FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Strategic Environmental Assessment (SEA)
of Myanmar’s Hydropower Sector
Q: What is an SEA?
The Strategic Environmental Assessment (SEA) is a tool for sustainable development. It
provides planners/decision-makers with significant information about low-medium and highrisk areas for development. The SEA can help companies to better understand key
environmental and social values to make more informed decisions.

ေမး - SEA ဆသ
ို ည္မွာမ အဘယ္နည္း။
မဟွာဗ ်ဴဟွာေ မွာမာက္ ပတ္၀န္းမာက ်္အမာကက တ္ဆန္း္း္း္မႈ (SEA) ဆသ
ို ည္မမွာ ေရရမည္ ံဖြ းတိုးတမာက္ေ္းသည္ည့္
မာကရယွာ ္း္ပပသည္။

ယ်္းသည္

ဖြံ းေရးအတဖမာက္

ဆြိုးရမြ း ို်္ေ ခ

နည္းေသွာသာ၊

အသ်္ည့္အတ်္ည့္ မ်္ည့္

မ်္ည့္မွားသည္ည့္ေနရွာမ ွား မ်ည့္္ ္းပ္လ ဥ္းသည္ည့္ အေရးပပသည္ည့္ သတ်္းအခ မာက္အလမာက္မ ွားမာကို ္းီမြမာကန္းေရးဆဖက
သူမ ွားသာ၊ ဆြိုး တ္ခ မာက္ခ သူမ ွားအွား ေ ွာ္ ပေပးပပသည္။ SEA သည္ မာကိုမၸဏီမ ွားအေန ်ည့္္ အေရးပပေသွာ
ပတ္၀န္းမာက ်္ မ်္ည့္ လူမတ
ႈ န္ းို မ ွားမာကို ပိုမသ
ို နွားလည္လွာေ္း ပီး

သတ်္းအခ မာက္အလမာက္ရရမ သရမ ပီးမမ

ခ မမတသ
္ ည္ည့္ ဆြိုး တ္ခ မာက္မ ွားပိုမိုမ ွား ပွားလွာေ္းရန္ မာကူညေ
ီ ပးပပသည္။

Q: Why is the SEA significant for Myanmar?
Myanmar’s rivers are a reliable source of water and have the potential to bring power to millions
of people across the country. However, development of the hydropower sector has challenges,
and may have significant environmental and social consequences. To ensure sustainability,
Myanmar’s hydropower sector requires understanding these social and environmental
challenges and risks from a basin-wide perspective. The SEA is significant for Myanmar,
because it takes a high-level view and aims to enable environmental and social sustainability
is considered at the highest levels of decision-making.
The SEA provides a sustainable development planning framework for hydropower in each
major river basin in Myanmar. This will help in making decisions that involve project locations,
and also help assess cumulative environmental and social impacts at sub-basin and basin
levels.

ေမး - SEA သည္ မန္မွာ ို္််
္ အ
ြ တဖမာက္ အဘယ္ေ မာကွာ်္ည့္ အေရးပပသနည္း။
မန္မွာ ို္်္်ြရမ မ္း္မ ွားသည္ အွားမာကိုးအွားထွားရသည္ည့္ ေရအရ်္းအ မ္း္ ္း္ ပီး
မ ွား္းဖွာထြသ႔ို

လမ ပ္္း္း္ထတ
ို လ
္ ိုပ္ပ႔လ
ို ႊတေ
္ ပး ို်္ေ ခရမပပသည္။

ို္််
္ တ
ြ ္း္၀မမး္ ရမ လူသန္းေပပ်္း

သ႔ရ
ို ွာတဖ်္

ေရအွားလမ ပ္္း္း္မာကက႑

ဖြံ းတိုးတမာက္ေရး သည္ ္းန္ေခခမႈမ ွား မ်ည့္္ ေတဖံ မာကြ ေနရ ပီး ပတ္၀န္းမာက ်္ မ်္ည့္ လူမႈေရးေနွာမာက္ဆမာက္တမ
ဖက ွားမာကို
သသသွာသွာ ခြ္းွားရ ို်္ပပသည္။ ေရရမညတ
္ ည္တြည့္မႈ ္း္ေ္းရန္ မန္မွာည့္ေရအွားလမ ပ္္း္း္မာကက႑အေန ်ည့္္ အဆိုပပ
လူမႈ မ်ည့္္ပတ္၀န္းမာက ်္ဆို်္ရွာ ္းန္ေခခမႈမ ွား မ်ည့္္ မ္း္၀မမ္းအလမာက
ို ္ရႈ မ်္သိုးြ သပ္ခ မာက္မ ွားမမ ထဖမာကေ
္ ပခ လွာမည္ည့္
ဆြိုးရမြ း ို်္ေ ခမ ွားမာကို သရမနွားလည္ရန္လအ
ို ပ္ပပသည္။ SEA သည္ မန္မွာ ို္်္်ြအတဖမာက္ အေရးပပ ပပသည္။
အဘယ္ေ မာကွာ်္ည့္ဆိုေသွာ္ အဆ်္ည့္ မ်္ည့္ မ်္ည့္ရႈ မ်္ထွား ပီး ပတ္၀န္းမာက ်္ မ်္လ
ည့္ ူမႈ ေရရမညတ
္ ည္တြည့္မႈ
မာကို ဆြိုး တ္ခ မာက္ခ မမတ္သည္ည့္ အ မ်္ည့္ဆိုးြ အဆ်ည့္္တဖ်္ ထည္ည့္သဖ်္း ္းဥ္း္းွားထွားပပသည္။

္း္ေပခေ္းေရး
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SEA သည္ မန္မွာ ို္်္်ြရမ အဓမာက မ္း္၀မမး္ ေ သတ္း္ခို္းစီ၏
ီ ေရအွားလမ ပ္္း္း္မာကက႑အတဖမာက္ ေရရမည္ ဖြံ း ေရး
္းီမြမာကန္းေရးဆဖမ
က ႈမေ
ူ ဘွာ်္မာကို ေ ွာ္ေဆွာ်္ေပးပပသည္။ ယ်္းသည္ ္းီမမာက
ြ န္းတည္ေနရွာပပ၀်္သည္ည့္ ဆြိုး တ္
ခ မာက္မ ွားခ မမတ္ရွာတဖ်္

မာကူညီေပးမည္ ္း္ ပီး

မ္း္၀မမ္းေ သ မ်္ည့္

မ္း္၀မမ္း်ယ္အဆ်္ည့္မ ွားတဖ်္

အဆိုပပ

္းီမြမာကန္းမ ွားေ မာကွာ်္ည့္ တိုးတမာက္ ္း္ေပခလွာမည္ည့္ ပတ္၀န္းမာက ်္ ်
မ ္ည့္ လူမႈသမာက္ေရွာမာက္မမ
ႈ ွားမာကို အမာကက တ္ ်
ို ္
ရန္လည္း မာကူညီေပးပပသည္။

Q: What is the difference between EIA and SEA?
While an Environmental Impact Assessment (EIA) aims to assess a specific project’s
environmental and social risks, the SEA is a high-level planning study that enables decisionmakers to assess environmental and social risks from a country-wide perspective.
ေမး - EIA ်
မ ္ည့္ SEA တ႔စီ၏
ို မာကဖွာ ခွားခ မာက္မွာမ အဘယ္နည္း။
ပတ္၀န္းမာက ်္ထခိုမာကမ
္ ႈဆန္း္း္း္ခ မာက္ Environmental Impact Assessment (EIA) သည္ ္းီမမာက
ြ န္းစီ၏
ပတ္၀န္းမာက ်္ မ်္ည့္ လူမဆ
ႈ ိုးြ ရမြ း ို်္ေ ခမ ွားမာကို အမာကက တ္ဆန္း္း္း္ရန္ ရည္ရယ
ဖ ္ ပီး SEA သည္ ဆြိုး တ္ခ မာက္
ခ သူမ ွားအေန ်ည့္္ တ္း္ ို်္်လ
ြ ိုးြ စီ၏ အ မ်္မမ ထဖမာက္ေပခလွာေသွာ ပတ္၀န္းမာက ်္ ်
မ ္လ
ည့္ ူမႈ ဆြိုးရမြ း

်
ို ္ေ ခမ ွားမာကို

အမာကက တ္ဆန္း္း္း္သည္ည့္ အဆ်္ည့္ မ်္ည့္္းီမမာက
ြ န္းေရးဆဖေ
က လည့္လွာမႈတ္း္ခို ္း္ပပသည္။

Q: Is the SEA a definitive plan for hydropower project planning in
Myanmar?
No. The SEA does not seek to provide a definitive, one-off plan for hydropower development
over the next 30 years.
ေမး - SEA သည္ မန္မွာ ို််
္ တ
ြ ်
ဖ ္ ေရအွားလမ ပ္္း္း္္းမ
ီ မာက
ြ န္းေရးဆဖမ
က အ
ႈ တဖမာက္ ပီး ပည္ည့္္းိုသ
ြ ည္ည့္ အ္းီအ္းဥ္

ဟိုတပ
္ ပသလွား။
မဟိုတ္ပပ။ SEA သည္ ေနွာ်္လွာမည္ည့္

မ္းစ
္ ၀အတဖ်း္ ေရအွားလမ ပ္္း္း္ ႔႔ြဖ းတးို တမာက္ေရးအတဖမာက္ ပီး ပည္ည့္္းြို

သည္ည့္ တ္း္ မာကမ္တ္း္ခပတည္းေဆွာ်္ရမာက
ဖ သ
္ ည္ည့္ (one-off) အ္းီအ္းဥ္မာကို ေ ွာ္ေဆွာ်္ေပး မည္မဟိုတ္ပပ။

Q: Who leads the SEA and why?
The Government of Myanmar’s Ministry of Electricity and Energy and the Ministry of Natural
Resources and Environmental Conservation, are leading the SEA in partnership with IFC. The
assessment is supported by the Australian government.
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The study is guided by a peer review process comprising voluntary representatives from
NGOs, civil society organizations, research institutions, development partners, private sector,
and development banks. The independent volunteers contribute their practical experience and
technical knowledge to the SEA through Advisory and Expert Group meetings. Members of
the group include independent researchers and organizations as well as the government of
Myanmar and IFC. The advisory group is specifically assigned with the task of providing
direction to the assessment, while the expert group provides specific technical guidance.

ေမး - SEA မာကို မည္သမာက
ူ ဦးေဆွာ်္သနည္း။ အဘယ္ေ မာကွာ်္ည့္နည္း။
မန္မွာ ို်္်ြအ္းိုးရစီ၏ ္းဖမး္ အ်္ မ်္လ
ည့္ မ ပ္္း္း္၀န္ မာကီးၾွာန (MOEE)

မ်္ည့္ သယြဇွာတ မ်ည့္္ သဘွာဝပတ္၀န္းမာက ်္

ထန္းသမ္းေရး၀န္ မာကီးၾွာန(MONREC)တ႔မာက
ို

ဦးေဆွာ်္မာကွာ

SEAမာကို

အ ပည္ ပည္ဆို်္ရွာ

ဘက႑ွာေရးေမာကွာ္ပိုေရးရမ်္း(IFC) မ်္ည့္ လမာက္တလ
ဖက ိုပ္ေဆွာ်္ေနပပသည္။ အမာကက တ္ဆန္း္း္း္မမာက
ႈ ို သ္းေ တးလ
အ္းိုးရမာက ပြည့္ပိုးေပးထွားပပ သည္။
NGO သာ၊ အရပ္ဘမာက္လူမႈအ ဖကံအ္းည္းမ ွားသာ၊ သိုေတသနအ ဖံက အ္းည္းမ ွားသာ၊
မာကက႑ မ်ည့္္

ဖြံ းေရးမတ္ မာက္မ ွားသာ၊ ပိုဂလ
ၢ မာက

ဖြံ းေရးဘဏ္မ ွားမမ ဆ ၵအေလ ွာမာက္ မာကိုယ္္းွားလမယ္မ ွားပပ၀်္သည္ည့္ လိုပ္ေ ွာ္မာကို်္ မာက္မ ွားစီ၏

သြိုးသပ္မလ
ႈ ိုပ္်န္း္းဥ္မာက အဆိုပပေလည့္လွာမႈမာကို
အေလ ွာမာက္
အသပညွာမာကို

လမ္းညႊန္မႈေပးထွားပပသည္။ လဖတလ
္ ပ္ေသွာ မမဆ ၵ

ပပ၀်္ေဆွာ်္ရမာက
ဖ သ
္ ူမ ွားသည္ ယ်္းတ႔စီ၏
ို
အ မာကြေပး မ်ည့္္

မာကိုယေ
္ တဖံအေတဖံအ မာကြ ်
မ ည့္္

ပညွာရမ်အ
္
ံဖက အ္းည္းအေ၀းမ ွားမမတဆ်္ည့္

SEA

နည္းပညွာဆို်္ရွာ

ထြသ႔မ
ို မ ေ၀ေပးပပသည္။

အဆပ
ို ပအ ဖကံစီ၏ အ ံဖက ၀်္မ ွားတဖ်္ လဖတလ
္ ပ္သည္ည့္ သိုေတသီမ ွား မ်ည့္္ အ ဖံက အ္းည္းမ ွား မ်ည့္္ မန္မွာအ္းိုးရ မ်ည့္္
IFC

တ႔ပ
ို ပ၀်္ပပသည္။

အ မာကြေပးအ ံဖက သည္

အမာကက တ္ဆန္း္း္း္မအ
ႈ တဖမာက္

ဦးတည္ရွာလမ္း

ေ မာကွာ်္းခ မမတ္ ေပး ပီး ပညွာရမ်္အ ံဖက မာက သမာက္ဆို်သ
္ ည္ည့္ ပညွာရပ္ဆို်္ရွာ လမ္းညႊန္မေ
ႈ ပးပပသည္။

Q: How is the SEA conducted?
The SEA aims to draw on scientific knowledge and stakeholder information gathered from a
wide-range of people across the country. Community-action research, geographic information
systems (GIS), and scientific findings are complementary, and help support the findings of the
SEA.
SEA သည္

ို်္်တ
ြ ္း္၀မမ္းရမ လူေပပ်္းမ ွား္းဖွာထြမမ သမာက္ဆို်္သည္ည့္အသပညွာ မ်ည့္္ ပပ၀်္သ်္ည့္ပပ၀်္ထမာက္
ို သူ

မ ွားစီ၏ သတ်္းအခ မာက္အလမာက္မ ွားမာကို ရယူရန္ ရည္ရယ
ဖ ပ
္ ပသည္။ လူထိုစီ၏တိုန႔္ ပန္ေဆွာ်္ရမာက
ဖ ္မသ
ႈ ိုေတသနသာ၊
ပထ၀ီ၀်္သတ်္းအခ မာက္အလမာက္္းန္း္မ ွား

(GIS)

မ်္ည့္ သပြၸနည္းမာက ေတဖံရမမႈမ ွားသည္

္း္ေ္း ပီး SEA စီ၏ ေတဖံရမခ မာက္မ ွားမာကို ပြည့္ပိုးမာကူညီေပးပပသည္။

အေထွာမာက္အပြည့္
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Q: To what extent have stakeholders been engaged throughout the
SEA process?
Stakeholder engagement has been key to inform and guide the SEA. Numerous stakeholder
meetings and consultations have been held to map local authorities’ and communities’
environmental and social concerns, as well as expectations for hydropower development in
Myanmar. A comprehensive list of stakeholder consultations and meetings held during the
SEA process can be found here.

ေမး - SEA လိုပ်
္ န္း္းဥ္တ္း္ေလမ ွာမာက္တ်
ဖ ္ ပပ၀်္သ်္ည့္ပပ၀်္ထမာက
ို သ
္ မ
ူ ွားမာက မည္သည္ည့္အတ်
ို း္ အတွာ အထ
ပပ၀်္လပ
ု ေ
္ ဆွာ်္ မာက ပပသနည္း။
ပပ၀်္သ်္ည့္ပပ၀်္ထမာက
ို သ
္ ူမ ွားစီ၏

ပပ၀်္ေဆွာ်္ရမာက
ဖ ္မသ
ႈ ည္

SEA

မာကို

သတ်္းအခ မာက္အလမာက္ေပးရန္ မ်္ည့္

လမ္းညႊန္ေပးရွာတဖ်္ အဓမာကမာက ပပသည္။ ေ သခြအွာဏွာပို်္မ ွား မ်္ည့္ လူထိုမာက မန္မွာ ို်္်ြရမ ေရအွားလမ ပ္္း္း္
တည္ေဆွာမာက္ေရးအေပခ ေမမ ွာ္လ်္ည့္ထွားခ မာက္မ ွား မ်ည့္္ ပတ္၀န္းမာက ်္ မ်္ည့္ လူမႈဆ်
ို ္ရွာ ္းိုးရမ္ပူပန္မ ွားမာကို ေ ွာ္ ပ
ရန္အလ႔်
ို မွာ ပပ၀်္သ်္ည့္ပပ၀်္ထမာက
ို ္သအ
ူ ္းည္းအေ၀းမ ွား မ်ည့္္ အ မာကြ ပ ေဆဖးေ းဖ ပဖမ
က ွား္းဖွာမာကို မာက ်္းပ ပ လိုပလ
္ မ မာက္
ရမပပသည္။ SEA လိုပ္်န္း္းဥ္အတဖ်္း မာက ်္းပခကည့္ေသွာ ပပ၀်္သ်္ည့္ ပပ၀်္ထမာက
ို သ
္ ူမ ွားစီ၏ အ မာကြ ပ ေဆဖးေ ဖးပဖမ
က ွား
်
မ ္ည့္ အ္းည္းအေ၀းမ ွား္းွာရ်္းမာကို ဤေနရွာတဖ်္ ပည္ည့္ ပည္ည့္္းြို္းြို ေတဖံ ို်္ပပ သည္။

Q: How will the SEA be used in the future?
The SEA aims to be integrated with power development planning and key government
decisions around hydropower and river basin management. It should be updated regularly and
when new information is available.

ေမး - SEA မာကို အနွာဂတ္တ်
ဖ ္ မည္သ႔အ
ို သြိုး ပ မည္နည္း။
SEA သည္ ေရအွားလမ ပ္္း္း္ မ်ည့္္ မ္း္၀မမး္ ္းီမြခန္႔ခကမ
ဖ ႈ မ်ည့္္ ္းပ္လ ဥ္းသည္ည့္ လမ ပ္္း္း္ ံဖြ းေရး္းီမမာက
ြ န္းေရးဆဖမ
က ႈ မ်ည့္္
အေရးပပေသွာ

အ္းိုးရဆြိုး တ္ခ မာက္မ ွားမာကို

ေပပ်္း္းည္းေပးရန္ရည္ရယ
ဖ ္ပပသည္။

ယ်္းမာကို

ပြိုမမန္မမ
ဖ ္းမြ

မႈမ ွား ပ လိုပ္ ပီး သတ်္းအခ မာက္အလမာက္သ္း္ရရမ ို်္သည့္ည့္ အခ ္န္တဖ်လ
္ ည္း မဖမ္းမြမႈမ ွား ပ လိုပသ
္ ်္ည့္ပပသည္။

Q: When will the study be available?
We anticipate that the final draft of the SEA will be complete by early-2018.

ေမး - မည္သည္ည့္အခ န္တ်
ဖ ္ ေလည့္လွာမႈ ပ လိုပ္ ်
ို မ
္ ည္နည္း။
SEA စီ၏ အ ပီးသတ္ မူ မာကမ္းမာကို ၂၀၁၈ ခို မ္း္ ႏွစ ္ ္းပပုိး္ တဖ်္ ပီး္းီးမည္ဟို ခန္႔မမန္းထွားပပသည္။

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Strategic Environmental Assessment (SEA)
of Myanmar’s Hydropower Sector
Q: How can Myanmar’s SEA benefit the private sector?
There are three ways in which the SEA can benefit the private sector. First, the SEA is a sum
total of several consultations and meetings with many stakeholders — civil society, Union-level
and regional government, NGOs, and research institutions. The SEA describes the
stakeholder analysis process and provides insight into the main stakeholder groups for
Myanmar’s hydropower sector.
Secondly, the SEA is a first step for companies to understand and assess risks upfront,
improving project “bankability,” avoiding project delays, and improving reputation with local
communities and stakeholders.
Thirdly, the SEA provides a clear indication of preferable river stretches or sub-basins for new
projects while avoiding significant environmental and social risks. It also provides the private
sector with an overview of potential environmental and social risks associated with hydropower
development that may result in unforeseen impacts.

ေမး - မန္မွာ ို််
္ စီ၏
ြ SEA သည္ ပိုဂလ
ၢ မာက မာကက႑မာကို မည္သ႔ ို အမာက းေမာက းဇူး ္း္ေ္းပပသနည္း။
SEA မာက ပိုဂၢလမာကမာကက႑မာကို အမာက းေမာက းဇူး ္း္ေ္းသည္ည့္ နည္းလမ္း သြိုးသဖယရ
္ မပပသည္။ ပထမနည္းလမ္းမမွာ
SEA သည္ အရပ္ဘမာက္လမ
ူ ႈအ ဖံက အ္းည္းသာ၊ ပည္ေထွာ်္္းိုအဆ်္ည့္ မ်ည့္္ ေ သဆို်္ရွာအ္းိုးရအဆ်္ည့္သာ၊ NGO မ်္ည့္
သိုေတသနအ ံဖက အ္းည္းမ ွားဟူသည္ည့္ ပပ၀်္သ်္ည့္ပပ၀်္ထမာက္
ို သူ မ ွား္းဖွာ မ်ည့္္ အ မာကမ္ မာကမ္ အ မာကြ ပ ေဆဖးေ ဖးမႈ မ်ည့္္
အ္းည္းအေ၀း္းို္းိုေပပ်္း ္း္ပပသည္။ SEA သည္ ပပ၀်္သ်္ည့္ ပပ၀်္ထိုမာကသ
္ ူ သြိုးသပ္မလ
ႈ ိုပ္်န္း္းဥ္မာကို ေ ွာ္ ပ ပီး
မန္မွာည့္ေရအွားလမ ပ္္း္း္မာကက႑တဖ်္ အဓမာကပပ၀်္သူ အိုပ္္းိုမ ွားမာကို အတဖ်္းမာက မာက ေ ွာ္ ပေပးပပသည္။
ိုတယတ္း္ခိုမမွာ SEAသည္ မာကိုမၸဏီမ ွားအေန ်ည့္္ ဆြိုးရမြမ း ို်္ေ ခမ ွားမာကို သနွားလည္ ပီး အမာကက တ္ဆန္း္း္း္ ို်္
သည္ည့္သာ၊ ္းီမြမာကန္းစီ၏ ေ်ဖေ မာကးအရအမာက းအ မတ္ရမမႈမာကတ
ို ိုးတမာက္ေ္း ခ်္းသာ၊ ္းီမြမာကန္းေ မွာ်္ည့္ေ မးမႈမ ွားမာကို ေရမွာ်္
မာကဥ္ ခ်္း မ်္ည့္

ေ သခြလထ
ူ ို မ်ည့္္ပပ၀်္သ်္ည့္ပပ၀်္ထိုမာကသ
္ ူမ ွား မာကွား

ဂိုဏသ
္ တ်္း

ပမ
ို ိုတိုးတမာက္လွာ ခ်္းတ႔ို

အတဖမာက္ ပထမေ ခလမမ္း ္း္ပပသည္။
တတယအခ မာက္မမွာ SEA သည္ မာကီးမွားေသွာ ပတ္၀န္းမာက ်္န်
မ ္ည့္ လူမဆ
ႈ ို်္ရွာ ဆြိုးရမြ းမႈမ ွားမာကို
္းဥ္အတဖ်္း ္းီမမာက
ြ န္းသ္း္မ ွားအတဖမာက္ ပိုမသ
ို ်္ည့္ေလ ွာ္သည္ည့္
လ်္းလ်္းေ ွာ္ ပပပသည္။

ယ်္းသည္

မ္း္ ပ်္ (သ႔)ို

ေရအွားလမ ပ္္း္း္ ြံဖ းတးို တမာက္မႈ မ်္ည့္

မ္း္၀မမး္ ်ယ္မ ွားမာကို ရမ်္းရမ်္း
ဆမာက္္းပ္ေနသည္ည့္

မ မ်္ ်
ို ေ
္ သွာသမာက္ေရွာမာက္မမ
ႈ ွား ္း္ေပခေ္း ်
ို သ
္ ည္ည့္ ပတ္၀န္းမာက ်္ မ်္ည့္ လူမဆ
ႈ ို်္ရွာဆြိုးရမြ းမႈ
ခြ ်ြိုေ ွာ္ ပခ မာက္မာကို ပိုဂလ
ၢ မာက မာကက႑အွား ေ ွာ္ ပေပးပပသည္။

ေရမွာ်္လႊကေန
မာက တ်္

္း္ ်
ို ္ေ ခမ ွား စီ၏

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Strategic Environmental Assessment (SEA)
of Myanmar’s Hydropower Sector
Q: What would Myanmar’s hydropower sector look like without the
SEA?
Without the SEA, officials will have only Environmental Impact Assessments (EIAs) at the
project level to review and decide on hydropower project location and impacts. The SEA
provides a basin-wide perspective, and considers how individual projects will cumulatively
impact on the environment and the people.

ေမး - SEA မရမသည္ည့္ မန္မွာည့္ ေရအွားလမ ပ္္း္း္မာကက႑သည္ မည္သ႔ေ
ို သွာ အသဖ်သ
္ က႑ွာန္ရမပပသနည္း။
SEA မရမလမ ်္ အရွာရမမ ွားထြတဖ်္ ္းီမမာက
ြ န္းအဆ်္ည့္ ေရအွားလမ ပ္္း္း္္းီမမာက
ြ န္း တည္ေနရွာ မ်္ည့္ သမာက္ေရွာမာက္မႈ
မ ွားမာကို ေလည့္လွာသြိုးသပ္ရန္ EIA သွာရမမည္ ္း္ပပသည္။ SEA မာက မ္း္၀မမး္ အလမာက
ို ္ရႈ မ်္ပြိုမာကို ေ ွာ္ ပေပး ို်္ ပီး
္းီမြမာကန္းတ္း္ခိုခ ်္း္းီစီ၏ ပတ္၀န္းမာက ်္နမ်္ေ
ည့္ သခြမ ွားအေပခ ေနွာမာက္ဆမာက္တသ
ဖက မာက္ေရွာမာက္မႈမ ွားမာကို ထည္ည့္သဖ်း္
္းဥ္း္းွား ေပး ို်္ပပသည္။

Q: Are any other initiatives being taken along with the SEA to
ensure Myanmar’s hydropower sector is developed sustainably?
In addition to the ongoing SEA of Myanmar’s hydropower sector, with IFC’s support,
Myanmar’s Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation’s (MONREC’s)
Environmental Conservation Department is drafting Environmental Impact Assessment
Guidelines for hydropower projects, and will soon begin its first Cumulative Impact
Assessment. The aim is to introduce the tools and techniques to conduct assessments of
basin-wide environmental and social impacts.

ေမး - မန္မွာည့္ေရအွားလမ ပ္္း္း္မာကက႑ ေရရမညတ
္ းို တမာက္ေ္း ို်ရ
္ န္ SEA ်
မ ္အ
ည့္ တူ အ ခွားအ္းီအ္းဥ္မ ွားမာကပ
ို ပ
အတူတမာကဖလပ
ို ေ
္ ဆွာ်္ပပသလွား။
IFC စီ၏ ပြည့္ပးို မာကူညမ
ီ ႈ ်ည့္္ လမာက္ရမ မန္မွာည့္ေရအွားလမ ပ္္း္း္မာကက႑ SEA အ ပ်္ သယြဇွာတ မ်ည့္္ သဘွာဝပတ္၀န္း
မာက ်္ထန္းသမ္းေရး၀န္ မာကီးၾွာနစီ၏

ပတ္၀န္းမာက ်္ထန္းသမ္းေရးၾွာနသည္

ေရအွားလမ ပ္္း္း္္းီမမာက
ြ န္းမ ွား

အတဖမာက္ EIA လမ္းညႊန္ခ မာက္မ ွားမာကို ေရးဆဖလ
က မ မာက္ရမေန ပီး မ မာကွာမီ မ ွား ပွားလွာသည္ည့္ ေနွာမာက္ဆမာက္တဖက
သမာက္ေရွာမာက္မႈ ပထမအ မာကမ္ဆနး္္း္း္ခ မာက္ (Cumulative Impact Assessment) မာကို လိုပေ
္ ဆွာ်္မည္
္း္ပပသည္။

ရည္ရဖယခ
္ မာက္မမွာ

မ္း္၀မမး္ အလမာက
ို ္ပတ္၀န္းမာက ်္ မ်္ည့္

လူမသ
ႈ မာက္ေရွာမာက္မႈ

မာကို ေဆွာ်္ရဖမာက္မည္ည့္ မာကရယွာမ ွား (tool) ်
မ ည့္္ နည္းလမ္းမ ွားမာကို မတ္ဆမာက္ရန္

္း္ပပသည္။

ဆန္း္း္း္မႈမ ွား

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Strategic Environmental Assessment (SEA)
of Myanmar’s Hydropower Sector
Q: Where can I find more information on Myanmar’s SEA of the
hydropower sector?
IFC has a resource page with links to reports, background information, podcasts and media
related to the SEA. Additionally, the SEA roadmap can be viewed here in English and Myanmar
languages. Events related to the SEA are organized under their respective stage, and on the
events page of the IFC Hydro Advisory website.

ေမး - မန္မွာည့္ေရအွားလမ ပ္္း္း္မာကက႑စီ၏ SEA ်
မ ္ည့္ ္းပ္လ ဥ္းသည္ည့္ သတ်္းအခ မာက္အလမာက္မ ွားမာကို
မည္သည္ည့္ေနရွာတဖ်ေ
္ တဖံ ို်ပ
္ ပမည္နည္း။
IFC တဖ်္ SEA မ်ည့္္ သမာက္ဆ်
ို ္သည္ည့္ အ္းီရ်္ခြ္းွာမ ွားသာ၊ ေနွာမာက္ခအ
ြ ခ မာက္အလမာက္မ ွားသာ၊ podcasts ်
မ ္ည့္ media
တ႔ပ
ို ပ၀်္သည္ည့္ resource page
Myanmar ဘွာသွာမ ွား ်ည့္္

်ည့္္ ခ တ္ဆမာက္ထွားပပသည္။ ထ႔အ
ို ပ်္ SEA လမ္း ပေ မပြိုမာကလ
ို ည္း English

တ္ရႈ ို်္ပပသည္။ SEA

်
မ ည့္္ သမာက္ဆို်သ
္ ည္ည့္ အခမ္းအနွားမ ွားမာကို ယ်္းတ႔စီ၏
ို

သမာက္ဆို်ရ
္ ွာ stage အလိုမာက္း
္ ီ္းဥ္ေပးထွား ပီး IFC Hydro Advisory website ေပခတဖ်္ မာကည္ည့္ရႈ ို်္ပပသည္။

