
စီမံကိန်းအဆုိပြုလွှာ 
ပြင်ဆင်ပြင်း 

စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာစိစစပ်ြင်း 

၁၅ ရက် 

အဆိုပြုလွှာအား စိစစ်ပြင်း 

IEE အစီရင်ြံစာပြုစုပြင်းနှင့် 
သုံးသြ်ပြင်း 

အဆိုပြုလွှာ 
တင်သွင်းပြင်း 

စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနှင့် 
သစ်ရတာရရးရာ ဝန်ကကီးဌာန 

 

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု လိုင်စင်ရရှိရရး 
ဆက်လက်ရဆာင်ရွကရ်န် 

IEE သိုမ့ဟုတ ်EIA 
ရဆာင်ရွက်ရန် လိ ုမလိ ု

ဆုံးပြတ်ပြင်း 

IEE ရဆာင်ရွကရ်န် 
စီမံကိန်းအမျိုးအစားများအပြစ်

သတ်မှတ်ဆံုးပြတ်ြါက 

EIA ရဆာင်ရွကရ်န် 
စီမံကိန်းအမျိုးအစားများအပြစ် 

သတ်မှတ်ဆံုးပြတ်ြါက 

ရနာက်ဆက်တွဲ (ြ) 

ြုံပြဇယား 
(၂) 

ြုံပြဇယား 
၂(၁) 

IEE အစီရင်ြံစာ အတည်ပြုပြင်း 

နယ်ြယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ပြင်း 

EIA အစီရင်ြံစာပြုစုပြင်းနှင့် 
သုံးသြ်ပြင်း 

EIA အစီရင်ြံစာ အတည်ပြုပြင်း 

ြုံပြဇယား 
(၃) 

ြုံပြဇယား 
၃(၁) 

ြုံပြဇယား  
၃(၂) 

ြုံပြဇယား 
၁ 

IEE သိုမ့ဟုတ ်EIA 
ရဆာင်ရွကရ်န ်

မလိုဟုဆုံးပြတ်ြါက  



IEE ရဆာင်ရွက်မည့် ကျွမ်းကျင်သူ 
ရရွးြျယ်ပြင်း 

၇ ရက ်

ဝန်ကကီးဌာနတွင ်မှတ်ြုံတင်ထား 
ပြင်း ရှိမရှိ စိစစ်ပြင်း 

ဝန်ကကီးဌာနသုိ့့ တင်ပြပြင်း 

IEE ရဆာင်ရွက်မည့် ကျွမ်းကျင်သူသည် ဝန်ကကီးဌာန တွင ်
မှတ်ြံုတင်ထားပြင်း မရှိြါကပြန်လည်ရရွးြျယ်တင်ပြရစပြင်း 

 စီမံကိန်းဆိုင်ရာအြျက်အလက်များ ထုတ်ရြာ်ပြင်း 

 ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုရရးဆိုင်ရာ 
ဆန်းစစ်ရလ့လာမှုများ၊ စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုများ 
ရဆာင်ရွက်ပြင်း 

 စီမံကိန်းရ ကာင့် ထိြိုက်နိုင်သူများ၊ ရေသဆိုင်ရာလူထုနှင့် 
အုြ်ြျုြ်ရရးအြွဲ မ့ျား၊ လူမှုအြွဲ အ့စည်းများ၊ 
ရြ်ရွာအရပြပြု လူထုအြွဲ အ့စည်းများနှင့် 
ရတွ ဆ့ုံရဆွးရနွးညှိနှိုင်းမှုများ ရဆာင်ရွက်ပြင်း 

IEE အစီရင်ြံစာ 
ပြုစုပြင်း/ပြင်ဆင်ပြင်း 

IEE 
အစီရင်ြံစာအား 
အတည်ပြုပြင်း 

 

၆၀ ရက ်

IEE အစီရင်ြစံာအား သုံးသြ်ပြင်း 

အစီရင်ြံစာတင်ပြပြင်း 

 သင့်ရလျာ်ရသာနည်းလမ်းပြင့် အများပြည်သူ သိရှိ 
ရအာင်ထုတ်ရြာ်ပြင်း 

 ဌာနဆိုင်ရာများ၊ စီမံကိန်းရ ကာင့် ထိြိုက်နိုင်သူများ၊ 
ရေသဆိုင်ရာလူထုနှင့် အပြား သက်ဆိုင်သူ များထံမ ှ
သရောထားမှတ်ြျက်များရတာင်ြံပြင်း 

 ရေသအဆင့် ပြည်သလူူထုနှင့် ရဆွးရနွး ညှိနှိုင်းပြင်း 

 သရောထားမှတ်ြျက်များအားလုံးကုိ စုစည်း 
သုံးသြ်ပြင်း 

IEE အစီရင်ြစံာသည် 
ရကျနြ်လက်ြံြယွ်ရာ မရှိြါက 
ပြန်လည်ပြင်ဆင်တင်ပြရစပြင်း 

ြုံပြဇယား 
၂(၁) သို့ ့

ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်ရန် 

IEE အစီရင်ြံစာအား 
အများပြည်သူသိရိှ 

ရအာင်ထုတရ်ြာ်ပြင်း 

စီမံကိန်းအဆုိပြုသူ 
ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနှင့် 

သစ်ရတာရရးရာ ဝန်ကကီးဌာန 

ြုံပြဇယား 
၂ 

IEE အစီရင်ြံစာပြုစုပြင်းနှင့် သုံးသြ်ပြင်း 

IEE ရဆာင်ရွကမ်ည့် 
ကျွမ်းကျင်သူအား လက်ြံနိုင်မှု ရှ ိမရှိ 

ဆုံးပြတ်ပြင်း IEE ရဆာင်ရွက်မည့် ကျွမ်းကျင်သူသည် ဝန်ကကီးဌာနတွင ်
မှတ်ြံုတင်ထားြါက IEE ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်ရစပြင်း 

IEE ရဆာင်ရွက်ပြင်း 



EIA လုြ်ငန်းစဉ ်

IEE 
အစီရင်ြံစာအား 
အတည်ပြုပြင်း 

EIA ရဆာင်ရွက်ရန် 
လိုအြ်သည်ဟု 
ဆုံးပြတ်ြါက 

IEE အစီရင်ြစံာအား 
အတည်ပြုပြီးြါက 

စည်ကမ်းသတ်မတ်ှြျက်များ 
ပြင့် ECC 

လက်မှတ်ထုတ်ရြးပြင်း 

ECC လက်မှတ်ထုတ်ရြးပြင်း ကို 
အများပြည်သူသိရှိရအာင်ရြာ်ထုတ ်

ပြင်း 

ဆုံးပြတ်ြျက်ကို 
အများပြည်သူသိရှိ 

ရအာင်ရြာ်ထုတ ်ပြင်း 
EIA  လိုအြ်ရ ကာင်း 
အရ ကာင်း ကားပြင်း 

ECC နှင့် ECC ြါ 
သတ်မှတ်ြျက်များ၊ EMP အြါအဝင ်

IEE အစီရင်ြစံာြါ အြျက်များကို 
လိုက်နာရဆာင်ရွက်ပြင်း 

ြုံပြဇယား 
(၃) သို့ ့

စီမံကိန်းအဆုိပြုသူ 
ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနှင့်သစ်ရတာ 

ရရးရာ ဝန်ကကီးဌာန 

IEE အစီရင်ြစံာအား အတည်ပြုပြငး် 

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုလိုင်စင် 
ရရှိရရးလုြ်ငန်းစဉ်ရဆာင်ရွကပ်ြင်း 

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု 
လိုင်စင်ရရှိြါက  

ြုံပြဇယား 
၂(၁) 



နယ်ြယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ပြင်း 

၇ ရက် 

မှတ်ြံုတင်ထားပြင်း ရှိမရှိ 
စိစစ်ပြင်း 

 စီမံကိန်းဆိငု်ရာအြျက်အလက်များ ထုတ်ရြာ်ပြင်း 

 နယ်ြယ်အတုိင်းအတာရလ့လာပြငး် 

 ဝန်ကကီးဌာန၊ စီမံကိန်းရ ကာင့် ထိြိုက်နိုငသ်ူများ၊ 
ရြ်ရွာအရပြပြု လူမှုအြွဲ အ့စည်းများနှင့် ရတွဆ့ုံ 
ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းမှုများ ရဆာင်ရွက်ပြငး် 

နယ်ြယ်အတိင်ုးအတာသတ်မှတပ်ြင်း 
အစီရင်ြံစာနှင့် EIA စုံစမ်းစစ်ရဆးပြင်း 

အတွက ်ရဆာင်ရွက်မည့် 
လုြ်ငန်းတာဝန်များ 

အတည်ပြုပြင်း 

၁၅ ရက် 

နယ်ြယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ပြင်းအစရီင်ြံစာ
နှင့် ရဆာင်ရွကမ်ည့် လုြ်ငန်းတာဝန်များ 

သတ်မှတ်ပြင်း 

ဝန်ကကီးဌာနသို ့
တင်ပြပြင်း 

နယ်ြယ်အတုိင်းအတာသတမ်ှတ်ပြင်း အစီရင်ြံစာ နှင့် 
ရဆာင်ရွက်မည့် လုြ်ငန်းတာဝန်များ သည် 

လက်ြံရကျနြ်ြယွ်ရာ မရှိြါက ပြန်လည်ပြငဆ်ငရ်န် 

ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်ရန် 

အတည်ပြုြါက  ြုံပြဇယား
၃(၁) သို့ ့

စီမံကိန်းအဆုိပြုသူ 
ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနှင့်သစ်ရတာ 

ရရးရာ ဝန်ကကီးဌာန 

နယ်ြယ်အတိငု်းအတာသတ်မှတ်ပြင်း ြုံပြဇယား 
၃ 

EIA ရဆာင်ရွကမ်ည့်  
ကျွမ်းကျင်သူ ရရွးြျယ်ပြင်း 

ဝန်ကကီးဌာနသုိ့့ တင်ပြပြင်း 

EIA ရဆာင်ရွက်မည့် ကျွမ်းကျင်သူသည ်
ဝန်ကကီးဌာနတွင် မှတ်ြံုတင်ထားပြင်း မရှိြါက  

EIA ရဆာင်ရွက်မည့် ကျွမ်းကျင်သူသည ်
ဝန်ကကီးဌာနတွင် မှတ်ြံုတင်ထားြါက  

EIA ရဆာင်ရွက်မည့် 
ကျွမ်းကျင်သူ အား လက်ြံနိုင်မှု 

ရှ ိမရှိ ဆုံးပြတ်ပြင်း 



EIA စုံစမ်းစစ်ရဆးပြင်း 

 စီမံကိန်းဆိုင်ရာအြျက်အလက်များ ထုတ်ရြာ်ပြင်း 

 ြတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာနှင့် လူမှုရရးဆိင်ုရာ 
ဆန်းစစ်ရလ့လာမှုများ၊ စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုများ 
ရဆာင်ရွက်ပြင်း 

 ဝန်ကကီးဌာန၊ စီမံကိန်းရ ကာင့် ထိြိုက်နုိင်သူများ၊ ရေသ 
ဆိုင်ရာ လူထုနှင့် အုြ်ြျုြ်ရရးအြွဲ မ့ျား၊ လူမှုအြွဲ ့့ အစည်း 
များ၊ ရြ်ရွာအရပြပြု လူမှုအြဲွ အ့စည်းများနှင့် 
အမျိုးသားအဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့် ရေသဆိုင်ရာအဆင့် 
ရတွဆ့ုံရဆွးရနွးညှိနှိုင်းမှုများ ရဆာင်ရွက်ပြင်း 

EIA အစီရင်ြံစာ 
ပြုစုပြင်း/ပြင်ဆင်ပြင်း 

 

EIA 
အစီရင်ြံစာအား 
အတည်ပြုပြင်း 

 

၉၀ ရက် 

EIA အစီရင်ြံစာ သုံးသြ်ပြင်း 

အစီရင်ြံစာတင်ပြပြင်း 

 သင့်ရလျာ်ရသာနည်းလမ်းပြင့် အများပြည်သူ သိရှိ 
ရအာင်ထုတရ်ြာ်ပြင်း 

 ဌာနဆုိင်ရာများ၊ စီမံကိန်းရ ကာင့် ထိြိုက်နုိင်သူ 
များ၊ ရေသဆုိင်ရာလူထုနှင့် အပြားသက်ဆိင်ုသူ 
များထံမှ သရောထားမှတြ်ျက်များရတာင်ြံပြင်း 

 ရေသအဆင့်ပြည်သူလထူုနှင့်ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းပြင်း 
 သရောထားမှတြ်ျက်များအားလံုးကုိ စုစည်း 

သုံးသြ်ပြင်း 

ဆက်လက်ရဆာင်ရွကရ်န် 

EIA အစီရင်ြံစာအား EIA Report Review 
Body  သို့ ့ရြးြိုပ့ြင်း 

EIA Report Review Body က 
သရောထားမှတ်ြျက်များ ပြင်ဆင်ပြင်း 

EIA အစီရင်ြံစာအား 
အများပြည်သူသရိှိ 

ရအာင်ထုတ်ရြာ်ပြင်း 

အတည်ပြုြါက  

ပငင်းြယြ်ါက 

ြုံပြဇယား
၃(၂) သို့ ့

စီမံကိန်းအဆုိပြုသူ 
ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနှင့်သစ်ရတာ 

ရရးရာ ဝန်ကကီးဌာန 

EIA အစီရင်ြံစာ ပြုစုပြင်းနငှ့် သုံးသြ်ပြင်း ြုံပြဇယား 
၃ (၁) 

EIA အစီရင်ြံစာသည် ရကျနြ် 
လက်ြံြယွ်ရာ မရှိြါက 

ပြန်လည်ပြင်ဆင်တင်ပြရစပြင်း 



အယူြံပြင်း 

EIA 
အစီရင်ြံစာအား 
အတည်ပြုပြင်း 

EIA Report 
ကိ ုပငင်းြယ်ြါက  

EIA အစီရင်ြံစာ ကိ ု
အတည်ပြုပြီးြါက  

စည်ကမ်းသတ်မတ်ှြျက်များ 
ပြင့် ECC 

လက်မှတ်ထုတ်ရြးပြင်း 

ECC လက်မှတ် ထုတ်ရြးပြင်း 
ကို အများပြည်သူ သိရှိရအာင ်

ရြာ်ထုတ်ပြင်း 

EIA Report ကိုပငင်းြယ ်
ရ ကာင်း အများပြည်သူ 
သိရှိရအာင်ရြာ်ထုတ်ပြငး် 

ECC နှင့် ECC ြါ 
သတ်မှတ်ြျက်များ၊ EMP အြါအဝင ်
EIA အစီရင်ြံစာြါ အြျက်များကို 

လိုက်နာရဆာင်ရွက်ရန ်

အယူြံပြင်း 

အရ ကာင်း ကားပြင်း 

အယူြံလွှာကို 
ပငင်းြယ်ြါက 

စီမံကိန်းရြ်စဲပြင်း  
ြုံပြဇယား 
၄ အတိုင်း 

ရဆာင်ရွက ်
ရ န် 

 
ြုံပြဇယား 
၄ အတိုင်း 

ရဆာင်ရွက ်
ရ န ်

စီမံကိန်းအဆုိပြုသူ 
ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနှင့်သစ်ရတာ 

ရရးရာ ဝန်ကကီးဌာန 

EIA အစီရင်ြံစာအား အတည်ပြုပြင်း 

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုလိုင်စင် 
ရရှိရရးလုြ်ငန်းစဉ်ရဆာင်ရွကပ်ြင်း 

ရင်းနှးီပမှုြ်နှံမှု 
လိုင်စင်ရရှိြါက  

ြုံပြဇယား 
၃ (၂) 

အယူြံလွှာကို 
လက်ြံြါက 

အယူြံလွှာကို 
လက်ြံြါက 

အယူြံလွှာကို 
ပငင်းြယ်ြါက 



အယူြံလွှာကိုသုံးသြ်ပြင်း 

အယူြံအဆုးံအပြတ်ကို 
အများပြည်သူသိရှိရအာင်

ထုတ်ရြာ်ပြင်း 

ဝန်ကကီးဌာန၏ 
ဆုံးပြတ်ြျက် 

အတိုင်း 

အယူြံလွှာကိ ု
ဆုံးပြတ်ပြင်း 

ြတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးရရးရကာ်မတီ 

အယူြံတင်သွင်းသူ 

EIA အစီရင်ြံစာ 
ကို ပြငဆ်ငရ်န ်

လိုအြ ်ပြင်း 

ဝန်ကကီးဌာန၏ 
ဆုံးပြတ်ြျက်ကို 

ပြင်ဆင်ပြငး် 

အယူြံသူ၊ စီမံကိန်း 
အဆိုပြုသူနငှ့်ဝန်ကကီးဌာန
သို့ ့အရ ကာင်း ကားပြင်း 

MOECAF 

အယူြံလွှာတင်သွင်းပြင်း 

အယူြံလွှာ 

အယူြံပြင်း 

EIA 
အစီရငြ်စံာ 

အပြီးအပြတ် 
ဆုံးပြတ်ြျက် 

ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ရရးရကာ်မတ၏ီ 
လမ်းညွှန်ြျက်ကိ ု

လက်ြံရရှိပြင်း 

EIA အတည်ပြုပြင်း/ပငငး်ြယ်ပြင်းကို 
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ဆုံးပြတ်ြါက EIA 
အစီရင်ြံစာကို ပြန်လည်သုံးသြ်ရန် 

EIA အစီရင်ြံစာကိ ု
ပြင်ဆင်ဆုးံပြတြ်ါက 
ပြန်လည်ပြင်ဆငပ်ြုစုရန် 

ြုံပြဇယား 
၄ 

ြုံပြဇယား 
၃(၁)ြါ အတိုင်း 
ရဆာင်ရွက်ရန ်

 

ြုံပြဇယား 
၃(၂)ြါ အတိုင်း 
ရဆာင်ရွက်ရန ်

 


