
ပတ်၀န်းကျင်ထိခို က်မုုဆန်းစစု် 
ခငု်းဆု ိိင်ရာ လု ပ်ထု  းလု ပ်နည်း 

ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ရေးနှင့် သစ်ရတာရေးော 
ဝန်ကကီးဌာန 

၂၆-၇-၂၀၁၃ (IBC) 



ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
(မူကကမ်း) 

၁။ အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖေါ်ပပချက် 

၂။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခု ိိက်မုုဆန်းစစစခ်င်းလု ပ်ငန်းစဉ် ချမှတတခ်င်း 
၃။ စိစစစခ်င်း  
၄။ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစစခ်င်း  
၅။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခု ိိက်မုုဆန်းစစစခ်င်း 
၆။ စီမကိန်းကို  အတည်ပပရန်အတွက် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ဖိရးကု ိိ ထည့် သွင်းစဉ်းစားပိခင်း 
၇။ ဖိစာင့် ကကပ်ကကည့် ရုုပိခင်း 
၈။ ဒဏ ်ဖိငွများ 

 



 
အခန်း (၁)  

အမည်နှင့်  အဓိပ္ပာယ် ေိဖာ်ြိပချက်  

 



အပိ ဒ် ၁ ဤလ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းကိ  ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိ က်မုဆန်းစစ်ြခင်းဆိ င်ရာ 

လ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းဟ   ေခါ်ဆိ ရမည်။ 
 

 
• အပခားဖဆာင်ရွက်နိ င်ဖသာနည်းလမ်းများ၊ 
• ဆိ းကျ ိုးသက်ဖိရာက်မု၊ 
• အဖကာင်းဆ ံ းရရိှနိ င်ဖသာနည်းလမ်းများ၊ 
• အဖကာင်းဆ ံ းအဖလ့အကျင့် များ၊ 
• ဇီဝမျ ိုးစ ံ မျ ိုးကဲွ၊ 
• ဖပါင်းစပ်စီမံကိန်း၊ 
• တည်ဖဆာက်ဆဲကာလပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခဲွ့မုအ

စီအစဉ်၊ 
• ဆက်စပ်ထိခိ က်မု၊ 
• ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိ က်မုဆန်းစစ်ပခင်းပပလ ပ်ရန်လိ 

အပ် သည့်  စီမံကိန်းအမျ ိုးအစား၊ 
• ထ တ်လွှတ်မု၊ 
• အခိ းအဖငွထ့ တ်လွှတ်မုကန်သ့တ်ချက်ပမာဏ၊ 
• ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဖရးဆိ င်ရာလိ က်နာဖဆာ

င်ရွက်မုသက်ဖသခံလက်မှတ်၊ 
• ဦးစီးဌာန၊ 
• ပတ်ဝန်းကျင်အဖပါ်သက်ဖရာက်မု၊ 
• ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိ က်မုဆန်းစစ်ပခင်းအစီရင်ခံစာ၊ 
• ပတ်၀န်းကျင်ထိခို က်မဆန်းစစစ်ခင်းအစီရင်ခုံ စာစိ

စစ် သု ံ းသပ် ဖိရးအေဲွ ိ့၊ 

• ပတ်ဝနး်ကျငအ်ေည်အရသွေးစံချိန်စံညွှနး်၊ 
• ကနဦးပတ်ဝနး်ကျငဆ်န်းစစ်ခခင်း၊ 
• တိုင်းေငး်သားမျိုးနွေယစု်၊ 
• ကနဦးပတ်ဝနး်ကျငဆ်န်းစစ်ခခင်းအစီေငခ်စံာ၊ 
• ဆန္ဒမပါဘ ဲအိမ်ယာရခပာငး်ရေွှ့့မမှု၊ 
• ဥပရေ 
• ဝန်ကကီးဌာန 
• လုပ်ငနး်လည်ပတ်သည့်ကာလအတွေက် 
ပတ်ဝနး်ကျငစီ်မံခန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ၊် 

• စီမံကနိး်၊ 
• စီမံကနိး်ရကကာင့်ထိခုိကေ်သူ၊ 
• စီမံကနိး်ပိုင်ေှင်၊ 
• စီမံကနိး်အဆိုခပုသူ၊ 
• စီမံကနိး်အဆိုခပုချက၊် 
• နညး်ဥပရေများ၊ ကကငး်ကျနသ်က်ရောကမ်ှုများ 
• နယ်ပယအ်တိုင်းအတာသတ်မတှ်ခခင်း၊ 
• စိစစ်ခခင်း၊ 
• တတိယပုဂ္ဂိုလ် သုိမ့ဟတု ်တတိယအဖွေဲ အ့စည်း 
 

အပိုေ် ၂ ပါဝင်သည့် စကားေပ်များ။ (၃၃) ခု 



အခန်း ၂ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းစဉ် 

ချမှတ်ခခင်း 



အပိုေ ်၃   

• ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရေ ပုေ်မ ၇ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး 

နည်းဥပရေ ပုေ်မ ၅၂ နှင့် ၅၃ တုိအ့ေ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း 

သိုမ့ဟုတ ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှုဆန်းစစ်ခခင်း ခပုလုပ်ေမည်။ 

• ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု သက်ရသခံလက်မှတ် 

ေယူေမည်။ 
 

အပိုေ ်၄ 

• ဝန်ကကီးဌာနသည ် ဤလပု်ထုံးလပု်နည်းကို အရကာင်အထညရ်ဖါ်ကျင့်သုံးခခင်း 

နှင့် အနက်အဓိပ္ပါယဖ်ွေင့်ဆိုခခငး်ခပုေန် တာဝန်ေိှသည်။ 
 

အပိုေ ်၅ 

• ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း စိစစ်သံုးသပ်ရေးအဖွေဲ က့ို အမမဲတန်းအဖွေဲ ့့မ 

အခဖစ်ဖွဲ့စည်းေမည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်ခခင်း 



အပိုေ ်၆ 

•  အစီေင်ခံစာစိစစသ်ုံးသပ်ရေးအဖွေဲ ့့မ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်း အစီအေင်ခံစာကို 

သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကာလအတွေင်း အစီေင်ခံစာခပုစတုင်ခပခခင်း၊ 

- စိစစ်သုံးသပ်ခခင်းအစီေင်ခံစာတွေင်ပါဝင်ေမည့်/စိစစ်မည့်အချက်အလက်များ 

• လုပ်ထုးံလုပ်နညး်များကိုလိက်ုနာထားခခင်းေှိ မေှ(ိအစီေင်ခံစာတည်ရဆာက်ပုံ၊ 

ပါဝင်သည့် အချက်အလက်၊ နည်းစနစ်၊ အများခပည်သူပါဝင်မှုလပု်ငန်း)၊ 

• နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ၊ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွေင့်များ၊  

• စံနှုန်းများလိုက်နာခခင်း ေှ ိမေှ၊ိ  

• သက်ဆိုင်ောပုဂ္ဂိုလ်များ အခမင ်ပါ မပါ၊  

• ယုကံကည်စတိ်ချေရသာ သတင်းအချက်အလက်များ ဟုတ ်မဟုတ်၊ 

• သက်ဆိုင်ောပတ်ဝန်းကျင်ရေးောလိုအပ်ချက်များ ရေွေးချယ်ထားမှု၊ ေည်ညွှန်းမှု 

များသည့်  အခပည့်အဝလိုက်နာထားမှု ေှ ိမေှ၊ိ  

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်ခခင်း (အဆက်) 



အစီေင်ခံစာစိစစသ်ုံးသပရ်ေးအဖွေဲ ့့မ လုပင်န်းတာဝန်များ(အပိုေ ်၆) (အဆက)် 

• ကကိုတင်သိခမင်နိုင်ရသာ ဆိုးကျို းသက်ရောက်မှုများ အားလုံးကိုသတ်မှတ် 

ရဖါ်ခပထားခခင်းေှိ မေှ၊ိ  

• ဆိုးကျို းသက်ရောက်မှုများကို တားဆီးေန်၊ ရလျှော့ချေန် (သုိ့့မ) 

အနည်းဆုံး ခဖစ်ရစေန ် ခပုလုပ်ေမည့် ရဆာင်ေွေက်မှုများသည် အာမခံနိုင်မှု 

ေှ ိမေှ ိ

• အရကာင်းဆုံးအရလ့အကျင့်များကို အရခခခံထားခခင်းေှိမေှိ 

• အန္တောယ်ခဖစ်ရစသည့်ရဆာင်ေွေက်မှုများ ပါေိှခခင်းေိှ မေှ၊ိ  

• လက်မခံနိုင်ရသာ ဆိုးကျို းများ မခဖစ်ရပါ်ရစဘဲ စီမံကိန်းကို 

တည်ရဆာက ်လညပ်တ်နိုင်ခခင်း ေှိ မေှ၊ိ  

• အစီေင်ခံစာပါချိုယ့ွေင်းမှုတစ်ေပ်ေပ်ကိရုဖါ်ထုတ်တင်ခပခခင်းနှင့်ရနာက်ထပ ်

ရလ့လာမှုများ၊ စုံစမ်းစစရ်ဆးမှုများ၊ ညှိနှိုင်းရဆွေးရနွေးမှုများအတွေက် 

အကကံခပုတင်ခပခခင်း၊  

• စိစစ်သုးံသပ်သည့် အစီေင်ခံစာသည် သက်ရသခံလကမ်ှတ်  စည်းကမ်း 

ချက်များအခဖစ ်အကကံခပုချက်ရပးခခင်း၊ 

• စိစစ်ရတွေေ့ှိချက်များကို အစည်းအရဝးတွေင်တင်ခပခခင်း၊  

 

 

 

 

 

 



အပိုေ ်၇ 

• အိမ်ယာရခပာင်းရေွှ့့မရနထုိင်ေမှု (သိ့့ုမ) တိုင်းေင်းသားမျိုးနွေယ်စုများအရပါ် 
ဆိးုကျိုးသကရ်ောက်မှုေှိနိုင်ရသာ စီမံကိန်းဆိုင်ောများနှင့် မသက်ဆိုင ်
ရစေ၊  

• သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာနများကသီးခခားထုတ်ခပန်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များကို လိုက်နာရဆာင်ေွေက်ေမည။်  

• အခပည်ခပည်ဆိုင်ော အရလအ့ကျင့်ရကာင်းများကိ ု လိုက်နာရဆာင်ေွေက် 
ေမည်။ 

 

အပိုေ ်၈ 

• ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနငှ့် လူမှုရေးလိုက်နာရဆာင်ေွေက်ခခင်းဆိုင်ော 
စစ်ရဆးမှုကို ခပုလုပ်ေမည။် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်ခခင်း (အဆက်) 



အပိုေ် ၉ 

• ဝန်ကကီးဌာန  ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ောလုပ်ပိုင်ခွေင့်များ 

– စံများသတ်မှတ်ခခင်း၊  

– နည်းပညာဆိုင်ော လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်အတည်ခပုခခင်း၊ 

– လပု်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ခခင်း၊ 

– အစီေင်ခံစာများကုိ အတည်ခပုခခင်း၊ 

– ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ်၊ ရဆာက်လုပ်မှုအဆင့်နှင့် လပု်ငန်းလည်ပတ် 
ရဆာင်ေွေကမ်ှုအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ်တိုက့ိ ုအတည်ခပုခခင်း၊ 

– အတည်ခပုခခင်းဆိုင်ောရဆာင်ေွေကေ်န ်စည်းကမ်းချက်များကုိ သတ်မှတ်ခခင်း၊ 

– ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ် အရကာင်အထည်ရဖာ်မှုကို ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုခခင်း 
နှင့် လိုကန်ာရဆာင်ေွေကရ်စခခင်း၊ 

– ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွေဲမှု အစီအစဉ်အား အချိန်နှင့် တစ်ရခပးညီခဖစ်ရစေန် ရဆာင်ေွေက် 
ရစခခင်းနှင့် စိစစ်သုံးသပ်ေန်နှင့် အတည်ခပုေန် ဝန်ကကးီဌာနသို ့တင်ခပရစခခင်း၊ 

– နယ်ပယ်အတိုင်းအတာနှင့် ပါဝင်ေမည့်အချက်အလက်များကို စိစစ်ောတွေင် အရခခခံ 
ေမည် ့အချက်များကို သတ်မှတ်ခခင်း၊ 

– ခပည်ရထာင်စုအစိုးေအဖွေဲ မ့ှ သီးခခားသတ်မှတ်သည့် လပု်ငန်းတာဝန်များကုိ 
ရဆာင်ေွေကခ်ခင်း၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်ခခင်း (အဆက်) 



အပိ ဒ် ၁၀ 

• စီမံကိန်းအဆိ ပပသူသည် အဆင့် အားလ ံ းတွင် အများြပည်သူနှင့်  
သင့် ဖလျာ်ဖသာ ဖဆွးဖနွး ညိှနိုင်းမုပပရန် စီစဉ်ဖဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

 

အပိ ဒ် ၁၁ 

• IEE သိ ့မဟ တ် EIA ဖဆာင်ရွက်လိ သည့် ပ ဂ္ဂိ ုလ်တစ်ဦးဦး သိ ့မဟ တ် 
အေဲွအ့စည်းတစ်ခ ခ  သည် ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပ  တင်ရန် 
ေလျှောက်ထားရမညိ်။ အေိ းအခများကိ  ဝန်တကီးဌာနသိ  ့ ဖပးသွင်းရမည်။ 
မှတ်ပ  တင်သက်တမ်းကိ  တစ်တကိမ်လျှင် (၃)နှစိ်သတ်မှတ်သည်။ မှတ်ပ ံတင်ု 
သက်တမ်းမက န်ဆ ံ းမီ (၃)လ ကကိတင်၍ မှတ်ပ ံတင်သက်တမ်းတိ းရန် 
ဝန်တကီးဌာနသိ ့ ပပန်လည်ဖလျှာက်ထားရမည်။ 

အပိ ဒ် ၁၂  

• သင့် ဖလျာ်မုမရိှဟ ယူဆလျှင် မည်သည့်ဖလျှာက်ထားသူကိ မဆိ  
မှတ်ပ  တင်ေပးရန် ြငင်းပယိ် နိ င်သည်။  ချ ိုယွ့င်းချက်များကိ  
ြပန်လည်ပပြပင်ြခင်း သိ ့မဟ တ် ပပင်ဆင်ပခင်းပပစပီးဖနာက် 

မှတ်ပ ံတင်ရန်ပပန်လည် ဖလျှာက်ထားနိ င်သည်။ 
 

 

 

 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းနှင့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းခပုလုပ်သည့် 
ပုဂ္ဂိုလ ်သိုမ့ဟုတ ်အဖွေဲ အ့စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ချက်များ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်ခခင်း (အဆက)် 



အပိ ဒ် ၁၃ 

• တည်ဆဲဉပဖဒ တစ်ရပ်ရပ်ကိ  ဖောက်ေျက်ဖကကာင်း သိ ့မဟ တ် 

သိသာထင်ရှားဖသာ မှားယွင်းမုများပါရိှဖနစပီး၊ လ ပ်ထ ံ းလ ပ်နည်းနှင့် အညီ 

ပပန်လည်ပပင်ဆင်ထားပခင်းမရိှလျှင် မှတ်ပ  တင်ထားမုကိ  ရပ်ဆိ င်းြခင်း 
သိ ့မဟ တ် ပယ်ဖျက်ြခင်းပပနိ င်သည်။ 

အပိ ဒ် ၁၄ 

• မှတ်ပ  တင်ထားြခင်းမရိှေသာ မည်သည့်ပ ဂ္ဂိ ုလ် သိ ့မဟ တ် အေဲွအ့စည်းမျှ 
ဆန်းစစ်ပခင်း တစ်ခ ခ ကိ  ဝနတ်ကီးဌာနသိ ့ တင်သွင်းပခင်း သိ ့မဟ တ် 

တင်သွင်းရန် ခွင့် ပပြခင်းမပပရ။ 
အပိ ဒ် ၁၅ 

• မှတ်ပ ံတင်ထားဖသာ ပ ဂ္ဂိ ုလ် သိ ့မဟ တ် အေဲွအ့စည်းအားလ ံ း၏စာရင်းကိ  
အခါအား ဖလျာ်စွာထ တ်ြပန်ေ ကညာရမညိ်။ မှတ်ပ ံတင်ထား ဖကကာင်း 
အတည်ပပချက်ထ တ်ဖပး ရမည်။ လိ အပ်လျှင် မှတ်ပ ံတင်ကိ  
ရပ်ဆိ င်းဖကကာင်း သိ ့မဟ တ် ရပ်စဲဖကကာင်း ထ တ်ပပန် ဖကကညာရမည်။ 

အပိ ဒ် ၁၆ 

• ဉပဖဒပ ဒ်မ ၇(ဍ)နှင့်  နည်းဉပဖဒအပိ ဒ် ၅၁ အရ လ ပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်  
လ ပ်ပိ င်ခွင့် များ ကိ ဖဆာင်ရွက်ရနိ် ဦးစီးဌာနအား တာဝန်ဖပးအပ်နိ င်သည်။  

 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းနှင့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ခခင်းခပုလုပ်သည့် 
ပုဂ္ဂိုလ် သိုမ့ဟုတ် အဖွေဲ အ့စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ချက်များ (အဆက်) 



အခန်း (၃) 

စိစစ်ခခင်း 



အပိုေ ်၁၇ 

• ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသည်  ပဏာမစစ်ရဆးမပီး ပတ်ဝန်းကျင ်

ဆန်းစစ်ခခင်းခပုလုပ်ေန ် လုိအပ်ရသာအဆင့်ကုိသတ်မှတ်၍ ရအာက်ပါအမျို းအစား 

တစ်ခခုုတွေင် ပါဝငရ်ကကာငး် သတ်မှတ်၍ ဝန်ကကီးဌာနသို့့မ တင်ခပေမည်- 

 EIA ခပုလုပ်ေန်လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းအမျိုးအစား သိုမ့ဟုတ ်

 IEE  ခပုလုပ်ေန်လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းအမျိုးအစား သိုမ့ဟုတ ်

 မည်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းမျှေခပုလုပ်ေန်မလုိသည့် စီမံကိန်းအမျို းအစား။ 
 

 
 

စီမံကိန်းအမျိုးအစား 

စိစစ်ခခင်း 



အပိုေ် ၁၈ 

• မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ော အမျိုးအစားကို ခပုလုပ်ေမည်ခဖစ် 
ရကကာင်းဆုးံခဖတ်ောတွေင် ရအာက်ပါအချက်အလက်များကိ ု ထည့်သွေင်းစဉ်းစား 
ေမည်- 

 (က) ယဉ်ရကျးမှု သိုမ့ဟုတ် ဘာသာရေးဆုိင်ော သတ်မှတ်ထားရသာ စံများနှင့် 
 သမိုင်းဆိုင်ော သိုမ့ဟုတ် ဘာသာရေးဆိုင်ော အရမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်း 
 ကာကွေယ်ခခင်း၊  

 (ခ) ဇီဝမျို းစုံမျိုးကွေဲများ ထိန်းသိမ်းခခင်း၊ 

 (ဂ) ခပည်ပ သိုမ့ဟုတ် ခပင်ပမှ မျိုးစိတ်များ ဝင်ရောက်လာခခင်း ၊ 

 (ဃ) နည်းပညာအသစ်များ အသုံးခပုခခင်း၊ 

 (င) အမျိုးသားလုံခခုံ ရေး၊ 

 (စ) ောသီဥတုရခပာင်းလဲမှုနှင် ့

 (ဆ) ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတသ်ည့် အခခားအချက်များ။ 
 

 
 

စိစစ်ခခင်း(အဆက)် 



အပိုေ် ၁၉ 

• စီမံကိန်းအဆိုခပုချကအ်ခပည့်အစုံကိ ုလက်ခံေေိှမပီး ၁၅ ေက်အတွေင်း  မည်သည် ့

ယင်းဆုံးခဖတ်ချကက်ိုမဆို စီမံကိန်းအဆိုခပုသူထ ံအရကကာင်းကကားေမည။် 
 

အပိုေ် ၂၀ 

• ရနာက်ဆက်တွေ(ဲက)ပါ "ဆန်းစစ်ခခင်းခပုလုပ်ေန် စီမံကိန်းအမျိုးအစားများ" 

သတ်မှတ်ခခင်းကို အနည်းဆုံး ၅ နှစ်လျှေင် တစ်ကကိမ် ခပန်လည်သုံးသပ်ေမည်။  

 

စိစစ်ခခင်း(အဆက)် 



အခန်း ၄ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်း 



အပိုေ် ၂၂ 
 

• စီမံကိန်းအဆိုခပုသူသည ်မည်သည့် တတိယပုဂ္ဂို လ ်သိုမ့ဟုတ် အဖွေဲ အ့စည်းကို ရေွေးချယ် 
ထားရကကာင်း ဝန်ကကီးဌာနသို ့စာခဖင် ့ရေးသားတင်ခပေမည်။ 

 

အပိုေ် ၂၃ 
 

• တတိယပုဂ္ဂို လ ် သုိမ့ဟုတ် အဖွေဲ အ့စည်းသည ် ဝန်ကကီးဌာနတွေင် မှတ်ပုံတင်ထားသူ    
ဟုတ် မဟုတ်နှင် ့ရဆာင်ေွေက်ေန်သင့်ရလျာ်ရသာ တတိယပုဂ္ဂိုလ ်သုိမ့ဟုတ် အဖွေဲ အ့စည်း 
ဟုတ် မဟုတ်ကိ ုအတညခ်ပုခပန်ကကားနိုင်ေန်၊ 
 

အပိုေ် ၂၄ 
 

• အများခပည်သူနငှ့် ညိှနှိုငး်ရဆွေးရနွေးမှုဆိုငေ်ာလုပ်ငန်းစဉ်များ- 

– အများခပည်သူနှင် ့ လူမှုအဖွေဲ အ့စည်းများက သိေှိနိုင်ေန ် စီမံကိန်းရနောများတွေင် 
ဆိုင်းဘတ်ုများ ထင်ောှးစွောစုိက်ထခူခင်းအပါအဝင် ခပညတ်ွေင်းမီေီယာများမှ 
ထုတ်ရဖာ်ခခင်းနှင် ့

– အဓိကထိခိုက်မည့်သူများ၊ ရေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွေဲ အ့စည်းများနှင့် လိုအပ်သည့် 
ညှိနှိုင်းရဆွေးရနွေးပွေဲများကို ဝန်ကကီးဌာနက အကကံခပုသည့်အတိုင်း စီစဉ်ခပုလပု်ခခင်း။ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း 



ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာအတွေက်လုိအပ်ချက်များ 

အပိုေ် ၂၅  

အတညခ်ပုဝန်ခံချက်ပါအချက်အလက်များနှင့်အတူတင်ခပခခင်း 

• စီမံကိန်းအဆိုခပုသူသည်  ရအာက်ပါအချက်အလက်များ ရသချာရကကာင်း အတညခ်ပု 

ဝန်ခံချက်နှင့်အတူ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာကုိ ဝန်ကကီးဌာနသုိ ့

တင်ခပေမည-် 

• ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းသည်တိကျခိငု်မာရကကာင်းနှင့်ခပည့်စုံရကကာင်း၊ 

• ဤလပု်ထုံးလပု်နည်းအပါအဝင် သက်ဆိုင်ောဥပရေများကုိ တိကျစွောလုိက်နာ၍ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ခခင်းကို ရဆာင်ေွေက်ထားရကကာင်း၊ 

• စီမံကိန်းသည ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာပါ ကတိကဝတ်၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရလျှော့ချရေးလပု်ငန်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုအခပည့်

အဝ အစဉ်အမမဲလိုက်နာရဆာင်ေွေကမ်ည် ခဖစ်ရကကာင်း။ 



အပိုေ ်၂၆ 

(က) စီမံကိန်းအရကကာင်းအော အရသးစိတ်ရဖာ်ခပချက်နှင့်အတူ စီမံကိန်းအရကကာင်းအော 

အကျဉ်းချုပ၊် စီမံကိန်းဆိုင်ောအဓိကအချက်များ ရဖာ်ခပပါေှိသည့် သင့်ရလျာ်ရသာ 

စရကးခဖင့် ရနောချထားမှုပုံစံခပရခမပုံများ၊ 

(ခ) စီမံကိန်းအဆိုခပုသ ူ အရကကာင်းအောရဖာ်ခပချက်၊ 

(ဂ) IEE အစီေင်ခံစာ ရဆာင်ေွေက်သည့် ကျွမ်းကျင်သူများ  အရကကာင်းအော 

ရဖာ်ခပချက်၊ 

(ဃ) စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ေိှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အရခခအရနများအရကကာင်း 

ရဖာ်ခပချက်၊ 

(င) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများအားဆန်းစစ်ချက်နှင့် ရတွေေ့ှိချက်များ 

နှင့်အတူ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ရလျာ့ပါးရစရေးအစီအမံများ 

နှင့်အတူ သင့်ရလျာ်ရသာ စရကးခဖင့် ရဖာ်ခပထားသည့် ရခမပုံများ ၊ 

IEE အစီေင်ခံစာတွေင် ပါဝင်ေမည့်အချက်များ 



(စ) အများခပည်သ ူသရဘာထားေယူမှု၊ 

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွေယ်ရေးဆိုင်ော အရေးယူရဆာင်ေွေက်ချက်များ၊ 

(ဇ) နိဂုံးသုံးသပခ်ျက်၊ 

(စျ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခံန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ်နှင့် 

(ည) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ်ကိ ု အရကာင်အထည်ရဖာ်ေန ် လိုအပ်သည့် 
အဖွေဲ ့့မ၊ ပုဂ္ဂိုလ်နငှ့် အသုံးစေိတ်လျာထားမှု။ 

 

IEE အစီေင်ခံစာတွေင် ပါဝင်ေမည့်အချက်များ (အဆက်) 



ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာတင်သွေင်းခခင်း 

အပိုေ် ၂၇ 
 

• စုံစမ်းစစရ်ဆးမှု၊ အများခပည်သူပူးရပါင်းပါဝင်မှုနှင့် ရဆွေးရနွေးညိှနှိုင်းမှုလပု်ငန်းစဉ် 
အားလုံးရဆာင်ေွေက်မပးီစီးသည့်အခါ စီမံကိန်းအတွေက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် 
ဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာကိုစာေွေက်စာတမ်းအခပည့်အစုံခဖင့် လညး်ရကာင်း၊  

• ေီဂျီတယ်ပုံစံခဖင့်လညး်ရကာင်း ဝန်ကကီးဌာနသို ့တင်ခပေမည်။ ယငး်သိုတ့င်ခပော 
တွေင် လိုအပ်သည် ့ဝန်ရဆာင်ခကို ဝန်ကကီးဌာနသို ့ရပးသွေင်းေမည်။ 

အပိုေ် ၂၈ 
 

• ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာကို ဝန်ကကီးဌာနသုိ ့ တင်သွေင်းမပီး 
ရနာက် ၁၀ ေက်ထက်ရနာက်မကျရစဘဲ အကျိုးသက်ဆိုင်သူများသိေိှ နိုင်ရစေန် 
သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ ရုပ်ခမင်သံကကား စသည် ့ခပည်တွေင်းေိှ သတင်းလုပ်ငန်းများ၊  

• စာကကည့်တိကု်၊ လူထုစရုဝးခန်းမ စသည် ့အများခပည်သူစုရဝးောရနောများ၊ 
•  စီမံကိန်းအဆိခုပုသ ူ ရုးံများတွေင် ထုတ်ခပန်ရကကညာေမည်။ 

  
 

စီမံကိန်းအဆိုခပုသူသည ်- 



ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်စိစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာများကိုသုးံသပ်ခခင်းနှင့်အတည်ခပုခခင်း 

အပိုေ ်၂၉  
 

 ဝန်ကကီးဌာနသည ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်စစိစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာကုိ စီမံကိန်း 
အဆိုခပုသူထံမ ှေေိှသည့်အခါ- 

 (က) အများခပည်သူသိေိှရအာင်သင့်ရလျာ်ရသာနည်းလမ်းခဖင့်ထုတ်ခပန်ရကကညာ 
 ေမည်။ 

 (ခ) သက်ဆိငု်ော အစိုးေဌာန၊ အဖွေဲ အ့စည်းများ၊ စီမံကိန်းရကကာင့် ထိခိုက်ခစံား 
 ေသူများအပါအဝင ် သက်ဆုိင်သူများအားလံုးထံမ ှ အကကံခပုချက်များကုိ 
 ရတာင်းခံေယေူမည်။ 

 (ဂ) ရေသဆုိင်ောအဆင့်တွေင ် အများခပည်သူနှင့်တုိင်ပင်ညိှနှိုင်းရဆွေးရနွေးပွေဲများ 
 ကျင်းပေနန်ှင့်စီမံကိန်းအဆိုခပုသူက ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ ်
 ခခင်း အစီေင်ခံစာကို တင်ခပေန်စီစဉေ်မည်။ 

(ဃ) သရဘာထားမှတ်ချက်နှင့် အကကံခပုချက်များအားလံုးကို စုစည်းစိစစ်၍ 
ယငး်အစီေင်ခံစာ အတည်ခပုရေးဆိုင်ော အမပီးသတ်ဆုးံခဖတ်ချက်ကိခုျမတ်ှ 
ေမည်။ 



အပိုေ် ၃၀ 
 

• ဝန်ကကီးဌာနက ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာသည် လိုအပ်ချက် 

များနှင့် ခပည်စ့ုံမှုမေှဟုိ သတ်မှတ်ဆုံးခဖတ်လျှေင်၊ စီမံကိန်းအဆိုခပုသူအား လိုအပ် 

သည်ခ့ပင်ဆင်မှုများခပုလုပ်ေန် အရကကာင်းကကားေမည။် 

 

 

 

 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်စိစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာများကိုသုးံသပ်ခခင်းနှင့်အတည်ခပုခခင်း 
(အဆက်) 



အပိုေ် ၃၁ 
 

ဝန်ကကီးဌာနသည် -   

• ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာကို စိစစ်သုးံသပ်မပီးပါက- 

 (က) အစီေင်ခံစာကိုအတည်ခပုမပီး စည်းကမ်းချက်တစ်ေပ်ေပ်သတ်မှတ်၍ ပတ်၀န်း 

 ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ောလုိက်နာရဆာင်ေွေက်မှု သက်ရသခံလက်မှတ်ထုတ် 

 ရပးေမည်။  

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှုဆန်းစစ်ခခင်းကုိ ဆက်လက်ခပုလပု်ေန်လိုအပ်ရကကာင်း 

 ဆုံးခဖတ်လျင ် အကျိုးအရကကာင်းရဖာ်ခပချက်နှင့်အတူ စီမံကိန်းအဆိုခပုသူထံ 

 အရကကာင်းကကားေမည။် 

 (ဂ) ယင်း ဆုးံခဖတ်ချက်ကိ ုအများခပည်သူသိေှိေန် ထုတ်ခပန်ရကကညာေမည်။ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်စိစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာများကိုသုံးသပ်ခခင်းနှင့် အတည်ခပုခခင်း 
(အဆက်) 



အပိုေ် ၃၂ 

• ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာကို လက်ခေံေိှမပီး ေက်ရပါငး် ၆ဝ 

အတွေင်းယင်းအစီေင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အမပီးသတ်ဆုံးခဖတ်ချက်ကို ခပန်ကကား 

ေမည်။ 

• ဝန်ကကီးဌာနက ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ခခင်း အစီေင်ခံစာကုိခပငဆ်င်ရစလုိ 

လျှေင ်ဝန်ကကီးဌာန ဆုံးခဖတ်ချက်ချမှတ်ေမည့် ရနေ့က်ကိ ုအရကကာငး်အားရလျာ် 

စွော အချိန်တိုးရပးေမည်။ 

အပိုေ် ၃၃ 

• ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာအရပါ် အများခပည်သူနှင် ့ရဆွေးရနွေး 

ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အပါအ၀င် ယင်းအစီေင်ခံစာကုိ ထုတ်ခပန်ရကကညာခခင်း၊ 

သုံးသပ်ခခင်း ကုန်ကျစေိတ်အားလုံးကိ ုစီမံကိန်းအဆိုခပုသူကကျခံေမည်။ 

 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်စိစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာများကိုသုးံသပ်ခခင်းနှင့် အတည်ခပုခခင်း 
(အဆက်) 



IEE ရဆာင်ေွေက်မည့် ကျွမ်းကျင်သူ 
ရေွေးချယ်ခခင်း 

၇ ေက ်

ဝန်ကကီးဌာနတွေင ်မှတ်ပုံတင်ထား 
ခခင်း ေှိမေှိ စိစစ်ခခင်း 

ဝန်ကကီးဌာနသုိ့့မ တင်ခပခခင်း 

IEE ရဆာင်ေွေက်မည့် ကျွမ်းကျင်သူသည် ဝန်ကကီးဌာန တွေင ်
မှတ်ပံုတင်ထားခခင်း မေှိပါကခပန်လည်ရေွေးချယ်တင်ခပရစခခင်း 

 စီမံကိန်းဆိုင်ောအချက်အလက်များ ထုတ်ရဖာ်ခခင်း 

 ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ော 
ဆန်းစစ်ရလ့လာမှုများ၊ စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုများ 
ရဆာင်ေွေက်ခခင်း 

 စီမံကိန်းရကကာင့် ထိခိုက်နိုင်သူများ၊ ရေသဆိုင်ောလူထုနှင့် 
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွေဲ မ့ျား၊ လူမှုအဖွေဲ အ့စည်းများ၊ 
ေပ်ေွောအရခခခပု လူထုအဖွေဲ အ့စည်းများနှင့် 
ရတွေဆ့ုံရဆွေးရနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ရဆာင်ေွေက်ခခင်း 

IEE အစီေင်ခံစာ 
ခပုစုခခင်း/ခပင်ဆင်ခခင်း 

IEE 
အစီေင်ခံစာအား 
အတည်ခပုခခင်း 

 

၆၀ ေက ်

IEE အစီေင်ခစံာအား သုံးသပ်ခခင်း 

အစီေင်ခံစာတင်ခပခခင်း 

 သင့်ရလျာ်ရသာနည်းလမ်းခဖင့် အများခပည်သူ သိေှိ 
ရအာင်ထုတ်ရဖာ်ခခင်း 

 ဌာနဆိုင်ောများ၊ စီမံကိန်းရကကာင့် ထိခိုက်နိုင်သူများ၊ 
ရေသဆိုင်ောလူထုနှင့် အခခား သက်ဆိုင်သူ များထံမ ှ
သရဘာထားမှတ်ချက်များရတာင်ခံခခင်း 

 ရေသအဆင့် ခပည်သလူူထုနှင့် ရဆွေးရနွေး ညှိနှိုင်းခခင်း 

 သရဘာထားမှတ်ချက်များအားလုံးကုိ စုစည်း 
သုံးသပ်ခခင်း 

IEE အစီေင်ခစံာသည် 
ရကျနပ်လက်ခံဖွေယ်ော မေှိပါက 
ခပန်လည်ခပင်ဆင်တင်ခပရစခခင်း 

ပုံခပဇယား 
၂(၁) သိ့့ုမ 

ဆက်လက်ရဆာင်ေွေက်ေန် 

IEE အစီေင်ခံစာအား 
အများခပည်သူသိေိှ 
ရအာင်ထုတရ်ဖာ်ခခင်း 

စီမံကိန်းအဆုိခပုသူ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် 
သစ်ရတာရေးော ဝန်ကကီးဌာန 

ပုံခပဇယား 
၂ 

IEE အစီေင်ခံစာခပုစုခခင်းနှင့် သုံးသပ်ခခင်း 

IEE ရဆာင်ေွေကမ်ည့် 
ကျွမ်းကျင်သူအား လက်ခံနိုင်မှု ေှ ိမေှိ 

ဆုံးခဖတ်ခခင်း IEE ရဆာင်ေွေက်မည့် ကျွမ်းကျင်သူသည် ဝန်ကကီးဌာနတွေင ်
မှတ်ပံုတင်ထားပါက IEE ဆက်လက်ရဆာင်ေွေက်ရစခခင်း 

IEE ရဆာင်ေွေက်ခခင်း 



EIA လုပ်ငန်းစဉ ်

IEE 
အစီေင်ခံစာအား 
အတည်ခပုခခင်း 

EIA ရဆာင်ေွေက်ေန် 
လိုအပ်သည်ဟု 
ဆုံးခဖတ်ပါက 

IEE အစီေင်ခစံာအား 
အတည်ခပုမပီးပါက 

စည်ကမ်းသတ်မတ်ှချက်များ 
ခဖင့် ECC 

လက်မှတ်ထုတ်ရပးခခင်း 

ECC လက်မှတ်ထုတ်ရပးခခင်း ကို 
အများခပည်သူသိေှိရအာင်ရဖာ်ထုတ ်

ခခင်း 

ဆုံးခဖတ်ချက်ကို 
အများခပည်သူသိေှိ 
ရအာင်ရဖာ်ထုတ ်ခခင်း 

EIA  လိုအပ်ရကကာင်း 
အရကကာင်းကကားခခင်း 

ECC နှင့် ECC ပါ 
သတ်မှတ်ချက်များ၊ EMP အပါအဝင ်

IEE အစီေင်ခစံာပါ အချက်များကို 
လိုက်နာရဆာင်ေွေက်ခခင်း 

ပုံခပဇယား 
(၃) သိ့့ုမ 

စီမံကိန်းအဆုိခပုသူ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်ရတာ 

ရေးော ဝန်ကကီးဌာန 

IEE အစီေင်ခစံာအား အတည်ခပုခခငး် 

ေင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုလိုင်စင် 
ေေှိရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဆာင်ေွေကခ်ခင်း 

ေင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု 
လိုင်စင်ေေှိပါက  

ပုံခပဇယား 
၂(၁) 



အခန်း ၅ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း  



အပိုေ် ၃၅ 
 

• EIAလုပင်န်း မစတင်မ ီမိမိရေွေးချယ်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ် သိုမ့ဟုတ် အဖွေဲ အ့စည်း  

အရကကာင်းအချက်ကို ဝန်ကကီးဌာနသို ့စာခဖင့်ရေးသားတင်ခပေမည်။ 
 

အပိုေ် ၃၆ 
 

• EIA ခပုလုပ်ေန် စီမံကိန်းအဆိုခပုသူက ရေွေးချယ်ထားရသာ အဆိုခပုပုဂ္ဂိုလ် 

သိုမ့ဟုတ် အဖွေဲ အ့စည်းသည် ဝန်ကကီးဌာနတွေင် တေားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသူ  

ဟုတ် မဟုတ်နှင် ့ ရဆာင်ေွေက်ေန် သင့်ရလျာ်ရသာ တတိယပုဂ္ဂို လ် သိုမ့ဟုတ် 

အဖွေဲ အ့စည်း ဟုတ် မဟုတ်ကို အတညခ်ပုခပန်ကကားေန်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းလပု်ငန်းစဉ် 



အပိုေ် ၃၇ 
 

• ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း အမျိုးအစား စီမံကိန်းအားလုံးသည ်ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းဆိုင်ော နယပ်ယအ်တိုင်းအတာသတ်မတှ်ခခင်းကိ ု ရဆာင်ေွေက် 

ေမည်။ 
 

အပိုေ် ၃၈ 
 

• နယ်ပယ်အတုိင်းအတာ သတ်မှတ်ခခင်းနှင့် EIA အစီေင်ခံစာ အတွေက် 

လုပ်ငန်းတာဝန်များသတ်မှတ်ခခင်းကုိ  ဤလပု်ထုံးလပု်နည်းနှင့် ဝန်ကကီးဌာန က 

ထုတ်ခပန်ထားရသာ သိုမ့ဟုတ် သတ်မှတ်ထားရသာ  သက်ဆိငု်ောလမ်းညွှန်ချက ်

များနှင့်အည ီရဆာင်ေွေက်ေမည်။ 

  

နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ခခင်း 



အပိုေ ်၃၉ 

• နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်ောတွေင-် 

 (က) ရလ့လာမည့် နယ်ရခမဧေိယာ၊ အကျိုးသက်ရောကမ်ည့် နယ်ရခမဧေိယာ၊ အချိန် 
 ကန်သ့တ်ချက်၊ စီမကိံန်းအဆင့်နှင့် အကျိုးသက်ဆိုင်နုိင်သူများကုိသတ်မှတ် 
 ေမည်။ 

 (ခ) ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိခိက်ုမှုဆနး်စစ်ခခငး်အတွေက် တည်ဆဲစည်းမျဉး်နှင့် စံချိနစ်ံညွှနး် 
 များ၊ စီမံကိန်းေီဇိုငး်ရေးဆွေဲမည့် အရကကာငး်အောများနှင့် မပီးစီးေန်အချိနမ်ျားကုိ 
 သိေှိသရဘာရပါက်ေန်  စတင်ရဆာင်ေွေက်ေမည်။ 

 (ဂ) ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိခိက်ုမှုဆနး်စစ်ခခငး်ရဆာငေ်ွေကေ်ာတွေင် ဆက်လက်အထူးခပု 
 ရလ့လာေနလ်ိုအပ်မည့် ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိနး်သိမး်ရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုငေ်ာ 
 ခပဿနာေပ်များကုိ ချိနထ်ိုး၍ ပတဝ်န်းကျငထ်ိခုိက်နိုင်မှုများကို ရဖာ်ထုတ ်
 သတ်မှတ်ေမည်။ 

 (ဃ)  ဤအဆင့်တွေင် မည်သည့် သတငး်အချက်အလကကုိ်မျှေ အမှန်ရကာက်ယူစုစည်း 
 ေန်မလိုအပ်ရသးရသာ်လည်း လိုအပသ်ည့် အရခခခံအချက်အလက်များ၊ သတငး် 
 အချကအ်လကမ်ျားနငှ့် မည်သိုေ့ယူေမည်ကုိ သတ်မှတ်ေမည်။  

  

နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ခခင်း (အဆက်) 



(င) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းမစတင်မီအတုိင်ပင်ခံများ၊ သက်ဆိုင်ော 
 အုပ်ချုပ်ရေးအဖွေဲ အ့စည်းများ၊ စီမံကိန်းရဖာ်ရဆာင်သူများ၊ အကျိုးသက် 
 ဆိုင်သူနှင် ့ထိခိုက်ခံစားေသူများအား အဆိုခပုချက်နှင်စ့ပ်လျဉး်၍ယင်းတို ့ 
 အခမင်နှင် ့ သက်ဆိုင်မှုများကို ရဖာ်ထုတ်တင်ခပခွေင့်ေိှရစေမည်။ 

 

(စ) အချိန်၊ အေင်းအခမစ်၊ ကုန်ကျစေိတ်နှင် ့ ရချွတာနုိင်သည့် ထိရောက်၍ 
 ရှုရထာင့်ရပါငး်စုံပါဝင်သည် ့ဆန်းစစ်ခခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ခဖင့်ရဆာင်ေွေက်ေမည်။ 

 

(ဆ) စီမံကိန်းရကကာင့် ထိခိုက်ခံစားေနိငု်သည် ့ ခပည်သူများနှင့် စီမံကိန်းတွေင ်
 အခခားသက်ဆိုင်သူများကို ရဖာ်ထုတ်ေမည်။ 

 

နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ခခင်း (အဆက်) 



အပိ ဒ် ၄၀ 

• စီမံကိန်းအဆိ ပပသူသည် နယ်ပယ်အတိ င်းအတာသတ်မှတ်ပခင်း၏ 

အစိတ်အပိ င်း တစ်ရပ်အပေစ် အများြပည်သူသေောထားရယူြခင်းနှင့်  
အများြပည်သူ ပူး ေပါင်းပါဝင် ပခင်းဆိ င်ရာ ဖအာက်ပါ 
လ ပ်ငန်းစဉ်ကိ ဖဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က) အဆိ ပပထားသည့်စီမံကိန်းဆိ င်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ  
အများြပည်သူ  နှင့်  လူမုအဖဲွအ့စည်းများက သိရိှနိ င်ရနိ် 

စီမံကိန်းဖနရာများတွင် အများပပည်သူ  ပမင်ဖတွနိ့ င်သည့် ဆိ င်းဘ တ်များ 
ထင်ရှားစွာစိ က်ထူပခင်းအပါအဝင် ပပည်တွင်း  မီဒီယာများမှ 

ထ တ်ဖော်ပခင်းနှင့်  
 (ခ) စီမံကိန်းဖကကာင့်  အဓိကထိခိ က်ခံစားရမည့်သူများ၊ 

 ဖဒသဆိ င်ရာအ ပ်ချုပ်ဖရး  အေဲွအ့စည်းများ၊ 
ရပ်ရွာအဖပခပပအေဲွအ့စည်းများ၊ လူမုအေဲွအ့စည်းများနှင့်  
 ညိှနိုင်းေဆွးေနွးပဲွများကိိ  စီစဉ်ပပလ ပ်ပခင်း။ 

နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ခခင်း(အဆက)် 



အပိ ဒ် ၄၁  

• စီမံကိန်းအဆိ ပပသူသည် ဖအာက်ပါအချက်များပါဝင်သည့်  
နယ်ပယ်အတိ င်းအတာ သတ်မှတ်ြခင်း အစီရင်ခ စာကိ  ပပစ ရမည်- 

 (က) အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချုပ်၊ 
 (ခ) စီမံကိန်းဖနာက်ခံအချက်အလက်များ၊ 
 (ဂ) မူဝါဒ၊ ဉပဖဒဆိ င်ရာနှင့်  အေဲွအ့စည်းဆိ င်ရာ အကျဉ်းချုပ်၊ 
 (ဃ) စီမံကိန်းအဖကကာင်းအရာဖော်ပပချက်နှင့်  
အပခားနည်းဖဆာင်ရွက်နိ င်မုများ၊ 

 (င) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိ င်ရာ အဖကကာင်းအချက်များနှင့်  အပခားသက်ဆိ င်ရာ 
အချက်  အလက်များကိ  ဖော်ပပထားသည့် သင့် ဖလျာ်ဖသာ 
အချ ိုးအစားပေင့်  ဖရးဆဲွ  ဖော်ပပထားသည့် ဖပမပ ံ များ၊ 

 (စ) အဓိကပေစ်ဖပါ်နိ င်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိ က်မုများနှင့်  
ထိခိ က်မုဖလျှာ့ချဖရး  လ ပ်ငန်းများ 

 (ဆ) အများပပည်သူ ဖဆွးဖနွးညိှနိုင်းပခင်းနှင့်  အများပပည်သူသိ ့ 
ထ တ်ဖော်တင်ပပပခင်း၊ 

 (ဆ) အကကံပပချက်နှင့်  နိဂ ံ း။ 
 

နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ခခင်း(အဆက)် 



အပိ ဒ် ၄၂ 

စီမံကိန်းအဆိ ပပသူသည်- 

• ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိ က်မုဆန်းစစ်ပခင်းဆိ င်ရာ စ ံ စမ်းစစ် ဖဆးပခင်းအတွက် 

ဖဆာင်ရွက်မည့် လ ပ်ငန်းတာဝန်များကိ  ဝန်တကီးဌာနက ထ တ်ပပန်ထားဖသာ 
သိ ့မဟ တ် ချမှတ်ထားဖသာ သက်ဆိ င်ရာလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အညီ 

နယ်ပယ်အတိ င်းအတာ သတ်မှတ်ချက်ကိ  အဖပခခံ၍ ပပစ ရမည်။ 
 

အပိ ဒ် ၄၃  

• ပပစ ထားစပီးဖသာ နယ်ပယ်အတိ င်းအတာသတ်မှတ်ချက် 

အစီရင်ခံစာနှင့် ဖဆာင်ရွက်မည့် လ ပ်ငန်းတာဝန်များကိ  ဝန်ကကီးဌာနသိ ့ 
သ  းသပ်အတည်ပပေပးနိ င်ရန် တင်ြပရမညိ်။ 

နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ခခင်း(အဆက)် 



အပိုေ် ၄၄ 
 

• ဝန်ကကီးဌာနသည် နယ်ပယ်အတုိင်းအတာ သတ်မှတ်ချက်အစီေင်ခံစာနှင့် 
ရဆာင်ေွေက်မည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လက်ခံေေိှမပီး ၁၅ ေက်အတွေင်း- 

 

 (က) နယ်ပယ်အတုိင်းအတာသတ်မှတ်ချက်အစီေင်ခံစာနှင့် ရဆာင်ေွေက်မည် ့
 လုပ်ငန်းတာဝနမ်ျားကို စညး်ကမ်းသတ်မှတ်ချက်များခဖင့်လည်းရကာင်း၊ 
 စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်မပါေှိဘဲနှင်လ့ည်းရကာင်း အတည်ခပုခပန်ကကား 
 ေမည် သိုမ့ဟုတ်  

 

 (ခ)  စီမံကိန်းအဆိုခပုသူအား နယ်ပယ်အတုိင်းအတာသတ်မှတ်ချက်အစီေင်ခံစာ 
 နှင် ့ ရဆာင်ေွေက်မည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ု ဝန်ကကီးဌာန  သရဘာထား 
 မှတ်ချက်နှင်အ့ညီ ခပင်ဆင်ရစေမည်။ 

နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ခခင်း(အဆက)် 



နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ခခင်း 

၇ ေက် 

မှတ်ပံုတင်ထားခခင်း ေှိမေှိ 
စိစစ်ခခင်း 

 စီမံကိန်းဆိငု်ောအချက်အလက်များ ထုတ်ရဖာ်ခခင်း 

 နယ်ပယ်အတုိင်းအတာရလ့လာခခငး် 

 ဝန်ကကီးဌာန၊ စီမံကိန်းရကကာင့် ထိခိုက်နိုငသ်ူများ၊ 
ေပ်ေွောအရခခခပု လူမှုအဖွေဲ အ့စည်းများနှင့် ရတွေဆ့ုံ 
ရဆွေးရနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ရဆာင်ေွေက်ခခငး် 

နယ်ပယ်အတိင်ုးအတာသတ်မှတခ်ခင်း 
အစီေင်ခံစာနှင့် EIA စုံစမ်းစစ်ရဆးခခင်း 

အတွေက ်ရဆာင်ေွေက်မည့် 
လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

အတည်ခပုခခင်း 

၁၅ ေက် 

နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ခခင်းအစေီင်ခံစာ
နှင့် ရဆာင်ေွေကမ်ည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

သတ်မှတ်ခခင်း 

ဝန်ကကီးဌာနသို ့
တင်ခပခခင်း 

နယ်ပယ်အတုိင်းအတာသတမ်ှတ်ခခင်း အစီေင်ခံစာ နှင့် 
ရဆာင်ေွေက်မည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ သည် 

လက်ခံရကျနပ်ဖွေယ်ော မေှိပါက ခပန်လည်ခပငဆ်ငေ်န် 

ဆက်လက်ရဆာင်ေွေက်ေန် 

အတည်ခပုပါက  ပုံခပဇယား
၃(၁) သိ့့ုမ 

စီမံကိန်းအဆုိခပုသူ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်ရတာ 

ရေးော ဝန်ကကီးဌာန 

နယ်ပယ်အတိငု်းအတာသတ်မှတ်ခခင်း ပုံခပဇယား 
၃ 

EIA ရဆာင်ေွေကမ်ည့်  
ကျွမ်းကျင်သူ ရေွေးချယ်ခခင်း 

ဝန်ကကီးဌာနသုိ့့မ တင်ခပခခင်း 

EIA ရဆာင်ေွေက်မည့် ကျွမ်းကျင်သူသည ်
ဝန်ကကီးဌာနတွေင် မှတ်ပံုတင်ထားခခင်း မေှိပါက  

EIA ရဆာင်ေွေက်မည့် ကျွမ်းကျင်သူသည ်
ဝန်ကကီးဌာနတွေင် မှတ်ပံုတင်ထားပါက  

EIA ရဆာင်ေွေက်မည့် 
ကျွမ်းကျင်သူ အား လက်ခံနိုင်မှု 

ေှ ိမေှိ ဆုံးခဖတ်ခခင်း 



အပိုေ် ၄၅  

• စီမံကိန်းအဆိုခပုသူသည ်ဝန်ကကီးဌာနက အတညခ်ပုထားရသာ လုပ်ငန်းတာ၀န်များနှင့် 

အညီ ဆိုးကျို းသက်ရောက်မှုအားလုံးကို သင့်ရလျာ်ရသာ စုံစမ်းစစရ်ဆးမှုခပုေမည်။ 
 

အပိုေ် ၄၆ 

• အကကိုတည်ရဆာက်ရေး လုပ်ငန်းရဆာင်ေွေက်ခခင်း၊ တည်ရဆာက်ခခင်း၊ လုပ်ငန်း 

လညပ်တ်ခခင်း၊ လုပ်ငန်းေပ်စဲခခင်း၊ ပိတ်သိမ်းခခင်းနှင့် လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းမပီး 

ရနာက်ပိုင်းစသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်အားလံုးရဆာင်ေွေက်စဉ်အတွေင်း စီမံကိန်း 

ရကကာင့် ထိခိုက်ေရသာ ရခမအသုံးချမှု၊ အေင်းအခမစ်အသံုးခပုမှု၊ ရခမပုိင်ဆိငု်မှုနှင့် ရခမနှင့် 

အခခားအေင်းအခမစ်ဆိုင်ောအခွေင့်အရေးတုိအ့ပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့််သက်ဆိုင်ရသာ 

ဥပရေရေးောကစိ္စများကိုလည်း ထည့်သွေင်းစဉ်းစားေမည်။ 

အပိုေ် ၄၇ 

• စုံစမ်းစစရ်ဆးောတွေင်ကကင်းကျန်သက်ရောက်မှုများသည် စံချနိ်စံညွှန်းအတွေင်းတွေင်ေိှမပီး 

ဝန်ကကီးဌာန၊ အကျိုးသက်ဆိုင်သူများနှင့် ထိခိုက်ခစံားေသူများက လက်ခနံိုင်မှုေိှ 

ရကကာင်း ရဆာင်ေွေက်မည်လ့ုပ်ငန်းများအတွေက် ခိုင်မာသည့် စာေွေက်စာတမ်းအရထာက် 

အထားများပါဝင်ေမည်။ 

 

 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းအတွေက် စုံစမ်းစစ်ရဆးခခင်း 



အပိုေ် ၄၈ 

• စုံစမး်စစ်ရဆးခခငး်တွေင် အခခားရဆာငေ်ွေက်နိုငရ်သာ နည်းလမး်အသီးသီးအရကကာင်း 
ရဖာ်ခပချက်၊ သက်ရောက်မှုများအား ဆန်းစစ်ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်၊ လုိအပသ်ည့် 
အရေးယူရဆာင်ေွေက်မှုများနှင့် အခခားနညး်ရဆာင်ေွေက်နုိင်မှုများ  ကကင်းကျန် 
သက်ရောက်မှုများ ပါဝင်ေမည်။ 

အပိုေ် ၄၉ 

• အတည်ခပုထားရသာ အမျို းသားစံချိနစ်ံညွှနး်ကုိလည်းရကာငး်၊ အခပည်ခပည်ဆိုင်ော 
စံချိနစ်ံညွှနး်ကုိလည်းရကာငး်၊ ဝနက်ကီးဌာနက သရဘာတထူားရသာ စံချိန်စံညွှန်းများ 
ကုိလည်းရကာင်း အသုံးခပုေန် သိုမ့ဟတု် လုိက်နာေန် သိုမ့ဟတု် ေည်ညွှန်းေန် 
တာဝန်ေှိသည်။ 

အပိုေ် ၅၀ 

• စီမံကိနး်ရကကာင့် ထိခုိက်နိုငရ်သာ အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၊ ပတဝ်န်းကျင်ဆိုင်ောနှင့် 
လူမှုရေးဆိုငေ်ာကိစ္စများအရပါ် ထိခိက်ုခစံားေသည့် အများခပည်သူနှင့် ညှနိှိုင်းတိုင်ပင် 
ခခင်းနှင့် ညှနိှိုင်းရဆွေးရနွေးခခင်းများ  ေလေမ်ျားလည်းပါဝငေ်မည်။ အရေးယူရဆာင် 
ေွေက်ချက်များကုိ ေီဇုိင်းရေးဆွေဲခခင်းနှင့် ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမည့်နယ်ပယ်ရေွေးချယ်ခခင်း 
တိုတ့ွေင် အများခပည်သူ သရဘာထားများကုိထည်သ့ွေင်းစဉ်းစားေသည်။ 

 

 

 

 

 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းအတွေက ်စုံစမ်းစစ်ရဆးခခင်း (အဆက်) 



အပိုေ် ၅၁ 

• စီမံကိန်းအဆိုခပုသူသည် ရအာက်ရဖာ်ခပပါ ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရဆာင်ေွေက ်

ေမည်- 

 (က) အဆိုခပုစမီံကိန်း၊ ယင်း ဆိးုကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ 

 သတင်းအချက်များကို အများခပည်သူနှင့် လူမှုအဖွေဲ အ့စည်းသိေှိနိုင်ရစေန် 

 သင့်ရလျာ်ရသာနည်းလမ်းများခဖင့် အချိန်နှင့်တစ်ရခပးညီ ထုတ်ရဖာ် 

 ရကကညာခခင်း၊  

 (ခ) စီမံကိန်းရကကာင့်ထခိိုက်ခံစားေသူများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွေဲ အ့စညး်များ၊ေပ်ေွော 

 အရခခခပုအဖွေဲ အ့စည်းများ၊ လူမှုအဖွေဲ အ့စည်းများပါဝင်သည့် အမျိုးသား 

 အဆင့်၊ တုိင်းရေသကကးီ သိုမ့ဟုတ် ခပည်နယ်အဆင့်၊ ရေသအဆင့် တုိင်ပင ်

 ညှိနှိုင်းသည် ့အစည်းအရဝးများ စီစဉ်ကျင်းပခခင်း၊ 

 (ဂ) ဝန်ကကီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာန၊ ရေသဆိုင်ောအစုိးေအဖွေဲ စ့သည်တုိ ့

 အပါအဝင ်သက်ဆိငု်ောအစိုးေအဖွေဲ အ့စည်းများနှင့်တုိင်ပငညိှ်နှိုငး်ခခင်း၊ 

 (ဃ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာနအဖွေဲ အ့စည်းများအတွေက်ကွေင်းဆင်း 

 ရလ့လာရေးခေီးစဉ်များ စီစဉ်ခခင်း။ 

 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းအတွေက ်စုံစမ်းစစ်ရဆးခခင်း  (အဆက)် 



အပိုေ် ၅၂ 

• ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်ပုစံံခဖင့် ရအာက်ပါအချက်အလက်များ ရသချာ 
ရကကာင်း အတည်ခပုဝန်ခံချက်နှင့်အတူ EIA အစီေင်ခံစာကို ဝန်ကကီးဌာနသုိ ့
တင်ခပ ေမည်- 

 (က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်း  တိကျမှုနှင် ့ခပည်စ့ုံမှုေိှရကကာင်း၊ 

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းကို ဤလပု်ထုံးလပု်နည်း အပါအဝင ်
 သက်ဆိုင်ောဥပရေများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းခပုလုပ်ေန် 
 လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်အညီ တိကျစွောလိကု်နာခပုစုရကကာင်း၊ 

 (ဂ) စီမံကိန်းက ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုက်မှုဆနး်စစခ်ျက်အစီေင်ခံစာပါ ကတိကဝတ်၊ 
 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ရလျှော့ချရေးလပု်ငန်းများနှင့် အစီအစဉ်များကုိ 
 အခပည့်အဝ အစဉ်အမမဲလိုက်နာရဆာင်ေွေက်မည် ခဖစ်ရကကာင်း။ 

 

 

 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာအတွေက် လိုအပ်ချက်များ 

စီမံကိန်းအဆိုခပုသူသည-် 



အပိုေ ်၅၃ 

• ရအာက်ပါအချက်များပါဝင်ရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မှုဆန်းစစ်ခခင်း အစီေင်ခံစာ 
ကိ ုခပုစုေန်တာဝန်ေိှသည်- 

 (က) အကျဉ်းချုပ်အစီေင်ခံစာ 

 (ခ) မူဝါေ၊ ဥပရေနှင့် အဖွေဲ အ့စည်းဆိုင်ော မူရဘာင ်

 (ဂ) စီမံကိန်းအရကကာင်းအောရဖာ်ခပချက်နှင့် အခခားနည်းရေွေးချယ်ခခင်း 

 (ဃ) အနီးပတ်ဝန်းကျင်အရကကာင်းအောများရဖာ်ခပချက ်

 (င) သက်ရောက်မှုနှင့်ထိခိုက်နိငု်မှုဆန်းစစ်ခခင်းနှင့်ရလျာ့နည်းရစရေးလုပ်ငန်း 
 များ 

  - ောသီဥတုရခပာင်းလမဲှုဆိငု်ော ခန်မ့ှန်းချက်များ၊ ောသီဥတုရခပာင်းလမဲှု 
  အရပါ်သက်ရောက်နိုင်မှုများကို ရဖာ်ထုတ်ခခင်း၊ ရလျာ့နည်းသက်သာ 
  ရစသည့် အရေးယူရဆာင်ေွေက်ချက်များနှင့် ဘက်စုရံစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှု 
  သည့် အစီအစဉ်ခပင်ဆင်ရဆာင်ေွေက်ခခင်း 

(စ) ဆက်စပသ်က်ရောကမ်ှုများကိုဆနး်စစခ်ခင်း 

 

 

 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာအတွေက် လိုအပ်ချက်များ (အဆက်) 



 (ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမခံန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ် 
 

  စီမံကိန်းအဆင့်အလိုက် စီမံခန်ခ့ွေဲမှုနှင် ့ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုသည့် အစီအစဉ်များ၊ 
 

(ကက) အစီအစဉ်ခွေဲအလိုက်ပါဝင်သည့်အရကကာင်းအော 

• ေည်ေွေယခ်ျက်များ၊ 

• ဥပရေဆိုင်ောလိအုပ်ချက်များ၊ 

• လွှမး်ခခုံ ရခမပုံကကီးများ၊ လုပင်န်းဌာနအလိုက်ရခမပုံများ၊ 

• စီမံခန်ခ့ွေဲမှုရဆာင်ေွေက်ချက်များ၊ 

• ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမည် ့အစီအစဉ်များ၊ 

• အရကာင်အထည်ရဖာ်မှုအချိန်ဇယား၊ 

• တာဝန်များ။ 

 

  

 

 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာအတွေက် လိုအပ်ချက်များ (အဆက်) 



 

(ခခ)  စီမံခန်ခ့ွေဲမှုနှင့်ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုသည့်အစီအစဉ်များ(ဥပမာများ) 

• ကဏ္ဍအလိုက ်အစီအစဉ်ခွေဲများ။ 

• လုပင်န်းခွေင်အလုိက် သီးသန်အ့စီအစဉ်ခွေမဲျား၊ 

(ဂဂ)  အရေးရပါ်အစီအစဉ်၊ 

(ဃဃ)  အများခပည်သူနှင့်ရဆွေးရနွေးညိှနှိုင်းခခင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက ်

 ထုတရ်ဖာ်တင်ခပခခင်းများ။ 

(ဇ)  အများခပည်သူနှင့်ရဆွေးရနွေးညိှနှိုင်းခခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ရဖာ် 

 တင်ခပခခင်း၊ 

 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာအတွေက် လိုအပ်ချက်များ (အဆက်) 



အပိုေ် ၅၄ 

စီမံကိန်းအဆိုခပုသည-် 

• စုံစမ်းစစရ်ဆးမှု၊ အများခပည်သူနငှ် ့ တုိင်ပငညိှ်နှိုငး်မှုနှင် ့ အများခပည်သူပါဝင် 
ရဆာင်ေွေက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအားလံုး ရဆာင်ေွေက်မပီးစီးလျှေင်အစီေင်ခံစာကုိ 
စာေွေက်စာတမ်းအခပည့်အစုံခဖင့်လည်းရကာင်း၊ ေီဂျီတယ်ပုံစခံဖင့်လညး်ရကာင်း 
ဝန်ကကီးဌာနသို ့တင်ခပေမည်။ 

အပိုေ် ၅၅ 

• အစီေင်ခံစာကို ဝန်ကကီးဌာနသို ့ တင်သွေင်းမပီးရနာက် ၁ဝ ေက်ထက်ရနာက်မကျ 
ရစဘဲ၊ သင့်ရလျာ်ရသာ နည်းလမ်းခဖင့် ထုတ်ရဖာ်ရကကညာေမည်။ 

အပိုေ် ၅၆ 

• ဝန်ကကီးဌာနသည် ယင်းအစီေင်ခံစာအား အများခပည်သူသိေိှနိငု်ရစေန် သင့်ရလျာ် 
ရသာ နည်းလမ်းခဖင် ့ထုတ်ရဖာ်ရကကညာေမည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာတင်ခပခခင်း 



အပိုေ် ၅၇ 
 

ဝန်ကကီးဌာနသည်- 

• (က) အစီေင်ခံစာကိ ု ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစခ်ခင်းအစီေင်ခံစာ စိစစ် 
 သုံးသပ်ရေးအဖွေဲ သ့ိုရ့ပးပို၍့ သရဘာထားမှတ်ချက်နှင့် ရထာက်ခံချက်များ 
 တင်ခပရစေမည်။ 

• (ခ) သက်ဆိုင်သူအားလုံးကို သင့်ရလျာ်သလို ဖိတ်ရခါ်ေမည်။ 

• (ဂ) အမျိုသားအဆင့်နှင့် ရေသဆိုင်ောအဆင့်တွေင် စီမံကိန်းအဆိုခပုသူက 
 အစီေင်ခံစာကိ ုတင်ခပေမည။် 

• (ဃ) အကကံခပုချကအ်ားလုံးကို စုစည်းသုးံသပ်၍ အတညခ်ပုရေးဆိုငေ်ာ 
 အမပီးသတ်ဆုံးခဖတ်ချက် ချမှတ်ေမည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်းစစ်ခခင်းအရပါ် သုံးသပ်ခခင်းနှင့် အတည်ခပုခခင်း 



EIA စုံစမ်းစစ်ရဆးခခင်း 

 စီမံကိန်းဆိုင်ောအချက်အလက်များ ထုတ်ရဖာ်ခခင်း 

 ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ောနှင့် လူမှုရေးဆိင်ုော 
ဆန်းစစ်ရလ့လာမှုများ၊ စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုများ 
ရဆာင်ေွေက်ခခင်း 

 ဝန်ကကီးဌာန၊ စီမံကိန်းရကကာင့် ထိခိုက်နုိင်သူများ၊ ရေသ 
ဆိုင်ော လူထုနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွေဲ မ့ျား၊ လူမှုအဖွေဲ ့့မ အစည်း 
များ၊ ေပ်ေွောအရခခခပု လူမှုအဖွေဲ အ့စည်းများနှင့် 
အမျိုးသားအဆင့်၊ ခပည်နယ်နှင့် ရေသဆိုင်ောအဆင့် 
ရတွေဆ့ုံရဆွေးရနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ရဆာင်ေွေက်ခခင်း 

EIA အစီေင်ခံစာ 
ခပုစုခခင်း/ခပင်ဆင်ခခင်း 

 

EIA 
အစီေင်ခံစာအား 
အတည်ခပုခခင်း 

 

၉၀ ေက် 

EIA အစီေင်ခံစာ သုံးသပ်ခခင်း 

အစီေင်ခံစာတင်ခပခခင်း 

 သင့်ရလျာ်ရသာနည်းလမ်းခဖင့် အများခပည်သူ သိေှိ 
ရအာင်ထုတရ်ဖာ်ခခင်း 

 ဌာနဆုိင်ောများ၊ စီမံကိန်းရကကာင့် ထိခိုက်နုိင်သူ 
များ၊ ရေသဆုိင်ောလူထုနှင့် အခခားသက်ဆိင်ုသူ 
များထံမှ သရဘာထားမှတခ်ျက်များရတာင်ခံခခင်း 

 ရေသအဆင့်ခပည်သူလထူုနှင့်ရဆွေးရနွေးညှိနှိုင်းခခင်း 
 သရဘာထားမှတခ်ျက်များအားလံုးကုိ စုစည်း 
သုံးသပ်ခခင်း 

ဆက်လက်ရဆာင်ေွေကေ်န် 

EIA အစီေင်ခံစာအား EIA Report Review 
Body  သို့့မ ရပးပိုခ့ခင်း 

EIA Report Review Body က 
သရဘာထားမှတ်ချက်များ ခပင်ဆင်ခခင်း 

EIA အစီေင်ခံစာအား 
အများခပည်သူသေိှိ 
ရအာင်ထုတ်ရဖာ်ခခင်း 

အတည်ခပုပါက  

ခငင်းပယပ်ါက 

ပုံခပဇယား
၃(၂) သိ့့ုမ 

စီမံကိန်းအဆုိခပုသူ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်ရတာ 

ရေးော ဝန်ကကီးဌာန 

EIA အစီေင်ခံစာ ခပုစုခခင်းနှင့် သုံးသပ်ခခင်းလုပ်ငန်းစဉ ် ပုံခပဇယား 
၃ (၁) 

EIA အစီေင်ခံစာသည် ရကျနပ် 
လက်ခံဖွေယ်ော မေှိပါက 

ခပန်လည်ခပင်ဆင်တင်ခပရစခခင်း 



အယူခံခခင်း 

EIA 
အစီေင်ခံစာအား 
အတည်ခပုခခင်း 

EIA Report 
ကိ ုခငင်းပယ်ပါက  

EIA အစီေင်ခံစာ ကိ ု
အတည်ခပုမပီးပါက  

စည်ကမ်းသတ်မတ်ှချက်များ 
ခဖင့် ECC 

လက်မှတ်ထုတ်ရပးခခင်း 

ECC လက်မှတ် ထုတ်ရပးခခင်း 
ကို အများခပည်သူ သိေှိရအာင ်

ရဖာ်ထုတ်ခခင်း 

EIA Report ကိုခငင်းပယ ်
ရကကာင်း အများခပည်သူ 
သိေှိရအာင်ရဖာ်ထုတ်ခခငး် 

ECC နှင့် ECC ပါ 
သတ်မှတ်ချက်များ၊ EMP အပါအဝင ်
EIA အစီေင်ခံစာပါ အချက်များကို 

လိုက်နာရဆာင်ေွေက်ေန ်

အယူခံခခင်း 

အရကကာင်းကကားခခင်း 

အယူခံလွှာကို 
ခငင်းပယ်ပါက 

စီမံကိန်းေပ်စဲခခင်း  
ပုံခပဇယား 
၄ အတိုင်း 
ရဆာင်ေွေက ်
ေ န် 

 
ပုံခပဇယား 
၄ အတိုင်း 
ရဆာင်ေွေက ်
ေ န ်

စီမံကိန်းအဆုိခပုသူ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်ရတာ 

ရေးော ဝန်ကကီးဌာန 

EIA အစီေင်ခံစာအား အတည်ခပုခခင်း 

ေင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုလိုင်စင် 
ေေှိရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဆာင်ေွေကခ်ခင်း 

ေင်းနှးီခမှုပ်နှံမှု 
လိုင်စင်ေေှိပါက  

ပုံခပဇယား 
၃ (၂) 

အယူခံလွှာကို 
လက်ခံပါက 

အယူခံလွှာကို 
လက်ခံပါက 

အယူခံလွှာကို 
ခငင်းပယ်ပါက 



အပိုေ် ၆၁ 

အဆိုခပုသူသည်- 

• စီမံကိန်းအဆိခုပုသ ူ သုိမ့ဟုတ် စီမံကိန်း  ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုရကကာင့်   

အဓိကထိခိုက်ခံစားေသည့် ပုဂ္ဂိုလ ် သိုမ့ဟုတ်  အဖွေဲ အ့စည်းသည် အစီေင်ခံစာအား 

အတည်ခပုသည့် သုိမ့ဟုတ် ခငင်းပယ်သည် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်းရေးရကာ်မတီထံ 

အယူခံနိငု်သည်။ 
 

အပိုေ် ၆၂ 

• မည်သည့်အယူခံမဆို ဝန်ကကီးဌာနက အများခပည်သူသို ့ထုတ်ခပန်ရကကညာသည့် 

ရနေ့က်မှ ေက်ရပါင်း(၃ဝ)အတွေင်း ဝန်ကကီးဌာနသို ့တင်သွေငး်နိုငသ်ည်။ 
 

အပိုေ် ၆၃ 

• ဝန်ကကီးဌာနသည ်အယူခံမှုများကိ ုလက်ခံေေိှသည့် ရနေ့က်မှ(၁၅) ေက်အတွေင်း  

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးရကာ်မတီသို ့တင်ခပေမည။် 

အယူခံခခင်း 



အပိုေ ်၆၄ 

• ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးရကာ်မတီသည ် အယူခံမှုကိ ု လက်ခံေေိှသည့် 
ရနေ့က်မ ှေက်ရပါင်း(၃ဝ)အတွေင်း သုံးသပ်၍ ရအာက်ပါတိုက့ို ဆုံးခဖတ်နိုင်သည်- 

 (က) ဝန်ကကီးဌာန ဆုံးခဖတ်ချက်ကိ ုအတညခ်ပုခခငး်၊ 

 (ခ) စီမံကိန်းအဆိုခပုသူအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း အစီေင်ခံစာ 
   ကိုခပင်ဆင်၍ ဝန်ကကီးဌာနသို့့မ ခပန်လည်တင်ခပရစေန ် ဝန်ကကီးဌာနအား 
   ညွေန်ကကားခခင်း၊ 

 (ဂ) ဝန်ကကီးဌာန  ဆုံးခဖတ်ချက်ကိရုခပာင်းလဲေန်၊ ခပင်ဆင်ေန် သုိမ့ဟုတ ်
  ပယ်ဖျက်ေန်အကျိုးအရကကာင်းရဖာ်ခပချက်ခဖင့် ညွှန်ကကားခခင်း။ 

အပိုေ ်၆၅ 

• ရကာ်မတီသည် ယင်း ဆုံးခဖတ်ချက်ကိ ု ဝန်ကကီးဌာန၊ အယူခံရလျှောက်ထားသူ 
နှင့် စီမံကိန်းအဆိုခပုသူတိုထ့ံ အရကကာင်းကကားေမည်။ 
 

အပိုေ ်၆၆ 

• ဝန်ကကီးဌာနသည ် ရခပာင်းလဲမှု သုိမ့ဟုတ် ခပင်ဆင်မှုအား အများခပည်သူသိေိှ 
ရစေန ်ထုတ်ခပန်ရကကညာေမည်။ 

 

 

အယူခံခခင်း (အဆက)် 



အယူခံလွှာကိုသုံးသပ်ခခင်း 

အယူခံအဆုးံအခဖတ်ကို 
အများခပည်သူသိေှိရအာင်
ထုတ်ရဖာ်ခခင်း 

ဝန်ကကီးဌာန  
ဆုံးခဖတ်ချက် 
အတိုင်း 

အယူခံလွှာကိ ု
ဆုံးခဖတ်ခခင်း 

ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးရေးရကာ်မတီ 

အယူခံတင်သွေင်းသူ 

EIA အစီေင်ခံစာ 
ကို ခပငဆ်ငေ်န ်
လိုအပ ်ခခင်း 

ဝန်ကကီးဌာန  
ဆုံးခဖတ်ချက်ကို 
ခပင်ဆင်ခခငး် 

အယူခံသူ၊ စီမံကိန်း 
အဆိုခပုသူနငှ့်ဝန်ကကီးဌာန
သိ့့ုမ အရကကာင်းကကားခခင်း 

MOECAF 

အယူခံလွှာတင်သွေင်းခခင်း 

အယူခံလွှာ 

အယူခံခခင်း 

EIA 
အစီေငခ်စံာ 
အမပီးအခပတ် 
ဆုံးခဖတ်ချက် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ရေးရကာ်မတ ီ 
လမ်းညွှန်ချက်ကိ ု
လက်ခံေေှိခခင်း 

EIA အတည်ခပုခခင်း/ခငငး်ပယ်ခခင်းကို 
ခပန်လည်ခပင်ဆင်ေန် ဆုံးခဖတ်ပါက EIA 
အစီေင်ခံစာကို ခပန်လည်သုံးသပ်ေန် 

EIA အစီေင်ခံစာကိ ု
ခပင်ဆင်ဆုးံခဖတပ်ါက 
ခပန်လည်ခပင်ဆငခ်ပုစုေန် 

ပုံခပဇယား 
၄ 

ပုံခပဇယား 
၃(၁)ပါ အတိုင်း 
ရဆာင်ေွေက်ေန ်

 

ပုံခပဇယား 
၃(၂)ပါ အတိုင်း 
ရဆာင်ေွေက်ေန ်

 



အခန်း ၆ 
 စီမံကိန်းကို အတည်ခပုေန်အတွေက် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို ထည့်သွေင်းစဉ်းစားခခင်း 



 

အပိုေ ်၆၇ 

• လုပင်န်းရဆာင်ေွေက်ေန် သက်ဆိုင်ောဌာန၊ အဖွေဲ အ့စည်း ခွေင့်ခပုမိန် ့
 သိုမ့ဟုတ ် ပါမစ်ရလျှောက်ထားခခင်းမခပုမီ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အည ီ
 ဝန်ကကီးဌာနက ထုတရ်ပးရသာ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော 
 လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု သက်ရသခံလက်မှတ်ကို  ကကိုတင်ေယူေမည။် 
 

အပိုေ ်၆၈ 

• သက်ရသခံလက်မှတ်ထုတ်ရပးထားသည့် စီမံကိန်းတစ်ခုခုကုိ သက်ဆုိင်ော 
 အခွေင့်ေအဖွေဲ အ့စညး်က အတညခ်ပုချက်ထုတ်ရပးသည့်အခါ ထုတ်ရပး 
 ရကကာင်းကို  ဝန်ကကီးဌာနသို့့မ အရကကာင်းကကားေမည။် စီမံကိန်းအရကာင ်
 အထညရ်ဖာ်မှုကို စတင်ရဆာင်ေွေက်ေမည။် 

 

စီမံကိန်းအတည်ခပုေန်လိုအပ်ချက်များ 



အပိုေ် ၆၉ 

• သက်ရသခံလကမ်ှတ် သက်တမ်းသည် (၅)နှစ ် ခဖစ်သည်။ သက်ရသခံ 

လက်မှတ်ေေှိမပီး(၂)နှစ်အတွေင်းတွေင ် စီမံကိန်း  အရကာင်အထည်ရဖာ်မှုကိ ု စတင် 

ရဆာင်ေွေက်ေမည။် စတင်ရဆာင်ေွေက်သည့် ေက်ရပါင်း(၃ဝ)ထက် ရနာက်မကျရစဘဲ 

ဝန်ကကီးဌာနသို ့စာခဖင် ့အရကကာင်းကကားေမည်။ 
 

အပိုေ် ၇၀   

•       အချိန်တုိးရပးေန ် တင်ခပသည့်ကိစ္စမှတစ်ပါး ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး 

ဆိုငေ်ာ လိကု်နာရဆာင်ေွေက်မှုသက်ရသခံ လက်မတ်ှေေှိမပီး (၂)နှစ်အတွေင်း စီမံကိန်း 

ကိုစတင်ရဆာင်ေွေက်ခခင်းမခပုလျှေင ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခခင်းအား အသစ်ခပုလပု်တင်ခပေမည။် 

ပတ်၀န်းကျင်ထနိ်းသိမ်းရေးဆိုင်ော လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု သက်ရသခံလက်မှတ်၊ 

စည်းကမ်းချက်များနှင့် ယင်းစည်းကမ်းချက်များကို ခပင်ဆင်မှုများ 



အပိုေ ်၇၁ 

• လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှုသက်ရသခံလက်မှတ်တွေင ်ရအာက်ပါအချက်များကုိေှင်းလင်း 

စွောရဖာ်ခပေမည်- 

 (က) စီမံကိန်းအဆိုခပုသူ/ စီမံကိန်းပိုင်ေှင်  အမည်နှင့် မှတ်ပုံတင်ထားရသာ  

 ရုးံလိပ်စာ 

 (ခ) ဝန်ကကီးဌာနသိုတ့င်ခပထားရသာ (ပတ်ဝန်းကျင်ထခိိုကမ်ှုဆန်းစစ်ခခငး်/  

 ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီေင်ခံစာ)နှင့် အခခားစာေွေက်စာတမ်းများ 

 (ဂ) တည်ရနော (များ) ခပရခမပု ံ

 (ဃ) စီမံကိန်းအမျိုးအစားနငှ့် အခင်းအကျင်း 

 (င) လုပ်ငန်းစတင်သည့်ေက်နှင့် လုပ်ငန်းမပီးဆုံးသည့်ေက ်

လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု သက်ရသခံလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ (အဆက)် 



အပိုေ ်၇၂ 

• ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု သက်ရသခံလက်မှတ် 

တွေင ်စည်းကမ်းချကမ်ျား 

 (က) အရထွေအရထွေစီမံခန်ခ့ွေဲမှု  

 (ခ) ထုတ်လွှတ်မှုများ 

 (ဂ) စွေမ်းအင်နှင့် သဘာဝသယဇံာတအေင်းအခမစ်များသုံးစွေဲမှု-ပမာဏ၊  

 အမျိုးအစား၊ အေင်းအခမစ်များ  မူလရနော၊ နှုန်း၊ သုံးစွေဲမှု ထိရောက်မှု၊ 

 စွေန်ပ့စ်ပစ္စညး်ထုတ်လုပ်မှု 

  (ဃ) ညစ်ညမ်းမှုကာကွေယခ်ခင်း 

 (င) သဘာဝထိန်းသိမ်းမှုနှင့် စီမံခန်ခ့ွေဲမှု 

 (စ) စွေန်ပ့စ်ပစ္စညး်များအပါအဝင်ရဘးအန္တောယ်ခဖစ်ရစရသာ သုိမ့ဟုတ် အဆိပ ်

 အရတာက်ခဖစ်ရစရသာ ပစ္စည်းများ၊ 

   

 

    

လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု သက်ရသခံလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ (အဆက)် 



 (ဆ) စွေန်ပ့စ်ပစ္စညး်များစီမံခန်ခ့ွေဲမှု 

 (ဇ) သယ်ယပူိုရ့ဆာင်မှုနှင့် သယ်ယပူိုရ့ဆာင်နိုင်သည့်ရနော 

 (စျ) လည်ပတ်ေပ်တန်မ့ှု၊ ခပန်လည်ထရူထာငမ်ှု၊ သန်စ့င်မှုနငှ့် ပိတ်မှု 

 (ည) ထိန်းချုပ်ရေးရဆာင်ေွေက်မှု  

 (ဋ) ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုခခင်း 

 (ဌ) သတင်းစရုဆာင်းမှုနှင့်အစီေင်ခံမှု 

 (ဍ) ဘဏ္ဍာရေးအာမခံမှု 

 (ဎ)  ဝန်ကကီးဌာန ေန်ပုရံငွေစစ်ရဆးမှု 

 

 

    

လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု သက်ရသခံလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ (အဆက)် 



အပိုေ ်၇၃ 

• ပတ်၀န်းကျငထ်ိနး်သိမ်းရေးဆိုင်ော လုိက်နာရဆာငေ်ွေက်မှုသက်ရသခံ လက်မှတ် 

သိုမ့ဟတု် ယင်း  အစိတ်အပိုင်းတစ်ေပေ်ပ်ကုိ အဆိုခပုထားရသာ လွှဲရခပာငး်လက်ခံသူသို့့မ 

လွှရခပာင်းရပးနိုင်သည။် 
 

အပိုေ ်၇၄ 

•  သက်ရသခလံက်မတှ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကုိ ခပင်ဆင်နုိင်သည၊် ပတ်ဝန်းကျင် 

စီမခံန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ်ကုိ ခပင်ဆင်၍ ဝန်ကကီးဌာနသိ့့ုမ ခပန်လည်တင်သွေင်းရစနုိင်သည။်  

ဝန်ကကီးဌာနမှ ဆုံးခဖတေ်န်မှာ- 

  (က) ထိခိက်ုနုိင်မှုများကုိရလျှော့ချေနလ်ုံရလာက်မှုမေှိခခင်း    

  (ခ) ဆိုးကျိုးသကရ်ောကမ်ှုများသညမ်ညက့ဲ်သို့့မ  ထိခုိက်ပျက်စီးရကကာင်းသိေှိ 

  လာေခခငး်  

  (ဂ) ကကိုတငမ်ရမျှော်မှန်းထားရသာဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများခဖစ်ရပါ်လာခခင်း၊ 

  (ဃ) သက်ရသခလံက်မတှ်နှင့် စည်းကမး်ချက်များ ထုတ်ရပးစဉက် ခန်မ့ှန်းထား 

  သည့် ထိခုိက်မှုထက် ပုိမုိကကီးမားခခင်း၊ 

   

လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု သက်ရသခံလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ (အဆက)် 



  (င) နည်းစနစ်သစ်များသည်စီမကိံနး်  ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထူးခခားစွော 

  ရလျှော့ချနုိင်မှုေေှိခခင်း၊ 

  (စ) ထူးခခားရသာအပုိကုန်ကျစေိတ်မခဖစ်ရသာ အရကာင်းဆုံးအရလ့အကျင့် 

  ခဖင် ့ ရလျှော့ချနုိင်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် 

  (ဆ) ရဆာငေ်ွေက်မှုများ/စည်းကမး်ချက်များသည် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု 

  ရလျှော့ချေန် မလိုအပ်ခခင်း။ 

 

လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု သက်ရသခံလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ (အဆက)် 



အပိုေ ်၇၅ 

• အဓကိရခပာငး်လဲမှုများရကကာင့် သက်တမ်းတိုးခခင်း သိုမ့ဟုတ် ေုတိယအဆင့် 
ရဆာငေ်ွေကေ်န် အဆိုခပုေန် ခဖစ်လာပါက စီမံကိနး်အဆိုခပုသူသည ် အသိရပးအရကကာငး် 
ကကားေမည်။ သတ်မှတ်ထားရသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ တင်ခပေမည်။ 

အပိုေ ်၇၆ 

•  လိုအပ်ပါက ပတ၀်နး်ကျငထ်ိနး်သိမ်းရေးဆိုငေ်ာ လုိက်နာရဆာင်ေွေက်မှု သက်ရသခံ 
လက်မှတပ်ါစည်းကမး်ချက်များ ခပုခပငရ်ခပာင်းလဲေန် ဆုံးခဖတေ်မည ်သိုမ့ဟုတ် ကိစ္စတစ်ခု 
ချင်းအလိက်ုပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုဆန်းစစ်ခခင်း သိုမ့ဟုတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ ်
ခခငး်ကိခုပုလုပ်၍ တင်သွေငး်ရစေမည။် 

အပိုေ ်၇၇ 

• တည်ရဆာက်ဆဲကာလ ပတ်ဝနး်ကျငစ်ီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ် အရသးစိတက်ို 
စီမကိံန်း  ရဆာက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမစတင်မီ တင်သွေင်းေမညခ်ဖစ်ရကကာင်း 
သက်ရသခံလကမ်တှတ်ွေင ်စည်းကမ်းချက်တစ်ေပထ်ည့်သွေငး်နိုငသ်ည။် 

အပိုေ ်၇၈ 

• လုပ်ငန်းလည်ပတရ်ဆာငေ်ွေက်သည့်ကာလ ပတ်ဝနး်ကျငစ်ီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ် 
အရသးစိတ်ကုိ လညပ်တ်မှုအချိန်မတုိင်မီ ရေးဆွေဲတင်သွေင်းေမညခ်ဖစ်ရကကာင်း စည်းကမး် 
ချက်တစ်ေပကုိ် သက်ရသခံလကမ်တှတ်ွေင ်ထည့်သွေင်း နိုင်သည်။ 

 

 

 

လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု သက်ရသခံလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ (အဆက)် 



အပိုေ ်၇၉ 

• ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ်တုိက့ို လိုအပ်ပါက အချိန်နှင့်တစ်ရခပးညီ 

ခပင်ဆင်ရစခခင်းနှင့် ယင်းကို စိစစ်သုးံသပ်ေန်နှင့် အတည်ခပုေန် ဝန်ကကီးဌာနသို့့မ 

ခပန်လည်တင်ခပရစခခင်းခပုနိုင်သည်။ 

အပိုေ ်၈၀ 

• ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွေဲမှု အစီအစဉ်တွေင် ရဖာ်ခပထားရသာ သက်ဆိုင်ော 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုငေ်ာတာဝန်နှင့်လိုအပ်ချက်နှင့် လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု လက်မှတ်ပါ 

ထုတ်လွှတ်မှု ကန်သ့တ်ချက်ပမာဏ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွေးစံချိန်စံညွှန်းတုိက့ို 

စီမံကိန်း  အရသးစိတ်ပုံစမံျား၊ စီမံကိန်းရဆာင်ေွေက်ခခင်းဆိုင်ော ပဋိညာဉ်များတွေင ်

ထည့်သွေင်းေမည်။ 

အပိုေ ်၈၁ 

• စီမံကိန်းတွေင ် ကိစ္စတစ်ခုချင်းအလိုက ် စီမံကိန်း ဆိးုကျိုးသက်ရောက်မှု 

ရကကာင့်ရခပာင်းလမဲှုများကိ ု ရတွေေ့ှိေပါက ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစအီစဉ်ကိ ု စိစစ် 

သုံးသပ်ေန်နှင့် အတညခ်ပုေန ်ဝန်ကကီးဌာနသို့့မ တင်ခပရစနိုင်သည်။ 

 

 

လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု သက်ရသခံလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ (အဆက)် 



ဆိုးကျို းသက်ရောက်မှုများအတွေက ်တာဝန်ေိှမှု 

အပုေ ်၈၂ 

• ခပုလုပ်မှု သိုမ့ဟုတ် ပျက်ကွေက်မှုရကကာင့် ဆိုးကျို းသက်ရောက်မှုများ အားလံုး 

အတွေက ် ဥပရေရကကာင်းအေခဖစ်ရစ ရငွေရေးရကကးရေးအေခဖစ်ရစ အခပည့်အဝတာ၀န် 

ေှိသည်။ 

အပိုေ ်၈၃ 

• စီမံကိန်းအတွေက ် ဝန်ရဆာင်မှုရပးောတွေင ်  သက်ဆိုင်ော ဥပရေ၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

စီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ်နှင့်စည်းကမ်းချက်များအားလုံးကိုလိုကန်ာရစေန်တာ၀န်ေှိသည်။ 

အပိုေ ်၈၄ 

• ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု သက်ရသခံလက်မှတ်၊ 

သက်ဆိုင်ောဥပရေနှင့် စံချနိ်စံညွှန်းတုိတ့ွေင်ပါေိှရသာ လုိအပ်ချက်များ အားလံုးအတွေက ်

ထိရောက်စွောအခပည့်အဝ အရကာင်အထည်ရဖာ်ေမည်။ 

 

 

  

 



အခန်း  (၇) 
ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုခခင်း 



ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုခခင်း 

အပိုေ ်၈၅ 

• စီမံကိန်းအဆင့်အားလုံးတွေင ်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွေဲမှုကိ ုမိမိကိုယတ်ိုင်ကျယ်ခပန် ့

စွော အဆက်မခပတ်ပါဝင ်ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုေမည်။ 
 

အပိုေ ်၈၆ 

• အရကာင်အထည်ရဖာ်ေန်ပျက်ကွေက်မှု သိုမ့ဟုတ် ချို းရဖာက်မှုများအားစာခဖင့် 

အသရိပးရဖာ်ခပေမည်။ ခပင်းထန်ရသာ သက်ရောက်မှု ခဖစ်လာနိုင်သည့်ကိစ္စ ၂၄ နာေီ 

အတွေင်းတွေင်လည်းရကာင်း၊ အခခားကိစ္စများအားလုံးတွေင ်စတင်သိေိှသည့်အချိန်မ ှ (၇) 

ေက်အတွေင်းတွေင်လညး်ရကာင်း ဝန်ကကီးဌာနသို့့မ အရကကာင်းကကားေမည်။ 

အပိုေ ်၈၇ 

• ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမှုအစီေင်ခံစာများကို ဝန်ကကီးဌာနသို့့မ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွေဲမှု 

အစီအစဉ် ဇယားပါအတိုင်း အချိန်နှင့်တစ်ရခပးည ီတင်ခပေမည်။ 

 

 



အပိုေ ်၈၈ 

• ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမှုအစီေင်ခံစာတွေင ်ရအာက်ပါအချက်များပါေှိေမည်- 

 (က) စည်းကမ်းချက်များအားလုံးကုိ လိုက်နာရကကာင်း အရထာက်အထား၊ 

 (ခ) အစီေင်ခံသည့် အချိန်အထိ တိုးတက်မှု၊ 

 (ဂ) ရတွေ ့ကကုံေရသာ အခက်အခဲများ၊ ယငး်အခက်အခဲများကုိကုစားေန၊် တားဆီး 
 ကာကွေယ်ေန် သိုမ့ဟုတ ်ရေှာငလ်ွဲှေန် အဆိုခပုသည့် ရဆာင်ေွေက်မှုများ၊ 

 (ဃ) ကုစားမှုရဆာင်ေွေက်ချက်များနှင့် ကုစားမှုမပီးရခမာက်ေမည့် အချိန်သတ်မှတ်ချက် 
 များ၊ 

 (င) ခဖစ်ပွေားရသာ မရတာ်တဆမှုများနှင့် ကကုံရတွေမ့ှုများ၊ 

 (စ) ပတ်ဝနး်ကျင်စီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ်အေ စည်းကမ်းချက်များဆိုငေ်ာ  
 အချကအ်လကမ်ျားကိ ုရစာင့်ကကပက်ကည့်ရှုမှု။ 

အပိုေ ်၈၉ 

• ရစာင့်ကကပက်ကည့်ရှုမှုအစီေင်ခစံာအား ခပုစုမပးီစီးသည့် ရနေ့က်မ(ှ၁ဝ)ေက်အတွေင်း  

အများခပည်သူသိေှိနုိင်ေန် ဝက်ဘဆ်ိုက်၊ အများခပည်သူဆိုင်ောရုံးနှင့် စီမံကိန်း ရုံးများ 

တွေငရ်ဖါ်ခပေမည်။  ရတာင်းခလံာပါက ်(၁ဝ)ေက်အတွေငး် ရပးပိုေ့မည်။ 

ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုခခင်း(အဆက)် 



ဝန်ကကီးဌာနက ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုခခင်းနှင့်စစ်ရဆးခခင်း 
 

အပိုေ ်၉၀ 

• ဝနက်ကီးဌာနသည ် ခပည်ရထာငစ်ုအဆင့်၊ တိုငး်ရေသကကီးနငှ့် ခပည်နယ်အဆင့်နှင့် 
ရေသအဆင့်ရုံးများမှ အောေှိများခဖင့်ခဖစ်ရစ အတုိင်ပင်ခံတစ်ဦးဦး  ဝန်ရဆာင်မှုခဖင့် 
ခဖစ်ရစ ရစာင့်ကကပက်ကည့်ရှုခွေင့်နှင့် စစ်ရဆးခွေင့်ေှိသည။် 
 

အပိုေ ်၉၁ 

• စည်းကမး်ချက်များကုိ လုိက်နာမှုမေှိရကကာငး်ရတွေေ့ှိလျှေင် ရဆာငေ်ွေက်ချက်များခပုလုပ ်
ေန် ရတာင်းဆိုနိငုသ်ည ်သိုမ့ဟုတ ်ေဏရ်ငွေချမတှန်ိုင်သည။် 
 

အပိုေ ်၉၂ 

• စီမံကိနး်သည် ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုေန်နှင့် စစ်ရဆးေန် ဝနက်ကီးဌာန သိုမ့ဟတု် ယင်း  
ကုိယ်စားလှယ်များအား မည်သည့်အချိန်တွေငမ်ဆို  စီမံကိနး်နှင့်သက်ဆိုင်ရသာ လှုပ်ေှား 
ရဆာင်ေွေက်မှုများ ရဆာင်ေွေက်ောရနောများသို့့မ ဝင်ရောက်ခွေင့်ခပုေမည်။ 
 

အပိုေ ်၉၃ 

• အရေးရပါ်ရဆာငေ်ွေကေ်နလ်ိုအပ်သည့်အခါတွေင် ရဖာက်ဖျက်ေန် အန္တောယ်ေှိသည်ဟု 
ယူဆလျှေင ်လိုအပ်သည့် မည်သည့်အချိန်တွေင်မဆို ချက်ချငး်ဝင်ရောက်ခွေင့်ခပုေမည်။ 

 



အပိုေ ်၉၄ 

• ဝနက်ကီးဌာနသည ် စီမံကိနး်နှင့် သက်ဆိုင်ရသာလုပ်ငနး်ဌာန၊ အရထာက်အကူ 
ပစ္စညး်များ၊ ယာဉ၊် ကွေန်ပျူတာ၊ ရမာ်ကွေနး်တိုက၊် စာတမ်းအမတှ်အသားများ၊ အခခား 
မေီယီာ၊ သတင်းအချက် အလကထ်ားသိုမှုနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုလညး် စစ်ရဆးနိုင်သည။် 
 

အပိုေ ်၉၅ 

• မည်သည့်နည်းလမ်းခဖင့်မဆို ဓာတပ်ုံရိုက်ကူးခခငး်၊ အသံသွေငး်ခခငး်၊ ဗီေီယိုရိုက်ကူး 
ခခင်း၊ ရခမသား၊ အနည်အနစှ၊် ရေနှင့်ရလနမနူာေယူခခင်း၊ ကွေန်ပျူတာများကုိ စစ်ရဆး 
ခခင်း၊ ေီဂျီတယ်စာတွေဲများ အပါအဝင်ကုိ မိတ္တ ူကူးခခင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ရတွေဆ့ုံရမးခမန်း 
ခခင်းနှင့် ဝန်ကကီးဌာနက လိုအပ်သည် သိုမ့ဟုတ် သင့်ရလျာ်သည်ဟုယူဆသည့် အခခား 
စုံစမး်စစ်ရဆးမှုခပုနိုငသ်ည။် 
 

အပိုေ ်၉၆ 

• စီမကိံန်းသည် စီမကိံန်း ကိုယ်စားရဆာင်ေွေက်ရပးသူ ကန်ထရိုက်တာနှင့် လက်ခွေဲ 
ရဆာငေ်ွေကရ်ပးသူ ဆပ်ကနထ်ရိုကတ်ာများကုိလည်း ဝနက်ကီးဌာနက ဝင်ရောကစ်စ်ရဆး 
ပိုင်ခွေင့် ေှိရကကာင်း အာမခံေမည်။ 
 

အပိုေ ်၉၇ 

• စီမံကိနး်သည် ယင်း တာဝန်များကုိ လုိက်နာခခငး်မေှဟိုယူဆလျှေင ် စီမံကိနး်အား 
ချက်ချငး်အရကကာင်းကကားေမည။် 

 

ဝန်ကကီးဌာနက ရစာင့်ကကပ်ကကည်ရ့ှုခခင်းနှင့်စစ်ရဆးခခင်း(အဆက)် 



အပိုေ ်၉၈ 

• ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငေ်ာတာဝန်များကုိ တကိျစွောလိုက်နာရဆာငေ်ွေက်ေန် တိုက်တွေနး်နိုင် 
သည် သိုမ့ဟတု် သတိရပးနိုင်သည။် အများခပည်သူသိေှိရအာင် သင့်ရလျာ်ရသာ နည်းလမး် 
ခဖင့်ထုတ်ရဖာ်ခခင်းခပုနုိင်သည။် 

အပိုေ ်၉၉ 

• ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ောတာဝန်များကုိ မည်သည့်နည်းလမ်းခဖင့် လုိက်နာမှု 
မခပုရကကာငး် စီမံကိန်းအဆိုခပုသူ သိုမ့ဟုတ် ပိုငေ်ှင်အား ညွှနခ်ပနိုငသ်ည။် ထုိခ့ပင် ဝန်ကကီး 
ဌာနက သတ်မှတ်ဆုံးခဖတ်သည့်အတုိင်းသတ်မှတ်သည့်ကာလအတွေင်း လိုက်နာရဆာင်ေွေက် 
ေန် အချိန်သတမ်တှရ်ပးေမည။် 

အပိုေ ်၁၀၀ 

•  ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော တာဝန်များကုိ မလိုက်နာရကကာင်း သိုမ့ဟုတ် 
လိုက်နာလိမ့်မည် မဟုတ်ရကကာင်းယူဆလျှေင်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရဆာင်ေွေက်မှုကုိ ေပဆ်ိုင်း 
ရစခွေင့်၊ ယင်းမလိုက်နာမှုအား ခပုခပင်ေနအ်တွေက ်အရေးယူရဆာငေ်ွေကမ်ှုကို ခပုနုိင်သည်။ 

အပိုေ ်၁၀၁ 

•  စီမံကိနး်ကုိ စစ်ရဆးခခငး်နှင့် ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုခခင်းခပုလုပေ်သည့် ကုန်ကျစေိတ် 
အားလုံးကုိ စီမံကိန်းက ကျခံေမည။် ယင်းကုန်ကျစေိတ်များသည ်လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု 
သက်ရသခလံက်မတှ်ပါ ကတိကဝတ်များကို လိုက်နာရဆာငေ်ွေက် ရစေန်အတွေက် လိုအပ် 
သည်ထက် မရကျာ်ရစေ။ 

 

 

 

ဝန်ကကီးဌာနက ရစာင့်ကကပ်ကကည်ရ့ှုခခင်းနှင့်စစ်ရဆးခခင်း(အဆက)် 



အခန်း (၈) 
ေဏ်ရငွေများ 



ေဏ်ရငွေများ 

အပိုေ ်၁၀၂ 

• ပတ်ဝနး်ကျငစ်ီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ် ပတ၀်နး်ကျငထ်ိန်းသိမး်ရေးဆိုငေ်ာ လုိက်နာ 

ရဆာငေ်ွေက်မှုသက်ရသခလံက်မှတ်ပါ ကတကိဝတမ်ျားကို ရဖာက်ဖျက်မှုအတွေက် ေဏ်ရငွေ 

ချမှတ်ခွေင့်ေှိသည။် 
 

အပိုေ ်၁၀၃ 

• ေဏ်ရငွေများနှင့် ရနာက်ဆက်တွေဲများသည် စီမံကိန်းကတကိဝတမ်ျားနငှ့်စပလ်ျဉး်၍ 

ရဖာက်ဖျက်မှု သိုမ့ဟုတ် အရကာင်အထည်ရဖာ်ောတွေင် ချိုယ့ွေငး်မှုတစ်ခုခုကို အလျင်အခမန် 

အခပည့်အဝကုစားေန၊် စီမံကိန်းအတွေက် အဓိပ္ပာယ်ေှိရသာ ဆွေဲရဆာင်မှုခဖစ်ရစေန် ေည်ေွေယ် 

သည့်အခပင၊် စီမံကိန်းကုိ ရနာင်တွေင်ယင်းရဖာက်ဖျက်မှုနှင့် ချိုယ့ွေင်းမှုများထပ်မံမခဖစ်ရပါ် 

ရစရေး၊ ယင်းတိုခ့ဖစ်ရပါ်ေသည့် အရကကာငး်ေင်းကုိ သိေှိမပးီ ရခဖေှငး်နိုငရ်ေးတိုအ့တွေက် 

တိုက်တွေန်းေန်ေညေ်ွေယ်သည။် 

 



အပိုေ ်၁ဝ၄ 

• စီမံကိန်း အရပါ် ယင်းေဏ်ရငွေများ ချမှတ်ောတွေင်- 

 (က)ပထမအကကိမ် ယငး်သိုရ့ဖာက်ဖျက်မှု၊ ချို းရဖာက်မှု သိုမ့ဟုတ် အရကာင်အထည် 

 ရဖာ်ောတွေင် ချိုယ့ွေင်းမှုခဖစ်ပါကကုမ္ပဏီအား ကကိုတင်အသိရပးအရကကာင်းကကား 

 စာရပးမပီး၊ ေက်ရပါငး် (၆၀)ထက်မရကျာ်သည့် ကုစားေန်အချိန်ရပးေမည။် 

 (ခ) ေဏ်ရငွေမချမှတ်မခီဖစ်ပွေားခဲ့ရသာ မလူရဖာက်ဖျက်မှု သိုမ့ဟုတ် ချို းရဖာက်မှု 

 သိုမ့ဟုတ် အရကာင်အထညရ်ဖာ်ောတွေင ် ချိုယ့ွေင်းမှုခဖစ်ပွေားမပီး (၅)နှစ်အတွေင်း 

 ယင်းရဖာက်ဖျက်မှု သိုမ့ဟုတ် ချို းရဖာက်မှုသိုမ့ဟတု် အရကာင်အထည်ရဖာ်ော 

 တွေင် ချို ယ့ွေငး်မှုထပမ်ခံဖစ်ပွေားလျှေင၊် စီမံကိနး်သည ် ကကိုတင်အသိရပးအရကကာင်း 

 ကကားစာရပးမှု၊ ကုစားေန်အချိန်ရပးမှုတိုေ့ပိုင်ခွေင့်မေှရိပ။ 

အပိုေ ်၁ဝ၅ 

• ေဏ်ရငွေများကုိ ကုစားေန၊် ေှငး်လင်းေန်နှင့် ရလျာ်ရကကးရပးေနစ်ေိတ်များ အခပင် 

ထပ်ရဆာငး်ချမှတ်ခခင်းခဖစ်သည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအေချမှတ်သည့် ေဏ်ရငွေများ 

သည် အခခားသက်ဆိုင်ော ဥပရေ၊ စည်းမျဉ်းတစ်ခုခုအေ ချမှတ်နိုင်သည့် ေဏ်ရငွေများ 

အခပင ်ထပ်ရဆာင်းချမှတ်ခခင်းခဖစ်သည။် 

 

ေဏ်ရငွေများ(အဆက)် 



အပိုေ ်၁၀၆ 

•  စီမံကိနး်က ေဏ်ရငွေကုိရပးရဆာင်ရသာ်လည်း အခခားသူများက စီမံကိနး်အရပါ် 

စီမံကိနး်အရကာင်အထည်ရဖာ်မှု သိုမ့ဟုတ် စီမံကိနး်ကရဖာက်ဖျက်မှု သိုမ့ဟတု် 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ောတွေင် ချိုယ့ွေင်းမှုရကကာင့်ခဖစ်ရပါ်ရသာ ထိခုိက်ပျက်စီးမှု သိုမ့ဟုတ် 

ခစံားေရသာ နစ်နာမှုအတွေက် ရတာင်းဆိုမှုများေှိပါက ယငး်တာဝန်များမှ ကငး်လွေတခ်ွေင့် 

မေှရိစေ။ 
 

အပိုေ ်၁ဝ၇ 

•  ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအေ ဝနက်ကီးဌာနသိုရ့ပးရဆာငေ်မည့် ေဏ်ရငွေများကို 

ရနာက်ဆကတ်ွေဲ (ဂ) တွေငရ်ဖာ်ခပထားသည။် 
 

အပိုေ ်၁ဝ၈ 

•  အဆိုခပုစီမကိံနး်ရကကာင့် ခဖစ်ရပါ်နိုင်ရသာဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်စပလ်ျဉ်း၍ 

သတငး်အချက်အလက်အားလုံးကုိ ဝနက်ကီးဌာနအားထုတ်ရဖာ်အသိရပးေမည။် ထုတ်ရဖာ် 

ေန် ပျက်ကွေက်မှုသည် ဥပရေအေ ခပစ်မှုရခမာက် ရစေမည့်အခပင် အဆိုခပုစီမကိံနး်အား 

ခငင်းပယ်ေန် သိုမ့ဟုတ် စီမံကိန်းအား ဆိုင်းငံ့ေန် သိုမ့ဟုတ် အတညခ်ပုချက်အား 

ရုပ်သိမး်ေန် သိုမ့ဟတု် ရနာက်ဆက်တွေဲ စည်းကမး်ချက်များ သတမ်ှတ်ေန် အရကကာင်းေင်း 

ခဖစ်ရစေမည်။  

 

 

ေဏ်ရငွေများ(အဆက)် 



ရကျးဇူးတင်ပါသည် 


