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၁ အက်ဥ္းခ််ဳ္ အစီရင္ခံစာ 

၁.၁  နိဒါန္း 

Myint & Associates Offshore Supply Base Ltd. (M&AOSB) သည ္ဧရာ၀တီတုိင္း ဒသေကီးရိးရိွ၊ 
ငရတု္ ကာင္း ဳငလ္ယ ္အာ္အနီးတးင္ ကမး္လးန္ဳ ပံဳုိး ရးစခန္း (OSB) တစခ္ု တည ္ဆာကရ္န ္
အဆိုျဳ်ဳါသည္္။ စီမံကနိ္းသည ္  ငး ဆာင္္မိ်ဳမး တာင္္ က္သိုု႔ ၄၀ ကလီိုမတီာခန္ု႔ အကးာတးင္ 
တည္ရိးဳါသည္္။ ထိုစခန္းတးင္ ကနဦးအ နျဖင္ပ ၁.၂  ဟက္တာခန္ု႔ က်ယ္ သာ 
ဳလက္ ဖာင္းတစခ္ုဳါသညပ ္ဆိဳခ္ံ တတံားတစခ္ုုႏးငပ္ ၁၂.၁၂ ဟကတ္ာ(၂၉ .၉ ၅၅ ဧက) ခန္ု႔ရးိ သာ 
အဓိကကုနး္တးင္းဳိငု္း စခနး္တစခ္ု တိုု႔ ဳါ၀ငသ္ည္္။ အနီးဆံုးလမ္းသည ္ အ ရးဳ ္က္သိုု႔ ၂၅ 
ကီလိမုီတာခန္ု႔ အကးာတးင ္တည္ရိးဳါသည္္။ စမီံကနိ္း၏ အ သးစတိ္အခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ု ဇယား 
၁.၁ တးင္  ဖာ္ျဳထား္ဳီးရိွ၊ တည ္နရာကိ ုဳံ ု၁.၁ တးင္  ဖာ္ျဳထားဳါသည္္။ 

ဇယား ၁.၁ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အ သးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား 

အ ၾကာငး္အရာ အ သးစတ္ိအခ်က္အလက္ 

စီမံကိန္းအမည္ Myint & Associates ကမ္းလးန္ဳံပဳိုး ရးစခန္း္။ 

စီမံကိန္းဳိုင္ရးင္ Myint & Associates Offshore Supply Base Ltd. (M&AOSB) 

စီမံကိန္းဧရိယာ စီမံကိန္း လုဳ္ငန္းစဥ္-၁ ၏ ဧရိယာမးာ ၁၂.၁ ဟက္တာ  
(ကုန္းတးင္းဳိုင္း) ုႏးင္ပ ၁.၂ ဟက္တာ (ကမ္းလးန္) 
က်ယ္၀န္းဳါသည္္။   ဆိဳ္ခံတံတားအရးည္ကုိ ၃၀၀ မီတာသိုဳ 
တိုးခ််ဲဳဳါမည္္။  ထုိဧရိယာမးာ ခ်ဥ္းကဳ္လမ္းအဳါအ၀င္ EIA 
အစီရင္ခံစာ တးင ္  ဖာ္ျဳထား သာ အ ဆာက္အဦး 
အားလံုးဳါပင္ဳါမည္္။   နာင္တးင္ လုဳ္ငန္းစဥ္ဥ ၂ အတးက္ ၅၀ 
ဟက္တာ ထိ တိုးခ််ဲဳုႏိုင္ ခ်ရးိသည္္။  ယခု EIA အစီရင္ခံစာသည္ 
လုဳ္ငန္းစဥ္- ၁ နးင္ပ ၂ (ထဳ္မံတုိးခ််ဲျခင္း) တုို႔ အထိ လပလာသုံး 
သဳ္ ထားသည္္။ 

အ ျခခံအ ဆာက္အအုံအမ်ိ်းအစား ဳလက္ ဖာင္းတစ္ခုဳါသညပ္ဆိဳ္ခံတံတားုႏးငပ္ အဓိကကုန္းတးင္း 
ဳိုင္းစခန္းတစ္ခု္။  

စီမံကိန္းလုဳ္ငန္းစတင္္ဳီး နာက္လုဳ္ကိုင္ 
မညပ္အစီအစဥ္မ်ား 

လက္ရးိ/အနာဂတ္ကမ္းလးန္လုဳ္ငန္းမ်ားအတးက္ကမ္းလးန္ဳံပဳိုး ရး 
စခန္းအျဖစ္အသုံးျဳ်ရန္္။ 

ျမန္မာ ဳတ္ပန္းက်င္ထခိိကု္မမဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ဆိငု္ရာ လုဳထ္ံုးလုဳ္နည္းအရရိွ၊ ဤစီမကံိန္းသည ္
ဳတပ္န္းက်ငထ္ခိိုကမ္မဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ျဳ်လုဳ္ ဆာင္ရးက္ရနလ္ိုအဳ္္ဳီးရိွ၊ သယဇံာတုႏးငပ ္
သ္ာ၀ဳတ၀္န္းက်င္ ထိန္းသမိ္း ရး၀န္ေကီးကာန(MONREC)၏ သ္ာ၀ဳတ္၀န္းက်င္ ထနိ္းသမိ္း ရး 
ကာန (ECD) သိုု႔ တင္ျဳရန္ လိုအဳ္ဳ ါသည္္။ ဳတပ္န္းက်ငထ္ိခုိက္မမဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ၏အစတိ္ 
အဳိုင္းတစရ္ဳ္ အ နျဖငပ ္ ဳတ၀္န္းက်င္ စီမခံန္ု႔ခး်ဲမမအစအီစဥ ္ (EMP) ကိလုည္းတင္သးင္းသးားမည္ 
ျဖစ္ဳါသည္္။ 
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ယခု ဳတ္ပန္းက်င္ထခိုိက္မမဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခစံာကို ကမ္းလးန္ ဳံပဳိးု ရးစခန္း(OSB) (“စီမကံိန္း”) 
ုႏးငပ္ ဳတသ္ကသ္ညပ ္အဆိုျဳ်ထား သာစီမကံိန္း လုဳ ္ငန္းမ်ားအတးက ္ျဳငဆ္င ္ရးသား ခ်ဲပျခင္း ျဖစ္္ဳီးရိွ၊ 
ျမန္မာ ဳတ္ပန္းက်ငထ္ခိိုကမ္မဆန္းစစ္ျခင္းဆိငု္ရာ လုဳ ္ထံုးလုဳန္ည္း ုႏးငပ္ အျခား သက္ဆိငု္ရာ 
ဥဳ ဒမ်ားုႏးငပ ္အညီ  ရးသားျဳ်စုခ်ဲပဳ ါသည္္။
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ဳုံ ၁.၁ စီမံကိန္းတည္ နရာ 
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၁.၂  မူပါဒ ုႏးငပ ္ေကီးၾကဳ္ကးဳ က္်ဲထိန္းသိမ္း ရးမူ ္ာင္ 

ယခစုီမကံိန္းကိ ုုႏိုငင္ံ တာ္အဆင္ပုႏးငပ္  ဒသအဆင္ပ စုံႏမန္းမ်ား ဥဳ ဒမ်ားုႏးင္ပအညီ လုဳက္ိငု္  ဆာင ္
ရးကသ္းားမည ္ ျဖစ္ဳ ါသည္္။ ဳတ္ပန္းက်င္ထခိိကု္မမဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ုႏးငပ္ဳတသ္ကသ္ညပ ္  ဒသ 
အဆင္ပစံုႏမန္းမ်ားတးင ္ အာက္ဳါတုို႔ဳါ၀င္သည ္-  

 ဳတ၀္န္းက်ငထ္နိ္းသမိ္း ရးဥဳ ဒ (၂၀၁၂)ရိွ၊ 

 ဳတ၀္န္းက်ငထ္နိ္းသမိ္း ရး နည္းဥဳ ဒမ်ား (၂၀၁၄)ရိွ၊ 

 အမ်ိ်းသားဳတ၀္န္းက်ငဆ္ုိင္ရာအရည္အ သးး(ထုတလ္ႊတမ္မ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၅) ုႏးငပ္  

 ဳတ၀္န္းက်င္ ထိခိကု္မမဆန္းစစ္ျခင္းဆိုငရ္ာ လုဳထ္ံုးလုဳ္နည္း (၂၀၁၅)္။ 

၁.၃  စီမံကိန္းအ ၾကာင္းအရာ  ဖာ္ျဳခ်က္ ုႏးငပ ္အျခားနည္းလမ္း ရးးခ်ယ္ျခင္း 

၁.၃.၁  အျခားနည္းလမ္း ရးးခ်ယ္ျခင္း 

မည္သညပ္စီမကံနိ္းကိမုဆိစုီစဥ္ ဆာငရ္းကရ္ာတးင္ သ္ာ၀ဳတ၀္န္းက်င္ုႏးငပ္ လမူမ ရးအ ဳပၚ ဆုိးက်ိ်း 
သက ္ရာကမ္မမ်ား  ရးာငရ္းားရန္ သိုု႔မဟတု္  လး်ာပခ်ရနု္ႏးငပ္ စီမကံိန္းအက်ိ်းအျမတ္ အမ်ားဆုံးရရန ္
သိုု႔မဟုတ္ ဳုိ ကာင္း စရန ္ နည္းလမ္းအျဖစ္  ရးးခ်ယစ္ရာုႏးင္ပ အျခား နည္းလမ္းမ်ား ကိ ု
ထညပ္သးင္းစဥ္းစားရန္မးာ အဓိကလိုအဳခ္်က္ျဖစ္ဳ ါသည္္။ စီမကံိန္း အတးက ္ ထညပ္သးင္းစဥ္းစား 
ထားသညပ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ရးးခ်ယရ္ာတးင္  အာက္ဳ ါတိုု႔ဳါ၀င္ဳ ါသည္္။ 

 စီမကံိန္းတည္ နရာ - စီမကံနိ္းဧရိယာသည ္ ဧရာ၀တီတုိင္း ဒသေကီးရိး ငရုတ ္ကာင္းတးင္ 
တည္ရးိဳ ါသည္္။ ကမ္းလးန္ဳ ံပဳ ိုး ရးစခန္း (OSB) အတးက ္ အလားအလာရးသိညပ ္
 နရာမ်ားအျဖစ္  နရာ ၈ ခု သတ္မးတ္ထားဳါသည္္။   းးခ်ယထ္ား သာတည ္နရာမးာ 
 ဂပၚရန္ဂ်ကီကးန္းရိး ဳလငဂ္်ိ်င္ ကမ္း ျခတးင ္ျဖစ္ဳ ါသည္္။  

 ခ်ိတ္ဆကက္ူးတံတားဒဇီိုင္း - ခ်တိ္ဆကက္ူးတတံား/ျမငး္ခံုတစ္ခကုို ကမ္းလးန္ဳ ငမ္ဆိဳခ္ံ 
ဖ်ဲးဳ စည္းမမ ုႏးငပ ္ခ်ိတ္ဆကသ္းားမည ္ ျဖစ္ဳါသည္္။ ၎သည္ တာလမ္း သိုု႔မဟတု္  အာကခ္တံုိင္ 
ျမင္းခံုဖ်ဲးု႔စည္းမမ ျဖစ္ုႏိုင္ဳ ါသည္္။ ခ်ိတ္ဆက္ကူးတံတားအတးက္  အာက္ခတံိုင ္ဆာင္ရးက္မမ 
ဳါပငမ္ည္မဟတု္ဳါ္။  

 ဆိဳခ္ံတတံားဒဇီိုင္း - ဆိဳခ္တံံတားသည ္အဳိတဆ္ိဳခ္တံား သိုု႔မဟုတ္ အဳးင္ပဆိဳခ္တံတံား 
ဖ်ဲးဳ စည္းမမျဖင္ပ  ဆာငရ္းကု္ႏိငု္ဳါသည္္။ လိမင္းမ်ား ုႏးငပ္  ရစီး ၾကာင္းမ်ား ၾကာင္ပ  ရတိုကစ္ားမမကို 
ကာကးယု္ႏိုငရ္န္ အျဳင္္ကရ္ိး သ်ဲ ုႏးင္ပ  က်ာက္အလႊာမ်ားျဖင္ပ တည္ ဆာကထ္ားသည္ပ 
အဳိတဖ္်ဲးဳ စည္းမမကု ိ ရးးခ်ယခ္်ဲပ္ ဳီးျဖစ္ဳါသည္္။ အဳိတဖ္း်ဲ ပစည္းမး် သည္ ရးးခ်ယ္မးတူစခ္ုသာျဖစ္ 
သည္္။သိုပ သာ္  ျမသားစမး္စစ္ျခင္း ထဳ္မ ံဆာင္ရးက္္ဳီးလိုအဳ္ဳါကရိွ၊ ဒီဇိငု္းအနည္း 
ငယ ္ျဳာငး္လ်ဲမည္ ျဖစ္သည္္။ EIA ဆန္းစစ္ျခင္းကို  ဆာငရ္းက္စဥ္ကတည္းကရိွ၊ အျဖစ္နုိငဆ္ုံး 
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အ ျခမ်ားကိထုည္ပသးင္းစဥ္းစားခ်ဲပဳါသည္(ဥဳမာ-တာလမ္းအဳတိ္)္။ဳတ္၀န္းက်င္ထိန္းသမိ္း ရး 
ဦးစီးကာနုႏးင္ပရိွ၊ စီစစသ္ုံးသဳ္ ရးအဖး်ဲ ပ၀င္မ်ား၏ အၾကံျဳ်ခ်ကမ္်ားအ ဳပၚဂရုျဳ်ကာ သ္ာ၀ဳတ္ 
၀န္းက်ငထ္ိခိကုမ္း် လ်ာပနည္း စရန ္ တာလမ္း တည္ ဆာက္မး်ဳုစံံ(အဳးင္ပအဳိုင္း)ုႏးင္ပ 
၄င္း၏အလ်ားုႏးင္ပ  ျမျဳင္ညီကိ ုမးမ္းမံသးားမည္္။ 

၁.၃.၂  အဆုိျဳ်စီမံကိန္း 

ယခု ဳတ္ပန္းက်င္ထခိိကု္မမဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခစံာကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္္ာလ၌ ထးကရ္ိးလာ သာ RRE-
FEED အစရီငခ္ံစာအ ဳပၚ အ ျချဳ်ထားဳါသည္္။  သက္ ရာက္မမမ်ားကိုျဳည္ပျဳည္ပစံုစံုအ သအခ်ာ 
ဆန္းစစု္ႏိုငရ္န ္ ဤဳတပ္န္းက်င္ထခိိကု္မမဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခစံာကုိ သတင္း အခ်က္အလကမ္်ား 
အ ဳပၚ သင္ပ လ်ာ္သလို အ ျချဳ်ထားဳါသည္္။  

ကမ္းလးနတ္ည ္ဆာက္ ရးလုဳ ္ငန္းမ်ား 

ကမ္းလးနလ္ုဳင္န္းမ်ားတးင ္ ဆိဳ ္ခတံံတားတည္ ဆာက္ ရး တစခ္ုဳါ၀င္မည္ ျဖစ္္ဳီးရိွ၊ ၎အတးက္ 
သ်ဲစုဳ ္သညပ္ ကန ္တာပဳ ုံ  နာက္တး်ဲယာဥ ္ သုို႔မဟုတ ္သာငတ္ူး နာက္တး်ဲယာဥ္ကိ ု အသုံးျဳ် 
ကာ  သာင္တးူယူရမည ္ ျဖစ္ဳ ါသည္္။ ဆိဳ ခ္ံတတံားစုစ ုဳါင္းဧရိယာမးာ ၁.၂ ဟကတ္ာ (၀.၀၁၂ 
စတရုန္း ကလီိမုီတာ) ရးမိည ္ ျဖစ္ဳ ါသည္္။   ရ ၾကာင္းသးားလာ ရးလမ္း ၾကာင္း ုႏးငပ ္ အ ကးဳ 
 နရာမ်ား တူး ဖာ္ ရးကာလအတးင္း ဆိဳ ္ခတံံတားတည ္ဆာက ္ရးအတးက္  ျမ ဖာ္ယူျခင္း ုႏးငပ္ 
 ျမဖိုု႔ျခင္း တိုု႔ အတးက္  သာငတ္ူး/ ျမတူး ရး ကိရယိာမ်ားကို 
အသံုးျဳ်သးားရန္  မး်ာ္လင္ပထားဳါသည္္။ မလိလုားအဳ္ သာအရာမ်ား (ုႏုန္းမ်ား) 
အနည္းအက်ဥ္းကိုသာ သ ္ၤာျဖင္ပ သယ္ယူ္ဳီး စးန္ု႔ဳစ ္ရး ဧရယိာအျဖစ္ အာဏာဳိငု္ 
(ျမန္မာဆိဳ ္ကမ္းအာဏာဳိငု္း - MPA) က အတည္ျဳ်ထား သာ နရာသိုု႔ သယ္ယသူးားမည္ 
ျဖစ္ဳါသည္္။   သာင္တူးရာမး  ျမစာစးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္း စုစု ဳါင္း ဳမာဏ ၄၁၀,၀၀၀ ကုဗမီတာ 
ထးကလ္ာမညဟ္ု ခန္ု႔မးန္းထားသည္္။  အသုးံျဳ်သညပ္ သာငတ္ူးစက္အမ်ိ်းအစား ဳပၚ မတူည ္ ကာ 
ကမ္းလးနဆ္ိဳခ္တံံတားကိ ု ၁ လ မး ၃ လ အတးင္းအ္ဳီးတည္ ဆာကသ္းားရန္ တးကခ္်က္ထား 
ဳါသည္္။  ဆိဳခ္ံတတံား ကမ္းလးနတ္ည္ ဆာက္ ရးလုဳ ္ငန္းသည္ စုစ ုဳါငး္ ၁၂ လ မး ၁၈ လ အထ ိ
ၾကာမည္ ျဖစ္ဳ ါသည္္။  

တည္ ဆာက္ ရးလုဳ ္ငန္း လုဳ ္ ဆာင ္နစဥ ္ အတးင္း အသုံးျဳ်သညပ္ကိရယိာမ်ားတးင္ ဳိုငတ္ူး 
 ရယာဥမ္်ားရိွ၊ ဆ်ဲးသ ္ၤာမ်ား ုႏးင္ပဆင္းသကရ္ာ နမ်ားမ်ားျဖင္ပ  ဆာကလ္ုဳ ္ ရး ရယာဥတ္ိုု႔ ဳါပင္ 
ဳါသည္္။  

ကုန္း ဳပၚတည ္ဆာက္ ရးလုဳ ္ငန္းမ်ား 

ကုန္း ဳပၚတည ္ဆာက္ ရး အဆင္ပတးင ္  ဆာကလ္ုဳ ္ ရးလုဳင္န္းခးင ္ ျဳင္ဆင္ျခင္းမ်ား (ဥဳမာ - 
လုဳင္န္းခးင ္နရာ ရးင္းလင္းျခင္းရိွ၊  ျမသား ျဳငဆ္င္ျခင္းုႏးငပ္  ျမသားတတံုိင္းမ်ားလုဳ ္ဆာင္ျခင္း)ရိွ၊ 
အလုဳသ္မား မ်ား ယာယနီား နရာ  နရာ မ်ား တည ္ဆာက္ျခငး္ရိွ၊ ယာယီ္ခံစည္းရုိးခတ္ျခင္းုႏးင္ပ 
ယာယ ီ  ရ ဳး ၀ ရးုႏးငပ္ ယာယီမီး ဳး ပ ရး တိုု႔ ဳါ၀င္မည္ ျဖစ္ဳါသည္္။ ကုန ္လးာငရ္ုမံ်ားုႏးငပ္ 
ကးနတ္ိနန္ာ မ်ားထားရနအ္တးက္  လဟာျဳင္ ကးနက္ရစ္၀င္းမ်ား တည ္ဆာကမ္ည ္ ျဖစ္ဳါသည္္။ 
တည္ ဆာက္ ရး လုဳင္န္း လုဳ ္ဆာင ္နစဥ္ အတးင္းရိွ၊ အသုံးျဳ်သညပ္ကိရိယာမ်ားတးင ္
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တလမိ္ပတုံးမ်ားရိွ၊ အမမိက္ဳစ္ ထရဳ္ကားမ်ားရိွ၊ ္ဒူုိဇာမ်ားရိွ၊   ရႊဳ  ျဳာင္းလးယ္သည္ပ ကရနိ္းမ်ားုႏးငပ္ 
ကးနက္ရစ္ဳံု လာင္းကရိိယာမ်ား (batching plants) ဳါ၀င္ ဳါသည္္။ 

တည္ ဆာက္ ရးလုဳ ္ငန္းစဥအ္တးင္း စီမကံနိ္း၀န္း၏ အ ရးဳ ္က္ (ရးာုႏးင္ပ  ၀း သာ နရာ) တးင္ 
ထားရးမိည္ပ လုဳင္န္းခးငသ္ံုး အ သးစားဒဇီယသ္ံုးမီးစက္ ရးမိည္ ျဖစ္ဳ ါသည္္။ 

ကမ္းလးန္ဳ ံပဳိုး ရးစခန္း (OSB) ၏  ျမမ်ကု္ႏးာသးင္ျဳငအ္ရ  က်ာက ္တာင္ ဳပၚမ်ား နရာမ်ားကိ ု
 ျမညိးျခင္းုႏးင္ပ တာလမ္း/ဆိဳဆ္ံတည ္ဆာက္ရာတးင ္ ျမဖိုု႔ျခင္းမ်ား ျဳ်လုဳသ္းားမည္ျဖစ္ဳ ါသည္္။  

တည္ ဆာက္ ရးလုဳ ္ငန္းစဥအ္တးင္း လုဳသ္ားအင္အား ၄၀၀ မး ၇၀၀ အထရိးိမည္ျဖစ္္ဳီး စစုု ဳါင္း 
လုဳသ္ားအငအ္ား၏ ၇၀% ခန္ု႔မးာ  ဒသခအံသိုက္အ၀နး္မးျဖစ္ကာ က်နလ္ူမ်ား 
မးာ  ရႊဳ ျဳာင္းလုဳသ္ားမ်ား ဳါပငမ္ည ္ျဖစ္ဳ ါသည္္။ 

တည္ ဆာက္ ရးလုဳ ္ငန္းအတးင္း ထးကရ္းလိာမညပ ္ စးန္ု႔ဳစ္အမမိက္အမ်ိ်းအစားမးာ လုဳ ္ငန္းခးင္ 
ရးင္းလင္း ရးမး ထးကလ္ာသညပ္စးန္ု႔ဳစ္အမမိက္ရိွ၊တူး ဖာ္ရာမး ထးက္လာသညပ္ဳစပည္းမ်ားရိွ၊ စးန္ု႔ဳစ္ 
ကးနက္ရစ္မ်ားရိွ၊ သစသ္ားစးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္းမ်ားရိွ၊ ဓာတုစးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္းမ်ားရိွ၊ မလိ ာုႏးငပ္ မီးဖိ ုခ်ာငအ္မမိက္မ်ား 
ျဖစ္ဳါသည္္။  ဒသဆိငု္ရာ လုဳ ္ဳ ိုငခ္းင္ပအာဏာ ဳးထား သာ အမမိက္ ရးင္းလင္း ရး နရာ အ ဆာက ္
အအံုမ်ားက စးန္ု႔ဳစ္အမမိက္မ်ားကို စမီံခန္ု႔ခ်ဲးသးားမည္ ျဖစ္ဳ ါသည္္။  

တည္ ဆာက္ ရးလုဳ ္ငန္းကိ ု အခ်ိန္ ၁ ုႏးစခ္း်ဲ မး ၂ ုႏးစ္သတ္မးတ္ထား္ဳီး ၂၀၁၈ ခုုႏးစ္ုႏးငပ ္ ၂၀၂၃ 
ခုုႏးစ္ၾကား ျဖစ္ဳါမည္္။     

လုဳင္န္းလည္ဳတ္ ရးလုဳ ္ငန္းမ်ား  

စီမကံိန္းရည္မးနး္ခ်က္မးာ ျမန္မာုုိႏင္ငံရးိ ကမ္းလးန ္ရနံုႏးငပ္ သ္ာ၀ဓာတ ္ငးု႔ လုဳင္န္း 
အတးက ္  ထာက္ဳံပဳ ုို႔ ဆာင္ ရးဆုိင္ရာ ၀န ္ဆာင္မမမ်ား ဳံပဳုိး ဳးရန္ျဖစ္သည္္။ 
လုဳင္န္းလည္ဳတ္ ရး စတင္သညပ္ ဳထမုႏးစ္အတးင္း ကုန္ဳစပည္းအားလုံးမးာ 
ကုနတ္ငသ္ ္ၤာမ်ားျဖငပ ္ ရာက္ရးလိာ္ဳီး စခန္းတးငသ္ိမ္းဆည္းထားကာ ကမ္းလးန္ဳ ံပဳုိး ရး ရယာဥ္ 
(OSV) ျဖငပ္  ရနံတးင္း/တးင္းတးူစငသ္ုို႔ဳုို႔ ဳးျခငး္ရိွ၊ ျဳန္ဳိုု႔ထား သာအရာမ်ားကိ ု
ကမ္းလးန ္ထာက္ဳံပ ရး ရယာဥ္ (OSV)  စခန္းျဖင္ပ သယယ္ူျခငး္ရိွ၊ ထုို႔ နာက္ျဳငဆ္ငမ္မ 
မ်ား ျဳ်လုဳရ္န္အတးက ္ ကုနတ္င္သ ္ၤာမ်ားျဖငပ္ မူလ နရာသုို႔ ျဳနလ္ည္ 
သယ ္ဆာင္ျခင္းမ်ား ျဳ်လုဳ ္ဳးမည ္ျဖစ္ဳါသည္္။  

လုဳင္န္းလည္ဳတ္ ဆာငရ္းက ္နစဥက္ာလတးင ္လုဳ ္ငန္းဳထမအဆငပ္အတးက ္၀န္ထမ္း ၁၀၀ ခန္ု႔ ုႏးငပ္ 
လုဳင္န္းဒုတယိ အဆငပ္အတးက္  နာက္ထဳ္၀န္ထမ္း ၁၀၀ ခန္ု႔ရးိမည္ျဖစ္ ဳါသည္္။ လုဳသ္ား 
အင္အား၏ ၇၀% ခန္ု႔မးာ  ဒသခံအသိကု္အ၀န္းမးျဖစ္္ဳီး က်န္လူမ်ားမးာ  ရႊဳ ျဳာငး္လုဳ သ္ား မ်ား 
ဳါပငမ္ည္ ျဖစ္ဳ ါသည္္။ 

လုဳင္န္းလည္ဳတ္ ဆာငရ္းက ္နစဥက္ာလတးင ္  သာငတ္းူျဳ်ျဳင္ထနိ္းသမိ္း ရးလုဳ ္ငန္းကို တစ္ုႏးစ္ 
လး်င္ ၁ ေကိမ္  ဆာငရ္းကမ္ည ္ ျဖစ္ဳ ါသည္္။  သာငတ္ူးးထးက္လာသညပ္  ျမစာစးန္ု႔ဳစ္ဳ စပည္းဳမာဏ 
မးာ  ဆာကလ္ုဳ ္ ရး လုဳ င္န္းလုဳ ္နစဥ္ ထးက္လာသညပ္ဳမာဏ၏ ၂၀% မး ၃၀% ခန္ု႔ လာကသ္ာ 
ရးိမည ္ ျဖစ္ဳ ါသည္္။  သာင္တူးရာမးထးကလ္ာသညပ ္  ျမစာစးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္းမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ 
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အာဏာဳိငု္ မ်ား ခးငပ္ျဳ်ထား သာ (MPA) စးန္ု႔ဳစ္ဧရိယာသုို႔ သ ္ၤာတစစ္င္းျဖငပ္ ယူ ဆာင္သးားမည္ 
ျဖစ္ဳါသည္္။ 

ကမ္းလးန ္ထာက္ဳံပ ရးစခန္း (OSB) တးင ္ မီး္ငိမ္းသတသ္ညပ္ ဳစပည္းမ်ားုႏးငပ္  ရနယံုိဖိတ္မမကို 
ကုိင္တးယ ္ျဖရးင္း ဳးမည္ပ ဳ စပည္းမ်ား ဳ ါ၀င္မည္ ျဖစ္ဳါသည္္။ အုႏၱရာယ္ျဖစ ္စ သာ စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္း ကို 
သီလပါရိး လိုင္စင္ရ စးန္ု႔ဳစ္ဳ စပည္းကိုငတ္းယ္ ျဖရးင္း ရး အ ဆာကအ္အုံသုို႔  ဳးဳုို႔သးားမည္ 
ျဖစ္ဳါသည္္။ အုၱႏရာယ္ျဖစ္ စ သညပ ္ စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္းအမ်ိ်းအစားမ်ားတးင ္  ရနံရိွ၊ စက္မမလုဳင္န္းသုံး 
ဓာတုဳ စပည္းမ်ားုႏးငပ္  ရနံုႏးငပ္သ္ာ၀ဓာတ္ ငးု႔ လုဳင္န္းအတးက္ အသုံးျဳ်သညပ ္ဓာတုဳ စပည္း (ဥဳမာ 
-  ရစုဳယ္တူတ္ သာ ႊံဳ စး (bentonite)) ဳါ၀ငသ္ည္္။  

၁.၄  အ ျခခံအခ်က္အလက္အ ျခအ နမ်ား 

စီမကံိန္းလႊမ္း္ခံ်နယ ္ျမတးင္ စမီံကနိ္းဧရိယာ ုႏးငပ္ ၎၏ အနီးဳတ္ပန္းက်ငတ္ိုု႔ ဳါပငသ္ည္္။  ERM 
အ နျဖင္ပ အခိးု အ ငးဳ ုႏးငပ ္ ဆူညံသထံတု္လႊတ္မမမ်ားရိွ၊ စးန္ု႔ဳစ္ဳ စပည္းစးန္ု႔ထုတ္ျခင္း ုႏးငပ္ အနည္ 
အနစမ္်ား ၾကာင္ပ ျဖစ္ ဳပၚလာုုိႏင္သည္ပ သက္ ရာကမ္မမ်ားကုိ စီမံကနိ္းဧရယိာမး ၅ ကလီိုမတီာထိ 
က် ရာကု္ႏိုငသ္ည္ဟု မယတု္မလးန ္ယူဆတင္ျဳထားဳါသည္္။  

၁.၄.၁  ကုန္းတးင္းသ္ာပဳတ္ပန္းက်င္ 

ကုန္းတးင္းဳိုငး္စမီံကနိ္းဧရိယာသည ္ လကရ္းိတးင္ စိကု္ဳ်ိ်း ရးုႏးငပ္ ကကး်ဲုႏးားတိရစိာိနစ္ားက်က္ ျမ 
အတးက္ အသုံးျဳ် န သာ စုိက္ဳ်ိ်း ျမအတးင္းတညရ္းိဳါသည္္။  ထို ျမထုုႏးင္ပ သ္ာပအဳငမ္်ား၏ 
ဓာတ္ဳ ုံကိ ုဳုံ ၁.၂ တးင ္ဖာ္ျဳထားဳါသည္္။  ထို နရာကို ျဳ်ျဳငမ္းမ္းမံထားသညပ္ သ ္ာ သ္ာ၀ 
 ၾကာင္ပ မ်ိ်းစတိ္မ်ား သိုု႔မဟတု္ သက္ရးမိ်ား ထိန္းသိမး္ စာငပ္ ရးာက္မမုႏးငပ္ ဳတသ္က္္ဳီး စိုးရမိ္စရာ 
မ်ားရိးမည ္ မဟတု္ဳါ္။  ထိစုီမကံိန္းတးင္ ကမး္လးန ္ မ်ကု္ႏးာမူရာ္ကတ္စခ္ု ဳါ၀ငသ္ညပ ္ အတးက္ 
စီမကံိန္း ျမဳုအံတးင္းဳိုငး္၌ ကမ္း ျခုႏးငပ ္အုန္းဳင္အုဳစ္ုဳါ သာ ဧရယိာတစ္ခု ဳါရးိဳ ါသည္္။  ၎ကိ ုဳုံ 
၁.၃ တးင္ ဖာ္ျဳထားဳါသည္္။ 

ဳုံ ၁.၂ စီမံကိန္းနယ္ ျမရိး ကုန္း ဳပၚျဳ်ျဳင္ထား သာ နရာမ်ား 
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ဳုံ ၁.၃ စီမံကိန္းနယ္ ျမအတးင္းရိး ကမ္း ျခ ရးဳ မ်က္ုႏးာစာ 

 

၁.၄.၂  ကမ္းလးန္ဳတ္ပန္းက်င္ အ ျခခံအခ်က္အလက္အ ျခအ နမ်ား 

ကုလသမဂၢဳတ္ပန္းက်င္အစအီစဥ္ (UNEP) ္ဂိ်ဟ္တ ုလပလာဆန္းစစမ္မတးင္ စီမကံိန္းဧရယိာအနီး 
 ရတိမ္ဳ ုိင္းအဳါအ၀င္ ဧရာ၀တီတိငု္း ဒသေကီးကမ္းရိုးတနး္တစ ္လ်ာက ္ သုၱႏာ က်ာက္တန္းမ်ား 
( က်ာက္တန္းအစးန္း အစ သိုု႔မဟတု္ အကးက္မ်ား) ရး ိၾကာငး္ ဖာ္ျဳ နဳါသည္္။ 
 ရတိမ္ဳ ုိင္းတးင ္  က်ာက ္တာင္ ထူသညပ္ အာက္ခအံလႊာ ဳ်ံဳုႏးံု႔တည္ရးမိမက သုၱႏာ က်ာကမ္်ားုႏးငပ ္
သုၱႏာ က်ာက ္ အစု အဖး်ဲု႔မ်ား ေကီးထးားရနအ္ ျခအ န ကာင္းကို  ဖာ္ျဳ နဳါသည္္။ ၂၀၁၇ ခုုႏးစ္ 
ဇနန္၀ါရလီက ျဳ်လုဳသ္ညပ္ ဆးး ုႏးးဳး်ဲတးင္  ဒသခံမ်ားက စီမကံိနး္ ျမဳုံအတးင္း၌ 
သုၱႏာ က်ာကမ္်ားရးုိုိႏင္ သညပ္အလားအလာရးိ ၾကာင္း  ျဳာၾကားခ်ဲပၾကဳါသည္္္။ 
ဳတပ္န္းက်ငထ္ခိိုကမ္မဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)  လပလာမမတစစ္ိတတ္စ္ဳ ိငု္း အျဖစ္ျဳ်လုဳသ္ညပ ္
သ္ာ၀ဳတ၀္န္းက်ငဆ္ုိင္ရာ အ ျခခံ လပလာ စစတ္မ္း ကာက္မမတးင ္ သုၱႏာ က်ာက္တန္းမ်ား 
တည္ရးမိမအား အတည္ျဳ်ုုိႏင္ခ်ဲပဳါသည္္။ သိုဳျဖစ္ဳ ါ သာ္လည္း စီမကံိန္းဧရယိာတးငမ္ူ 
သုၱႏာ က်ာကတ္န္းမ်ား မတည္ရးိ ဳ္။ 

ဧရာ၀တတီုိင္း ဒသေကီး ကမး္ရိုးတန္းတစ ္လး်ာကရ္းိ ျမစု္ႏမတခ္မ္းမ်ား၏ ကမ္းရိးုတစ ္လ်ာက္၌ 
ဒီ ရ တာဧရယိာမ်ား ရးိ န္ဳီး ကုန္းတးင္းဳိငု္း ဒီ ရတကသ္ညပ္ ခ်ာင္းစးယ္မ်ား ၀ုိင္းရ ံန ဳါသည္္။ 
သက ္ရာကမ္မရးိသညပ္ ဧရယိာမးာ စီမကံနိ္းဧရိယာ၏  တာင္္က္ ငရတု္ ကာင္းျမစ္/ျမစ၀္ရးိ 
ဒီ ရ တာ မ်ားျဖစ္ဳ ါသည္္။ စမီကံိန္းဧရယိာအတးင္း၌ ဒ ီရ တာ မ်ား ရးိမ နဳါ္။    

ဧရာ၀တတီုိင္း ဒသေကီး၏ ကမ္းရိုးတန္းအနီး နရာမ်ားတစ္ လး်ာက္ ဳငလ္ယ္ျမက္ခင္းျဳငမ္်ား 
ျဖစ္ ဳပၚ န္ဳီးရိွ၊ ဳံုမးန္အားျဖင္ပ ဒ ီရငယမ္်ား (Short, et al, 2001) ၀င္ ရာကသ္ညပ ္ ရအနက္ ၆၅ ဳ 
(မီတာ ၂၀)  အာက္တးင္ ျဖစ ္ဳပၚဳါသည္္။ ဳငလ္ယ္ျမက္ဳ ငမ္်ားသည ္ အလင္း ရာင ္ကာင္းစးာ 
၀င ္ရာကသ္ညပ ္ ရတိမ္ဳ ိုင္းတးင္  ရာက္ရး ိနဳါသည္္။   
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ငါးလုဳင္နး္အ နအထားကို သိရးရိန္အတးက ္ ၂၀၁၃ ခုုႏးစက္ ဧရာ၀တတီိုင္း ဒသေကီးအတးင္းရးိ 
စခန္းအ တာ္မ်ားမ်ားုႏးင္ပ ျမနမ္ာပ ရဳိငု္နက္၏ အျခား နရာမ်ားတးင္ဳါ လတ္တ လာ ဆး်ဳဲ ိကု္ခ် 
ငါးဖမ္းျခင္း စစတ္မ္း ကာကယ္ူမမကို R.V. Dr. Fridtjof Nansen က ျဳ်လုဳခ္်ဲပဳါသည္္။ ငါးမ်ား 
အျဳညပ္အ၀ဖမ္းဆီးမမ ၾကာင္ပ ၁၉၈၀ ျဳည္ပ ုႏးငပ္ ၂၀၁၃ ခုုႏးစ္ၾကားတးင ္ဳင္လယ္ငါးဖမ္း လုဳင္န္းအရငး္ 
အျမစ္မ်ား ၁၀ ဆ အထသိသိသိာသာ က်ဆင္းသးား ၾကာင္း  တးု႔ရးိခ်ကတ္းင္ အုႏးစ္ခ််ဳ ္ဖာ္ျဳထား 
ဳါသည္္။  ဒသအလိကု္  လပလာဆန္းစစမ္မရလဒ္အရ ရခိုင္ ကမ္းရုိးတန္းဇနု္ (စီမကံနိ္းဧရိယာ) 
အတးင္း အမ်ားဆုံး တးု႔ရ လပရးိသညပ္ မ်ိ်းစတိ္မ်ားမးာ hairtails (Trichiurus lepturus)ရိွ၊ 
bigeye(Priacanthus hamrur)ရိွ၊  ရခ ူ (jellyfish), lizard fish(Saurida tumbil)ရိွ၊ toothpony 
fish(Gazza minuta)ရိွ၊ Japanese threadfin bream(Nemipterus japonicas)ရိွ၊ spinycheek 
lanternfish(Benthosema fibulatum)ရိွ၊ Decapterus sp.ရိွ၊  ုႏးင္ပ ငါးနတီူမ်ား (Stolephorus 
indicus) မ်ားျဖစ္သည္္။  

ျမန္မာပ ရျဳငမ္်ားတးင္ စုစ ုဳါင္း  ရ နုုိႏု႔တိုက္သတၱပါမ်ား (cetaceans) ( ၀လငါးုႏးငပ ္ လင္းဳိငု္) 
မ်ိ်းရင္း ၂၁ မ်ိ်းုႏးငပ္ sirenian ( ရ၀က္) မ်ိ်းစတိ္ ၁ မ်ိ်းရးိ ၾကာင္း အစရီငခ္ထံားသည ္(IUCN Red List 
Website)္။ မ်ိ်းစိတ္ ၂ မ်ိ်းျဖစ ္သာ ဧရာ၀တလီင္းဳိုင ္(Orcaella brevirostris) ုႏးငပ ္ ရ၀က္ (Dugong 
dugong) တိုု႔ကို ၁၉၉၄ ခုုႏးစ္ကတည္းက ျမနမ္ာပ တာရိငု္းတိရစိာန္ ကာကးယ ္  ရးုႏးင္ပ 
သ္ာ၀ တာမ်ား ထိန္းသိမ္း ရးဥဳ ဒအရ လုံး၀ကာကးယ္ရမညပ္ အမ်ိ်းအစား  အာက္တးင ္
ထိန္းသိမ္း စာငပ္ ရးာကထ္ားဳါသည္္။ 

ျမန္မာပ ရျဳငတ္းင္ ဳငလ္ယလ္ိဳ ္မ်ိ်းစတိ္ ၅ ခုရးိ္ဳီး အားလုံးမးာ UICN ၏မ်ိ်းသုဥ္း ဳ်ာကက္းယမ္မ 
အုၱႏရာယရ္းိစာရင္းတးင္ ဳါ၀င္ဳ ါသည္္။ ၎တိုု႔မးာ olive ridley turtle (Lepoidochely olivacea) 
(ထိခိကု္လးယ္)ရိွ၊ loggerhead turtle (Caretta caretta) (NE Indian Ocean subpopulation - 
မ်ိ်းသုဥ္းရနအ္လးန္အုၱႏရာယရ္း)ိရိွ၊ green turtle (Chelonia mydas) (မ်ိ် းသုဥ္းရန္အုၱႏရာယ္ရး)ိရိွ၊ 
hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) (မ်ိ်းသုဥ္းရနအ္လးနအ္ုၱႏရာယ္ရးိ)ရိွ၊ ုႏးင္ပ leatherback 
turtle (Dermochelys coriacea) (မ်ိ်းသဥု္းရနအ္ုၱႏရာယရ္းိ) တုို႔ျဖစ္ၾကဳါသည္္။  

၁.၄.၃  ဳတ္ပန္းက်င္ဆုိင္ရာ အ ျခခံအခ်က္အလက္မ်ားစစ္တမ္း ကာက္ယူမမရလဒ္မ်ား 

စီမကံိန္း ဧရယိာအနီးဳတလ္ည္တးင္ တည္ရး ိသာ ျဖစ္ုႏိငု္ ခ်ရးသိည္ပ ထိခိကု္လးယ္ သာ 
အဏၰ၀ါဳတ္ပနး္က်ငဆ္ိုငရ္ာ အ ျခခအံခ်ကအ္လကမ္်ား၏ အ ျခအ နကိ ု သရိးိနားလည္ စရန ္
မူရင္း အ ျခခအံခ်က္အလကမ္်ားစစ္တမ္း ကာကယ္မူမမ်ားကို ERM မး  ဆာငရ္းကခ္်ဲပဳ ါသည္္။ ၄င္း 
စစတ္မ္း ကာက္ယမူမမ်ားကိ ု ုႏိုငင္တံကာအဆင္ပ  ဆာင္ရးက္ခ်ကမ္်ားုႏးင္ပ အညီ ဆာင္ရးက္ခ်ဲပ္ဳးီ 
လကရ္းိတညရ္းမိမ အ ျခအ နအား  ထာက္ဳုုိံႏင္ရံ ု သာမက  ရးဳ ဆက ္  စာင္ပပေကည္ပ လပလာ 
ၾကည္ပရးွျခင္း အစီအစဥ္မ်ားအတးက္ဳ ါ အခ်ကအ္လကမ္်ား  ထာက္ဳ ံုႏိုငခ္်ဲပ ဳါသည္္။ 

စစတ္မ္း ကာက္ယမူမအခ်နိ္ဇယားအက်ဥ္းကိ ု ဇယား ၁.၂ တးင ္ တင္ျဳထားဳါသည္္။ စစတ္မ္းကုိ 
၂၀၁၇ စက္တင္္ ာလ ၁၆ ရက္ မး ၁၈ ရက ္အခ်ိန္ ၃ ရကအ္တးင္း  အာင္ျမငစ္းာ အ္ဳးီသတ္  ဆာင္ 
ရးကု္ႏိုင္ ခ်ဲပဳါသည္္။  



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT MYINT & ASSOCIATES COMPANY LTD  
0385545_OSB EIA REPORT V3_ES_MM.DOCX FEBRUARY 19 

10 
 

ဇယား ၁.၂ ဳင္လယ္ ရ  ုဳ္-ဓာတုနမူနာရိွ၊ အဏၰပါအနည္အနစ္နမူနာရိွ၊  ရ အာက္ န အေကီးစား သတၱပါမ်ား 
စစ္တမ္း ကာက္ယူျခင္း ုႏးငပ ္ ဒီ ရအတက္အက် နရာအတည္ျဳ်ျခင္း ုႏးငပ ္ ဆန္းစစ္ျခင္း 
စစ္တမ္း  ကာက္ယူမမ တုို႔အတးက္ စစ္တမ္း ကာက္မမ အခ်န္ိဇယား (၂၀၁၇ စက္တင္္ာလ)  

 နဳစ်ဲး  ဆာငရ္းက္မမ 

၂၀၁၇ စက္တင္္ာလ ၁၆ 
ရက ္မး ၁၈ ရက ္ 

ဳင္လယ္ ရနမူနာ ုႏးငပ္ အဏၰပါ အနည္အနစ္ နမူနာ ကာက္ယူျခင္း 

 ရ အာက္ကင္မရာျဖင္ပ စစ္တမ္း ကာက္ယူျခင္း 
ုႏးင္ပ  ရ အာက္ န အေကီးစားသတၱပါမ်ား စစ္တမ္း ကာက္ယူျခင္း  

သိ ၸဳနံည္းက်  ရ အာက္အသက္ မဳိုက္သံုးး စစ္တမ္း ကာက္ယူျခင္း  

၂၀၁၇ စက္တင္္ာလ ၁၄ 
ရက ္မး ၁၆ ရက္ 

 လထု စစ္တမ္း ကာက္ယူျခင္း  

၂၀၁၇ စက္တင္္ာလ ၁၄ 
ရက ္မး ၁၆ ရက္ 

ဆူညံမမ စစ္တမ္း ကာက္ယူျခင္း  

၂၀၁၇ စက္တင္္ာလ ၁၄ 
ရက ္မး ၁၆ ရက္ 

 ျမဆီလႊာ ုႏးငပ္  ျမ အာက ္ရ စစ္တမ္း ကာက္ယူျခင္း  

၂၀၁၇ စက္တင္္ာလ ၁၆ 
ရက ္မး ၁၉  ရက ္

ကုန္း ဳပၚရိး  တာ ိုင္းတိရစိာန္မ်ား ုႏးငပ္ သ္ာပ အဳင္မ်ား စစ္တမ္း ကာက္ယူျခင္း  

အဏၰပါဳတ္ပနး္က်င္ုႏးငပ ္ စဳလ္်ဥ္းးရိွ၊ အနည္အနစတ္းင ္ ဳတပ္န္းက်ငဆ္ုိင္ရာ စိုးရမိရ္ လာက ္သာ 
သတၱ်ဳါပငမ္မမရိး္်ဲ သ္ာပအ လ်ာက္သာ ျဖစ္ဳးား န ၾကာငး္ ညႊန္ျဳ နသည္ပ သတၱ်ဳါပငမ္မမ်ားကို 
ထည္ပသးင္းစဥ္းစားခ်ဲပဳ ါသည္္။ အနည္အနစမ္်ားသည ္ ညစည္မ္းမမမရိးဳါ္။ အနညအ္နစ္အမ်ိ်းအစားမးာ 
သ်ဲဳါ သာုႏုန္း ုႏးငပ္  ံႊဳအနည္းငယ္ျဖင္ပ  ဳါင္းစဳ္ နဳါသည္္။ အဏၰပါ ရအရည္အ သးး ညႊနး္ကိန္းမ်ား 
ကိ ု အာဆယီအံဏၰပါ ရအရည္အ သးး လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ားုႏးငပ္ ုႏိမင္းယးဥ္ လပလာခ်ဲပ္ဳီးရိွ၊ pH ရလဒ္ 
အားလံုးမးာ ၆ မး ၉ ရိး လကခ္ံုႏိုင္ လာက္ သာ ကန္ု႔သတမ္မမ်ားအတးငး္ က် ရာက ္န ဳါသည္္။ 
ဳငလ္ယ ္ရနမနူာမ်ားရိး  အာက္ဆဂီ်င္ဳါပငမ္မ (DO) စစ္တမ္း ကာကယ္ူသည္ပ ဧရယိာ တစ ္လး်ာက ္
ဆငတ္ူ န္ဳီး အာဆယီံ  ရအရည္အ သးး လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ားုႏးငပ္ ကိုကည္ီမမရိးဳါသည္္။ အစိုငအ္ခ်ဲ 
ဳါပငမ္မ (TSS) ုႏးငပ္  နာကက္်ိမမ နည္းဳါး ၾကာင္း မးတ္တမ္းတင္ထား္ဳီး ၎သည္ အာဆီယံ  ရ 
အရည္အ သးး လမ္းညႊနခ္်က္မ်ား ုႏးငပ ္ ကိုက္ညမီမရိးကာရိွ၊ ဳင္လယ္အ ျခအ န ၾကာင္ပ  ရဳိုမိ ု
ၾကည္လင ္ၾကာင္း  ဖာ္ျဳ နဳါသည္္။  

စစတ္မ္း ကာက္ယသူည္ပ ဧရယိာ၏  လထု အရည္အ သးးကို WHO / NEG လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ုႏးငပ္ 
ကိုက္ညမီမမရိးသညပ ္SO2 ၏ အတိုင္းအတာအဆင္ပျမင္ပမားမမမး လ်ဲးးရိွ၊  ယ္ယု်အားျဖင္ပ နိမ္ပဳါး  ၾကာင္း 
ထည္ပသးင္းစဥ္းစားခ်ဲပဳ ါသည္္။ SO2 ဳမာဏျမင္ပမားမမမးာ  ယ္ယူ်အားျဖင္ပ ဒီဇယ္ ုႏးငပ ္  ရနဆံီ 
SO2  လာငက္ကးမ္းမမတိုု႔ ၾကာင္ပ ျဖစ္ဳါသည္္။ စီမကံိန္းဧရယိာရိး ၎၏ထုတလ္ႊတမ္မအရင္း အျမစ္ကိ ု
မသရိိးရဳါ္။ နမူနာ ကာကယ္ ူသာ နရာမ်ားရိး ဆူညံသံမ်ားသည္  နု႔ခင္း္ကတ္းင ္ NEQ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတးင္း က် ရာက္္ဳးီရိွ၊ ည နဳိုင္းတးင္ အနညး္ငယ္ ျမင္ပတက္ဳ ါသည္္။ ၎မးာ ယာဥ ္
( မာ္ တာ္ဆိုယ္ကယ္) အသံ ုႏးငပ ္ လမိင္းဳမာဏ ၾကာင္ပ ျဖစ္ဳ ါသည္္။  ျမဆလီႊာနမနူာမ်ား သည ္
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 ရတးင္းမး စစ ္ဆးခ်ဲပ သာ  ျမ အာက ္ရ ုႏးငပ္ ညစ္ညမ္းမမ အ ထာက္အထားမ်ားမ တးဳ ရ္်ဲရိွ၊ 
ညႊန္းကနိ္းမ်ားအားလံုးသည ္ WHO ုႏးငပ္ NEQ လကခ္ံုႏိုင္ လာက ္သာ  သာကသ္ံုး ရးစုံႏမန္းမ်ား 
အတးင္း က် ရာက္ နဳါသည္္။ ဇင ္ရာ္ ခ်ာင္း ရတးငး္၌ရိွ၊ BOD မးာ 
အနည္းငယ္ျမင္ပမား ၾကာင္း  တးဳရ္ဳီးရိွ၊  ရညစ္ညမ္းုႏိုငဖ္းယ္ရိး ၾကာင္း  ဖာ္ျဳ နဳါသည္္။ ၎မးာ 
 ရတးငရ္ိး နသည္ပ အညစ ္ အ ၾကး သိုု႔မဟုတ ္ အျခားစးန္ု႔ထုတမ္မမ်ားမး မ်ားျဳားသည္ပ 
ႂကးင္းက်န္ ျမဆီလႊာဳါပင္မမ ဳမာဏ  ၾကာင္ပ ျဖစ ္ဳပၚျခငး္ျဖစု္ႏိုင္ပဳါသည္္။  

ကုန္းတးင္းဳိုငး္စစ္တမ္း ကာကယ္ူမမတးင ္ စစတ္မ္း ကာကယ္ူမမဧရယိာ၌ “ကုန္းတးင္းဳိုငး္” ( ျမ ိုငး္ရိွ၊ 
စိုက္ဳ ်ိ်းုုိႏင္ သာ ျမ) ုႏးငပ္ ဒ ီရ တာမ်ား ုႏးငပ ္ အဏၰပါသ္ာပအဳင္မ်ား ဟးူ  နရာုႏးစ္မ်ိ်း ကု ိ
မးတတ္မ္းယူခ်ဲပဳ ါသည္္။ စမီံကနိ္းလုဳ ္ငန္း နရာ၏ အ နာက ္တာင္္က္၌ 
အရည္အ သးးနိမ္ပ  န သာ ဒီ ရ တာမ်ိ်းအနည္းငယက္ိုသာ မးတတ္မ္းရယခူ်ဲပ ဳါသည္္။ 
၎ နရာအမ်ိ်းအစားမ်ားမးာ ဧရိယာတးင ္  တးဳ နက် နရာမ်ားျဖစ္္ဳးီရိွ၊ ထိန္းသမိ္း ရးဆိုငရ္ာ 
စိုးရမိ္ရသည္ပ မ်ိ်းစိတ္မ်ားကို မ တးဳ ခ်ဲပရဳါ္။ မးတ္တမ္းရယူခ်ဲပ သာ မ်ိ်းစတိ္မ်ားတးင ္ ျမန္မာဥဳ ဒအရ 
“လံုးပကာကးယထ္ား သာ” စာရင္းအျဖစသ္တ္မးတ္ထားသည္ပ မ်ိ်းစိတ္မ်ား 
မဳါပင္ဳါ္။  တာ ိုင္းတိရစိာနစ္စ္တမ္း ကာကယ္ူ ရး တးင ္ငးက္မ်ားရိွ၊ ကနု္း န ရ နသတၱပါမ်ား ုႏးငပ္ 
တးားသးားသတပၱါမ်ားရိွ၊  ရသတၱပါမ်ားရိွ၊ ုႏးငပ ္သားရ်ဲ တရိစိာန္ဳိုး ကာငတ္ိုု႔ကို မးတတ္မ္းရယူခ်ဲပဳ ါသည္္။ 
မးတတ္မ္းရယခူ်ဲပ သာ မ်ိ်းစိတမ္်ားအနက္ရိွ၊ အခ်ိ်ဳ သာ ကနု္း န ရ နသတပၱါမ်ား (ဖားမ်ား)ရိွ၊  ျမးမ်ား 
ုႏးငပ္ ငါးမ်ားကို ထိန္းသမိ္း ရး အရစိုးရမိ္ ရ သာမ်ိ်းစတိမ္်ား (IUCN) အျဖစ ္
ထည္ပသးင္းစဥ္းစားခ်ဲပဳ ါသည္္။ စီမကံိန္းဧရယိာရိး  နရာကို စစတ္မ္း ကာက္ယ ူရးဧရယိာအတးက္ 
တမထူူးျခား နရာအျဖစ ္ ထည္ပသးင္းမစဥ္းစား္်ဲရိွ၊ ၎ မ်ိ်းစိတမ္်ားကိ ု
အ ထာက္အကူျဳ်ုုိႏင္ရနအ္တးက ္အနီးအနားဳတပ္နး္က်ငထ္က္ အ ရးေကီးုုိႏင္ ဳါသည္္။  

၁.၄.၄  လူမမ ရး အ ျခခံအခ်က္အလက္မ်ား 

၂၀၁၇ ခုုႏးစ ္ ဇန္န၀ါရလီက နသံာဳ ုက်းရးာအုဳစ္အုတးင္းရးိ ရဳ္ကးက္အမ်ားအျဳားုႏးငပ္ 
တုိင္ဳင ္ဆးး  ုႏးးမမမ်ား ဆာငရ္းကခ္်ဲပ္ဳီးရိွ၊ အိမ္ ထာင္စ ု ၅၀ ကို 
စစတ္မ္း ကာက္ယခူ်ဲပဳါသည္္။  က်းရးာအုဳစ္ု လူဦး ရဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအက်ဥ္းကို ဇယား 
၁.၃ တးင္ ဖာ္ျဳထားသည္္။ 

ဇယား ၁.၃ စီမံကိန္းဧရိယာရး ိတုိင္ဳင္ ဆးး ုႏးးခ်ဲပသည္ပ  က်းရးာမ်ား၏လူဦး ရ 

စဥ ္
 က်းရးာခး်ဲ  

(ရဳက္းက္) 
အိမ ္ျခအ ရအတးက္ အိမ ္ထာငစ္ ု

  စစု ုဳါငး္ 

၁၈ 
ုႏးစု္ႏးင္ပ အာက္ 

၁၈ 
ုႏးစု္ႏးင္ပ အထက္ 

စစု ုဳါငး္ 
စစု ုဳါငး္ 

က်ား မ က်ား မ က်ား မ 

၁ ဆိဳ္ကမ္း 

၁၃၁ ၁၃၇ ၂၄၅ ၂၄၁ ၂၁၅ ၂၂၇ ၄၆၀ ၄၆၈ ၉၂၈ ၂ ဇင္ ရာ္ ခ်ာင္း 

၃  က်ာက္ဖ်ာ 
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စဥ ္
 က်းရးာခး်ဲ  

(ရဳက္းက္) 
အိမ ္ျခအ ရအတးက္ အိမ ္ထာငစ္ ု

  စစု ုဳါငး္ 

၁၈ 
ုႏးစု္ႏးင္ပ အာက္ 

၁၈ 
ုႏးစု္ႏးင္ပ အထက္ 

စစု ုဳါငး္ 
စစု ုဳါငး္ 

က်ား မ က်ား မ က်ား မ 

၄ အလယ္ကုန္း ၈၇ ၉၃ ၁၂၉ ၁၃၂ ၁၃၅ ၁၂၀ ၂၆၄ ၂၅၂ ၅၁၆ 

၅ နံု႔သာဳု 
၁၄၁ ၁၄၆ ၂၂၈ ၂၂၂ ၂၂၅ ၂၄၂ ၄၅၃ ၄၆၄ ၉၁၇ 

၆ ဂ်ိ်င္က လး 

စုစု ဳါင္း ၃၅၉ ၃၇၆ ၆၀၂ ၅၉၅ ၅၇၅ ၅၆၇ ၁၁၇၇ ၁၁၈၄ ၂၃၆၁ 

အရင္းအျမစ္္။ ္။  က်းရးာအုဳ္စုအုဳ္ခ််ဳ္ ရးမးွးမးရရိး သာ အခ်က္အလက္မ်ားရိွ၊ အ ထးအ ထးအုဳ္ခ််ဳ္ ရးဦးစီးကာန 

နံဳသာဳ ုက်းရးာအုဳစ္ုရးိ ဆိဳက္မ္းရိွ၊ ဇင ္ရာ္ ခ်ာင္းရိွ၊ ဂ်ိ်င္က လး ရးာတိုရးိ လဥူီး ရ  စာရင္းမ်ားမးာ  
အ ထး ထးအုဳခ္််ဳ္ ရးဦးစီးကာနမး တရားပင ္ကာကယ္ထူားျခင္းမရးိဳ ါ္။  ထိုဳ ၾကာင္ပ  
အခ်ိ်ဳ  က်းရးာခး်ဲမ်ားမး  ကာက္ယရူရး ိသာ အခ်က္အလကမ္်ားကို စု ဳါင္းကာ ဇယား ၁ယ၃ 
တးင ္ ဖာ္ျဳ ထားျခင္းျဖစ္ဳါသည္္။  

 က်းရးာတးင္  သာကသ္ံုး ရကိ ု ရတးင္းမ်ားမး ရရိးၾကဳါသည္္။ ဤသည္မးာ ကမ္း ိုးတန္းအနီးအဳါးမး 
 ရခ််ိအ ဳပၚ သက္ ရာကမ္မမရိးုႏိုင ္ၾကာငး္  သခ်ာ စဳါသည္္။  

လႊမ္း္ခံ်နယ ္ျမအတးင္းရိး အဓိက အ ျခခအံ ဆာက္အအံုမ်ားကုိ နံု႔သာဳမုး ကားျဖင္ပ ၁ 
နာရခီန္ု႔  မာင္းရသည္ပ အကးာရိး င တု္ ကာငး္္မိ်ဳတးင္  တးဳ ရိးရဳါသည္္။ ၎ နရာတးင ္အဓကိ ဆး ံု 
ုႏးငပ္ အလယတ္န္း က်ာင္းကို  တးဳရိးရဳါသည္္။   

 ဆးး ုႏးးမမျဳ်လုဳ ္စဥ္အတးင္း ငါးလုဳင္န္းအ ဳပၚ အဖ်ဲးဳ လိုက ္ဆးး ုႏးးမမ (FGDs) ကိ ုငါးလုဳ ္ငန္းဦးစီး 
ကာန (DoF) က ငရတု္ ကာင္း္မိ်ဳုႏးငပ္ နံသာဳု က်းရးာတုို႔တးင္ ျဳ်လုဳခ္်ဲပဳါသည္္။ ငရတု္ ကာငး္ဧရယိာ 
ရးိ  ရယာဥ္မ်ားမးာ ၁၂  ဳမး ၃၆  ဳအထိ အရးည္ရးိဳ ါသည္္။ သိုု႔ရာတးင္ ကမး္ ျခမး ၁၀ မိုငခ္န္ု႔အကးာ 
အ ၀းအတးင္း သးားလာၾကဳါသည္္။  ရယာဥ္အမ်ားစုမးာ  နု႔ခ်င္းျဳနသ္ာထးက္ၾကဳါသည္္။ နံု႔သာဳု 
တးင္ရိွ၊ ရဳ္ကးကရ္ိး  ရယာဥမ္်ားမးာ အရးည္ ၂၅  ဳ ုႏးငပ ္  ဳ ၅၀ အၾကား ရိးၾကဳါသည္္။  ရယာဥ္ 
အငယစ္ား ၁၅ စင္း ုႏးငပ ္ အေကီးစား ၁၅ စင္းရိးဳါသည္္။ ဤ ရယာဥ္မ်ားမးာ ကမ္း ိုးတန္း ရျဳင ္
(ကမ္းနီးငါးဖမ္းဧရာ) ရိး ကမး္မး ၁၀ မိုင္အကးာထးကဖ္မ္းၾကဳါသည္္။ အသုံးျဳ်သညပ ္ ငါးဖမ္းဳိုက ္
အမ်ိ်းအစား မးာ  မး်ာဳိုက္ (gill net)ရိွ၊  မာ္ရံဳ ိုက္ (beach seine)ရိွ၊ ဆး်ဳဲ ိကု ္ (trawl) ုႏးင္ပ ပိုင္းဳုိက္ 
(purse seine) ဟု အမ်ိ်းအစား ၄ မ်ိ်းျဖင္ပ  ဖာိ္ျဳၾကဳါသည္္။ ၂၀၁၇ခုုႏးစ ္ဇနန္၀ါရလီက စီမကံိန္း 
 နရာသိုု႔ သးား ရာက ္လပလာစဥ္  တးု႔ရးိခ်ဲပသညပ ္ လးအခ်ိ်ဳကို ဳုံ ၁.၄ တးင ္ ဖာ္ျဳထားဳါသည္္။ 
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ဳုံ ၁.၄  လပလာမမနယ္ ျမရိး ငါးဖမ္း ရယာဥ္မ်ား 

 

စီမကံိန္းဧရယိာုႏးင္ပ ထိစဳလ္်က္ရိး သာ ကမး္ ျခတးင္ တညး္ခိုခန္းတစ္ခရုိး္ဳီးရိွ၊ ကကးန္းဆးယ္  ျမာက္ 
္ကတ္းငလ္ညး္  နာက္ တည္းခိုခန္းတစ္ခု ရိးဳါသည ္(ဳံ ု၅.၁၅ တးင္ၾကည္ပဳါ)္။  

၁.၅  အဓိကျဖစ္ ဳပၚလာုုိႏင္သည္ပ သက္ ရာက္မမမ်ား ုႏးငပ ္အဆုိျဳ် လး် ာပခ် ရးအစီအမံ 

၁.၅.၁  လႊမ္း္ခံ်နယ္ ျမ 

စီမကံိန္းလႊမ္း္ခံ်နယ ္ျမတးင္ စမီံကနိ္းဧရိယာ ုႏးငပ္ ၎၏ အနီးဳတ္ပန္းက်ငတ္ိုု႔ ဳါပင္သည္္။ အခိုး 
အ ငးဳ  ုႏးငပ ္ ဆူညံသထံုတလ္ႊတမ္မမ်ားရိွ၊ စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္းစးန္ု႔ထုတ္ျခင္း ုႏးငပ ္ အနည္အနစမ္်ား ၾကာင္ပ 
ျဖစ္ ဳပၚလာုုိႏင္သည္ပ သက ္ရာကမ္မမ်ားကု ိ စီမကံနိ္းဧရယိာမး ၅ ကလီိုမတီာထိ က် ရာကု္ႏိုင ္
သည္ဟ ုဤအစီရင္ခစံာတးင္ မယုတမ္လးန္ ယဆူတင္ျဳထားဳါသည္္။  

၁.၅.၂  သက္ ရာက္မမဆန္းစစ္ျခင္း  

သက ္ရာကမ္မဆန္းစစ္ျခင္း အက်ဥ္းကို ဇယား ၁.၃ တးင္ တင္ျဳထားဳါသည္္။   
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ဇယား ၁.၄ သက္ ရာက္မမမ်ား ုႏးငပ ္ လး်ာပခ် ရးအစီအမံမ်ား အက်ဥ္း 

 

ျဖစ ္ဳပၚလာုုိႏငသ္ည္ပ သက္ ရာက္မမမ်ား အဆုိျဳ် လး်ာပခ် ရး အစအီမမံ်ား  

တည္ ဆာက္ ရးကာလ လုဳင္နး္လည္ဳတ္ ရးကာလ 

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရ
ာက္မမ၏ အ ရးဳါမမ  

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 

 ဒသခံရဳ္ရးာမ်ား အတးက္ ဖုန္မမန္ု႔ရိွ၊ 
ထုတ္လႊတ္မမမ်ား ုႏးငပ္ အ ုႏးာင္ပ အယးက္ 
ျဖစ္ ဳပၚ စ ုႏိုင္သည္ပ သက္ ရာက္မမမ်ား  

 စီမံကိန္းဧရိယာနယ္နိမိတ္တစ္ လး်ာက္ လုဳ္ငန္းခးင္ယာယီ 
အကာအရံ ထားရိးျခင္း္။ 

  ျမသားမ်ားထးက္ရိးမမကို ထိန္းခ််ဳ္ျခင္း္။  
 NOx ုႏးငပ ္SO2 ထုတ္လႊတ္မမမ်ားကို  လး်ာပခ်ရန္ ဒီဇယ္သံုး 

ကိရိယာမ်ားအားလံုးကို ဳံုမးန ္ထိန္းသိမ္းျခင္း္။  
 ဖုန္မမန္ဳထိန္းခ််ဳ္ ရးနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျဳ်ျခင္း္။  
 အျခား လာင္စာမ်ား ုႏးင္ပ  လာင္စာအ ရာအ ုႏးာမ်ားကို 

သင္ပ လ်ာ္သလိုအသံုးျဳ်ျခင္း္။  

အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ 

 ဒသခံရဳ္ရးာမ်ားအတးက္ 
အနီးပန္းက်င္ဆူညံသံ 
အဆင္ပျမင္ပတက္လာျခင္း ုႏးငပ ္
အ ုႏးာင္ပအယးက္ ျဖစ္ ဳပၚ  စုႏိုင္သည္ပ 
သက္ ရာက္မမမ်ား  

 လုဳ္ငန္းခးင္တးင္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းထား သာ 
ကိရိယာမ်ားကိုသာ အသံုးျဳ် လည္ဳတ္ ဆာင္ရးက္ စျခင္း္။  

 လည္ဳတ္ရ သာအစိတ္အဳိုင္းမ်ားကို  လး်ာ မးဳ စျခင္းရိွ၊ 
 ခ်ာင္ န သာ အစိတ္အဳိုင္းမ်ားကို တင္းက်ဳ္ စျခင္း 
ုႏးငပ ္ ဟာင္းုႏးမ္း န သာ အစိတ္အဳိုင္းမ်ားကို အစိုးထိုးျခင္း 
က်ဲပသုို႔ သာ ဳစပည္းကိရာမ်ားကို ဳံုမးန္ထိန္းသိမ္းျခင္း္။  

အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ 

 ဒသခံရဳ္ရးာမ်ားအတးက္ 
ျမင္ကးင္းဆိုင္ရာ သက္ ရာက္မမမ်ား 

 ျမင္ကးင္းဆိုင္ရာ သက္သက္ ရာက္မမမ်ားကို  လး်ာပခ်ရန္ 
ဇင္ ရာ္ ခ်ာင္း ုႏးငပ ္OSB တိုု႔အၾကား ္ခံတည္ ဆာက္ျခင္း္။ 
OSB ုႏးငပ ္ဇင္ ရာ္ ခ်ာင္း တုို႔အၾကား 
တုိက္ ုိက္ တးဳျမင္ုုိႏင္မမမရိး စရန္ လံု လာက္ သာ 
အျမင္ပရိး သာ အကာအရံကိ ုထားရိးမည္ ျဖစ္ဳါသည္္။  

 ယာဥ္အသးားအလာစီမံ ခန္ု႔ခ်ဲးမမအစီအစဥ္ကို ျဳ်စုသးားမည္ 

အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ 

အ ရးမဳါ သာ 
အဆင္ပမး 
အ တာင္အသင္ပျဖ
စ္ သာ အဆင္ပ 

အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ 

အ ရးမဳါ သာ အဆင္ပမး 
အ တာင္အသင္ပျဖစ္ သာ 
အဆင္ပ 
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ျဖစ ္ဳပၚလာုုိႏငသ္ည္ပ သက္ ရာက္မမမ်ား အဆုိျဳ် လး်ာပခ် ရး အစအီမမံ်ား  

တည္ ဆာက္ ရးကာလ လုဳင္နး္လည္ဳတ္ ရးကာလ 

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရ
ာက္မမ၏ အ ရးဳါမမ  

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 

ျဖစ္ဳါသည္္။  

ဆိဳ္ခံတံတားရိး နမမ ၾကာင္ပ 
ကမ္း ုိးတန္းသ္ာပျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ  ျဳာ
င္းလ်ဲ စျခင္း  

 သီးျခား ကမ္း ုိးတန္းသ္ာပျဖစစ္ဥ္မ်ား လပလာျခင္းကို Royal 
Haskonging ကုိ  ဆာင္ရးက္ခ်ဲပ္ဳီး 
ျဖစ္ဳါသည္္။  လပလာ တးဳရးိခ်က္မ်ားအရ တိုက္စားမမဆိုင္ရာ 
သက္ ရာက္မမ မ်ားမးာ 
နည္းဳါးမည္ျဖစ္ ၾကာင္း  ဖာ္ျဳထားဳါသည္္။  

အရာမ ရာက္ သာ အရာမ ရာက္ သာ အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ 

 ရအရည္အ သးးုႏးင္ပ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအ ဳပၚ သက္ ရာက္မမ  

 သင္ပ လ်ာ္ သာ  ျမ ဳပၚ ရုႏုတ္ ျမာင္းစနစ္ကို  ရးဆ်ဲး္ ဳီး 
လိုအဳ္သလိ ု ထာက္ဳံပ ဆာင္ရးက္ျခင္း္။  

 ညစ္ညမ္းမမျဖစ္ ဳပၚ စုုိႏင္ သာအရာမ်ားမး  ျမ ဳပၚစီးက်ျခင္းကို 
ကာကးယ္ ဆာင္ရးက္ျခင္း္။  

 M&A OSB အ နျဖင္ပ  ဒသ ျမ အာက္ ရ အရင္းအျမစ္ုႏးင္ပ 
ရရးိုႏိုင္မမအ ဳပၚ ထိခိုက္ုႏိုင္  လ်ာပနည္း စရန္ 
 သခ်ာ အာင္  ဆာင္ရးက္ျခင္း္။  

 ညစ္ညမ္းမမျဖစ္ ဳပၚ စုုိႏင္ သာ အရာမ်ားမရိးသည္ပ  နရာမ်ားမး 
စီးက်မမကို အနည္းဆံုျဖစ္ အာင္ ဆာင္ရးက္ျခင္း (ဥဳမာ - 
စိမ္ပမပင္ုႏိုင္ သာမ်က္ုႏးာျဳင္မ်ားကို  လး်ာပခ်ျခင္း) ုႏးငပ္ 
စးန္ု႔ထုတ္မမအျမင္ပဆံုးုႏမန္းကို  လး်ာပခ်ျခင္း (ဥဳမာ - 
 ရစီး ၾကာင္း ုႏးငပ ္ထိန္းသိမ္း ရးတးင္းမ်ား အသံုးျဳ်ျခင္း)္။  

မ ျဳာဳ လာက္ သာ  မ ျဳာဳ လာက္ သာ မ ျဳာဳ လာက္ သာ မ ျဳာဳ လာက္ သာ 

ဖိအုဳ္ျခင္း ုႏးငပ ္ဳင္လယ္မးီခိုရာ နရာ 
ဆုံး ံမးျခင္းုႏးင္ပ  သာင္တူးျခင္း ၾကာင္ပ  
 ရအရည္ အ သးး က်ဆင္းျခင္းရိွ၊ 

 ဳင္လယ္ၾကမ္းျဳင္ရိး  ဆာင္ရးက္သည္ပ ျခရာအရးယ္အစားကို
  လး်ာပခ်ျခင္း္။ 

 ထုိခုိက္လးယ္ သာမီးခုိရာ နာမ်ား (ဥဳမာ - 
သုႏၱာ က်ာက္တန္း  နရာမ်ား) တးင ္
တည္ ဆာက္ ရးကို  ရးာင္ရးားျခင္း္။  

 တည္ ဆာက္ ရးလုဳ္ငန္းစဥ္ုႏးင္ပ 

အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ 
အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ 

အ တာ္အသင္ပ ျဖစ္ သာ 

အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ 
(သုႏၱာ က်ာက္

အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ 
(သုႏၱာ က်ာက္

အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ 
(သုႏၱာ က်ာက္

အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ(သုႏၱာ က်ာ
က္တန္းမ်ား) 
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ျဖစ ္ဳပၚလာုုိႏငသ္ည္ပ သက္ ရာက္မမမ်ား အဆုိျဳ် လး်ာပခ် ရး အစအီမမံ်ား  

တည္ ဆာက္ ရးကာလ လုဳင္နး္လည္ဳတ္ ရးကာလ 

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရ
ာက္မမ၏ အ ရးဳါမမ  

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 

စီမံကိန္းလည္ဳတ္စဥ္အတးင္း  သာ္တူး ဖာ္ ရးလ
မ္း ၾကာင္းမ်ား ဆာင္ရးက္စဥ္ အနီးအနားရိး 
ထိခုိက္လးယ္ နရာမ်ားမး 
အစဥ္အခ်ဲမ်ားျမင္ပတက္လာမမကို  လး်ာပခ်ုႏိုင္ရန္ 
ုႏမန္းထိန္းခ််ဳ္ ရးခန္းဆီးမ်ားကို အသံုးျဳ်ျခင္း္။  

တန္းမ်ား) တန္းမ်ား) တန္းမ်ား) 

တ္က္စိမ္ပ၀င္ျခင္း (ျဳင္းအားနည္း 
မး ရသည ္ျဳင္းအားမ်ား သည္ ္က္သုိပ)  
ျဖစ္စဥ္၏  ျဳာင္းျဳန္  ၾကာင္ပဳင္လယ္ 
သတၱ၀ါ မ်ားအ ဳပၚ သက္ ရာက္ျခင္း/ 
ထိခုိက္ျခင္း္။ 

  ခတ္မီအ ဳပၚ ရယူစနစ္/ အ ဳပၚယံ အာက္လႊာ ရယူ စနစ္ 
အသံုးျဳ်ျခင္းရိွ၊ုႏးင္ပ 

 ကာကးယ္ထိန္းသိမ္းထား သာကမ္းရိုးတန္းစားက်က္(ဳင္လယ ္
ျမက္ခင္းုႏးင္ပ သုႏၱာ က်ာက္) ုႏးင္ပ ၀းရာ  ဒသတးင္ 
စးန္ပထုတ္ျခင္း 

မရး ိ မရး ိ အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ 

ကမ္း ျခ နရာမ်ား ဆုံး ံမးျခင္း ုႏးငပ ္
အသိုက္ျဳ်လုဳ္မမ အ လပအထမ်ားအ ဳပၚ 
အ ုႏးာက္အယးက္ျဖစ္ ဳပၚျခင္း  

 အသိုက္မ်ားဳ်က္စီးမမကို  ရးာင္ုႏိုင္ရန္ လုဳ္ငန္းမစတင္မီ 
လုဳ္ငန္းဧရိယာတးင္ ဳင္လယ္လိဳ္အသိုက္မ်ားမရိး ၾကာင္းကို 
ကန္ထ ုိက္တာသည္ အတည္ျဳ်ရမည္ ျဖစ္ဳါသည္္။  

 တည္ ဆာက္ ရး / လုဳ္ငန္းလည္ဳတ္ ရး ဧရိယာ အတးက္ 
လုံးပလုိအဳ္ သာ မီးအလင္းကို  လး်ာပခ်ထားျခင္း္။  

 ကန္ထ ုိက္တာမ်ားမး တရားမပင္ 
(လိဳ္)ဥမ်ားကို  ကာက္ယူျခင္း ကုိ ျဳ်လုဳ္မည္ မဟုတ္ဳါ္။  

အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ 

အ ရးမဳါ သာ 
အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ 

အ ရးမဳါ သာ 

ဳင္လယ္သတၱပါမ်ားအ ဳပၚ 
အ ုႏးာင္ပအယးက္ျဖစ္ ဳပၚမမ  

  အာက္ခံတိုင္တစ္ခုခ်င္းစီုႏးင္ပ တူကို ကာကးယ္ထားသည္ပ 
မ်က္ုႏးာျဳင္ျဖင္ပ ဳတ္ကာထားမည္ ျဖစ္ဳါသည္္။ 

 ဳင္လယ္ န ုႏိုဳတိုက္သတၱပါမ်ားုႏးင္ပ 
လိဳ္မ်ားအတးက္  အာက္ခံတိုင္  ဆာက္ရးက္စဥ္ 
တည္ ဆာက္ ရးဧရိယာအနီးဳတ္လည္တးင္ မီတာ ၅၀၀ 
ခ်န္လးဳ္ဇုန္ ထားရးိသးားမည္ ျဖစ္သည္ ္။  

အ ရးမဳါ သာ (ငါး) အ ရးမဳါ သာ (ငါး) 

အရာမ ရာက္ သာ အရာမ ရာက္ သာ အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ 
(ဳင္လယ္လိဳ္မ်ား 
ုႏးငပ ္အဏၰပါ 

အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ 
(ဳင္လယ္လိဳ္မ်ား ုႏးငပ ္
အဏၰပါ 
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ျဖစ ္ဳပၚလာုုိႏငသ္ည္ပ သက္ ရာက္မမမ်ား အဆုိျဳ် လး်ာပခ် ရး အစအီမမံ်ား  

တည္ ဆာက္ ရးကာလ လုဳင္နး္လည္ဳတ္ ရးကာလ 

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရ
ာက္မမ၏ အ ရးဳါမမ  

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 

ုႏိုု႔တုိက္သတၱပါမ်ား)  ုႏိုု႔တုိက္သတၱပါမ်ား) 

ကန္းတးင္းဳိုင္း နရာမ်ား ဆံုး ံမးျခင္း 

 အဆိုျဳ် OSB ၏ လုဳ္ငန္း ျခရာအရးယ္အစားကို 
ဒီဇိုင္းအဆင္ပကာလ အတးင္း  လး်ာပခ်္ဳီးရိွ၊ 
ရိး န္ဳီး သာအဳင္မ်ာကုိ တတ္ုုိႏင္သမး်  ထိန္းသိမ္းထားရိးမည္ 
ျဖစ္ဳါသည္္။  

 အေကီးျမန္ သာ  ဒသရင္းမ်ိ်းစိတ္သစ္ဳင္မ်ားကုိ 
စိုက္ဳ်ိ်းျခင္းျဖင္ပ  မခင္း နရာသစ္ဳင္စိုက္ျခင္းကို 
အ ကာင္အထည္ ဖာ္ ဆာင္ရးက္သးားမည္ ျဖစ္ဳါသည္္။  

 ရးင္းလင္းစးာ ္ာင္ခတ္ထားမည္ပ အလုဳ္ နရာမ်ားသိုု႔ 
တည္ ဆာက္ ရးလုဳ္ငန္မ်ားကို ကန္ု႔သတ္ထားမည္ 
ျဖစ္ဳါသည္္။  

အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ 

အမ်ားျဳည္သူက်န္းမာ ရး 
ုႏးင္ပ  ္းကင္း ရး္။ မ တာ္တဆမမမ်ားရိွ၊ 
လံု္ခံ် ရးကိစပရဳ္မ်ားကုိ တိုးဳးားလာျခင္း္။ 

 လုဳ္ငန္းခးင္သုို႔ မည္သူမဆိုပင္ ရာက္မမကို ရဳ္တန္ု႔ရန္ 
မ်က္ုႏးာစာဳတ္လည္နံရံကုိ ထားရိးမည္ ျဖစ္ဳါသည္္။  

 M&AOSB သည္  ရ ၾကာင္းသးားလာမမလမ္းညႊန္ခ်က္ကို 
ျမန္မာအမ်ိ်းသား သတ္မးတ္ခ်က္မ်ားုႏးင္ပ အည ီ
 ရယာဥ္မ်ားအားလံုးသိုု႔  ထာက္ဳံပ ဳးသးားမည္ ျဖစ္ဳါသည္္။ 

 ယာဥ္မ်ား ရးဳလ်ားမမုႏးငပ္ဳတ္သက္ အျခားအဳိုင္းတးင္  ဆးး ုႏးး 
တင္ျဳထားသက်ဲပသိုု႔ M&AOSB သည္ 
 ရယာဥ္သးားလာမမမ်ားုႏးငပ္ ဳတ္သက္း 
 ရလုဳ္သားမ်ားသုို႔ဳံုမးန္ဆက္သးယ္ ရးကုိ 
လိုအဳ္သလိ ု ဆာင္ရးက္သးားမည္ ျဖစ္ဳါသည္္။  

  ဆာက္လုဳ္ ရးလုဳ္ငန္းမ်ား  ဆာင္ရးက္စဥ္အတးင္း 
အလုဳ္သမား ၇၀ ရာနးုန္းခန္ပ ကုိ ျမန္မာနိုင္ငံသား မ်ားသာ 
အသုံး ျဳ် မည္္။ 

 သက္ဆုိင္သူမ်ားနးင္ပ  ဆးး ုႏးးညိး်ုႏိး်င္းမး်မ်ားအရရိွ၊ စီမံကိန္းအနီး 

အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ 

အ ရးမဳါ သာ 
အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ 

အ ရးမဳါ သာ 
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ျဖစ ္ဳပၚလာုုိႏငသ္ည္ပ သက္ ရာက္မမမ်ား အဆုိျဳ် လး်ာပခ် ရး အစအီမမံ်ား  

တည္ ဆာက္ ရးကာလ လုဳင္နး္လည္ဳတ္ ရးကာလ 

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရ
ာက္မမ၏ အ ရးဳါမမ  

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 

၀န္းက်င္ နထိုင္သူမ်ားအား ျဖတ္သန္းသးားလာျခင္း ၾကာင္ပ 
ျဖစ္ ဳပၚလာုႏိုင္သည္ပ အက်ိုးဆက္မ်ားုႏးင္ပ အုႏၱရာယ္မ်ားကို 
အ ၾကာင္းၾကားမည္္။ တည္ ဆာက္ ရးမစတင္မီ ညိး်ုႏးိ်င္း 
မး်မ်ား  ဆာင္ရးက္သးားမည္္။ 

 စီမံကိန္းလုဳ ္ငန္းခးင္ သုိ.ဆက္သးယ္မည္ပ လမ္း အတည္ျဳ်္ဳီးဳါ 
ကရိွ၊ ယဥ္သးားလာမး် အစီမကုိံ M&AOSB က ရးးဆး်ဲ သးားမည္္။ 
၄င္းတးင ္ျဖတ္သန္းသးားလာရမည္လမ္း ၾကာင္းနးင္ပ အရးိန္ုႏး်န္း 

ကန္သတ္ခ်က္တုို႔ ဒသခံမ်ား  ္းအုႏ ၲရာယ္ကင္းရးင္
း စရန ္သတ္မးတ္ ဆာင္ရးက ္သးားမည္္။ 

 စီမံကိန္း ဆာက္လုဳ္ ရးလုဳ္ငန္းုႏးင္ပသက္ဆိုင္ သာ ယဥ္မ်ား 
အတးက ္အရးိန္ုႏး်န္းကန္သတ္ထားမည္္။ အျမန္ုႏး်န္းမးာ 
တစ္နာရီ ၄၀ ကီလိုမီတာုႏး်န္းျဖစ္ သတ္မးတ္မည္္။  

အသက္ မးးပမ္း က်ာင္းလုဳ္ငန္းမ်ား ုႏးငပ ္
စီးဳးား ရး္။ အလုဳ္အကိုင္ ဖန္တီးျခင္းရိွ၊ 
ငါးဖမ္ျခင္းအ ဳပၚ သက္ ရာက္မမမ်ား္။ 

  ဆာင္ရးက္ န သာ လည္ဳတ္ ရးလုဳ္ငန္းမ်ားအ ဳပၚ 
အ ုႏးာင္ပ အယးက ္အနည္းဆံုးျဖစ္ စရန္ ုႏးငပ ္အုႏၱရာယ္ 
သုို႔မဟုတ္ ဳင္လယ္တးင္း မ တာ္တဆမမမ်ားကို  လး်ာပခ်ုႏိုင္ရန္ 
 ရယာဥ္ အသးားအလာမ်ားုႏးငပ္ ဳတ္သက္း 
ဆိဳ္ကမ္းအာဏာဳုိင္ုႏးငပ္ 
သင္ပ လ်ာ္သလိ ု ဆးး ုႏးးသင္ပဳါသည္္။  

 ဧရိယာအတးင္း အျခား ရယာဥ္မ်ားကို လံု လာက္ သာ 
သတိ ဳး ုႏိုင္ရန ္ ရ ၾကာင္းသးားလာ ရး မီးအလင္းမ်ားရိွ၊ 
ဧရိယာမီးအလင္း မ်ားရိွ၊  ရ ၾကာင္းသးားလာမမ / ဆက္သးယ္မမ 
ကိရိယာ ုႏးငပ ္
 ရဒါ ရာင္းျဳန္ျဳားမ်ားအဳါအပင္  ကာင္းမးန္  သာ ရ ၾ
ကာင္းျဳ သတိ ဳးကိရိယာမ်ားျဖင္ပ သင္ပ လ်ာ္သလို 
ဆိဳ္ခံတံတားုႏးငပ္  ရယာဥ္မ်ားကို မီးလင္း ဆာင္ရးက္သးားမည္ 

အျဳ်သ ္ာ  ဆ
ာင္ သာ 
(အလုဳ္အကိုင္ မ်ား 
ျဖစ္ ဳပၚ  စျခင္း) 

အျဳ်သ ္ာ  ဆ
ာင္ သာ 
(အလုဳ္အကိုင္ မ်ား 
ျဖစ္ ဳပၚ  စျခင္း) 

အျဳ်သ ္ာ  ဆ
ာင္ သာ 
(အလုဳ္အကိုင္မ်ား 
ျဖစ္ ဳပၚ စျခင္း) 

အျဳ်သ ္ာ  ဆာင္ သာ 
(အလုဳ္အကိုင္မ်ား 
ျဖစ္ ဳပၚ စျခင္း) 

အ ရးမဳါ သာ 
(ငါးဖမ္းလုဳ္ငန္းုႏးငပ္ 
အသက္ မးးပမ
္း က်ာင္း 
လုဳ္ငန္းမ်ား) 

အ ရးမဳါ သာ 
(ငါးဖမ္းလုဳ္ငန္းုႏးငပ္ 
အသက္ မးးပမ္း 
က်ာင္း လုဳ္ငန္းမ်ား) 

အ ရးမဳါ သာ 
(ငါးဖမ္းလုဳ္ငန္းုႏးငပ္ 
အသက္ မးးပမ
္း က်ာင္း 
လုဳ္ငန္းမ်ား) 

အ ရးမဳါ သာ 
(ငါးဖမ္းလုဳ္ငန္းုႏးငပ္ 
အသက္ မးးပမ္း က်ာင္း 
လုဳ္ငန္းမ်ား) 
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ျဖစ ္ဳပၚလာုုိႏငသ္ည္ပ သက္ ရာက္မမမ်ား အဆုိျဳ် လး်ာပခ် ရး အစအီမမံ်ား  

တည္ ဆာက္ ရးကာလ လုဳင္နး္လည္ဳတ္ ရးကာလ 

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရ
ာက္မမ၏ အ ရးဳါမမ  

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 

ျဖစ္ဳါသည္္။  
 တည္ ဆာက္ ရးလုဳ္ငန္းမ်ားရိွ၊ 

အ္ဳီးသတ္အလုဳ္ဧရိယာဒီဇိုင္းရိွ၊ အစီအစဥ္မ်ား ုႏးငပ ္
အ သးစိတ္ကန္ု႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ 
အာဏာဳိုင္းမ်ား ုႏးင္ပ သက္ဆုိင္သူမ်ား (ဥဳမာ - 
 ဒသခံငါးလုဳ္ငန္း မ်ား ုႏးငပ ္
ခရီးသးားလာ ရးလုဳ္ငန္း ဆာင္ရးက္သူမ်ားရိွ၊ ငါးလုဳ္ငန္း/ 
ခရီးသးားလာ ရးအသင္းအဖ်ဲးဳမ်ားရိွ၊ ုႏးငပ ္
 ဒသခံ က်းရးာသူ  က်းရးာသားမ်ား) သုို႔ 
အနည္းဆံုး  လးဳတ္ ေကိ်တင္း အသိ ဳးသးားမည္ 
ျဖစ္ဳါသည္္။  

လုဳ္ငန္းခးင္ဆုိင္ရာ က်န္းမာ ရး 
ုႏးငပ ္ ္းကင္း ရး္။ အလုဳ္သမားမ်ား 
 သဆံုးမမ သိုု႔မဟုတ္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိးမမ္။  

 စီမံကိန္း၏ လိုအဳ္ခ်က္အရစီစဥ္ထား သာ EMP စနစ္၏ 
အစိတ္အဳုိင္းအ နျဖင္ပ လုဳ္ငန္းခးင္က်န္းမာ ရး 
ုႏးငပ ္ ္းကင္း ရး စီံမံခန္ု႔ခ်ဲးမမအစီအစဥ္ကုိ စီမံကိန္းမး 
ဒီဇိုင္း ရးဆ်ဲးသးားမည္ ျဖစ္ဳါသည္္။ 

 စီမံကိန္းသည္ က်န္းမာ ရး 
ုႏးငပ ္ ္းကင္း ရးစီမံခန္ု႔ခ်ဲပမမစနစ္ကို စီမံကိ္န္းအတးက္ 
ဖန္တီးအ ကာင္အထည္ ဖာ္  ဆာင္ရးက္ သးားမည္ 
ျဖစ္ဳါသည္္။  

အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ 

အခိုးအ ငးဳ ုႏးငပ ္ဆူညံမမ ျဖစ္ ဳပၚျခင္း ုႏးငပ္ 
ကမ္း ျခသိုု႔လာ ရာက္လည္ဳတ္မမ ကုိ 
ကန္ု႔သတ္ျခင္း ၾကာင္ပ္ 
ခရီးသးားလာ ရးအ ဳပၚ 
သက္ ရာက္မမမ်ား  

 အထက္ ဖာ္ျဳဳါ  လး်ာပခ် ရးအစီအမံမ်ားကို  ဆာင္ရးက္ျခင္း္။ 
အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ 

အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ 

အ တာ္အသင္ပ 
ျဖစ္ သာ 

အ တာ္အသင္ပ ျဖစ္ သာ 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT MYINT & ASSOCIATES COMPANY LTD  
0385545_OSB EIA REPORT V3_ES_MM.DOCX FEBRUARY 19 

20 
 

ျဖစ ္ဳပၚလာုုိႏငသ္ည္ပ သက္ ရာက္မမမ်ား အဆုိျဳ် လး်ာပခ် ရး အစအီမမံ်ား  

တည္ ဆာက္ ရးကာလ လုဳင္နး္လည္ဳတ္ ရးကာလ 

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရ
ာက္မမ၏ အ ရးဳါမမ  

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 

စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္း စးန္ု႔ ထုတ္ျခင္း ုႏးငပ ္
စးန္ု႔ဳစ္ျခင္းတိုု႔မး လူမ်ား ုႏးငပ ္
သ္ာပဳတ္ပန္း က်င္ အ ဳပၚ 
သက္ ရာက္မမ 

 စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္း သို လးာင္မမအတးက္ စနစ္က် သာ သန္ု႔ရးင္း ရး 
အ လပအက်င္ပမ်ား ျဖင္ပ စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္းုႏးငပ္ ဆက္စဳ္သည္ပ 
သက္ ရာက္မမမ်ားကို စီမံခန္ု႔ခ်ဲးျခင္း ုႏးငပ္ M&AOSB 
မး ျဳ်စုထား သာ စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္းစီမံခန္ု႔ခ်ဲးမမ အစီအစဥ္ (WMP) 
ျဖင္ပ  ထာက္ဳံပ ဳးသည္ပ ကိုင္တးယ္ ျဖရးင္းျခင္း္။ 

 မးာကုန္မ်ားရိွ၊ ညံပဖ်င္း သာ သို လးာင္မမ ုႏးငပ ္ထိန္းသိမ္းမမရိွ၊ 
ညံပဖ်င္းစးာစီမံခန္ု႔ခ်ဲးမမ ုႏးငပ ္စနစ္မက် သာ လည္ဳတ္မမ 
အ ျခအ နမ်ားကို  ရးာင္ရန္ တည္ ဆာက္ ရး ဳစပည္းမ်ားုႏးငပ္ 
ဳတ္သက္း စီမံခန္ု႔ခ်ဲးသးားမည္ ျဖစ္ဳါသည္္။  

 သီးသန္ု႔ခ်ဲးထား သာ စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္းမ်ားကို လုဳ္ငန္းခးင္တးင္ 
ျဳန္လည္အသံုးျဳ်ုႏိုင္ရန္ အတးက္ သတ္မးတ္ထားသည္ပ 
ဧရိယာမ်ားတးင္ ယာယီ သုိ လးာင္းသးားမည္ ျဖစ္ဳါသည္္။  

 စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္းမ်ားကို ဳံုမးန ္ ကာက္ယူျခင္း္။ 

အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ 

ယုိဖိတ္မမ ုႏးငပ ္ယုိစိမ္ပမမမ်ားမး သက္ ရာက္မမ 

 အုႏၶရာယ္ရိး သာ ဳစပည္းမ်ား ကုိင္တးယ္ျခင္း / သို လးာင္ျခင္း 
/  ျဳာင္း ရႊဳျခင္း တိုု႔အတးက္ စံျဳ်ထား သာလည္ဳတ္ ရး 
လုဳ္ထုံးလုဳန္ည္းမ်ားကုိ အသံုးျဳ်ျခင္း္။ 

  လာင္စာသုိ လးာင္ ရးဧရိယာကို အထိန္းထား ဳးျခင္းရိွ၊ 
 ဳိုမိုေကီးမားသည္ပ  ရယာဥ္မ်ားအတးက္ သ ္ၤာကုန္း ဳပၚ 

ဆီယုိဖိတ္မမ အ ရး ဳပၚအစီအစဥ္မ်ား (MARPOL 
သတ္မးတ္ခ်က္မ်ား) ထားရိးျခင္းရိွ၊ 

 ဆီမ်ား ယုိဖိတ္မမတုို႔အတးက္ M&AOSB ဳံပဳိုး ရးစခန္း 
ဆီယုိဖိတ္မမ တံုု႔ျဳန္ ရး အစီအစဥ္ ုႏးငပ ္၎ုႏးငပ္ဆက္ုႏႊယ္ သာ 
တံုု႔ျဳန္ ရး လုဳ္ထုံးလုဳ္နည္းမ်ား / ကာကးယ္ ရးအစီအမံမ်ား 
ထားရိးျခင္း္။ 

 အ ရး ဳပၚအ ျခအ နမ်ားတးက္ တုံျဳန္ ဆာင္ရးက္မး်ဳအစီအ 

အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ အ ရးမဳါ သာ 
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ျဖစ ္ဳပၚလာုုိႏငသ္ည္ပ သက္ ရာက္မမမ်ား အဆုိျဳ် လး်ာပခ် ရး အစအီမမံ်ား  

တည္ ဆာက္ ရးကာလ လုဳင္နး္လည္ဳတ္ ရးကာလ 

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရ
ာက္မမ၏ အ ရးဳါမမ  

သက္ ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 
( လး်ာပခ် ရး မလုဳမ္)ီ 

ႂကးငး္က်နသ္က္  ရာက္မမ၏ 
အ ရးဳါမမ 

စဥ္ ကိုတည္ ဆာက္ ရးလုဳ္ငန္းမ်ား မစတင္မ ီဳတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္း ရးဦးစီးစာနသိုဳ ဳးဳိုု႔သးားမည္္။ 

 ဒုတိယဆင္ပထိန္းခ််ဳ္ ရးအ နျဖင္ပ အုႏ ၲရာယ္ရးိအရည္စီး 

ဆင္းျခင္း  သာအဟန္ု႔အတား ုႏးင္ပ ဓာတုဓာတ္ျဳ်ျခင္း 
ခံုႏိုင ္သာ ဳစပည္းတည္ ဆာက္ျခင္းတိုု႔ ဆာင္ရးက္သးား 
မည္ျဖစ္္ဳီး အေကီးဆုံး  လးာင္ကန္၏ ၁၁၀ ရာုႏး်န္းရိွ၊ 
စု ဳါင္း လးာင္ကန္၏ ၂၅ ရာုႏး်န္းခန္ု႔ကို ကိုင္တးယ္ုႏိုင္မည္္။ 

  လာင္စာဆီကို  ျမ အာက္ လးာင္ကန္မ်ားတးင္ 
မသိ ုလးာင္ရဳါ္။ 

  လာင္စာကန္မး ယဥ္မ်ားသိုု႔ဆီျဖည္ပရာတးင ္ လ်ာ စာက္ျဖင္ပ 
စုကန္အတးင္းစီး္ဳီး စိမ္ပ၀င္ျခင္းမရးိ သာ အဟန္ု႔အတားမ်ား 
ထားရးိမည္္။   
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၁.၆  သက္ဆုိင္သူမ်ားုႏးငပ ္ဆက္ဆံတုိင္ဳင္ျခင္း 

ဳတပ္န္းက်ငထ္ခိိုကမ္မဆန္းစစ္ျခင္း ကာလအတးင္းရိွ၊ ငဳု တာရိး အ ထး ထးအုဳခ္််ဳ္ ရးဦးစီးကာန 
(GAD)  ံုး၌ အစည္းအ ပးတစရ္ဳ္ ုႏးငပ ္ နံု႔သာဳ ုက်းရးာအုဳ္စု၌ 
အ စည္းအ ပးတစရ္ဳ္ ျဳ်လုဳ ္  ဆာင္ရးကခ္်ဲပဳါသည္္။ ငဳ ုတာအစည္းအ ပးကိ ု အစိးုရပန္ထမ္း 
၂၀၀  က်ာ္တက္ ရာကခ္်ဲပဳ ါသည္္။ နံု႔သာဳတုးင္ရိွ၊ ရဳက္းက ္ ျခာကခ္ုမး လူ ၆၀ ဦးခန္ု႔ အစည္း ပးသိုု႔ 
တက ္ရာကခ္်ဲပဳ ါသည္္။ အရဳ္္ က ္ လူဳအဖ်ဲးဳ အစညး္မ်ား (CSOs) လည္း 
အစည္းအ ပးသိုု႔တက္ ရာကခ္်ဲပဳါသည္္။  နု႔စ်ဲးရိွ၊ အခ်ိန္ရိွ၊  နရာရိွ၊ သက္ဆိငုသ္ူမ်ားုႏးငပ ္
အစည္းအ ပးတစခ္ုခ်င္းစီ၏ ရည္ရးယ္ခ်ကက္ို ဇယား ၁.၅ တးင္ တင္ျဳထား ဳါသည္္။ 

ဇယား ၁.၅  ဆာင္ရးက္ခ်ဲပသည္ပ တုိင္ဳင္ ဆးး ုႏးးမမလုဳ္ငန္းမ်ား 

 နု႔စ်ဲးရိွ၊ အခ်နိရ္ိွ၊  နရာ သက္ဆုိငသူ္မ်ား   တးဳ ဆုံမမ၏ ရည္ရးယ္ခ်က္   

၂၀၁၇  ဖ ဖာ္ပါရီလ 
၂၈ ၇က္ရိွ၊ ငဳု တာ 

ငဳု တာ္မိ်ဳနယ္ GAD  

 စီမံကိန္းသက္ ရာက္မမမ်ား ုႏးငပ ္EIA  တးဳ ရိးခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျဳျခင္း္။ 

 ဧရာပတီတိုင္း ဒသေကီး (င ုတ္ ကာင္း) 
တးင ္ ဆးး ုႏးးမ်ား  ဆာင္ရးက္ရန ္လိုအဳ္ သာ 
ခးင္ပျဳ်ခ်က္မ်ား တာင္းခံျခင္း္။  

၂၀၁၇ မတ္လ ၃ 
ရက္ရိွ၊ 
နံု႔သာဳု က်းရးာအုဳ္စု 

နံု႔သာဳု  က်းရးာသူ 
 က်းရးာသားမ်ား 

 အိမ္ ထာင္စု ၅၀ စစ္တမ္း ကာက္ျခင္း္။ 

၂၀၁၇ မတ္လ ၂ 
ရက္ရိွ၊ င ုတ္ ကာင္း 
ုႏးငပ ္ ဂပၚရန္ဂ်ီကကးန္း 

စီမံကိန္းဧရိယာလုဳ္ငန
္းခးင္ လပလာျခင္းရိွ၊ 
 ဂပၚရန္ဂ်ီ ကကးန္း ုႏးငပ ္
င ုတ္ ကာင္း 
ဳင္လယ္ အာ္ 

 ခရီးသးားလာ ရးလုဳ္ငန္း ဆာင္ရးက္သူမ်ားထံမး သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ကာက္ယူစု ဆာင္းျခင္း္။  

 ကုန္းတးင္းဳိုင္း ုႏးငပ္ ဳင္လယ ္ဳတ္ပန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  ကာက္ယူစု ဆာင္းျခင္း္။  

၂၀၁၇ မတ္လ ၃ 
ရက္ရိွ၊ 
နံု႔သာဳု က်းရးာအုဳ္စု 

နံု႔သာဳုရိး  က်းရးာသူ 
 က်းရးာသားမ်ား ုႏးငပ ္
CSO 

 စီမံကိန္းသက္ ရာက္မမမ်ား ုႏးငပ ္EIA  တးဳ ရိးခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျဳျခင္း္။ 

 စီမံကိန္း ၾကာင္ပ ထိခိုက္ခံစားရုႏိုင္ဖးယ္ရိး သာ ရဳ္ရးာမ်ား ုႏးငပ ္
လူမ်ားုႏးငပ္ ဳတ္သက္သည္ပ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  ကာက္ယူစု ဆာင္းျခင္း္။  

ဳတပ္န္းက်ငထ္ခိိုကမ္မဆန္းစစ္ျခင္းအတးက္ အမ်ားျဳညသ္ူုႏးငပ္ တိုင္ဳင ္ဆးး ုႏးးမမအတးင္း  မးျမန္းခ်ဲပ 
သည္ပ အဓိက မးခးန္းမ်ားတးင္  ရလုဳင္န္းအ ဳပၚသက ္ရာကမ္မမ်ား ုႏးငပ ္နစ္နာခ်ကမ္်ားကို တိုင္ၾကား 
ုႏိုငသ္ည္ပ ယုႏၱရားစနစ္ရိွ၊ အလုဳ္အကိုငအ္ခးင္ပအလမ္းမ်ား ုႏးငပ္  ဒသရဳရ္းာမ်ားအ ဳပၚ စမီံကနိ္းမး 
စးန္ု႔ထုတမ္မမ်ားအ ၾကာင္းတိုု႔ ဳါပင္ဳ ါသည္္။ ဤကိစပရဳမ္်ားကို ဳတ္ပန္းက်င္ထိခိကု္မမဆန္းစစ္ျခင္း 
အစီရင္ခစံာ၌ သင္ပ လ်ာ္ သာ နရာမ်ားတးင ္ထည္ပသးင္းဆနး္စစခ္်ဲပဳါသည္္။   

၁.၇  ဳတ္ပန္းက်င္စီမံခန္ု႔ခ်ဲးမမအစီအစဥ္ 

အဆိုျဳ်စမီံကနိး္လုဳင္န္းအတးက္ ဳတ္ပန္းက်င္စမီံခန္ု႔ခ်ဲးမမ အစီအစဥ္တစ္ရဳက္ို ျဳငဆ္င ္ရးသားခ်ဲပ္ဳီးရိွ၊ 
ဳတပ္န္းက်ငစ္မီံခန္ု႔ခ်ဲးမမအစ ီ အစဥသ္ည ္ စမီံကနိ္းသက ္ တမ္းကာလတစ္ လး်ာက္ 
အ ကာင္အထည ္  ဖာ္ ဆာငရ္းကမ္ည္ပ လိုကန္ာ  ဆာင္ရးက္ရမည္ပသတမ္းတခ္်က ္
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မ်ားရိွ၊  လး်ာပခ် ရးအစအီမမံ်ားရိွ၊ ုႏးငပ္  စာင္ပၾကဳ္ၾကည္ပ မစစ ္ဆး ရး အစအီစဥမ္်ားကို  ရးဆ်ဲးလ်က္ 
ဳတပ္န္း က်င္ ုႏးငပ္ လူမမစီမခံန္ု႔ခ်ဲးမမ မ ူ္ာင္တစ္ရဳ္ကိ ုတင္ျဳရန္ ရည္ရးယ္ဳါ သည္္။ 

ဳတပ္န္းက်ငစ္မီံခန္ု႔ခ်ဲးမမအစီအစဥ္ (EMP) သည ္ကမ္းလးနတ္းူ ဖာ္ ရးလုဳ ္ငန္းမ်ားကို  ဆာင္ရးက္စဥ္ 
ကာလအတးင္း ဳတပ္န္းက်င္ ုႏးငပ ္ လူမမဆန္းစစခ္်က္မ်ား၏  တးဳ ရိးခ်က္မ်ားအရ 
အ ကာင္အထည ္ ဖာ္ ဆာငရ္းကရ္မည္ပ နည္းစနစ္ ျဖစ္ဳါသည္္။ ဳ တ္ပန္းက်င္စမီံခန္ု႔ခ်ဲးမမအစအီစဥ္၏ 
နယ္ဳ ယတ္းင ္ ယခု ဳတပ္န္းက်ငထ္ိခိကုမ္မ ဆန္းစစ္ျခင္း အစရီငခ္ံစာ (အဳုိင္း ၁.၃ တးင ္
အက်ဥ္းခ််ဳ္တင္ျဳ ထားဳါသည)္ ဳါ ျဳစာန္းထားသည္ပ လုဳင္န္း မ်ားအားလံုး ဳါပင္ဳ ါသည္္။ ရည္ရးယ ္
ခ်က္မးာ သက္ဆိငု္ ရာ ုႏိုင္င ံတာ္အဆင္ပ ုႏးငပ္ ုႏိုင္ငတံကာအဆင္ပ ဥဳ ဒတိုျဖင္ပ 
အညီ ဆာငရ္းက္ုႏိငု္ရန ္ျဖစ္ဳ ါသည္္။ 

ဳတပ္န္းက်ငစ္မီံခန္ု႔ခ်ဲးမမအစီအစဥသ္ည္ စမီကံိန္း၏ ကတကိပတ္မ်ားအားလံုးကို စာရင္းျဳ်စုထား္ဳီးရိွ၊ 
စီမကံိန္းအတးက္  ဆာင္ရးက္မည္ပအစီအစဥ္မ်ားကို  ဖာ္ျဳထားဳါသည္္။ M&AOSB ဳတ္ပန္းက်င္ 
ထိခုိက္မမဆန္းစစ္ျခင္းဆိုငရ္ာ လုဳထ္ံုးလုဳ္နည္းုႏးငပ္အညီ  စာငပ္ၾကဳ္ၾကည္ပ မစစ္ ဆး ရး အစီရင္ခစံာ 
ကိ ု သယံဇာတုႏးငပ္သ္ာပဳတပ္န္းက်ငထ္နိ္းသမိ္း ရး ပန္ေကီးကာန (MONREC)သိုု႔  ျခာကလ္ 
တစ္ေကမိ္က်စီ တငသ္းင္းသးားမည ္ျဖစ္ဳါသည္္။   

ဳတပ္န္းက်ငဆ္ိငု္ရာ  စာင္ပၾကဳ္ၾကည္ပ မစစ ္ဆးမမအက်ဥ္းကိုကုိ ဇယား ၁.၆ တးင္ တင္ျဳထား 
ဳါသည္္။  

ဇယား ၁.၆ အစီရင္ခံတင္ျဳ ရး ုႏးငပ ္ စာင္ပၾကဳ္ၾကည္ပ မစစ္ ဆး ရး သတ္မးတ္ခ်က္မ်ား အက်ဥ္းတင္ျဳျခင္း 

စမီကိံနး္လုဳင္နး္/ 
ဳတ္ပနး္က်ငဆုိ္ငရ္ာ 
က႑ 

 စာင္ပၾကဳၾ္ကည္ပ မစစ ္ဆး ရး 
အစအီမမံ်ား 

 
အေကိမအ္ ရအတးက္ တာပနရ္ိးျခငး္ 

 
တည္ ဆာက္ ရးကာလ 

ထုတ္လႊတ္အခုိးအ ငးဳ 

ထုတ္လႊတ္အခုိးအ ငးု႔ထုတ္လႊတ္မမကုိ  
ဇင္ ရာ္ ခ်ာင္း၌ တိုင္းတာမည္ 

ျဖစ္ဳါသည္္။  SOx, NOx, PM2.5 
နးင္ပ PM10 စသည္ပတိုု႔ကိ ု

တုိင္းတာမည္ျဖစ္ဳါသည္ 
(အနီးဆံုးလက္ခံရရိးမည္ု႔ နရာန္။  
 

တည္ ဆာက္ ရးကာလုႏးင္ပ 
လုဳ္ငန္းခးင္ ရးင္းလင္း ရးကာလ 
အတးင္း တစ္လ တစ္ေကိမ္္။ 
အဆင္ပမ်ားသည္ NEG 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အတးင္း  ရာက္ရိး နလ်င္ နာက္ 
ထဳ္ စာင္ပၾကည္ပမမကို မလိုအဳ္ဳါ္။ 

M&A OSB/ 
တတိယအဖ်ဲးဳ  
အစည္း  

ဆူညံသံထုတ္လႊတ္မမ 

ဆူညံသံအဆင္ပကို ဇင္ ရာ္ ခ်ာင္း၌ 
 နု႔္က ္တစ္ေကိမ္ရိွ၊ ည္က္ တစ္ေကိမ္ 
တုိင္းတာမည္ျဖစ္ဳါသည္ 
(အနီးဆံုးလက္ခံရရိးမည္ု႔ နရာ)္။  

တည္ ဆာက္ ရးကာလုႏးင္ပ 
လုဳ္ငန္းခးင္ ရးင္းလင္း ရးကာလ 
အတးင္း တစ္လ တစ္ေကိမ္္။ 
အဆင္ပမ်ားသည္ NEG 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတးင္း 
  ရာက္ရိး နလ်င္ရိွ၊ 
  နာက္ထဳ္ စာင္ပၾကည္ပမမကို 
မလိုအဳ္ဳါ္။ 

M&A OSB/ 
တတိယအဖ်ဲးဳ  
အစည္း 
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စမီကိံနး္လုဳင္နး္/ 
ဳတ္ပနး္က်ငဆုိ္ငရ္ာ 
က႑ 

 စာင္ပၾကဳၾ္ကည္ပ မစစ ္ဆး ရး 
အစအီမမံ်ား 

 
အေကိမအ္ ရအတးက္ တာပနရ္ိးျခငး္ 

အဏၰပါ အနည္အနစ္  
 

 သာင္တူးျခင္းလုဳ္ငန္းမ်ားမး 
ညစ္ညမ္းမမမ်ားမရိး စရန္ အဏၰပါ 
အနည္အနစ္ တိုင္းတာျခင္းကို  ဆာင္ 
ရးက္မည္ျဖစ္ဳါသည္္။ WBG ၏ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားုႏးင္ပအညီ 
 အာက္ဳါ သတ္မးတ္ခ်က္မ်ားကို 
တုိင္းတာဳါမည္္။  

 သာင္းတူးျခင္းလုဳ္ငန္း ဆာင္ရးက္မမ 
္ဳီးလ်င္ရိွ၊ တုိင္းတာျခင္းကုိ  ဆာင္ 
ရးက္မည္ျဖစ္ဳါသည္္။  
အဆင္ပမ်ားသည္ (NEQEG ုႏးင္ပ WBG 
EHS ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား) ခးင္ပျဳ် 
အတိုင္းအဆအတးင္း  ရာက္ရိး န 
လ်င္ရိွ၊ တုိင္းတာျခင္းကုိ 
ရဳ္စ်ဲမည္ျဖစ္ဳါသည္္။  

M&A OSB/ 
တတိယအဖ်ဲးဳ  
အစည္း 

အဏၰပါ သတၱပါ ုႏးငပ ္
အဳင္မ်ား  

တည္ ဆာက္ ရးကာလ  သာင္တူး
စဥ္အတးင္းရိွ၊ ဆိဳ္ခံတံတား၏ 
အ ရးဳ္က္သိုု႔ဦးတည္ သာ  
္က္တးင္ 
အနည္အနစ္မ်ားဳိုု႔တက္လာျခင္းကို T2 
transect (ဆိဳ္ခံတံတားအ ရးဳ ္က္) 
ရိး 
သုႏၱာ က်ာက္တန္းမ်ားရိး န
မမအ ဳပၚအ ျခခံး  လပလာသင္ပဳါသ
ည္္။ 
ဳတ္၀န္းက်င္ အ ျခခံအခ်က္အလက္ 
မ်ား  ကာက္ယူစဥ္က  တးု႔ရိး သာ 
သုႏၱာ က်ာက္တန္းမ်ိ်းစိတ္မ်ားကို 
သက္ ရာက္မမမရိး စရန္ ၄င္းကို 
တုိင္းတာျခင္းျဖစ္ဳါသည္္။   

 စာင္ပၾကဳ္ၾကည္ပ မစစ္ ဆးျခငး္ကုိ 
တည္ ဆာက္ ရးကာလ  သာငတူူ္း 
စဥအ္တးငး္  ဆာငရ္းက္ဳါမည္္။  

M&A OSB/ 
တတိယအဖ်ဲးဳ
အစည္း 

စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္း 

M&A OSB HSE အဖး်ဳဲ သည္ 
ကန္ထရုိက္တာမး လက္ခံရရိး သာ 
လစဥ္စႊန္ုဳ႔ စ္ဳစပည္းအစီရင္ခံစာ ုႏးင္ပ 
MONREC စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္း စးန္ု႔ ထုတ္ျခင္း 
အစီရင္ခံစာမ်ားကို သုံးသဳ္မည္ျဖစ္ 
ဳါသည္္။  

စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္းကို တစ္လတစ္ေကိမ္ 
  စာင္ပၾကဳ္ၾကည္ပရူစစ္ ဆးမည္ျဖစ္ 
ဳါသည္္။  

M&A OSB HSE 
အဖး်ဳဲ  

ထိခုိက္မမုႏးင္ပ 
မ တာ္တဆထိခိုက္မမ 
မ်ား အစီရင္ခံျခင္း 

EIA လုဳ္ထုံးလုဳန္ည္းအရ M&A OSB 
သည္ MONREC ုႏးင္ပ MOGE ကုိ 
ယုိစိမ္ု႔မမုႏးင္ပ ယိုဖိတ္မမမ်ားအား 
အစီရင္ခံဳါမည္္။ ထိခိုက္မမမ်ားုႏးင္ပ 
ဳ်က္ကးက္မမမ်ားကို MONREC ထံ 
အစီရင္ခံဳါမည္္။ 

EIA လုဳ္ထုံးလုဳန္ည္းအရ 
ဳမာဏေကီးမား သာယိုဖိတ္မမမ်ားကုိ 
၂၄ နာရီအတးင္း အစီရင္ခံရဳါမည္္။  
ဳမာဏေကီးမားသည္ပ 
ယုိဖိတ္မူဆိုသည္မးာ M&A အဖး်ဳဲ မး 
မသန္ု႔စင္ုႏိုင္သည္ပရိွ၊ ျဳင္ဳအစီအမံမ်ား 
လိုအဳ္သည္ု႔ ယိုဖိတ္မမ ကုိ ဆုိလုိ 
သည္္။  
 
 
 
 
 
 
 
 

M&A OSB HSE 
အဖး်ဳဲ  
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စမီကိံနး္လုဳင္နး္/ 
ဳတ္ပနး္က်ငဆုိ္ငရ္ာ 
က႑ 

 စာင္ပၾကဳၾ္ကည္ပ မစစ ္ဆး ရး 
အစအီမမံ်ား 

 
အေကိမအ္ ရအတးက္ တာပနရ္ိးျခငး္ 

 
လုဳ္ငန္းလည္ဳတ္ ရးကာလ 

ထုတ္လႊတ္အခုိးအ ငးဳ 

ထုတ္လႊတ္အခုိးအ ငးု႔ထုတ္လႊတ္မမကုိ  
ဇင္ ရာ္ ခ်ာင္း၌ တိုင္းတာမည္ 

ျဖစ္ဳါသည္္။  SOx, NOx, PM2.5 
နးင္ပ PM10 စသည္ပတိုု႔ကိ ု

တုိင္းတာမည္ျဖစ္ဳါသည္ 

(အနီးဆံုးလက္ခံရရိးမည္ု႔ နရာ)္။  

 

လုဳ္ငန္းလည္ဳတ္ ရးကာလအတးင္း
  ျခာက္လ တစ္ေကိမ္္။  
အဆင္ပမ်ားသည္ NEQEG 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အတးင္း  ရာက္ရိး နလ်င္ရိွ၊   
 စာင္ပၾကဳ္ၾကည္ပရူစစ္ ဆးျခင္းကို 
ရဳ္စ်ဲမည္ျဖစ္ဳါသည္္။ 

M&A OSB/ 
တတိယအဖ်ဲးဳ  
အစည္း  

ဆူညံသံထုတ္လႊတ္မမ 

ဆူညံသံအဆင္ပကို ဇင္ ရာ္ ခ်ာင္း၌ 
 နု႔္က ္တစ္ေကိမ္ရိွ၊ ည္က္ တစ္ေကိမ္ 
တုိင္းတာမည္ျဖစ္ဳါသည္ 
(အနီးဆံုးလက္ခံရရိးမည္ု႔ နရာ)္။  

လုဳ္ငန္းလည္ဳတ္ ရးကာလုႏးင္ပ 
 န္က္ရိွ၊ ည္က္ ုႏးင္ပ 
ဆူညံသံထးက္သည္ပ 
လုဳ္ငန္းမ်ား  ဆာင္ရးက္ နစဥ္အ
တးင္း တစ္လ တစ္ေကိမ္္။  
အဆင္ပမ်ားသည္ NEG 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတးင္း 
  ရာက္ရိး နလ်င္ရိွ၊ 
  နာက္ထဳ္ စာင္ပၾကည္ပမမကို 
မလိုအဳ္ဳါ္။ 

M&A OSB/ 
တတိယအဖ်ဲးဳ  
အစည္း 

အညစ္အ ၾကးမ်ားစးန္ု႔
ဳစ္ျခင္းုႏးင္ပ ဳင္လယ္ ရ 
အရည္အ သးး 

သန္ု႔စင္္ဳီး  ရဆိုးမ်ားကို NEQEG ုႏးင္ပ 
WBG EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားုႏးင္ပအညီ 
  အာက္ဳါသတ္မးတ္ခ်က္မ်ားအတးက္ 
တုိင္းတာဳါမည္္။  
 

လုဳ္ငန္းလည္ဳတ္ ရးကာလအတးင္း
  ျခာက္လ တစ္ေကိမ္္။ 
အဆင္ပမ်ားသည္ NEQEG ုႏးင္ပ WBG 
EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ခးင္ပျဳ် 
အတိုင္းအဆအတးင္း  ရာက္ရိး န 
လ်င္ရိွ၊  စာင္ပေကဳ္ၾကည္ပရူစစ္ ဆးျခင္း 
အၾကိမ္အ ရအတးက္ကို ုႏးစ ္
အလိုက္  လး်ာု႔ခ်မည္ ျဖစ္ဳါသည္္။ 

M&A OSB/ 
တတိယအဖ်ဲးဳ  
အစည္း 

အဏၰပါ အနည္အနစ္  
 

 သာင္တူးျခင္းလုဳ္ငန္းမ်ားမး 
ညစ္ညမ္းမမမ်ားမရိး စရန္ အဏၰပါ 
အနည္အနစ္ တိုင္းတာျခင္းကို  ဆာင္ 
ရးက္မည္ျဖစ္ဳါသည္္။ WBG ၏ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားုႏးင္ပအညီ 
 အာက္ဳါ သတ္မးတ္ခ်က္မ်ားကို 
တုိင္းတာဳါမည္္။  

 သာင္းတူးျခင္းလုဳ္ငန္း ဆာင္ရးက္မမ 
္ဳီးလ်င္ရိွ၊ တုိင္းတာျခင္းကုိ  ဆာင္ 
ရးက္မည္ျဖစ္ဳါသည္္။  
အဆင္ပမ်ားသည္ (NEQEG ုႏးင္ပ WBG 
EHS ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား) ခးင္ပျဳ် 
အတိုင္းအဆအတးင္း  ရာက္ရိး န 
လ်င္ရိွ၊ တုိင္းတာျခင္းကုိ 
ရဳ္စ်ဲမည္ျဖစ္ဳါသည္္။  

M&A OSB/ 
တတိယအဖ်ဲးဳ  
အစည္း 
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စမီကိံနး္လုဳင္နး္/ 
ဳတ္ပနး္က်ငဆုိ္ငရ္ာ 
က႑ 

 စာင္ပၾကဳၾ္ကည္ပ မစစ ္ဆး ရး 
အစအီမမံ်ား 

 
အေကိမအ္ ရအတးက္ တာပနရ္ိးျခငး္ 

အဏၰပါ သတၱပါ ုႏးငပ ္
အဳင္မ်ား  

လုဳ္ငန္းလည္ဳတ္ ရးကာလ 
  သာင္တူးစဥ္အတးင္းရိွ၊ 
ဆိဳ္ခံတံတား၏ 
အ ရးဳ္က္သိုု႔ဦးတည္ သာ  
္က္တးင္ အနည္အနစ္မ်ား 
ဳိုု႔တက္လာျခင္းကို  T2 transect 
(ဆိဳ္ခံတံတားအ ရးဳ ္က္) ရိး 
သုႏၱာ က်ာက္တန္းမ်ားရိး န
မမအ ဳပၚအ ျခခံး  လပလာသင္ပဳါသ
ည္္။ 
ဳတ္၀န္းက်င္ အ ျခခံအခ်က္အလက္ 
မ်ား  ကာက္ယူစဥ္က  တးု႔ရိး သာ 
သုႏၱာ က်ာက္တန္းမ်ိ်းစိတ္မ်ားကို 
သက္ ရာက္မမမရိး စရန္ ၄င္းကို 
တုိင္းတာျခင္းျဖစ္ဳါသည္္။   

လုဳင္နး္လည္ဳတ္ ရးကာလအတးငး္ 
လုဳင္နး္စတငခ္်နိမ္း အနည္းဆုံး ၂ ုႏးစ ္
ထိ  စာင္ပၾကဳၾ္ကည္ပ 
 မစစ္ ဆးျခငး္ကုိ  ဆာငရ္းက္သင္ပ
ဳါသည္္။  ျဳာငး္လ်ဲမမ မရိးလ်ငရ္ိွ၊  စာင္ပ 
ၾကဳၾ္ကည္ပရမစစ ္ဆးျခငး္ကုိ 
ရဳစ္်ဳဲ ါမည္္။ 

M&A OSB/ 
တတိယအဖ်ဲးဳ
အစည္း 

စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္း 

M&A OSB HSE အဖး်ဳဲ သည္ 
ကန္ထရုိက္တာမး လက္ခံရရိး သာ 
လစဥ္စႊန္ုဳ႔ စ္ဳစပည္းအစီရင္ခံစာ ုႏးင္ပ 
MONREC စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္း စးန္ု႔ ထုတ္ျခင္း 
အစီရင္ခံစာမ်ားကို သုံးသဳ္မည္ျဖစ္ 
ဳါသည္္။  

စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္းကို တစ္လတစ္ေကိမ္ 
  စာင္ပၾကဳ္ၾကည္ပရူစစ္ ဆးမည္ျဖစ္ 
ဳါသည္္။  

M&A OSB HSE 
အဖး်ဳဲ  

ထိခုိက္မမုႏးင္ပ 
မ တာ္တဆထိခိုက္မမ 
မ်ား အစီရင္ခံျခင္း 

EIA လုဳ္ထုံးလုဳန္ည္းအရ M&A OSB 
သည္ MONREC ုႏးင္ပ MOGE ကုိ 
ယုိစိမ္ု႔မမုႏးင္ပ ယိုဖိတ္မမမ်ားအား 
အစီရင္ခံဳါမည္္။ ထိခိုက္မမမ်ားုႏးင္ပ 
ဳ်က္ကးက္မမမ်ားကို MONREC ထံ 
အစီရင္ခံဳါမည္္။  

EIA လုဳ္ထုံးလုဳန္ည္းအရ 
ဳမာဏေကီးမား သာယိုဖိတ္မမမ်ားကို 
၂၄ နာရီအတးင္း အစီရင္ခံရဳါမည္္။  
ဳမာဏေကီးမားသည္ပ 
ယုိဖိတ္မူဆုိသည္မးာ M&A အဖး်ဳဲ မး 
မသန္ု႔စင္ုႏိုင္သည္ပရိွ၊ ျဳင္ဳအစီအမံမ်ား 
လိုအဳ္သည္ု႔ ယိုဖိတ္မမ ကုိ ဆုိလုိ 
သည္္။  
 

M&A OSB HSE 
အဖး်ဳဲ  

၁.၈  နိဂုံး ုႏးငပ ္အေကံျဳ်ခ်က္မ်ား  

ဳတပ္န္းက်ငထ္ခိိုကမ္မဆန္းစစ္ျခင္း လပလာမမသည ္င ုတ ္ကာင္းရိး စီမံကနိ္းုႏးငပ္ ဆက္ုႏႊယ္ န သာ 
သက ္ရာကမ္မမ်ားကိ ုအ လး ဳးခ်ဲပဳ ါသည္္။  သက္ ရာက္မမမ်ားသည ္လည္ဳ တ ္ရးဧရယိာအတးင္း 
ကးကး္သာ ျဖစ္ ဳပၚုုိႏင္ဳါသည္္။ စီမံကနိ္းဧရိယာဳတ္ဳ တလ္ည္ ၅ ကလီိုမတီာအကးာ လႊမ္း္ခံ်မမ 
နယ ္ျမကိ ုဆညူံမမရိွ၊ စးန္ု႔ဳစ္ဳစပည္း ုႏးင္ပ  ရအသံုးျဳ်မမရိွ၊ ထုတလ္ႊတ္အခိုးအ ငးဳမ်ားမး ျဖစ ္ဳပၚလာုုိႏင္ 
သည္ပ သက္ ရာက္မမမ်ား ုႏးငပ္ အသက ္မးးပမး္ က်ာင္းလုဳ ္ငန္းမ်ား ( ရလုဳ င္န္းအဳါအပင္) အ ဳပၚ 
သက ္ရာကမ္မမ်ားကိ ုထည္ပသးင္းဳါပင္ရန ္အဆိုျဳ္ဳီးျဖစ္ဳ ါသည္္။  

ဳတပ္န္းက်ငထ္ခိိုကမ္မဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခစံာသည ္ နံု႔သာဳု  က်းရးာအုဳစ္ရုိး ရဳရ္းာမ်ားရိွ၊ အထူးသ 
ျဖင္ပ ဇင္ ရာ္ ခ်ာင္း “ရဳ္ကးက္” မးာ စီမကံိန္းဧရိယာုႏးငပ္ အနီးဆံုးျဖစ္္ဳီးရိွ၊ စီမကံိန္း ၾကာင္ပ ထိခိကု္ခရံ 
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ုႏိုငဖ္းယရ္ိး ၾကာင္း ဂ ုျဳ်ထားဳါသည္္။ ထိုု႔ ၾကာင္ပရိွ၊ ဳတပ္န္းက်ငထ္ိခိကုမ္မဆန္းစစ္ျခင္းအတးက္ 
တိုင္ဳ င ္ဆးး ုႏးးမမကုိ နံု႔သာဳ ုက်းရးာအုဳ ္စအုတးင္းရိး  ဒသခရံဳရ္းာမ်ားတးင္ အ လး ဳးျဳ်လုဳသ္းား 
မည ္ ျဖစ္ဳါသည္္။  ဒသရိး ငါးဖမ္းလုဳ ္ငန္းမ်ား ုႏးင္ပ အသက ္မးးပမ္း က်ာင္းလုဳင္န္းမ်ားဆိငု္ရာ 
လကရ္ိးနားလည္သ ္ာ ဳါက္ထားမမကို အ ထာက္အကူျဳ်ုႏိုင္ရန္ လူမမအ ျခခံအခ်က္အလကမ္်ား 
ကိ ု ကာကယ္စူု ဆာင္းခ်ဲပဳ ါသည္္။   

ကုန္းတးင္းဳိုငး္လုဳင္န္းမ်ားုႏးငပ္ဳတသ္ကး္ရိွ၊ တည္ ဆာက္ ရးလုဳ ္ငန္းမ်ားမး ျဖစ ္ဳပၚလာုုိႏင္သည္ပ 
ဆူညံသ ံ သိုု႔မဟုတ္ ဖုနမ္မန္ု႔မ်ားသည ္  ဒသခံရဳ္ရးာမ်ားအ ဳပၚ ထိခိကု္ုႏိငုဖ္းယ္ ရိးဳါသည္္။ အဓိက 
ထုတလ္ႊတမ္မအရင္းအျမစမ္်ားမရးိ သာ ၾကာင္ပ လည္ဳတ ္ရးလုဳင္န္းမ်ား၏ သက္ ရာကမ္မသည ္
အကန္ု႔အသတ္ျဖင္ပသာ ရိးုႏိငု္ဳါသည္္။ တည ္ဆာက္ ရးကာအတးင္းရိွ၊ စမီကံိန္းမး အလုဳ ္အကုိင္ 
အခးင္ပအလမ္းမ်ားျဖစ္ ဳပၚ စုႏိုင ္သာ ၾကာင္ပ  ဒသခရံဳရ္းာမ်ားအ ဳပၚ အျဳ်သ ္ာ ဆာင ္သာ 
သက ္ရာကမ္မမ်ားရိးုႏိုင္ဳ ါသည္္။  

ဆိဳခ္ံတတံားတည္ ဆာက္ ရးလုဳ ္ငန္းမ်ား ၾကာင္ပ လမူမ္ပ ုႏးငပ ္ ဳတပ္န္းက်င္တိုု႔အ ဳပၚ 
သက ္ရာကမ္မမ်ား ျဖစ ္ဳပၚလာုုိႏင္ ျခရိးဳါသည္္။ စမီံကနိ္းလုဳ ္ငန္း ျခရာရိး ဳင္လယ္ နရာမ်ားမးာ 
တိုက ္ိုကသ္က ္ရာက္မမခံရုုိႏင္ဖးယရ္ိးဳါသည္္။ ဆိဳခ္ံတတံား ုႏးငပ္ လုဳ္ငန္းလည္ဳတ္ ရးတိုု႔ ၾကာင္ပ 
လႊမ္း္ခံ်နယ ္ျမရိး  ရလုဳသ္ားမ်ားသည ္ တုိက္ ိကု္ သုို႔မဟုတ္ သးယပ္ိကု္း သက ္ရာက္မမခံရ 
ုႏိုငဖ္းယရ္ိးဳါသည္္။  

သက ္ရာကမ္မမ်ားကိ ု စနစတ္က်  သခ်ာစးာ  လး်ာပခ်ုုိႏင္ရန္ အထက္ဳါ အဳိငု္း ၁.၇ တးင ္
စာရင္းခ် ျဳ်စထုား သာ  စာင္ပၾကဳ္ၾကည္ပရမစစ္ ဆး ရးကို  ဆာငရ္းကသ္းားမည္ ျဖစ္ဳ ါသည္္။  

FEED (Front End Engineering Design) အဆင္ပကာလအတးင္း ေကးီမား သာဒီဇိငု္းဆိုငရ္ာ 
အ ျဳာင္းအလ်ဲမ်ားကို စီမကံိန္းဒီဇိငု္း အ္ဳီး သတ္  ဆာငရ္းက္္ဳီးသညု္ႏးငပ္တစ္္ဳိ်က္နက္ရိွ၊ လုိအဳ္လး်င္ 
သက ္ရာကမ္မမ်ားကိ ု ျဳနလ္ည္တးက္ခ်က္ သင္ပဳါသည္္။ ဳတ္ပန္းက်င္ထခိိကု္မမဆန္းစစ္ျခင္း 
အစီရင္ခစံာ ုႏးငပ္/သိုု႔မဟတု္ ဳတ္ပန္းက်င္စမီခံန္ု႔ခ်ဲးမမ အစအီစဥ္ကို ျဳန္လည္ျဳငဆ္င္ျဳ်စုုိုႏင္ဳ ါသည္္။  


