ဥြမာ  - ခ ဉ်ငနဓ်ါ တ်၊ 
BOD၊ COD၊ ဆိိုင််းကကအွနည်မ ာ်း၊ ကြ ာ်ဝ င်ကအာကဆ်ီဂ င်ြမာဏ၊ Colon 
Bacillus၊ အြခူ  နစ် သည်ပြင )် 

Dependent 
  

Hint 

2)  ကလ်းလံကသာ သိို မဟိုတ် အဆြိ်ရှိြစ စည််းမ ာ်း၊ Dependent   Hint 

3)  ြိို်းသတ်ကဆ်းမ ာ်း၊ Dependent   Hint 
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4)  Eutrophication Dependent   Hint 

3.9.2.  ထုံတ်လွှတ်အခ ုံျားအဖငွွဲ့စခံ  နစ်ညံွှန်ျားမ ာျား     

1)  အမှုန်ပဒြ်ထို (ဥြမာ - PM10၊ PM2.5၊ ြိုနမ်ှုန  ်မ ာျား) Essential     

2)  ဓါတ်ဖငွွဲ့မ ာျား (ဥြမာ- ကာဗွနမ်ိို ကန ာက်ဆိိုဒ်၊ ကာဗနွ ်ဒိိုင်ကအာက်ဆိိုဒ်၊ 
န ိိုကထ်ရိိုဂ င်ကအာက်ဆိိုဒ်မ ာ်း၊ ဆာလြာ ကအာက်ဆိိုဒ်မ ာ်း) 

Essential 
  

 

3)  အနံို့ဆ ုံျား Dependent   Hint 

4)  အကငွွဲ့ြ လံယ်ွကသာ ကအာ်ဂွဲနစ ်ပဒြ်ကြါ င််း Dependent   Hint 

5)  ဆူညံသံန င  ်တုံန်ခါမှုမ ာျား Essential    

3.9.3.  ဖဘျားအနတရာယ်ရ  ြစစည်ျားမ ာျားန င ် ဖပမအရည်အဖသွျားစခံ  နစ်ညံွှန်ျားမ ာျား     

1)  သတတြုကလ်းမ ာ်း (Heavy metals) Dependent   Hint 

2)  သတတြုကလ်းမ ာ်းမှာအြ အပခာျားဖဘျားအနတရာယ်ရ  ြစစည်ျားမ ာျား Dependent   Hint 

3)  ြ ုံျားသတ်ဖဆျားမ ာျား Dependent   Hint 

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

3.9.4.  အစ ုံင်အခ စွနိ်ု့ြစြ်စစည်ျားန င ် ဖဘျားအနတရာယ်ရ  စွနိ်ု့ြစြ်စစည်ျား     

1)  ဖဘျားအနတရာယ်မရ  ဖသာ အစ ုံင်အခ စွနိ်ု့ြစြ်စစည်ျား Dependent   Hint 

2)  ဖဘျားအနတရာရ  စွနိ်ု့ြစြ်စစည်ျား Dependent   Hint 

3.9.5.  လုံြ်ငန်ျားခွင်န င ် လမူှုအြွွဲွဲ့အစည််း က န်ျားမာဖရျားန င  ် ဖဘျားကငျ်ားလံုံခခံြု 
ဖရျားဆ ုံင်ရာ စံခ  န်စညံွှန်ျားမ ာျား 

    

1)  လုံြ်ငန်ျားခွင်အတွင်ျားရ   ဖလအရည်အဖသွျား Dependent   Hint 

2)  ဖရအရညအ်ဖသွျားန င  ်ဖရရရ  န ုံင်မှု Dependent   Hint 

 အြ ုံင်ျား (၃) အတွက် ခခံြုငံုံသံုံျားသြ်ခ က်  
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4.  “စမီကံ န်ျားအဖ ကာင်ျားအရာဖဖာ်ပြခ က”် အခန်ျား သ ုံို့မဟုံတ် ၎င်ျားန င ် 
သက်ဆ ုံင်ဖသာ မည်သည ်အြ ုံင်ျားတွင်မဆ ုံ ဖအာက်ြါအဖ ကာင်ျားအရာမ ာျား 
ြါ င်ပခင်ျား ရ   မရ   စစိစ ်သံို်းသြရ်မည ်- 

 
  

 

4.1.  ကဏ္ဍန ှင က်ဏ္ဍခ ွ  
စ ီမကံနိ ််း၏ အဆိိုပြြုကဏ္ဍန ှင  ် ကဏ္ဍခွွဲနှင ြ်တသ်က်၍ ြတ်ဝန ််းက င် 
ထခိိိုက်မှုဆန ််းစ စ ်ပခင််း ဆိိုင်ရာလိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််း  (၂၀၁၅)၊ ကနာက ်ဆက်တွွဲ 
(က) ြါ  စ ီမကံနိ ််းအမ ြို်းအစာ်းမ ာ်းန ှင ် န ိိုင်ငံတကာအဆင မ်ီ စက်မှုလိုြ်ငန ််း 
အမ ြို်းအစာ်းခွွဲပခာ်းပခင််း (International Standard Industrial 
Classification)  ကိိုအကပခခံ၍ ပြည စ် ံိုလံိုကလာက်မှု ရှိ မရှိ ကိို ကြာ်ပြထာ်း 
ြါ သလာ်း။ 

Essential 

  

 

4.2.  စီမကံ ိ်ေးအရွယ်အစာေး 
EIA အစီရငခ်ံစာတွင် ဖဖာ်ပြထာျားသည ် စီမကံ န်ျားအစ တ်အြ ုံင်ျားတစ်ခုံခ င်ျား 
စီ၏ အမ  ြုျားအစာျားန င ် အရွယ်အစာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

4.3.  စီမကံ ိ်ေးအစိတ်အပိုံင်ေးမျာေး 
EIA အစရီင်ခစံာတွင် ဖအာကြ်ါအခ က်မ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား- 

 
   

4.3.1.  စီမကံ န်ျား၏ အဓ ကအစ တ်အြ ုံင်ျားမ ာျားအာျားလံုံျား Essential    

4.3.2.  စီမကံ န်ျား၏ အဓ ကလိုြ်ငန ််းမ ာျားအာျားလံုံျား Essential    

4.3.3.  စီမကံ န်ျားလုံြ်ငန်ျားဖဆာင်ရကွ်မှုမ ာျားအာျားလံုံျား Essential    

4.3.4.  စီမကံ န်ျားကအသံုံျားပြြုမည ် အဖပခခံအဖဆာကအ်အံုံမ ာျား Essential    

4.4.  သပမပံုံ 
EIA အစ ီရငခ်စံ ာတွင် စမီကံိန ််းအစတ်ိအြိိုင််း တစ ်ခိုခ င််းစ ီအတွက် 
သင ်ကတာ်ကသာစ ကက်းပြင ် ကြာ်ပြထာ်းသည ် ဖအာက်ြါ စီမကံ န်ျားတည်ဖန 
ရာပြကပမြံိုမ ာ်းန ှင ် အင်ဂ င်န ီယာ ဆိိုင်ရာ ြံိုမ ာ်းကိို ကြာ်ပြထာ်းြါသလာ်း- 

 

   

4.4.1.  စီမံကိ ်ေးတည်သ ရာပပသပမပံုံ (စီမံကိ ်ေးအစိတ်အပိုံင်ေးတစ်ခုံချင်ေးစီအတ က်) 
ဖပမြံုံမ ာျားတွင် စမီံက န်ျားအစ တ်အြ ုံင်ျားအာျားလံုံျား၏ တညဖ်နရာအာျား 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
   

4.4.2.  သယ ုံယျတည်သ ရာပပသပမပံုံ (လွှမ််းခခံြုဆခမပံို) 
EIA အစီရငခ်ံစာတွင် စီမကံ န်ျားတညရ်  ရာဖေသ သ ုံို့မဟုံတ ် န ုံင်ငံက ုံ 
ပမင်သာသည ် စီမကံ န်ျားတည်ဖနရာပြ လ မ််းခခံြုဖပမြံုံက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

Essential 

   

4.4.3.  စီမကံ ိ်ေးတညသ် ရာခပ အသ ေးစိတ်သပမပံုံ 
EIA အစရီင်ခစံာတွင် စီမကံ န်ျားတည်ဖနရာက ုံ တ က စာွဖဖာ်ပြထာျားသည ် 
ဖပမြံုံအာျား ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
   

4.4.4.  စီမကံ ိ်ေးသ ကာင ်  ကသ်ရာကမ်ှုရှိ ည ် ဧရယိာပပသပမပံုံ 
EIA အစီရငခ်ံစာတွင် စီမကံ န်ျားဖ ကာင ် သက်ဖရာက်မှုရ  သည ် ဧရ ယာ 
ပြဖပမြံုံက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
  

Hint 

4.4.5.  စီမကံ ိ်ေး ယ် ိမတ်ိနှင ် သပမမျက်နေှာ  င်ပပင်ပပသပမပံုံ 
စီမကံ န်ျားနယ်န မ တ် သ ုံို့မဟုံတ ် ဖလ လာမှုဧရ ယာက ုံ သ သာထင်ရ ာျားစွာ 
ခွွဲပခာ်းန ုံင်သည ် ဖပမမ ကန်  သွင်ပြင်ပြဖပမြံုံက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
   

4.4.6.  အခခာ်းနည််းဆရွ်းချယ်ခခင််းခပဆခမပံို 
စီမကံ န်ျား၏ အပခာ်းနည််းကရွ်းခ ယ်ပခင််းမ ာ်းအာ်းလံို်းကိို ဖပမြံုံတွင် 

Dependent 
  Hint 
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ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။  

4.5.  စီမကံ ိ်ေးလုံပ်င ်ေးခ င်သ ရာချ ာေးမှုပံုံစံပပသပမပံုံ  ိုံ မဟုံတ် ရုံပပ်ံုံကာေးချပ ်
စ ီမကံနိ ််းတွင်ြါ ဝင်သည်  လိုြင်န ််းတစခ်ိုခ င််းစ ီအတွက် သင ဖ်တာ်ဖသာ 
စဖကျားမ ာျားအသံုံျားပြြုထာျားသည  ် ဖအာက်ြါလိုြ်ငန ််းခွင် ကန ရာခ  ထာ်းမှု 
ပြကပမြံို/  ြံိုစ ံမ ာ်းကိို ကြာ ်ပြထာ်း ြါ သလာ်း- 

 

  

 

4.5.1.  စီမကံ န်ျားတွင်အသံုံျားပြြုမည ် အဖဆာက်အဦမ ာျား၏ ဖနရာခ ထာျားမှုြံုံစံ၊ 
နည်ျားြညာြ ုံင်ျားဆ ုံင်ရာ အဖသျားစ တဖ်ဖာ်ပြခ ကမ် ာျားန င ် စ ိတ်ကူ်းေီဇ ုံင်ျားြံုံစ ံ
(Conceptual Design) မ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - 
ြငမ်စ က်ရံို/ အလွှာမ ာျား၊ အဖဆာကအ်ဦမ ာျား၊ ဖပမဖအာကလ်ုံြ်ငန်ျားမ ာျား၊ 
ြငလ်ယ်ကမ်ျားရ ုံျားတန်ျားရ  လုံြ်ငနျ်ားမ ာျား၊ သ ုံဖလ ာင်ရံုံမ ာျား၊ ဖရရရ ှမိှု၊ 
စ ုံကြ်  ြုျားဖရျား၊ နယ်န မ တ်မ ာျား၊ ြတ ်န်ျားက င်ကိိုကာကွယ်ဖစာင ဖ်ရ ာက်မှု 
စသည်ပဖင )် 

Essential 

   

4.5.2.  စီမကံ န်ျားန င ်ဆကစ်ြသ်ည လ်ိုြင်န ််းမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ 
- ခ ဉ်ျားကြ်လမ်ျား၊ စ ီမကံနိ ််းအဝင်လမ််းစသည ်  စီမကံ န်ျားန င ်သက်ဆ ုံင်သည  ်
အဖပခခံအဖဆာကအ်အံုံမ ာျား) 

Dependent 
  

Hint 

4.5.3.  EIA အစီရငခ်စံာတွင် စမီံက န်ျားဖဆာင်ရကွ်မည ်လုံြ်ငန်ျားအဆင ်မ ာျား 
ြါ ငသ်ည  ် လုံြ်ငန်ျားစဉ်အဆင မ် ာျားပြရုံြြ်ံုံကာျားခ ြ်မ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

4.6.  စီမကံ ိ်ေးဖ ံွေ့ဖဖိျုေးမှုနှင ် အသကာင်အ ညသ်ဖာ် မှုအချ ိ်ဇယာေးမျာေး 
EIA အစရီင်ခစံာတွင် စ ီမကံိန ််း၏ တည်ကဆာက ်ပခင််း၊ လိုြ်ငန ််းလည်ြတ် 
ပခင််းန င  ် လိုြ်ငန ််းြိတ်သိမ််းပခင််းအဆင ်မ ာ်းအတွက် ကကာ ပမင မ်ည  က်ာလ၊ 
စ တင်/ ပြီ်းစီ်းမည ်ရက်မ ာ်းအာ်း ခန  ်မနှ ််းကြာ်ပြထာ်းသည  ် စ ီမကံနိ ််း  
အကကာင်အထည်ကြာ်မည ် ဖအာကြ်ါအခ နိ ်ဇယာ်းမ ာ်းကိို ကြာ်ပြထာ်း 
ပခင််း ရှိ မရှိ ကိို စစိစ ်သံို်းသြ်ရမည်- 

 

   

4.6.1.  စီမကံ န်ျားအတည်ပြြုပခင်ျားအဆင အ်တွက် အခ  န်ဇယာျားမ ာျား Essential    

4.6.2.  စ ီမကံနိ ််း၏ အကကိြုတည်ကဆာက ်ပခင််း၊ တည်ကဆာက်ပခင််း၊ လိုြ်ငန ််း 
လည်ြတ်ပခင််းန င  ် လိုြ်ငန ််းြတ်ိသိမ််းပခင််းအဆင ်မ ာ်းအတွက် ကကာပမင  ်
မည  က်ာလ၊ စ တင်/ ပြီ်းစ ီ်းမည ်ရက်မ ာ်းအာ်း ခန  ်မှန ််းကြာ ်ပြခ  ကမ် ာ်း  
အြါအဝင ်အဖသျားစ တ်ေီဇ ုံင်ျားရရှိန ိိုင်မည  က်ာလအတွက် အခ နိဇ်ယာ်းမ ာ်း 

Essential 

  

 

4.6.3.  စီမကံ ိ်ေး၏ အဓကိလုံပ်င ်ေးမျာေး 
EIA အစီရငခ်စံာတွင် စမီကံိန ််းအဆင ်အလိိုက် (အကကိြုတည်ကဆာက်ပခင််း၊ 
တည်ကဆာက ်ပခင််း၊ လိုြ်ငန ််းလည်ြတ်ကဆာင်ရကွ်ပခင််းန င  ် လိုြ်ငန ််း 
ြိတ်သိမ််းပခင််း) ကဆာငရ်ကွမ်ည  အ်ဓကိလိုြ်ငန ််းမ ာ်း၏ အက ဉ်ျားခ ြုြ် 
ဇယာျား 

Essential 

  

 

4.6.4.  အကကိျုတည်သ ာက်ပခငေ်းအ င ် 
အကက ြုတည်ဖဆာက်ပခင်ျားအဆင ်တွင် ဖဆာင်ရကွ်မည ် ဖအာက်ဖဖာ်ပြြါ 
အဓ ကလုံြ်ငန်ျားကဏ္ဍမ ာျားအာျား ဖဖာ်ပြထာျားပခင်ျား ရ   မရ   စစိ စ ်သံို်းသြ်ရမည ်- 

 
  

 

  အကကိြုတည်ကဆာက ်ပခင််းလိုြ်ငန ််း ကဆာငရ်ကွ်ပခင််းန ှင ် တြဆ်င်ပခင််းမ ာ်း 
အတွက် ကဆာင်ရွကမ်ည  က်နရာန ှင  ်အကကကာ င််းအရာ ကြာ ်ပြခ  က ်

Dependent 
  

Hint 

  ြတဝ်န ််းက င်ကိို ကာက ွယ်မည ်နည််းလမ််းမ ာ်းအြါ အဝင ် စ ိတ်ကူ်းဒီဇိိုင််း  
(Conceptual Design) နငှ  ် နည််းြညာြိိုင််းဆိိုင်ရာ အကသ်းစိတ ်
ကြာ်ပြခ ကမ် ာ်း 

Dependent 
  Hint 
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  အကကိြုတည်ကဆာက ်ပခင််းလိုြ်ငန ််း ကဆာငရ်ကွ်မည ် ကန ရာပြငဆ်င်ပခင််း Dependent   Hint 

  အကကိြုတည်ကဆာက ်ပခင််းအဆင ်တွင် အသံို်းပြြု မည ် အကဆာက ်အအံိုန ှင  ်
ဆကစ် ြလ်ိုြ်ငန ််းမ ာ်း တည်ကဆာက်ပခင််း  

Dependent 
  Hint 

  အစိိုင်အခွဲန ှင ် အရညစ်နွ  ်ြစ ်ြစ စည််းမ ာ်း  (ဝိကသသလကခဏာမ  ာ်း၊ ြမာဏ၊  
သိိုကလာှင်မှုန ှင  ်စ ွန  ်ြစ ်ဧရယိာ )  

Dependent 
  Hint 

  ကပမတူ်းပခင််းန ှင ် ကပမြိို ပခင််း (ြမာဏ ၊ အရင််းအပမစ ်၊ ြိို ကဆာင်ကရ်း၊ 
သိိုကလာှင်မှုစ သည်ပြင ်)  

Dependent 
  Hint 

  အသံို်းပြြုမည ် ြစ စည််းကရိိယာမ ာ်း၊ ၎င်ျားြစစည်ျားမ ာျား၏ ဝိကသသလကခဏာ 
မ ာ်းနှင ် အကရအတွက ်

Dependent 
  Hint 

  အကကိြုတည်ကဆာက ်ပခင််းလိုြ်ငန ််း ကဆာငရ်ကွ်ပခင််းန ှင ် တြဆ်င်ပခင််းမ ာ်း 
အတွက် ကဆာင်ရွကမ်ည  တ်ညက်နရာပြကပမြံို 

Dependent 
  Hint 

4.6.5.  တည်သ ာက်ပခငေ်းအ င  ်
EIA အစရီင်ခစံာ၌  တည်ဖဆာက်ပခင်ျားအဆင ်တွင်ဖဆာင်ရကွ်မည ် 
ဖအာက်ဖဖာ်ပြြါ အဓ ကလုံြင်န်ျားကဏ္ဍမ ာျားအာျား ဖဖာ်ပြထာျားပခင်ျား ရ   မရ   
စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရမည်- 

 

   

1)  ကဆာက်လိုြ်ကရ်းလိုြ်ငန ််းမ ာ်းအတွက် စ ိတ်ကူ်းဒီဇိိုင််း (Conceptual 
Design) န ှင  ်န ည််းြညာြိိုင််းဆိိုင်ရာ အကသ်းစိတက်ြာ ်ပြခ  က်မ ာ်း 

Essential 
   

2)  ကဆာက်လိုြ်ကရ်းလိုြ်ငန ််းမ ာ်း ကဆာင်ရကွ်ပခင််းန ှင ် တြဆ်င်ပခင််းမ ာ်း  
အတွက် ကဆာင်ရွကမ်ည  တ်ညက်နရာပြကပမြံို  

Essential 
   

3)  ကဆာက်လိုြ်ကရ်းလိုြ်ငန ််းမ ာ်းအတွက် ကပမကနရာ ပြငဆ်င်ပခင််းန ှင ် ကဆာက် 
လိုြ်ပခင််း 

Essential 
   

4)  ကဆာက်လိုြ်ကရ်းလိုြ်ငန ််းကဆာင်ရွကစ် ဉ်  သယ်ယူြိို ဖဆာင်ပခင်ျား (ဥြမာ - 
နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊ အကကိမအ်ဖရအတွက်၊ သယ်ယူမည ြ်မာဏမ ာ်း၊ 
လမ်ျားဖ ကာင်ျား) 

Essential 
   

5)  ယာယအီကဆာက်အအံိုမ ာ်းန ှင  ် ဆကစ် ြ်ကဆာင်ရွကရ်မည လ်ိုြ်ငန ််းမ ာ်း 
(ဥြမာ - ခ ဉ််းကြ်လမ််း၊ တံတာ်းမ ာ်း၊ ယာဉ်/ ယန တရာ ်းမ ာ်း ရြန် ာ်းရန ်
ကနရာ၊ ဆီသိိုကလာှငမ်ည  ်ကနရာမ ာ်း၊ စတိိုခန ််း၊ အညစ ် အကကက်းစ ွန  ်ြစ ်ရန ် 
ကနရာမ  ာ်းန ှင ် ရံို်းအကဆာက်အဦမ ာ်း)  

Essential 

   

6)  ကလထိုအတွင််းထိုတ်လ တ်မှုမ ာ်း၊ ဆူညံသံ၊ ကရညစည်မ ််းမှုမ ာ်း၊ အြူ၊ 
အစိိုင်အခွဲစ ွန  ်ြစြ်စ စည််းမ ာ်းအြါအ င် ြတဝ်န ််းက င်သိို  ထိုတ်လ တ်မှုမ ာ်း  
ပြစ ်ကစ သည ် လိုြ်ငန ််းကဆာငရ်ကွ်ခ  က်မ ာ်း ၊ အဆိိုြါ ထိုတ်လ တ်ြစ စည််း 
မ ာ်း၏ ြမာဏန ှင ် ဝိကသသလကခဏာမ ာ်း၊  ထိုတ်လ တ်မှုပြစ ်ကစ သည  ်
အရင််းအပမစမ် ာ်းမထှကွရ်ှိသည  ် ညစည်မ ််းမှုကိိုကလ ာ ခ  မည ် န ည််းလမ််း 
မ ာ်း၊ ထိုတ်လ တ်မှုအာ်းလံို်းနငှ ် ညစည်မ ််းကစ ကသာ ြစ စည််း အာ်းလံို်းတိို  
အတွက် လမ််းည န ်ခ က်မ ာ်းန ှင ် စခံ နိစ် ံည န ််းမ ာ်းကိို စ ီမကံနိ ််း က 
ကလ်းစာ်းလိိုကန်ာ မည်ပြစ ်ကကကာင််း ကြာ်ပြခ က ်

Essential 

  

 

7)  ကပမတူ်းပခင််းန ှင ် ကပမြိို ပခင််း (ြမာဏ ၊ အရင််းအပမစ ်၊ ြိို ကဆာင်ကရ်း၊ 
သိိုကလာှင်မှုစ သည်ပြင ်) 

Dependent 
  

Hint 

8)  တည်ကဆာကမ်ည ် အပမွဲ တမ််းန ှင ် ယာယစီ ခန ််းမ ာ်း (တည်ကန ရာ၊ 
စ ည််းမ ဉ််းမ ာ်း၊ အကကာ င််းဆံို်းကဆာင်ရကွရ်နန်ည််းလမ််းမ ာ်း၊ အညစ ် 
အကကက်းစ ွန  ်ြစ ်ပခင််းဆိိုင်ရာ အကဆာက်အဦမ ာ်း၊ ကသာက်သံို်းကရန ှင ် 
စ ွန  ်ြစ ်အစ ိိုင်အခွဲမ ာ်းဆိိုင်ရာ  အကဆာက်အဦမ ာ်း) 

Dependent 

  Hint 
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9)  အကကာင််းဆံို်းကဆာင်ရကွ်န ိိုင်မည ်နည််းလမ််းမ ာ်းန ှင ် ကကိြုတင်စ ီစဉ်ထာ်း  
သည ် တည်ကဆာက ်ကရ်းလိုြ်ငန ််းမ ာ်းကိို န ိှုင််းယှဉ် ကြာ ်ပြပခင််း 

Dependent 
  Hint 

10)  ပြန်လည်ထဖူထာင်ဖရျားလုံြ်ငနျ်ားမ ာျား (လကရ်  ဖဆာင်ရကွ်ဖနသည  ်
စီမကံ န်ျားပဖစ်ြါက) 

Dependent 
  Hint 

4.6.6.  လုံပ်င ်ေးလညပ်တပ်ခင်ေးအ င  ်
EIA အစီရငခ်ံစာ၌  လိုြ်ငန ််းလည်ြတ်ပခင်ျားအဆင ်တွင်ဖဆာင်ရကွ်မည ် 
ဖအာက်ဖဖာ်ပြြါ အဓ ကလုံြင်န်ျားကဏ္ဍမ ာျားအာျား ဖဖာ်ပြထာျားပခင်ျား ရ   မရ   
စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရမည်- 

 

   

1)  ကဆာင်ရကွမ်ည  လ်ိုြ်ငန ််းမ ာ်းနငှ ် တြ်ဆင်ပခင််းလိုြ်ငန ််းမ ာ်း ၏ တည်ကန ရာ 
ပြကပမြံိုန ှင ် ရှင််းလင််းခ က်  

Essential 
  

 

2)  ကလထိုအတွင််းထိုတ်လ တ်မှုမ ာ်း၊ ဆူညံသံ၊ ကရညစည်မ ််းမှုမ ာ်း၊ အြူ၊ 
အစိိုင်အခွဲစ ွန  ်ြစြ်စ စည််းမ ာ်းအြါအ င် ြတဝ်န ််းက င်သိို  ထိုတ်လ တ်မှုမ ာ်း  
ပြစ ်ကစ သည ် လိုြ်ငန ််းကဆာငရ်ကွ်ခ  က်မ ာ်း၊ အဆိိုြါ ထိုတ်လ တ်ြစ စည််း 
မ ာ်း၏ ြမာဏန ှင ် ဝိကသသလကခဏာမ ာ်း၊  ထိုတ်လ တ်မှုပြစ ်ကစ သည  ်
အရင််းအပမစမ် ာ်းမထှကွရ်ှိသည  ် ညစည်မ ််းမှုကိိုကလ ာ ခ  မည ် န ည််းလမ််း  
မ ာ်း၊ ထိုတ်လ တ်မှုအာ်းလံို်းနငှ ် ညစည်မ ််းကစ ကသာ ြစ စည််း အာ်းလံို်းတိို  
အတွက် လမ််းည န ်ခ က်မ ာ်း န ှင ် စခံ နိစ် ံည န ််းမ ာ်းကိို စ ီမကံနိ ််း က 
ကလ်းစာ်းလိိုကန်ာ မည်ပြစ ်ကကကာင််း ကြာ်ပြခ က ်

Essential 

  

 

3)  စွနိ်ု့ြစ်ြစစည်ျားသနိ်ု့စင်ပခင်ျားန င ် စွနိ်ု့ြစ်ပခင်ျားတ ုံို့န င ်ြတ်သက်သည ် စ ိတ်ကူ်း 
ေီဇ ုံင်ျားမ ာျား (Conceptual Designs) န င  ်၎င်ျားတ ုံို့၏ တညဖ်နရာ 

Essential 
  

 

4)  လိုြ်ငန ််းလညြ်တသ်ည က်ာ လအတွင််း သယ်ယူြိို ဖဆာင်ပခင်ျား (ဥြမာ - 
နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊ အကကိမအ်ဖရအတွက်၊ သယ်ယူမည ြ်မာဏမ ာ်း၊ 
လမ်ျားဖ ကာင်ျား) 

Essential 
  

 

5)  စီမကံ န်ျားလည်ြတရ်ာတွင် ဖဆာင်ရကွ်မည ်လုံြ်ငန်ျားစဉ်အဆင ်ဆင ်ပြြံို 
(Flowchart) သ ုံို့မဟုံတ် ဝန ်ထမ််းမ ာ်းလိုြ်ကဆာင်မှုပြ ရိုြ်ြံိုကာ်းခ ြ ်

Essential 
  

 

6)  န ှစစ်ဉ်ထကွ်ရှမိည  ် ကိုန ်ြစ စည််းအမ ြို်းအစာ်းန ှင ် ခန  ်မနှ ််းြမာဏ Dependent   Hint 

7)  ထိုတ်လိုြမ်ည  န်ည််းြညာဆိိုင်ရာ  ကြာ်ပြခ က်၊ ယင််းကိို အဖကာင်ျားဆံုံျား 
ဖဆာင်ရကွမ်ည န်ည်ျားလမ်ျား (BAT) န ှင န် ိှုင််းယှဉခ် ကန် ှင ၊် လိုြ်ငန ််း 
လည်ြတ်ပခင််းအတွက ် အဓကိက  သည ်အြိိုင််းမ ာ်းတြ်ဆင်ပခင််းဆိိုင်ရာ 
စ ိတ်ကူ်းဒီဇိိုင််းမ ာ်း (Conceptual Designs)  

Dependent 

  

Hint 

8)  ထုံတ်လုံြမ်ှုအြါအ င် စီမကံ နျ်ားလည်ြတ်ပခင်ျားဆ ုံင်ရာ လုံြ်ငနျ်ားစဉမ် ာျားက ုံ 
သွင်ျားအာျားစုံ (Input)၊ ထကွရ်ှိမှု (Output) န ှင ် ယင််းတိို အကြေါ် စ ီမခံန  ်ခွွဲမှု 
မ ာ်းြါဝင်သည ် လိုြ်ငန ််းစဉ်ပြကပမြံိုကာ ်းခ ြ် မ ာ်းပြင ် ကြာ်ပြထာ်းပခင််း 
(ဥြမာ - ထုံတ်လုံြ်မှု သ ုံို့မဟုံတ် အင်ဂ င်နီယာြ ုံင်ျားဆ ုံင်ရာ လုံြ်ငန်ျားစဉ ်
မ ာျား၊ ကုံန် ကမ်ျားထုံတ်လုံြ်မှုမ ာျား၊ စ ုံကြ်  ြုျားဖရျား သ ုံို့မဟုံတ ် သစ်ဖတာ 
ဆ ုံင်ရာထုံတ်လုံြမ်ှုနည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊ အပခာျားဖသာ သဘာ သယံဇာတမ ာျား 
ထုံတ်ယူမှု) န င  ် စနွ  ်မှတ်ထိုတ်လ တ်အခိို်းအကငွွဲ့ (Point source 
emission) န ှင ် ညစ ်ညမ််းမှုမ ာ်းကိိုကြာ ်ပြပခင််း (ဥြမာ - ဓာတ်ကငွွဲ့မ ာ်း၊ 
အမှုန ်ပဒြ်ထို၊ အရည်၊ အစ ိိုင်အခွဲ၊ ဆညူံသ၊ံ အြူ စ သည)် 

Dependent 

  

Hint 

4.6.7.  လုံပ်င ်ေးရပ ်ိုံင်ေးပခင်ေး၊ ပတ်ိ ိမ်ေးပခင်ေးနှင  ်ပိတ် ိမ်ေးဖပီေးသ ောကအ် င ်မျာေး 
EIA အစီရငခ်ံစာ၌ လုံြ်ငန်ျားရြဆ် ုံင်ျားပခင်ျား၊ ြ တ်သ မ်ျားပခင်ျားန င ် 
ြ တ်သ မ်ျားဖြီျားဖန က် အဆင ်မ ာျားတွင်ဖဆာငရ်ကွ်မည ် ဖအာက်ဖဖာ်ပြြါ 

 
  

Hint 
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အဓ ကလုံြ်ငန်ျားကဏ္ဍမ ာျားအာျား ဖဖာ်ပြထာျားပခင်ျား ရ   မရ   စစိ စ ်သံို်းသြ်ရမည ်- 

1)  စ ီမကံနိ ််းအစ ိတ်အြိိုင််းတစခ်ိုခ င််းစ ီ ၏ တည်ကန ရာန ှင  ် လိုြ်ငန ််းခွင်ကန ရာ 
ခ ထာ်းမှုအကြေါ်မူတည၍် လိုြင်န ််းြိတ်သိမ််းရန ် စတ်ိကူ်းယဉ်အစအီစ ဉ ်
(Conceptual plan) 

Dependent 
  

Hint 

2)  လိုြ်ငန ််းရြဆ်ိိုင််းပခင််း၊ ြိတ်သိမ််းပခင််းန ှင  ် ြိတ်သိမ််းပြီ်းကနာကလ်ိုြ်ငန ််းစ ဉ် 
မ ာ်းကိို အကကာ င်အထည်ကြာ ်ကဆာင်ရန ်  ခန  ်မနှ ််းကိုနက် စရိတန် ှင  ်
ရနြ်ံိုကငွအရင််းအပမစ ်မ ာ်း 

Dependent 
  

Hint 

4.7.  သယံဇာတမျာ်းနှင ် ပစစည််းမျာ်းအသံို်းခပြုမှု 
EIA အစ ီရငခ်ံစာ၌ တည်ဖဆာက်ပခင်ျားန င ် လုံြ်ငန်ျားလည်ြတ်ပခင်ျားအဆင ် 
မ ာ်းတွင်လ ုံအြ်မည ် ဖရ၊ စမွ်ျားအင် အစ ရှိသည က်ုံန် ကမ်ျားြစစည်ျားမ ာျား၊ 
စ ကြ်စစည်ျားမ ာျား အသံို်းပြြုမှုနငှ ်ြတ်သက၍် ဖဖာ်ပြထာျားပခင်ျား ရ   မရ   
စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရမည်- 

 

   

4.7.1.  ကုံ ် ကမ်ေးပစစည်ေးမျာေးနှင ် စက်ပစစည်ေးမျာေး     

1)  စီမကံ န်ျားပြင်ြမ  ရယရူန်လ ုံအြ်ဖသာ ကုံန် ကမ်ျားြစစည်ျား အမ  ြုျားအစာျားန င ် 
ြမာဏတ ုံို့က ုံ ခနိ်ု့မ န်ျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား၊ 

Essential 
  

 

2)  ကုံနထ်ုံတ်လုံြ်ရာတွင် ပဖည ်သွင်ျားမည ်သွင်ျားအာျားစုံ/ ြစစည်ျားမ ာျား၏ 
အရင်ျားအပမစ်၊ တစ်န စ်အသံုံျားပြြုမည ်ြမာဏ၊ အမ  ျားအစာျားမ ာျား၊ 
အရည်အဖသွျားန င ်   ဖသသလကခဏာမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

3)  ကဆာက်လိုြ်ကရ်းလိုြ်ငန ််းသံို်းြစစည်ျားမ ာျားက ုံ က ုံင်တွယ်ပခင်ျားန င  ် သ ုံဖလ ာင ်
ပခင်ျား (ြမာဏ၊ အမ  ြုျားအစာျား၊ အဖဆာက်အအံုံန င  ် ထာျားရ  မည ်ဖနရာ) က ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

4)  စီမကံ န်ျားတွင်အသံုံျားပြြုမည ် စ ကြ်စစည်ျားမ ာျား၏ အမ  ြုျားအစာျားမ ာျားန င ် 
အဖသျားစ တဖ်ဖာ်ပြခ က်မ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

4.7.2.  သရလိုံအပခ်ျက ်     

1)  ဖရအသံုံျားပြြုမှုြမာဏက ုံ ခနိ်ု့မ နျ်ားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ Dependent   Hint 

2)  ကရရယမူည  အ်ရင်ျားအပမစ်က ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ Dependent   Hint 

4.7.3.  စ မ်ေးအင်လိုံအပ်ချက ်     

1)  ဖလာငစ်ာဆနီ င ် လ ြစ်စ်ဓာတအ်ာျားလ ုံအြ်ခ ကက် ုံ ခနိ်ု့မ န်ျားဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

2)  စွမ်ျားအင်လ ုံအြ်ခ က်အတွက ် ရယအူသံုံျားပြြုမည ် အရင်ျားအပမစမ် ာျားက ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

4.7.4.  အစိုံင်အခွဲစ   ်ပစ်ပစစည်ေး     

1)  တည်ဖဆာကက်ရ်းလိုြ်ငန ််းသံို်းစ ွန  ်ြစ ်ြစ စည််း သ ုံို့မဟုံတ ် အကဆာက်အဦ 
မ ာ်းပြိြုြ က်ပခင််းမှ ထကွ်ရှမိည ်စနွိ်ု့ြစြ်စစည်ျားမ ာျား၊ စနွ  ်ြစက်ပမစာမ  ာ်း၊ 
ထုံတ်လုံြ်ဖရျားလုံြ်ငန်ျားစဉ်မ ာျားမ ထကွရ်ှိမည ် စွနိ်ု့ြစ်ြစစည်ျားမ ာျား၊ ဖဘျားထွက် 
ြစစည်ျားမ ာျား၊ ြ ုံလ ံဖသာ သ ုံို့မဟုံတ် ပငင်ျားြယထ်ုံတ်ကုံန်ြစစည်ျားမ ာျား၊ 
ဖဘျားအနတရာယ်ရ  စွနိ်ု့ြစ်ြစစည်ျားမ ာျား၊ အ မ် သ ုံို့မဟုံတ ်လုံြ်ငန်ျားခွင်မ  စွနိ်ု့ြစ် 
ြစစည်ျားမ ာျား၊ စ ုံက်ြ  ြုျားဖရျား သ ုံို့မဟုံတ ်သစ်ဖတာထကွ်ြစစည်ျား အဖလအလငွ  ်
မ ာျား၊ ဖပမဖနရာရ ငျ်ားလင်ျားပခင်ျားမ ထွကရ်ှိမည ် စနွိ်ု့ြစြ်စစည်ျားမ ာျား၊ သတတြု 
တူျားဖဖာ်ဖရျားလိုြ်ငန ််းမ  စနွိ်ု့ြစ်ြစစည်ျားမ ာျား၊ လုံြ်ငန်ျားြ တ်သ မ်ျားပခင်ျားမ  
စွနိ်ု့ြစ်ြစစည်ျားမ ာျားအြါအ င ် စီမကံ န်ျားဖဆာငရ်ကွ်ပခငျ်ားမ  ထကွရ်  မည ် 
အစ ုံင်အခ စွနိ်ု့ြစြ်စစည်ျားမ ာျား၏ အမ  ြုျားအစာျားန င ် ြမာဏတ ုံို့က ုံ ဖဖာ်ပြထာျား 

Essential 
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ြါသလာျား။  

2)  စ   ်ပစ်သကျာက် (စုံပံုံ ာေးသ ာ ပစစည်ေးမျာေး၊ အမိှုကပ်ံုံ၊ စ   ပ်စ်အစိုံင်အခွဲ၊ 
အရညသ်ရာရာတိုံ ကိုံ  ိုံသလာှင ်ာေး ည ်က ်မျာေး စ ည်ပဖင )် 
စုံြံုံထာျားဖသာ ြစစည်ျားမ ာျား၊ အမ ှုကြ်ံုံမ ာျားန င  ် စွနိ်ု့ြစ်အစ ုံင်အခ ၊ အရည် 
ဖရာရာတ ုံို့က ုံ သ ုံဖလ ာင်ထာျားသည က်နမ် ာျား၏ အဖသျားစ တ်ေီဇ ုံင်ျားမ ာျားက ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - တည်ဖနရာမ ာျား၊  င်ဆံ သည ်ြမာဏ၊ 
အသံုံျားပြြုန ုံင်သည ်သက်တမ်ျား၊ နည်ျားြညာန င  ် အင်ဂ င်နီယာဆ ုံင်ရာ 
လ ုံအြခ် ကမ် ာျား စသည်ပဖင ်) 

Dependent 
 

  

Hint 

3)  ဖဘျားအနတရာယ်ရ  ြစစည်ျားမ ာျားက ုံ အသံုံျားပြြုရန ်၊ သ ုံဖလ ာငရ်န ်၊ က ုံင်တွယ်ရန ်
န င ်/ သ ုံို့မဟုံတ ်ထုံတ်လုံြရ်နတ် ုံို့က ုံ သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာ်းြါ သလာ်း။ 
၎င်ျားတ ုံို့၏ြမာဏမ ာျားက ုံ ခနိ်ု့မ နျ်ားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

4)  ဖဘျားအနတရာယ်ရ  စွနိ်ု့ြစ်ြစစည်ျား အမ  ြုျားအစာျားမ ာျားန င ် ခန  ်မနှ ််းြမာဏတ ုံို့က ုံ 
ကြာ်ထိုတ်တင်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

4.7.5.  စ   ် ုံတ်အရည်မျာ်း     

1)  လိုြ်ငန ််းခွင်မှ ဖရစီျားဆင်ျားမှုန င  ် ဖရနှုတ်ဖပမာင်ျား၊ ထုံတ်လုံြ်ဖရျားလုံြစ်ဉမ်  
ဖရမ ာျား၊ အဖအျားခံဖရ၊ သနိ်ု့စင်ဖြီျားစနွိ်ု့ထုံတ်အရည်မ ာျား၊ မ လလာနငှ  ် စီျားဆင်ျား 
ဖရတ ုံို့အြါအ င် စမီကံ န်ျားမ ထကွရ်  လာမည ် စနွိ်ု့ထုံတ်အရညမ် ာျား၏ 
အမ  ြုျားအစာျားန င ် ြမာဏတ ုံို့က ုံ ဖဖာ်ထုံတ်တင်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 

  

Hint 

4.7.6.  ထိုတ်လွှတ်အခိို်းအဆငွွဲ့အရင််းအခမစမ်ျာ်း     

1)  ထုံတ်လုံြ်ဖရျားလုံြ်ငန်ျားစဉ်၊ တစ ်စ ိုတစ ်ကဝ်းတည််းထိုတ်လ တ်မှု၊ ရုံြ်ကကွင်ျား 
ဖလာငစ်ာမ ာျားဖလာငက် မ်ျားမှု၊ ယာဉ်သွာျားလာမှု၊ ြိုန ်မှုန ် န ှင ် အနံ အသက ်
တ ုံို့မ စနွ  ်ထိုတ်သည ် ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျားအြါအဝင ် ဓာတ်ဖငွွဲ့န င ် အမှုန် 
ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျား၏ အမ  ြုျားအစာျားန င ် ြမာဏတ ုံို့က ုံ သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ် 
ထာျားြါသလာျား။  

Essential 

  

 

2)  ဖလထုံအတွင်ျားသ ုံို့ ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာ်းဆိိုင်ရာ စုံဖဆာင်ျားပခင်ျား၊ သနိ်ု့စင်ပခင်ျား 
န င ် အဖြီျားသတ်စနွိ်ု့ထုံတ်ပခင်ျားတ ုံို့အတွက ် နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျား 
ြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

3)  ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျားက ုံ စနွိ်ု့ထုံတ်မည ်ဖနရာမ ာျားန င ် စွနိ်ု့ထုံတ်ြစစည်ျားမ ာျား၏ 
  ဖသသလကခဏာမ ာျားက ုံ သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - 
မီျားခ ုံျားဖခါင်ျားတ ုံင်၏အပမင ်၊ အရ  နန် င ် ထုံတ်လွှတ်မည ်အြူခ  န်) 

Essential 
  

 

4.7.7.   ယ်ယူပိုံ သ ာင်သရေးလိုပ်ငန််းမျာေး     

1)  လုံြ်ငန်ျားခွင်အတွင်ျားရ   လမ်ျားမ ာျား၊ ရထာျားမ ာျား၊ ဓာတ်ရထာျားမ ာ်း၊ သယ်ယူ 
ြ ုံို့ဖဆာင်ဖရျားြစစည်ျားမ ာျားန င ် ကရလမ််းကကကာင််းမ ာ်းဆိိုင်ရာ အခ က်အလက ်
မ ာ်းက ုံ ပြည ်ပြည ်စံုံစံုံဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

2)  သယ်ယူြ ုံို့ဖဆာင်ဖရျားလမ်ျားဖ ကာင်ျားမ ာျား၏ တည်ဖနရာပြဖပမြံုံက ုံ ဖဖာ်ပြ 
ထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 
  Hint 

3)  စီမကံ န်ျားဧရ ယာတွင် ခ ဉ်ျားကြ်လမ်ျားအသစမ် ာျားဖဖာက်လုံြရ်န် လ ုံအြ် 
ြါက လမ်ျားဖဖာက်လုံြ်ပခင်ျားဆိိုင်ရာ အဖပခခံဖဖာ်ပြခ 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 စ်ံုံစွာဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 
  Hint 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

4.7.8.  လိုပ်ငန််းခွင် အသ ာက်ခပြုဆရ်းလိုပ်ငန််းမျာေး     

1)  လုံြ်ငန်ျားခွင်အဖထာက်အကူပြြု လိုြ်ငန ််းမ ာျား (ဥြမာ- ရံုံျားသံို်းန ှင  ်
လိုြ်ငန ််းခွင်သံုံျားြစစည်ျားမ ာျား၊ ဓာတ်ခွ ခန်ျားမ ာျား၊ ဖ ျားဆ ုံင်မ ာျား၊ ယာဉ်ထ န်ျား 
သ မ်ျားပြြုပြင်သည ်ကနရာမ ာျား၊ ကုံန်ဖလ ာင်ရံုံမ ာျား၊ စ တိိုခန ််းမ ာ်း၊ သ ုံဖလ ာင ်
သည ်ဖနရာမ ာျား၊ လ ြစ် စဓ်ာတ်အာျားထုံတ်လုံြ်ပခင်ျားန င ် ြိို လ တ်သည  ်
လိုြ်ငန ််းမ ာ်းန င ် ဖလာငစ်ာပဖည ်သည ်လိုြ်ငန ််းမ ာျား) က ုံ လံိုကလာက်စာွ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 

  

 

2)  အထက်ဖဖာ်ပြြါ လုံြ်ငန်ျားခွင်အကထာက်အကူပြြုအဖဆာကအ်အံုံမ ာျား၏ 
တည်ဖနရာန င ် ဖနရာခ ထာျားမှုပြဖပမြံုံ သ ုံို့မဟုံတ ် ြံုံစံကာျားခ ြ်မ ာျားက ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

4.7.9.  လုံပ်င ်ေးခ င်ပပငပ် အသ ာက်အကူပပျုလိုပ်ငန််းမျာေး     

1)  လုံြ်ငန်ျားခွင်ပြငြ် အဖထာကအ်ကူပြြု အဖဆာက်အအံုံမ ာျား (ဥြမာ- 
ြ ုံက်လ ုံင်ျား၊ လ ြစ်စ ်ဓာတ်အာျားအရင်ျားအပမစ်၊ ဖရဖထာကြ်ံ မှု၊ အ မ်ရာမ ာျား၊ 
ကုံန် ကမ်ျားြစစည်ျားမ ာျားန င ် ထုံတ်ကုံနသ် ုံဖလ ာင်သည ် အဖဆာက်အအံုံမ ာျား၊ 
စွနိ်ု့ြစ်ဖရသနိ်ု့စင်ပခင်ျား၊ စွနိ်ု့ြစ်ြစစည်ျားစမီံခနိ်ု့ခွ မှုန င ် ဖဘျားအနတရာယ်ရ   
ြစစည်ျားမ ာျားန င ် ဖလာင်စာသ ုံဖလ ာင်မှု) က ုံ ပြည ်စံုံစွာဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 

  

Hint 

2)  အထက်ဖဖာ်ပြြါ လုံြ်ငန်ျားခွင်ပြငြ်ရ   အဖထာကအ်ကူပြြု အဖဆာက် 
အအံုံမ ာျား၏ တည်ဖနရာန င  ် ဖနရာခ ထာျားမှုပြဖပမြံုံ သ ုံို့မဟုံတ် 
ြံုံစကံာျားခ ြ်မ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

4.7.10.  သရစီမခံ  ်ခ ွဲမှုဆိိုင်ရာ ကိစစရပမ်ျာ်း     

1)  ကခ ာင််းကရလမ််းကကကာ င််းကပြာ င််းကအာင်ကဆာင်ရကွ်ပခင််း၊ ကရကပမာ င််းမ ာ်း 
န ှင ် အနည်ထ ုံင်ကန်မ ာျားတည်ကဆာက ်ပခင််း၊ ကရလမ်ျားလွှ ပခင်ျားန င  ်
ကရလ ွဲကပမာင််းစသည  ် ဖရစမီခံနိ်ု့ခွ မှုဆိိုင်ရာကစိ စရြ်မ ာ်းကိို လံိုကလာက်  
စွာဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent 
 

  

Hint 

2)  အထက်ဖဖာ်ပြြါ ဖရစီမခံနိ်ု့ခွ မှုဆိိုင်ရာကစိ စရြမ် ာ်း၏ တည်ဖနရာန င ် 
ဖနရာခ ထာျားမှုပြဖပမြံုံ သ ုံို့မဟုံတ ် ြံုံစကံာျားခ ြ်မ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

Dependent 
  

Hint 

4.7.11.  အလုံပခ်န ်ထာ်းခခင််း၊ သေ ခံမျာေးကိုံငှာေးရမ်ေးပခင်ေးနှင ် သေ တ င်ေး ဝယ်ယူ  
ပခင်ေး 

 
  

 

1)  အလုံြ်သမာျားအဖရအတွက်၊ ပမနမ်ာလမူ  ြုျား သ ုံို့မဟုံတ ် န ုံင်ငံပခာျားသာျား 
စ သည ်ခန  ်မနှ ််းလိုြ်သာ်းလိိုအြခ် ကက်ိို အလိုြ်အမ ြို်းအစ ာ်းအလိိုက ်
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

2)  စီမကံ န်ျားသကတ်မ်ျားတစ ်ကလ ာက် င ာျားရမ်ျားမည လ်ိုြ်သာ်းအင်အာ်းန င ် 
စီမကံ န်ျားအတွကလ် ုံအြ်သည ် ကုံနစ်ည်န င ်  န်ဖဆာင်မှုမ ာျားက ုံ ဖေသခ ံ
စီျားြာွျားဖရျားလုံြ်ငန်ျားမ ာျားမရှယမူည ် ြမာဏဆိိုင်ရာ အခ က်အလက်မ ာျားက ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 

  

 

 အြ ုံင်ျား (၄) အတွက် ခခံြုငံုံသံုံျားသြ်ခ က ်
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5.  “အခခာ်းဆဆာင်ရွကန်ိိုင်သည  ် နည််းလမ််းမျာ်းအဆပေါ် သရိုပ်ခွ ဆန််းစစ် 
ခခင််း” အခန်ျား သ ုံို့မဟုံတ ် ၎င်ျားန င ်သကဆ် ုံင်ဖသာ မည်သည အ်ြ ုံင်ျားတွင် 
မဆ ုံ ဖအာကြ်ါအဖ ကာင်ျားအရာမ ာျားြါ င်ပခင်ျား ရ   မရ   စ ိစစ ်သံို်းသြရ် 
မည်- 

 

  

 

5.1.  အပခာေးသ ာင်ရကွ်နိုံင် ည  ်ည်ေးလမ်ေးမျာေးအကျဉ်ေးချျုပ ်     

5.1.1.  အပခာျားဖဆာင်ရွကန် ုံင်သည ်နည်ျားလမ်ျားတစခ်ုံခ င်ျားစီ၏ အကကကာ င််းအရာ 
ကြာ်ပြခ ကအ်ာျား အင်ဂ င်နယီာရှုကထာင မ်ှ ထည ်သွင််းစ ဉ််းစ ာ်း၍ 
အတ ုံခ ြုြ်ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

5.2.  အခခာ်းဆဆာင်ရကွ်နိိုင်ဆသာ နည််းလမ််းမျာ်းထည ်သွင််းစဉ််းစာ်းခခင််း 
ကအာက်ြါ အခ က်မ ာ်းကိို အပခာ်းကဆာငရ်ွကန် ိိုင်ကသာနည််းလမ််းမ ာ်းတွင် 
ထည ်သွင််းစ ဉ််းစ ာ်းထာ်းပခင််း ရှိ မရ ှိ စ ိစစရ်မည်- 

 
  

 

5.2.1.  စီမကံ န်ျားအဆင ်တ ုံင်ျားအတွက ်အပခာ်းကဆာင်ရွကန် ိိုင်ကသာနည်ျားလမ်ျားမ ာျား 
ဆိိုင်ရာ အဓ ကလုံြ်ငန်ျားအခ နိ ်ဇယာ်း 

Dependent 
  

Hint 

5.2.2.  အဖကာင်အထည်ဖဖာ်မည  ် အပခာ်းကဆာင်ရွကန် ိိုင်ကသာနည်ျားလမ်ျား 
အမ  ြုျားအစာျား 

Dependent 
  Hint 

5.2.3.  အပခာ်းကဆာင်ရွကန် ိိုင်ကသာနည်ျားလမ်ျားဆိိုင်ရာ ေီဇ ုံင်ျား သ ုံို့မဟုံတ် ကန ရာ 
ခ ထာ်းမှု 

Dependent 
  Hint 

5.2.4.  အပခာ်းကဆာင်ရွကန် ိိုင်ကသာနည်ျားလမ်ျားမ ာ်းကိို အမနှ ်တကယ်အကကာင် 
အထည်ကြာန် ိိုင်မှုဆိိုင်ရာရှုကထာင မ်ှ ထည ်သွင််းစ ဉ််းစ ာ်းပခင််း 

Dependent 
  Hint 

5.2.5.  အပခာ်းကဆာင်ရွကန် ိိုင်ကသာနည်ျားလမ်ျားမ ာ်းကိို အကကာ င်အထည်ကြာ ်
မည  ်ကန ရာန ှင ် အဆိိုြါ ကနရာ ၏ြိိုင်ဆိိုင်မှုအကပခအကန 

Dependent 
  Hint 

5.2.6.  တူျားဖဖာ်ပခင်ျား၊ ထုံတ်လုံြ်မှုလုံြ်ငန်ျားစဉ်၊ ညစ်ညမ်ျားမှုထ န်ျားခ ြုြ်ပခင်ျားန င  ်
စွနိ်ု့ြစ်ြစစည်ျားစနွိ်ု့ြစ်ပခင်ျားစ သည ် ကစိ စရြမ် ာ်းအတွက် အပခာ်းကဆာင်ရကွ်  
န ိိုင်ကသာ နည််းြညာမ ာ်း 

Dependent 
  Hint 

5.2.7.  စီမကံ န်ျားအစ တ်အြ ုံင်ျားမ ာျားအတွက် အပခာ်းကဆာင်ရကွ်န ိိုင်ကသာ 
န ည််းလမ််းမ ာ်း 

Dependent 
  

Hint 

5.2.8.  ဝန ်ကကီ်းဌာနကလိိုအြ်သည် သိို မဟ ိုတ် တင်ပြရန ် သင ်ကလ ာ်သညဟ်ို  
ယူဆသည ် စ ီမကံနိ ််းဆိိုင်ရာ အကရ်းကကီ်းသည ်  အပခာ်းအခ က်အလက် 
သိို မဟ ိုတ် အပမင်မ ာ်း 

Dependent 
  

Hint 

5.3.  အခခာ်းဆဆာင်ရကွ်နိိုင်ဆသာ  ည်ေးလမ်ေးမျာ်းအာ်း နိှုင်ေးယှဉ်ပခငေ်းနှင ် 
သရွေးချယ်ပခင်ေး 
အပခာျားဖဆာင်ရွကန် ုံင်ကသာနည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား န ှုင်ျားယ ဉသံ်ို်းသြ်ရာမ ှ
ရရ ှိလာသည ်ရလဒ်န ှင ် အသံို်းပြြုခွဲ သည န် ည််းလမ််းမ ာ်းကိို ဤကခါ င််းစ ဉ ်
ခွွဲတွင် ကြာ်ပြထာ်းမှု ရှိ မရှိ စ ိစစ ်ရမည ်- 

 

  

 

5.3.1.  အပခာေးသ ာင်ရကွ်နိုံင် ည  ်ည်ေးလမ်ေးမျာကိုံ နိှုင်ေးယှဉ်ပခင်ေး 
အဆိိုပြြုစ ီမကံနိ ််း၏ ြတ်ဝန ််းက င်အကြေါ်သက်ကရာက်မှုမ ာ်းန ှင ် အပခာ်း 
ကဆာင်ရကွန် ိိုင်ကသာနည််းလမ််းမ ာ်း၏ ြတ်ဝန ််းက င်အကြေါ်သက်ကရာက ်
မှုမ ာ်းကိို  န ိှုင််းယှဉ်ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential 

  

Hint 

5.3.2.  အပခာေးသ ာင်ရကွ်နိုံင်မည  ်ည်ေးလမ်ေးမျာေးကိုံ သရွေးချယ် ည ် ည်ေးစ စ် 
အပခာျားဖဆာင်ရွကန် ုံင်ကသာနည်လမ်ျားမ ာျား န ှုင်ျားယ ဉ်ရာန င  ် ဖရွျားခ ယ်ရ ာ  
တွင်အသံုံျားပြြုခွဲ သည ် နည်ျားစနစမ် ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
  

Hint 

5.3.3.  လိိုလာ်းသည ် အခခာ်းဆဆာငရ်ွကန်ိိုင်ဆသာနည််းလမ််း ဆရွ်းချယ်ခခင််း  
အတွက် ဆ ကာင််းကျ ြို်းဆဖာ်ခပချက ်

Essential 
  

Hint 
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လိိုလာ်းသည ် အပခာ်းကဆာင်ရကွန် ိိုင်ကသာနည််း လမ််းကရွ်းခ ယ်ပခင််း 
အတွက် အကကကာင််းပြခ က်မ ာ်းအာ်း ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

5.4.  လိိုလာ်းသည ် အပခာေးသ ာင်ရကွ်နိုံင်သ ာ  ည်ေးလမ်ေးဆိိုင်ရာဆဖာ်ခပချက ်     

5.4.1.  လိိုလာ်းသည ် အပခာ်းကဆာင်ရကွ်န ိိုင် ကသာန ည််းလမ််းမ ာ်းဆိိုင်ရာ အကသ်း 
စ ိတ်ကြာ်ပြခ ကမ် ာ်းအာ်း ကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ (အကကိြုတည်ကဆာက ်
ပခင််းန ှင  ် တညက်ဆာက်ပခင််းလိုြ်ငန ််းမ ာ်း၊ စ ီမကံနိ ််းအဆင ်တိိုင််းအတွက် 
လိိုအြ်သည ် ြစ စည််းကရိိယာမ ာ်း၊ စက်တြဆ်င်ပခင််းန ှင  ် ဆကစ် ြ် 
အကဆာက်အဦမ ာ်း၊ စမီကံိန ််းအတွက် ရင််းန ှီ်းပမ ြုြန် ှံမှုကိုနက် စရိတန် ှင  ်
အကကာင်အထည်ကြာ်မည  ် အခ နိ ်ဇယာ်း စ သညတိ်ို ြါဝင်သည ် 
အကသ်းစိတက်ြာ်ပြခ  က်)  

Essential 

  

Hint 

5.5.  စီမကံ ိ်ေးမရှိခခင််းဆိိုင်ရာ အခခာ်းဆဆာင်ရွ ကန်ိိုင်ဆသာနည််းလမ််း     

5.5.1.  အပခာ်းကဆာင်ရွကန် ိိုင်ကသာနည်ျားလမ်ျားမ ာ်းက ုံ န ှုင်ျားယ ဉ်ဖလ လာပခင်ျားတွင် 
အနိမ ဆ်ံို်းအပြစ ် စီမကံ န်ျားမရ  သည ်အဖပခအဖနက ုံ အပခာျားဖဆာင်ရွကန် ုံင် 
ကသာနည်ျားလမ်ျားအပဖစ် ထည ်သွင်ျားစ ဉ််းစ ာ်းထာျားြါသလာျား။ 

Essential 
  

 

5.5.2.  န ှုင်ျားယ ဉ်ဖလ လာပခင်ျားတွင် စမီံက န်ျားမရ  သည ်အဖပခအဖနက ုံ အပခာျား 
ဖဆာင်ရကွန် ုံင်သည ်နည်ျားလမ်ျားတစ ်ခိုအပဖစ် ထည ်သွင်ျားစဉ်ျားစာျားထာျားြါ 
သလာျား။  

Essential 
  

 

 အြ ုံင်ျား (၅) အတွက် ခခံြုငံုံသံုံျားသြ်ခ က ်
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e 

Rati
ng 

Hint 

6.  “အနီ်းပတဝ်န််းကျင် အဆ ကာင််းအရာမျ ာ်းဆဖာ်ခပချက”် အခန်ျား သ ုံို့မဟုံတ ်
၎င်ျားန င ်သက်ဆ ုံင်ဖသာ မညသ်ည ်အြ ုံင်ျားတွင်မဆ ုံ ဖအာက်ြါအဖ ကာင်ျား 
အရာမ ာျားြါ င်ပခင်ျား ရ   မရ   စစိ စသံ်ို်းသြ်ရမည ်- 

  
 

 

6.1.  ကလ လာမှုဆိိုင်ရာကန  ်သတ်ခ က်မ ာ်း သတ်မှတ်ပခင််း     

6.1.1.  ဆလ လာမည န်ယ်ဆခမဧရိယာနငှ ် ကန ်သတ်ချက်မျာ်းကိို အဓိပပေါယ်ဖွင ်ဆိိုခခင််း 
ဖလ လာမှုဆိိုင်ရာကန  ်သတ်ခ က်မ ာျားက ုံ သတ်မ တ်ထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ 
- ဖလ လာမည ်နယ်ကပမဧရ ယာန င  ် နယ်န မ တ်ဆိိုင်ရာ ကန  ်သတ်ခ ကမ် ာ်း၊ 
ပြစ ်ကြေါ်နိိုင်သည ် တ ုံက်ရ ုံက ် သ ုံို့မဟုံတ် တဆင ခ်ံသကဖ်ရာက်မှုမ ာျား၊ 
စီမကံ န်ျားဆိိုင်ရာ ဆကစ် ြ်လုံြင်န်ျားမ ာျား) 

Essential  

 

 

6.1.2.  ဖလ လာမည  န် ယ်ကပမဧရ ယာ၏ ြထ ဆီ ုံင်ရာ ကနိ်ု့သတ်ခ ကမ် ာျားက ုံ 
ကကာင််းစ ွာအဓ ြပါယ်ဖွင ်ဆ ုံထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

6.2.  အခ ကအ်လက်စုံဖဆာင်ျားပခင်ျားန င ် သရုံြ်ခွ ဆန်ျားစစ်ပခင်ျားနည်ျားစနစ ်     

6.2.1.  နည်ျားလမ််းန င  ်ရည်ရယ်ွခ က ်     

1)  ရူြဆိိုင်ရာ၊ သက်ရှဇီိဝဆိိုင်ရာ၊ လမူှုကရ်း၊ လမူှု-စ ီ်းြာွ်း ကရ်း၊ ယဉ်ကက ်းမှု 
ဆိိုင်ရာန ှင ် ရှုခင််းရှုကကွ်မ ာ်းစ သည ် ြတဝ်န ််းက င်န ှင ် လမူှုဆိိုင်ရာ 
အကပခပြြုအခ က်အလက်မ ာ်းကိို  န ိိုင်ငံတကာအသိအမတ်ှပြြုထာ်းကသာ  
န ည််းစန စ ် သိို မဟိုတ ် န ိိုင်ငံအဆင ်နည််းစနစ ်မ ာ်းကိိုအသံုံျားပြြု၍ ဖကာက်ယူ 
စုံဖဆာင်ျားခ  ြါသလာျား။ 

Essential  

 

 

6.2.2.  နည်ျားလမ််း 
အခ ကအ်လက်ဖကာက်ယူပခင်ျားန င ် သရုံြ်ခွ ဆန်ျားစစ်ပခင်ျားအတွက် ဖအာက် 
ဖဖာ်ပြြါ နည်ျားလမ််းမ ာျားက ုံ အသံုံျားပြြုထာျားြါသလာျား။ 

  
 

 

1)  အခ ကအ်လက်ဖကာက်ယူမည န်ည်ျားလမ်ျားန င ် ဖကာက်ယူမည ် အခ က ်
အလကမ် ာျားက ုံ သတ်မ တ်ဖဖာထ်ုံတ်ပခင််း။ (ဥြမာ- အခ က်အလက်မ ာျားက ုံ 
မည်သ ုံို့ဖကာက်ယူမည်၊ မည်သည ်ဖနရာ၊ မည်သည အ်ခ  န်တွင် ဖကာက်ယူ 
မည်၊ မည ်သည န်ည််းလမ််းအသံို်းပြြုမည)် 

Essential  

 

 

2)  အခ ကအ်လက် သရိုြခ်ွွဲဆန်ျားစစ်သည ်နည်ျားလမ်ျား Essential    

3)  သကာကယူ်ရရှ ိည ် အချကအ်လက်မျာေးကိုံ အရည်အသ  ေး  ိ်ေးချျုပ်ပခင်ေး 
အကပခပြြုအခ က်အလကစ် ိုကဆာင််းပခင််းန ှင ် ဆန ််းစ စ ်ပခင််းတွင် အသံို်းပြြု  
ခွဲ သည ် နည််းစနစ ်မ ာ်း၊ နမနူ ာရယသူည ် လိုြ်ထံို်းလိုြန် ည််းမ ာ်းန ှင ် နမူနာ 
ကကာက်ယူရာ တွင် အသံို်းပြြုခွဲ သည ် ြစ စည််းကိရိယာ မ ာ်းအကြေါ်အကပခခ ံ
စဉ််းစာ်းပခင််းပြင  ် ကကာက်ယူရရှသိည ်အခ က်အလက်မ ာ်းမှာ အရည်အကသွ်း 
ရှိသညဟ်ို ယူဆြါ သလာ်း။ 

Essential  

 

 

4)  အခ ကအ်လက်မ ာျားက ုံ အဓ ြပါယ်ြွင ်ဆိိုပခင််းန င ် တင်ပြသည ်နည်ျားလမ်ျား 
မ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

5)  န မနူ ာကကာက်ယူပခင််းကိို စ ံကိိုကခ် နိည် ိထာ်းကသာ ြစ စည််းကရိိယာ 
(Calibrated Instruments) မ ာ်းအသံို်းပြြု၍ ကကာကယူ်စ ိုကဆာင််း 
ထာ်းြါသလာျား။ 

Optional  
 

Hint 

6)  သရိုြ်ခွွဲဆန််းစစ ်ပခင််းကိို ပမနမ်ာန ိိုင်ငံအစ ိို်းရ သိို မဟ ိုတ် န ိိုင်ငံတကာ အြွွဲွဲ့  
အစည််းမ ာ်းမှ  အသိအမှတ်ပြြုသည ် ဓါ တ်ခွွဲခန ််းမ ာ်းတွင် ဓါတ်ခွွဲစမ််းသြ ်
ထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

6.2.3.  ရူပပတဝ်န််းကျင်ဆိိုင်ရာ အဆ ကာင််းအချကမ်ျာ်း     
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No Items Applicabilit

y 
Pag
e 

Rati
ng 

Hint 

ကလ လာမှုအတွက် ကရွ်းခ ယ်ထာ်းကသာ ရူြြတ်ဝန််းက င်ဆိိုင်ရာ 
အကကကာင််းအခ က်မ ာ်းန ှင ် ၎ င််းတိို အာ်း ရှင််း လ င််း ကြာ ် ပြ သည ် အ တိို င််း အတာ  
တိို သ ည် ကလ လာ မ ည ်န ယ်ကပမ ဧရိယာတွင် ၎ င််းတိို ၏အကရ်းြါမှု သိို မဟိုတ ်
အြိို်းတန ်မှုကိို ကိိုယ်စ ာ်းပြြု သင ်သည်။ န ယ်ြယအ်တိိုင််းအတာသတ်မှတ် 
ပခင််း အစ ီရငခ်စံ ာန ှင ် EIA အတွက ် လိုြ်ငန ််းတာဝန ်မ ာ်း (ToR) သည ်
ကလ လာမည ် ဤရူြြတဝ်န ််းက င်ဆိိုင်ရာ အကကကာ င််းအခ က်မ ာ်း ကရွ်းခ ယ် 
ပခင််းန ှင  ် သတင််းအခ ကအ်လက်အဆင က်ိို သတ်မှတ်ရာတင်ွ အကပခပြြု 
အခ ကအ်လက်မ ာ်းအပြစ ် ကဆာင်ရကွ်ကြ်းြါ လမိ ်မည်။ 

1)  သပမမျက်နေှာ  င်ပပငန်ှင ်  မူိ  င်ပပင်ဆိိုင်ရာ 
ရှုခင်ျား၊ ြငလ်ယ်ဖရမ ကန်  ပြင်အထကအ်ပမင  ်

Dependent  
 

Hint 

2)   မူိသဗေနှင ် သပမဆီလွှာ 
- ဖပမအမ  ြုျားအစာျားမ ာျား 
- ဘမူ ဖဗေဖွ ွဲ့စည်ျားြံုံမ ာျားန င ် တည်ဖဆာကြ်ံုံမ ာျား 

Dependent  
 

Hint 

3)  မိုံေးသလဝ  ိုံင်ရာအချကအ်လက်မျာေး 
- မ ုံျားရွာသည ြ်ံုံစ ံ(ပြင်ျားအာျား၊  ကာခ  န်၊ မ ုံျားရွာသည ် အကက မ်အဖရအတွက)် 
- အဖငွွဲ့ြ ပံခင်ျား 
- အြူခ  န ်
- ဖလတ ုံကန်ှုန်ျားန င ် လမ်ျားဖ ကာင်ျား 
- တ ုံင်ျားတာသည  ်စခန်ျားမ ာ်းတညဖ်နရာ 
- ရာသီဥတုံဖပြာင်ျားလ ပခင်ျားန င ်သက်ဆ ုံင်သည ် မ ုံျားဖလ သဆ ုံင်ရာ 
အခ ကအ်လက်မ ာျား 

  

 

Hint 

4)  ပတဝ် ်ေးကျင် သလအရညအ်သ  ေး 
- ြတ် န်ျားက င်ကလအရည်အဖသွျား (ဥြမာ - လူဖနဖေသမ ာျားတွင် ယာဉ်မ ာျား 
န င  ် အပခာျားဖလထုံညစ်ညမ်ျားမှုရငျ်ားပမစမ် ာျားဖ ကာင ် ပဖစ်ဖြေါ်ဖသာ 
ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျား) 

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

Dependent   

 

Hint 

5)  သပမအ ံုံေးချမှုနှင ် ပိုံင် ိုံင်မှုမျာေး 
- လဖူနဧရိယာ 
- ဖတာင်ဖြေါ်စ ုံကြ်  ြုျားဖရျား 
- လယ်ယာစြါျား 
- စကမ်ှုလုံြ်ငန်ျား 
- စကမ်ှုလုံြ်ငန်ျားဆ ုံင်ရာ စ ုံကခ်င်ျား 
- သတတြုတူ်းကြာသ်ည ်ကပမ 
- ဖရအာျားလ ြစ်စ်ထိုတ်လိုြ်သည ်ကပမ 
- စ ုံကြ် ြို်းကပမန င  ်သစ်ဖတာဖပမ 
- ခရီျားသွာျားလုံြ်ငန်ျားဆိိုင်ရာ  အသံို်းပြြုသည ်ကပမ 
- န ုံင်ငံအဆင က်ာကွယ်ထာျားသည ် ဧရ ယာမ ာျား၊ သစ်ထုံတ်ဧရ ယာမ ာျား၊ 
ငါျားန ှင ် အပခာ်းတိရစ ဆာန ်မ ာ်း ထ န်ျားသ မ်ျားပခင်ျားနယ်ဖပမမ ာျား၊ ကာကွယ်ပခင်ျား 

Dependent  

 

Hint 
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န င  ်သတ်မ တ်ထာျားသည ် နယ်ဖပမန င ် ဇုံန်မ ာျား 

6)    ာဝသ ေးအနတရာယ်မျာေး 
- ဖပမငလ င် 
- ပြင်ျားထန်ဖသာ ရာသီဉတုံဆ ုံင်ရာ ပဖစ်ရြ်မ ာျား 
- ဖရကကီျားပခင်ျား 
- မ ုံျားဖခါင်ပခင်ျား 
- ရာသီဥတုံဖပြာင်ျားလ ပခင်ျားဖ ကာင  ် ပဖစ်ဖြေါ်န ုံင်သည ် ဖဘျားအနတရာယမ် ာျား 
အြါအ င ် စီမကံ န်ျားတည်ရ  သည ် ဖေသအတွင်ျားပဖစ်ဖြေါ်ရန် 
အလာျားအလာရ  ဖသာ သဘာ ဖဘျားအနတရာယ်မ ာျား 

Dependent  

 

Hint 

7)  ပမစဝ်ှမ်ေးမျ ာေး၊ သရက မ်ျာေး၊ သရ တိမသ်ေ မျာေး၊ ခမစ်မျာေးနှင ် သချာင်ေးမျာေး၏ 
ဆခမဆပေါ်ဆရဆိိုင်ရာ ဇလသဗေ  
- Bathymetry န င  ် ဖရဖရ ွဲ့လ ာျားမှုအဖပခအဖနမ ာျား (ကရမ ကန်  ပြင်န င  ်

ပမစ/် ကခ ာင််း/ ကန ်ကကမ််းပြင်ရ   ဖရစီျားဆင်ျားမှုအဖပခအဖနမ ာျား) 
- လ ံတကစ် ီ်းဆင််းကရ 
- ဖရကကီ်းကရလ ံပခင််း 
- ဖရြါ ်းပခင််း (Low flow) 
- ဖရဖငွွဲ့ြ ပံခင်ျား 
- ဖရကကီျားကရလ သံည ် ဧရ ယာမ ာျား 

Dependent  

 

Hint 

8)  ပမစဝ်ှမ်ေးမျ ာေး၊ သရက မ်ျာေး၊ သရ တိမသ်ေ မျာေး၊ ခမစ်မျာေးနှင ် သချာင်ေးမျာေး၏ 
ဆခမဆပေါ်ဆရဆိိုင်ရာ အရည်အဆသွ်း 
- ဖရန င  ်ဖရတစ် ကက်ုံန်ျားတစ ်က်ြတ ်န်ျားက င်မ ာျား 
- ကခ ာင််း/ ကပမာ င််းပြတ်၍ တည်ကဆာကက်ရ်းလိုြ်ငန ််းကဆာင်ရကွ်မည ် 
ဖနရာမ ာ်းအတွက ် ကရတိမ်ကဒသမ ာ်းန င  ် ကရကကီ်းကရလ ံမှုဒဏ်ခနံ ိိုင်သည  ်
ဧရိယာမ ာ်း (ဥြမာ - ဖပမဖြေါ်ဖရ၏ ရုံြြ် ုံင်ျား၊ ဓာတုံဖဗေြ ုံင်ျား၊ 
ဘက်တီျားရီျားယာျားြ ုံင်ျားဆ ုံင်ရာ အရည်အဖသွျား၊ ဆိိုင််းကကအွနညမ် ာျား၊ 
ခ ဉ်ငနဓ်ါတ်၊ လ ြ်စစစ်ီျားကူ်းန ုံင်မှု၊ ထံုံျားဓာတ်ြါ ငမ်ှု၊ ဆာလဖ တ်ြါ င်မှု၊ 
သတတြုြါ င်မှု၊ န ုံက်ထရ ုံဂ င်ပေြဖ်ြါင်ျားမ ာျားြါ င်မှု) 

- ပမစ/်  ကခ ာင််း ကမ်ျားပြင် ဖအာကခ်ံလွှာ၏ သဘာ န င  ်
- ပမစ်ဖခ ာင်ျားမ ာျားအာျား အသံုံျားပြြုသည န် ည််းလမ််းမ ာ်း 

Dependent  

 

Hint 

9)  သပမသအာကသ်ရဇလသဗေ  
- ဖပမဖအာက်ဖရအရင်ျားအပမစ်မ ာျား၏ တည်ဖနရာ (ဖရတွင်ျား၊ ဖရထကွ်၊ 
ဖရဖအာင်ျားလွှာမ ာျား) 

- ဖရဖအာင်ျားလွှာ၏ သဘာ  (ဖရစီျားဆင်ျားသည  ် လာျားရာ၊ 
ဖပမဖအာက်ဖရအပမင စ်သည်ပဖင ်) 

- ဖရစီျားဆင်ျားသည လ်ာျားရာ 
- ဖပမဖအာက်ဖရအရညအ်ဖသွျားအတွက ် ဖစာင  ်ကြ် ကည ်ရှုပခင်ျားန င ် 
ဖရရယမူည  ်အ စီ တွင်ျားမ ာျား 

Dependent  

 

Hint 

10)  သပမသအာကသ်ရအရည်အသ  ေး 
- ခ ဉ်ငနဓ်ါတ်၊ လ ြစ် စစ် ီ်းကူ်းန ိိုင်မှု၊ ထံို်းဓါ တ်ြါဝင်မှု၊ ဆာလြိတ်ဆာ်း 

ြါ ဝငမ်ှု၊ သတတြုြါဝင်မှု၊ န ိိုကထ်ရိိုဂ င်ပဒြ်ကြါ င််းမ ာ်းြါဝင်မှု 
    

 
Hint 

11)  ပတဝ်န််းကျင်ရှိ ဆူညသံံနှင ်တိုန်ခေါမှု Dependent   Hint 
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Hint 

- ဆူညံသံန ှင  ် တိုနခ်ါမှုအဆင ်၊ ထခိိိုက်လွယ်ကသာကဒသမ ာ်းတွင် 
ကကာက်ယူမည  ် န မနူ ာအမတ်ှမ ာ်း၏ တည်ကနရာ  (ကဆ်းရံို၊ စ ာသင် 
ကက ာင််း၊ လကူန ဧရိယာမ ာ်း၊ အန ာ်းယူအြန ််းကပြကန ရာမ  ာ်း)၊  

- ထိိုတိိုင််းတာမ ှုရလဒ်မ ာ်းဆိိုင်ရာ ရှင််းလင််းကြာ်ပြထာ်းသည ် အကသ်းစိတ ်
အခ ကအ်လက်မ ာ်း 

12)  သပမ လီွှာ 
- ကပမဆီလ ာန ှင ် ထနွ ်ယက် စ ိိုကြ် ြို်းန ိိုင်ကသာ အကြေါ်ယံကပမလ ာ၏ သကဘာ  

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

Dependent  

 

Hint 

13)  နိုန််းအနည်အနစှ ်
- ဓာတုံြါ င်ြစစည်ျားမ ာျား 
- နုံန်ျားြ ုံို့ခ သည ်ပဖစစ်ဉ် (ဖပမတ ုံက်စာျားခရံသည ်ဧရိယာ/ နှုန်ျားြ ုံို့ခ ခရံသည ် 
ဧရ ယာမ ာျား) 

Dependent  

 

Hint 

14)  အပခာေးသ ာ ရုံပပ်ိုံင်ေး ိုံင်ရာအသပခအသ မျာေး 
- အလင်ျား၊ အြနူ င  ်လ ြစ်စသံ်လ ုံက်လိှုင််းန င ်သကဆ် ုံင်သည ် အဖပခအဖန  

Dependent  
 

Hint 

6.2.4.  သက်ရှိဇီဝ ိုံင်ရာ အဆ ကာင််းအချကမ်ျာေး 
ကလ လာမှုအတွက် ကရွ်းခ ယ်ထာ်းကသာ သကရ်ှိဇီဝဆိိုင်ရာ အကကကာင််း 
အခ ကမ် ာ်းန ှင  ် ၎ င််း တိို အာ်းရှင််း လ င််း ကြာ် ပြသ ည ် အ တိို င််းအ တာ တိို သည် 
ကလ လာမည  ်  န ယ် ကပမ ဧရယိာတွင် ယင််းတိို ၏အကရ်းြါမှု သိို မဟိုတ် 
အြိို်းတန ်မှုကိို ကိိုယ်စာ်းပြြု သင ်သည်။ န ယ်ြယအ်တိိုင််းအတာ  
သတ်မှတ်ပခင််း အစ ီရငခ်စံ ာန ှင  ် EIA အတွက ် လိုြ်ငန ််းတာဝန ်မ ာ်း (ToR) 
သည် ကလ လာမည ် ဤသက်ရှိဇီဝြိိုင််းဆိိုင်ရာအကကကာင််းအခ ကမ် ာ်း 
ကရွ်းခ ယ်ပခင််းန ှင ် သတင််းအခ က်  အလက်အဆင ်ကိို သတ်မှတ်ရာတွင် 
အကပခပြြုအခ က်အလက်မ ာ်းအပြစ ် ကဆာင်ရကွ်ကြ်းြါ လမိ မ်ည။်  

  

 

Hint 

1)  ရှာ ်းြါ ်းကသာ၊ မ ြို်းသို ဉ််းကြ ာကက်ွယ်လိုန ီ်းြါ ်းပြစ ်ကသာန ှင ် ထခိိိုကလ်ယ်ွကသာ 
အြင်န ှင  ် တိရစ ဆာန ်မ ြို်းစ ိတ်မ ာ်း န ှင ် စ ီ်းြာွ်းကရ်းဆိိုင်ရာန ှင ် က န််းမာ ကရ်း/ 
အစာအာဟာရ ဆိိုင်ရာ  တန ်ြိို်းရှိ အြင်န ှင ် တိရစ ဆာန ်မ ြို်းစ ိတ်မ ာ်း၏  
ကြါ ကကွယ်ဝမှုန ှင ် ကန ရာ ြ ွံဲ့န ှံ တည်ရ  မှုဆိိုင်ရာ အခ ကမ် ာ်းကိို ကပမြံိုပြင ်  
ထည သွ်င််းကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။  

Essential  

 

Hint 

2)  ထခိိိုက်လွယ်ကသာ ြတဝ်န ််းက င်ဆိိုင်ရာ ကန ရာ ကဒသမ ာ်း၊ ကနရင််းကဒသမ ာ်း 
န ှင ်ြတ်သက်သည်  အကကကာင််းအရာကြာ်ပြခ က်မ ာ်းန ှင  ် ဖပမြံုံမ ာျားက ုံ 
ထည ်သွင်ျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  သဘာဝကြါ ကြ်ငမ် ာ်းတညရ်ှိမှုပြကပမြံိုမ ာ်းကိို ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ Dependent   Hint 

6.2.5.  လမူှုစီေးပ ာေး ိုံင်ရာ အဆ ကာင််းအချကမ်ျာေး 
ကလ လာမှုအတွက် ကရွ်းခ ယ်ထာ်းကသာ လမူှုစ ီ်းြာွ်းဆိိုင်ရာ အကကကာင််းအခ က ်
မ ာ်းနှင  ် ၎ င််း တိို အာ်း ရှင််းလ င််း ကြာ် ပြ သည ် အ တိို င််းအ တာ တိို သည် 
ကလ လာမည  ်  န ယ် ကပမ ဧရယိာတွင် ယင််းတိို ၏အကရ်းြါမှု သိို မဟိုတ် 
အြိို်းတန ်မှုကိို ကိိုယ်စာ်းပြြု သင ်သည်။ န ယ်ြယအ်တိိုင််းအတာ  
သတ်မှတ်ပခင််း အစ ီရငခ်စံ ာန ှင  ် EIA အတွက ် လိုြ်ငန ််းတာဝန ်မ ာ်း (ToR) 

  

 

Hint 
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သည် ကလ လာမည ်ဤလမူှုစ ီ်းြာွ်းြိိုင််းဆိိုင်ရာ  အကကကာင််းအခ ကမ် ာ်း 
ကရွ်းခ ယ်ပခင််းန ှင ် သတင််းအခ က်အလကအ်ဆင က်ိို သတ်မှတ်ရာတွင် 
အကပခပြြုအခ က်အလက်မ ာ်းအပြစ ် ကဆာင်ရွက်ကြ်းြါ လမိ မ်ည်။ လမူှုစ ီ်းြွာ်း  
ဆိိုင်ရာအကကကာင််းအခ က်မ ာ်းတွင် သဘာဝကဘ်းအနတရာယ်မ ာ်းကကံြုကတွွဲ့ရန ်  
အလာ်းအလာရှိကသာ ကလ လာမှုဧရိယာမ ာ်းအာ်း ထည သွ်င််းကြာ်ပြသင  ်
သည်။  

 စီေးပ ာေးသရေး ိုံင်ရာအချက်အလကမ်ျာေး  
EIA အစီရငခ်ံစာတွင် စီျားြာွျားဖရျားဆ ုံင်ရာအခ က်အလကမ် ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျား 
ပခင််း ရှ ိ မရှိ စ ိစစရ်မည်- (ဥြမာ -  င်ဖငွန င  ် အသကဖ်မွျား မ်ျားကက ာင််း 
လိုြ်ငန ််းမ ာျား၊ ကနထိိုင်မှုအကပခအကန ၊ ပြညသူ်ူ့ကရ်းရာဝန ်ကဆာင်မှုန ှင ် 
သဘာဝအရင််းအပမစ ်မ ာ်း ရရ ှမိှုအခွင အ်လမ််း ၊ ကပမအသံို်းခ မှု ပြကပမြံို၊ 
အလုံြ်အက ုံင် အခွင ်အလမ််းန င ် စက်ရံုံလုံြ်ငန်ျားမ ာျားက  သ ုံို့ အပခာ်းလူမှု  
စ ီ်းြာွ်းကရ်း အည န ််းကနိ ််းမ ာ်း ပြကိို ကပမြံိုန ှင ် ဇယာ်း/ ဂရြ်မ ာ်းပြင ်ကြာ ်ပြ  
ပခင််း) 

  

 

 

  င်ဖငွန င  ်အသကဖ်မွျား မ်ျားဖက ာင််းလိုြ်ငန ််းမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။     

1)   င်ဖငွရရ  သည ် အဓ ကအရင်ျားအပမစ ် Essential    

2)  အ မ်ဖထာင်စုံအလ ုံက်န စစ်ဉြ် မ်ျားမ  င်ဖငွ Dependent   Hint 

3)  လိုြ်ငန ််းြိိုင်ဆိိုင်မှု Dependent   Hint 

4)  ဖပမြ ုံင်ဆ ုံင်မှု Dependent   Hint 

5)  ဆင်ျားရ နမွ်ျားြါျားဖသာ ဖက ျားရွာမ ာျား၊ အ မဖ်ထာငစ်ုံမ ာျားန င ် လအူဖရအတွကန် င ် 
၎ င််းတိို ၏ ြ ွံဲ့န ှံ တည်ရ  မှု 

Essential  
 

 

6)  တစန် ိိုင်တစြ်ိိုင် စ ိိုကြ် ြို်းကရ်းစန စလ်ိုြက်ိိုင်ကကကသာ  အမိ်ကထာင်စ ိုမ ာ်း၏ 
အကရအတွက်၊ အိမ်ကပခ ြ ွံဲ့န ှံ ကနထိိုင်မှုန ှင ် စ ိိုက်ြ ြို်းကပမယာအရယ်ွအစာ်း  ြ ွံဲ့န ှံ  
တည်ရှမိှု 

Dependent  
 

Hint 

7)  စ ီ်းြာွ်းပြစ ်စ ိိုက်ြ ြို်းကရ်းစနစ ်လိုြက်ိိုင်ကကကသာ  အိမက်ထာငစ် ိုမ ာ်း၏ အကရ 
အတွက်၊ ြ ွံဲ့န ှံ ကန ထိိုင်မှုန ှင ် စ ိိုကြ် ြို်းကပမယာအရွယ်အစာ်း ြ ွံဲ့န ှံ တည်ရှမိှု 

Dependent  
 

Hint 

 ဖပမအသံုံျားခ မှုက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။     

8)  ဖလ လာသည ် ဧရ ယာအတွင်ျားရ   ဖပမအသံုံျားခ မှုြံုံစံမ ာျား၏ ြ ွံဲ့န ံို့တည်ရ  မှုန င ် 
အခ  ြုျားအစာျား 

Essential  
 

 

9)  ဖပမအသံုံျားခ မှုပြဖပမြံုံ Essential    

 အဖပခခံအဖဆာကအ်အံုံန င ်  န်ဖဆာင်မှုလိုြ်ငန ််းမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

  
 

 

10)  တ ုံင်ျားဖေသကကီျား/ပြညန်ယ်၊ ခရ ုံင်န င ် ဖမ ြုွဲ့နယ်ရံုံျားမ ာျား Essential    

11)  ကာ ်းလမ််းနှင  ် ရထာ်းလမ််းကနွယ်က်မ ာ်း၊ တံတာ်းမ ာ်း၊ သယ်ယူြိို ကဆာင်  
ကရ်းဆိိုင်ရာ အခ ကအ်ခ ာက ကန ရာမ  ာ်း 

Dependent  
 

Hint 

12)  ဖလဆ ြ်၊ သကဘဘာဆ ြ်၊ ယာဉသွ်ာျားလာသည ်လမ်ျားဖ ကာင်ျားမ ာျား Dependent   Hint 

13)  ဖ ျားမ ာျား၏ တည်ဖနရာမ ာျား Dependent   Hint 

14)  ြညာကရ်းဆိိုင်ရာအကဆာကအ်အံိုမ ာ်း၏ တည်ကနရာ ၊ အမ ြို်းအစာ်းန ှင ် 
ဝင်ဆံ မှုြမာဏ 

Dependent 
 

 
Hint 

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

Dependent 
 

 
Hint 
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16)  အစည််းအကဝ်းခန ််း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 မှုဆိိုင်ရာ ဝန ်ကဆာငမ်ှုမ ာ်း Dependent   Hint 

20)  လ ြစ်စဓ်ာတ်အာျားဖထာက်ြံ ဖြျားမှုဆိိုင်ရာ  ဝန ်ကဆာင်မှုမ ာ်း Dependent   Hint 

21)  စွနိ်ု့ြစ်ြစစည်ျားစုံဖဆာင်ျားမှုဆိိုင်ရာ ဝန ်ကဆာင်မှုမ ာ်း Dependent   Hint 

 စီမကံ န်ျားဧရ ယာအနီျားရ   အပခာျားစမီံက န်ျားမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။     

22)  ကရအာ်းလ ြစ်စ ်၊ သတတြု၊ အကပခခံအကဆာက်အအံို၊ စ ိိုက်ြ ြို်းကရ်း၊ သစ ်ကတာ  
န ှင ် ပမိြုွဲ့ပြြွံွဲ့ပြိြု်းမှု ဆိိုင်ရာ လကရ်ှိန ှင ် အနာဂတ်တွင်ကဆာင်ရကွ်မည ် 
အမ ာ်းြိိုင်န ှင ် ြိုဂ္လိက ြိိုင် ရင််းန ှီ်းပမြုြန် ှံမှုစမီံကနိ ််းလိုြင်န ််းကကီ်းမ ာ်းနှင  ်
ြတသ်ကသ်ည ် ကပမြံိုမ ာ်းန ှင ် အဓကိအခ က်အလကမ် ာ်းက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

 လမူှုဖရျားဆ ုံင်ရာ အခ က်အလက်မ ာျား 
EIA အစီရငခ်စံာတွင် လမူှုဖရျားဆ ုံင်ရာအဖွ ွဲ့အစည်ျားမ ာျား၊ အတန ််းြညာ  
သင်ကကာ ်းတတ်ကပမာကမ်ှုအဆင ်၊ စာတတ်ဖပမာကမ်ှုနှုန်ျား၊ ြညာသင်ယူခွင ် 
ရရ  န ုံင်မှုန င ် ြညာသင်ယူခွင ရ်ရ ှနိ ိိုင်ကရ်း ကကံြုဖတွွဲ့ရသည  ် အခက်အခွဲ 
အဟနိ်ု့အတာျားမ ာျား၊ က ာျား/မဖရျားရာက စစရြ်မ ာျား၊ ထ ခ ုံကခ်ံစာျားလယ်ွဖသာ 
အုံြစ်ုံမ ာျား၊ စမီံကနိ ််းကကကာ င  ် ထခိိိုကခ်ံစာ်းရန ိိုင်ကပခရှိကသာ ပြညသူ်မ ာ်း  
အြါအဝင ် ကဒသခံပြညသူ်မ ာ်း၏စ ိို်းရမိ်မှုမ ာ်းနှင  ် စမီကံိန ််းအကြေါ် ၎ င််းတိို ၏ 
အကကံဉာဏ်မ ာ်းစ သည်တိို ြါ ဝငသ်ည ် လမူှုကရ်းဆိိုင်ရာ အခ က်အလကမ် ာ်း  
ကိို ကြာ်ပြထာ်းမှု ရှိ မရှိ စ ိစစရ်မည ်- 

  

 

 

 ဖမွျားဖွာျားပခင်ျားန င  ် ဖသဆံုံျားပခင်ျားဆ ုံင်ရာအခ က်အလက်မ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

  
 

 

23)  ဖလ လာသည ်ဧရ ယာအတွင်ျားရ   အဖပခခံ ဖမွျားဖွာျားပခငျ်ားန င  ် ဖသဆံုံျားပခင်ျား 
ဆ ုံင်ရာအခ က်အလက်မ ာ်း (ဥြမာ - က ာျား/ မ ခွွဲပခာ်းလဦူ်းကရစ ာရင််း၊ 
အသကအ်ြ ုံင်ျားအပခာျားစသည်ပဖင ်) 

Essential  
 

 

24)  လဦူျားဖရြ ွံဲ့န ံို့တည်ရ  မှုပြဖပမြံုံမ ာျား (လအူဖရအတွက်၊ လဉူီျားဖရသ ြ်သည်ျား 
ထထူြမ်ှုအကပခအကန) 

Dependent  
 

Hint 

25)  လဦူ်းကရတိို်းတက်မှုခန  ်မနှ ််းခ ကမ် ာ်းနှင ် တိို်းတကမ်ှုန ှုန ််းပြ ဇယာ်းမ ာ်း Dependent   Hint 

26)  အိမ်ကထာင်စိုအကရအတွကန် ှင ် ြ မ််းမ  အိ မ်ကထာင်စ ိုအရွယ်အစ ာ်း Essential    

27)  ကပြာ င််းဝငမ်ှုန ှင ် ကပြာ င််းကရ ွဲ့ အကပခခ  ကန ထိိုင်မှုန ှုန ််းမ ာ်း Dependent   Hint 

28)  တိိုင််းရင််းသာ်းမ ြို်းန ွယ်စ ိုမ ာ်း၏ လဦူ်းကရ Essential    

29)  တိိုင််းရင််းသာ်းမ ြို်းန ွယ်စ ိုမ ာ်းြ ွံဲ့န ှံ ကနထိိုင်ပခင််းပြကပမြံို Dependent   Hint 

30)  တိိုင််းရင််းသာ်းမ ြို်းန ွယ်စ ိုတွင် မှခီိိုကနထိိုင်သူအခ ြို်း Dependent   Hint 

31)  အသကအ်လ ုံက် စာတတ်ဖပမာက်မှုနှုန်ျား Essential    

32)  ြညာတတ်ကပမာက်မှုအဆင  ် Essential    

33)  စ ီမကံနိ ််းကကကာင  ် ထခိိိုက်ခစံာ်းရန ိိုင်ကပခရှိကသာ ပြည်သမူ ာ်း အြါ အဝင် 
ကဒသခံပြည်သမူ ာ်း၏စ ိို်းရိမမ်ှုမ ာ်းန ှင ် စ ီမကံနိ ််းအကြေါ် ၎ င််းတိို ၏ ထင်ပမင်  
ယူဆခ ကမ် ာ်း 

Essential  
 

 

 က န်ျားမာဖရျားဆ ုံင်ရာအခ က်အလက်မ ာျား     
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EIA အစီရငခ်ံစာတွင် က န်ျားမာဖရျားဆ ုံင်ရာ အခ က်အလကမ် ာျား (ဥြမာ - 
ဖမွျားဖွာျားပခင်ျားန င ် ဖသဆံုံျားပခင်ျား၊ ဖရာဂါပဖစ်ြာွျားမှု၊ မဖတာ်တဆမှုန င ် ထ ခ ုံက် 
ဒဏ်ရာရမှုန င  ်အပခာျားဖသာက န်ျားမာဖရျားဆ ုံင်ရာအခ က်မ ာျား) က ုံ ဖဖာ်ပြထာ်း 
ပခင််း ရှိ မရှိ စ ိစစရ်မည်။ 

34)  ဖမွျားဖွာျားပခင်ျားန င ် ဖသဆံုံျားပခင်ျား၊ Essential    

35)  ဖရာဂါပဖစ်ြာွျားမှု Essential    

36)  လင်ိမှတစ ်ဆင ် ကူ်းစ က်တတ်ကသာ ကရာ ဂါမ ာ်း (ဥြမာ- chlamydia၊ HIV/ 
AIDS၊ ကာ လသာ်းကရာ ဂါ ၊ အသည််းကရာဂါ) 

Essential  
 

 

37)  ကပမန ှင ် မိလလာဆိိုင်ရာ အခ ကအ်လကမ် ာ်း (ဥြမာ  - မိလလာစ ီမခံန  ်ခွွဲမှုစနစ ်၊  
ကရရရှိမှုန ှင ် ကရအရည်အကသွ်း) 

Essential  
 

 

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

Dependent  
 

Hint 

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

Dependent  
 

Hint 

40)  ြိို်းမွာ်းတိရစ ဆာန ်မ ာ်းမှတစ ်ဆင  ် ကူ်းစက်တတ်ကသာကရာဂါမ  ာ်း  (ဥြမာ - 
ဖသွျားလနွ်တုံြ်ဖကွျားဖရာဂါ၊ င က်ဖ ာျားဖရာဂါ၊ Onchocerciasis ကရာဂါ၊ 
Schistosomiasis ကရာ ဂါ) 

Dependent  
 

Hint 

41)  မကူ်းစက်တတ်ကသာကရာဂါမ  ာ်း (ဥြမာ  - ကငဆ်ာ၊ နလှံို်းကသွ်းကကကာ 
ဆိိုင်ရာ ကရာ ဂါ ၊ ဆီ်းခ ြိုကသွ်းခ ြို၊ ကသွ်းတိို်းကရာဂါ ၊ စ ိတ်ကရာဂါ ၊ ကလပြတ် 
ကရာဂါ ) 

Dependent  
 

Hint 

42)  အစာ်းအစာန ှင  ် အာဟာရ ဆိိုင်ရာ ကရာ ဂါမ ာ်း (ဥြမာ- ကသွ်းအာ်းနည််းကရာဂါ၊ 
အာဟာရခ  ြိုွဲ့တွဲ ပခင််း၊ Stunting ကရာဂါ ၊ Wasting ကရာ ဂါ) 

Dependent  
 

Hint 

43)  မကတာ်တဆထိခိိုကမ်ှုမ ာ်း (ဥြမာ - တည်ကဆာကက်ရ်းလိုြ်ငန ််းခွင်တွင် 
မကတာ်တဆပြစ ်ပခင််း၊ ကရနစ ်ပခင််း၊ ယာဉ ်တိိုက်ပခင််း၊ စက်သံို်းဆယိီိုြိတ်ပခင််း) 

Dependent  
 

Hint 

44)  လမူှုကရ်းန ှင  ်က န််းမာ ကရ်း ဆိိုင်ရာ ပြဿနာမ  ာ်း Dependent   Hint 

45)  မိရိို်းြလာက  န ််းမာကရ်းဆိိုင်ရာ  အကလ အထမ ာ်း Dependent   Hint 

 လူဆနထိိုင်မှုဆိိုင်ရာအဆခခအဆနမျ ာ်း     

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

47)  လ ြစ် စမ်ီ်းရရှနိ ိိုင်မှုအကပခအကန (မဟာဓာတ်အာ်းလိိုင််း သိို မဟိုတ ် အပခာ်း 
လ ြစ် စရ်င််းပမစန် ှင ် ခ တ်ိဆက်ထာ်းမှု၊ လ ြစ်စ ်မီ်းရရှိသည  ် အိမ်ကထာငစ် ို  
အကရအတွကန် ှင ် ရာခ ိိုင်န ှုန ််း) 

Essential  
 

 

48)  ကရကြ်းကဝမ ှုစန စြ်ံိုစ ံ (အသံို်းပြြုသည ် အမိ်ကထာင်စိုအကရအတွက် န ှင ် 
ရာခိိုင်န ှုန ််း) 

Essential  
 

 

49)  က န််းမာ ကရ်းကစာင က်ရာှကမ်ှုကြ်းသည ်  လိုြ်ငန ််းအမ ြို်းအစာ်းန ှင ် အကရ 
အတွက် (ဥြမာ - က န်ျားမာဖရျား ဖစာင ဖ်ရ ာကမ်ှုစင်တာ၊ ဖဆျားရံုံစသည်ပဖင )် 
န င  ်အသံို်းပြြုသည ် အိမ်ကထာင်စ ို ရာခ ိိုင်န ှုန ််း 

Essential  
 

 

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

6.2.6.  ယဉ်သကျ ေးမှု ိုံင်ရာ အဆ ကာင််းအချကမ်ျာေး 
ယဉ်ကက ်းမှုဆိိုင်ရာ အကကကာ င််းအခ ကမ် ာ်းကိိုကြာ်ပြရာ တွင် ကဒသခံပြည်သ ူ
မ ာ်းအကြေါ် န ာ်းလညမ်ှုြိိုမိိုရရ ှကိရ်း ၊ ယင််းတိို မှ ြတဝ်န ််းက င်အာ်း အသံို်းခ မှု  
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န ှင  ် စ ီမကံနိ ််းအကြေါ် ၎ င််းတိို ၏သကဘာထာ်းအပမငမ် ာ်းကိို ြိိုမိိုသကဘာကြါက် 
န ာ်းလညန် ိိုင်ကရ်း ခ ဉ််းကြ်ကဆာင်ရကွ်ရမည်။  အပခာ်းကသာ အကကကာ င််း 
အခ ကမ် ာ်းကွဲ သိို ြင ် စ ီမကံနိ ််းန ှင ်သက်ဆိိုင်သည ် ယဉ်ကက ်းမှုဆိိုင်ရာ  
အကကကာင််းအခ က်ကိို န ယ်ြယ်အတိိုင််းအတာသတ်မှတ်ပခင််း အစရီင်ခစံ ာ  
န ှင ် EIA အတွက် လိုြ်ငန ််းတာဝန ်မ ာ်း (ToR) တွင် သတ်မတ်ှကြာ ်ထိုတ်  
ထာ်းရမည ်။ 

 ယဉ်ဖက ျားမှုဆ ုံင်ရာန င  ် သမ ုံင်ျားဖ ကာင်ျားဆ ုံင်ရာ အခ ကအ်လကမ် ာျားက ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

  
 

 

1)  ကွင်ျားဆင်ျားဖလ လာစဉ် ယဉ်ဖက ျားမှုအရင်ျားအပမစမ် ာျားအာျားလံုံျားက ုံ က မ်ျားက င် 
ြညာရ င်မ  သတ်မ တ်ဖဖာထ်ုံတ်ထာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  
 

 

2)  ယဉ်ဖက ျားမှုအဖမအွန စမ် ာျား တည်ရ  ရာဖနရာန င ်   ဖသသလကခဏာမ ာျား  Essential    

3)  သမိိုင််းဝင်ကရှ်းကဟာ င််းကဒသမ ာ်းနှင ် သိြပဆံိိုင်ရာတနြ်ိို်းပမင ်ကဒသမ ာ်း Essential    

4)  ခရီ်းသွာ်းလိုြ်ငန ််းကန ရာမ  ာ်း Dependent   Hint 

5)  ဘာသာကရ်းဆိိုင်ရာ ကဒသမ ာ်း၊ အကဆာက်အဦမ ာ်းန ှင ် အရာဝတထြုမ ာ်း Dependent   Hint 

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

Dependent  
 

Hint 

6.2.7.  ပမင်က င်ေး ိုံင်ရာ အဆ ကာင််းအချက် မျာေး 
ပမင်ကွင််းဆိိုင်ရာ  အကကကာင််းအခ ကမ် ာ်းကိိုကြာ်ပြရာ တွင် ပမိြုွဲ့ကတာဗ်ဟ ိို 
ခ က်ကန ရာမ  ာ်း၊ ခရီ်းသွာ်းလညြ်တသ်ည က်နရာမ ာ်း၊ ထနိ ််းသိမ််းကရ်းန ယ်ကပမ  
မ ာ်း၊ အပခာ်းကသာယဉ်ကက ်းမှုနငှ ်  သမိိုင််းဝင်ကန ရာမ ာ်း (ယဉက်က ်းမှု အစ ိတ် 
အြိိုင််းမ ာ်းကခါ င််းစ ဉတွ်င်လည််းကကည  ြ်ါ) စ သည ် ထခိိိုက်လွယ်ကသာဧရယိာ 
မ ာ်းကိို ကြာ်ထိုတ်ရှင််းလင််းထာ်းရမည ်။ ထခိိိုကခ်ံရန ိိုင်သည ် ပမငက်ွင််း 
အစ ိတ်အြိိုင််းမ ာ်း၏ ဓါတ်ြံိုမ ာ်းကိိုထည ်သွင််းကြာ်ပြရမည် ။ ြညာရြဆ်ိိုင်ရာ 
ကျွမ််းက င်သူက သင ်ကတာက်သာနည််းစနစ ် သံို်း၍  ပမငက်ွင််းအကြေါ် ထခိိိုကမ်ှု  
ဆန််းစ စ ်ပခင််းကိို အကွဲပြတ်ရမည်။ 

  

 

 

1)  စ ီမကံနိ ််းန ှင ်သက်ဆိိုင်သည ် ကပမယာရှုခင််း၊ ပမိြုွဲ့ပြရှုခင််းန ှင  ် ြင်လယ်ရှုခင််း 
မ ာ်းစသည ် ပမင်ကွင််းဆိိုင်ရာ အကကကာ င််းအခ ကမ် ာ်းကိို သတ်မတ်ှကြာ ်ထိုတ် 
ထာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  
 

 

2)  အထကြ်ါအကပခပြြုအခ က်အလက်မ ာ်းတွင် စ ီမကံိန ််းလိုြင်န ််း ကဆာငရ်ကွ် 
မှုမ ာ်းမစ တင်မီ ကြေါ်ကြါက် န ိိုင်သည ် ကပြာ င််းလွဲမှုမ ာ်းရှြိါက ၎င်ျားတ ုံို့န င  ်
ြတသ်က၍် ကြာ်ထိုတ်တင်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

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

Dependent  
 

Hint 

 အြ ုံင်ျား (၆) အတွက် ခခံြုငံုံသံုံျားသြ်ခ က ်
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7.  “ထခိိိုကမ်ှုဆန််းစစ်ခခင််း၊  အနတရာယခ်ဖစ်နိိုင်မှုဆန််းစစ်ခခင််း နှင ်ဆလျာ ပေါ်းဆစဆရ်း 
နည််းလမ််းမျာ်း” အခန်ျား သ ုံို့မဟုံတ ် ၎င်ျားန င ်သက်ဆ ုံင်ဖသာ မည်သည ်အြ ုံင်ျား 
တွင်မဆ ုံ ဖအာက်ြါအဖ ကာင်ျားအရာမ ာျားြါ င်ပခင်ျား ရ   မရ   စစိစ ်သံို်းသြ ်
ရမည်- 

  

 

 

7.1.  ထခိိိုက်မှုဆန််းစစသ်ည ် နည််းစနစန်ှင ် ချဉ််းကပ်ပံို     

7.1.1.  ထ ခ ုံက်မှုမ ာျားက ုံ သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ပခင်ျားန င ် ဆနျ်ားစစ်ပခင်ျားအတွက ်
အသံုံျားပြြုသည ် ခ ဉ်ျားကြန်ည်ျားမ ာျားန င ် နည်ျားစနစ်မ ာျားသည ် ဖ ကာင်ျားက  ြုျား 
ညီညတ်ွဖြီျား ခ ုံင်မာကာ ဆင က် ြွာျားယူန ုံင်ဖသာ နည်ျားစနစ်မ ာျားပဖစြ်ါသလာျား။ 

Essential  
 

 

7.1.2.  ထခိိိုက်မှုဆန ််းစ စသ်ည န်ည််းစနစ ်တွင် ကကာင််းက ြို်းန ှင ် ဆိို်းက ြို်းသက်ကရာက်  
မှု၊ တိိုက်ရိိုကန် ှင  ် သွယ်ဝိိုက်သက်ကရာကမ်ှု၊ ပြန ်ပြငန် ိိုင်/ ပြနမ်ပြင်န ိိုင်ကသာ 
သက်ကရာက်မှု၊ စ ိုကြါ င််းသက်ကရာကမ်ှုစ သည်တိို ကိို ထည ်သွင််းစ ဉ််းစ ာ်း 
ထာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  

 

 

7.1.3.  ဆ ုံျားက  ြုျားသကဖ်ရာကမ်ည  ် ဇာစ ်ပမစ်မ ာျား၏တည်ဖနရာက ုံ သင က်တာ်သည  ်
ဖပမြံုံမ ာျား၊ ဖကာင်ျားကငဓ်ာတ်ြံုံမ ာျား၊ ဖဂ ြုလ်တုံဓါတ်ြံုံပဖင ် ဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

Essential  
 

 

7.1.4.  ထခိိိုက်မှုထခိိိုက်ခရံန ိိုင်သည  ်  ြတဝ်န ််းက င်ဆိိုင်ရာအကကကာ င််းအရာမ ာ်း 
အကြေါ် စ ီမကံိန ််းန ှင ် အကာွအကဝ်းအတိိုင််းအတာ န ှင  ် အခ နိ ် အတိိုင််းအတာန ှင  ်
ထခိိိုက်မှုမ ာ်း၏ သကဘာသဘာဝတိို ကိို ကြာ်ပြထာ်းြါသလာ်း။ 

Essential  
 

 

7.1.5.  အနတရာ ယ်ပြစန် ိိုင်မှုဆန််းစစ ်သည ် န ည််းစန စတွ်င် ပြစ ်ကြေါ်န ိိုင်သည ် အန တရာယ ်
မ ာ်းကိို သတ်မတ်ှကြာ်ထိုတ်ပခင််း၊ အန တရာယတ်စ ်ခိုခ င််းစ၏ီ ပြစန် ိိုင်စ ွမ််း၊ 
အနတရာ ယ်တစခ်ိုခ င််းစ ီ၏ အဆံို်းသတ်အကပခအကန ကိို အဓြိပါ ယ်ြွင ်ဆိိုပခင််း၊ 
ထိခိိုက်ခစံ ာ်းရန ိိုင်မှု ၊ ပြစန် ိိုင်ကသာ ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းနည််းလမ််းမ ာ်း စ သည်တိို  
ြါ ငြ်ါသလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

7.2.  သက်ကရာက်မှုမ ာျားအာ်း သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ပခင်ျား၊ ဆန်ျားစစ်ပခင်ျားန င  ်
ဖလ ာ ြါျားဖစပခင်ျား 

စ ီမကံနိ ််း၏အဆင ်တစ ်ဆင ်ခ င််းစ ီ အလိိုက် သက်ကရာက်မှုန ှင  ် ကဘ်းအန တရာယ် 
ရှိမှုန ှင ် ကလ ာ ြါ ်းကစကရ်းန ည််းလမ််းမ ာ်းအာ်း သတ်မှတ်ကြာထ်ိုတ်၍ ဆန််းစစ ်
ထာ်းြါ သလာ်း။ 

  

 

 

7.2.1.  သက်ကရာက်မှုမ ာျားက ုံ သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ပခင်ျားန င ် ဆန်ျားစစ်ပခင်ျား     

 သက်ကရာက်မှုမ ာျားက ုံ သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ပခင်ျားန င  ် ဆန်ျားစစ်ပခင်ျားက ုံ 
ဖအာက်ြါအဆင မ် ာျားန င အ်ညီ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား- 
- ထ ခ ုံက်မှုမ ာျားအာျား သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ပခင်ျားန င ် ဆန်ျားစစ်ပခင်ျား၊ အကကံြုပြြု 
ထာျားဖသာ ဖလ ာ ြါျားဖစဖရျားနည်ျားလမ်ျားမ ာျားန င ် ကကွင်ျားက န် သက်ဖရာက်မှု 
မ ာျားက ုံ စုံဖြါင်ျား၍အက ဉ်ျားခ ြုြ်ဖဖာ်ပြပခင်ျား 

- စီမံက န်ျားအဆင ်တစ်ခုံခ င်ျားစအီလ ုံက် ထ ခ ုံက်မှုမ ာျားန င ် ဖလ ာ ြါျားဖစဖရျား 
နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြခ က ်

Essential  

 

 

7.2.2.  ထ ခ ုံက်မှု ြမာဏ     

1)  သက်ကရာက်မှုရင်ျားပမစ်တစ်ခုံခ င်ျားစီ၏ ြမာဏမ ာျားအာျား ရ ငျ်ားလင်ျားဖဖာ်ပြထာျား 
ြါသလာျား။ (ဥြမာ - ထ ခ ုံက်ဖစန ုံင်ဖသာ  အခ  န်ကာလအြ ုံင်ျားအပခာျား၊ 
ပြင်ျားထနမ်ှုန င  ် ထ ခ ုံက်မှုဧရ ယာတ ုံို့အဖြေါ်မူတည်၍ သကက်ရာကမ်ှုရင်ျားပမစ ်

Essential  
 

Hint 
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တစ်ခုံခ င်ျားစီ၏ ြမာဏ) 

2)  သက်ကရာက်မှုရင်ျားပမစ်တစ်ခုံခ င်ျားစီ၏ ပြင်ျားအာျားမ ာျားအာျား ရ ငျ်ားလင်ျားဖဖာ်ပြ 
ထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - ပြင်ျားထန်မှု၊ အဆ ြ်အာန သင်ရှိပခင််းန င  ်
ဖဘျားအနတရာယ်ပြစ ်ကစဖသာ ဂုံဏ်သတတ မ ာျားြါ င်ပခင်ျား) 

Essential  
 

Hint 

7.2.3.  အကျြို်းသကဆ်ရာကမ်ှုမျာ်း     

1)  စီမကံ န်ျားဖဆာငရ်ကွ်မှုဖ ကာင  ် သက်ဖရာကန် ုံင်မည ် ဖအာကဖ်ဖာ်ပြြါ 
အက ြို်းသက်ကရာကမ်ှုမ ာျားအာျား ဖပမြံုံမ ာျား၊ ကာျားခ ြ်မ ာျား၊ ဇယာျားမ ာျားပဖင  ်
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား- 
- အက ြို်းသက်ကရာကမ်ှု ကိို လက်ခရံမည ်ကန ရာ/ လက်ခရံမည  ်သူမ ာျား 

(ဖနရင်ျားဖေသမ ာျား၊ တန ်ြိို်းထာ်းရသည ် ြတဝ်န ််းက င်အကကကာင််း 
အခ ကမ် ာ်း (VEC)၊ ဖေသခံပြည်သမူ ာ်းန င  ်သဘာ  အရင်ျား အပမစမ် ာျား) 

- ြတ ်န်ျားက င်ဆ ုံင်ရာ အရည်အဖသွျား 
- ြတ ်န်ျားက င်ဆ ုံင်ရာ က န်ျားမာဖရျား 
- ရာသီဥတုံဖပြာင်ျားလ ပခင်ျား 
- ပြည်သူူ့က န်ျားမာဖရျား 
- သဘာ သယံဇာတရင်ျားပမစ်မ ာျား 
- ဇီ မ  ြုျားစံုံမ  ြုျားကွ  
- ယဉ်ဖက ျားမှုအရင်ျားအပမစ်မ ာျား 
- က န်ျားမာဖရျားန င ် စီျားြာွျားဖရျားအဖပခအဖန 

Dependent  

 

Hint 

7.2.4.  လိုံက ်ောသ ာင်ရကွ်မှု ိုံင်ရာ အကိုံေးအကာေးမျာေး    Hint 

1)  ကကင်ွျားက န်သကဖ်ရာကမ်ှုမ ာျားသည် သကဆ် ုံင်ရာ လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျား၊ 
စံခ  န်စံညွှန်ျားမ ာျားန င  ်က ုံက်ညီမှုရ  ြါကကကာင််းအတည်ပြြုထာ်းသည  ်ကတ က တ် 
မ ာ်းကိို ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

Hint 

2)  ကကွင်ျားက န်သကဖ်ရာကမ်ှုမ ာျားသည် သကဆ် ုံင်ရာလမ်ျားညွှန်ခ က်၊ စခံ  နစ်ညံွှန်ျား 
သ ုံို့မဟုံတ် အပခာျားသက်ဆိိုင်သည ်ဥြကဒမ ာ်း၏ သတ်မှတ်ခ က်ထက ်
ဖက ာ်လနွ်ကန ြါ က ခ  န်ည  ပခင်ျား၊ အပခာျားအစာျားထ ုံျား ဖနရာတစ်ခုံပြြုလုံြ်၍ 
ကုံစာျားထနိ ််းည ိပခင််း (Offsets)၊ ဖလ ာ်ဖ ကျားဖြျားပခင်ျားတ ုံို့န င ်ြတ်သက်၍ 
ဖဖာ်ပြ ထာျားြါသလာျား။ 

Essential  

 

Hint 

7.3.  သက်ဆရာကမ်ှုအမျြို်းအစာ်းနှင ်  ိ ာ င်ရာှေးမှုမျာေးအာေး  ံုံေးပဖတပ်ခင်ေး 
သက်ကရာက်မှုတ ုံင်ျား၏ အမ  ြုျားအစာျားန င ် သ သာထင်ရ ာျားမှုအာျား အစရီင်ခစံာ 
တွင် ဖဖာ်ပြထာျားရမည်။ 
သက်ကရာက်မှုဆန ််းစ စသ်ည န်ည််းစနစ ်တွင် စ ီမကံနိ ််းန ှင ြ်တသ်ကသ်ည  ်
ကကာင််းက ြို်းန ှင ် ဆိို်းက ြို်းသက်ကရာကမ်ှု၊ တိိုက်ရိိုက်န ှင  ် သွယ်ဝိိုက ်
သက်ကရာက်မှု၊ ပြန ်ပြငန် ိိုင်/ ပြနမ်ပြင်န ိိုင်ကသာ သက်ကရာက်မှု၊ စ ိုကြါ င််း 
သက်ကရာက်မှုတိို ကိို ထည ်သွင််းစဉ ််းစ ာ်းထာ်းရမည်။ 

  

 

 

7.3.1.  ရိုပ်ပိိုင််းဆိိုင်ရာ အဆ ကာင််းအချက်မျာ်းအဆပေါ် သကဆ်ရာကမ်ှုမျာ်း     

1)  ကပမဆီလ ာ၏ ဝိကသသလကခဏာန ှင ် ဘမူိသွင်ပြငမ် ာ်းအကြေါ် သက်ကရာက ်
န ိိုင်မှုအာ်း ဆန ််းစ စ ်ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

2)  ကပမကြေါ်ကရ၊ ကပမကအာက်ကရ၊ ပမစ ်ဝမ ာ်း၊ ကမ််းရိို်းတန ််းကရပြငမ် ာ်းန ှင ် အဏဏဝါ 
ကရပြင်မ ာ်း၏ ဇလဖဗေ၊ ကရအရည်အကသွ်းန ှင ် ကရအသံို်းပြြုမှုမ ာ်း အကြေါ် 
သက်ကရာက်န ိိုင်မှုအာ်း ဆန််းစစ ်ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 
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3)  ကလအရည်အကသွ်းန ှင  ် ရာ သီဥတိုအကပခအကနမ ာ်းအကြေါ် သက်ကရာကန် ိိုင်မှု 
အာ်း ဆန ််းစစ ်ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

4)  ဆူညံသံန ှင ် တိုနခ်ါ မှုဆိိုင်ရာ သက်ကရာကန် ိိုင်မှုအာ်း ဆနျ်ားစစ်ဖဖာ်ပြထာျား 
ြါသလာျား။  

Dependent  
 

Hint 

5)  အြူ၊ အလင််းကရာ င် သိို မဟိုတ် လ ြစ် စသံ်လိိုက်လိှုင််းမ ာ်းန ှင ်ြတ်သက်၍ 
သက်ကရာက်န ိိုင်မှုအာ်း ဆန််းစစ ်ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

6)  ရာသီဥတိုဆခပာင််းလ မှုအဆပေါ် သက်ဆရာကမ်ှုမျာ်း 
ရာသီဥတုံဖပြာင်ျားလ မှုအဖြေါ် သက်ဖရာက်န ုံင်မှုအလာျားအလာန င ြ်တသ်က်၍ 
ဆန်ျားစစ်ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဆ ုံလိိုသည်မှာ သက်ဆိိုင်ရာန ုံင်ငံ အာဏာြ ုံင် 
အဖွ ွဲ့အစည်ျား သ ုံို့မဟုံတ ် န ုံင်ငံတကာသုံဖတသနအဖွ ွဲ့မ ာျားမ  ရာသီဥတုံ 
ဖပြာင်ျားလ မှုဆ ုံင်ရာ ကက ြုတင်မ န်ျားဆခ က်မ ာျားအဖြေါ်အဖပခခံ၍ စီမံက န်ျားကကကာင  ်
ဖန်လံုံအ မဓ်ာတ်ဖငွွဲ့ထုံတ်လွှတ်န ုံင်မှု၊ ကာ ဗနွ ်သ ုံဖလ ာငန် ိိုင်စမွ််းဆံို်းရံှု်းပခင််းန င ် 
ရာသီဥတုံဖပြာင်ျားလ မှုမ ာ်းကိို တွက်ခ က် ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း)  

Dependent  

 

Hint 

7.3.2.  သက်ရှိဇီဝဆိိုင်ရာ အဆ ကာင််းအချကမ်ျာ်းအဆပေါ် သကဆ်ရာက်မှုမျာ်း     

1)  ထနိ ််းသိမ််းကရ်းန ယ်ကပမမ ာ်းန ှင  ် ထခိိိုက်လွယ်ကသာကဒသမ ာ်းအကြေါ် 
သက်ကရာက်န ိိုင်မှုအာ်း ဆန််းစစ ်ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

2)  အကရ်းကကီ်းကဂဟစန စမ် ာ်းန ှင  ် ၎ င််းတိို ၏ ကန ရင််းကဒသမ ာ်းအကြေါ် 
သက်ကရာက်န ိိုင်မှုအာ်း ဆန််းစစ ်ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

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

Dependent  
 

Hint 

4)  လူူ့အဖွ ွဲ့အစည်ျားန င ် စီျားြွာျားဖရျားအတွက် အဖရျားြါသည မ်  ြုျားစ တ်မ ာျားန င  ်
၎င်ျားတ ုံို့၏ ဖနရင်ျားဖေသမ ာျားက ုံ သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - 
ဖရဖန/ ြငလ်ယ်ဖနငါျား၊ င က်နငှ  ်ဖတာရ ုံင်ျားတ ရစဆာနမ် ြို်းစ ိတ်မ ာျား စသည်ပဖင )် 

Dependent  
 

Hint 

5)  သက်ရှဇီိ ဆ ုံင်ရာအဖရျားြါသည ် ဖတာရ ုံင်ျားတ ရစဆာနမ် ာျား၏ ဖနရင်ျားဖေသမ ာျား 
အဖြေါ် သကဖ်ရာကန် ုံင်မှုမ ာျားက ုံ ဆန်ျားစစ်ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - 
သစ်ဖတာ၊ ကရတိမ်ကဒသ၊ စ မ ်ဖပမ၊ ပမစ်၊ ကနစ်သည်ပဖင )်  

Dependent  
 

Hint 

7.3.3.  လမူှုစီ်းပွာ်းဆိိုင်ရာ အဆ ကာင််းအချကမ်ျာ်းအဆပေါ် သကဆ်ရာက်မှုမျာ်း     

1)  လဦူ်းကရ၊ အစုံအဖွ ွဲ့မ ာျား၊ ြညာဖရျား၊ ထ ခ ုံက်လွယ်ဖသာ အုံြ်စုံမ ာျား၊ 
တ ုံင်ျားရင်ျားသာျားလနူည်ျားစုံမ ာျား၊ က ာျား/မအုံြစ်ုံမ ာျား၊ ဘာသာဖရျား၊ န ုံင်ငံဖရျားန င  ်
လမူှုကရ်းဆိိုင်ရာ အသင််းအြွွဲွဲ့ မ ာ်း၊ လမူှုကရ်းန ှင  ်လမူှုစ ီ်းြွာ်းကရ်းအကပခအကနမ ာ်း 
အကြေါ် သက်ကရာကန် ိိုင်မှုအာ်း ဆန််းစ စ ်ကြာ ်ပြထာ်းြါသလာ်း။ 

Dependent  

 

Hint 

2)  စ ီမကံနိ ််းအတွက် လိိုအြ်ကသာကပမ သိမ််းဆည််းပခင််းန ှင  ် ဆနဒမြါဘ  ပြန်လည် 
ဖနရာခ ထာျားမှုမ ာ်းကကကာင ် သက်ကရာကမ်ှုမ ာ်းအကြေါ် ကလ ာ ခ မည  န်ည််းလမ််း 
မ ာ်း ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  ကပမအသံို်းခ မှုန ှင ် ကပမယာြ ိိုင်ဆိိုင်မှုြံိုစ ံအကပြာ င််းအလွဲကကကာင ် ပြစ ်ကြေါ်လာ 
န ိိုင်သည ်သက်ကရာကမ်ှုကိို ဆန််းစစထ်ာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

4)  ြစ စည််းြိိုင်ဆိိုင်မှုမ ာ်းန ှင  ် ပြန ်လည်မပြည  ်တင််းန ိိုင်ကသာ သယံဇာတ 
အရင််းအပမစမ် ာ်း (ဥြမာ  - ရိုြ်ကကွင််းကလာငစ် ာမ  ာ်း၊ သတတြုမ ာ်း) အကြေါ် 
သက်ကရာက်န ိိုင်မှုအာ်း ဆန််းစစ ်ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

5)  အလိုြ်အကိိုင်အခွင ်အလမ််းအကြေါ် သက်ကရာကန် ိိုင်မှုအာ်း ဆန််းစ စ ်ကြာ ်ပြ 
ထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 
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6)   င်ဖငွ၊ အသက်ဖမွျား မ်ျားကက ာင််းလိုြ်ငန ််းမ ာျား၊ ကန ထိိုင်မှုအကပခအကန ၊ ပြည်သူူ့ 
ကရ်းရာ ဝန ်ကဆာင်မှုန ှင ် သဘာဝ အရင််းအပမစမ် ာ်း ရရှိမှုအခွင ်အလမ််းမ ာ်း 
အကြေါ် သက်ဖရာကန် ုံင်မှုမ ာျားက ုံ ဆန်ျားစစ်ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

7.3.4.  လိုပ်ငန််းခွင်နှင ် လမူှုအဖွ ွဲ့အစည််း ကျန််းမာဆရ်းနှင ် ဆ ်းကင််းလံိုခခံြုဆရ်းအဆပေါ် 
သက်ဆရာကမ်ှုမျာ်း 

  
 

 

1)  လိုြ်သာ်းမ ာ်း၏ က န ််းမာ ကရ်းနငှ ်  ကဘ်းကင််းလံိုခခံြုကရ်းဆိိုင်ရာ အနတရာ ယ်မ ာ်း 
အကြေါ် ဆန ််းစစ ်ကြာ ်ပြထာ်းြါသလာ်း။ 

Essential  
 

 

2)  ကဒသခံပြည်သမူ ာ်း၏ က န််းမာကရ်းန ှင ် ကဘ်းကင််းလံိုခခံြုကရ်းဆိိုင်ရာ 
အနတရာ ယ်မ ာ်းအကြေါ် ဆန််းစစ ်ကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

7.3.5.  ယဉ်သကျ ေးမှု ိုံင်ရာ အဆ ကာင််းအချကမ်ျာ်းအဆပေါ် သကဆ်ရာက်မှုမျာ်း     

1)  ယဉ်ကက ်းမှုအရအကရ်းြါ သည ် ကန ရာကဒသမ ာ်းအကြေါ် သက်ကရာက် န ိိုင်မှုအာ်း  
ဆန််းစ စ ်ကြာ ်ပြထာ်းြါသလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

2)  ကွင်ျားဆင်ျားဖလ လာစဉ ် ယဉ်ဖက ျားမှုအရင်ျားအပမစမ် ာျားအာျားလံုံျားက ုံ က မ်ျားက င် 
ြညာရ င်မ  သတ်မ တ်ဖဖာထ်ုံတ်ထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

7.3.6.  ခမင်ကွင််းဆိိုင်ရာ အဆ ကာင််းအချက်မျာ်းအဆပေါ် သကဆ်ရာကမ်ှုမျ ာ်း     

1)  ကပမယာရှုခင််း၊ ပမိြုွဲ့ပြရှုခင််း၊ ြငလ်ယ်ရှုခင််းန ှင  ် ရှုခင််းကကည ်ကနရာမ ာ်း 
စ သည ်ပမင်ကွင််းဆိိုင်ရာအစ ိတ်အြိိုင််းမ ာ်းအကြေါ်  တ ုံက်ရ ုံကထ်ခိိိုက်န ိိုင်မှုအာ်း 
ဆန််းစ စ ်ကြာ ်ပြထာ်းြါသလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

7.4.  ထခိိိုက်မှုမျ ာ်းကိို ဆလျာ ပေါ်းဆစဆရ်းနည််းလမ််းမျာ်းနှင ် စီမခံန ခ်ွ မှုအစီအစဉ်မျာ်း 
EIA ဖလ လာသည ်အဆင ်တွင် စ ီမကံနိ ််းကကကာင ပ်ြစ ်ကြေါ်လာန ိိုင်သည ် ဆိို်းက ြို်း 
မ ာ်းအာ်း ကလ ာ ခ  န ိိုင်ကရ်းန ှင  ် စမီံခန  ်ခွွဲကရ်းအတွက ် ဤအြိိုင််းတွင် စ ီမ ံ
ကိန ််းအဆင တိ်ိုင််းအတွက ် သင ်ကတာ်ကသာ ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်း နည််းလမ််း 
မ ာ်းကိို အဆိိုပြြုတင်ပြရမည်။ 

  

 

 

7.4.1.  အဆထဆွထ ွ     

1)  အမ  ြုျားသာျားအဆင  ်လမ်ျားညွှန်ခ က်န ှင  ်စခံ  နစ်ညံွှန်ျားမ ာျား သ ုံို့မဟုံတ် န ုံင်ငံတကာ 
စံခ  န်စညံွှန်ျားမ ာျား သ ုံို့မဟုံတ် Industry codes မ ာျားန င အ်ညီ ဖလ ာ ြါျားဖစဖရျား 
နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား လ ုံကန် ဖဆာင်ရကွ်ထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

2)  အက  ြုျားသက်ဖရာကမ်ှုတ ုံင်ျားအတွက် ထ န်ျားခ ြုြ်ဖရျား၊ ပြြုပြငဖ်ရျားန င်  ဖစာင ် ကြ ်
 ကည ်ရှုဖရျားန ည််းလမ််းမ ာျားအာျား ထည ်သွင်ျားစဉ်ျားစာျားထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

3)  ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းန ည််းလမ််းမ ာ်း၏ ေီဇ ုံင်ျား၊ အစီအစဉ ်၊ စီမခံနိ်ု့ခွ မှုန ှင  ်အဖကာင် 
အထည်ဖဖာ်ဖဆာင်ရွကမ်ည ်နည််းလမ််းမ ာ်းအာ်း ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။  

Essential  
 

 

4)  အကကိြုတည်ကဆာက ်ကရ်း၊ တည်ကဆာကက်ရ်း၊ လိုြ်ငန််းလည်ြတ်ကရ်း၊ 
(သက်ဆိိုင်ြါက) ရြန် ာ်းပခင််း/ ြိတ်သိမ််းပခင််း/ ြိတ်သိမ််းပြီ်းကနာကစ် သည ် 
စ ီမကံနိ ််းလိုြ်ငန ််းအဆင ်တိိုင််းအတွက် ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းန ည််းလမ််းမ ာ်းကိို 
ထည ်သွင််းစ ဉ််းစ ာ်းကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  

 

 

5)  အဆ ုံပြြုထာျားဖသာ ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းနည််းလမ််းမ ာ်းကိို အကကာင်အထည်ကြာ ်
ရာ တွင် ပြစ ်ကြေါ်လာန ိိုင်သည ် အခက်အခွဲ အကန  ်အသတ်မ ာ်းအာ်း သတ်မတ်ှ 
ကြာ်ထိုတ်ထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

7.4.2.  သလျာ ပ ေးသစသရေး  ည်ေးလမ်ေးမျာေးဆဆာင်ရွကသ်ည ်  ည်ေးစ စ်နှင  ်ချဉ်ေးကပ်မှု     

1)  ဖလ ာ ြါျားဖစဖရျား နည်ျားလမ်ျားမ ာျားကဆာင်ရကွ်သည ် နည်ျားစနစန် င ် ခ ဉ်ျားကြ်မှု 
က ုံ ပြည စ် ံိုကအာင်ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

Hint 
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2)  ဖလ ာ ြါျားဖစဖရျားနည်ျားလမ်ျားမ ာျားတွင် ြတ ်န်ျားက င်န င ် လမူှုဖရျားဆ ုံင်ရာ စံခ  န ်
စံညွှန်ျားမ ာျားအာျား ထည သွ်င်ျားစဉ်ျားစာျားထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

Hint 

7.4.3.  ညစည်မ်ေးမှု ိ ်ေးချျုပ်ပခင်ေးနှင ် ကာက ယ်ပခင်ေး     

1)  ဖလထုံညစည်မ်ျားမှုထ န်ျားခ ြုြ်ပခင်ျားန င ် ကာကယ်ွပခင်ျားနည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား 
စဉ်ျားစာျားကဆာင်ရွကထ်ာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - ဖုံန်မှုနိ်ု့၊ ယာဉ်/ယနတရာျားန ှင ် 
ကဆာက်လိုြ်ကရ်းလိုြ်ငန ််းသံို်း စ ကြ်စ စည််းမ ာျားမ ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျား၊ အက်စစ် 
မှုနမ် ာျားန င ် ဖဘျားအနတရာယ်ရ  ဓာတုံြစစည်ျားမ ာျား၊ အခ ုံျားအဖငွွဲ့မ ာျား၊ သတတြုရ ုံင်ျား 
အရည်က  ြုပခင်ျားန င ် သနိ်ု့စင်ပခင်ျားဆ ုံင်ရာလိုြ်ငန ််းမ ာ်းစသည်ပဖင )် 

Dependent  

 

Hint 

2)  ဖပမအဖနအထာျား မတည်ဖင မမ်ှုန င ် ဖပမဆီလွှာညစ်ညမ်ျားမှုအတွက် ထ န်ျားခ ြုြ် 
ပခင်ျားန င ် ကာကွယ်ပခင်ျားနည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စဉ်ျားစာျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  ဆူညံသံထကွရ်  န ုံင်မည ် ရငျ်ားပမစ်တ ုံင်ျားအတွက ် ဆညူံသထံနိ ််းခ ြုြ်ပခင််း 
နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စဉ်ျားစာျားကြာ်ပြထာျားြါသလာ်း။ (ဥြမာ - ယာဉ်/ ယနတရာျား 
ကကီျားမ ာျား၊ တူျားဖဖာ်ပခင်ျား၊ သနိ်ု့စင်ပခင်ျား၊ ဖဖာကခ်ွ ပခင်ျား စသည်ပဖင ်) 

Dependent  
 

Hint 

4)  တုံန်ခါမှုပဖစဖ်ြေါ်န ုံင်မည ် ရင်ျားပမစ်တ ုံင်ျားအတွက် တိုန ်ခါမှုထ န်ျားခ ြုြ်ပခင်ျား 
နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စဉ်ျားစာျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - ယာဉ်/ ယနတရာျား 
ကကီျားမ ာျား၊ တူျားဖဖာ်ပခင်ျား၊ သနိ်ု့စင်ပခင်ျား၊ ဖဖာကခ်ွ ပခင်ျား စသည်ပဖင ်) 

Dependent  
 

Hint 

5)  ဖဘျားအနတရာယ်ရ   အမ ှုကမ် ာျားမ လွ ၍ အပခာျားဖဘျားအနတရာယရ်  ြစစည်ျားမ ာျားအာျား 
စုံဖဆာင်ျားပခင်ျား၊ သယ်ယူြ ုံို့ဖဆာင်ပခင်ျား၊ သ မ်ျားဆည်ျားပခင်ျားန င ် က ုံင်တွယ်ပခင်ျား 
နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စဉ်ျားစာျားထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - ဖြါကက်ွ ဖစန ုံင်ဖသာ 
ြစစည်ျားမ ာျား၊ အကစ်စ်မ ာျားန င ် အဆ ြ်ပဖစ်ဖစန ုံင်ဖသာြစစည်ျားမ ာျား)  

Dependent  

 

Hint 

7.4.4.  စ   ်ပစ်ပစစည်ေးနှင ် စ   ်ပစသ်ရစီမခံ  ခ် ွဲမှု     

1)  အစိိုင်အခွဲစ ွန  ်ြစြ်စ စည််းမ ာ်းအာ်း စုံဖဆာင်ျားပခင်ျား၊ သယ်ယူြ ုံို့ဖဆာင်ပခင်ျား၊ 
သ မ်ျားဆည်ျားပခင်ျား၊ က ုံင်တွယ်ပခင်ျားန ှင ် စနွ  ်ြစ ်ပခင််းဆိိုင်ရာ နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား 
စဉ်ျားစာျားထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

2)  အစိိုင်အခွဲစ ွန  ်ြစြ်စ စည််းမ ာ်းအာ်း ဖန က်ဆံုံျားစွနိ်ု့ြစမ်ည ်ဖနရာမ ာျားက ုံ စဉ်ျားစာျား 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

3)  ဖဘျားအနတရာယ်ရ   စွနိ်ု့ြစြ်စစညျ်ားမ ာျားအာျား စုံဖဆာင်ျားပခင်ျား၊ သယ်ယူြ ုံို့ဖဆာင် 
ပခင်ျား၊ သ မ်ျားဆည်ျားပခင်ျားန ှင ် က ုံင်တွယ်ပခင်ျားနည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စဉ်ျားစာျားထာျားြါ 
သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

4)  ဖဘျားအနတရာယ်ရ   စနွိ်ု့ြစ်ြစစည်ျားမ ာျားအာျား ဖန ကဆ်ံုံျားစနွိ်ု့ြစမ်ည ်ဖနရာမ ာျားက ုံ 
စဉ်ျားစာျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

5)  စ ွန  ်ထိုတ်အရညမ် ာ်းအာ်း စုံဖဆာင်ျားပခင်ျား၊ သ မ်ျားဆည်ျားပခင်ျား၊ သန  ်စ င်ပခင််း၊ 
သယ်ယူြ ုံို့ဖဆာင်ပခင်ျားန ှင ် စနွ  ်ြစ ်ပခင််းနည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စဉ်ျားစာျားထာျားြါ 
သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

6)  အ မ်သံုံျားစွနိ်ု့ြစဖ်ရအြါအ င ် စမီံက န်ျားအစ တ်အြ ုံင်ျားအာ်းလံို်း၏ ထုံတ်လွှတ်မှု 
မ ာ်းအာ်းသန  ်စ င်န ိိုင်ကရ်း စွနိ်ု့ြစ်ဖရသနိ်ု့စင်သည စ်နစက် ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

7)  ဖလာငစ်ာ၊ စက်ဆနီ င ် ဖခ ာဆမီ ာျားအာျား သ မ်ျားဆည်ျားပခင်ျား၊ က ုံင်တွယ်ပခင်ျားန င  ်
အသံုံျားပြြုပခင်ျားဆိိုင်ရာ နည်ျားလမျ်ားမ ာျားက ုံ စဉ်ျားစာျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

8)  အဖြေါ်ယံဖပမဆီလွှာအာျား ကသခ ာစ ွာဖယ်ရ ာျားပခင်ျား၊ သ မျ်ားဆည်ျားပခင်ျားန င  ်
ပြန်လည်အသံို်းပြြုမည န်ည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 
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9)  စွနိ်ု့ြစ်ဖက ာကစ်ီမခံနိ်ု့ခွ မှုအတွက် နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ စဉ်ျားစာျားဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ (ဥြမာ - တည်ဖဆာကဖ်ရျားလုံြ်ငန်ျားမ  ထကွ်ရ  သည ် စနွိ်ု့ြစ ်
ဖက ာက်န င ် သ မ ာျားအတွကစ်မီံခနိ်ု့ခွ မှု၊ သတတြုလုံြ်ငန်ျားမ ာျားမ ှ အကစ်စ်ဖရ 
စီျားဆင်ျားပခင်ျားန င ် ဖရနနံ င ် သဘာဝဓာတ်ဖငွွဲ့စ မ််းသြရ်ှာ ကြွပခင််းလိုြ်ငန ််းမ ာ်းမ ှ
စ ွန  ်ြစ ်သ စမီံခနိ်ု့ခွ မှု) 

Dependent  

 

Hint 

7.4.5.  ဇီဝမျျိုေးစံုံမျျိုေးက ွဲ   ိ်ေး ိမ်ေးပခ င်ေး      

1)  ကာကွယ်ထာ်းသည ်ဧရိယာမ ာျား၊ အဓိကဇီ မ  ြုျားစံုံမ  ြုျားကွ ထနိ ််းသိမ််းကရ်း 
နယ်ဖပမမ ာျား၊ သဘာ န င ် အဖရျားကကီျားဖနရင်ျားဖေသမ ာျားအာျား ဖရ ာင်ရ ာျားဖရျား 
နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

2)  စ ီမကံနိ ််းကကကာင  ် ဆ ုံျားက  ြုျားသက်ဖရာက်မည ်ဧရိယာတွင် သဘာ န င  ်
အဖရျားကကီျား ဖနရင်ျားဖေသမ ာျားရ  ြါက ဇီ မ  ြုျားစံုံမ  ြုျားကွ ထ န်ျားသ မ်ျားဖရျား အစာျားထ ုံျား 
ဖနရာတစ်ခုံအာျား ထည ်သွင််းစ ဉ််းစာ ်းကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  ဇီ မ  ြုျားစံုံမ  ြုျားကွ မ ာျား ထ န်ျားခ ြုြ်ဖရျားစမီံခ က်က ုံ ဖရျားဆွ ထာျားြါသလာျား။ Dependent   Hint 

4)  စ ီမကံနိ ််းအဆိိုပြြုသူ၏တာဝနတ်စ ်ခိုအပြစ ် တရာျားမ င်သစခ်ုံတ်ပခင်ျား၊ အမ  
လ ုံက်ပခင်ျား၊ ငါျားဖမ်ျားပခင်ျားန ှင ် ဇီ မ  ြုျားစံုံမ  ြုျားကွ မ ာျားအာျား ကာကွယ်ထ န်ျားသ မ်ျားမည  ်
န ည််းလမ််းမ ာ်းကိို ကြာထ်ိုတ်တင်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

5)  ယာဉ်သွာျားလာမှုဖ ကာင  ် ဖတာရ ုံင်ျားတ ရစဆာနမ် ာျားအဖြေါ် ဆ ုံျားက  ြုျားသက်ဖရာက ်
မှုမ ာျားရ  န ုံင်ြါက ယာဉ်သွာျားလာဖရျားန င ်  င/်  ထကွ်သွာျားလာမှုထ န်ျားခ ြုြ်ပခင်ျား 
နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား ထည သွ်င်ျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

7.4.6.  စ မ်ေးအင်၊ သရန ှင ် ခပငပ်ပစစည််းမျာ်းအဆပေါ် ထနိ််းသိမ််းအသံို်းခပြုခခင််း     

1)  လ ြစ်စ်၊ စက်သံုံျားဆီဖလာငစ်ာမ ာျားန င ် အပခာျားစွမ်ျားအင်ရင်ျားပမစ်မ ာျားအာျား 
ထ န်ျားသ မ်ျားဖဆာင်ရကွ်မည ်နညျ်ားလမ်ျားမ ာျားက ုံ စဉ်ျားစာျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

2)  ဖရအာျား ပြန်လည်ပြြုပြင၍် အသံုံျားပြြုပခင်ျားန င ် ထ န်ျားသ မ်ျားဖဆာင်ရကွ်ပခင်ျား 
နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ စဉ်ျားစာျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  ပြင်ြြစ စည််းမ ာ်း/ ဖပမစာမ ာျားအာ်း စ ီမံခန  ်ခွွဲပခင််းန ှင ် အဆိိုြါဧရယိာမ ာ်းအတွက ်
ပြန်လည်ထဖူထာင်ဖရျား နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စဉ်ျားစာျားဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

7.4.7.  လိုပ်ငန််းခွင်ကျန််းမာဆရ်းနှင ် ဆ ်းကင််းလံိုခခံြုဆရ်း     

1)  အဖမ တမ်ျား န်ထမ်ျားန င ် ယာယ ီနထ်မ်ျားမ ာျားအတွက် လုံြ်ငန်ျားခွင်က န်ျားမာဖရျား 
န င ် ဖဘျားအနတရာယက်ငျ်ားရ င်ျားဖရျားနည်ျားလမ်ျားမ ာ်းအာ်း ထည ်သွင််းစဉ််းစ ာ်း 
ထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - လုံြ်ထံုံျားလုံြ်နည်ျားမ ာျား၊ က န်ျားမာဖရျားစစဖ်ဆျားမှု၊ 
အဖရျားဖြေါ်ကယဆ်ယ်ဖရျားြစစည်ျားမ ာျား၊ ဖဆျားကြ်းခန်ျား၊  နထ်မ်ျားမ ာျားအာျားလံုံျား 
အတွက် OHS သင်တန်ျားဖြျားပခင်ျား၊ သင ်ဖတာ်ဖသာလံုံခခံြုဖရျားက ရ ယာမ ာျားန င  ်
တစက် ုံယ်ဖရသံုံျားကာကွယ်ဖရျားြစစည်ျား (PPE)၊ အဖရျားဖြေါ်အကပခအကန 
တိုန  ်ပြန ်ကရ်းလိုြထ်ံို်းလိုြန်ည််းမ ာ်း) (9.6.1.5 ကိုံ  ကည ရ် )် 

Essential  

 

Hint 

7.4.8.  လမူှုအဖွ ွဲ့အစည််းဆိိုင်ရာ ကျန််းမာဆရ်းနှင ် ဆ ်းကင််းလံိုခခံြုဆရ်း     

1)  ြတ ်န်ျားက င်ဆ ုံင်ရာ ထ ခ ုံကမ်ှုမ ာျားမ  ဖေသခံပြည်သမူ ာျားအာျား ကာကယ်ွ 
န ုံင်ဖရျား နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား ထည ်သွင််းကြာ ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - 
ဖလန င ် ဖရညစည်မ်ျားမှု၊ ဆညူသံံန င ် တုံန်ခါမှု၊ ဖပမက ံက မှု၊ တည်ဖဆာက ်
ပခင်ျား/ လုံြ်ငန်ျားလည်ြတ်ပခင်ျားတွင် အသံုံျားပြြုသည ြ်စစည်ျား/ အဖဆာက်အအံုံ 
မ ာျားြ ကစ်ီျားဖြ ြုက မှု၊ ယာဉအ်နတရာယ်မဖတာ်တဆပဖစ်မှု စသညပ်ဖင ်) 

Dependent  

 

Hint 

2)  လမူှုဖရျားဆ ုံင်ရာ ဆ ုံျားက  ြုျားသက်ဖရာကမ်ှုမ ာျားမ  ဖေသခံပြည်သမူ ာျားအာျား Dependent   Hint 
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ကာကွယ်န ုံင်ဖရျား နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား ထည ်သွင််းကြာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 
(ဥြမာ - အမ  ြုျားသမီျားန င ်ကဖလျားသူငယ်မ ာျား လကူုံနက်ူျားခရံပခင်ျား၊ လ င်ြ ုံင်ျား 
ဆ ုံင်ရာ ကူျားစက်တတ်ဖသာဖရာဂါမ ာျား၊ အရက်န င  ် မူျားယစ်ဖဆျား ါျား 
အလွ သံုံျားမှု၊ က ာျား/ မ အ ကမ်ျားဖက်မှုမ ာျားစသည်ပဖင ်) 

3)  ဖေသခံပြည်သမူ ာျားအဖြေါ် က ဖရာက်လာမည  ် ဆ ုံျားက  ြုျားမ ာျားန င  ်
ဖဘျားအနတရာယ်မ ာျားအာျား ဖရ ာင်ရ ာျားရန် သ ုံို့မဟုံတ ်ဖလ ာ ြါျားဖစရန ်ကာကယ်ွ 
ဖရျားန င  ် အဖရျားဖြေါ်အဖပခအဖနဆ ုံင်ရာ ပြငဆ်င်ထာျားရ  မှုမ ာျား၊ ဖလ ာ ြါျား 
ဖစဖရျားနည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား ဆန်ျားစစဖ်ဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (9.6.1.5 
ကိုံလည််း  ကည ်ရ ်) 

Dependent  

 

Hint 

7.4.9.  လမူှုစီေးပ ာေး ိုံင်ရာ ဆလျာ ပေါ်းဆစဆရ်းနည််းလမ််းမျာ်း     

1)   င်ဖငွန င  ် အသက်ဖမွျား မ်ျားကက ာင််းလိုြ်ငန ််းမ ာျား၊ ကန ထိိုင်မှုအကပခအကန ၊ 
ပြည်သူူ့ကရ်းရာဝန ်ကဆာင်မှုန ှင  ် သဘာဝ အရင််းအပမစ ်မ ာ်း ရရ ှနိ ိိုင်မှုန ှင  ်
စ ြ်လ ဉ််း၍ ကဒသခံပြညသူ်မ ာ်းအာ်းကာကွယ်မည ် ဖလ ာ ြါျားဖစဖရျား 
နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

2)  ဖေသခံပြည်သမူ ာျားအတွက ် အလုံြ်အက ုံင်အခွင ်အလမ်ျား ရရ ှနိ ိိုင်မည  ်
နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ ကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  ကပမအသံို်းခ မှုန ှင ် ကပမြိိုင်ဆိိုင်မှုမ ာ်းအကြေါ် သက်ကရာကန် ိိုင်မှုမ ာ်းအတွက ်
ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းန ည််းလမ််းမ ာ်းကိို ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 Hint 

4)  အရာဝတတြုမ ာ်းန ှင  ် ပြနလ်ည်မပြည  ်တင််းန ိို င်ကသာသဘာဝ သယံဇာတမ ာ်း 
(ဥြမာ - ရိုြ်ကကွင််းကလာငစ် ာ၊ သတတြု)  အကြေါ် ထခိိိုက်န ိိုင်မှုမ ာ်းအတွက ်
ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းန ည််းလမ််းမ ာ်းကိို ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 Hint 

5)  ယာဉ်သွာျားလာဖရျားန င ်  င်ထွက်သွာျားလာမှုထ န်ျားခ ြုြ်ပခင်ျား နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (လမ်ျားသွာျားလမ်ျားလာမ ာျားအဖြေါ် ယာဉ်မကတာ်တဆ 
အနတရာယ်ပဖစန် ုံင်ြါက ထည ်သွင်ျားဖဖာ်ပြရန်) 

Dependent  
 Hint 

6)  အပခာျားလမူှုဖရျားဆ ုံင်ရာ သက်ဖရာက်မှုမ ာျားအတွက် သင် ဖလ ာသ်ည ် ကလ ာ ခ  
မည  န်ည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - လဦူ်းကရ၊ အစုံအဖွ ွဲ့ 
မ ာျား၊ ြညာဖရျား၊ ထ ခ ုံကလ်ယ်ွဖသာအုံြစ်ုံမ ာျား၊ တ ုံင်ျားရင်ျားသာျားလနူည်ျားစုံမ ာျား၊ 
က ာျား/မအုံြစ်ုံမ ာျား၊ ဘာသာဖရျား၊ န ုံင်ငံဖရျားန င  ် လမူှုကရ်းဆိိုင်ရာ အသင််းအြွွဲွဲ့ 
မ ာ်းစ သည်ပြင )် 

Dependent  

 Hint 

7)  စ ီမကံနိ ််းကကပမယာရယပူခင််းမ ာ်းအတွက ် ကပမသိမ််းဆည််းပခင််းန ှင  ် ပြန ်လည ်
ကနရာခ  ထာ်းပခင််းလိုြ်ငန ််းမ ာ်းကိို စမီံခန  ်ခွွဲမည ်အစ ီအစ ဉ် အာ်း ကြာ်ပြထာ်းြါ  
သလာ်း။ 

Dependent  
 Hint 

7.4.10.  ယဉ်သကျ ေးမှုဆိိုင်ရာအရင်ေးအပမစ်မျာေးအာေး ကာက ယ်ပခင်ေး     

1)  ထကိတွွဲ့ကိိုင်တွယ်န ိိုင်သည ် ယဉ်ဖက ျားမှုအရင််းအပမစ ်မ ာ်း အာ်း ကာကွယ်ပခင််း 
န ှင ် သကက်ရာကမ်ှုမ ာ်းအာ်းဖရ ာင်ရ ာျားပခင်ျားဆိိုင်ရာ နည်ျားလမ်ျားမ ာျားကိို ဖဖာ်ပြ 
ထာျားြါသလာျား။  

Dependent  
 

Hint 

2)  သက်ကရာက်မှုမ ာ်းအတွက် ဖရ ာင်ရ ာျားမည န် ည််းလမ််းကိို မကြာ်ကဆာင်နိိုင် 
ြါက ထကိတွွဲ့ကိိုင်တွယ်န ိိုင်သည ် ယဉဖ်က ျားမှုအရင််းအပမစမ် ာ်းကိို 
ကရ ွဲ့ကပြာင််းမည ်နည််းလမ််းမ ာ်းအာ်း ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  စီမကံ န်ျားအဖကာင်အထညဖ်ဖာဖ်ဆာင်ရကွ်ဖနစဉ်အတွင်ျား ရ ာဖဖွဖတွွဲ့ရ  န ုံင် 
ဖသာ ြစစည်ျားမ ာျားအတွက် မဖမ ာ်လင ဘ် ဖတွွဲ့ရ  မှုဆိိုင်ရာ လုံြ်ထံုံျားလုံြန်ည်ျား 

Dependent  
 

Hint 
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န င ် ကာကွယ်ထ န်ျားသ မ်ျားဖရျားဆ ုံင်ရာ န ည််းလမ််းမ ာ်းက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

7.4.11.  ခမင်ကွင််းဆိိုင်ရာအရင််းအခမစမ်ျာ်းအာ်း ထနိ််းသိမ််းခခင််းနှင ် ကာကွယ်ခခင််း     

1)  ဖပမယာပမင်ကွင်ျားမ ာျား၊ ဖမ ြုွဲ့ပြရှုခင်ျားမ ာျား၊ အဏဏ ါရှုခင်ျားမ ာျားကွဲ သိို  ပမင်ကွင်ျား 
ဆ ုံင်ရာအရင််းအပမစမ် ာျားအာျား ထ န်ျားသ မ်ျားရန ်န င  ် ကာကွယ်ရန ် သင က်လ ာ် 
ကသာနည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

7.4.12.  သေ ခံပပည ူ်မျာေးနှင ် သစ စပည် ိနိှုင်ေး ပခင်ေး၊  စ် ောမှုသပဖရှင်ေးသပေးဆရ်း 
လိုပ်ငန််းစဉ်နှင ် သေ ဖ ံွေ့ဖဖိျုေးသရေး 

  
 

 

1)  ကစ စ ြည် ိန ိှုင််းပခင််းကိို ဖေသခံပြည်သမူ ာျား၊ ဆကစ်ြြ်တသ်က်သူမ ာျားန င  ်
တ ုံင်ြင်ဖဆွျားဖနွျားပခင်ျားနည်ျားလမျ်ားမှတစဆ်င ် ကဆာင်ရကွ်မည်ပြစ ်ကကကာ င််း 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

2)  စ ီမကံနိ ််းတည်ဖဆာက်ကရ်းန င  ် လုံြ်ငန်ျားလညြ်တ်ကရ်းအဆင တ် ုံို့တွင် 
ကကံြုဖတွွဲ့လာန ုံင်သည ် မကက နြခ် ကမ် ာ်းအာ်း ဖပဖရ ငျ်ားဖြျားန ုံင်ရန် နစန် မှု 
ဖပဖရ င်ျားဖြျားဖရျားလိုြ်ငန ််းစဉ်တစ်ခုံ ထဖူထာငထ်ာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

3)  ဖေသခံပြည်သမူ ာ်း၏ လ ုံအြခ် က်မ ာျားအာျား ပဖည ဆ်ည်ျားဖြျားန ုံင်ရန် ဖေသ 
ဖွံွဲ့ဖဖ ြုျားဖရျား စီမခံ က်ဖရျားဆွ ထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - က န်ျားမာဖရျား၊ ြညာဖရျား၊ 
ဖရရရ  မှု၊ လ ြစ်စ်န င ် အလုံြအ်က ုံင်) 

Dependent  
 

Hint 

7.5.  ကကွင််းကျနသ်ကဆ်ရာကမ်ှုမျာ်းကိို သတ်မှတ်ခခင််း 
EIA ဖလ လာမှုကဆာငရ်ကွ်စဉအ်တွင််း သင ်ကတာ်ကသာ ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်း 
န ည််းလမ််းမ ာ်းကိို ကြာ်ထိုတ်သတ်မှတ်န ိိုင်ပခင််းမရှိသပြင  ် က နရ်  ဖနသည  ်
ကကွင််းကျနသ်ကဆ်ရာကမ်ှုမျာ်းအတွက ် EIA အစရီင်ခစံာတွင် မည်သိို  
ကိိုင်တွယ်ကပြရှင််းမည်ပြစ ်ကကကာင််း မူဝါ ဒ သိို မဟိုတ ်အစအီစဉက်ိို ထည ်သွင််း 
ကြာ်ပြရမည်။ 

  

 

 

7.5.1.  ကကွင််းကျနသ်ကဆ်ရာကမ်ှုမျာ်းနငှ ် အနတရာယမ်ျာ်း     

1)  ကကွင်ျားက န်သကဖ်ရာကမ်ှုမ ာျားန င ် အနတရာယပ်ဖစန် ုံင်မှုမ ာျားအာျား သတ်မ တ် 
ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားြါသလာျား။  

Essential  
 

Hint 

2)  ကကွင်ျားက န်သကဖ်ရာကမ်ှုမ ာျား၏ ပမာဏကိုံ သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားြါ 
သလာျား။ (ဥြမာ - ထ ခ ုံက်ဖစန ုံင်ဖသာ အခ  န်ကာလ အြ ုံင်ျားအပခာျားတစခ်ုံ 
အတွင်ျား ထ ခ ုံက်မှုြမာဏ၊ ပြင်ျားထန်မှုန င ် ထ ခ ုံက်မှုဧရ ယာစသည်ပဖင )် 

Dependent  
 

Hint 

3)  ကကင်ွျားက န်သကဖ်ရာကမ်ှုမ ာျား၏ ပပင်ေးအာေးကိို ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ 
- ပြင်ျားထနမ်ှု၊ အဆ ြ်ပဖစန် ုံင်မှုန င  ် ဖဘျားအနတရာယရ်  ဖသာ ဂုံဏ်သတတ မ ာျား 
ြါ င်ပခင်ျားစသည်ပဖင ်) 

Dependent  
 

Hint 

4)  ကကွင်ျားက န်သကဖ်ရာကမ်ှုမ ာျား၏ အပခာျားဖသာ   ဖသသလကခဏာမ ာျားက ုံ 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - ကကာခ နိ ်၊ အခ  နက်ာလ၊ ပြန်ပြငန် ုံင်မှု/ 
ပြနမ်ပြင်န ုံင်မှု၊ အတိိုင််းအတာန င  ်ြမာဏစသည်ပဖင )်  

Dependent  
 

Hint 

5)  ကကွင်ျားက န်သကဖ်ရာကမ်ှုမ ာျားအာျား သက်ဆ ုံင်ရာလမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျား၊ 
စံခ  န်စညံွှန်ျားမ ာျားြါ  သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်းန င  ်န ှုင်ျားယ ဉ်ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

7.6.  ဆ ်းအနတရာယရ်ှမိှု ဆန််းစစ်ခခင််း 
ဤလမ််းည နခ် ကတွ်င်ကြာ်ပြထာ်းကသာ ကဘ်းအနတရာ ယ်ရှိမှုဆန ််းစ စ ်ပခင််း 
ဟူကသာအသံို်းအန ှုန ််းမှာ  စမီကံိန ််းကကကာင  ် ြတဝ်န ််းက င်နငှ ် လမူှုဝန ််းက င် 
အကြေါ် သက်ကရာကမ်ှုမ ာ်းဆိိုင်ရာ  သဘာဝကဘ်းအန တရာယမ် ာ်းနငှ  ်
စ ကမ်ှုလိုြ်ငန ််းဆိိုင်ရာ ကကီ်းမာ်းကသာ မကတာ်တဆမှုမ ာ်း န ှင ြ်တ်သက်သည  ်
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ဆန််းစ စ ်ပခင််းန ှင ် ကလ ာ ြါ ်းကစ ပခင််းတိို အာ်း ရညည် န ််းြါသည်။ EIA 
အစရီင်ခစံ ာ၏ ကဘ်းအန တရာယရ်ှမိှုဆန ််းစစ ်ပခင််းန ှင ် ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်း 
အခန ််းတွင် စမီကံိန ််းအဆင ်တစ ်ခိုခ င််းစနီ ှင ်သက်ဆိိုင်သည ် သဘာဝ 
ကဘ်းအန တရာ ယ်မ ာ်းန ှင ် စကမ်ှုလိုြ်ငန ််းဆိိုင်ရာ  ကဘ်းအန တရာ ယ်မ ာ်းကိိုြါ 
ထည ်သွင််းစ ဉ််းစ ာ်းရမည်။ 

7.6.1.   ည်ေးစ စန်ှင ် ချဉ်ေးကပ်မှု      

1)  ကဘ်းအန တရာ ယ်ရှိမှုဆန််းစစ ်ပခင််းန ည််းလမ််းတွင် ဖအာကြ်ါအခ ကမ် ာျားကိို 
ထည ်သွင််းဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - ပြစ ်ကြေါ်န ိိုင်သည အ်နတရာ ယ်မ ာ်း 
ကိို သတ်မှတ်ကြာ်ထိုတ်ပခင််း၊ အနတရာ ယ်တစခ်ိုခ င််းစ ီ၏ ပြစန် ိိုင်စ ွမ််း၊ 
အနတရာ ယ်တစခ်ိုခ င််းစ ီ၏ အဆံို်းသတ်အကပခအကန ကိို အဓြိပါ ယ်ြွင ်ဆိိုပခင််း၊ 
ထိခိိုက်ခစံ ာ်းရန ိိုင်မှု ၊ ပြစန် ိိုင်ကသာကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းနည််းလမ််းမ ာ်း  စ သည်ပြင )် 

Dependent  

 

Hint 

7.6.2.    ာဝသ ေးအနတရာယ်မျာေးနှင  ်သ ေးအနတရာယ်ရှမိှု    Hint 

1)  ယခင်ကကံြုကတွွဲ့ခွဲ ကသာ သဘာဝကဘ်းအန တရာယ်ဆိိုင်ရာ မတ်ှတမ််းမ ာ်းန ှင  ်
အနတရာ ယ်ပြစန် ိိုင်ကသာ ဘမူိကဗဒနှင ် ကလထို အတွင််း အပြစအ်ြ ကမ် ာ်း 
အကြေါ်အကပခခံ၍ သဘာဝ ကဘ်းအနတရာ ယ်မ ာ်း၏ အမ ြို်းအစ ာ်းကိို ကြာ ်ပြထာ်း 
ြါ သလာ်း။ 

Dependent  

 

Hint 

2)  သဘာဝကဘ်းအန တရာယမ် ာ်း၏ အက ြို်းဆကန် ှင ် ကကမိ်န ှုန ််းအာ်းသိရှနိ ိိုင်ကရ်း 
အနာဂတ်ရာသီဥတိုကပြာင််းလွဲမှုအကြေါ် ခန  ်မနှ ််းတွက်ခ  က်မှုမ ာ်းကိို 
ထည ်သွင််းစ ဉ််းစ ာ်းထာ်းြါ သလာ်း။ 

Optional  
 

Hint 

3)  သဘာဝကဘ်းအန တရာယမ် ာ်း၏ ြ ွံဲ့ န ှံ မှုြံိုစ ံ၊  ကကိမန် ှုန ််း၊ ကာ လနငှ ် ပြင််းအာ်းမ ာ်း 
အာ်း ခန  ်မနှ ််းကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

4)  ထခိိိုက်ြ ကစ် ီ်းမှု မ ာ်း၏ အတိိုင််းအတာြမာဏ၊ ပြစန် ိိုင်ကပခရှမိှုတိို အာ်း 
စ ီမကံနိ ််းသတ်မှတ်တည်ကနရာ ၊ စမီံကနိ ််း တွင်ြါဝင်သည  ် အစတ်ိအြိိုင််းမ ာ်း၏ 
ဒီဇိိုင််းန ှင  ် ကနရာခ  ထာ်းမှုန ှင ်  ြတဝ်န ််းက င်န ှင  ် လမူှုြတဝ်န််းက င်တိို အကြေါ် 
ဆင ်ကွဲသက်ကရာက်န ိိုင်မှု တိို အကြေါ်မူတည်၍ ဆန ််းစစ ်ကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  

 

Hint 

5)  အနတရာ ယ်ရှိန ိိုင်မှုအဆင မ် ာ်းကိို ခခံြုငံိုတွက်ခ  က်ပြီ်း လကခ်နံ ိိုင်ကသာအဆင ်  
န ှင ် န ိှုင််းယှဉ်ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

6)  ကဘ်းအန တရာ ယ်ဆိိုင်ရာ ထခိိိုကမ်ှုကလ ာ ြါ ်းကစကရ်းနည််းလမ််းမ ာ်းအာ်း 
သတ်မှတ်ကြာ်ထိုတ်ထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

7.6.3.  စကမ်ှုလိုပ်ငန််းဆိိုင်ရာ ဆ ်းအနတရာယမ်ျာ်း     

1)  စီမကံ န်ျားန င ြ်တသ်က်၍ ပဖစ်ဖြေါ်လာန ုံင်သည ် စကမ်ှုလုံြ်ငန်ျားဆ ုံင်ရာ 
ဖဘျားအနတရာယ်မ ာ်းန င  ် ယင််းတိို ၏ ပြင်ျားထနမ်ှုအဆင ် သတ်မှတ်ဖဖာ်ထုံတ် 
ပခင််းန င  ်ဆန်ျားစစ်ပခင်ျားတ ုံို့က ုံ ကြာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

2)  စ ီမကံနိ ််းဒီဇိိုင််းန ှင ် စ ီမကံနိ ််းအစ ိတ်အြိိုင််းမ ာ်းကန ရာခ  ထာ်းမှုအကြေါ် သရိုြ်ခ ွွဲ 
ဆန််းစ စ ်ပခင််း၊ ကဘ်းအန တရာ ယ်ရှိကသာ ြစ စည််းမ ာ်းအာ်း ကိိုင်တွယ် အသံို်းပြြု 
ပခင််းတိို ကိို နမူနာကလ လာမ ှုမ ာ်း (Case studies)၊ စာကတွွဲ့နငှ ် မီဒီယာကတွွဲ့ 
မ ာ်းအာ်းကြါ င််းစ ြ် ပခင််းမှတစ ်ဆင ်  စ ကမ်ှုလိုြ်ငန ််းဆိိုင်ရာ  ကဘ်းအန တရာ ယ် 
အမ ြို်းအစာ်းမ ာ်းကိို သတ်မှတ်ကြာ ်ထိုတ်ထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  

 

Hint 

3)  စ ကမ်ှုလိုြ်ငန ််းဆိိုင်ရာ  ကဘ်းအနတရာ ယ်မ ာ်းန ှင ် ပြစြ်ွာ်းန ိိုင်ကပခမ ာ်းသိို  
ဦ်းတညန် ိိုင်သည  ် အကကကာ င််းရင််းမ ာ်းန ှင ် အက ြို်းဆက်ပြစ ်ရြ်မ ာ်းအာ်း 
သရိုြ်ခွွဲကလ လာကြာ ်ပြထာ်းြါသလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 
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4)  ကဘ်းအန တရာ ယ်ြ ွံဲ့န ှံ သက်ကရာက်မှုြံိုစမံ ာ်း ၊ ကကမိ်န ှုန ််း၊ ကာလန ှင ်ပြင််းအာ်းမ ာ်း 
အြါအဝင ် စက်မှုလိုြ်ငန ််းဆိိုင်ရာ  ကဘ်းအန တရာယမ် ာ်း၏ ပြင််း ထနမ်ှုအာ်း 
သရိုြ်ခွွဲကလ လာထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

5)  ြ ကစ် ီ်းမှုမ ာ်း၏ ပြစ ်တညမ်ှု၊ ပြစ ် န ိိုင်ကပခရှိမှုတိို အာ်း သတ်မှတ်ထာ်းကသာ 
စ ီမကံနိ ််းတည်ကနရာ ၊ စမီကံိန ််းအစိတ်အြိိုင််းမ ာ်း၏ ကနရာခ  ထာ်းမှုန ှင ် ဒီဇိိုင််း၊ 
အနီ်းြတ်ဝန ််းက င်တွင်ထကိတွွဲ့န ိိုင်သည ် လမ််းကကကာ င််းမ ာ်း၊ ကဒသခံပြည်သ ူ
မ ာ်းန ှင ် VEC တိို ၏ တညက်နရာ မ ာ်းန ှင ် ဆိို်းရွာ်းကစသည ် အကကကာင််းအရာ 
မ ာ်းကိို ထည ်သွင််းစ ဉ််းစ ာ်းပြီ်း ြတဝ်န ််းက င်ရှိ သဘာဝန ှင လ်မူှုြတဝ်န ််းက င် 
တိို အကြေါ် ထခိိိုကန် ိိုင်မှု အတိိုင််းအတာြမာဏမ ာ်းနှင  ် ပြစန် ိိုင်ကပခမ ာ်းကိို 
ဆန််းစ စ ်ကြာ ်ပြထာ်းြါသလာ်း။ 

Dependent  

 

Hint 

6)  အနတရာ ယ်ပြစန် ိိုင်မှုမ ာ်းကိို ခခံြုငံိုတွက်ခ  က်ပြီ်း လကခ်နံ ိိုင်ကသာအဆင ်မ ာ်းန ှင  ်
န ိှုင််းယှဉ်ကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

7)  ကဘ်းအန တရာ ယ်ဆိိုင်ရာ ထခိိိုကမ်ှုကလ ာ ြါ ်း ကစကရ်းနည််းလမ််းမ ာ်းအာ်း 
သတ်မှတ်ကြာ်ထိုတ်ထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

7.6.4.  ဆ ်းအနတရာယစ်ီမခံန ခ်ွ မှု နည််းလမ််းမျာ်းနှင ် အဆရ်းဆပေါ်တိုန ်ခပနမ်ှုဆိိုင်ရာ 
အစီအစဉ်မျာ်း 

  
 

 

1)  ဖဘျားအနတရာယ်ပဖစ်န ုံင်ဖပခမ ာျားအာျား ဖလ ာ ခ န ုံင်မည ် နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ 
ဖဖာ်ထုံတ်န ုံင်ကရ်း ဖဘျားအနတရာယ်ပဖစန် ုံင်ဖပခသရုံြခ်ွ ဖဖာ်ထုံတ်ပခင်ျားက ုံ 
ဖဆာင်ရကွ်ထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

 အြ ုံင်ျား (၇) အတွက် ခခံြုငံုံသံုံျားသြ်ခ က ်
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8.  ဆကစ်ပ်သကဆ်ရာကမ်ှုဆန််းစစ်ခခင််း (Cumulative Impact 
Assessment) အခန ််း သ ုံို့မဟုံတ် ၎င်ျားန င ်သကဆ် ုံင်ဖသာ မည်သည ် 
အြ ုံင်ျားတွင်မဆ ုံ ဖအာက်ြါအဖ ကာင်ျားအရာမ ာျား ြါ င်ပခင်ျား ရ   မရ   
စ ိစစ ်သံို်းသြ်ရမည်- 

  

 

 

8.1.  နည််းစနစန်ှင ် ချဉ််းကပ်နည််း     

8.1.1.  သက်ကရာက်မှုမ ာ်းအာ်း သတ်မှတ်ကြာ်ထိုတ်ရ ာန ှင်  ဆန ််းစ စရ်ာ တွင် 
ဆကစ် ြ်သက်ကရာက်မှုဆန််းစစ ်ပခင််း နည််းလမ််းမ ာ်းကိို အသံို်းပြြုထာ်း 
ြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

8.1.2.  ဆကစ် ြ်သက်ကရာက်မှုဆန််းစစ ်ပခင််းအတွက် န ယ်ြယက်ိို ကြာ်ပြထာ်း 
ြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

8.2.  လက်ရှနိှင  ် အနာဂတ်တွင်ဆဆာင်ရကွ်မည ် ဖွံွဲ့ဖဖိြု်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်း 
အဆ ကာင််း ရှင််းလင််းဆဖာ်ခပချက ်

  
 

 

8.2.1.  စီမကံ န်ျား တည်ဖဆာက်ပခင်ျားန င  ် လုံြ်ငန်ျားလည်ြတ်ဖဆာင်ရကွ်ပခငျ်ား 
တိို န ှင ဆ်ကစ်ြ်ဖနသည ် အပခာျားစီမကံ န်ျား သ ုံို့မဟုံတ ်ဖွံွဲ့ဖဖ ြုျားဖရျားလုံြ်ငန်ျား 
မ ာျား အဆိိုပြြုစမီံကနိ ််းအန ီ်းတွင် ရ   မရ   က ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

8.2.2.  အဆ ုံပြြုစီမကံ န်ျားကအသံို်းပြြုမည ် သဘာ သယံဇာတအရင်ျားအပမစ ်
မ ာျားအဖြေါ် မှီခိိုအသံို်းပြြုမည   ် အပခာျားစီမကံ န်ျား သ ုံို့မဟုံတ ် ဖွံွဲ့ဖဖ ြုျားဖရျား 
လုံြ်ငန်ျားမ ာျား ရ   မရ   ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

8.2.3.  လကရ်ှိန ှင  ် အနာဂတ်ကာလတွင်ကဆာင်ရွကမ်ည ် ြိုဂ္လကိန ှင  ်
ပြည်သူြိိုင်စမီကံိန ််းမ ာ်းနှင  ် ြွံွဲ့ပြိြု်းကရ်းလိုြ်ငန ််းမ ာ်းနှင သ်ကဆ်ိိုင်သည ် 
ကပမြံိုမ ာ်းကိို ကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

8.2.4.  သက်ဆ ုံင်သည ် စီမကံ န်ျားမ ာျား/ ဖွံွဲ့ဖဖ ြုျားဖရျားလုံြ်ငန်ျားမ ာျား၏ အဖပခခံ 
အခ ကအ်လက်မ ာျားအာျား ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - သက်ဆ ုံင် 
သည စ်ီမကံ န်ျားမ ာျား၏ အဖရအတွကန် င ် အမ  ြုျားအစာျားမ ာျား၊ စီမကံ န်ျား 
ဆ ုံင်ရာဖဖာ်ပြခ က်မ ာျား၊ အဓ ကထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျားန င ် ဆ ုံျားက  ြုျား 
သက်ကရာက်မှုမ ာျား စသည်ပြင )် 

Dependent  

 

Hint 

8.2.5.  အဆိိုပြြုစီမကံ န်ျားန င ် သဟဇာတမပဖစ်ဖသာ အပခာျားစီမကံ န်ျား သိို မဟ ိုတ်  
ြွံွဲ့ပြိြု်းကရ်းလိုြ်ငန ််းမ ာ်းတညရ်ှိြါသလာ်း။ 

Optional  
 

Hint 

8.3.  ခဖစဆ်ပေါ်ရန်အလာ်းအလာရှိသည ် ဆကစ်ပ်သကဆ်ရာက်မှုမျာ်းကိို 
သတ်မှတ်ဆဖာထ်ိုတ်ခခင််းနှင ် ဆန််းစစ်ခခင််း 

  
 

 

8.3.1.  ဆကစ်ြ်သက်ဖရာက်မှုမ ာျား၏ အဖပခခံလကခဏာမ ာျားအာ်း ဖဖာ်ထုံတ် 
တင်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - အမ  ြုျားအစာျား၊ ြမာဏ၊ ပြန်ပြင်မရန ုံင် 
ဖသာထ ခ ုံကမ်ှုမ ာျား၊ ဖနရာန င ် အခ  နြ် ွံဲ့န ံို့တညရ်  မှုမ ာျား စသညပ်ဖင )် 

Dependent  
 

Hint 

8.3.2.  စ ီမကံနိ ််းဧရိယာအတွင််းရှ ိ ြတဝ်န ််းက င်အစ ိတ်အြိိုင််းမ ာ်းအကြေါ် 
ပြစ ်ကြေါ်နိိုင်ကသာ ဆကစ်ြသ်က်ကရာက်မှုမ ာ်းကိို ဆန ််းစ စထ်ာ်းြါ  
သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

8.3.3.  စ ီမကံနိ ််းဧရိယာပြငြ်ရ ှ ိ ြတဝ်န ််းက င်အစ ိတ်အြိိုင််းမ ာ်းအကြေါ် 
ပြစ ်ကြေါ်နိိုင်ကသာ ဆကစ်ြသ်က်ကရာက်မှုမ ာ်းကိို ဆန ််းစ စထ်ာ်းြါ  
သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

8.4.  ဆကစ်ပ်သကဆ်ရာကမ်ှုအာ်း ဆန််းစစ်ခခင််း     

8.4.1.  စ ီမကံနိ ််းကကကာင  ် သိသာထင်ရှာ ်းသည ်  ဆကစ်ြ်သကက်ရာက်မှုမ ာ်း 
ရှိန ိိုင်ကကကာ င််း ကြာထ်ိုတ်တင်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 
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8.4.2.  VEC မ ာ်းအကြေါ် ဆကစ် ြ်သက်ကရာကမ်ှု  ရှိ မရ ှိ၊ ရှြိါက အဆိိုြါ 
သက်ကရာက်မှုမ ာ်းပြစ ်ကြေါ်ကစ ရန ် စ ီမကံနိ ််း၏ြါ ဝငက်ူညမီှု၊ 
ထိိုသက်ဖရာက်မှုမ ာျားသည် VEC မ ာျား၏ ရ ငသ်နန် ုံင်စွမ်ျားန င ် ဖရရ ည် 
တည်တံ မှုတ ုံို့အတွက် အကနာှက်အယှက်အဟန  ်အတာ်း ပြစ ် မပြစ ် 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

8.4.3.  အဆ ုံပြြုစီမကံ န်ျားကအသံို်းပြြုမည ် သဘာ သယံဇာတအရင်ျားအပမစ ်
မ ာျားအဖြေါ် ဆက်စြ်သက်ကရာက်မှုမ ာ်းအာ်း ကလ လာကြာ ်ထိုတ် 
ထာ်းပခင််း ရှိ မရှိ န ှင ် စ ီမကံနိ ််းပြစ ်ကပမာကန် ိိုင်စ ွမ််းအကြေါ် ၎ င််းတိို ၏ 
အကရ်းြါ မှုကိို ကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  

 

Hint 

8.4.4.  စ ီမကံနိ ််းအဆင ်တစခ်ိုခ င််းစအီတွက် ဆကစ် ြသ်က်ကရာကမ်ှု မ ာ်းကိို 
ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

8.4.5.  စ ီမကံနိ ််း၏ ထိုတ်လ တ်မှုရင််းပမစ ်တစ ်ခိုခ င််းစမီှ ထိုတ်လ တ်မှုမ ာ်းသည် 
အမ ြို်းသာ်းြတ်ဝန ််းက င်ဆိိုင်ရာ အရည်အကသွ်း (ထိုတ်လ တ်မှု) 
လမ််းည နခ် ကမ် ာ်း သိို မဟိုတ် အပခာ်းသက်ဆိိုင်သည စ်ခံ နိစ် ံည န ််း 
မ ာ်းတွင် သတ်မှတ်ကြာ်ပြထာ်းသည ် စခံ နိစ်ညံ န ််းမ ာ်းထက ်
ကက ာ်လနွန် ိိုင်မှု ရှိ မရှိ စစ ်ကဆ်းကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  

 

Hint 

8.5.  ဆလျာ ပေါ်းဆစဆရ်းနည််းလမ််းမျာ်း     

8.5.1.  ဆကစ် ြ်သက်ကရာက်မှုမ ာ်းအကြေါ် စမီံကနိ ််း၏ြါဝငက်ူညမီှုကိို 
ကလ ာ  ခ မည ်နည််းလမ််းမ ာ်းအာ်း ကြာ်ထိုတ်တင်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

8.5.2.  ဆကစ် ြ်သက်ကရာက်မှုမ ာ်းအာ်း ကလ ာ  ခ ကရ်းန ှင ် သင ်ကတာ်သည ် စမီံ 
ခန  ်ခွွဲမှုပြြုလိုြန် ိိုင်ကရ်း  သကဆ်ိိုင်ရာအစိို်းရဌာန မ ာ်း၊ အပခာ်းစ ီမကံနိ ််း 
မ ာ်း၊  ကဒသခံပြညသူ်မ ာ်းန ှင ် ြူ်းကြါ င််းည နိ ိှုင််းကဆာင်ရကွ်ပခင််းဆိိုင်ရာ 
မဟာဗ  ြူဟာန ှင  ်လိုြ်ငန ််းအစအီစဉမ် ာ်းက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

8.5.3.  သိသာထင်ရှာ ်းကသာ ဆက်စြသ်က်ကရာက်မှုမ ာ်းအာ်း စမီံခနိ်ု့ခွ ရန်န င ် 
ကစာ င ်ကကြ်ကကည ်ရှုရန ် သကဆ်ိိုင်ရာ အစိို်းရ ဌာနမ ာ်းသိို  အကကံပြြုခ က် 
မ ာ်း ထည ်သွင််းကြာ်ပြထာ်းြါသလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

 

No Items Applicability Page Rating Hint 

9.  ပတဝ်န််းကျင်စီမခံန ်ခွ မှုအစီအစဉ် (EMP) အခ ်ေး သ ုံို့မဟုံတ ် ၎င်ျားန င ် 
သက်ဆ ုံင်ဖသာ မည်သည အ်ြ ုံင်ျားတွင်မဆ ုံ ဖအာကြ်ါအဖ ကာင်ျားအရာမ ာျား 
ြါ င်ပခင်ျား ရ   မရ   စစိစ ်သံို်းသြရ်မည ်- 

  
 

 

9.1.  သက်ဆရာကမ်ှုမျာေးနှင  ်သလျာ ပ ေးသစသရေး ည်ေးလမ်ေးမျာေးအကျဉ်ေးချျုပ ်     

9.1.1.  EMP တွင် သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားဖသာ ြတ ်န်ျားက င်န င ် လမူှုဝန ််းက င် 
ဆ ုံင်ရာ သက်ကရာကမ်ှုမ ာျားန င  ် အဆိိုြါ သက်ကရာက်မှုမ ာ်းအကြေါ် ကလ ာ ခ  ကရ်း 
ဖဆာင်ရကွမ်ည န်ည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ အက ဉ်ျားခ ြုြ်ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။  

Essential  
 

 

9.1.2.  ဖလ ာ ြါျားဖစဖရျားနည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာ်း အဆ ုံပြြုစမီံက န ််း၏ အဆင ်အလိိုက်န ှင  ်
အြ ုံင်ျားအလ ုံကခ်ွ ၍ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - အကကိြုတည်ကဆာက ်ပခင််း၊ 
တည်ကဆာက ်ပခင််း၊ လိုြ်ငန ််းလည်ြတ်ကဆာင်ရွက်ပခင််း၊ အြ်စြ်ြါက 
လိုြ်ငန ််းရြစ် ွဲပခင််း၊ လိုြ်ငန ််းြတ်ိသိမ််းပခင််း၊ ြိတ်သိမ််းပြီ်းကနာက်အဆင မ် ာျား) 

Essential  

 

 

9.2.  EMP အာ်း အဆကာင်အထညဆ်ဖာဆ်ဆာင်ရွကရ်န ်ဆယ ိုယျအသံို်းစရိတ်     

9.2.1.  EMP အာ်းအကကာင်အထည်ကြာ်ပခင််းအတွက ် အကသ်းစိတရ်နြ်ံိုကငွ 
လ ာထာ်းခ ကန် ှင ် ကိုနက် စရိတမ် ာ်းအာ်း ခန  ်မှန ််းကြာ ်ပြထာ်းြါသလာျား။ 

Essential  
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(ဥြမာ - ကလ ာ ခ  မည  န်ည််းလမ််းမ ာ်း၊ ဝန ်ကကီ်းဌာန ၏စစ ်ကဆ်းမှုခရံန ် ရန ်ြံိုကငွ ၊ 
ကစာ င ်ကကြ်ကကည ်ရှုကရ်းအစအီစဉ်မ ာ်း၊ ဝန ်ထမ််းမ ာ်း၏စ ွမ််းကဆာင်ရည် 
ပမ င ်တင်ပခင််း၊  စမီံကနိ ််း စ ီမခံန  ်ခွွဲကရ်းယူန စ ် (Project Management Unit) 
န ှင  ် တည်ကဆာက်ကရ်းကန ်ထရိိုက်တိို က  ြတဝ်န ််းက င်ထိန ််းသိမ််းကရ်းဆိိုင်ရာ 
ဝနထ်မ််းမ ာ်းခန  ်ထာ်းပခင််း၊ ယာဉန် ှင ် ြစ စည််းကရိိယာမ ာ်းဝယ်ယူပခင််းန ှင ် 
ကနထိိုင်သွာ်းလာကရ်း (Logistics) ဆိိုင်ရာ  ကိစ စရြမ် ာ်းအတွက် ကိုနက် စ ရိတ ်
မ ာ်း) 

9.2.2.  လ ုံအြမ်ည  ရ်နြ်ံိုကငွအာ်း လံုံဖလာက်မှုရ  ဖစဖရျား ဖဆာင်ရကွ်ထာျားရ  မည ် 
နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ုံ ထည သွ်င််းကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Dependent  
 

Hint 

9.2.3.  လ ာထာ်းရနြ်ံိုကငွအာ်း အဆ ုံပြြုစမီံက န ််း၏ အဆင ်အလိိုကခ်ွွဲပခာ်းဖဖာ်ပြထာျား 
ြါသလာျား။ (ဥြမာ - အကကိြုတည်ကဆာက ်ပခင််း၊ တည်ကဆာကပ်ခင််း၊ လိုြ်ငန ််း 
လည်ြတ်ကဆာင်ရကွ်ပခင််း၊ အြစ် ြ်ြါက လိုြ်ငန ််းရြစ် ွဲပခင််း၊ လိုြ်ငန ််းြိတ် 
သိမ််းပခင််း၊ ြတ်ိသိမ််းပြီ်းကနာကအ်ဆင ်မ ာျား) 

Essential  

 

 

9.2.4.  ြတ ်န်ျားက င်စီမခံနိ်ု့ခွ မှုအစီအစဉက် ုံ အဖကာင်အထညဖ်ဖာ်ပခင်ျားအတွက် 
လံုံဖလာက်သည ် ရနြ်ံုံဖငွြမာဏက ုံ စီမကံ န်ျားတွင်ြါ င်သည ်ကဏ္ဍအလိိုက် 
န င ် ဖစာင  ်ကြ် ကည ်ရှုပခင်ျားအစီအစဉ်မ ာျားအလိိုက် ခွ ပခာျားဖဖာ်ပြထာျားြါ 
သလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

9.2.5.  ဝန ်ကကီ်းဌာနန ှင ် အပခာ်းအစိို်းရဌာန မ ာ်း ြံိုမှနလ်ာကရာကစ် စက်ဆ်းရာတွင် 
အသံို်းပြြုနိိုင်ကရ်း လံိုကလာက်သည ်ရန ်ြံိုကငွကိို ကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  
 

 

9.3.  ပတဝ် ်ေးကျင်စီမခံ  ်ခ ွဲမှု အစီအစဉန်ှင  ်သစာင  ်ကပ် ကည ်ရှုမည အ်စီအမံမျာ်း     

9.3.1.  အဆထဆွထ ွ     

1)  အကကိြုတည်ကဆာက ်ပခင််း၊ တည်ကဆာက ်ပခင််း၊ လိုြ်ငန ််းလည်ြတ်ကဆာင်ရွက်  
ပခင််း၊ လိုြ်ငန ််းရြစ် ွဲပခင််း၊ လိုြင်န ််းြိတ်သိမ််းပခင််း၊ ြိတ်သိမ််းပြီ်းကနာကအ်ဆင  ်
မ ာ်းအတွက် ြတဝ်န ််းက င်စမီခံန  ်ခွွဲကရ်းန ှင ် ကစာင က်ကြ်ကကည  ရ်ှုကရ်း အစအီစဉ် 
မ ာျားကိို ကဏ္ဍအလ ုံကန် ှင ် အစအီစဉခ်ွွဲမ ာ်းအလိိုက် (sub-plans) ကြာ ်ပြထာ်း 
ြါ သလာ်း။ 

Essential  

 

 

2)  အဓိက EIA အစ ီရင်ခံစ ာတွင် ကြာ ်ပြထာ်းသည ်အခ ကမ် ာ်းမှလွွဲ၍ ြတ်ဝန ််းက င် 
စ ီမခံန  ်ခွွဲမှုအစ ီအစ ဉ် မ ာ်းန ှင ် အစီအစဉ်ခ ွွဲမ ာ်းတွင် ကအာကြ်ါ အခ ကမ် ာ်းပြင ် 
ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။  
(ဥြမာ - ရည်ရွယ်ခ ကမ် ာ်း၊ ဥြကဒဆိိုင်ရာလိိုအြခ် ကမ် ာ်း၊ အြွွဲွဲ့အစည််း 
ဆိိုင်ရာ တာဝနရ်ှိမှုမ ာ်း၊ လ မ််းခခံြုကပမြံိုကကီ်း မ ာ်း၊ လိုြ်ငန ််းခွင်အလိိုက်ကပမြံိုမ ာ်း၊ 
ဓာ တ်ြံိုမ ာ်း၊ ကကာင််းကငဓ်ာ တ်ြံိုမ ာ်း၊ ပဂိြုလ်တိုဓာတ်ြံိုမ ာ်း၊ အကကာငအ်ထည် 
ကြာ်ကဆာင်ရကွမ်ည  အ်စအီစဉ်၊ စ ီမခံန ် ခွွဲမှုကဆာင်ရွကခ် ကမ် ာ်း၊ ကစာ င် ကကြ်  
ကကည် ရှုမည် အစ ီအစ ဉမ် ာ်းန င ် ရနြ်ံိုကငွလ ာထာ်းခ က်မ ာ်း ) 

Essential  

 

Hint 

3)  EMP တွင်ကြာ ်ပြထာ်းသည ် အစီအစဉ်မ ာ်းအာ်း  အဖကာင်အထည်ဖဖာမ်ည ် 
အခ  န်ဇယာျားကိို ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

4)  အထူ်းထည ်သွင်ျားစဉ်ျားစာျားရမည ် ြတ ်န်ျားက င်န င ် လမူှုဝန ််းက င်ဆ ုံင်ရာက စစရြ် 
မ ာျားက ုံ ကိိုင်တွယ်ကပြရှင််းနိိုင်ကရ်း အစီအစဉခ်ွ မ ာျားအာျား ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 
(ဥြမာ - ဆညူံမှု၊ တုံနခ်ါမှု၊ စနွိ်ု့ြစြ်စစည်ျား၊ ဖဘျားအနတရာယ်ရ   စနွိ်ု့ြစ်ြစစည်ျားမ ာျား၊ 
စွနိ်ု့ြစ်ဖရန င ် ဖပမဖြေါ်စီျားဆင်ျားဖရ၊ ဖလအရည်အဖသွျား၊ အနံို့၊ ဓာတုံြစစည်ျား၊ 
ဖရအရညအ်ဖသွျား၊ တ ုံကစ်ာျားမှုန င ် နုံန်ျားအနညက် မှု၊ ဇီ မ  ြုျားစံုံမ  ြုျားကွ ၊ လုံြ်ငန်ျား 
ခွင်ဆိိုင်ရာန င  ် လမူှုအြွွဲွဲ့အစည််းဆိိုင်ရာ က န်ျားမာဖရျားန င  ် ဖဘျားအနတရာယ် 

Dependent  

 

Hint 
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ကငျ်ားရ င်ျားဖရျား၊ ယဉ်ဖက ျားမှုအဖမွအန စ်၊ အလုံြ်အက ုံင်န င ် ဖလ က င သ်င် ကာျားမှု 
စသည်ပဖင )် 

5)  အသရေးသပေါ်တုံ  ်ပပ မ်ှုအစီအစဉ ်
လုံြ်ငန်ျားခွင်ဆိိုင်ရာန င  ် လမူှုအြွွဲွဲ့အစ ည််းဆိိုင်ရာ က န်ျားမာဖရျားန င ် 
ဖဘျားအနတရာယ်ကငျ်ားရ ငျ်ားဖရျားအတွက် လ ုံအြ်သည န်ည်ျားလမျ်ားမ ာျားြါ င်ကသာ 
အဖရျားဖြေါ်တုံနိ်ု့ပြနမ်ှုအစီအစဉက် ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential  

 

 

9.3.2.   ီေး   ်အစီအစဉ်ခ ွဲမျာေး 
ြတ ်န်ျားက င်န င ် လမူှုဝန ််းက င်ဆ ုံင်ရာက စစရြမ် ာျားအတွက် လ ုံအြ်ဖသာ 
ကအာက်ြါအစီအစဉခ်ွ မ ာျားက ုံ ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

  
 

 

1)  ဖလအရည်အဖသွျားစမီံခနိ်ု့ခွ မှု Essential    

2)  စွနိ်ု့ြစ်ဖရစီမခံနိ်ု့ခွ မှု Essential    

3)  ဖပမဖြေါ်စီျားဆင်ျားကရစမီံခနိ်ု့ခွ မှု Dependent   Hint 

4)  တ ုံကစ်ာျားမှုထ န်ျားခ ြုြ်ပခင်ျားန င ် ကာကွယ်ပခင်ျား Dependent   Hint 

5)  အကစ်စမ် ုံင်ျားစီျားဆင်ျားမှုအြါအ င် စွနိ်ု့ြစ်ဖပမစာြံုံစမီံခနိ်ု့ခွ မှု Dependent   Hint 

6)  ဆူညသံံန င ် တုံန်ခါမှု Essential    

7)  စွနိ်ု့ြစ်အစ ုံင်အခ စမီံခနိ်ု့ခွ မှု Essential    

8)  ဖဘျားအနတရာယ်ရ   စွနိ်ု့ြစ်ြစစည်ျားစီမခံနိ်ု့ခွ မှု Essential    

9)  ဖဘျားအနတရာယ်ရ   ြစစည်ျားမ ာျားစမီံခနိ်ု့ခွ မှု Essential    

10)  ဇီ မ  ြုျားစံုံမ  ြုျားကွ မ ာျား ထ န်ျားသ မ်ျားပခင်ျား Dependent   Hint 

11)  ဖပမဆီလွှာ၊ ဖရန င ် စွမ်ျားအင်ထ န်ျားသ မ်ျားပခင်ျား Dependent   Hint 

12)  လုံြ်ငန်ျားခွင်က န်ျားမာဖရျားန င ် ကဘ်းကင််းလံိုခခံြုကရ်း Essential    

13)  လမူှုအြွွဲွဲ့အစ ည််းဆိိုင်ရာ က န်ျားမာဖရျားန င ် ကဘ်းကင််းလံိုခခံြုကရ်း Essential    

14)  ယဉ်ဖက ျားမှု အဖမအွန စမ် ာျား Dependent   Hint 

15)  ဖပမသ မ်ျားယူပခင်ျားန င ် ပြနလ်ည်ဖနရာခ ထာျားပခင်ျား (သက်ဆ ုံင်ြါက) Dependent   Hint 

16)  မ ုံင်ျားြ တ်သ မ်ျားပခင်ျားအစီအစဉ ် Dependent   Hint 

9.3.3.  စီမခံ  ်ခ ွဲမှုလုံပ ်ံုံေးလုံပ ်ည်ေးမျာေးနှင ် အဆထာက်အကူခပြုအစအီစဉမ်ျာေး 
EMP အာ်း အမနှ ်တကယ်အကကာငအ်ထည်ကြာ်န ိိုင်ကရ်း ဖအာကဖ်ဖာ်ပြြါ 
စီမခံနိ်ု့ခွ မှုလုံြထ်ံုံျားလုံြန်ည်ျားမ ာျားန င ် အကထာက်အကူပြြုအစီအစဉ်မ ာျားကိို 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား- 

  

 

 

1)  EMP တွင်ကြာ်ပြထာ်းသည အ်ဆ ုံပြြုလုံြ်ငန်ျားမ ာျားက ုံ အဖကာင်အထညဖ်ဖာ် 
ဖဆာင်ရကွရ်ာတွင် ဖခ ာဖမွွဲ့ဖစ ကရ်း စီမကံိန ််းအဆိိုပြြုသူ၏ အြွွဲွဲ့အစည််း 
အတွင််းန င  ် စ ီမကံနိ ််းပြင်ြအြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း၊ ကဒသခံပြည ်သူမ ာ်း ၊ ဌာန ဆိိုင်ရာ  
မ ာ်းန ှင ် ဆက်သွယ်ဖဆာင်ရကွဖ်ရျားယနတရာျား 

Essential  

 

 

2)  အစရီင်ခစံ ာတင်ပြပခင််းအတွက ် အရညအ်ဖသွျားထ န်ျားသ မ်ျားပခင်ျား (ဥြမာ - 
အခ ကအ်လက်မ ာျားထ န်ျားသ မ်ျားပခင်ျား၊ မ တ်တမ်ျားမ တ်ရာမ ာျားထ န်ျားသ မ်ျားပခင်ျား 
စသည်ပဖင )် 

Optional  
 

Hint 

3)  အစရီင်ခံပခင်ျားဆ ုံင်ရာ လုံြ်ထံုံျားလုံြ်နည်ျားမ ာျား Essential    

4)  လ ုံကန် ကဆာင်ရကွမ်ှုအာမခခံ က်ဆ ုံင်ရာ လုံြ်ထံုံျားလုံြ်နည်ျားမ ာျား Essential    

5)  စာရင်ျားစစ်ပခင်ျား (စမီံက န ််းအစအီစဉ်ပြင န် င  ်ပြင်ြစ ာရင််းစ စ)် Essential    

6)  ြတ ်န်ျားက င်စီမခံနိ်ု့ခွ မှုစနစ် (ဥြမာ - ISO 14001) Dependent   Hint 

9.3.4.  ဆစာင်  ကပ် ကည် ရှုဆရ်းအစီအစဉ ်
ကစာ င် ကက ြ်ကကည် ရှုကရ်းအစအီစဉ်တွင် ကအာက်ြါ အခ ကမ် ာ်းကိို ရှင််းလင််း 
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တင်ပြထာ်းပခင််း ရှိ မရ ှ ိ

1)  အမှနတ်ကယထ်ခိိိုကမ်ှုမ ာ်းကိို ဆံို်းပြတရ်န ်၊ EMP ြါ သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်းန ှင ် 
ကိုမပဏီ၏ကတကိဝ တ်မ ာ်းကိို လိိုကန် ာကဆာင်ရွက်ကကကာင််းကသခ ာကစ ရန ်၊ 
ကလ ာ ြါ ်းကစ ကရ်းန ည််းလမ််းမ ာ်း၏ ထကိရာကမ်ှုကိိုဆံို်းပြတရ်န ်န ှင ် ကမ ာ်လင ် 
မထာ်းသည ်ထခိိိုက်မှုမ ာ်းကိို သတ်မှတ်ကြာ်ထိုတ်ရန ်အတွက် ြတဝ်န ််းက င် 
ကစာ င ်ကကြ်ကကည ်ရှုကရ်းအစအီစဉ်မ ာ်းကိို ဒီဇိိုင််းကရ်းဆွွဲထာ်းပခင််း ရှိ မရှ ိ

Essential  

 

 

2)  ဖစာင ် ကြ် ကည ်ရှုမည ် ြါ ရာမတီာမ  ာ်း Essential    

3)  ဖစာင ် ကြ် ကည ်ရှုမည ် နည်ျားလမ််း Essential    

4)  နမနူ အခ က်အလက်မ ာျားဖကာက်ယူမည ် တည်ဖနရာမ ာျား Essential    

5)  ဖစာင ် ကြ် ကည ်ရှုမည ် အကက မ်ဖရ Essential    

6)  နမနူ ဖကာက်ယူပခင်ျားန င  ် ကွင်ျားဆင်ျားတ ုံင်ျားတာပခင်ျားလုံြ်ငန်ျားမ ာျားအတွက် 
လ ုံအြ်ဖသာ ြတ ်န်ျားက င်ဆ ုံင်ရာ က မ်ျားက င်သူမ ာျား 

Essential  
 

 

7)  ကွင်ျားဆင်ျားတ ုံင်ျားတာဖရျား ြစစည်ျားမ ာျားပြငဆ်င်ပခင်ျားအတွက ် စံနှုန်ျားသတ်မ တ် 
ခ က်မ ာျား (ဥြမာ - ကက ြုတင်သနိ်ု့ရ င်ျားမှုပြြုလုံြ်ပခငျ်ား၊ နမနူ သ မ်ျားဆည်ျားမည ် 
ြစစည်ျားမ ာျားန င  ်ြစစည်ျားက ရ ယာမ ာျားအာျား စကံ ုံကခ်  နည်  ပခင်ျား) 

Optional  
 

Hint 

8)  ဓာတ်ခွ ခန်ျားတွင်အသံုံျားပြြုသည  ် ဓာတ်ခွ မှုဆ ုံင်ရာ စံလုံြထ်ံုံျားလုံြ်နည်ျားမ ာျားန င ် 
ခွ ပခမ်ျားစ တ်ပဖာတွကခ် က်မှုဆ ုံင်ရာ နည်ျားစနစမ် ာျား 

Optional  
 

Hint 

9)  ဖပမပြင်ကွင်ျားဆင်ျားတ ုံင်ျားတာပခင်ျားန င ် ဓာတ်ခွ စမ််းသြပ်ခင််းတိို အတွက် 
အရည်အဖသွျားအာမခခံ က်ရ  မှုန င ် အရည်အဖသွျားထ န်ျားသ မ်ျားပခင်ျားဆ ုံင်ရာ 
လုံြ်ထံုံျားလုံြ်နည်ျားမ ာျား 

Optional  
 

Hint 

10)  အခ ကအ်လက်မ ာျားအာျား အဓြိပါ ယ်ကြာ ်ထိုတ်ပခင်ျားန င ် အစီရင်ခံပခင်ျားဆ ုံင်ရာ 
လုံြ်ထံုံျားလုံြ်နည်ျားမ ာျား 

Essential  
 

 

9.4.  စီမကံနိ််းအဆကာင်အထညဆ်ဖာစ်ဉအ်တွင််း အမျာ်းခပည်သနူှင ် တိိုင်ပင် 
ဆဆွ်းဆနွ်းခခင််း 

  
 

 

9.4.1.  စ ီမကံနိ ််းအကကာ င်အထညက်ြာသ်ည ်အဆင ် မ ာ်းအလိိုက ် အမ ာ်းပြည်သနူ ှင ် 
တိိုင်ြင်ကဆွ်းကန ွ်းပခင််းန ှင ် သတင််းအခ က်အလက်ထိုတ်ပြန ် ကကကညာပခင််း 
ယန တရာ်းအာ်းကြာ်ပြထာ်းြါသလာ်း။ (ဥြမာ  - တည်ကဆာက်ပခင််း၊ လညြ်တ်  
ပခင််း၊ ြိတ်သိမ််းပခင််းစ သည် အဆင ်မ ာ်း) 

Essential  

 

 

9.4.2.  အမ ာ်းပြည်သနူ ှင ် တ ုံင်ြငက်ဆွ်းကနွ်းပခင်ျားလုံြ်ငန်ျားစဉ်တွင် သကဆ် ုံင်ရာ 
ဆကစ် ြြ်တသ်က်သူမ ာ်းအာျား သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

9.4.3.  တ ုံင်ြင်ကဆွ်းကန ွ်းပခင်ျားလုံြ်ငန ််းကဆာင်ရကွခ်ွဲ သည ် နည်ျားစနစ်မ ာျားန င ် လုံြ်ထံုံျား 
လုံြ်နည်ျားအာျား ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  
 

 

9.4.4.  တ ုံင်ြင်ကဆွ်းကန ွ်းပခင်ျားလုံြ်ငန ််းကိို အဖကာင်အထည်ဖဖာ်ဖဆာငရ်ွကမ်ည ် 
အဖွ ွဲ့မ ာျားန င ြ်တသ်က်၍ သတ်မ တ်ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

 အြ ုံင်ျား (၉) အတွက် ခခံြုငံုံသံုံျားသြ်ခ က ်
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10.  “အမ ာျားပြည်သနူ င  ်တ ုံင်ြင်ဖဆွျားဖနွျားပခင်ျား” အခန်ျား သ ုံို့မဟုံတ် ၎င်ျားန င  ်
သက်ဆ ုံင်ဖသာ မည်သည ်အြ ုံင်ျားတွင်မဆ ုံ ဖအာကြ်ါအဖ ကာင်ျား 
အရာမ ာျား ြါ င်ပခင်ျား ရ   မရ   စစိစ ်သံို်းသြရ်မည်- 

  
 

 

10.1.  တိုံင်ပင်သ  ေးသန ေးပွ မှရလဒ် အနစှ်ချျုပ ်     

10.1.1.  ကဆာင်ရကွခ်ွဲ သည ် အမ ာျားပြည်သူန င  ် တ ုံင်ြင်ကဆွ်းကန ွ်းပခင်ျား 
အစည်ျားအဖ ျားအာျားလံုံျားကိို ဇယာျား သ ုံို့မဟုံတ ်စာရင်ျားပြင  ် ဖဖာ်ပြထာျား 
ြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

10.1.2.  အမ ာ်းပြည်သနူ ှင ်တိိုင်ြင်ကဆွ်းကနွ်းပခင််းလိုြ်ငန ််း ကဆာင်ရကွ်ခ ွဲ သည်  
ရကစ် ွွဲ၊ ကနရာ  ( ကက ်းရာွ ၊ ပမိြုွဲ့နယ်၊ ခရိိုင်၊ တိိုင််းကဒသကကီ်း/ ပြည်နယ်  
စ သည်ပြင ်)၊ တက်ကရာကသူ်မ ာ်း၊ ကဆွ်းကန ွ်း ခွဲ သည ် ကခါ င််းစ ဉ်၊ 
အစည််းအကဝ်းကဆာင်ရကွ် ကနသည ် မှတ်တမ််းဓါတ်ြံိုန ှင ် အစည််းအကဝ်း 
တစ ်ခိုခ င််းအတွက် အစည််းအကဝ်းမတ်ှတမ််းမ ာ်းကိို အက ဉ််းခ ြုြ်  
ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  

 

 

10.2.   ည်ေးစ စ ်     

10.2.1.  တ ုံင်ြင်ဖဆွျားဖနွျားပခင်ျား၏ ရညရ်ယ်ွခ က်အာျား ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ Essential    

10.2.2.  ဆကစ် ြြ်တသ်က်သည ်အြွွဲွဲ့အစည််းအာျားလံုံျားကိို ဆန်ျားစစ်ဖဖာ်ထုံတ် 
ထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - စီမကံ န်ျားဖ ကာင  ် ထ ခ ုံက်ခစံာျားရသည ် 
ြုံဂ္ ြုလမ် ာျား၊ ြူျားဖြါင်ျားဖဆာင်ရကွ်ဖရျားအဖွ ွဲ့အစည်ျားမ ာျား၊ ဖမ ြုွဲ့နယ်န င ် 
န ုံင်ငံဖတာအ်ဆင  ် အစ ုံျားရအဖွ ွဲ့အစည်ျားမ ာျား၊ လနူည်ျားစုံအုံြ်စုံမ ာျားန င ် 
ထ ခ ုံက်လွယ်ဖသာအုံြ်စုံမ ာျား စသည်ပဖင )် 

Essential  

 

 

10.2.3.  နယ်ြယ်အတိိုင််းအတာ သတ်မှတ်ပခင်ျားအဆင ၌် ဆကစ်ြ ်
ြတသ်ကသူ်မ ာျား၏ စာရင်ျားပြြုစ ိုခွဲ ပခင််းပြစ ်ြါက EIA ဖလ လာသည  ်
အဆင အ်တွက် ၎င်ျားစာရငျ်ားအာျား လိိုက်ကလ ာညီကထွကအာင် 
ပြြုစိုတင်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

10.2.4.  ဖဆွျားဖနွျားတ ုံင်ြငပ်ခင်ျားအစည်ျားအဖ ျားမ ာ်း ကဆာင်ရကွ်မည ်ကစိ စန ှင ် 
ြတသ်က၍် ထိုတ်ပြန ်ကကကညာခ ကမ် ာ်းသည် တက်ကရာက်လိိုသူ 
မ ာ်းထံ ကကာင််းစာွကရာကရ်ှကိရ်း ကသခ ာက နစ ွာကရာကရ်ှိသည  ်
ကကကညာခ  ကန် ည််းလမ််းမ ာ်း အသံို်းပြြုခွဲ ြါ သလာ်း။ (ဥြမာ - ရုံြ်ပမင် 
သံ ကာျား၊ ဖရေယီ ုံ၊ ြ ုံစတာ၊ လကက်မ််းစ ာကစ ာင်၊ က ုံယ်တ ုံင် 
သွာျားဖရာက်ပခင်ျား စသည်ပဖင )် 

Essential  

 

 

10.2.5.  ဖဆွျားဖနွျားတ ုံင်ြငပ်ခင်ျား အစည်ျားအဖ ျားမ ာ်းသိို  တက်ကရာကလ်ိိုသူမ ာ်း  
ကကာင််းစ ွာတက်ကရာကန် ိိုင်မည ်အခ က်အကြေါ်မူတည်၍ အခ  နန် င ် 
ဖနရာအာျား စဉ််းစာ်း ကရွ်းခ ယ်ခွဲ ြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

10.2.6.  အမ ာျားပြည်သနူ င တ် ုံင်ြင်ဖဆွျားဖနွျားပခင်ျားအစည်ျားဖ ျားအာ်း ဦ်းကဆာင်ခွဲ  
သည ်ြိုဂိ္ြုလအ်ကကကာ င််း ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

10.2.7.  အစည်ျားအဖ ျားရလေ်မ ာျားန င ်ြတ်သက်၍ တက်ဖရာက်လာသူမ ာျားအာျား 
ပြန ်လညရ်ှင််းလင််းတင်ပြပခင််းရှြိါ သလာ်း။ 

Essential  
 

 

10.2.8.  အစည်ျားအဖ ျားတွင် လမူ  ြုျားစုံငယ်မ ာျား၊ ထ ခ ုံကလ်ယ်ွဖသာအုံြ်စုံမ ာျားမ  
၎င်ျားတ ုံို့၏ စ ုံျားရ မမ်ှုမ ာျားန ှင ် အကကံဉာဏမ် ာျားကိို ကကာင််းစာွထုံတ်ကြာ် 
ကပြာ ကကာ ်းန ုံင်ဖရျား ၎င်ျားအုံြစ်ုံမ ာျားအဖြေါ် အကလ်းဂရိုပြြု ကဆာင်ရွကခ်ွဲ  
ြါသလာျား။  

Dependent  

 

Hint 

10.3.  ရလေ်မျာေးနှင ် အစီရင်ခံတင်ပပပခင်ေး     
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No Items Applicability Page Rating Hint 

10.3.1.  အစည်ျားအဖ ျားတစ်ခုံခ င်ျားစီ၏ ထုံတ်ပြန်ခ က်မ ာျားန င ် မ တ်တမ်ျားမ ာျား 
အာျား အဖသျားစ တ်ထည ်သွင််းဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

10.3.2.  သတင််းအခ က်အလက်ထိုတ်ပြန ် ရာတွင် အသံို်းပြြုသည ် အခ က ်
အလကမ် ာျားက ုံ စာရင်ျား သ ုံို့မဟုံတ ်ဇယာျားပဖင ် ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 
(ဥြမာ - အစည််းအကဝ်းကဆာင်ရွကမ်ည  အ်ခ နိ ်ကြာ်ပြခ က် ၊ အခ က ်
အလကထ်ုံတ်ပြန်မည  ် နည်ျားလမ်ျားမ ာျားန င ်  ရညမ် န်ျားသည အ်ိုြစ် ိုမ ာ်း 
စ သည်ပြင ်) 

Essential  

 

 

10.3.3.  အစည်ျားအဖ ျားတွင် ဖဆွျားဖနွျားခ   ကဖသာပြဿန ရြမ် ာျားန င  ် ၎င်ျားတ ုံို့ 
အဖြေါ် ဖပဖရ င်ျားကဆာင်ရကွမ်ည ် အကကံပြြုခ ကမ် ာျားအာျား အဆ ုံပြြု 
ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

10.3.4.  ဆကစ် ြြ်တသ်က်သူမ ာ်းမှ ကဆွ်းကနွ်းခွဲ ကကသည  ် ပြဿန ရြ်မ ာျား 
အာျား အဆင သ်တ်မ တ်၍ ဦျားစာျားဖြျားအမ  ြုျားအစာျား ခွ ပခာျားထာျားြါ 
သလာျား။ 

Optional  
 

Hint 

10.3.5.  ဆကစ် ြြ်တသ်က်သူမ ာ်း၏ ကမ်းပမန ််းခ က်မ ာ်းန ှင ် ပြဿန ာရြ ်မ ာ်း  
အကြေါ် စမီံကနိ ််းအဆိိုပြြုသူ၏ ကပြရ ှင််းတင်ပြခ ကမ် ာ်းကိို ကြာ်ပြထာ်း 
ြါ သလာ်း။ 

Essential  
 

 

10.3.6.  အစည်ျားအဖ ျားရလေ်မ ာျားအာျား သင က်လ ာ်ရ ာနည်ျားလမ်ျားအသံို်းပြြု၍ 
အမ ာ်းပြည်သသိူရှနိ ိိုင်ကရ်း ဖဖာ်ထုံတ်ထာျားြါသလာျား။ (ဥြမာ - 
သတင်ျားစာရ ငျ်ားလင်ျားြွ မ ာျား၊ သတင်ျားလွှာမ ာျား၊  က်ဘ်ဆ ုံဒ် စသည်ပဖင )်  

Essential  
 

 

10.3.7.  လကခ်ံရရှိသည ် သဖဘာထာျားမ တ်ခ က်မ ာျားအာျားလံုံျားကိို ြူျားတွ ဖဖာ်ပြ 
ထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

10.3.8.  လတ်တကလာ မကပြရှင််းနိိုင်သည ်က စစရြမ် ာျားက န ်ရ  ြါက ၎င်ျားတ ုံို့က ုံ 
ဖပဖရ င်ျားန ိိုင်ကရ်း ဆကလ်ကဖ်ဆာင်ရကွ်မည ် ဖဆွျားဖနွျားတ ုံင်ြငပ်ခင်ျား 
လိုြ်ငန ််းစ ဉက်ိို အဆ ုံပြြုဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  
 

Hint 

10.3.9.  စီမကံ န်ျားအဖကာင်အထညက်ြာပ်ခင်ျားအဆင ်မ ာျား (အကက ြုတည်ဖဆာက ်
ပခင်ျား၊ တည်ဖဆာက်ပခငျ်ား၊ လိုြ်ငန ််းလညြ်တပ်ခင်ျားန င ် စမီံက န်ျား 
အတည်ပြြုဖြီျားဖန က်အဆင မ် ာျား) အတွင်ျား ဖဆာငရ်ွကမ်ည ် တ ုံင်ြင် 
ဖဆွျားဖနွျားြွ မ ာျားန င  ် သတင်ျားအခ က်အလကမ် ာ်း ထိုတ်ပြန ်ကကကညာ 
ပခင််း လုံြ်ငန်ျားစဉ်မ ာ်းကိို အဆ ုံပြြုဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Dependent  

 

Hint 

 အြ ုံင်ျား (၁၀) အတွက် ခခံြုငံုံသံုံျားသြ်ခ က ်
 

 

No Items Applicability Page Rating Hint 
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No Items Applicability Page Rating Hint 

11.  “နိဂံို်းချြုပ်နှင်  အကကံြုခပြုချကမ်ျာ်း” အခန ််း သ ုံို့မဟုံတ် ၎င်ျားန င ် 
သက်ဆ ုံင်ဖသာ မည်သည အ်ြ ုံင်ျားတွင်မဆ ုံ ဖအာက်ြါအဖ ကာင်ျား 
အရာမ ာျားြါ င်ပခင်ျား ရ   မရ   စစိ စသံ်ို်းသြ်ရမည ်- 

  
 

 

11.1.   ိဂံုံေးချျုပ ်     

11.1.1.  EIA အစ ီရငခ်ံစာြါ အခန ််းအာ်းလံို်း၏ အဓိကန ိဂံို်းခ ြုြ်သံို်းသြ် 
ခ က်မ ာ်းကိို ကြာ ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ 

Essential  
 

 

11.1.2.  စ ီမကံနိ ််း၏အင်အာ်းပြင ် ကပြရှင််းနိိုင်ပခင််းမရ ှသိည ် ကကွင််းက န ်
ပြဿန ာမ ာ်းအာ်း အဖသျားစ တ်ကြာ်ထိုတ်တင်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

Hint 

11.1.3.  စီမကံ န်ျားဖဆာငရ်ကွ်မှုဖ ကာင  ် ြတ ်န်ျားက င်န င  ် လမူှုဝန ််းက င် 
အဖြေါ် သ သာထင်ရာှ်းသည ်ဆိို်းက ြို်းမရ ှဘိ  စမီကံ န်ျားက ုံ 
အဖကာင်အထည်ဖဖာန် ုံင်ပခင်ျား ရ   မရ   ကိို ခခံြုငံုံသံုံျားသြ်ထာျားသည ် 
န ဂံုံျားခ ြုြ်ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential  

 

 

11.2.  အကကံပပျုချကမ်ျ ာေး     

11.2.1.  ကိုနက် စ ရိတ၊် အင်ဂ င်န ီယာလိုြ်ငန ််း၊ ြတဝ်န ််းက င်၊ လမူှု 
အသိိုကအ်ဝန ််းစသည်  ရှုကထာင် မ ာ်းမှသံို်းသြြ်ါက EIA 
အစရီင်ခစံ ာ၏ န ိဂံို်းခ ြုြန် ှင  ် အကကံပြြုခ ကမ် ာ်းအခန ််းတွင် 
အဆိိုပြြုထာ်းကသာ အကကံပြြုခ က်မ ာ်းသည ် ကကကာင််းက ြို်း 
ဆီကလ ာ်မှုရှိြါ သလာ်း။ 

Essential  

 

 

11.2.2.  EIA အစရီင်ခစံ ာတွင် တင်ပြထာ်းကသာ အခ က်အလက်မ ာ်းကိို 
စ ိုကဆာင််းရာတွင်လည််းကကာင််း၊ ကလ လာဆန ််းစ စရ်ာ တွင် 
လည််းကကာ င််း စမီကံိန ််းအဆိိုပြြုသူ ကကံြုကတွွဲ့ခွဲ ရသည်  
အခက်အခွဲမ ာ်းန ှင် ြတ်သက်၍ ကြာ်ပြထာ်းြါ သလာ်း။ (ဥြမာ - 
န ည််းြညာ အခက်အခွဲ သိို မဟိုတ် အတတ်ြညာ/ အသိြညာ  
မရ ှိမှု) 

Dependent  

 

Hint 

11.2.3.  န ဂံုံျားခ ြုြ်တွင် စ ီမကံနိ ််း၏အင်အာ်းပြင ် ကပြရှင််းနိိုင်ပခင််းမရှိသည ် 
ကကွင််းက န ်ပြဿနာမ  ာ်းကိို က ုံင်တွယ်ဖပဖရ င်ျားန ုံင်မည ် အကကံပြြု 
ခ က်မ ာျား ဖဖာ်ပြထာျားြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

11.2.4.  စီမကံ န်ျားအာျား အဖကာင်အထည်ဖဖာ်ဖဆာင်ရကွ်ရန် လ ုံအြ ်
ဖသာ အဖပခအဖနမ ာျားကိို ရ ငျ်ားလင်ျားကြာ်ပြထာ်းြါသလာျား။ 

Essential  
 

 

 အြ ုံင်ျား (၁၁) အတွက် ခခံြုငံုံသံုံျားသြ်ခ က ်
 

 
စိစစ် ံုံေး ပ်ချက်အကျဉ်ေးချျုပ ်
 
တိိုက်ဆိိုင်စစိ စခ်ွဲ သည ် အခ ကမ် ာ်းအာ်းလံို်းအကြေါ် စ ိတ်ကက နြ်မှုရ ှြိါသလာ်း။ (ဆိိုလိိုသညမ်ာှ A သိို မဟိုတ ် B သိို မဟိုတ ် C 
ပြစြ်ါ သလာ်း။) 
 

  
 

ရကစ်ွ   မ တ်တမ်ျားတင်သူ 

 
 

Yes No
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တိိုက်ဆိိုင်စစိစ်သည အ်ချကမ်ျာ်းအဆပေါ် အဆင ်ခွ ခခင််း 

အဆင  ် ရှင််းလင််းခ က ်

A ကယဘိုယ အာ်းပြင ် ကကာင််းစာွကဆာင်ရကွ်ထာ်းပြီ်း အကရ်းကက်ီးအခ ကအ်လက်မ ာ်း က နရ်စခ်ွဲ ပခင််း 
မရ ှိြါ ။ (လိိုအြခ် က်၏ ၈၀-၁၀၀% ကိိုလ မ််းခခံြုမိသည်။) 

B အကရ်းမြါ သည ် အခ ြိုွဲ့ကသာအခ ကမ် ာ်းက န်ရစ ်ပခင််း၊ ပြည ်စ ံိုလံိုကလာကမ်ှုမရှိပခင််းမ ာ်းမလှွွဲ၍ 
စ ိတ်ကက နြ်မှုရှိြါသည်။ (လိိုအြ်ခ က်၏ ၆၀-၈၀% ကိိုလ မ််းခခံြုမိသည်။) 

C အခ ြိုွဲ့ကသာအခ က်မ ာ်းက နရ်စ ်ပခင််း၊ မပြည  စ် ံိုပခင််းမ ာ်းရှိကသာလ်ည််း စ ိတ်ကက န ြ်မှုရှိရံိုပြစြ်ါသည်။ 
(လိိုအြခ် က်၏ ၄ ၀-၆ ၀% ကိိုလ မ််းခခံြုမိသည်။) 

D အကရ်းကကီ်းအခ က်မ ာ်း က န်ရစ ်ပခင််း၊ မပြည ်စ ံိုပခင််းမ ာ်းကကကာင  ် စ ိတ်ကက နြ်မှုမရ ှိြါ ။ 
(လိိုအြခ် က်၏ ၂၀-၄ ၀% ကိိုသာ လ မ််းခခံြုမိသည်။) 

E အကရ်းကကီ်းအခ က်မ ာ်း ကကာင််းစ ွာကဆာင်ရွကထ်ာ်းမှုမရှိပခင််း၊ 
လံို်းဝကဆာင်ရကွ်မထာ်းပခင််းမ ာ်းကကကာင ် စ ိတ်ကက နြမ်ှု လံို်းဝမရှိြါ ။ (လိိုအြခ် က်၏ ၀-၂၀% 
ကိိုသာ လ မ််းခခံြုမိသည်။) 

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

 


