
ရန်ကုန ်

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသမိ်းရရးဦးစီးဌာန 

သတ္တ ုကဏ္ဍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ရာ 

ရဆာင်ရွက်မှုများ 
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( ၂၅ - ၅- ၂၀၁၈) 

ရေါက်တာဆန်းဦး 

ညွှန်ကကားရရးမှူး 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဦးစီးဌာန 



 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း 

 ဥပရေ၊ နည်းဥပရေခပဌာန်းချက်များ 

 ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီရင်ခံစာ တင်ခပမှု 

 စိစစ ်သုံးသပ်ခခင်း 

 စွမ်းရဆာင်ရည်ခမှင့်တင်ခခငး် 

 သတ္တ ုကဏ္ဍ အစီရင်ခံစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရဆာင်ရွက်ထားရှိမှု 

 အားနည်းချက်များ 

 ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ ်
2 

မာတိကာ 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆနး်စစ်ခခငး် 
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“ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း  

(Environmental Impact Assessment - EIA)  

 

ပတ်ဝနး်ကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း အဆိုခပုစီမံကိန်း၊ စီးပွားရရးလုပ်ငန်း 

ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် လုပရ်ဆာင်မှုရကကာင့် ပတဝ်န်းကျင်နှင် ့ လူမှုစီးပွား 

အရပါ် ထိခိုကရ်ခပာငး်လဲမှု ခြစရ်ပါ် ရစနိုင်သည့် အလားအလာ သိုမ့ဟုတ် 

ထိခိုကရ်ခပာင်းလဲမှု ခြစ်စဉ်များကို စနစ်တကျဆန်းစစ်သည့် လုပင်န်းစဉ် 

ခြစ်သည်။ 
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ရည်ရွယ်ချက် 

• စီမံကိန်းများရကကာင့် ခြစ်ရပါ်လာနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင ် ဆိုင်ရာ သက်ရရာက်မှုများကုိ 

ကကိုတင်ခန်မ့ှန်းရန်၊ 

• တိုက်ရိုက ် သိုမ့ဟုတ ် သွယ်ဝိကု်၍ ဆက်စပ်ပတ်သက်ရနသည့် လူမှုရရးဆိုငရ်ာ 

အရခခအရနများကို ဆန်းစစ်အကဲ ခြတ်ရန်၊ 

• ခြစ်ရပါ်လာနိုငသ်ည့် ဆိုးကျိုးများကိုကကိုတင်မှနး်ဆပပီး ရလျာ့ပါးနိုင်မည့်နည်းလမး်များကို 

ကကိုတင်ကာကွယ်ရဆာင်ရွက်ရန်၊ 



ဥပရေ၊ နည်းဥပေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဥပရေ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်းဆိုင်ရာ ခပဌာန်းချက်များ 

၇(ဍ) “အစိုးရဌာန၊ အြဲွအ့စည်း သိုမ့ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ခပုလုပ်မည့် စီမံချက် 

သိုမ့ဟုတ် လုပ်ရဆာင်မှုသည ် ပတ်၀န်းကျင်ကိုသိသာထင်ရာှးစွာ ထိခိုက်ရစနုိင ် ခခင်း ရှ ိ

မရှနိှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပတ်၀န်းကျင်ထခိိုက်မှု ဆန်းစစ်သည့စ်နစ်နှင့်လမူှုရရး အရ ထိခိုက်မှု 

ဆန်းစစ်သည်စ့နစ် တစ်ရပ်ကိ ုချမှတ်ရဆာင်ရွက်ရစခခင်း” 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနည်းဥပရေများ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခပဌာန်းချက်များ 

၅၂။ ဝန်ကကးီဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆနး်စစ်ခခင်းခပုလုပ်ရမည့် စီမကံိန်း၊ စီးပွားရရး လုပ်ငန်း၊ 

ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ ်လုပ်ရဆာင်မှုအမျိုးအစားများကိ ုသတ်မှတ်ရမည်။ 

၅၃။ ဝန်ကကးီဌာနသည် နည်းဥပရေ ၅၂ အရ သတ်မှတ်ချက်တွင်မပါဝင်သည့် အဆိခုပု စမီံကိန်း၊ 

စီးပာွးရရးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ ် လုပ်ရဆာင်မှုများကိ ု ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိကု်မှု 

ဆန်းစစခ်ခင်း ခပုလုပ်ရန ် လိအုပ်ခခင်း ရိှ မရှ ိ စစိစန်ိုင်ရန် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစခ်ခင်း 

ခပုလုပ်ရမည့် အမျိုးအစားများအခြစ ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

၅၄။ နည်းဥပရေ ၅၂ အရ သတ်မှတ်ထားသည် ့ စမီံကိန်း၊ စးီပွားရရးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သုိမ့ဟုတ ်

လုပ်ရဆာင်မှုအမျိုးအစားများကိုရဆာင်ရွက်မည့်အစိုးရဌာန၊ အြွဲ အ့စည်း သိုမ့ဟုတ ်ပုဂ္ဂိုလ်သည ်- 

(က) မိမ၏ိ စမီံကိန်း၊ စီးပာွးရရးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ ် လုပ်ရဆာင ် မှုအတွက ်

ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း ခပုလုပ်ရမည်။ 

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်းကိုမည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်သိုမ့ဟုတ ် အြွဲ အ့စည်း နှင် ့

ခပုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ရကကာင်းဝန်ကကးီဌာနသို ့ကကိုတင်တင်ခပရမည်။  

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းအစရီင်ခစံာကိုဝန်ကကးီဌာနသိုတ့င်ခပရမည်။ 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနည်းဥပရေများ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခပဌာန်းချက်များ (အဆက)် 

၅၅။ ဤနည်းဥပရေ မထုတ်ခပန်မီက တည်ရထာင်ထားရသာ ပတ်ဝန်းကျင ် ထိခိုက်မှု 

ဆန်းစစ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း ခပုလုပ်ရန်တာဝန် ရှိသည့် 

စီမံကိန်း၊ စီးပွားရရးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် လုပ်ရဆာင်မှု ရဆာင်ရကွ်သည့် 

အစိုးရဌာန၊ အြွဲ အ့စည်း သိုမ့ဟုတ ်ပုဂ္ဂိုလ်သည် - 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုးံလုပ်နညး်နှင့်အညီ 

ပတ်ဝန်းကျင ်စီမံခန်ခ့ွဲမှု အစီအစဉ ်ရရးဆွဲ၍ ဝန်ကကီးဌာနသို ့ တင်ခပရမည်။ 

(ခ) ဝန်ကကီးဌာနက စိစစ်သုးံသပ်ပပီး အတည်ခပုသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံ ခန်ခ့ွဲမှု 

အစီအစဉ်နှင့် လိုက်နာရဆာင်ရွက်ရန ် သတ်မှတ်ချက်များကုိ ဝန်ကကီးဌာနက 

သတ်မှတ်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ရကွ ်ရမည်။ 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်းလုပ်ငန်းစဉ ်

စိစစ်ခခင်း 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း 
(IEE) 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိကမ်ှုဆန်းစစ်ခခင်း 
(EIA) 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမခံန ့်ခဲွမှုအစီအစဉ် 
(EMP) 

ဆန်းစစ်ခခင်း နှင့် 
အစီရင်ခံ တင်ခပခခင်း 

စိစစခ်ခင်းနှင့် 
အတည်ခပုခခင်း 

ဆန်းစစ်ခခင်း နှင့် 
အစီရင်ခံ တင်ခပခခင်း 

စိစစ်ခခင်းနှင့် 
အတည်ခပုခခင်း 

အယခံူခခင်း 

နယ်ပယ်အတုိင် အတာ 
သတ်မှတ်ခခင်း 

ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးရရးဆိုငရ်ာ 
လိကု်နာရဆာင်ရွက်မှု 

သက်ရသခံလက်မှတ်(ECC) 
ECC Reject 

ဆန်းစစ်ခခင်း နှင့် 
အစီရင်ခံ တင်ခပခခင်း 

စိစစခ်ခင်းနှင့် 
အတည်ခပုခခင်း 



ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီရင်ခံစာ တင်ခပမှု 
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ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီရင်ခံစာများ တင်ခပလာမှု  

စဉ ် ဘဏ္ဍာနှစ် EIA IEE EMP ရပါင်း 

၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၁ ၀ ၀ ၁ 

၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂ ၀ ၀ ၂ 

၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၄၅ ၃၀ ၅ ၈၀ 

၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၈ ၃၂ ၁၁ ၈၁ 

၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၇၈ ၅၃ ၂၇ ၁၅၈ 

၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၉၇ ၂၅၄ ၁၆၃၆ ၁၉၈၇ 

၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၅၅ ၉၉ ၂၈၉ ၄၄၃ 

  စုစုရပါင်း ၃၁၆ ၄၆၈ ၁၉၆၈ ၂၇၅၂ 
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ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီရင်ခံစာများ တင်ခပလာမှု  

၀ 

၂၀၀ 

၄၀၀ 

၆၀၀ 

၈၀၀ 

၁၀၀၀ 

၁၂၀၀ 

၁၄၀၀ 

၁၆၀၀ 

၁၈၀၀ 

EIA

IEE

EMP
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ကဏ္ဍအလိုက ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီရင်ခံစာများ တင်ခပလာမှု  

စဉ ် ကဏ္ဍ EIA IEE EMP ရပါင်း 

၁ အထူးရငး်နှီးခမှု ပ်နှမံှု ၉ ၂ ၁ ၁၂ 

၂ စမွ်းအင ် ၈၂ ၃၄ ၆ ၁၂၂ 

၃ စိက်ုပျို းရရး၊ ရမးွခမူရရးနငှ့် သစ်ရတာ ၂ ၀ ၁၃ ၁၅ 

၄ ထုတ်လုပမ်ှု ၈၂ ၇၉ ၁၀၈ ၂၆၉ 

၅ စွန ့်ပစပ်စ္စည်းစီမံခန ့်ခွဲမှု ၀ ၀ ၁ ၁ 

၆ ရရရပးရဝရရး ၂ ၀ ၃ ၅ 

၇ အရခခခံအရဆာက်အအုံနငှ့် ဝန်ရဆာင်မှုြွံ ့ပြိုးရရး ၅၉ ၆၄ ၃၀ ၁၅၃ 

၈ ပိုရ့ဆာငရ်ရး ၁၂ ၁၁ ၈ ၃၁ 

၉ သတ ္တ ု ၆၈ ၂၇၄ ၁၇၉၀ ၂၁၃၂ 

၁၀ 
ရနာက်ဆက်တွဲ(က) တွင် မပါဝငသ်ည့် 
လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ 

၀ ၄ ၈ ၁၂ 

  စုစုရပါင်း ၃၁၆ ၄၆၈ ၁၉၆၈ ၂၇၅၂ 
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ကဏ္ဍအလိုက ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီရင်ခံစာများ တင်ခပလာမှု  

၀ 
၂၀၀ 
၄၀၀ 
၆၀၀ 
၈၀၀ 

၁၀၀၀ 
၁၂၀၀ 
၁၄၀၀ 
၁၆၀၀ 
၁၈၀၀ 
၂၀၀၀ 

EIA

IEE

EMP
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သတ္တ ုကဏ္ဍပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီရင်ခံစာများ တင်ခပလာမှု  

ဦးစီး/လုပ်ငန်း EIA IEE EMP ရပါင်း 

သတ္တ ုတွင်းဦးစီး - - ၅၇ ၅၇ 

ဘူမိရေေရလ့လာရရးနှင့် ဓာတ်သတ္တ ုရှာရြွရရး ဦးစီးဌာန - - ၇၇ ၇၇ 

အမှတ(်၁)သတ္တ ုတွင်းလုပ ်ငနး် ၄၇ ၁၅၃ ၂၇၅ ၄၇၅ 

အမှတ(်၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း ၃ ၁၂၁ ၂၉၅ ၄၁၉ 

ခမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရရးနှင့် ရရာင်းဝယ်ရရးလပု်ငန်း - - ၁၁ ၁၁ 

ခမန်မာ့ရကျာက်မျက်ရတနာ ရရာင်းဝယ်ရရးလုပ်ငန်း - - ၁၀၂၉ ၁၀၂၉ 

အခခား ၁၈ ၀ ၄၆ ၆၄ 

စုစုရပါင်း ၆၈ ၂၇၄ ၁၇၉၀ ၂၁၃၂ 
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သတ္တ ုကဏ္ဍပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီရင်ခံစာများ တင်ခပလာမှု  

0

200

400

600

800

1000

1200

EIA

IEE

EMP



စိစစ ်သုံးသပ်ခခငး် 
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EIA  အစီရင်ခံစာများ စိစစ်သုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ ်

1 
• ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဦးစီးဌာနမ ှEIA အစီရင်ခံစာအား ကနဦးစိစစ်သုံးသပ်ခခင်း 

2 
• အစီရင်ခံစာ၏ ကနဦးစိစစ်ရတွရ့ှိချက်များကို ခပုစုပပီး RT အြွဲ ဝ့င်များထံတင်ခပခခင်း  

3 
• အစည်းအရဝးကျင်းပခခင်း (RT  အြွဲ ဝ့င်များ၊ စီမံကနိ်းပိုင်ရှင ်၊တတိယအြွဲ အ့စည်း)  

4 
• ရခမခပင်ကငွ်းဆင်းခခင်း (လိုအပ်ပါက) 

5 
• စီမံကနိ်းအဆိုခပုသူထံသို ့  သရဘာထားမှတ်ချက်များရပးပိုခ့ခင်း 

6 
• အဆိုပါသရဘာထားမှတ်ချက်များအရပါ် ခပင်ဆင်ပပီး ခပန်လည်တင်ခပခခင်း 

7 
• ေုတိယအကကမိ်အစည်းအရဝးကျင်းပခခင်း (RT  အြွဲ ဝ့င်များ၊ စီမံကိန်းပုိငရ်ငှ ်၊တတိယအြွဲ အ့စညး်)  

8 
•  ခပန်လည်တင်ခပလာသည့်အစီရင်ခံစာသည ်ခပည့်စုံပါကအတည်ခပုခခင်း 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း (EIA)  အစီရင်ခံစာ များ စိစစ်ခခင်း 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း(EIA) အစီရင်ခံစာများကို စိစစ်ရန်အတွက ်

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာန(၁၇) ဌာန၊ ခပည်ရထာင်စုရရှ ရ့နချုပ်ရုံး၊ စည်ပင်သာယာရရး 

ရကာ်မ ီ (၃) ြွဲ မ့ှ အြွဲ ဝ့င ် (၃၉) ခြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရကရ်နတွ့င် ြွဲ စ့ညး် 

စိစစ်ခဲပ့ါသည်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီရင်ခံစာများ စိစစ်ရာတွင် ကဏ္ဈအလုိက်ပိုမိထုိရရာကစ်ွာ 

စိစစ်နိငု်ရန် အြွဲ ခ့ွဲ (၄) ြွဲ  ့ ြွဲ စ့ည်းစိစစ်ခဲ့ပါသည ်- 

(က) ရခမအသုံးချမှု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စိစစ်သုံးသပ်ရရးအြွဲ ခ့ွဲ 

(ခ) သတ္တ ုနှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စိစစ်သုံးသပ်ရရးအြွဲ ခ့ွဲ 

(ဂ) ပမို ့ခပနှင့်ရဆာက်လုပ်ရရး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စိစစ်သုံးသပ်ရရးအြွဲ ခ့ွ ဲ

(ဃ) စက်မှုလုပ်ငန်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စိစစ်သုံးသပ်ရရးအြွဲ ခ့ွဲ 



21 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှုဆန်းစစ်ခခင်း (EIA)  အစီရင်ခံစာ များ စိစစ်ခခင်း (အဆက)် 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း အစီရင်ခံစာများကို စိစစ်ရန်အတွက ် သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကကီးဌာန(၁၇) ဌာန၊ ခပည်ရထာင်စုရရှ ရ့နချုပ်ရုံး၊ စည်ပင်သာယာရရးရကာ်မ ီ(၃) ြွဲ မ့ှ 

အြွဲ ဝ့င ်(၃၉) ခြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ ်နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်ရနတ့ွင ်ြွဲ စ့ည်း စိစစ်ခဲပ့ါသည်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီရင်ခံစာများ စိစစ်ရာတွင် ကဏ္ဈအလုိက်ပိုမိထုိရရာကစ်ွာ 

စိစစ်နိငု်ရန် အြွဲ ခ့ွဲ (၄) ြွဲ  ့ ြွဲ စ့ည်းစိစစ်ခဲ့ပါသည-် 

(က) ရခမအသုံးချမှု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စိစစ်သုံးသပ်ရရးအြွဲ ခ့ွဲ 

(ခ) သတ္တ ုနှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စိစစ်သုံးသပ်ရရးအြွဲ ခ့ွဲ 

(ဂ) ပမို ့ခပနှင့်ရဆာက်လုပ်ရရး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စိစစ်သုံးသပ်ရရးအြွဲ ခ့ွ ဲ

(ဃ) စက်မှုလုပ်ငန်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စိစစ်သုံးသပ်ရရးအြွဲ ခ့ွဲ 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်း (EIA)  အစီရင်ခံစာ များ စိစစ်ခခင်း (အဆက)် 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်း (EIA)  အစီရင်ခံစာ များ စိစစ်ခခင်း (အဆက)် 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်း (EIA)  အစီရင်ခံစာ များ စိစစ်ခခင်း (အဆက)် 
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IEE/EMP အစီရင်ခံစာများ စိစစ်သုံးသပ်ခခင်း 

1 
• ECD  မ ှကနဦးစိစစ်သုံးသပ်ခခင်း 

2 
• IEE/EMP  အစီရင်ခံစာများမ ှလိုအပ်ချက်များအား စီမံကနိ်းအဆိုခပုသူထံ ရပးပိုခ့ခင်း 

3 
• စီမံကနိ်းအဆိုခပုသူမ ှ IEE/EMP အစီရင်ခံစာများ ကုိ ခပင်ဆင်ခြည်စွက ်တင်ခပခခင်း 

4 
• ခပန်လညတ်င်ခပလာသည့် အစီရင်ခံစာသည ်ခပည့်စုံပါက အတညခ်ပုခခင်း၊  



26 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်း (EIA)  အစီရင်ခံစာများ စိစစ်သုံးသပရ်ရးအြွဲ ခ့ြင့် စိစစ်ခခင်း 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပံု 



စွမ်းရဆာင်ရည်ခမှင့တ်ငခ်ခင်း 
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စွမ်းရဆာငရ်ည်ခမှင့်တင်ခခင်း ရဆာင်ရွကမ်ှု 

 တိုင်းရေသကကီး / ခပည်နယ် ECD မှ ဝန်ထမ်းများအား သတ ္တ ုကဏ္ဍဆိုင်ရာ 

အစီရင်ခံစာများ စိစစ်သုံးသပ်ခခင်း စွမ်းရဆာင်ရည်ခမှင့်တင်ရစရန်အတွက် ADB နှင့် 

ပူးရပါင်း၍ ၂၀၁၇ ခုနစှ် စက်တင်ဘာလမ ှ ရအာက်တိုဘာလအထိ တိုင်းရေသကကီး/ 

ခပည်နယ ် ၆ ရံုး (ရှမ်း၊ မန္တရလး၊ စစ်ကိုင်း၊ ပဲခူး၊ တနသသာရီ၊ ကချင်) တွင ်

ကျင်းပခခင်း၊ 

 Training on Environmental Management Plan in EIA ကို ၂၄/၂၅-၁၀-

၂၀၁၆ ရက်ရနတ့ွင ် ဦးစီးရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းရေသကကီး/ခပညန်ယ်မ ှ ဝနထ်မး် (၃၀) ဦး 

ခြင့် ကျင်းပခခင်း၊ 



29 

စွမ်းရဆာငရ်ည်ခမှင့်တင်ခခင်း ရဆာင်ရွကမ်ှု (အဆက)် 

 Training Course on  Goods Practise for Mine Waste Water & Waste 

Rock Management ကို ၂၂/၂၃-၂-၂၀၁၈ တွင ် သတ္တ ုဦးစီး/ လုပင်န်းဌာနများ 

အားလုံး၊ လုပင်န်းရှင်များ၊ တတိယအြွဲ အ့စညး်များ၊ တိုင်းရေသကကီး/ခပည်နယ်/ 

ရုးံချုပ်မ ှဝန်ထမး်များ ၄၅ ဦးခြင့်  ကျင်းပခခင်း၊ 

 

 Introduction to Environmental and Social Planning and Management 

in the Mining Sector ကို ၂၄/၂၅/၂၆-၁၀-၂၀၁၇ WWF ၊ MCRB 

တိုခ့ြင့်ပူးရပါင်း၍ ဦးစီးရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းရေသကကီး/ခပညန်ယ်မ ှဝနထ်မး် (၃၀) ဦး ခြင့် 

ကျင်းပခခင်း၊ 
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ADB နှင့်ပူးရပါင်း၍ စွမ်းရဆာင်ရည်ခမှင့်တင်ခခင်းရဆာင်ရွကမ်ှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 
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ADB နှင့်ပူးရပါင်း၍ စွမ်းရဆာင်ရည်ခမှင့်တင်ခခင်းရဆာင်ရွကမ်ှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 



သတ္တ ုကဏ္ဍ အစီရင်ခံစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရဆာင်ရွကထ်ားရှိမှု 
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ရဆာင်ရွက်ထားရှိမှု 

သတ္တ ုကဏ္ဍ ပတ်ဝန်းကျင ်စီမံခန ့်ခွဲမှုအစီအစဉ ်များနှင့်  စပ်လျဉ်း၍ ရဆာင်ရကွ်မှု 

 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုးံလုပ်နညး် (၂၀၁၅) ကိ ု အရခခခံ၍ 

သတ္တ ုကဏ္ဍ  ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန ့်ခွဲမှုအစီအစဉ ် (Stand Alone EMP) ပုံစ ံ ကို (၇-၁၁-

၂၀၁၆) တွင ်ထုတ်ခပန်ခခင်၊ 

 ခပည်ရထာင်စုဝန်ကကီး ခွင့်ခပုချက်ခြင့် သတ္တ ုကဏ္ဍဆုိင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန ့်ခွဲမှုအစီအစဉ ်

များကို သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းရေသကကီး/ ခပည်နယ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သိမ်းရရး ဦးစီးဌာနများမ ှ

ကနဦးစိစစ်ခခငး်၊ 
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ရဆာင်ရွက်ထားရှိမှု (အဆက)် 

ကွင်းဆင်းရလ့လာခခင်း၊ သတ္တ ုကဏ္ဍ EMP များ လက်ရတွစ့ိစစ်ခခင်းနှင့် စွမ်းရဆာင်ရည် 

ခမှင့်တင်ခခင်း ရဆာင်ရွက်မှု 

ပထမအကကိမ ်

 ၁၃-၃-၂၀၁၇ မ ှ ၃၁-၅-၂၀၁၇ အထိ ဦးစီးရုံးချုပ်နှင့် တုိင်းရေသကကီး/ခပည်နယမ် ှ ဝန်ထမ်း 

(၃၀) ဦး 

ေုတိယအကကိမ ်

 ၂၀-၃-၂၀၁၇ မ ှ ၃၀-၅-၂၀၁၇ အထိ ဦးစီးရုးံချုပ်နှင့် တုိင်းရေသကကီး/ခပည်နယမ် ှ ဝန်ထမ်း 

(၂၀) ဦး 

တတိယအကကိမ ်

 ၈-၂-၂၀၁၈ မ ှ ၁၆-၃-၂၀၁၈ အထိ ဦးစီးရုးံချုပန်ှင့် တုိင်းရေသကကီး/ခပည်နယမ် ှ ဝန်ထမ်း 

(၂၀) ဦး 



ရရွှလုပ်ကွက်များသုိ ့ ကွင်းဆင်းရလ့လာခခင်း ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းဓာတ်ပုမံျား 



အားနည်းချက်များ 
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သတ္တ ုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ခခင်း အစီရင်ခံစာများမ ှအဓိကအားနည်းချက ်

 စီမံကိန်းအရကကာင်းအရာရြာ်ခပချက်တွင ် အမှန်တကယ်ရဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို 

ရြာ်ခပခခင်းမခပုပဲ ရယဘုယျသာ ရြာ်ခပခခင်း၊ 

 လက်ရိှပတဝ်န်းကျင်အရခခအရနကုိ ရြာ်ခပမှုအားနည်းခခင်း၊ 

 အမှန်တကယ်အသံုးခပုမည့် ကုန်ကကမ်းပစ္စည်း (ဓါတုပစ္စည်းများနှင့် ယမ်းသုံးစွဲမှု ) ရြာ်ခပမှု 

အားနည်းခခင်း၊ 

 ပတ်ဝန်းကျင်အရပါ်ထိခိုက်နိငု်မှုကို ဆန်းစစ်ရာတွင ်ကျိုးရကကာင်းဆီရလျာ်မှု အားနည်းခခင်း၊ 

 ထိခိုက်မှုများကို ရလျှော့ချမည့်နည်းလမ်းများအား ရယဘုယျသာရြာ်ခပထားပပီး ရလျှော့ချမည့် 

နည်းလမ်း များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရြာ်ခပထားမှုမရှိခခင်း၊ 
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ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ ်
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ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ ်

ကဏ္ဍ 

အလုိက် 

လမ်းညွှန ်

ချက်များ 

ရရးဆွ ဲခခငး် 

ဦးစးီ 

ရံုးချုပတွ်င် 

ရဆာင်ရွက်

မည့် 

အစီအစဉ် 

ြွံ ့ပြိုးမှု 

မတ်ိြက ်

အြွဲ စ့ည်း 

များ ၏ 

အကူအညီ 

ခြင့် 

စစိစ်ခခငး် 

ခပငပ် 

ကျွမး်ကျင ်

ပညာရှင် 

ငှားရမ်း 

စစိစ်ခခငး် 

စမွ်း 

ရဆာငရ်ည ်

ခမှင့်တင် 

ခခငး် 

EIA General  

Oil & Gas 

Hydropower  

Public Participation  

Mining GL 

 နုိင်ငံတကာ 

နှင့်ခပည်တွင်း 

အြဲွအ့စည်းများ

၊ နှင့်ပူးရပါင်း 

စွမ်းရဆာင်ရည ်

ခမှင့်တင်ခခင်း 

 UNDP 

 NEA 

 IFC 

 Procedure 

(37,64, 77) 

အရဝန်ရဆာင်ခ 

ရပးသင်ွး 

ရစခခင်း   

 အင်အား (၂၉) 

ဦးမ ှ(၈၃) ဦး 

အထိနှစ် အလိကု ်

တုိးခမှင့်ခခငး်၊ 

 EIA Review 

Group သတ် 

မှတ်ရဆာင်ရွက ်

ရစခခင်း 

တုိင်း 

ရေသကကီး 

/ခပည်နယ ်

များသို ့ 

တာဝန ်

ခွရဲဝခခငး် 

 IEE, EMP 

များကိ ု

ကနဦးစိစစ ်

ခခင်း 

ပတဝ်န်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ထိရရာက်စာွအရကာင်အထည်ရြာ်ခခငး် 



ရကျးဇူးတင်ပါသည်။ 
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