
ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အ သွေးလမ်းညွှန်ချက်များ (Environmental Quality Guidelines – 

EQG) (မူကကမ်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းပွေတဲွေင် ညွှန်ကကား ရးမှူးချုပ်မ ှ  ပာကကားမည့် 

အဖွေင့်အမှာစကား 

 

၁။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အ သွေးလမ်းညွှန်ချက်များ (Environmental Quality 

Guidelines – EQG) (မူကကမ်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းပွေဲသို ့ကက ရာက်လာကကတဲ့ 

- ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွေးဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း ရးဆွေဲ ရး နည်းပညာဆပ် ကာ်မတီ 

အဖွေဲ ဝ့င်များ၊  

- သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာနများမှ ဖိတ်ကကားထားသူများ၊ 

-  ပည် ထာင်စုသမ္မတ မန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် 

နှင့် ညီ နာင်အသင်းများ၊ စက်မှုဇုန်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ လုပ်ငန်းရှင်များ၊  

- အစိုးရမဟတု် သာ အဖွေဲ အ့စည်းများမှ တက် ရာက်လာကကသူများအားလုံး ကုိယ်စိတ် 

နှစ် ဖာ ကျန်းမာချမ်းသာကကပါ စ ကကာင်း ဦးစွောဆု တာင်း မတ္တ ာပိုသ့အပ်ပါတယ်။ 

၂။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွေင်  ပဌာန်းခ့ဲ သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ေ(၂၀၁၂)၏ ပုေ်မ 

(၁၀) ၌ ဝန်ကကီးဌာနသည်  ပည် ထာင်စုအစိုးရအဖွေဲ န့ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ကာ်မတီ၏ 

သ ောတူညီချက် ဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွေး စံချိန်စံညွှန်းများကုိ သတ်မှတ်နိုင်သည်ဟ ု

 ဖာ ်ပပါရှိပါတယ်။ ေါ့အ ပင် အမျိုးသားအဆင့် စံချိန်စံညွှန်းများကုိ သတမ်ှတ်နိုင်ရန်အတွေက် 

စံချိန်စံညွှန်းများဆိုင်ရာ Focal Point  ဖစ်တဲ့ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကကီးဌာနက စံချိန်စံညွှန်း 

 ရးဆွေဲ ရး နည်းပညာဆပ် ကာ်မတီ(၁၉)ခု ဖွေဲ စ့ည်းခဲ့ပါတယ်။ ထိုစံချိန်စညံွှန်း ရးဆွေဲ ရး 

နည်းပညာဆပ် ကာ်မတီ(၁၉)ခုထဲမှာ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွေး စံချိန်စံညွှန်း ရးဆွေဲ ရး 

နည်းပညာဆပ် ကာ်မတီသည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင် ဖစ်ပပီး အမျိုးသားအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

အရည်အ သွေး စံချိန်စံညွှန်း ရးဆွေဲနိုင် ရးအတွေက်  ဆာင်ရွေက်လျက်ရှိပါတယ်။ အမျိုးသားအဆင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အ သွေး စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ရန် အချိန်ယူရမှာ ဖစ်ပါတယ်။  

၃။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကကီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 

ဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ေ ပဌာန်းခ့ဲပပီး နာက် ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အ သွေး 

စံချိန်စံညွှန်းများကုိ ချမှတ်နုိင်ဖုိ ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စတင် ဆာင်ရွေက်ခ့ဲပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ 

၂၉ ရက် နမ့ှာ  န ပည် တာ်၊  ပည် ထာင်စုအစိုးရအဖွေဲ ရံု့း၊ ရံုးအမှတ် (၁၈)၊ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပ ပုလုပ်ခဲ့ သာ သောဝသယံဇာတများတူး ဖာ ်ထုတ်လုပ် ခင်း ကကာင့်  ဖစ် ပါ်လာနိုင်သည့် 

သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများအား  လျှော့ချ ရးဆိုင်ရာ ေုတိယအကကိမ်အစည်းအ ဝး၌ 
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 ပည် ထာင်စုသမ္မတ မန်မာနိုင်ငံ တာ် ေုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွေန်းမှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 

နှင့် သစ် တာ ရးရာဝန်ကကီးဌာနအ န ဖင့်   “Environmental Quality Standards အား ၂၀၁၇ 

ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွေင် ထုတ် ပန်နိုင် ရး  ဆာင်ရွေက်ရန်နှင့် Standards မထုတ် ပန်နိုင်မီ 

ကကားကာလအတွေင်း စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာ ဆာင်ရွေက်နိုင်ရန် Environmental Quality 

Guidelines အား ၂၀၁၅ ခနုှစ် မတ်လကုန် အပပီးထုတ် ပန်နိုင် ရး  ဆာင်ရွေက်ရန် လမ်းညွှန် 

မှာကကားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအ့တွေက် ကကာင့် Environmental Quality Guidelines အား ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

မတ်လကုန် အပပီးထုတ် ပန်နိုင် ရး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန၊ အာရှဖွေံ ့ပဖိုးမှုေဏ်မှ 

Environmental Safeguards and Monitoring Specialist  ဖစ်သူ Mr. Iain Watson နှင့် 

International Management Group မှ အမျိုးသားနည်းပညာအကကံ ပး ဖစ်သူ ဦးရန်မင်း အာင်တုိ ့

ပူး ပါင်း၍  ရးဆွေ ဲဆာင်ရွေက်ထားတာ  ဖစ်ပါတယ်။ အဲေီ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အ သွေး 

လမ်းညွှန်ချက်များ (Environmental Quality Guidelines – EQG) (မူကကမ်း) အား 

ရှင်းလင်းတင် ပရန်  ဖစ်ပါတယ်။  

၄။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာအရည်အ သွေး စံချိန်စံညွှန်းများ ချမှတ်နုိင် ရးအတွေက်  ဆာင်ရွေက်ခ့ဲ 

ရာမှာ Asian Development Bank (ADB) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာနတုိ ့ ၂၀၁၃ 

ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွေက်ခ့ဲပါတယ်။ ထုိသုိ ့  ဆာင်ရွေက်ခ့ဲရာမှာ  မန်မာနိုင်ငံရှိ 

ဝန်ကကီးဌာနများ ဖစ်သည့် လျှေပ်စစ်စွေမ်းအားဝန်ကကီးဌာန၊ ကျန်းမာ ရးဝန်ကကီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကကီး 

ဌာန၊  ဆာက်လုပ် ရးဝန်ကကီးဌာန၊  မွေး မူ ရးနှင့်  ရလုပ်ငန်းဝန်ကကီးဌာန၊ သတ္တ ုတွေင်းဝန်ကကီး 

ဌာန၊ ပညာ ရးဝန်ကကီးဌာန၊ ပို ့ဆာင် ရးဝန်ကကီးဌာန၊ ရထားပို ့ဆာင် ရးဝန်ကကီးဌာန၊ 

လယ်ယာစိုက်ပျိုး ရးနှင့်ဆည်  မာင်းဝန်ကကီးဌာန၊  န ပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၊ 

ရန်ကနု်ပမို  ့တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီနှင့် မန္တ လးပမို  ့တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ 

တိုတ့ွေင် လက်ရှိအသုးံ ပု န သာ အရည်အ သွေး စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာန 

များရှိ ဓာတ်ခွေဲခန်းများတွေင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အ သွေး စံချိန်စံညွှန်းများကုိ တိုင်းတာ 

စစ် ဆးနိုင်မှု အ  ခအ နများကုိ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနများမှ အချက်အလက်များ  တာင်းခံ၍ 

Asian Development Bank (ADB) သုိ ့  ပးပုိခ့ဲ့ပါတယ်။ အဆုိပါအချက်အလက်များနှင့် 

နုိင်ငံတကာတွေင် လက်ခံအသံုး ပုလျက်ရိှ သာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အ သွေးစံချိန်စံညွှန်းများ 

 ဖစ်သည့် International Finance Corporation (IFC)မှ ကဏ္ဍအလုိက် လမ်းညွှန်ချက်များကုိ 

အကုိးအကား ပု  ရးဆွေဲ ခင်း၊ ထုိအ့ ပင်  မန်မာနိုင်ငံရှိ စက်ရံုအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မှုဆန်းစစ် ခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (EIA Procedure Annex – 1) တွေင်ပါရှိသည့် 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ် ခင်း(IEE) သိုမ့ဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ် ခင်း(EIA) 

 ဆာင်ရွေက်ရန်လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပပီး  ရးဆွေဲ ခင်း၊ စက်ရံု 
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အမျိုးအစားများ၊ IFC မှ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပပီး  ရးဆွေဲ ခင်းများကိုလည်း 

 ဆာင်ရွေက်ခဲ့ ခင်းတို ့ဖင့် ယခုရှင်းလင်း ဆွေး နွေးမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာအရည်အ သွေး လမ်းညွှန် 

ချက်များ (Environmental Quality Guidelines – EQG) (မူကကမ်း)  ရးဆွေခ့ဲဲ ခင်း  ဖစ်ပါတယ်။ 

၅။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွေင်  ပဌာန်းခ့ဲ သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ေ(၂၀၁၂)၏ ပုေ်မ 

(၁၀) ၌ ဝန်ကကီးဌာနသည်  ပည် ထာင်စုအစိုးရအဖွေဲ န့ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ကာ်မတီ၏ 

သ ောတူညီချက် ဖင့်  

 (က)    မ ပါ် ရအရည်အ သွေး စံချိန်စံညွှန်းများ 

 (ခ)   ပင်လယ်ကမ်းရုိးတန်းနှင့်  မစ်ဝ ေသများအတွေက်  ရအရည်အ သွေး   

         စံချိန်စံညွှန်းများ 

 (ဂ)     မ အာက် ရအရည်အ သွေး စံချိန်စံညွှန်းများ 

 (ဃ)   လထုအရည်အ သွေး စံချိန်စံညွှန်းများ 

 (င)   အသံနှင်တ့ုန်ခါမှု စံချိန်စံညွှန်းများ 

 (စ)   ထုတ်လွှတ်အခိုးအ ငွေ  ့စံချိန်စံညွှန်းများ 

 (ဆ)  စွေန်ထ့ုတ်အရည် စံချိန်စံညွှန်းများ 

 (ဇ)   စွေန်ထ့ုတ်အစိုင်အခဲ စံချိန်စံညွှန်းများ 

 (စျ) အ ခားပတ်ဝန်းကျင် အရည်အ သွေး စံချိန်စံညွှန်းများကို သတ်မှတန်ိုင်သည်ဟု 

 ဖာ ်ပပါရှိပါတယ်။ ေါ့ ကကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကကီးဌာန 

အ န ဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အ သွေး စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတရ်န် တာဝန်လည်း 

ရှိပါတယ်။ 

၆။ ထိုအ့တူ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွေန်လ ၅ ရက ်နတ့ွေင် ထုတ် ပန်ခဲ့ သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 

နည်းဥပ ေများမှ အခန်း(၇)၏ ပုေ်မ (၃၈)တွေင ်ပုေ်မခွေဲ (က)တွေင် “ဝန်ကကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်  မှင့်တင် ရးအတွေက် ဥပ ေ ပုေ်မ ၇၊ ပုေ်မခွေဲ(ဃ)နှင့် ပုေ်မ ၁၀ ပါ ပတ်ဝန်းကျင် 

အရည်အ သွေး စံချိန်စံညွှန်းများကို နိုင်ငံတစ်၀န်းလုံးအတွေက်  ဖစ် စ၊  ေသ သုိမ့ဟုတ် ပမိုရ့ွော 

သုိမ့ဟုတ် နယ်  မ၊ ဧရိယာ၊  မစ် ချာင်း အင်းအုိင် တစ်ခုခု အတွေက် ဖစ် စ၊ ယင်းတုိ၏့ အစိတ်အပုိင်း 

တစ်ခုခုအတွေက် ဖစ် စ  ပည် ထာင်စုအစုိးရအဖွေဲ န့ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ကာ်မတီ၏ 

သ ောတူညီချက် ဖင့် အမိန် ့ကကာ် ငာစာ ထုတ် ပန်၍သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပုေ်မခွေဲ (ခ)တွေင်လည်း 

နည်းဥပ ေခွေဲ(က)အရ “ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွေး စံချိန်စံညွှန်းများ သတမ်ှတ်ရာတွေင် စံချိန် 

စံညွှန်းသတ်မှတ်ရန် တာဝန် ပးအပ် ခင်းခံရ သာ သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖွေဲအ့စည်း၊ 

အ ခားအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖွေဲအ့စည်းများနှင့်လည်း ကာင်း၊  န ပည် တာ် ကာင်စီ၊ တုိင်း ေသကကီး 

သုိမ့ဟုတ်  ပည်နယ်အစိုးရအဖွေဲ ၊့ ပမို  ့တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီနှင့်  ေသဆိုင်ရာ စည်ပင် 
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သာယာ ရးအဖွေဲ တ့ိုန့ှင့်လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရမဟတု် သာ အဖွေဲ အ့စည်းများနှင့် 

လည်း ကာင်း လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းပူး ပါင်း ဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။” ဟ ု ဖာ် ပထားပါတယ်။ 

၇။ ထိုအ့တွေက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကကီးဌာနအ န ဖင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အ သွေး လမ်းညွှန်ချက်များကုိ  ရးဆွေဲ ဆာင်ရွေက်ခဲ့ရ ခင်း  ဖစ်ပါတယ်။ 

ယခုရှင်းလင်းပွေဲတွေင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အ သွေး လမ်းညွှန်ချက်များ(မူကကမ်း)တွေင် 

ပါရှိ သာ စက်မှုလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ၊ Parameter များ၊ အဆိုပါ Parameter များ၏ 

တန်ဖိုးများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ရှင်းလင်း ခင်းနှင့်  ဆွေး နွေးအကကံ ပု ခင်း 

အစီအစဉ်များ ပါဝင်ပါတယ်။ 

၈။ နိဂုံးချုပ်အ န ဖင့် ယခုရှင်းလင်းပွေဲသုိ ့ တက် ရာက်လာကကသူများမှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

အရည်အ သွေး လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်နိုင် ရးအတွေက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အ သွေး 

လမ်းညွှန်ချက်များ (Environmental Quality Guidelines – EQG) (မူကကမ်း) အ ပါ် သံုးသပ် 

အကကံ ပုချက်များ  ပး စလုိပါ ကကာင်း   ပာကကားအပ်ပါတယ်။ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


