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Avoid: Stakeholder consultation helps shape the project 

 Learn from stakeholders 
ပါဝင်ပတ်သကသ်မူ  ျားထံမှ သငယ်ူရန်။

 Understand complex environment 
ခက်ခနဲက်နသဲသ အသခခအသနက ို န ျားလည်ရန်။

 Increased understanding of expectations and 
requirements 
လ ိုအပ်ခ က်မ  ျားနှင ် သမ  လ်င ခ် က်မ  ျားက ို ပ ိုမ ို၍
န ျားလည်မှု ရှ လ သေရန်။

 Identification of strategic alternatives
အခခ ျားသ  င်ရွက်န ိုင်သသ နည်ျားလမ်ျားမ  ျား က ို

သတ်မှတ်သ  ်ထိုတခ်ခင်ျား။



What is alternatives analysis?
 Goal: “to find the most effective 

way of meeting the need and 
purpose of the proposal, either 
through enhancing the 
environmental benefits of the 
proposed activity, or through 
reducing or avoiding potentially 
significant negative impacts”.

 One of the most important 
elements of EIA. 

 Provides a framework for sound 
decision-making based on the 
principles of sustainable 
development. 

 Alternatives should be identified 
as early as possible in the 
project cycle. 

 Search for alternatives should 
be well documented and should 
take into account the views of 
stakeholders. 

 ရည်မှန်ျားခ က်။ ေီမံက န်ျား အ  ိုခပြုလ  ၏ လ ိုအပ်ခ က်နှင ် ရည်ရွယ်ခ က်က ို
ခ ည  ်ည်ျားန ိုင်ရန် ထ သရ က်မှုအရှ  ိုံျားသသ နည်ျားလမ်ျား၊ အ  ိုခပြုလိုပ်ငန်ျား ၏
ပတ်ဝန်ျားက င်  ိုင်ရ အက  ြုျားအခမတ်မ  ျားအ ျား ခမြှင တ်င်ခခင်ျားအ ျားခ င ် ခ ေ်သေ
(သ ို မဟိုတ်) အလ ျားအလ ရှ သည ် သ သ ထင်ရှ ျားသသ   ိုျားက  ြုျား
သက်သရ က်မှုမ  ျားအ ျား သလ   ခ ခခင်ျား(သ ို )သရှ င်ရှ ျားခခင်ျားအ ျားခ င ် ခ ေ်သေ။

 ပတ်ဝန်ျားက င် ထ ခ ိုက်မှု  န်ျားေေ်ခခင်ျား၏ အသရျားကကီျားသသ အေ တ်အပ ိုင်ျားမ  ျားအနက်
တေ်ခိုအပါအဝင် ခ ေ်သည်။

 သရရှည် ွံ ဖ  ြုျားတ ိုျားတကမ်ှု  ိုင်ရ အသခခခံမူမ  ျားသပေါ် အသခခခံထ ျားသခ င ်
သက င်ျားမွန်သည ်  ိုံျားခ တ်ခ က်မ  ျား ခ မှတ်န ိုင်ရန် မူသ  င်တေ်ခို အသနခ င ်
သထ က်ပံ သပျားသည်။

 အခခ ျားသ  င်ရွကန် ိုင်သသ နည်ျားလမ်ျားမ  ျားအ ျား ေီမံက န်ျား လိုပ်ငန်ျားေဉ်၌ တတ်န ိုင်သမ 
သေ လ င်ေွ သတ်မှတ်သ  ်ထိုတ်ရမည်။

 အခခ ျားသ  င်ရွကန် ိုင်သသ နည်ျားလမ်ျားမ  ျား ရှ သ ွခခင်ျားအ ျား သက င်ျားေွ 
မှတ်တမ်ျားတင်ထ ျားရမည် ခ ေ်သလ ို ပတ်သက် က်နွယ်သူမ  ျား၏
အခမင်မ  ျားက ိုလည်ျား ထည သ်ွင်ျားေဉ်ျားေ ျားရမည်။



Alternatives to be considered
1. Activity
2. Location 
3. Process (Technology)
4. Demand 
5. Scheduling
6. Input 
7. Routing 
8. Site 
9. Scale 
10.Design (technology)

၁။ လိုပ်ငန်ျားအမ  ြုျားအေ ျား

၂။ လိုပ်ငန်ျား တည်သနရ 

၃။  င ်တက် ခပြုခပင်ခခင်ျား (နည်ျားပည )

၄။ လ ိုလ ျားခ က်

၅။ အခ  န်ေ ရင်ျား

၆။ Input 

၇။ လမ်ျားသ က င်ျား

၈။ ေီမံက န်ျား သနရ 

၉။ ေီမံက န်ျား ပမ ဏအတ ိုင်ျားအတ 

၁၀။ ေီမံက န်ျား ဒီဇ ိုင်ျား (နည်ျားပည )



The ‘No Go” Alternative
 Also may need to consider 

“No Go” (‘No Action”, “Zero 
option”):
 Description of the 

baseline situation 
(essential)

 Description of benefits 
(e.g. jobs, power, 
taxes)  which will be 
foregone if project 
does not take place 
because of potential 
adverse impacts

 However description of ‘No 
Go’ alternative  is not a 
Myanmar EIA requirement

 “No Go” (‘No Action”, “Zero option”) က ို
ထည သ်ွငျ်ားေဉ်ျားေ ျားရန် လ ိုအပ်သက င်ျား လ ိုအပန် ိုငသ်ည်။
အသခခခံ အသခခအသနအ ျား သ  ်ခပခ က် (မရှ မခ ေ် လ ိုအပ်)
ခ ေ်န ိုင်သခခရှ သည ်   ိုျားက  ြုျားသက်သရ က်မှုမ  ျားသ က င ်

ေီမကံ နျ်ား မခ ေ်သပေါ်လ ပါက အက  ြုျားခံေ ျားန ိုင်မည် မဟိုတ်သည ်
အက  ြုျားအခမတ်မ  ျား၏ သ  ်ခပခ က် (ဥပမ - အလိုပအ်က ိုငမ်  ျား၊
ေွမျ်ားအင်၊ အခွန)်

 သ ို သသ ် ခမန်မ န ိုင်ငရံှ ပတဝ်န်ျားက င် ထ ခ ိုက်မှု  န်ျားေေခ်ခင်ျား၏
လ ိုအပ်ခ က်အရ ‘No Go’ ဟသူည ် အခခ ျား
သ  င်ရွက်န ိုင်သသ နည်ျားလမ်ျားအ ျား ထည ်သွင်ျားသ  ်ခပရန်
မလ ိုအပ်ပါ။



Identifying and selecting alternatives
Alternative = a possible course of 
action, in place of another, that 
would meet the same purpose and 
need
Search for alternatives should take 
into account the views of 
stakeholders, and sustainable 
development priorities. 
Key criteria for consideration when 
identifying alternatives are that they 
should be:

Practicable
Feasible
Relevant
Reasonable
Viable

Assessment of alternatives should 
include comprehensive comparison 
of all potential impacts, both direct 
and indirect and cumulative, on the 
environment. 

 အခခ ျားသ  င်ရွက်န ိုင်သည ် နည်ျားလမ်ျား။ ။ တူညီသည ် ရညရ်ွယ်ခ ကန်ှင ် လ ိုအပ်ခ က်က ို
ရှ ရင်ျားေွဲ နည်ျားလမ်ျားအေ ျား ခ ည  ်ည်ျားသပျားန ိုင်သည ် အခခ ျား သ  င်ရွကန် ိုင်သည ်
နည်ျားလမ်ျား။

 အခခ ျားသ  င်ရွကန် ိုင်သည ် နည်ျားလမ်ျားမ  ျားက ို ရှ သ ွရ ၌ ပတ်သက်  က်နွယ်သူမ  ျား၏
အခမင်မ  ျားနှင ် သရရှည် တည်တံ ခ ိုင်ဖမဲသရျား  ိုင်ရ ဦျားေ ျားသပျားအခ က်မ  ျားက ိုလည်ျား
ထည ်သွင်ျားေဉ်ျားေ ျားရမည်။

 အခခ ျားသ  င်ရွကန် ိုင်သည ် နည်ျားလမ်ျားမ  ျားက ို သတ်မှတ်သ  ်ထိုတ်ရ တွင်
ထည သ်ွင်ျားေဉ်ျားေ ျားသင ်သည ် အဓ ကေံခ  န်မ  ျားမှ သအ က်ပါအတ ိုင်ျား ခ ေ်သည်။

လက်သတွ က ရမည်။

ခ ေ်န ိုင်သခခရှ ရမည်။

သက်  ိုင်မှုရှ ရမည်။

အသ က င်ျားအက  ြုျား ခ ိုင်လိုံရမည်။

သအ င်ခမင်န ိုင်သခခရှ ရမည်။

 အခခ ျားသ  င်ရွက်န ိုင်သည ် နည်ျားလမ်ျားမ  ျားတွင် ပတ်ဝန်ျားက င်အသပေါ်
က သရ က်န ိုင်သခခရှ သည ် သက်သရ က်မှုမ  ျား၊ တ ိုက်ရ ိုက်၊ သယွ်ဝ ိုက်နှင ်
 က်ေပ်သက်သရ က်မှုမ  ျားအ ျားလိုံျားက ို ဖပီျားခပည ်ေိုံေွ နှိုင်ျားယှဉ်ခခင်ျား ပါဝင် သင ်သည်။



Myanmar EIA Procedure: Alternatives Analysis (1) 
2. (l) Alternatives in relation to a proposed 
Project, means different realistic and 
feasible means of meeting the general 
purpose and requirements of the Project, 
which may include lower-impact 
alternatives to:

i) the property on which or location where it 
is proposed to undertake the Project,

ii) the type of Project to be undertaken,

iii) the design or layout of the Project,

iv) the technology to be used in the 
Project,

v) the operational aspects of the Project, 
and

vi) any other substantive characteristic or 
aspect of the Project as deemed 
necessary or appropriate by the Ministry.

၂။ (ဌ)အခခ ျားသ  င်ရွက်န ိုင်သသ  နည်ျားလမ်ျားမ  ျား  ိုသညမ်ှ  
အ  ိုခပြုထ ျားသည ် ေီမံက န်ျားတေ်ခိုနှင  ်ေပ်လ ဉျ်ား၍ ယင်ျား၏ သယ ိုယ 
ရည်ရယွ်ခ က်နှင  ်လ ိုအပ်ခ က်မ  ျားက ို လက်သတွ သ  င်ရွက်ရန် 
ခ ေ်န ိုင်သည ် ထ ခ ိုက်မှု ပ ိုမ ိုသလ   နည်ျားသေသသ  အခခ ျားနည်ျားလမ်ျားမ  ျားက ို
  ိုသည။် ယင်ျားေက ျားရပ်တွင် 

(၁) ေီမံက န်ျား အသက င်အထည်သ  ်ရန် အ  ိုခပြုထ ျားသည  ်တည်သနရ 

(၂) အသက င်အထညသ်  မ်ည  ်ေီမံက န်ျား အမ  ြုျားအေ ျား

(၃) ေီမံက န်ျား၏ ဒီဇ ိုင်ျားနှင ် အသသျားေ တ်ပိုံေံ

(၄)ေီမံက န်ျားတွင် အသိုံျားခပြုမည ် နည်ျားပည 

(၅) ေီမံက န်ျားက ို အသက င်အထည်သ  မ်ည ် အခမင်မ  ျား

(၆) ဝန်ကကီျားဌ နက လ ိုအပ်သည် သ ို မဟိုတ် တင်ခပရန်
သင ်သလ  ်သည်ဟို ယူ သည ် ေီမံက န်ျား  ိုင်ရ  အသရျားကကီျားသသ  
အခခ ျားအခ က်အလက် သ ို မဟိုတ် အခမင်မ  ျားလည်ျား ပါဝင်သည်။ 



Myanmar EIA Procedure: Alternatives Analysis (2) 

58. “The investigation shall also include an analysis of Alternatives. Such analysis shall include a description of 
each Alternative, and an assessment and comparison of the Adverse Impacts, required mitigation measures and 
Residual Impacts of the Alternatives”.

၅၈။ ေိုံေမ်ျားေေသ် ျားခခင်ျားတွင် အခခ ျားသ  င်ရွက်န ိုင်သသ နည်ျားလမ်ျားမ  ျားက ို အနိုေ တ်သလ လ ခခင်ျားလညျ်ား

ပါဝင်ရမည။် ယင်ျား အနိုေ တ် သလ လ ခခင်ျားတွင် အခခ ျားသ  င်ရွက်န ိုင်သသ နညျ်ားလမ်ျားအသီျားသီျားအသ က င်ျား

သ  ်ခပခ က်၊   ိုျားက  ြုျားသက်သရ က်မှုမ  ျားအ ျား  န်ျားေေ်ခ က်နှင ် နှိုင်ျားယှဉ်ခ က်၊   ိုျားက  ြုျားသလ   နည်ျားသေရန်

လ ိုအပ်သည ် အသရျားယသူ  င်ရွက်မှုမ  ျားနငှ ် အခခ ျားနညျ်ားသ  င်ရွက်န ိုင် မှုမ  ျား၏

ကကင်ျားက န်သက်သရ က်မှုမ  ျား ပါဝင်ရမည။်

Include comparison of alternatives by project phase (preconstruction, construction, operation, decommissioning, 
closure and post-closure)  in:

• EIA Scoping Report (51(d) and EIA Report 58 (Investigation) and 63: EIA Report format, 4.0 Project 
Description and Alternative Selection

• IEE Report



Good  alternatives analysis means…
 Project is less biased 

towards original proposal
 Fewer negative impacts
 More transparency
 Less conflict with 

stakeholders, builds trust
 Can be less expensive, 

particularly in the long term 
(avoid protests, legal action, 
reduce water, energy use 
etc)

 Decision-makers i.e. project 
proponent, and government, 
have the best information to 
decide the most acceptable 
option/alternative   

 ေီမံက န်ျားသည် နဂ ိုေီမံက န်ျား အ  ိုခပြုလ  အသပေါ်  က်လ ိုက်မှု
မရှ ခခင်ျား။

   ိုျားက  ြုျားသက်သရ က်မှုမ  ျား ပ ိုမ ိုနည်ျားပါျားခခင်ျား။

 ပ ိုမ ိုပွင လ်င်ျားခမငသ် မှု ရှ ခခင်ျား။

 ပတ်သက် က်နွယသ်ူမ  ျားနှင ် ပဋ ပကခ ခ ေ်ပွ ျားမှု ပ ိုမ ိုနည်ျားပါျားခခင်ျား၊
ယို ံကည်မှု တည်သ  က်န ိုင်ခခင်ျား။

 ပ ိုမ ို ကိုန်က ေရ တ် နည်ျားပါျားသည။် အထူျားသခ င ် သရရညှ် က လ၌
( နဒခပမှုမ  ျားနှင ် ဥပသဒအရ အသရျားယခူခင်ျားမ  ျား အ ျား
သရှ င်ရ ှျားန ိုင်သခ င ်၊ သရနှင ် ေွမ်ျားအင် သိုံျားေွဲမှု သလ   ခ န ိုင်ခခင်ျား
အေရှ သခ င )်

  ိုံျားခ တ်ခ က် ခ မှတ်သူမ  ျား၊   ိုလ ိုသည်မှ ေမီံက န်ျား အ  ိုခပြုသူနှင ်
အေ ိုျားရမ  ျား၌ အသင ်သတ ် ိုံျားသသ အခခ ျား သ  င်ရကွ်န ိုင်သည ်
နည်ျားလမျ်ားမ  ျားအ ျား သရွျားခ ယရ်န် အတွက် အသက င်ျား ိုျံားသသ 
သတင်ျားအခ က်အလက်မ  ျား ရှ သည။်



Projects fail to do effective alternatives 
analysis because….

 EIA consultant/project not aware 
they have to and does not have 
the capability

 Misunderstanding that 
alternatives is only about looking 
at Go/No Go option

 Government (e.g. ECD) fails to 
send back EIAs that don’t 
contain alternatives analysis

 High cost, or lack, of a particular 
alternative technology may make 
it not viable

 Lack of resources reduces the 
range of alternatives

 Political obstacles e.g. powerful 
group favours particular option

 ပတ်ဝန်ျားက င် ထ ခ ိုက်မှု  န်ျားေေခ်ခင်ျား  ိုင်ရ  အ ကံသပျားမ  ျား/
ေီမံက န်ျားမ  ျားသည် ထ ိုသ ို  လိုပ်သ  င်ရန ်မသ ရှ ခခင်ျားနငှ ် ေွမ်ျားသ  ငန် ိုငရ်ည်
မရှ ခခင်ျားသ က င ်။

 အခခ ျားသ  င်ရွက်န ိုင်သသ  နည်ျားလမ်ျားမ  ျားသည် Go/No Go ဟူသည ်
သရွျားခ ယ်မှုမ  ြုျားသ ခ ေ်သ က င်ျား န ျားလည်မှု လွဲမှ ျားခခင်ျားသ က င ်။

 အခခ ျားသ  င်ရွက်န ိုင်သည  ်နည်ျားလမ်ျားမ  ျား မပါဝင်သည  ်ပတ်ဝန်ျား က င် 
ထ ခ ိုက်မှု  န်ျားေေ်ခခင်ျားမ  ျားက ို အေ ိုျားရ (ဥပမ - ပတ်ဝန်ျားက င် 
ထ န်ျားသ မ်ျားသရျားဦျားေီျားဌ န)မှ ခပန်လညပ် ို သပျားခခင်ျား မရ ှသသ သ က င ်။

 အခခ ျားသ  င်ရွက်န ိုင်သည ် နည်ျားပည သည် ကိုန်က ေရ တ် မ  ျားခပ ျား
လွနျ်ားခခင်ျား (သ ို ) ၎င်ျားနည်ျားပည မရှ ခခင်ျားသ က င ။်

 အရင်ျားအခမေ်မ  ျား မရှ ခခင်ျားသည် အခခ ျားသ  င်ရွက်န ိုင်သည ် နည်ျားလမ်ျားမ  ျား၏
အသရအတွက်အ ျား သလ   ပါျားသေခခင်ျားသ က င ်။

 န ိုင်ငံသရျားအရ အဟန ်အတ ျားမ  ျား၊ ဥပမ အ ျားခ င ် အင်အ ျားကကီျားသည် 
အ ွဲ တေ်ခိုသည် အခခ ျားသ  င်ရွက်န ိုင်သည ် နည်ျားလမ်ျားတေ်မ  ြုျားအ ျား
ပ ိုမ ိုလ ိုလ ျားသနခခင်ျားမ  ြုျားသ က င ။်



1. Activity alternatives
Can include policies 
plans and programmes
Can be covered at 
strategic level e.g. 
‘Strategic Environment 
Assessment’ (eg IFC Hydropower SEA, 
Myanmar)
Alternative activity 
means a different type 
of project e.g.

 Coal or hydro
 Public 

transport or 
wider road for 
more cars

 Incineration or 
landfill

 မူဝါဒ အေီအေဉ်မ  ျားနှင ် 
လိုပ်ငန်ျားအေီအေဉ်မ  ျားက ို ထည ်သွင်ျားန ိုင်သည။် 

 နည်ျားဗ ျူဟ အ င ်၌ လိုပသ်  င်န ိုင်သည်။ 
ဥပမ အသနခ င ် “မဟ ဗ ျူဟ သခမ က် 
ပတ်ဝန်ျားက င်  ိုင်ရ   န်ျားေေ်ခခင်ျား”

 အခခ ျားသ  င်ရွက်န ိုင်သည  ်လိုပ်ငန်ျား  ိုသည်မှ  
အခခ ျားသသ  ေီမံက န်ျားအမ  ြုျားအေ ျားက ို 
  ိုလ ိုသည်။ ဥပမ အသနခ င ်

သက  က်မီျားသသွျား (သ ို ) သရအ ျားလ ပ်ေေ်

က ျားမ  ျား ပ ိုမ ိုသွ ျားလ န ိုင်ရန် အမ  ျားခပည်သူ 
သယယ်ူ ပ ို သ  င်သရျား (သ ို ) 
ပ ိုမ ိုက ယ်ဝန်ျားသည ် လမ်ျားမ  ျား။

ေွန ်ပေ်အမှိုက်မ  ျားက ို မီျားရှို ခခင်ျား (သ ို ) 
အမှိုက်ပိုံ၌ ေွန ်ပေ်ခခင်ျား။ 



2. Location alternatives
 For all of project or for an 

element of it
 In mining, resource cannot 

be ‘relocated’: location 
alternative may = No Go

 Less relevant if project is part 
of a bigger project e.g. 
factory in a pre-determined 
industrial zone

 Examples include:
 Siting of a hotel on one 

of several beaches on 
an island

 Route for a conveyor 
belt for coal

 See also ‘8. Site Layout 
alternatives’

 ေီမံက န်ျား အ ျားလိုံျားအတွက် (သ ို မဟိုတ်) ေီမံက န်ျား၏ တေ်ေ တ်
တေပ် ိုင်ျားအတွက်။

 သတတြုတွင်ျားလိုပ်ငန်ျားအတွက်မူ အရင်ျားအခမေ်မ  ျားအ ျား သရ  သခပ င်ျားခခင်ျား 
မခပြုန ိုင်သခ င ် အခခ ျားသရ  သခပ င်ျားလိုပ်က ိုငန် ိုငသ်ည  ်သနရ မှ  ‘No Go’
ခ ေ်သနန ိုငသ်ည။် 

 အကယ်၍ ေီမံက န်ျားသည ်အကကီျားေ ျား ေီမံက န်ျားတေ်ခို၏ အေ တ် အပ ိုင်ျား 
ခ ေ်သနပါက သက်  ိုင်မှု သ ပ်မရှ ပါ။ ဥပမ အသနခ င ် ေက်ရိုတံေ်ခိုသည် 
ကက ြုတင ်ိုံျားခ တ်ဖပီျားသ ျား ေက်မှုဇိုန်အတွင်ျား တညရှ် သနခခင်ျားမ  ြုျား။ 

 သအ က်ပါ ဥပမ မ  ျား ပါဝင်သည။်
ကျွန်ျားတေ်ခိုသပေါ်ရှ  ကမ်ျားသခခအမ  ျားအခပ ျားအနက် တေ်ခို၌ ဟ ိုတယ် 

တည်သ  ကခ်ခင်ျား။
သက  က်မီျားသသွျားအ ျား သရ  လ  ျားသယ်သ  င်သည ် conveyor belt 

အတွက် လမ်ျားသ က င်ျား။
 ‘ ၈။ အခခ ျား သ  င်ရွက်န ိုင်သည ် လိုပ်ငန်ျားခွင် တညသ်နရ ပိုံေံ ’ 

က ိုလည်ျား  ကည ပ်ါ။



Example of location alternative analysis



3. Process Alternatives
 Particularly for industrial projects
 Should involve specialists and look for Best 

Practicable Environmental Option (BPEO)
 BPEO provides  most  benefit, causes lease damage, 

cost is acceptable to society in short and long term
 Often depends on technology e.g.

 Chemical processing
 Choice for electricity: grid, solar panels, wind
 Treatment of waste or water

 အထူျားသခ င ် ေက်မှုလိုပ်ငန်ျား ေီမံက န်ျားမ  ျားအတွက်။ 

 တတ်ကျွမ်ျားပည ရငှ်မ  ျားနှင ် လက်တွဲလိုပ်က ိုင်၍ 
ပတ်ဝန်ျားက င်   ိုင်ရ  လက်သတွ  အသက င်ျား ိုံျား 
သရွျားခ ယ်မှုနညျ်ားလမ်ျား (BPEO) က ို ရှ သ ွရန်။ 

 ပတ်ဝန်ျားက င်  ိုင်ရ  လက်သတွ အသက င်ျား ိုံျား သရွျားခ ယမ်ှု
နည်ျားလမ်ျား(BPEO)သည် အသက င်ျား ိုံျား 
အက  ြုျားသက်သရ က်မှုနှင ် အနည်ျား ိုံျား ထ ခ ိုက်မှု ခ ေ်သေဖပီျား
ကိုန်က ေရ တ်သည ်သရတ ိုနှင ် သရရညှက် လတွင် 
လူမှုအသ ိုင်ျားအဝ ိုင်ျားအတွက် လက်ခံခ င်ေရ ခ ေ်သည်။ 

 မ  ျားသသ အ ျားခ င ် နည်ျားပည သပေါ် မူတည်သည်။ 
ဥပမ အခ င ် 

ဓ တိုသဗဒနညျ်ားခ င ်  င ်တက်ခပြုခပင်ခခင်ျား။

လ ပ်ေေ်ေွမ်ျားအင်အတွက် သရွျားခ ယ်ေရ ။ ဓ တ်ကက ြုျား၊ 
သနသရ ငခ်ခည်သိုျံား   ိုလ ခပ ျားမ  ျား၊ သလအ ျားသိုံျား။ 

ေွန ်ပေ်အညေ်အသ ကျားနှင ် သရ  ိုျားသရညေမ်  ျားအ ျား 
သန ်ေင်ခခင်ျား။



4. Demand alternatives
 When demand 

for a product or 
service can be 
met by alternative 
means e.g.
 Demand for 

electricity 
reduce by 
using energy 
more 
efficiently

 Pressure on 
airport 
facilities by 
tourists 
reduced by 
using 
another 
airport

 ကိုန်ပေစညျ်ား (သ ို ) ဝန်သ  င်မှုမ  ျား၏ လ ိုလ ျားခ က် (demand)အ ျား 
အခခ ျားနညျ်ားလမ်ျားမ  ျားခ င ် ခ ည ် ည်ျား သပျားခခင်ျား။ ဥပမ အသနခ င ်

ေွမ်ျားအင်အ ျား ပ ို၍ ထ သရ က်မှုရှ ေ ွ အသိုံျားခပြုခခင်ျား အ ျားခ င ် လ ပ်ေေ်ေွမ်ျားအင် 
လ ိုလ ျားခ က်အ ျား သလ   ခ ခခင်ျား။

ခရီျားသည်မ  ျားမှ အခခ ျား သလ  ပ်က ို သခပ င်ျားလဲသိုံျားေွခဲခင်ျား အ ျားခ င ် သလ  ပ်ရှ  
အသ  က်အအိုမံ  ျားအသပေါ်   အ ျားသပျားမှု သလ   ခ သေခခင်ျား။



5. Scheduling, Sequencing or Phasing 
alternatives

For example
 Noisy factory/mining 

activities only to take 
place during day

 Offshore seismic 
activities take place 
outside turtle 
breeding season

ဥပမ အသနခ င ် 
  ူညံသည ် ေကရ်ိုံ/သတတြုတွင်ျား လိုပ်ငန်ျား မ  ျားအ ျား

သန ပ ိုင်ျားတငွ်သ  လိုပ်သ  င်ခခင်ျား။

 ကမ်ျားလွန်   ိုက်ေမေ် လိုပင်န်ျားမ  ျားအ ျား လ ပ်မ  ျား 
မ  ြုျားပွ ျားသည ် ရ သီခ  န်ခပငပ်၌သ  လိုပ်သ  င်ခခငျ်ား။ 



6. Input alternatives
 Generally concern 

industrial projects 
e.g.
 cement factory 

fuel: gas, coal, 
biomass

 အမ  ျားေိုအ ျားခ င ် ေက်မှုလိုပ်ငန်ျား  ိုင်ရ  ေီမံက န်ျား မ  ျားနှင ် 

သက်  ိုင်သည်။ ဥပမ အသနခ င ် 

  လပသ်ခမ ေက်ရိုံသည် သလ ငေ် အခ ေ် အသိုံျားခပြု ရန်

သ  ဝဓ တ်သငွ (သ ို ) သက  က်မီျားသသွျားက ို သရွျားခ ယသ်ည်။ 



7. Routing alternatives
 Generally 

relevant for linear 
developments 
e.g. pipelines, 
roads, railway

 Need to 
investigate 
different 
alignments and 
corridors to avoid:
 Relocation of 

houses or 
loss of 
productive 
farmland

 Environment
ally or 
culturally 
sensitive 
areas

 အမ  ျားေိုအ ျားခ င ် ရညှလ်  ျားသွယတ်န်ျားသည ်  ွဲ ေည်ျားမှုမ  ျား နငှ ် သက်  ိုင်သည်။ 

ဥပမ အသနခ င ် ပ ိုက်လ ိုင်ျားမ  ျား၊ လမ်ျားမ  ျား၊ မီျားရထ ျားလမ်ျား။ 

 သရှ င်ရ ှျားရမည ် လမ်ျားသ က င်ျားနှင ်  က်ေပ်ဧရ ယ မ  ျား အ ျား ေိုံေမ်ျားေေသ် ျားရန် 

လ ိုအပ်ခခင်ျား။ 

အ မ်ရ မ  ျားအ ျား သခပ င်ျားသရ  ခခင်ျား (သ ို ) အထွက် သက င်ျားသည  ်သခမယ မ  ျား 

 ိုံျားရှုံျားခခင်ျား။

ပတ်ဝန်ျားက င် (သ ို ) ယဉသ်က ျားမှုအရ ထ ခ ိုက်လွယ် သည  ်သနရ မ  ျား။ 



8. Site layout alternatives 
 Concerns 

arrangement of 
activity on a 
particular site 
e.g.
 Siting of 

processing 
plant within 
a mine

 Siting noisy 
processes 
away from 
residences

 Hiding 
visible 
structures 
with screens 
to minimize 
aesthetic 
impacts

 အထူျားသခ င ် တည်သနရ  တေ်ခိုအတွင်ျားရှ  လိုပ်ငန်ျား မ  ျား၏ အေီအေဉ်နှင ် 
သက်  ိုင်သည်။ 

 င ်တက်ခပြုခပင်သည  ်ေက်ရိုအံ ျား သတတြုမ ိုင်ျား အတွင်ျား သနရ ခ ထ ျားခခင်ျား။ 

 ူညသံံထွက်သည ် လိုပ်ငန်ျားမ  ျားအ ျား လူသနအ မ်ရ မ  ျား၏ အသဝျား၌ 
လိုပ်သ  င်ခခင်ျား။ 

လူခမငသ်တွ န ိုငသ်ည ်  ွဲ ေည်ျားပိုမံ  ျားအ ျား ပသ ဒ အလှအပခမင်ကွင်ျား  ိုင်ရ  
သက်သရ က်မှု သလ   နည်ျားသေရန် အက အရမံ  ျားခ င ်  ိုံျားကွယထ် ျားခခင်ျား။



9. Scale alternatives
 Relevant to 

activities which 
consist of smaller 
units e.g. resort or 
housing

 Options include:
 Build fewer 

resort 
bungalows 

 Build fewer or 
different 
housing

 ပ ိုမ ိုသသျားငယ်သည  ်အသ  က်အအိုမံ  ျား (ဥပမ အသနခ င ် 
တည်ျားခ ိုခန်ျား (သ ို )အ မ်ရ )  ိုင်ရ  လိုပ်ငန်ျား မ  ျားနှင ် 
သက်  ိုင်သည်။

 သရွျားခ ယေ်ရ မ  ျားတွင ်သအ က်ပါတ ို  ပါဝငသ်ည်။ 

တည်ျားခ ိုေရ  အ မ်ရ မ  ျားအ ျား အနည်ျားငယ်သ 
သ  က်လိုပ်ခခင်ျား။

အ မ်ရ မ  ျားအ ျား အနည်ျားငယ် (သ ို ) အခခ ျားပိုံေံ သ  က်လိုပ်ခခင်ျား။ 



10. Design Alternatives 
Mostly concerns 
aesthetic 
appearance e.g. 
 Architectural 

design
 Construction 

materials
 Appearance of 

towers

အမ  ျားေိုအ ျားခ င ် အသွင်သဏ္ဍ န်နငှ ် သက်  ိုင်သည်။ 
ဥပမ အ ျားခ င ် 
 ဗ သိုက  ဒီဇ ိုင်ျား
 သ  ကလ်ိုပသ်ရျားသိုျံား ပေစည်ျားမ  ျား
 တ ဝါတ ိုင်မ  ျား၏ အသွင်သဏ္ဍ န်



Alternatives 
Analysis used 
for ESIA for 
Letpadaung 
Copper Project, 
ESIA July 2015



Offsets
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If no other alternatives: Biodiversity offsets
 The ‘last resort’ 
 Polluter pays: Compensate for adverse and 

unavoidable impacts of projects, in addition to 
prevention and mitigation measures already 
implemented.

 Only appropriate for projects which have rigorously 
applied the mitigation hierarchy framework

 Aim is to achieve No Net Loss (NNL) and preferably a 
Net Gain (NG) of biodiversity when projects take 
place.

 If the measure does not achieve No Net Loss/Net 
Gain Measures it is not a biodiversity offset.

 Achievement of NNL/NG is dependent on 
measurable, appropriately implemented, monitored, 
evaluated and enforced offset schemes.



Good practice for offsets



When should offsets NOT be used
www.iucn.org/resources/issues-
briefs/biodiversity-offsets
 when a project may result in the extinction 

of species
 when there is a high degree of uncertainty 

regarding the success of the offset
 when there is clear lack of governance
 when the biodiversity values that will be lost 

are specific to a particular place, and 
therefore cannot be found elsewhere.

http://www.iucn.org/resources/issues-briefs/biodiversity-offsets


Tomingley Gold Mine, NSW Australia - offset
 Mine requires clearance of land: impacts some 

native Australian vegetation/trees, impact on birds, 
koala, bat, reptiles

 Biodiversity Management Plan prepared as part of 
EIA, legal requirement under New South Wales 
(Australia) law – includes an offset

 Offset includes conservation of equivalent trees etc 
in a nearby area in perpetuity (forever) 

 Financial bond deposited with government, covering 
the cost of implementing the BMP/offset

 BMP offset implementation monitored by 
government

 If satisfactory, government releases bond; if not, 
government uses bond money for conservation



Offsets in Myanmar?
 See Chapter 5 of Briefing Paper (EN and MM) 
 Myanmar has no offset policy, law, or governance framework
 Mentioned in 2015 EIA Procedure
Article 91. The Ministry may prescribe conditions of an 
Environmental Compliance Certificate. Such conditions may 
encompass any or all of: ….
e) Nature conservation and management: 
(i) protection and rehabilitation of sites, environments or species
(ii) effectiveness of environmental measures to prevent or 

minimize Adverse Impacts on certain environments or 
species; and 

(iii) biodiversity offsets;



Can offsets be successful in Myanmar?
 Needs enabling environment:

 Government support, including champions within 
government

 Institutional arrangements including clear legal 
framework and policies

 Skills and capacity:
 Government
 Project proponents
 Expert consultants
 Local NGOs/management organisations

 Offset area may need  to be made a Protected Area
 Biggest challenge is community consent and  

alternative livelihoods for  communities



Can offsets be successful in Myanmar?
 $$ and governance to ensure long-term financing is the other challenge
 Options:

 Individual funds for each investment project/offset?
 Also need guarantees/bonds – NSW mine example

 Environmental Management Fund?
 Article 8 of 2012 Environmental Conservation Law ((not yet 

established – WWF advising ECD)
 Myanmar Biodiversity Fund?

 issue grants and provide financial support to a variety of entities
 e.g. government agencies, national parks and protected areas, 

communities and community organizations, NGOs and 
associations, universities and researchers

 for projects and activities in pursuit of greater biodiversity across 
the country

 Registered with DICA as a Myanmar Company Limited by Guarantee 
in July 2019, with support from Wildlife Conservation Society. 

 Parallel offshore fund to be put in place



Apache Cement
 Apache Cement (Shwetaung) is the first 

biodiversity offset proposed in Myanmar.  
 $110m project part-financed by IFC/World 

Bank ($20m loan, $15m equity)
Affects two areas of ‘critical habitat’:
 Cement factory/limestone quarry (Pyinaung): 

at least 25 new gecko species discovered 
since 2014 e.g Shwetaung Bent-toed gecko -
Cyrtodactylus shwetaungorum

 Coal mine near Kalewa: ‘critical habitat for the 
Endangered Western Hoolock Gibbon (only 
5,000 left globally)

 Dec 2018, Shwetaung signed a letter of intent 
(LoI) with the Forest Department to cooperate 
on the implementation of the Biodiversity 
Offset Management Plan. more detailed letter 
of agreement (LoA)to follow. 

www.apachecement.com/wp-
content/uploads/2018/12/STC-Biodiversity-
Action-Plan-Version-1.5-Final.pdf

http://www.apachecement.com/wp-content/uploads/2018/12/STC-Biodiversity-Action-Plan-Version-1.5-Final.pdf


Limestone area: 
proposed offset
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Coal area: 
proposed offset

• Funds to support Mahamyaing (not yet 
gazette protected area) 

• However. this is E. of Chindwin - habitat 
of a Eastern Hoolock Gibbon

• Not ‘like for like’
• Additional protected area proposed on 

west side of Chindwin for Western 
Hoolock



Session 5:Payment for 
Ecosystems Services (PES)
What does this mean for biodiversity and investment in 
Myanmar?
Vicky Bowman



Eco-system services
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Provisioning 
services such as 

food, water, 
timber, fibre, and 
generic resources

Regulating 
services such as 

regulation of 
climate, floods, 

and water quality

Cultural services 
such as 

recreation, 
aesthetic 

enjoyment, 
spiritual fulfilment

Supporting 
services such as 

soil formation and 
nutrient cycling

Ecosystem Service are the benefits provided by ecosystems to humans. These include:

 Natural capital can be defined as the
world's stocks of natural assets which
include geology, soil, air, water and all
living things.

 It is from this natural capital that humans
derive a wide range of services, often
called ecosystem services, which make
human life possible.



ေ ဂဟစဟ္ ဝစ္ေဆ ာ္ မ္္ မ ်ား
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အဟ ်ားအဟ ၊ ေသ ာ္သသံ်ားေ ၊
ာၽြစ္်ားသဟ္၊ အ္ မာ္ဓ တ၊္ ႏွ ာ္င့္
အျခ ်ားေုယံုမအ ာ္်ားအျ္
ျ္ဟ္္မ ်ားာကံေ  ာ္ကသင့္ေက်ားျခာ္်ား

  သီဥတတ၊ံ
ေ ရာီ်ားျခာ်္ား္မ ်ားႏွ ာ္င့္

ေ အ ရ္အေသြ်ား ဟသရ္င့္
ဝစ္ေဆ ာ္္မ္ မ ်ားာကံ
 ကစ္်ားရ ကေက်ားျခာ္်ားင့္

အကစ္်ားေျ ျခာ္်ား၊
အႏွံသံခံ္မာ္  ္မ ်ားႏွ ာ္င့္
စတ္ာကံ်ားာြု ္္မ္ မ ်ား ဟသရ္င့္
ုဥတ္ောမ်ား္မဆကံာ္  ဝစ္ေဆ 

ဆ ာ္္မ္မ ်ားာကံ
ေ  ာ္ကသင့္ေက်ားျခာ္်ား။

ေျ္ဆီမီ  ြႊာဖဟရ္်ားျခာ္်ားႏွ ာ္င့္
အ ဂ  ဟာ္ဝစ္်ား ဟသရ္င့္

ဝစ္ေဆ ာ္္မ္မ ်ားာကံ
ေ  ာ္ကသင့္ေက်ားျခာ္်ား။

ေ ဂဟစဟ္  ္ မူသ ်ား္မ ်ားအတြာ္ အာမက ်ားျ ဟ္ ြစ္်ားေဟေသ ေ ဂဟစဟ္ဝစ္ေဆ ာ္ မ္္ မ ်ားာကံ ေ  ာ္ကသင့္ေက်ား  ်ားသရ္။၎တကဖံ  ္ 

 သယ ဝအ ာ္်ားအႏွ ီ်ားဆကသံရ္္  ာ္ ၻေျ္မ၏
သယ ဝအေ္ြအႏွ ဟ္ အ ာ်္ားအျ္ဟ္္ မ ်ားျ ဟျ္ကီ်ား
၎တကံ႔တြာ္ ယူ္ကေ ဗ၊ ေျ္၊ ေမ၊ ေ ႏွ ာ္င့္
သာ္  ကသတဝၱါ္မ ်ားအ ်ားမသံ်ား ကါဝာ္သရ။္

 မူသ ်ား္မ ်ားသရ္  ကံသယ ဝအ ာ်္ားအႏွ ီ်ား္ တဟဆ္ာ္င့္
မူ႔ယဝ  ာ္သစႏ္ွကာံ ္စ္ ္  က္ျ ဟမ္ကအံကေ္သ ေ ဂဟစဟ္
ဝစ္ေဆ ာ္္မ္ မ ်ားာကံ  ုူသရ္။



Ecosystems in Myanmar’s 2019 National 
Environment Policy



Ecosystems in Myanmar’s 2019 National 
Environment Policy



What does Payment for Ecosystems 
Services mean?

 Beneficiary pays
 Payments for ecosystem 

services (PES) occur when
 a beneficiary or user of an 

ecosystem service
 makes a direct or indirect 

payment (including tax 
incentive)

 to the provider of that 
service. 

 The idea is that whoever 
preserves or maintains an 
ecosystem service should be 
paid for doing so.

 Usually voluntary 
 Can involve government 



PES Examples
 Bottled water company pays farmers to reduce pesticide use 

(France)
 Birdwatching tourists pay more to local villagers if they see 

more species (Cambodia)
 Fisheries business pays locals for conservation of mangroves
 Government pays farmers to not farm and let bees and 

wildflowers grow in fields (EU ‘set-aside’)
 Shoppers pay more for organic food that does not use 

pesticides
 Housing development pays for planting of trees to reduce 

flood risk
 REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and 

Degradation: poor countries are paid by rich countries to 
conserve forests. 

Not voluntary
 Tourist entrance fees finance conservation funds
 Vietnamese coal and cement plants pay emissions for Co2 –used for forest conservation



Bhutan: PES example in tourism
 One of 3 PES schemes in Bhutan
 Close to Tiger’s Nest tourism site: lots of hotels 

want clean water
 Need to protect watershed – 287 acres of 

community forest
 Payment for Environmental Services agreement 

(2016-2020) between 
 Namey Nichu Watershed Management 

Group (WMG) - 29 households 
 Drinking water users - five hotels and 

Satsham Water Association.
 Supported by State Forestry Office, SNV 

Bhutan
 Funded by blue moon fund USA and Bhutan 

Trust Fund for Environmental Conservation.



Bhutan: PES example (2)
Villagers provide four environmental services to protect ecosystem services:

1. Maintain 50m buffer area on both sides of two streams (Legal requirement 
is only 30m)

 protects the streams’ banks from soil erosion, improving quality of water.

2. Guard Watershed area from illegal extraction of forest resources and 
against grazing by cattle and horses from other areas

 ensures vegetation cover and less cow.horse dungs and urine in water

3. Clear fallen trees etc from streams to ensure smooth flow of drinking water to 
the storage tanks of the Users

 Increases water availability 

4. Only cattle from Namey Nichu village to be grazed. daytime only 

 reduced cow dung and urine in water 

Twice yearly verification, payment about $2,000 per year to villagers



PES – what about Myanmar?
2015 EIA Procedure:

 no reference to assessing ecosystem services, who depends on them and 
how the Project will impact on them. 

 only reference in the Procedure to ecosystems services is in Article 91(p) 
which allows for the Ministry to prescribe in the ECC
‘contributions to the Environmental Management Fund in accordance with 
Article 30 of the Rules: 
(i) pollution charges (emissions, waste), and 
(ii) charges on the use of natural resources and benefits from ecosystem 
services. 

2018 Conservation of Biodiversity and Protected Areas Law
 13 (d) Forestry DG to “determine a system for Payment for Ecosystem Services 

derived from the ecosystems within a Protected Area”.



PES in Myanmar: studies and reports



Other support for ecosystems by private 
sector in Myanmar
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• TOTAL partnership with 
Wildlife Conservation 
Society and Forest Dept
(page 83 MM version 
MCRB Biodiversity 
Briefing Paper) 

• Woodside partnership 
since 2016 with Flora 
and Fauna International 
(FFI)  (page 13 MM 
O&G supplement)

• Daewoo Mangrove 
Restoration Project 
implemented by the 
Mangrove Service 
Network, a



Biodiversity Data from the Private Sector
ကံ ၢမကာ  သ  ္ ဇီဝ္မက ်ားဟသံ္မက ်ားာြႊာ္မ ်ားဆကာ္ံ  အခမာ္အမာ္္မ ်ား

Seven O&G companies 
collated visual marine 
fauna sightings data 
collected by marine 
fauna observers (MFOs) 
during seismic surveys 
in the offshore waters of 
northwest Myanmar in 
the Bay of Bengal 
between 2015 and 
2017.
• 580 marine 

mammal (whale 
and dolphin) 
sightings – 29,421 
individuals

• 228 turtle sightings 
(267 individuals)

• Some were new 
species for 
Myanmar waters

ျ္စ္္ ႏွကံာ္ာသအေစ ာ္ေျ္ ာ္ယာ္ ာ္္်ားမြစ္ေ ျကာ္တကံဖတြာ္
၂၀၁၅ ္ ၂၀၁၇ အတြာ္်ား
ေ စသႏွ ာ္င့္သယ ဝဓ တ္ောြဖမံက္ာံကာ္သူ ာံ္ၸဏီ ခံႏွ ဟ္ခတံကံဖ္ 
ေ စသႏွ ာ္င့္သယ ဝဓ တ္ောြဖ ဆကံာ္ဟ္ဟ္ ဟဟ္တ္္်ား
တကံာ္်ားတ ေစသရ္င့္ာ မအတြာ္်ား အ႑ဝါေဗသ ာ္်ား
္မက ်ားဟကက္ရာီ်ား္မ ်ား ေတြဖ  က ္မ အခမာ္အမာ္္မ ်ားာကံ
အ႑ဝါေဗသ ာ္်ား္မက ်ားဟကက္ ေဟ ာ္င့္ရာရ္င့္ေမင့္မ သူ္မ ်ား (MFOs) 
္ ော ာ္ုူ ဟံေဆ ာ္်ား  ်ားခႊာင့္သရ။္
• ေ ေစႏွကံဖတကံာ္သတၱဝါ ေတြဖ ္မေကါာ္်ား ၅၈၀ (မာ္်ားကကံာ္ ႏွ ာ္င့္

ေဝမာါ်ား)၊ တဟ္ော ာ္ခမာ္်ားေတြဖ ္မ္မ ်ား- ၂၉,၄၂၁ ရာက္္
• ကာ္မု္မကက္္မ ်ားေတြဖ မ္ ေကါာ္်ား ၂၂၈ (တဟ္ော ာ္ခမာ္်ား

၂၆၇ ရာက္ ္)
• တခမက ဖေတြဖ  က္မ္  ျ္စ္္ သေ ကကံာ္စာ္အတြာ္်ား ေတြဖ  ကေသ 

္မက ်ားဟကက္အသဟ္္မ ်ား ျ ဟ္ရာသရ္။
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www.mcrb.org.mm

myanmar.responsible.business


