
ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့သ်စ်ရတာရေးောဝန်ကကီးဌာန 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ောလုပထ်ုံးလပု်နည်း 

(EIA Procedure) 

ဦးလှရမာင်သိန်း 

ဒုတိယညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ် 

( ၁၄-၁-၂၀၁၆ ) 



အဓိကအရကကာင်းအောများ 

 ရနာက်ခံအရကကာင်းအော 

 ဥပရဒပိုင်းဆိုင်ောရနာက်ခံအချကမ်ျား 

 ပတဝ်န်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းလပု်ထုံးလုပ်နည်းများပါအဓိက 

အချက်များ 

 စီမကံိနး်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသတ်မှတ်ခခင်း 

 စီမံခန်ခ့ွဲရေးဆိုင်ောအရေးယမူှုအစီအစဉ် 

 

 



ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ော 

ရနာက်ခံအရကကာင်းအော 
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An Integrated World 

ပတ်ဝန်းကျင ်
ထိန်းသိမ်းရေး 

လူမှုရေး စီးပွားရေး 

မိရိုးဖလာ 
ဆုံးခဖတ်ချက်ချမှတ်ခခင်း 

စဉ်ဆက်မခပတ်လူအဖွဲ အ့စည်း 
အတွင်းဆုံးခဖတ်ချက်ချမှတ်ခခင်း 

ပတ်ဝန်းကျင ်

လူမှုရေး 

စီးပွားရေး 

စဉ်ဆက်မခပတ်ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး 

ရေေှည်စဉ်ဆက် 

မခပတ်ဖွံ ့ဖဖိုး 

တိုးတက်မှု 

ဖွံ ့ဖဖိုးရေးလပု်ငန်းစဉ်များတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးောကိစ္စများကို ထည့်သွင်းရပါင်းစပ်ခခင်းအားခဖင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတခဖစ်မှု၊ ဟန်ချက်ညီမျှမှုတိုက့ိေုေှိရစရေးပင်ခဖစ်ပါသည်။ 



ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော 
အေည်အရသွး 

စံချိန်စံညွှန်းများ 

ပတ်ဝန်းကျငဆ်ိုင်ော 
ညစ်ညမ်းမှု 
• ရေ  
• ရလ 
• ရခမ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးရပါင်းစပ်ရဆာင်ေကွ်ခခင်း 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်း 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောအေညအ်ရသွးစံချနိ်စံညွှန်းများ၏အခန်းကဏ္ဍ 
 

ဖွံ ့ဖဖိုးရေးစီမံကိန်း 
များရဆာင်ေွကခ်ခင်း 

ရေေှညစ်ဉ်ဆက်မခပတ ်
ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 
လူမှုရေးထိခိုက်မှု 

ဆန်းစစခ်ခင်း 

ပတ်ဝန်းကျင်ရေေှည ်
တည်တံ့ရစမှု 

ပတ်ဝန်းကျင ်
ယိုယွင်းပျက်စီးမှု 
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“ပတ်ဝန်းကျင်ဆိငု်ောထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း 
(Environmental Impact Assessment - EIA)  

• အဆိုခပုဖွံ ့ဖဖိုးရေးစမီံကိန်းများ၏ခဖစ်ရပါ်လာနိငု်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော 

သက်ရောက်မှုများကို ကကိုတင်ခန်မ့ှန်းေန်၊ 

• လူမှုရေးဆိုငေ်ာအရခခအရနများကိ ု တုိက်ရုိက်သိုမ့ဟုတ်သွယဝ်ိုက်ဖပီးဆက်စပ် 

ပတ်သက်ရနသည့်ဆန်းစစ်အကဲခဖတ်ချက်အစီအစဉ် 

• ခဖစ်ရပါ်လာနုိင်သည့် ဆိုးကျိုးများကို ကကိုတင်မှန်းဆဖပီးရလျာ့ပါးနိုင်မည့် 

နည်းလမ်းများကို ရဖာ်ထုတ်ဖပီးဆုံးခဖတ်ချက်ချနိုငေ်န ် စုစည်းရပးသည့် 

လုပ်ငန်းစဉ် 

•  လူမှုရေးနှင့် ဆက်စပ်လျက်ေိှသည့် ဆိုးကျို းများကို ကကိုတင်ဖပီးဆုံးခဖတ်ချက်ချ 

နိုင်ေန် အရေးယူရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်အခပင် စီမံကိန်းရကကာင့် နစ်နာသူများကုိ 

ကတိကဝတ်များရပးနိုင်ေန်တုိအ့တွက် ခွဲခခမ်းစိတ်ခဖာအကခဲဖတ်ဆန်းစစ်သည့် 

နည်းစနစ ်



 အဆိုခပုစီမံကိန်းပုံသဏ္ဌ ာန်ကိ ုအဆုံးအခဖတ်ရပးသည်။ 

 တာဝန်ေှိသူများအား စီမံကိန်းအတွက်အဆုံးအခဖတ်ရပးနိုင်ေန်ကူညီသည။် 

 စီမံကိန်းအဆိုခပုသူများအား၎င်းတုိ၏့ေည်မှန်းချက်ရအာင်ခမင်ေန် အရထာက်အကူ 

ခပုသည။် 

 ရဒသပတ်ဝန်းကျင်အရခခအရနနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွခဖစ်ရအာင် စီမံရဖာ်ထုတ်ထား 

ရသာလုပ်ငန်းစီမံကိနး်တစ်ခသုည်သတ်မှတ်ကာလနှင်သ့တ်မှတအ်သံုးစေိတ်ရောင် 

အတွင်း၌ ဖပီးရခမာက်နိုင်ေမည်။ 

 ရေေညှတ်ွင် ရတွ ့ကကုံ ေမည့်အခက်အခဲများကိ ုရေှာင်လွဲနိငု်ေမည်။ 

 မှီခိုအားထားသည့် သောဝသယံဇာတများကို ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရောှက်ေရသာ 

စီမံကိန်းအားသောဝပတ်ဝန်းကျင် နှစ်ရပါင်းများစွာရေေညှတ်ည်တံရ့အာင်ဖန်တီး 

ရပးသည်။ 

 ခပဿနာမများေဲအကျိုးေိှရသာစီမံကိန်းခဖစ်လာနုိင်၍အဆုိခပုသူများနာမည်ရကာင်း 

နှင့်အသိအမှတ်ခပုခံေမှုရကာင်းစွာေနိငု်သည်။ 

အီးအိုင်ရအ၏အကျိုးရကျးဇူးများ 



  ၁၉၆၀ ခုနှစ်ရနာက်ပိုင်း အရမေိကန်နိုငင်ံတွင် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်အက်ဥပရဒ 

ကို ခပဌာန်းဖပီး ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းကုိ ဖမို ့ခပစီမံကိန်းများနှင့် 

ရခမအသုးံချမှုအတွက် စီမံခန်ခ့ွဲမှုများတွင် စတင်အသုးံခပုခဲ့ပါသည်။ 

  ၁၉၇၂ ခုနှစ ်ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊စရတာ့ဟုမ်းဖမို တွ့င်ကျင်းပခဲ့သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ရေးထိပ်သီးညီလာခံတွင် EIA စနစ်ကိ ု ဖွံ ့ဖဖိုးရေးစမီံကိန်းများတွင ် အသုံးခပုကကေန် 

အတညခ်ပုခဲ့ပါသည်။ 

 ၁၉၉၂ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂပတဝ်န်းကျင်အစီအစဉ် (UNEP)က ကျင်းပရသာ ကမ္ဘာရခမ 

ထိပ်သီးညီလာခံ ေီယိုရကကညာချက်တွင် သောဝပတ်ဝန်းကျင်အရပါ် ဆိုးကျို း 

သက်ရောကမ်ှုေှိရစနိုင်သည့် အဆိုခပုလုပင်န်းစီမံကိနး်များအား အေည်အချငး် ခပည့်ဝ 

ရသာအမျိုးသားအာဏာပုိင်တုိက့ ခွင့်ခပုမိန်ရ့ပးော၌ အီးအိုင်ရအကုိ အဓိကလက်နက် 

ကိေိယာတခုအရနခဖင့် အသုံးခပုေန် မူဝါဒချမှတ်ခဲ့သည။် 

 ယခအုခါ အီးအုိင်ရအသည် လုပင်န်းစီမကံိန်းတစ်ခုအတွက် စီမံချက်ရေးဆွဲခခငး်၊ 

အရကာင်အထညရ်ဖာ်ရဆာင်ေွက်ခခင်းနှင့် ရစာင့်ကကပ်ရလ့လာကကည်ရ့ှုခခင်းတုိဆ့ိုင်ော 

မေှိမခဖစ်အရခခခံလိုအပ်ချက် တစ်ခုခဖစ်လာသည်။ 

အီးအိုင်ရအလုပင်န်းအသုးံခပုလာခခင်း 



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ရေးဥပရဒ၊ နည်းဥပရဒပါ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆနး်စစ်ခခင်းဆိုင်ော ခပဌာနး်ချက်များ 

 



၇(ဍ) “အစိုးေဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်း သိုမ့ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလတ်စ်ဦးဦးက ခပုလုပ်မည့ ်

စီမံချက ်သိုမ့ဟုတ် လုပရ်ဆာင်မှုသည ်ပတ၀်န်းကျင်ကိုသိသာထင်ေှားစွာ 

ထိခိုက်ရစနုိင်ခခငး် ေှ ိ မေိှနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပတ်၀န်းကျင်ထခိိုက်မှု ဆန်းစစ် 

သည့်စနစ်နှင့် လူမှုရေးအေ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်သည့်စနစ်တစ်ေပ်ကိ ုချမတှ် 

ရဆာင်ေွက်ရစခခင်း” 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရဒ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိငု်ော ခပဌာန်းချက်များ 



၂။(ဃ) ပတ်၀န်းကျင်ထိခိကု်မှုဆန်းစစ်ခခင်း 
 

 “အဆိုခပုထားရသာ စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် 

လုပ်ရဆာင်မှုတစ်ခုခုကိ ု ခွင့်ခပုေန ် သင့် မသင့် ဆုံးခဖတ်နိုင်ရေးအတကွ် ယင်း 

လုပ်ငန်းလုပ်ရဆာင်မှုရကကာင့် ပတ်၀န်းကျင်၏ ရုပ်ပိငု်း၊ လူနှင် ့သက်ေိှရလာက၊ 

လူမှုရေးနှင့် လူမှုစီးပွားရေးတုိအ့ရပါ် ထင်ောှးသိသာစွာထိခိုက် ရခပာင်းလဲမှု 

ခဖစ်ရပါ်ရစနိုင်သည့်အလားအလာများသုိမ့ဟုတ် ထိခိုက်ရခပာင်းလဲမှုခဖစ်စဉ်များ 

ေှိ မေှိစနစ်တကျဆန်းစစ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်” 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ောနည်းဥပရဒများ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ော ခပဌာန်းချက်များ 



၂။(င) တတိယ ပုဂ္ဂိုလ ်သိုမ့ဟုတ ်အဖွဲ အ့စည်း  
 

 “စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် လုပ်ရဆာင်မှုကုိ 

အရကာင်အထညရ်ဖာ ် ရဆာင်ေွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် သိုမ့ဟုတ် အဖွဲ အ့စည်း 

သိုမ့ဟုတ် စိစစ်ခွင့်ခပုသည့်ပုဂ္ဂိုလ ် သိုမ့ဟုတ် အဖဲွအ့စည်း မဟုတ်ရသာ 

အခခားပုဂ္ဂိုလ ်သိုမ့ဟုတ ်အဖွဲ အ့စည်း”  
 

၂။(စ) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း 
 

 “စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် လုပ်ရဆာင်မှု 

တစ်ခ၏ု ခဖစ်နိုင်ရခခေိှရသာ အကျို းသက်ရောက်မှုများသည် သိသာထင်ောှးမှု 

ေှ ိ မေှ၊ိ ပတ်ဝန်းကျင ် ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်း ရဆာင်ေွက်ေန ် လိုအပ်ခခင်း ေှ ိ

မေှနိှင့် သတ်မှတ်ထားရသာ အခခားစာေွက်စာတမ်း အရထာက်အထားများ 

ခပုစုတင်ခပေန ်လိုအပ်ခခင်း ေှ ိမေှ ိစစ်ရဆးခခင်း” 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ောနည်းဥပရဒများ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိငု်ောခပဌာန်းချက်များ 



၂။(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခံန်ခ့ွဲမှုအစီအစဉ ် 
 

 “စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် လုပ်ရဆာင်မှု 

တည်ရဆာက်ခခင်း၊အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ခခင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခခင်း၊ 

ေပ်စဲခခင်း၊ ပိတ်သိမ်းခခင်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် ရဆာင်ေွက်မှုရကကာင့်လည်းရကာင်း၊ 

ယင်းသိုရ့ဆာင်ေွက်ခခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခခားအရကကာင်းတစ်ခုခုရကကာင့် 

လညး်ရကာင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးကျို းသက်ရောက်ခခင်းမှ ကာကွယ်ေနခ်ဖစ်ရစ၊ 

ရောှင်လွဲှေန်ခဖစ်ရစ၊ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုရလျာ့နည်းရစေန ် ခဖစ်ရစ ရဆာင်ေွက ်

မည့်နည်းလမ်းနှင့်အစီအစဉမ်ျားရဖာ်ခပသည့်စီမံချကက်ိုဆိုသည်။ ယင်းစကားေပ် 

တွင ် ပတ်ဝန်းကျင်အရခခအရန ရခပာင်းလဲမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခခင်း 

ဆိုငေ်ာ လုပင်န်းရဆာင်ေွက်မှုများကုိ ရစာင့်ကကည့်ရလလ့ာမည့် အစီအစဉ်များနှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှုဆိုင်ော အရေးရပါ်အရခခအရနနှင့်စပ်လျဉး်၍ ကကိုတင ်

စီမံထားေှိမှုများ” 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ောနည်းဥပရဒများ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ောခပဌာန်းချက်များ 



၅၂။ ဝန်ကကးီဌာနသည ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းခပုလုပ်ေမည့် စီမကံိန်း၊ စီးပွားရေး 

လပု်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ ်လပု်ရဆာင်မှုအမျိုးအစားများကို သတ်မှတ်ေမည။် 

၅၃။ ဝန်ကကးီဌာနသည ်နည်းဥပရဒ ၅၂ အေ သတ်မှတ်ချက်တွင်မပါဝင်သည့် အဆိုခပု စီမံကနိ်း၊ 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ ် လပ်ုရဆာငမ်ှုများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု 

ဆန်းစစ်ခခင်း ခပုလုပ်ေန် လုိအပ်ခခင်း ေိှ မေှိ စိစစ်နိုင်ေန် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆနး်စစ်ခခင်း 

ခပုလပု်ေမည့် အမျိုးအစားများအခဖစ ်သတ်မှတ်နိုင်သည။် 

၅၄။ နည်းဥပရဒ ၅၂ အေ သတ်မတှ်ထားသည့် စီမံကနိ်း၊ စီးပွားရေးလပု်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု 

သိုမ့ဟုတ် လပု်ရဆာင်မှု အမျိုးအစားများကုိ ရဆာင်ေွကမ်ည့် အစိးုေဌာန၊ အဖဲွအ့စည်း 

သိုမ့ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလသ်ည် - 

(က) မိမိ၏ စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် လပု်ရဆာင် မှုအတွက် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်း ခပုလပု်ေမည်။ 

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်းကိမုည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်သိုမ့ဟုတ် အဖွဲ အ့စည်း 

နှင့် ခပုလပု်ေန်ေည်ေွယ်ရကကာင်းဝန်ကကးီဌာနသို ့ကကိုတင်တင်ခပေမည်။  

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခစံာကိဝုန်ကကီးဌာနသိုတ့င်ခပေမည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပရဒများ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခပဌာန်းချက်များ 



၅၅။ ဤနည်းဥပရဒ မထုတ်ခပန်မီက တည်ရထာင်ထားရသာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု 

ဆန်းစစ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း ခပုလုပ်ေန်တာဝန ်

ေှိသည့် စီမံကိန်း၊ စီးပာွးရေးလုပင်န်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် လုပရ်ဆာင်မှု 

ရဆာင်ေွက်သည့် အစိုးေဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်း သိုမ့ဟုတ ်ပုဂ္ဂိုလသ်ည ်- 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ော လုပ်ထုးံလုပ်နည်းနှင့်အညီ 

ပတ်ဝန်းကျင ်စီမံခန်ခ့ွဲမှု အစီအစဉ ်ရေးဆွ၍ဲ ဝန်ကကီးဌာနသို ့ တင်ခပေမည်။ 

(ခ) ဝန်ကကီးဌာနက စိစစ်သုးံသပ်ဖပီး အတည်ခပုသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံ ခန်ခ့ွဲမှု 

အစီအစဉ်နှင့် လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေန ်သတ်မှတ်ချက်များကို ဝန်ကကီးဌာနက 

သတ်မှတ်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက ်

ေမည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပရဒများ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခပဌာန်းချက်များ 



၅၆။ စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးလပု်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သုိမ့ဟုတ် လုပ်ရဆာင်မှုကိ ုရဆာင်ေကွ် 

မည် ့အစုိးေဌာန၊ အဖဲွအ့စည်း သိုမ့ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလသ်ည် မိမိ၏စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေး 

လုပ်ငန်း၊ ဝန်ရဆာင်မှု သိုမ့ဟုတ် လုပ်ရဆာင်မှုအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု 

ဆန်းစစ်ခခင်းကို ဝန်ကကီးဌာနက လက်ခံရသာ အေည်အချင်းခပည်မ့ီသည့် တတိယ 

ပုဂ္ဂိုလ် သိုမ့ဟုတ် အဖွဲ အ့စည်းနှင့် ရဆာင်ေကွ်ေန် စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၅၈။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှုဆန်းစစ်ခခင်း အစီေင်ခံစာ စိစစ်သုးံသပ် 

ရေးအဖဲွက့ို သက်ဆိုင်ော အစုိးေဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများမှ ကျွမ်းကျင်သူများခဖင့် 

ဖွဲ စ့ည်းေမည်။ 

၆၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှုဆန်းစစ်ခခင်း အစီေင်ခံစာ သိုမ့ဟုတ် 

ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခ့ွဲမှုအစီအစဉ်ကို ရကာ်မတီ၏လမ်းညွှန်ချက်ခဖင့် အတညခ်ပု 

ခပန်ကကားနိုင်သည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပရဒများ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခပဌာန်းချက်များ 



ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းလုပ်ထံုးလုပန်ည်းပါ 

အဓိကအချက်များ 

 



အခန်း (၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ရဖာ်ခပချက်  ၁-၂ 

အခန်း (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းလုပ်ငန်းစဉ် ချမှတ်ခခင်း ၃-၂၂ 

အခန်း (၃) စိစစ်ခခင်း ၂၃-၃၀ 

အခန်း (၄) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း ၃၁-၄၃ 

အခန်း (၅) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း  ၄၄-၇၀ 

အခန်း (၆) အယူခံခခင်း  ၇၁-၇၅ 

အခန်း (၇) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန ့်ခွဲမှု ၇၆-၈၂ 

အခန်း (၈) စီမံကနိ်းကိ ုအတည်ခပုေန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို 
ထည့်သွင်း စဉ်းစားခခငး် 

၈၃-၁၀၅ 

အခန်း (၉) ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုခခင်း ၁၀၆-၁၂၂ 

အခန်း(၁၀) မဟာဗျူဟာရခမာက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောဆန်းစစ်ခခင်း ၁၂၃-၁၂၄ 

အခန်း(၁၁) စီမံခန်ခ့ွဲရေးဆိုင်ောအရေးယူခခင်း ၁၂၅-၁၃၁ 

တွ(ဲက) ဆန်းစစ်ခခင်းရဆာင်ေွကေ်န်လုိအပသ်ည့်စီမံကနိ်းလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ 

တွ(ဲခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပံုခပဇယားများ 

တွ(ဲဂ) ဒဏ်ရကကးရငွများနှင့် အခခားစီမံခန်ခဲွ့ရေးဆိုင်ော အရေးယူမှုများ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ောလုပ်ထံုးလုပ်နည်း 



၃။ ပတ်ဝန်းကျင ်အေည်အရသွးကို ထိခိုက်ရစနုိင်ရသာ လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရနော 

သိုမ့ဟုတ် စက်ရု၊ံ အလုပ်ရုံ အမျိုး အစားများတွင် ပါဝင်ပါက ဥပရဒပုဒ်မ ၂၁၊ နည်းဥပရဒ 

၅၂၊ ၅၃ နှင် ့ ၅၅ တုိအ့ေ ဤလုပ်ထုးံလုပ်နညး်နှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မှုဆန်းစစ် 

ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမ ံ ခန်ခ့ွဲမှု 

အစီအစဉ် ရေးဆွဲအရကာင်အထညရ်ဖာ်ခခင်း ခပုလုပ်ေမည်။ ထုိအ့ခပင် ယင်းစီမံကိန်း 

အားလုံးသည် ဤလုပထ်ုးံလုပ်နည်းနှင့်အညီ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ောလုိကန်ာ 

ရဆာင်ေွက်မှုသက်ရသခံလက်မှတ်ေယူေမည်။ 
 

၅။ အရသးစားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၊ ရနာက်ဆက်တွဲ"က"ပါ ဆန်းစစ်ခခင်း 

ရဆာင်ေွက်ေန် သတ်မှတ်သည့် လုပင်န်းအမျို းအစားများတွင် မပါဝငသ်ည့် လုပင်န်းခွင် 

ရနော သုိမ့ဟုတ် စက်ရုံ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်လိသုူသည် လုပ်ငန်းတည်ရဆာက် 

လညပ်တ်နိုင်ေန် သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာန သိုမ့ဟုတ် အဖွဲ အ့စည်း တစ်ခုခုသို ့ခွင့်ခပုချက်၊ 

လိုင်စင်ရလျှာက်ထားခခင်းမခပုမီ နည်းဥပရဒ ၆၈ အေ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေှ ိ မေှနိှင့် 

စပ်လျဉး်၍ ဦးစီးဌာန၏ သရောထားမှတ်ချက်ေယူေမည ်ခဖစ်ဖပီး ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ် 

ရသာစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရဆာင်ေကွ်ေမည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းလုပ်ငန်းစဉ် ချမှတ်ခခင်း 



၇။ အိမ်ောရခပာင်းရေွှေ့မှု သိုမ့ဟုတ် တုိင်းေင်းသားမျိုးနွယ်စုများအရပါ် ဆုိးကျိုး 

သက်ရောက်မှု ေှိနိုင်ရသာ စီမံကိန်းများဆိုင်ော သီးသန်က့ိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးခခား 

လုပ်ထုးံလုပ်နညး် ထုတ်ခပန်ခခင်း မခပုမီ အိမ်ောရခပာင်းရေွှေ့မှု သိုမ့ဟုတ် တိုင်းေင်းသား 

မျိုးနွယစ်ုများအရပါ် ထိခိုက်မှုေိှနိငု်သည် ့ စီမံကိန်းများသည် သက်ဆုိင်ောဝန်ကကီးဌာန 

များက သီးခခားထုတ်ခပန်သည့် လုပ်ထုးံလုပ်နညး်များကို လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

ယင်းသို ့သီးခခားလုပ်ထုံးလပု်နညး်များမေှလိျှင်၊ ယင်းစီမံကိန်းအားလုံးသည် ကမ္ဘာ့ေဏ် 

အုပ်စု၊ အာေှဖွံ ့ဖဖိုးရေးေဏ်အပါအဝင် အခပညခ်ပည်ဆိငု်ော ေဏ္ဍာရေးအဖဲွအ့စည်းများ 

ကလက်ခံထားရသာ ဆန္ဒမပါရသာရနောရခပာင်းရေွှေ့မှုနှင့် တုိင်းေင်းသားမျို းနွယ်စမုျား 

ဆိုင်ော အခပည်ခပည်ဆိုင်ော အရလ့အကျင့်ရကာင်းများကို လိုက်နာရဆာင်ေကွ်ေမည်။  

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းလပု်ငန်းစဉ်ချမှတ်ခခင်း 



၈။ ဤလပု်ထုံးလပု်နည်း မထုတ်ခပန်မီတွင် တည်ရဆာက်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင် 

ခဲ့ဖပးီခဖစ်ရသာ သိုမ့ဟုတ် လုပင်န်းရဆာင်ေွက်ဆခဲဖစ်ရသာ စီမံကိန်းအသီးသးီသည် မိမိ 

စီမံကိန်းရကကာင့် ယခင်ကခဖစ်ရစ ယခုခဖစ်ရစ ခဖစ်ရပါ်ရသာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများကို 

ရဖာ်ထုတ်သိေိှေန် လုပ်ငန်းခွင်တွင် စိစစ်ခခင်းအပါအဝင် စီမံကိန်းအတွက်ပတ်ဝန်းကျင် 

ဆိုငေ်ာ စိစစ်မှုကိ ုခပုလုပ်၍ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် အချနိ်ကာလအတွင်း- 
 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှုဆန်းစစ်ခခင်း (သုိ ့) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း 

(သိ ့ု) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခံန်ခ့ွဲမှုအစီအစဉ ်ရေးဆွဲအရကာင်အထညရ်ဖာ်ခခင်း ခပုေ 

မည်။  

(ခ) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ောလုိက်နာရဆာင်ေွက်မှု သက်ရသခံလက်မှတ် 

ေယူေမည်။ 

(ဂ) ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများအား ရလျှာ့ချေန ်ဥပရဒ၊ နည်းဥပရဒများနှင့ ်အခခား 

သက်ဆိုင်ော တည်ဆဲဥပရဒများနှင့်အညီ သင့်ရလျာ်ရသာ အရေးယူရဆာင်ေကွ် 

မှုများခပုလုပ်ေမည်။  

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းလုပ်ငန်းစဉ် ချမှတ်ခခင်း 



၉။ နည်းဥပရဒများမထုတခ်ပန်မီတွငတ်ည်ရထာင်လပု်ကိုင်ရနရသာ သုိမ့ဟုတ ်တည်ရဆာက် 

ဆဲခဖစ်ရသာ သုိမ့ဟုတ် နည်းဥပရဒများ ထတု်ခပန်ဖပီးချိနတ်ွင် တည်ေှဖိပီးရသာ သုိမ့ဟုတ် 

တည်ရဆာက်ရေးလုပ်ငန်းများစတင်ခဲဖ့ပီးခဖစ်ရသာ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခခင်းခပုလုပ်ေန် 

လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းအမျိုးအစား သိုမ့ဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် ထခိိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း ခပုလုပ်ေန် 

လိုအပ်သည့်စီမံကိန်း အမျိုးအစားအား လက်ေိှအေွယ်အစား သုိမ့ဟုတ် ထတု်လုပ်မှုပမာဏကုိ 

ထပ်မံတိးုချဲ ေ့န် သိုမ့ဟုတ် လိုအပ်ချက်အေ ထပ်မံတည်ရဆာက်ေန်၊ ခပင်ဆင်ေန်၊ တပ်ဆင်ေန် 

သိုမ့ဟုတ် အခခားတိုးချဲ ေ့န် သိုမ့ဟုတ ် တိုးချဲ ခ့ခင်းဆုိင်ောလုပ်ရဆာင်မှုတစ်ခုခုကိုရဆာငေ်ွက်ေန် 

အဆိုခပုသည့် စီမံကိန်းတုိးချဲ ခ့ခင်းသည ်လကေ်ှိစီမံကိန်း၏ သောဝနှင့်အေွယ်အစားကို ရခပာင်းလဲ 

သွားရစပါက ဤလုပ်ထုးံလပု်နည်းနှင့်အညီ ဝန်ကကးီဌာနကသတ်မှတ်ရသာ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် 

ဆန်းစစခ်ခင်း သိုမ့ဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်းကို ရဆာင်ေွက်ေမည်။ စီမံကိန်းတိုးချဲ  ့

ခခင်းသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်း 

ခပုလုပ်ေန်မလိပုါက စီမံကနိ်းတိးုချဲ ခ့ခင်းအတွက် ရဆာင်ေွကေ်န်လုိအပသ်ည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန ့်ခွဲ 

မှုအစအီစဉ်ကုိ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည်အ့ချိန် ကာလအတွငး် ရေးဆွဲရဆာငေ်ွက်ေမည်။ 

ထိုအ့ခပင် ယင်းစီမံကနိ်းအားလံုးသည် ဤလုပ်ထုးံလပု်နည်းနှင့်အညီ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး 

ဆိုင်ော လုိက်နာရဆာင်ေွက်မှု သကရ်သခံလက်မှတေ်ယူေမည်။  

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းလုပ်ငန်းစဉ် ချမှတ်ခခင်း 



၁၃။ စီမံကိန်းအဆိုခပုသူသည်- 

(က) ဤလပု်ထုံးလပု်နည်း အပိုဒ် ၃၄၊ ၅၀၊ ၆၁ အေ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် 

ဆန်းစစ်ခခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုကမ်ှုဆန်းစစ်ခခငး်လုပင်န်းစဉ်၏ အဆင့် 

အားလုံးတွင် အများခပည်သူနှင့်သင့်ရလျာ်ရသာတိုင်ပင် ရဆွးရနွးမှုများကုိ 

စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ေမည.် 

(ခ) ဝန်ကကီးဌာနကအသိရပးထားသည့် အမျိုးသားလံုခခုံ ရေးဆိုင်ောထိပါးရစနိုင် 

မည်က့ိစ္စေပ်များမှတစ်ပါး အများခပည်သူနှင်သ့က်ဆိုင်ရသာ စီမံကိန်းဆိုင်ော 

သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ရခပးညီ ထုတ်ရဖာ်ေမည်။ 

၁၇။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းသိုမ့ဟုတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ခခင်း 

ခပုလုပ်လိုသည့် ပုဂ္ဂိုလတ်စ်ဦးဦး သိုမ့ဟုတ် အဖဲွအ့စည်းတစ်ခုခုသည ် ဝန်ကကီး 

ဌာနတွင ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရလျှာက်ထားေမည်။ 

၁၈။ ရလျှာက်ထားသသူည် ရလျှာက်လွှာတင်သွငး်ခခင်းနှင့်စပ်လျဉး်၍ လိငု်စင်ရကကး 

ကိ ုဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ရပးသွင်းေမည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းလုပ်ငန်းစဉ် ချမှတ်ခခင်း 



၁၉။ လုပင်န်းလိုင်စင်သက်တမ်းကုိ တစ်ကကိမလ်ျှင်(၃)နှစသ်တ်မှတ်သည်။ လုပင်န်း 

လိုင်စင ်မကုန်ဆုံးမီ (၃)လကကိုတင်၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင ်သက်တမ်းတုိးေန် ဝန်ကကီးဌာန 

သို ့ခပန်လည်ရလျှာက်ထားေမည်။ 
 

၂၁။ ဦးစီးဌာနမှထုတ်ရပးသည့် လုပင်န်းလိငု်စင်မေိှရသာ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သိုမ့ဟုတ် 

အဖဲွအ့စည်းမျှ လုပ်ထုးံလုပ်နညး်တွင်ရဖာ်ခပထားရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မှုဆန်းစစ် 

ခခင်းအစီေင်ခံစာကို ဝန်ကကီးဌာနသို ့ တင်သွင်းခခင်းမခပုေ။ ဤလပု်ထုံးလုပ်နညး် 

မထုတ်ခပန်မကီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း ရဆာင်ေွက်ဆ ဲ ပုဂ္ဂိုလ ် သိုမ့ဟုတ် 

အဖဲွအ့စည်းသည ် လုပ်ထုးံလုပ်နညး်ထုတ်ခပန်ဖပီး (၃)လအတွင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေယူ 

ေမည်။  

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းလုပ်ငန်းစဉ် ချမှတ်ခခင်း 



စီမံကိန်းအဆုိခပုလွှာ 
ခပင်ဆင်ခခင်း 

စီမံကိန်းအဆိုခပုလွှာစိစစ်ခခင်း 

အလုပ်လုပ်ေက် ၁၅ ေက်အတွင်း 

အရခခခံမူများနှင့် ရနာက်ဆက်တဲွ“က“ ပါ အမျိုးအစား 
များကို အရခခခံ၍ အဆိုခပုလွှာအား စိစစ်ခခင်း 

စစ်ရဆးခခင်းနှင့် IEE  အစီေင်ခံစာခပုစု 
တင်ခပခခငး် 

အဆိုခပုလွှာ 
တင်သွင်းခခင်း 

စီမံကိန်းအဆိုခပုသူ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် 
သစ်ရတာရေးောဝန်ကကးီဌာန 

 

သက်ဆိုင်ော အခွင့်အမိန ့်ေ ဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းထံမှ 
စီမံကိန်း သိုမ့ဟုတ် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ခွင့် လိုင်စင် 

ေေှိရေး ဆက်လက်ရဆာင်ေွက်ေန် 

IEE သိုမ့ဟုတ ်EIA သိုမ့ဟုတ ်
EMP ရဆာင်ေွက် ေန် လိ ုမလိ ု

ဆုံးခဖတ်ခခင်း 

IEE  / EMP ရဆာင်ေွက်ေန် စီမံကိန်း 
သိုမ့ဟုတ် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 

EIA ရဆာင်ေွက်ေန ်စီမံကိန်း သိုမ့ဟုတ ်
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 

ပုံခပဇယား 
(၂) 

ပုံခပဇယား 
၂(၁) 

IEE အစီေင်ခစံာ သုံးသပ ်အတည်ခပုခခင်း 

နယ်ပယ်အတုိင်းအတာသတမ်ှတ်ခခင်း 

စုံစမ်းစစ်ရဆးခခင်း နှင့် EIA အစီေင်ခံစာ ခပုစု 
တင်ခပခခင်း၊ 

EIA အစီေင်ခံစာ သုံးသပ်ခခင်းနှင့် 
အတည်ခပုခခင်း 

ပုံခပဇယား 
(၃) 

ပုံခပဇယား 
၃(၁) 

ပုံခပဇယား  
၃(၂) 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်းလုပ်ငန်းစဉ် 

IEE သိုမ့ဟုတ ်EIA 
သိုမ့ဟုတ ်EMP 

ရဆာင်ေွက်ေန ်မလို 

အယူခံခခင်း ပုံခပဇယား  
၄.၀ 

ပုံခပဇယား 
၁ 

ပုံခပဇယား 
၂(၂) 

EMP ခပုစတုင်ခပခခင်းနှင့် 
သုံးသပ်အတည်ခပုခခင်း 



IEE/EIA/EMP ရဆာင်ေွက်မည့် 
ကျွမ်းကျင်သူရေွးချယ်ခခင်း 

အလုပ်လုပ်ေက် ၇ ေက်အတွင်း 

သင့်ရလျာ်ရသာ ပုဂ္ဂိုလ် သိုမ့ဟုတ ်
အဖွဲ အ့စည်း ဟုတ ်မဟုတ ်စိစစ်ခခင်း 

ဝန်ကကီးဌာနသို ့တင်ခပခခင်း 

IEE /EIA/EMP ရဆာင်ေွကမ်ည့် ကျွမ်းကျင်သူသည် 
သင့်ရလျာ်မှုမေှိဟယူုဆပါက ခပန်လည်ရေွးချယ်တင်ခပရစခခင်း 

 စီမံကိန်းဆိုင်ောအချက်အလက်များ ထုတ်ရဖာ်ခခင်း 

 ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ော ဆန်းစစ ်
ရလ့လာမှုများ၊ စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုများ ရဆာင်ေွက်ခခင်း 

 စီမံကိန်းရကကာင့် ထိခိုက်နိုင်သူများ၊ ရဒသဆိုင်ောလူထုနှင့် 
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ မ့ျား၊ လူမှုအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ေပ်ေွာ 
အရခခခပု လူမှုအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ရတွဆ့ုံရဆွးရနွး 
ညှိနှိုင်းမှုများ ရဆာင်ေွက်ခခင်း 

IEE/EIA/EMP အစီေင်ခံစာ 
ခပုစုခခင်း/ခပင်ဆင်ခခင်း 

IEE/EIA/EMP 
အစီေင်ခံစာအား 
အတည်ခပုခခင်း 

 

အလုပ်လုပ်ေက်ရပါင်း ၆၀ /၉၀ အတွင်း 

IEE/EIA/EMP အစီေင်ခံစာအား သုံးသပ်ခခင်း 

အစီေင်ခံစာတင်ခပခခင်း 

 သင့်ရလျာ်ရသာနည်းလမ်းခဖင့် အများခပည်သူ သိေိှ 
ရအာင်ထုတ်ရဖာ်ခခင်း 

 ဌာနဆိုင်ောများ၊ စီမံကိန်းရကကာင့် ထိခိုက်နိုင်သူများ၊ 
ရဒသဆိုင်ောလူထုနှင့် အခခားသက်ဆိုင်သူများထံမ ှ
သရောထားမှတ်ချက်များရတာင်းခံခခင်း 

 ရဒသအဆင့် ခပည်သူလူထုနှင့် ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းရစခခင်း 

 သရောထားမှတ်ချက်များအားလုံးကုိ စုစည်းသုံးသပ ်
ခခင်း 

IEE/EIA/EMPအစီေင်ခံစာသည် 
ရကျနပ်လက်ခံဖယွ်ော မေှိပါက 
ခပန်လည်ခပင်ဆင်တင်ခပရစခခင်း IEE/EIA/EMPအစီေင်ခံစာ 

အားအများခပည်သူသိေှိ 
ရအာင်ထုတရ်ဖာ်ခခင်း 

စီမံကိန်းအဆုိခပုသူ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် 
သစ်ရတာရေးော ဝန်ကကီးဌာန 

IEE/EIA/EMP စစ်ရဆးခခင်းနှင့် သုံးသပ်ခခင်း 

IEE /EIA/EMPရဆာင်ေွက်မည့် 
ကျွမ်းကျင်သူအား လက်ခံနိုင်မှု ေှ ိမေှိ 

ဆုံးခဖတ်ခခင်း 
IEE /EIA/EMPရဆာင်ေွက်မည့် ကျွမ်းကျင်သူသည် သင့်ရလျာ်မှုေှိပါက  

IEE /EIA/EMP ဆက်လက်ရဆာင်ေွက်ရစခခင်း 

IEE /EIA/EMP ရဆာင်ေွက်ခခင်း 

26 

စည်ကမ်းသတ်မတ်ှချက်များ 
ခဖင့် ECC 

လက်မှတ်ထုတ်ရပးခခင်း 

ECC နှင့် ECC ပါ သတ်မတ်ှချက်များ၊ 
EMP အပါအဝင ်IEE အစီေင်ခစံာပါ 

အချက်များကို လိုက်နာရဆာင်ေွက်ခခငး် 

ေင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုလိုင်စင် 
ေေှိရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဆာင်ေွကခ်ခင်း 

ေင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု 
လိုင်စင်ေေှိပါက  



၃၆။ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာ 

• စီမံကိန်းအရကကာင်းအောအရသးစိတ်ရဖာ်ခပချက ်

• စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးရဖာ်ခပရသာရခမပုံ 

• စီမံကိန်းအဆိခုပုသ၏ူအရကကာင်းအောရဖာ်ခပချက ်

• ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းရဆာင်ေကွ်သည့်ကျွမ်းကျင်သူများ၏အရကကာင်းအ
ော ရဖာ်ခပချက ်

• စီမံကိန်းဆိုင်ောတာဝန်ေှိမှုများ 

• ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ောအရခခအရနများရဖာ်ခပချက ်

• ဆိုးကျို းသက်ရောက်မှုများအား ရဖာ်ထုတ်ချက်နငှ့်ဆန်းစစ်ချက ်

• ခပည်သူများထံမ ှအကကံခပုချက်များ 

• စီမံကိန်းဆိုခပုသူ၏ စာခဖင့်ရေးသားခပန်ကကားချက ်

• လိုက်နာရဆာင်ေွက်မည့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သိမ်းရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ောသတ်မှတ်ချ
က ်များအားေှင်းလင်းစွာရဖာ်ခပထားချက်နှင့် ကကင်းကျန်သက်ရောက်မှုများ 

• ပတ်ဝန်းကျငစ်ီမံခန်ခ့ွဲမှုအစအီစဉ ်

• လိုအပ်သည့်အဖွဲ အ့စည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အသုံးစေိတ်လျာထားမှု 



• အကျဉ်းချုပ်အစီေင်ခံစာ 

• နိဒါန်း 

• မူဝါဒ၊ ဥပရဒနှင့် အဖွဲ အ့စည်းဆိုင်ောမူရောင ်

• စီမံကိန်းအရကကာင်းအောရဖာ်ခပချက်နှင့် အခခားနည်းရေွးချယ်ခခင်း 

• အနီးပတ်ဝန်းကျင်အရကကာင်းအောများရဖာ်ခပချက ်

• ရေးအန္တောယ်ေိှမှုဆန်းစစ်ခခင်းနှင့်ရလျာ့နည်းရစရေးလုပ်ငန်းများ 

• ဆက်စပ်သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း 

• စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်အလိုက်အရကကာင်းအောရဖာ်ခပချက ်

• အများခပည်သူနှင့် 

တိုင်ပင်ရဆွးရနွးခခင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ရဖာ် တင်ခပခခင်း  

 

 

၆၃။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာ 



၅၁။ နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်ခခင်းအစီေင်ခံစာ 

• အစီေင်ခံစာအကျဉ်းချုပ်၊ 

• စီမံကိန်းရနာက်ခံအချက်အလက်များ၊ 

• မူဝါဒ၊ ဥပရဒဆိုင်ောနှင့်အဖွဲ အ့စည်းဆိုင်ော အကျဉ်းချုပ်၊ 

• စီမံကိန်း အရကကာင်းအောရဖာ်ခပချက်နှင့် အခခားနည်းရဆာင်ေွက်နိုင်မှုများ၊ 

• ရခမပုံများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ရကာင်းကင်ဓာတ်ပုံများ၊ ဖဂိုလတ်ုဓာတ်ပုံများ၊ 

• ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုကမ်ှုများနှင် ့ထိခိုက်မှုရလျှာ့ချရေး လုပင်န်းများ၊ 

• အများခပည်သူနှင် ့တိုင်ပင်ရဆွးရနွးခခင်း 

• အကကံခပုချက်နှင် ့နိဂုံး 

 



၆၃ (ဇ)။  ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွဲမှုအစီအစဉ် 

• စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်အလိုကအ်ရကကာင်းအောရဖာ်ခပချက ်

• မူဝါဒ၊ ကတိကဝတ်၊ ဥပရဒဆိုင်ောလိုအပ်ချက ်

• သက်ရောက်မှုများနှင့် ရလျာ့နည်းရစေန်ရဆာင်ေကွ်မည့် လုပ်ငန်းများ 
အကျဉး်ချုပ ်

• အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေကွ်ေနရ်ယေုယျအသုံးစေိတ ်

• ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ောစီမံခန်ခ့ွဲမှုနှင့်ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှု စစ်ရဆးမှု 
ကိစ္စေပ ်များရဖာ်ခပချက ်

• အစီအစဉ်ခွအဲလိကု်ပါဝင်ေမည့်အရကကာင်းအောများ 

 - ေည်ေွယခ်ျက်များ 

 - ဥပရဒဆိုင်ောလိအုပ်ချက်များ 

 - လွှမ်းခခုံရခမပုံကကီးများ၊ လုပ်ငန်းခွင်အလိုက်ရခမပုံများ၊ဓာတ်ပုံများ၊ ရကာင်းကင ်
 ဓာတ်ပုံများ၊ ဖဂိုလတ်ုဓာတ်ပုံများ 

 - အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေကွ်မည့်အစီအစဉ ်

 - စီမံခန်ခ့ွဲမှုရဆာင်ေကွ်ချက်များ 

 - ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမည့်အစီအစဉ်များ 

 - ေန်ပုရံငွလျာထားချက်နှင့်တာဝန်များ 

• အများခပည်သူနှင့် တိုင်ပင်ရဆွးရနွးခခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ 
ထုတ်ရဖာ်တင်ခပခခင်း  

 



၈၃။ စီမံကိန်းအဆိုခပုသူသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက် 

ေန ် ရလျှာက်ထားခခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း ခပုလုပ်ေန် 

လိအုပ်သည့်စမီံကိနး်အမျိုးအစား သုိမ့ဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုကမ်ှုဆန်းစစ်ခခငး် 

ရဆာင်ေွက်ေန်လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းအမျိုးအစားများအတွက် သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာန 

သိုမ့ဟုတ် အခွင့်အမနိ ့်ေအဖဲွအ့စည်းများက ခွင့်ခပုမိန ့်ချရပးခခင်းသိုမ့ဟုတ် ခွင့်ခပုချက ်

ထုတရ်ပးခခင်းမခပုမီ ဤလုပထ်ုးံလုပန်ည်းအေ ဝန်ကကီးဌာနက ထုတ်ရပးသည့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ောလုိက်နာရဆာင်ေွက်မှုသက်ရသခံလက်မှတ်ကိုဦးစွာ 

ေယူေမည်။ 
 

၈၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည် အဆုိခပုစီမံကိန်းသိုမ့ဟုတ် လုပင်န်းတစ်ေပ်ေပ်အား ကနဦး 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းရဆာင်ေွက်ေန်လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းထက် ရသးငယ်ခခင်း 

သိုမ့ဟုတ် စာေင်းတွင်မပါဝင်ခခင်းရကကာင့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း ရဆာင်ေွက်ေန်မလိုဟု သတ်မှတ်ထားရသာ်လည်း 

လိုအပ်သည့စ်ညး်ကမ်းချက်များကို ချမှတ်ရပးနိုင်သည်။ 

စီမံကိန်းကိုအတည်ခပုေန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုထည့်သွင်း 

စဉ်းစားခခင်း 



၈၉။ သက်ရသခံလက်မတှ ် 

• အရထွအရထွစီမံခန်ခ့ွဲမှု 

• ထုတ်လွှတ်မှုများ 

• စွမ်းအင်နှင့် သောဝသယံဇာတအေင်းအခမစ်များသုံးစွမဲှုများ 

• ညစည်မ်းမှုတားဆီးကာကွယခ်ခင်း 

• စွန်ပ့စ်ပစ္စညး်စီမံခန်ခ့ွဲမှု 

• သယ်ယပူိုရ့ဆာင်မှု 

• လုပင်န်းေပ်ဆိငု်းခခင်း၊ ခပန်လည်ထရူထာငခ်ခင်း၊ သန်စ့င်ခခငး်နှင့် ပိတ်သမိ်းခခင်း 

• ထိန်းချုပ်ရေးရဆာင်ေွက်မှုများ 

• ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုခခင်း 

• အစီေင်ခံခခင်း 

• ရငွရကကးဆိုင်ော အာမခံမှု 

• ဝန်ကကီးဌာန၏စစ်ရဆးမှုခံေန် ေန်ပုရံငွ 

• ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွဲမှုေန်ပုံရငွတွင် ထည့်ဝင်ခခင်း 

 



၉၁။ ဝန်ကကီးဌာနကထုတ်ရပးရသာ ပတ၀်န်းကျင်ထိန်းသိမး်ရေးဆိုငေ်ာ လိကု်နာ 

ရဆာင်ေကွ်မှု သက်ရသခံလက်မှတ်သက်တမ်းသည် ထုတ်ရပးသည့်ရနေ့က်မှစ၍  ၅ နှစ် 

ခဖစ်သည်။ 

၉၄။ စီမံကိန်းအဆုိခပုသူသည်သက်ရသခံလကမ်ှတ်ေေှိဖပီး ပထမ(၂)နှစ်အတွင်းတွင် 

စီမံကိန်း၏အရကာင်အထည်ရဖာ်မှုကို စတင်ရဆာင်ေွက်ေမည်။  

၉၅။ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆုိင်ော လုိက်နာရဆာင်ေွက်မှုသက်ရသခံ လက်မှတ် 

ေေိှဖပးီ (၂)နှစ်အတွင်းစီမံကနိ်းကို ထိရောက်စွာ အရကာင်အထည်ရဖာ်မှုအား စတင် 

ရဆာင်ေကွ်ခခင်းမခပုလျှင် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းအား အသစ်ခပုလုပ်တင်ခပေမည်။ 

စီမံကိန်းကိုအတည်ခပုေန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုထည့်သွင်း 

စဉ်းစားခခင်း 



၁၀၂။ စီမံကိန်းအဆိုခပုသူသည-် 

(က) မိမိကိုယတုိ်င်ရကကာင့်ခဖစ်ရစ မိမိကိုယစ်ားရဆာင်ေွက်ေန် ခန်ထ့ားခခင်း 

သိုမ့ဟုတ် ငှားေမ်းခခင်း သိုမ့ဟုတ် အခွင့်အာဏာရပးခခင်းခပုထားသည့် 

ကန်ထရိုက်တာ၊ လက်ခွဲရဆာင်ေွက်ရပးသူ ဆပ်ကန်ထရိုက်တာ၊ အောေိှ၊ 

အလုပ်သမား၊ ကိုယစ်ားလှယ ် သုိမ့ဟုတ် အတုိင်ပင်ခံများ၏ ခပုလုပ်မှု 

သိုမ့ဟုတ် ပျက်ကွက်မှုရကကာင့်ခဖစ်ရစရပါ်ရပါက်သည့်ဆိုးကျို းသကရ်ောက ်

မှုများအားလုံးတိုအ့တွက် တာဝန်ေှိသည်။  

(ခ) စီမံကိန်းရကကာင့် ထိခိုက်ခံစားေသူများအား လက်ေှိ သိုမ့ဟုတ် စီမံကိန်း 

မရဆာင်ေွက်မ ီကာလထက ်မနိမ့်ကျရသာ လူမှုစီးပွားရေး တည်ဖငိမခ်ိုင်မာ 

မှုေေိှသည်အထိရဆာင်ေကွ်ရပးေန်နှင့် သက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုပ်ငန်းများ 

ခပန်လည်တည်ရထာင်ရေးနှင် ့ ခပန်လည်ရနောချထားရေးအစီအစဉမ်ျားကုိ 

စီမံကိန်းရကကာင့် ထိခိုက်ခစံားေသူများ၊ သက်ဆိငု်ောအစုိးေဌာန၊ အဖဲွ  ့

အစည်းများ၊ အခခားသက်ဆိုင်သူများနှင့်တိငု်ပင်ရဆွးရနွး၍ လိုအပ်သလိ ု

ပံ့ပိုးရပးေန် စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

ဆိုးကျိုးသက်ရောကမ်ှုများအားလုံးအတွက်တာဝန် 



စီမံကိန်းရဆာင်ေွက်သူကိယု်တိငု် ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုေန် 
 

၁၀၆။ စီမံကိန်းအဆိုခပုသူသည ် အကကိုတည်ရဆာက်ခခင်း၊ တညရ်ဆာက်ခခင်း၊ 

လုပင်န်းလည်ပတ်ရဆာင်ေွက်ခခင်း၊ လုပင်န်းေပ်စဲခခင်း၊ လုပင်န်းပိတသိ်မ်းခခငး်၊ 

လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းဖပီးကာလဟူသည့်စီမံကိန်းအဆင့်အားလုံးတွင် ဆိုးကျို းသက်ရောက် 

မှုအားလုံးအတွက် စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်ရဆာင်ေွက်မှုများအား မိမိကိုယမ်ိမိေက်စံု 

ရစာင့်ကကပ်ကကည်ရ့ှုစစရ်ဆးခခင်းကို စဉ်ဆက်မခပတ်လက်ရတွ  ့ ရဆာင်ေွက်ေမည်အ့ခပင် 

သက်ဆိုင်ောဥပရဒများ၊ နည်းဥပရဒများ၊ ဤလုပ်ထုးံလုပ်နညး်နှင့် စံချနိ်စံညွှန်းများ၊ 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော လိုက်နာရဆာင်ေွက်မှု သက်ရသခံလက်မှတ်ပါ 

စညး်ကမ်းချက်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွဲမှုအစီအစဉ်ပါအချက်များကို လိုက်နာ 

ရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၁၀၈။ စီမံကိန်းအဆိုခပုသူသည ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွဲမှုအစီအစဉ်၏ ဇယားပါ 

အတုိင်း ရစာင့်ကကပ်ကကည်ရ့ှုမှုအစီေင်ခံစာကို ဝန်ကကီးဌာနသို ့(၆) လတစ်ကကိမ ်သိုမ့ဟုတ် 

ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းတင်ခပေမည်။ 

ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုခခင်း Monitoring 



၁၀၉။ ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမှု အစီေင်ခံစာ 

• စညး်ကမ်းချက်များအားလံုးကို လိုက်နာရကကာင်း သက်ရသခံစာေွက်စာတမ်း 
အရထာက်အထားများ၊ 

• ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွဲမှုအစီအစဉ် အရကာင်အထညရ်ဖာ်မှုအတွက် တင်ခပထားသည့် 
အရကာင်အထည်ရဖာမ်ှု ဇယားအတုိင်းရဆာင်ေွက်ောတွင ် အစီေင်ခံသည့် အချိန ်
အထိတိုးတက်မှု၊ 

• ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွဲမှုအစီအစဉ်အားအရကာင်အထည်ရဖာ်ောတွင်ရတွ ့ကကုံေရသာ 
အခကအ်ခဲများ၊ ယင်းအခက်အခဲများကိုကုစားေန် အကကံခပုချက်များနှင့် အလားတူ 
အခက်အခဲများ၊ အနာဂတ်တွင် ရတွ ့ကကုံ ေနိုင်မှုကို တားဆီးကာကွယ်ေန် သိုမ့ဟုတ် 
ရေှာင်လွှေဲန် အဆိုခပုသည့် ရဆာင်ေွက်မှုများ၊ 

• ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွဲမှုအစီအစဉ်ကိုလိကု်နာရဆာင်ေွက်ေန်ပျက်ကွက်သည့်အကကိမ်
နှင့်အမျိုးအစား၊ အဆိုခပုသည့် ကုစားမှုရဆာင်ေွက်ချက်များနှင့် ကုစားမှုဖပီးရခမာက် 
ေမည့်အချနိ်သတ်မတှ်ချက်များ၊ 

• လုပ်ငန်းခွင်နှင့် လူမှုအဖဲွအ့စည်း၏ ကျန်းမာရေး၊ ရေးအန္တောယ်ကင်းေငှ်းရေးနှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခဖစ်ပွားရသာ မရတာ်တဆမှုများနှင့် ခဖစ်စဉ်ခဖစ်ေပ် 
များ၊ 

• ပတ်ဝန်းကျငစ်ီမံခန်ခ့ွဲမှုအစီအစဉ်အေ သတ်မှတထ်ားသည့် သိုမ့ဟုတ် အခခား 
လိုအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုငေ်ာအတုိင်းအတာနှင့် စည်းကမ်းချက်များဆိုင်ော 
အချက်အလက် များအား ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမှု။ 

 



၁၁၀။ စီမံကိန်းအဆိုခပုသူသည ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွဲမှုအစီအစဉ်၏ ဇယားပါ 

အတုိင်း အပုိဒ ်၁၀၈ နှင် ့၁၀၉ အေ လုပင်န်းရဆာင်ေွက်ချက်များနှင်ရ့စာင့်ကကပက်ကည့်ရှု 

မှုအစီေင်ခံစာအား ဝန်ကကီးဌာနသိုတ့င်ခပသည့် ရနေ့က်မှ(၁ဝ)ေက်အတွင်း  အမျိုးသား 

လုံခခုံ ရေးဆိုင်ောကိစ္စေပ်များမှတစ်ပါးအများခပည်သူသိေိှနိငု်ေန် စီမံကိန်း၏ဝက်ေဆုိ်ဒ် 

တွင်လည်းရကာင်း၊ စာကကည့်တုိက်များ၊ ခပည်သူခ့န်းမများစသည့် အများခပည်သူစုရဝး 

ောရနောများတွင်လည်းရကာင်း၊စမီံကိန်းရုးံဌာနများတွင်လည်းရကာင်း အများခပည်သူ 

သိေှိနိုင်ရစေန်တင်ခပေမည်။ မည်သည့်အဖွဲ အ့စည်း သိုမ့ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလမ်ဆို ရစာင့်ကကပ် 

ကကည်ရ့ှုမှုအစီေင်ခံစာ၏ ဒီဂျတီယ်မိတ္တ ူကုိ ရတာင်းခံနိုင်ဖပီး စီမံကိန်းအဆုိခပုသူသည် 

ယင်းရတာင်းခံချက်ကိ ု ေေိှဖပီးရနာက်(၁ဝ)ေက်အတွင်း ဒီဂျီတယ်မိတ္တ ူကုိ အီးရမးလ် 

ခဖင့်ခဖစ်ရစ၊ ရတာင်းခံသနူှင် ့ သရောတူညီထားသည့် အခခားနည်းလမး်ခဖင့်ခဖစ်ရစ 

ရပးပိုေ့မည်။ 

ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုခခင်း Monitoring 



ဝန်ကကီးဌာနက ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုေန်  
 

၁၁၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် စီမံကိန်းက သက်ဆုိင်ော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွား 

လိအုပ်ချက်များကိ ု လိကု်နာရေးအတွက် ထိနး်ကွပ်ေန်နှင် ့ သတ်မှတ်ဆုးံခဖတ်ေန ်

လညး်ရကာင်း၊ စီမံကိန်း၏တာဝန်များကိုပျက်ကွက်မှုအား တားဆီးေန်လညး်ရကာင်း 

စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်ရသာ လှုပ်ေှားရဆာင်ေွက်မှုများ အား မိမိ၏ကကီးကကပ်မှုရအာက်ေိှ 

ခပည်ရထာင်စုအဆင့်၊ တုိင်းရဒသကကီး၊ ခပည်နယ်၊ ရနခပည်ရတာ် ရကာင်စီနယရ်ခမ 

သိုမ့ဟုတ်  ရဒသဆိုင်ောရံုးများမှ အောေှမိျားခဖင့်ခဖစ်ရစ အတုိင်ပင်ခံတစ်ဦးဦး၏ 

ရဆာင်ေွက်မှုခဖင့်ခဖစ်ရစ ယင်းတုိ ့ နှစ်မျို းလုံးခဖင့်ခဖစ်ရစ ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုခွင့်နှင့် 

စစ်ရဆးခွင့်ေှိသည်။ထုိအ့ခပင်ဝန်ကကီးဌာနသည်ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုခခင်းနှင့်စစရ်ဆးခခင်း 

လုပင်န်းများ အရကာင်အထည်ရဖာ်ခခင်းကို အခခားသက်ဆိငု်ော အစုိးေဌာန၊ အစိုးေ 

အဖွဲ အ့စည်းများ၏ပံ့ပိးုမှုခဖင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်နိုင်သည်။ 

၁၁၂။ ဝန်ကကီးဌာနသည်စစ်ရဆးချက်အေ ပတ်၀န်းကျင်ထနိ်းသိမ်းရေးဆိုင်ောလုိက်နာ 

ရဆာင်ေွက်မှုသက်ရသခံလကမ်ှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လုိကန်ာမှုမေိှရကကာင်း 

ရတွေ့ှိလျှင် ဤလပု်ထုံးလပု်နညး်အေ စီမံကိန်းအဆိုခပုသူအား ကုစားရဆာင်ေွက် 

မှုများရဆာင်ေွက်ရစနိုင်သည် သိုမ့ဟုတ် ဒဏ်ရကကးရငွချမှတ်နိငု်သည်။  

ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုခခင်း Monitoring 



၁၂၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ကကိုတင်ခွင့်ခပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ေပ်ေပ်ကုိ 
စီမံကိန်း သိုမ့ဟုတ် စီမံကိန်းအဆုိခပုသူက လညး်ရကာင်း၊ စီမံကိန်း၏ကိုယစ်ား 
ရဆာင်ေွက်ရပးသူ ကန်ထရိုက်တာ၊ လက်ခွ ဲ ရဆာင်ေွက်ရပးသူ ဆပ်ကန်ထရိုက်တာ 
တစ်ဦးဦး သိုမ့ဟုတ် စီမံကိန်းကိုယ်စား ရဆာင်ေွက်သည် ့ အခခားသူတစ်ဦးဦးက 
လညး်ရကာင်း လုိက်နာရဆာင်ေွက်ေန်ပျက်ကွက်မှုအတွက် ဒဏ်ရကကးရငွချမတှ်နိုင် 
သည့်အခပင် အခခားစီမံခန ့်ခွဲရေးဆိုငေ်ာ အရေးယူမှုများ ရဆာင်ေွက်နိုင်သည်။  

၁၂၆။ စီမံကိန်းအရပါ် ယင်းဒဏရ်ကကးရငွများချမှတ်မှုနှင့ ် အခခားစီမံခန ့်ခွဲရေး 
ဆိုင်ော အရေးယူမှုများ ရဆာင်ေွက်ောတွင်- 

(က) ပထမအကကိမ်ပျက်ကွက်မှု သုိမ့ဟုတ် အရကာင်အထည်ရဖာ်ောတွင် 
ချိုယ့ွင်းမှုခဖစ်ပါကကုမ္ပဏီအားကကိုတင်အသိရပးအရကကာင်းကကားစာ 
(နိုတ့စ်စာ)ရပးဖပီး၊ ေက်ရပါင်း ၆၀ ထက်မရကျာ်သည့် ကုစားေန် 
အချနိ်ရပးေမည်။ 

(ခ) ဝန်ကကီးဌာနက ဒဏ်ရကကးရငွမချမှတ်မီ ခဖစ်ပွားခဲ့ရသာ ကနဦး 
ပျက်ကွက်မှု သိုမ့ဟုတ် အရကာင်အထည်ရဖာ်ောတွင် ချိုယ့ွင်းမှုခဖစ် 
ပွားဖပီး ၅ နှစ်အတွင်း ယင်းပျက်ကွက်မှု သုိမ့ဟုတ်အရကာင်အထည် 
ရဖာ်ောတွင်ချိုယ့ငွ်းမှု ထပ်မခံဖစ်ပာွးလျှင် စီမံကိန်းအဆိခုပုသသူည် 
အပိုဒ်ခွဲ(က)ပါ အခွင့်အရေးများ ခံစားခွင့်မေှိရစေ။ 

စီမံခန်ခ့ွဲရေးဆိုင်ောအရေးယူခခင်း 



၁၂၇။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ကုစားေန်၊ ေငှ်းလင်းေန်နှင့် ရလျာ်ရကကးရပးေန်စေတိ်များ 

အခပင် ထပ်ရဆာင်း ဒဏ်ရငွချမှတ်နိုငသ်ည်။ ဤလုပ်ထံုးလုပ်နည်းအေချမတ်ှသည့် 

ဒဏ်ရကကးရငွများသည် အခခားသက်ဆိုင်ော ဥပရဒ၊နည်းဥပရဒ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ 

စည်းမျဉ်းတစ်ခုခုအေချမှတ်နိငု်သည့် ဒဏ်ရကကးရငွများ နှင့် မသက်ဆိုင်ရစေ။ 

၁၂၈။ စီမံကိန်းအဆိခုပုသကူ ဒဏ်ရကကးရငွကို ရပးရဆာင်ရသာလ်ည်း စီမံကနိ်း 

အရကာင်အထညရ်ဖာ်မှု သိုမ့ဟုတ် စီမံကိန်းအဆုိခပုသူက ပျက်ကွက်မှု သိုမ့ဟုတ် 

အရကာင်အထညရ်ဖာ်ောတွင်ချို ယ့ွင်းမှုရကကာင့်ခဖစ်ရပါ်ရသာထိခိုက်ပျက်စီးမှုသုိမ့ဟုတ် 

ခံစားေရသာနစ်နာမှုအတွက် အခခားသူများက စီမံကိန်းအရပါ်ရတာင်းဆိုမှုများေှပိါက 

ယင်းတာဝန်များမှ ကင်းလွတ်ခွင့်မေိှရစေ။ 

၁၃၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ဤလုပ်ထုးံလုပ်နညး်အေ စီမံခန်ခ့ွဲရေးဆိုင်ော အရေးယူ 

ခခင်းခံေဖပီးခဖစ်ရသာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား  ဆက်လက်၍ ဤလပု်ထုံးလပု်နည်း 

နှင့်အညီ လိုက်နာရဆာင်ေွက်ခခင်းမေှရိကကာင်း စစ်ရဆးရတွေ့ှိပါက ဥပရဒပုဒ်မ ၃၂ နှင့် 

အညီဆက်လက်အရေးယရူဆာင်ေွက်နိုင်သည့်အခပင်လိုအပ်သလို အရေးယူရဆာင်ေွက် 

ေန ် လိုင်စင်၊ ခွင့်ခပုချက် သိုမ့ဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထုတ်ရပး ပိုင်ခွင့်ေိှရသာ သက်ဆိုင်ော 

အစိုးေ ဌာန၊ အစိုးေအဖွဲ အ့စည်းသို ့အရကကာင်းကကားေမည်။ 

စီမံခန်ခ့ွဲရေးဆိုင်ောအရေးယူခခင်း 



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ 

ရနာက်ဆက်တွဲ (က) 

 

 



(က) အထူးေင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းလပ်ုငနး်  (၁) 

(ခ) စွမ်းအင်ကဏ္ဍဖွံ ့ဖဖိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်း  (၂-၂၈) 

(ဂ) စိုက်ပျိုးရေး၊ ရမွးခမူရေးနှင့်သစ်ရတာဆိင်ုောဖွံ ့ဖဖိုးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်း (၂၉-၄၁) 

(ဃ) ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ (၄၂) 

 အစားအစာနှင့်အရဖျာ်ယမကာထုတ်လုပ်ခခင်းဆိင်ုောလုပ်ငန်း (၄၂-၅၇) 

 အဝတ်အထည၊် ချည်ထညန်ှင့် သားရေထည်လုပ်ငန်း (၅၈-၆၁) 

 သစ်အရခခခံပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခခင်းလုပ်ငနး် (၆၂-၆၅) 

 ဓာတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခခင်းလုပ်ငန်း (၆၆-၇၈) 

 ဖန်ထည/်မှန်ထညနှ်င့် ရကကထညပ်စ္စည်းထတ်ုလုပ်ခခင်း လပု်ငန်း (၇၉-၈၀) 

 ရဆာက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခခင်း လုပ်ငန်း (၈၁-၈၄) 

 သတ္တ ု၊ စက်ပစ္စည်းနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများထတ်ုလုပ်ခခင်းလုပ်ငနး် (၈၅-၁၀၂) 

(င) စွန ့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန ့်ခွဲမှုဆိုင်ောလုပ်ငန်း (၁၀၃-၁၀၉) 

(စ) ရေရပးရဝရေးလုပ်ငန်း (၁၁၀) 

(ဆ) အရခခခံအရဆာက်အအုံနှင့် ဝန်ရဆာင်မှုဖွံ ့ဖဖိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငနး် (၁၁၁-၁၂၂) 

(ဇ) ပိုရ့ဆာင်ရေးဆိင်ုောလုပ်ငန်း (၁၂၃-၁၃၁) 

(ဈ) သတ္တ ုတူးရဖာ်ထုတ်လုပ်ခခင်းလုပ်ငနး် (၁၃၂-၁၄၁) 

ဆန်းစစ်ခခင်းရဆာင်ေကွ်ေန်လိုအပ်သည့်စီမံကနိ်းလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ 

ရနာက်ဆက်တွ ဲ(က) 



ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းလုပ်ငန်းစဉ ်

ရနာက်ဆက်တွ ဲ(ခ) 



ဒဏ်ရကကးရငွများနှင့်အခခားစီမံခန်ခ့ွဲရေးဆိုင်ောအရေးယူမှုများ   

ရနာက်ဆက်တဲွ (ဂ) 



လိုက်နာေန်ပျက်ကွက်သည့်အချက်များ ဒဏ်ရကကးရငွ စီမံခန ့်ခဲွမှုဆိုင်ော 
အရေးယမူှုများ 

သတ်မှတ်သည့် ကာလအတွင်းတင်သွင်းေမည့် 

အစီေင်ခံစာကိ ု စီမံကိန်းအဆိုခပုသူက အချိန်မီ 

တင်သွင်းေန်ပျက်ကွကခ်ခင်း 

US$  ၁၀၀ မ ှ၅၀၀ သတိရပးစာထတု်ခခင်း 

တာဝန်အေရဆာင်ေွက်သူအောေှိအား ရနှာင့်ယှက် 

ခခင်း၊ ဟန်တ့ားခခင်း 

US$  ၂၅၀ မ ှ၅၀၀၀ သတိရပးစာထုတခ်ခင်း 

ခပစ်မှုဆိုင်ောအရေးယူ 

ခခင်း 

လိုအပ်ရသာ သတင်းအချက်အလက်များ ရပးပို ့

တင်ခပေန်ပျက်ကွကခ်ခင်း 

US$  ၁၀၀၀ မှ 

၅၀၀၀ 

EMP-CP /EMP-OP  

ဆိုင်းငံ့ခခင်း 

ဒဏ်ရကကးရငွများနှင့်အခခားစီမံခန်ခ့ွဲရေးဆုိင်ောအရေးယူမှုများ   

ရနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) 



လိုက်နာေန်ပျက်ကွက်သည့်အချက်များ ဒဏ်ရကကးရငွ စီမံခန ့်ခဲွမှုဆိုင်ော 
အရေးယမူှုများ 

စစရ်ဆးေန်နှင့် ရစာင်က့ကပ်ကကည့်ရှုစစ်ရဆးေန် 

ရတာင်းခံသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို 

တင်ခပေန် ပျက်ကွက်ခခင်း 

US$  ၂၅၀ မ ှ၅၀၀၀ 

 

သတိရပးစာထတု်ခခင်း 

ဝန်ကကီးဌာန၏ကကိုတင်အတည်ခပုချက်/ခွင့်ခပုချက် 

မေေှိေဲ ခပင်ဆင်ရဆာင်ေွကခ်ခင်း 

US$  ၁၀၀၀ မှ 

၅၀၀၀ 

ခပစ်မှုဆိုင်ော 

အရေးယူခခင်း 

အတညမ်ခပုေရသးရသာ EMP/ EMP-CP/ 

EMP-OP ကုိ ရဆာင်ေွကအ်ရကာငအ်ထည်ရဖာ် 

ခခင်း 

US$  ၁၀၀၀ မှ 

၅၀၀၀ 

ခပစ်မှုဆိုင်ော 

အရေးယူခခင်း 

လိုကန်ာရဆာငေွ်ကေ်န်သတိရပးစာကို ချိုးရဖာက် 

ခခင်း 

US$  ၂၀၀၀ မ ှ

၁၀၀၀၀ 

EMP-CP /EMP-OP  

ဆိုင်းငံ့ခခင်း 

ဒဏ်ရကကးရငွများနှင့်အခခားစီမံခန်ခ့ွဲရေးဆိုင်ောအရေးယူမှုများ   

ရနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) 



ဒဏ်ရကကးရငွများနှင့်အခခားစီမံခန်ခ့ွဲရေးဆိုင်ောအရေးယူမှုများ   

ရနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) 

လိုက်နာေန်ပျက်ကွက်သည့်အချက်များ ဒဏ်ရကကးရငွ စီမံခန ့်ခဲွမှုဆိုင်ော 
အရေးယမူှုများ 

ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်ယွင်းမှုကို ဖခိမ်းရခခာက်ရသာ ခဖစ်စဉ် 

ခဖစ်ေပ်များအား ဝန်ကကးီဌာနသုိ ့ အသိရပးတင်ခပေန် 

ပျကက်ကွခ်ခင်း 

US$  ၁၀၀၀ မ ှ

၅၀၀၀ 

EMP-CP /EMP-OP  

ဆိုင်းငံ့ခခင်း 

EMP/ EMP-CP/ EMP-OP  ရဆာင်ေွကမ်ှုများ 

ရကကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊လူမှုရေး၊ အများခပည်သူကျန်းမာ 

ရေးနှင့် သက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုပ်ငန်းများကို အဆင့် 

အလိုက်ကာကယွ်တားဆီးေန်ပျက်ကွကခ်ခင်း 

US$  ၂၅၀၀ မ ှ

၁၀၀၀၀ 

EMP-CP /EMP-OP  

ဆိုင်းငံ့ခခင်း 

သက်ရသခံလက်မှတ်ပါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်

အခိုးအရငွထ့တု်လွှတ်မှု ကန်သ့တ်ချက်ပမာဏ ခွင့်ခပု 

ချက်ကိလုိုကန်ာရဆာင်ေွကေ်န် ပျက်ကွက်ခခင်း 

US$  ၁၀၀၀ မ ှ

၁၀၀၀၀ 

EMP-CP /EMP-OP  

ဆိုင်းငံ့ခခင်း 



ဒဏ်ရကကးရငွများနှင့်အခခားစီမံခန်ခ့ွဲရေးဆိုင်ောအရေးယူမှုများ   

ရနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) 

လိုက်နာေန်ပျက်ကွက်သည့်အချက်များ ဒဏ်ရကကးရငွ စီမံခန ့်ခဲွမှုဆိုင်ော 
အရေးယမူှုများ 

လမူှုရေးထိခိုက်မှုများအေ ရပးရလျာ်ေန် သတ်မှတ်သည့် 

ရလျာ်ရကကးရငွကိ ုရပးရလျာ်ေန်ပျက်ကွကခ်ခင်း 

US$  ၁၀၀၀ မ ှ

၁၀၀၀၀ 

EMP-CP /EMP-OP  

ဆိုင်းငံ့ခခင်း 

မူလတည်ေှသိည့် လမူှုအရခခအရနများကုိ ခပန်လည် 

ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွက်ရပးေန် ပျကက်ကွခ်ခင်း 

US$  ၁၀၀၀ မ ှ

၁၀၀၀၀ 

EMP-CP /EMP-OP  

ဆိုင်းငံ့ခခင်း 



 
EIA အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွကခ်ခင်း 

 

ပတ်ဝန်းကျင်
နှင့်လူမှုရေး 
ကာကွယ် 
ရေးစနစ ်

  

ေင်းနှီးခမှု ပ်နှံ

သူများ 

EIA ဆိုင်ော 

အကကံရပးပုဂ္ဂိုလ ်
အဖွဲ  ့/ စိစစ ်
သုံးသပ်ရေး 

ပညာေှင်များ 

MOECAF 

နှင့်သက်ဆိုင်ော 

ဝန်ကကီးဌာနများ 

ပါဝင ်

ပတ်သက်သူ 

များအားလုံး 

UN အဖွဲ မ့ျား 

အခပည်ခပည ်

ဆိုင်ောအဖွဲ မ့ျား 

စဉ်ဆက်မခပတ ်
ဖွံ ့ဖဖိုးမှု 
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EIA 
အရကာင ်
အထည ်

ရဖာ်ရဆာင ်
ေွက်ခခင်း 

 

ပတ်ဝန်းကျင်
အေည်အရသွး 
စံချိန်စံညွှန်း 



ရကျးဇူးတင်ပါသည်။ 



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန 

website: “www.ecd.gov.mm” တွင်  

ဝင်ရောက်ကကည့်ရှုနိုင်ပါသည။် 
 

 

ဦးသန်းရအး၊ ညွှန်ကကားရေးမှူး(မူဝါဒ) 

ဖုန်း - ၀၆၇ ၄၃၁၄၉၈ 

ဖက်စ ် - ၀၆၇ ၄၃၁၃၂၄ 

Email - ppir.ecd@moecaf.gov.mm 
 

ဦးရကျာ်ဆန်းနိုင်၊ ဒုတိယညွှန်ကကားရေးမှူး (မူဝါဒ) 

ဖုန်း - ၀၆၇ ၄၃၁၃၂၅ 

ဖက်စ် - ၀၆၇ ၄၃၁၃၂၄ 

Email - ppir.ecd@moecaf.gov.mm 
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